Salāmat-i ijtimā̒ ī (Community Health) ISSN 2423-4702; Vol. 8 No.4; 2021
http://journals.sbmu.ac.ir/ch

Original Research Article

Efficacy of Well-being Therapy on Stress of Infertility and Rumination among Women
with Infertility
Marjan Ghadimi1 , Bahram Mirzaian2*
1.
2.
3.

, Maryam Shahidi3

Ph.D. Candidate of General Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
Assistant Professor, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.

*

Corresponding Author: Bahram Mirzaian, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari,
Iran.
Email: bmirzaian@iausari.ac.ir
Received: 3 October 2020

Accepted: 10 December 2020

Published: 18 December 2021

How to cite this article:
Ghadimi M, Mirzaian B, Shahidi M. Efficacy of Well-being Therapy on Stress of Infertility and Rumination among
Women
with
Infertility.
Salāmat-i
ijtimā̒ ī
(Community
Health).
2021;
8(4):
103-114.
DOI: http://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31246.

Abstract
Background and Objective: Infertility as a pregnancy failure after one year of regular sexual intercourse
without contraception can cause various psychological problems. The present study was conducted to
determine the effectiveness of well-being therapy on the stress of infertility and rumination among women
with infertility.
Materials and Methods: The present study was quasi-experimental with a pretest, posttest, control group,
and a two-month follow-up period. For this purpose, a sample of 60 infertile patients from Hazrat Maryam
Infertility Clinic in Sari was randomly selected and randomly assigned to the experimental and control
groups. The experimental group received well-being therapy in groups within eight, 90-minute sessions, and
the control group did not receive any intervention. The tools used in this study included the Infertility Stress
questionnaire and the mental rumination questionnaire. Data were analyzed by covariance analysis using
SPSS software version 22.
Results: The results showed that in the experimental group, the mean (SD) infertility stress score decreased
from 153.2 (5.9) in the pretest to 140.5 (8.1) in the posttest and 136.1 (7.2) in the follow-up stage (P<0.001).
In the control group, the mean (SD) infertility stress score increased from 151.2 (13.1) in pretest to 150.9
(13.7) in posttest and 156.2 (7.4) in the follow-up stage, which was not significant. The mean (SD)
rumination score decreased from 48.7 (7.6) in the pretest to 41.4 (5.8) in the posttest and 41.1 (5.6) in the
follow-up stage (P<0.001). In the control group, the mean (SD) rumination score increased from 49.1 (7.4)
in the pretest to 48.1 (7.7) in the posttest and 47.6 (7.5) in the follow-up stage, which was not significant.
Conclusion: It can be concluded that well-being therapy reduces infertility to stress and rumination among
women with infertility.
Keywords: well-being therapy, stress of infertility, rumination, infertility.

Introduction
Infertility is associated with a wide range of
psychological damage, including temporary
or chronic despair, decreased self-esteem, and
increased levels of stress, anxiety, depression,
anger, feelings of inferiority, feelings of
inefficiency, sexual dysfunction, and marital
incompatibility (1, 2). About a quarter of
Iranian couples experience primary infertility
during their married life, and 3.4% of them
have primary infertility problems forever (3).
More than 50% of women lose their self-

confidence when they realize that their
fertility is impaired (4). Infertility stress
involves the interaction between the physical
condition predisposing to infertility and
medical interventions, the reactions of others,
and individual psychological characteristics,
and may persist for years and recur with any
diagnostic or therapeutic intervention.
Infertility stress can even cause treatment
discontinuation or affect treatment outcomes
(3). With the advancement of science and the
invention of new methods of assisted
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reproduction, such as in-vitro fertilization
(IVF), the windows of hope have been opened
to infertile couples. However, one of the
issues that women with poor IVF outcomes
are associated with is psychiatric disorders
and stress (5). Mental rumination is a person's
mood in response to distress and involves
repeated and passive focus on distressing
symptoms and the causes and consequences
of these symptoms, including repetitive
thoughts about failure (6). Welfare therapy is
a purposeful, problem-oriented method based
on an educational model. In this treatment,
self-reflection uses a diary and a positive and
constructive interaction between the therapist
and the client (7). This treatment method is
effective on several psychological variables
such
as
anxiety,
depression,
and
psychological well-being (8). The present
study was conducted to determine the
effectiveness of well-being therapy on the
stress of infertility and rumination among
women with infertility.
Materials and methods
The present study was quasi-experimental
with a pretest, posttest, control group, and a
two-month follow-up period. For this
purpose, a sample of 60 infertile patients from
Hazrat Maryam Infertility Clinic in Sari was
randomly selected and randomly assigned to
the experimental and control groups. The
experimental group received well-being
therapy in groups within eight 90-minute
sessions, and the control group did not receive
any intervention. The tools used in this study
included the Infertility Stress questionnaire
(9) and the mental rumination questionnaire
(10). Data were analyzed by covariance
analysis using SPSS software version 22.
Results
The results showed that in the experimental
group, the mean (SD) infertility stress score
decreased from 153.2 (5.9) in the pretest to
140.5 (8.1) in the posttest and 136.1 (7.2) in
the follow-up stage (P<0.001). In the control
group, the mean (SD) infertility stress score
increased from 151.2 (13.1) in the pretest to
150.9 (13.7) in the posttest and 156.2 (7.4) in
the follow-up stage, which was not
significant. The mean (SD) rumination score
decreased from 48.7 (7.6) in the pretest to
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41.4 (5.8) in the posttest and 41.1 (5.6) in the
follow-up stage (P<0.001). In the control
group, the mean (SD) rumination score
increased from 49.1 (7.4) in the pretest to 48.1
(7.7) in the posttest and 47.6 (7.5) in the
follow-up stage, which was not significant.
Discussion
The study showed that welfare therapy has
effectively reduced infertility stress and
mental rumination among women with
infertility, consistent with another study (11).
One of the components of well-being therapy
is
self-monitoring
and
cognitive
reconstruction of self-thoughts, which causes
cognitive regulation of more adaptive
emotion. Women with infertility are sensitive
to negative emotions (12). In recent years, the
role of cognitive emotion regulation and
improvement of emotion regulation strategies
in mental disorders has been investigated (13,
14). Welfare therapy uses cognitive
reconstruction techniques and psychological
training such as boldness and problem
solving, instead of inconsistent emotional
strategies such as avoidance and self-blame,
and rumination, on acceptance, positive
attention, and planning and emphasis (15).
Depressing responses such as mental
rumination, decreased behavior, loss of
motivation, and change in thinking patterns
are part of depressive disorder. Some patients
reduce their activities to have more time to
think about their problems, but this reduction
in activity and inability to cope with problems
can lead to social consequences that increase
negative thoughts. Women with infertility
experience more positive emotions and less
mental
rumination
by
promoting
psychological well-being.
Conclusion
It can be concluded that well-being therapy
reduces infertility to stress and rumination
among women with infertility.
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چکیده
زمینه و هدف :ناباروری به عنوان شکست در بارداری پس از یک سال مقاربت جنسی منظم و بدون پیشگیری می تواند
مشکالت روان شناختی مختلفی را ایجاد کند .پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بهزیستی درمانی بر استرس ناباروری و
نشخوار ذهنی در زنان نابارور انجام شده است.
روش و مواد :پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و یک دوره پیگیری دو ماهه بود.
بدین منظور ،نمونه ای متشکل از  60بیمار نابارور از کلینیک ناباروری شهرستان ساری به صورت غیرتصادفی انتخاب و به
صورت تصادفی ساده در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند .برای گروه آزمایش ،بهزیستی درمانی به روش گروهی طی هشت
جلسه  90دقیقه ای اجرا شد و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند .ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل
پرسشنامه استرس ناباروری و پرسشنامه نشخوار ذهنی بود .داده های به دست آمده به وسیله تحلیل کوواریانس با نرم افزار
 SPSS-22تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها :نتایج نشان داد در گروه آزمایش میانگین (انحراف معیار) استرس ناباروری از ( 153/2 )5/9در پیش آزمون به ()8/1
 140/5در پس آزمون و ( 136/1 )7/2در مرحله پیگیری کاهش یافت ( .)P>0/001در گروه گواه میانگین (انحراف معیار)
استرس ناباروری از ( 151/2 )13/1در پیش آزمون به ( 150/9 )13/7در پس آزمون و ( 156/2 )7/4در مرحله پیگیری رسید که
تفاوت معنی دار نبود .میانگین (انحراف معیار) نشخوار ذهنی از ( 48/7 )7/6در پیش آزمون به ( 41/4 )5/8در پس آزمون و
( 41/1 )5/6در مرحله پیگیری کاهش یافت ( .)P>0/001در گروه گواه میانگین (انحراف معیار) نشخوار ذهنی از ( 49/1 )7/4در
پیش آزمون به ( 48/1 )7/7در پس آزمون و ( 47/6 )7/5در مرحله پیگیری رسید که تفاوت معنی دار نبود.
نتیجه گیری :مطالعه نشان داد که بهزیستی درمانی موجب کاهش استرس ناباروری و نشخوار ذهنی زنان نابارور شد.
واژگان کلیدی :بهزیستی درمانی ،استرس ناباروری ،نشخوار ذهنی ،ناباروری.
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مقدمه
ناباروری به عنوان شکست در بارداری پس از یک سال مقاربت جنسی منظم و بدون پیش گیری (1و ،)2یکی از تلخ ترین
تجربه های زندگی ( ،)3قابل مقایسه با مرگ یکی از بستگان درجه یک است که واکنش سوگ را به دنبال دارد ( )4توصیف
شده است .ناباروری با طیف گسترده آسیب های روانشناختی شامل استیصال موقت یا مزمن ،کاهش سطح حرمت خود و
افزایش سطح تنیدگی ،اضطراب ،افسردگی ،عصبانیت ،احساس حقارت ،احساس ناکارآمدی ،ناکنش وری جنسی و ناسازگاری
زناشویی ( 5و )6در ارتباط قرار می گیرد .این مساله فقط مشکل پزشکی نیست ،بلکه اغلب زندگی زوج های نابارور را در
ابعاد مختلف با بحران مواجه می کند .از این رو سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOناباروری را به عنوان یک مشکل مهم
بهداشت باروری مطرح کرده است .براساس آمار این سازمان ،ناتوانی در بارداری حدود  80میلیون نفر را در سراسر جهان
درگیر کرده است .البته در مورد میزان ناباروری آمار ذکر شده در نقاط مختلف دنیا متفاوت است ،ولی به نظر می رسد
متوسط آن  %20باشد ( .)7در سال  ،2018شیوع جهانی ناباروری اولیه و ناباروری ثانویه در زنان به ترتیب برابر با  %1/9و
 %10/5بود ( .)8حدود یک چهارم زوج های ایرانی ناباروری اولیه را در طول زندگی مشترکشان تجربه می کنند و  %3/4آنها
برای همیشه دارای مشکل ناباروری اولیه هستند ( .)9نشان داده شده است که بیشتر از  %50زنان به محض این که متوجه
می شوند باروری آن ها دچار مشکل است ،اعتماد به نفسشان کاهش می یابد .در عین حال ،یکی از دالیلی که برای زنان
نابارور ایجاد فشار روانی می کند نقش مادری است ،که در اغلب جوامع به عنوان مهم ترین نقش زنان در بزرگسالی به
حساب می آید .هم چنین بسیاری از آزمایش ها و درمان های ناباروری بر روی زنان انجام می شود که خود باعث افزایش
بیشتر فشارهای روانی می گردد .این عوامل باعث شده که زنان نابارور ،خود را بیشتر مسئول مشکل ناباروری بدانند و دچار
استرس ناباروری شوند ( .)8استرس ناباروری شامل تعامل بین شرایط فیزیکی مستعد کننده ناباروری و مداخالت پزشکی،
عکس العمل های دیگران و خصوصیات روانی فردی است و ممکن است برای سال ها باقی مانده و با هر مداخله تشخیصی یا
درمانی عود نماید .مطالعات فراوان پاسخ های روانی منفی مانند اضطراب ،افسردگی ،عدم احساس کنترل ،احساس گناه و
مشکالت جنسی و عدم اعتماد به نفس را در زوجین نابارور شناسایی کرده اند .استرس ناباروری حتی می تواند موجبات قطع
درمان را فراهم کرده و یا نتایج درمان را تحت تأثیر قرار دهد ( .)9در سال های اخیر با پیشرفت علم و ابداع روش های نوین
کمک باروری مانند لقاح خارج رحمی یا  IVFدریچه های امید به سوی زوج های نابارور گشوده شده است .با این وجود،
شواهد فراوانی نشان می دهد مشکالت روان شناختی ناشی از ناباروری می تواند یک عامل کمکی در تشدید ناباروری و
شکست درمان آن باشد تا آنجا که اضطراب و افسردگی را به عنوان علت احتمالی شکست اولین دوره لقاح خارج رحمی
مطرح ساخته اند ( .)9همچنین ،از مسائلی که زنان با نتایج ضعیف  IVFبا آن ها در ارتباط هستند ،اختالل های روان
پزشکی و استرس است ( .)10مطالعات قبلی نشان داده است که عوامل مختلف اجتماعی ،زیست محیطی و روانشناختی
مانند ناباروری اولیه ،مدت درمان ،نگرش مردان و سطح تحصیالت ممکن است باعث افزایش افسردگی در زنان مبتال به
ناباروری شود ( .)11-13در پژوهشی به بررسی استرس ،اضطراب و افسردگی زوجین نابارور با نتایج ضعیف  IVFپرداختند.
نتایج آن ها نشان داد که استرس زن و مرد با استرس ،اضطراب و افسردگی در یکی از زوجین ،احتمال پایین بودن حاملگی
بالینی و تولد نوزاد زنده در ارتباط است ( .)14نشخوار ذهنی ،حالت خلقی فرد در پاسخ به پریشانی است و شامل تمرکز
مکرر و منفعالنه بر عالئم پریشان کننده و علل و پیامدهای این عالئم می شود و افکار تکرارشونده درباره شکست را در بر می
گیرد ( .)15بهزیستی درمانی ،روشی هدفمند ،مشکل مدار و بر اساس الگوی آموزشی است .در این درمان ،خویشتن نگری با
استفاده از دفترچه یادداشت روزانه و تعامل مثبت و سازنده میان درمانگر و مراجع است ( .)16این روش درمان ،اثربخشی
اش را بر روی تعدادی از متغیرهای روانشناختی نظیر اضطراب ،افسردگی و بهزیستی روانشناختی نشان داده است (-17
 .)19بهزیستی روان شناختی اشاره به حسی از سالمتی دارد که آگاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در تمام جنبه های فرد
را شامل می شود .بهزیستی روان شناختی هم مؤلفه های عاطفی و هم مؤلفه های شناختی دارد ( .)20افراد دارای بهزیستی
روان شناختی زیاد ،به طور عمده هیجانات مثبت را تجربه می کنند .ابعاد بهزیستی روان شناختی عبارتند از تسلط محیطی،
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رشد شخصی ،هدفمندی زندگی ،خودمختاری ،خودپذیری و داشتن روابط مثبت با دیگران ( .)21هدف درمانگران از به کار
بردن بهزیستی درمانی ،کمک به درمان جویان است تا از سطوح پائین کارکرد ،در هر شش حیطه مورد نظر بهزیستی روان
شناختی ،به سطوح باالی آن برسند روش ها و تکنیک هایی اصلی مورد استفاده در بهزیستی درمانی شامل خود پایشی با
استفاده از دفترچه یادداشت روزانه ،زمان بندی فعالیت هایی که احساس تسلط و کنترل و یا لذت را افزایش می دهد،
آموزش های روانشناختی از قبیل جرأتمندی و حل مسئله ،و بازسازی شناختی افکارخودکار است ( .)22در این زمینه،
پژوهش  Favaو همکاران ( )23نشان داد بهزیستی درمانی در کاهش افسردگی و بهبود بهزیستی روان شناختی مؤثر بود.
گلباریزدی و همکاران در پژوهشی دریافتند که بهزیستی درمانی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور مؤثر است
( .)24همچنین نتایج پژوهش معینی زاده و همکاران نشان داد که بهزیستی درمانی بر کاهش افسردگی تأثیر معنی داری
داشت ( .)25ضرورت پژوهش حاضر از آن جهت است که چون زنان نابارور در معرض استرس های مختلفی قرار دارند تالش
جهت اصالح استرس ناباروری و نشخوار ذهنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .همچنین با توجه به پیامدهای ناباروری و
مشکالت روان شناختی حاصل از عدم بارداری و نیز به دلیل محدودیت زنان در مصرف بسیاری از داروها و شیوه های
درمانی مرسوم جهت کاهش استرس و اضطراب ،استفاده از رویکردهای درمانی غیر دارویی از اهمیت و اولویت خاصی
برخوردار است .بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بهزیستی درمانی بر استرس ناباروری و نشخوار ذهنی زنان
نابارور انجام شده است.
روش و مواد
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت اجرا و شیوه جمع آوری اطالعات ،نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون
پس آزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل کلیه زنان نابارور بین سنین  20تا  40سال مراجعه کننده به یک مرکز
ناباروری در شهر ساری بود .نمونه گیری این پژوهش در دو مرحله انجام شد .بدین ترتیب که در مرحله اول از بین مراجعه
کنندگان نابارور به مرکز ناباروری ،تعداد  60نفر که با مالک های ورودی پژوهش همخوانی و تمایل به درمان داشتند به طور
غیر تصادفی و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب ،و به صورت تصادفی ساده به دو گروه  30نفری آزمایش و گواه گمارده
شدند .مالک انتخاب تعداد افراد نمونه بر اساس اندازه اثر  ،0/25آلفای  0/05و توان  0/80در دو گروه ،حداقل تعداد نمونه
برای دستیابی به توان مورد نظر 30 ،نفر در هر گروه و جمعاً  60نفر به دست آمد .مشکل استرس باروری و نشخوار ذهنی
نمونه پژوهش حاضر براساس مصاحبه بالینی شرکت کنندگان توسط روان شناس مرکز ناباروری و کسب نمره باالتر از  44در
پرسشنامه نشخوار ذهنی و نمره باالتر از  130در پرسشنامه استرس ناباروری به دست آمد .مالک های ورود عبارت از
دریافت تشخیص ناباروری ،سن بین  20الی  40سال ،حداقل تحصیالت دیپلم ،عدم مصرف داروی اعصاب و روان در طول
سه ماهه گذشته ،عدم ابتال به بیماری صعب العالج جسمی یا اختالل جدی روان پزشکی بود .مالک خروج هم غیبت بیش از
دو جلسه در درمان بود .برای گروه آزمایش ،بهزیستی درمانی به روش گروهی طی هشت جلسه  90دقیقه ای انجام شد و
گروه گواه نیز هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند .دو ماه بعد از پایان جلسات ،آزمون پیگیری انجام شد .جهت سنجش
استرس ناباروری ،پرسشنامه استرس ناباروری و جهت سنجش نشخوار ذهنی از پرسشنامه نشخوار فکری استفاده شد.
مالحظات اخالقی در این پژوهش به این صورت بود که شرکت در این پژوهش کامالً اختیاری بود .قبل از شروع طرح،
مشارکت کنندگان با مشخصات طرح و مقررات آن آشنا شدند .نگرش و عقاید افراد مورد احترام بود .اعضای گروه آزمایش و
گواه ،اجازه خروج از طرح پژوهشی در هر مرحله ای داشتند .عالوه بر این ،اعضای گروه گواه در صورت عالقه مندی
می توانستند بعد از اتمام طرح ،مداخله انجام شده برای گروه آزمایش را در جلسات درمانی مشابه ،عیناً دریافت کنند .کلیه
مدارک و پرسشنامه ها و سوابق محرمانه ،تنها در اختیار مجریان بود و خواهد ماند .رضایت نامه کتبی آگاهانه از همه
داوطلبان اخذ گردید.
پرسشنامه استرس ناباروری :پرسشنامه استرس ناباروری که در اصل پرسشنامه مشکالت باروری ( )FPIدر سال 1999
ساخته شده است .این پرسشنامه یک ابزار  46سوالی است که در یک طیف لیکرت شش درجه ای از کامالً مخالفم تا کامالً
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موافقم نمرهگذاری میشود .همچنین این مقیاس دارای پنج زیرمقیاس است که عبارتند از :زیر مقیاس اجتماعی ،جنسی،
ارتباطی ،سبک زندگی بدون فرزند و نیاز به والد شدن ( .)26کسب نمرات باالتر در این پرسشنامه به معنای استرس ناباروری
بیشتر در فرد است .برای بررسی اعتبار از همسانی درونی استفاده شده و آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس موضوعات
اجتماعی ،0/87جنسی  ،0/77ارتباطی  ،0/82سبک زندگی بدون فرزند  0/80و نیاز به والد شدن  0/84محاسبه شد .در
ایران نیز علیزاده و همکاران ،روایی و اعتبار این ابزار را بررسی کرده اند .برای بررسی روایی از روایی صوری استفادهشده و
متن ترجمه شده پرسشنامه توسط شش تن از اساتید دانشگاههای عالمه طباطبایی و تربیت معلم و یک نفر از اساتید
انستیتو روان پزشکی تهران مورد تائید قرار گرفت .همچنین برای بررسی اعتبار از آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس موضوعات
اجتماعی  ،0/78جنسی  ،0/77ارتباطی  ،0/78سبک زندگی بدون فرزند  0/75و نیاز به والد شدن  0/84و نمره کل 0/91
برآورد شده است ( .)27ضریب همسانی درونی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 0/79 ،به دست آمد.
جدول شماره  -1برنامه و محتوای بهزیستی درمانی()WBT
جلسات

شرح جلسات

اول

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و درمانگر ،بیان قوانین گروه ،توضیح در مورد روند جلسات بهزیستی درمانی و
توصیف بهزیستی روان شناختی و چگونگی ثبت لحظات تجربه بهزیستی در دفتر یادداشت اختصاص داده شده به هر
عضو گروه و انجام پیش آزمون.

دوم

گفتگوی اعضا در ارتباط با تجربههای احتمالی لحظات بهزیستی و شرح مجدد نحوه نگارش و ثبت وضععیت و تجعاری
روزانه اعضا در مقیاس صفر تا صد ،عدد صفر بیانگرعدم حضور و وجود بهزیستی وعدد یکصد ،بیانگر حداکثر تجربعه
بهزیستی میباشد.

سوم

گفتگوی اعضا در ارتباط با تجربههای احتمالی لحظات بهزیستی و شرح مجدد نحوه نگارش و ثبت وضععیت و تجعاری
روزانه اعضا در مقیاس صفر تا صد ،عدد صفر بیانگرعدم حضور و وجود بهزیستی وعدد یکصد ،بیانگر حداکثر تجربعه
بهزیستی میباشد.

چهارم

توضیح در مورد شناسائی ،تشخیص افکار و باورهایی که منجر به تخریب بهزیستی روانشناختی میگردنعد و آمعوزش
گروهی و ارائه تکلیف خانگی انفرادی و فعالیتهای مرتبط به تکتک اعضا.

پنجم

ادامه ترغیب اعضا در تشخیص افکار و باورهائی که موجب اختالل در بهزیستی فرد میشود ،ارائه تکالیف طبقعهبنعدی
شده پیشرفته تر و تشویق و ترغیب اعضا در انجام تکالیف روزانه و همچنین انجام برخی تکنیکها و مداخالت شناخت
درمانی توسط درمانگر.

ششم

ادامه موضوع جلسه قبل و تاکید مجدد بر خود نظارت گری و ترغیب مجدد اعضا در جهت جستجو و همچنین درگیعر
شدن با تجارب خوشایند و فعالتهای مطلوب.

هفتم

در این مرحله درمانگر به شناسائی دقیقتری از اختالل احتمالی عملکرد و یا آشفتگی در هر یک از شش حوزه
بهزیستی روان شناختی (بر اساس مدل ریف) افراد گروه نموده و بطور اختصاصی در همان حوزههای مشکلدار،
مداخالت الزم جهت بازسازی شناختی و ارتقاء بهزیستی روانشناختی اعضاء گروه را انجام میدهد.

هشتم

آموزش مختصر موضوعات تکمیلی و پیشرفته تر الزم بر اساس مدل ریف جهت دستیابی به بهزیسعتی روانشعناختی
باالتر ،مرور و جمعبندی پایان جلسات.

پرسشنامه نشخوار ذهنی ( :)RRSاین پرسشنامه برای ارزیابی نشخوار ذهنی ساخته شده و دارای  22ماده است که ماده
های آن روی یک مقیاس چهار درجه ای از ( 1تقریباً هرگز) تا ( 4تقریباً همیشه) نمره گذاری می شود .کسب نمرات باالتر
در این پرسشنامه به معنای نشخوار ذهنی بیشتر در فرد است .ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در دامنه ای از  0/88تا
 0/99قرار دارد و همبستگی بازآزمایی برای 0/67 RRSاست ( .)28در مورد روایی پیش بین مقیاس پاسخ های نشخواری،
نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که این مقیاس می تواند شدت افسردگی را در دوره های پیگیری در نمونه های
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بالینی و غیر بالینی با کنترل متغیرهای مانند سطح اولیه افسردگی و یا عوامل استرس زا پیش بینی کند .عالوه بر این
مقیاس می تواند آسیب پذیری افراد را نسبت به افسردگی تبیین کند .روایی نسخه فارسی این پرسشنامه ،با استفاده از
آلفای کرونباخ دامنه ای از  0/88تا  0/92نشان داده شده است ( .)29ضریب همسانی درونی این پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ در پژوهش حاضر 0/85 ،به دست آمد .پس از انتخاب شرکت کنندگان دو گروه ،برای گروه آزمایش در ابتدا
توضیحات مقدماتی در خصوص هدف طرح ،تعداد جلسات و محتوای آموزش ،نحوه همکاری و تکمیل ابزارها به آزمودنی ها
داده شد و پس از کسب رضایت نامه آگاهانه کتبی از آنان در خصوص اجرا طرح ،پیش آزمون پرسشنامه های استرس
ناباروری و نشخوار ذهنی (از هر دو گروه) در جلسه نخست دریافت شد و سپس بر روی گروه آزمایش هشت جلسه بهزیستی
درمانی ( )WBTاجرا شد و در این مدت گروه گواه تحت هیچ گونه مداخله ای قرار نگرفت .در نهایت بر روی دو گروه
آزمایش و گواه ،مجدداً آزمون ها اجرا شد .همچنین بعد از دو ماه مجدداً آزمون ها جهت پیگیری انجام شد .همچنین جهت
رعایت اصول اخالقی ،گروه گواه بعد از دوره پیگیری تحت مداخله بهزیستی درمانی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS-22صورت گرفت .ابتدا با استفاده از روش های آمار توصیفی (از قبیل
فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و در مرحله بعد ،مفروضه های نرمال بودن توزیع داده ها ،همگنی
واریانس ها ،و مفروضه شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت از طریق آزمون تحلیل کوواریانس به تجزیه و
تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته شد.
یافته ها
میانگین (انحراف معیار) سن گروه آزمایش به ترتیب  )3/4( 30/4و گروه گواه  )3/9( 31/5سال بود .در گروه آزمایش ،تعداد
 )6%/7( 2نفر سیکل )%16/7( 5 ،نفر دیپلم )%23/2( 7 ،نفر فوق دیپلم )%36/7( 11 ،نفر لیسانس )16%/7( 5 ،نفر فوق
لیسانس و دکتری بودند .در گروه گواه ،تعداد  )16%/7( 5نفر سیکل )16%/7( 5 ،نفر دیپلم )26%/7( 8 ،نفر فوق دیپلم2 ،
( )6%/7نفر لیسانس )33%/2( 10 ،نفر فوق لیسانس و دکتری بودند.
جدول شماره  -2میانگین (انحراف معیار) نمرات پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری استرس ناباروری و نشخوار ذهنی
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

گروه

(انحراف معیار) میانگین

(انحراف معیار) میانگین

(انحراف معیار) میانگین

P

استرس ناباروری

آزمایش
گواه

(153/2 )5/9
(151/2 )13/1

(140/5 )8/1
(150/9 )13/7

(136/1 )7/2
(156/2 )7/4

0/001
0/45

موضوعات اجتماعی

آزمایش
گواه

(28/3 )1/9
(27/7 )3/5

(26/5 )2/4
(27/3 )3/7

(25/1 )1/7
(28/3 )2/9

0/001
0/65

موضوعات ارتباطی

آزمایش
گواه

(30/4 )3/1
(30/7 )4/5

(28/4 )2/7
(30/5 )3/8

(25/1 )3/5
(30/6 )3/7

0/001
0/75

موضوعات جنسی

آزمایش
گواه

(23/1 )4/2
(23/4 )4/7

(20/5 )3/7
(23/5 )4/7

(50/2 )3/7
(25/6 )3/9

0/001
0/34

نیاز به والد شدن

آزمایش
گواه

(44/7 )5/7
(45/2 )3/8

(41/2 )4/9
(45/1 )3/4

(39/5 )5/8
(45/5 )2/2

0/001
0/44

سبک زندگی بدون فرزند

آزمایش
گواه

(26/9 )5/4
(28/6 )7/6

(23/2 )5/9
(28/1 )7/3

(28/1 )6/1
(20/2 )3/8

0/001
0/82

نشخوار ذهنی

آزمایش
گواه

(48/7 )7/6
(49/1 )7/4

(41/4 )5/8
(48/1 )7/7

(41/1 )5/6
(47/6 )7/5

0/001
0/51

متغیر وابسته
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در گروه آزمایش میانگین (انحراف معیار) استرس ناباروری از ( 153/2 )5/9در پیش آزمون به ( 140/5 )8/1در پس آزمون و
( 136/1 )7/2در مرحله پیگیری کاهش یافت ( .)P>0/001در گروه گواه میانگین (انحراف معیار) استرس ناباروری از
( 151/2 )13/1در پیش آزمون به ( 150/9 )13/7در پس آزمون و ( 156/2 )7/4در مرحله پیگیری رسید که تفاوت معنی
دار نبود .میانگین (انحراف معیار) نشخوار ذهنی از ( 48/7 )7/6در پیش آزمون به ( 41/4 )5/8در پس آزمون و (41/1 )5/6
در مرحله پیگیری کاهش یافت ( .)P>0/001در گروه گواه میانگین (انحراف معیار) نشخوار ذهنی از ( 49/1 )7/4در پیش
آزمون به ( 48/1 )7/7در پس آزمون و ( 47/6 )7/5در مرحله پیگیری رسید که تفاوت معنی دار نبود.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف جهت بررسی طبیعی بودن داده ها و به عنوان یکی از پیش فرض های تحلیل کوواریانس
نشان داد که داده ها نرمال بودند .بنابراین پیش فرض طبیعی بودن داده ها رعایت شده است .نتایج آزمون لوین جهت
بررسی همگنی واریانس نشان داد که آزمون لون نشان می دهد برای همه مؤلفه های استرس ناباروری و نیز نشخوار ذهنی
پیش فرض یکسانی واریانس گروه ها برقرار است و لذا می توان برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده کرد.
بررسی همگنی شیب رگرسیون نشان می دهد که نوعی رابطه خطی میان نمرات پیش آزمون و نمرات پس آزمون در هر دو
گروه آزمایش و گواه برای متغیر وابسته استرس ناباروری و نشخوار ذهنی وجود دارد و شیب های خطوط رگرسیون موازی
است ،یعنی همگنی رگرسیونی وجود دارد .همچنین مقدار  R2در این نمودار نشان دهنده درجه و شدت ارتباط بین نمرات
پیش آزمون و پس آزمون است که برای گروه آزمایش  R2=0/19و برای گروه گواه  R2 =0/79است .پس از اطمینان از
برقراری مفروضه های تحلیل کوواریانس در بین داده های پژوهش ،تحلیل کوواریانس انجام شد.
جدول شماره  -3نتایج آزمون تعامل بین گروه ها

منبع

متغیر ها

مجموع
مجذورها

گروه

استرس ناباروری
موضوعات اجتماعی
موضوعات ارتباطی
موضوعات جنسی
نیاز به والد شدن
سبک زندگی بدون فرزند

1038/856
13/853
19/795
47/871
62/490
83/421

df
1
1
1
1
1
1

مجذور
میانگین
1038/856
13/853
19/795
47/871
62/490
83/421

F
19/348
11/432
6/193
30/060
8/651
14/900

.P
0/0001
0/003
0/022
0/0001
0/008
0/001

مجذور اتای
سهمی
0/492
0/364
0/236
0/600
0/302
0/427

بر اساس نتایج جدول شماره  ،3بهزیستی درمانی منجر به کاهش استرس ناباروری و مؤلفه های آن شده است
( .)P<0/001،F=19/34همین طور نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که اثرات مداخله (بهزیستی درمانی) تا مرحله
پیگیری نیز حفظ شد ،یعنی تفاوت استرس ناباروری در دو گروه در مرحله پیگیری نیز معنادار بود و این بدان معنی است که
اثر درمان در زمان پیگیری ماندگار است (.)P<0/001 ،F=52/23
جدول شماره -4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
منبع اثر

مجموع مجذورها

df

میانگین مجذورها

F

P

مجذور اتای سهمی

گروه
خطا
کل

293/340
111/368
57634/000

1
55
58

293/340
4/455

65/849

0/0001

0/725

مطابق جدول شماره  ،4تفاوت نشخوار ذهنی در دو گروه معنادار است ( .)P>0/001 ،F=65/84به عبارت دیگر ،بهزیستی
درمانی منجر به کاهش نشخوارذهنی زنان نابارور شده است .همچنین اثر درمان در زمان پیگیری حفظ شده است
(.)P<0/001 ،F=50/57
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بحث
مطالعه نشان داد در گروه آزمایش میانگین (انحراف معیار) استرس ناباروری از ( 153/2 )5/9در پیش آزمون به ()8/1
 140/5در پس آزمون و ( 136/1 )7/2در مرحله پیگیری کاهش یافت .میانگین (انحراف معیار) نشخوار ذهنی از (48/7 )7/6
در پیش آزمون به ( 41/4 )5/8در پس آزمون و ( 41/1 )5/6در مرحله پیگیری کاهش یافت .در گروه گواه میانگین (انحراف
معیار) نمرات استرس ناباروری و نشخوار ذهنی در پیش آزمون و پس آزمون تفاوتی نداشت .بنابراین بهزیستی درمانی بر
کاهش استرس ناباروری و نشخوار ذهنی مؤثر بوده است .نتایج نشان داد بهزیستی درمانی بر کاهش استرس ناباروری زنان
نابارور مؤثر بود .این نتیجه با یافته های پژوهش  Favaو همکاران ( )23مبنی بر تأثیر بهزیستی درمانی در کاهش افسردگی
و بهبود بهزیستی روان شناختی ،همسو است .در تبیین این یافته می توان گفت که از مؤلفه ای بهزیستی درمانی ،خود
پایشی ،و نیز بازسازی شناختی افکارخودکار است که باعث تنظیم شناختی هیجان سازگارانه تری می شود .زنان نابارور به
هیجان های منفی مانند اضطراب ،ترس ،شرم ،خشم و نظیر آن حساس هستند و این افراد در تنظیم هیجان های خود
مشکل دارند و تجربه احساسات منفی مانند خشم ،ناامیدی ،ترس ،سرخوردگی ،و افسردگی در آنان بسیار معمول است
( .)30در سال های اخیر ،نقش تنظیم شناختی هیجان و بهبود راهبردهای تنظیم هیجانی در اختالل های روانی مورد
بررسی قرار گرفته است ( 31و  .)32یکی از جنبه های مهم فرایند تنظیم هیجانی ،تنظیم تجارب هیجانی از طریق به
خدمت گرفتن عناصر شناختی است .چگونگی ارزیابی دستگاه شناختی فرد در هنگام روبرو شدن با حوادث منفی از اهمیت
باالیی برخوردار است .بهزیستی درمانی با کاربرد تکنیک های بازسازی شناختی ،و آموزش های روانشناختی از قبیل
جرأتمندی و حل مسئله ،به جای راهبردهای ناسازگارنه هیجانی نظیر اجتناب و خود سرزنشگری ،و نشخوار فکری ،بر
پذیرش ،توجه مثبت ،و برنامه ریزی و تاکید دارد .بهزیستی درمانی نه تنها باعث کاهش اضطراب و افسردگی ،بلکه باعث به
وجود آمدن هیجانات مثبت در افراد می شود .نتایج نشان داد بهزیستی درمانی بر کاهش نشخوار ذهنی زنان نابارور مؤثر بود.
این نتیجه با یافته های پژوهش ظریف گلباریزدی و همکاران ( )24مبنی بر تأثیر بهزیستی درمانی بر استرس و بهزیستی
روانشناختی زنان نابارور و همچنین نتایج پژوهش معینی زاده و همکاران مبنی بر تأثیر بهزیستی درمانی بر کاهش افسردگی
( )25همسو بود .در تبیین این یافته می توان گفت که پاسخ های افسرده ساز مانند نشخوار ذهنی ،کاهش رفتار ،از دست
دادن انگیزه و تغییر الگوی تفکر که بخشی از اختالل افسردگی محسوب می شوند ،در کاهش کیفیت زندگی دخیل هستند.
برخی بیماران فعالیت های خود را کاهش می دهند تا زمان بیشتری برای فکر کردن به مشکل خود داشته باشند ،اما این
کاهش فعالیت و ناتوانی در مقابله با مشکالت می تواند منجر به پیامدهای اجتماعی شود که افکار منفی را افزایش می دهند.
برای مثال ،احساسات و افکار گناه و بی کفایتی ناشی از ناتوانی در انجام تکالیف ،می توانند به عنوان برانگیزاننده های
گسترده ی نشخوار ذهنی عمل کنند .در نتیجه ،کیفیت زندگی تنزل می یابد .بهزیستی درمانی با اصالح افکار خودآیند
منفی و بهبود روابط بین فردی ،حل مساله و تاکید بر فعالیت هایی که احساس تسلط و کنترل و یا لذت را افزایش می
دهند ،منجر به بهبود کیفیت زندگی می شود .به طور کلی ،با ارتقاء بهزیستی روان شناختی ،زنان نابارور هیجانات مثبت
بیشتری را تجربه می کنند و نشخوار ذهنی کمتری می نمایند .از جمله محدودیت های پژوهش می توان گفت که نمونه
مورد مطالعه از برخی جهات مانند تحصیالت ،وضعیت مالی و اقتصادی تا حدودی همگن بوده است که این مساله تعمیم
پذیری نتایج را در سایر افراد جامعه را دشوار می کند .با توجه به محدودیت های پژوهش پیشنهاد می شود این پژوهش در
مناطق مختلف کشور و در مراکز ناباروری دیگر اجرا گردد تا بتوان به نتایج کلی تری دسترسی پیدا کرد.
نتیجهگیری
مطالعه نشان داد که بهزیستی درمانی باعث کاهش استرس ناباروری و نشخوار ذهنی در زنان نابارور شد .لذا با توجه مؤثر
بودن این درمان بر کاهش مشکالت روانشناختی پیشنهاد می شود این نوع درمان در کنار سایر درمان های طبی در مراکز
تشخیصی و درمانی ناباروری توجه شود.
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