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A b s t r a c t
Introduction: Infertility is a complex life crisis that results in deep emotional 
and psychological pressures on couples. Infertility and its aftermath are ar-
eas of stress and hopelessness. The purpose of this study was to investigate 
the effect of a combined positive cognitive behavioral therapy approach on 
infertility stress and hope in infertile women in Khorramabad city in 2018.
Methods: This experimental study was a pretest-posttest with the control 
group. The sampling method was available in which 30 infertile women who 
had records in infertility treatment centers in Khorramabad in 1398 were 
selected randomly in two groups. Experimental and control (15 patients per 
group) were replaced. At first, Newton et al.’s infertility stress questionnaire 
and Schneider et al.’s hope questionnaire were used to measuring pre-test 
scores. Then, after the educational intervention, the positive cognitive behav-
ioral approach (for 10 sessions of 90 minutes on the experimental group) in 
the post-test, the questionnaires were administered to all subjects in both ex-
perimental and control groups. Finally, data were analyzed using multivariate 
and univariate analysis of covariance by SPSS 22 software
Results: The results indicated that the intervention of the positive cognitive 
behavioral intervention had a positive and significant effect on reducing in-
fertility stress and increasing the hope of infertile women (P <0.001).
Conclusion: According to the results of this study, it can be said that the 
combined approach of positive cognitive behavioral therapy has a positive 
effect on reducing infertility stress and increasing the hope of infertile wom-
en. Therefore, it can be suggested that such treatments be used to promote 
mental health in infertile women.
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چکیده: 

زمینه و هدف: ناباروری یک بحران پیچیده زندگی است که منجر به فشارهای عمیق عاطفی 
استرس  آمدن  وجود  به  زمینه های  آن  پیامدهای  و  ناباروری  می شود.  زوجین  بر  روانی  و 
تلفیقی رفتاردرمانی شناختی  تاثیر رویکرد  ناامیدی است. هدف پژوهش حاضر بررسی  و 
مثبت نگر بر استرس ناباروری و امیدواری زنان نابارور شهرستان خرم آباد درسال 1398 بود.

روش بررسی: این پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. با استفاده 
نابارور که در سال 1398 دارای  از میان کلیه زنان  از روش نمونه گیری در دسترس بود 
پرونده در مراکز درمان ناباروری شهرستان خرم آباد بودند و با رعایت مالک های ورود و 
آزمایشی  به صورت تصادفی در دو گروه  انتخاب و  نفر  به صورت تصادفی 30  خروج 
از  پیش آزمون  نمره  ابتدا جهت سنجش  در  شدند.  جایگزین  نفر(   15 گروه  )هر  گواه  و 
پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن و همکاران و پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران 
رفتاردرمانی شناختی  تلفیقی  رویکرد  آموزشی  مداخله ی  ارائه  از  بعد  سپس  شد.  استفاده 
نیز  پس آزمون  در  آزمایشی(  گروه  روی  بر  دقیقه ای   90 جلسه   10 مدت  )به  مثبت نگر 
افراد دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شدند. در  پرسشنامه های مورد نظر بر روی تمامی 
نهایت داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره به وسیله ی نرم افزار 

SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:  نتایج حاکی از آن بود که مداخله رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر 
بر کاهش استرس ناباروری و افزایش امیدواری زنان نابارور تاثیر مثبت و معنادار داشته 

.)P<0/001(است

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی 
مثبت نگر بر کاهش استرس ناباروری و افزایش امیدواری زنان نابارور تاثیر مثبتی به دنبال 
دارند. از این رو می توان پیشنهاد کرد که، درمان هایی از این قبیل برای ارتقای سالمت روانی 

در زنان نابارور استفاده گردد.
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مقدمه:
ناباروری )infertility( یک بیماری مزمن است و درمان آن 
علت  به  زوجین  می باشد.  توأم  فراوان  رنج  با  و  طوالنی  عمدتًا 
مراجعات مکرر و عمل های جراحی متعدد دچار خستگی و گاه 
جهانی  سازمان  تعریف  مطابق  می شوند.  خانوادگی  مشکالت 
بهداشت )1991(؛ ناتوانی در باردار شدن پس از یک سال مقاربت 
جلوگیری  روش های  از  استفاده  بدون  مصنوعی  تلقیح  یا  منظم 
ناتوانی در داشتن یک حاملگی موفق، به عنوان  از بارداری و یا 
ناباروری تعریف می شود )1(. ناباروری به عنوان یک بحران زیستی، 
را  نابارور  زوج های  روانی  سالمت  می تواند  اجتماعی  و  روانی 
تهدید کند )2( .به نظر کدارس)3( ناباروری فرآیندی است که جسم، 
اثرات  و  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  ذهنیت  و  شخصیت  شغل، 
)3(. وجود  نامطلوبی در احساسات فرد از جمله خودباوری دارد 
یک فرزند یک عامل مهم برای تحکیم زندگی زناشویی است لذا 
به عنوان  دارد  بشر  ادامه زندگی جاودانه  از  مفهومی  باروری که 
یک توانمندی مورد توجه بسیاری از جوامع و فرهنگ ها است )4(.

که  است  احساسی  عاطفی-   دردناک  تجربه  یک  ناباروری 
 infertility( ناباروری  استرس   .)2( می شود  همراه  استرس  با 
Stress( شامل تعامل بین شرایط فیزیکی مستعدکننده ناباروری 
دیگران و خصوصیات روانی  پزشکی، عکس العمل  و مداخالت 
فردی است و ممکن است برای سال ها به واسطه هرگونه مداخله 
تشخیصی گسترش پیدا کند )5(. استرس ناباروری مجموعه ای از 
نشانه ها است که به دنبال تشخیص ناباروری در افراد بروز نموده 
اختالالت  مشابه  ناشی  اختالالت  مشابه  از عالئم،  بسیاری  در  و 
post-traumatic stress dis-)  ناشی از استرس پس از حادثه
order) می باشد. این مسئله به ویژه در رابطه با افکار و احساسات 
مربوط به ناباروری و تالش برای رهایی از این افکار و احساسات 
صدق می کند. مشکالت خواب، مسائل کاری، اختالالت در روابط 
محیطی  محرک  هرگونه  به  نسبت  زیاد  حساسیت  و  زناشویی 
مربوط به باردار شدن نیز در افرادی که از ناباروری رنج می برند، 
مشاهده می شود )6(.استرس ناباروری می تواند منجر به قطع مراحل 
درمان شده و ناامیدی و عزت نفس پایین را در زوجین نابارور 
 .)7( نماید  ناکارآمد  را  ناباروری  تأثیردرمان های  یا  و  نماید  ایجاد 
وجود درمان های مختلف چون لقاح آزمایشگاهی، میزان استرس 
را  استرس  تحمل  دوره های  و  است  داده  کاهش  را  ناباروری 
)8(. عوامل  ناباروری را مؤثر نموده است  تقویت نموده و درمان 
روانشناختی مختلفی در زمان ناباروری بر روی زنان نابارور تاثیر 
امیدواری  نابارور  زنان  با  مرتبط  مولفه های  ازجمله  می گذارند. 
و  گران قیمت  پزشکی  اقدامات  شدن،  باردار  برای  تالش  است. 
خسته کننده ای را به همراه دارد و تردید و بروز ناامیدی همراه با 
ناباروری می تواند اساس روابط یک زوج را متزلزل کند )9(. امید 
از  بارور  نابارور متفاوت است. زنان  بارور و  به زندگی در زنان 
امید به زندگی بیشتری نسبت به زنان نابارور برخوردارند )10(. زنان 
ناامیدی  دچار  مدت  و طوالنی  درمان های سخت  اثر  در  نابارور 
به  درمان  کردن  رها  سبب  می تواند  شده  ایجاد  ناامیدی  و  شده 
صورت ناتمام شود )11(. امید به عنوان یکی از منابع مقابله ی انسان 
در سازگاری با مشکالت و حتی بیماری های صعب العالج در نظر 
شفا  عامل  یک  عنوان  به  می تواند  امید  همچنین  می شود،  گرفته 
مهمی  نقش  و  توصیف شود  قدرتمند  و  پویا  دهنده، چند بعدی، 
در سازگاری با فقدان داشته باشد )12(. نظریه امید مفهومی است 

که توسط اشنایدر معرفی شد و به بررسی چارچوب بحث امید 
مباحث  مهمترین  از  یکی  امروزه  که  دارد  اشاره  روانشناسی  در 
بنیانگذار نظریه ی  )13(. ریک اشنایدر،  روانشناسی مثبت نگر است 
آن  طی  که  می داند  فرایندی  را  امید  آن،  بر  مبتنی  درمان  و  امید 
افراد ابتدا اهداف خود را تعیین می کنند، سپس راهکارهایی برای 
رسیدن به آن اهداف خلق می کنند و بعد از آن انگیزه الزم برای به 
اجرا درآوردن این راهکارها را ایجاد کرده و در طول مسیر حفظ 
می کنند. اشنایدر و همکاران)1991( یک نظریه ترکیبی مبتنی بر 
هدف را تعیین کردند که بسط یافته مدل تک بعدی سنتی بود و 
دقیق سازۀ  معتبر و  امکان سنجش  برای  زمینه ای  بار  اولین  برای 
امید به زندگی به عنوان یک  )14(. ازسویی  امید را فراهم آوردند 
نیروی درونی تعریف شده است که می تواند باعث تمنای زندگی 
وضعیت  از  فراتر  چشم اندازی  که  سازد  قادر  را  بیماران  و  شود 
کنونی و نابسامان درد و رنج خود را ببینند. فقدان امید به زندگی 
ایجاد  و  آن  کیفیت  کاهش  به  منجر  زندگی  نبودن  دار  هدف  و 
باورهای یأس آور می شود. از تعاریف چنین برمی آید که امید به 
زندگی دربردارنده تصورات و توجه افراد به آینده است و به این 
تالش  باعث  گردد،  حاصل  مثبت  نتایج  دارد  احتمال  که  تصور 
بیمار می شود )13(. به طور کلی می توان گفت در حوزه روانشناسی 
که  است  مباحثی  مهمترین  جمله  از  امیدواری  و  امید  مثبت نگر 
امروزه توسط بسیاری از روانشناسان با رویکرد مثبت گرایی به آن 
تاکنون  البته  بهره می برند.  از آن  پرداخته شده است و در درمان 
آموزشی،  روانشناختی،  مداخالت  جمله  از  مختلفی  روش های 
برای  مشاوره ای  برنامه های  و  روان درمانگری  شناختی رفتاری، 

کمک به افراد نابارور طراحی و اجرا شده است )15(. 
شرایط  تغییر  در  می تواند  که  رویکردهایی  از  یکی 
رویکرد  باشد،  داشته  تأثیر  نابارور  زوجین  روانی  و  شناختی 
است.   (positive CBT) رفتار درمانی شناختی  تلفیقی 
کاربرد  در  جدیدی  رویکرد  مثبت نگر،  رفتار درمانی شناختی 
که   )2017( بانیک  فریدیک  است.  رفتار درمانی شناختی 
است،  نوجوان  و  کودک  روانشناس  یک  و  بالینی  روانشناس 
رفتار درمانی شناختی و روانشناسی مثبت نگر را به گونه ای عملی 
beha-) 16(. رفتار درمانی شناختی(  و موقعیتی، ترکیب کرده است

veoral cognitive therapy) رویکردی در روان درمانی است 
که درمانی مبتنی بر گفتگوها است. خاستگاه رفتار درمانی شناختی، 
تحول  و  رشد   ،1920 دهه  اوایل  در  رفتاردرمانی  پیدایش  به 
شناخت درمانی در دهه1960 و ادغام شدن بعدی آن ها با یکدیگر 
 (Seligman) مربوط می شود )17(. روانشناسی مثبت نگر سلیگمن
در اواخر دهه 1990 میالدی وآغاز قرن بیست و یکم ارائه شده 
به جای  که  است  این  رویکرد  این  اصلی  اهداف  از  یکی  است. 
توجه به جنبه های مرضی و بیمارگونه، جنبه های مثبت شخصیت 
انسان را مدنظر قرار دارد )18(. روانشناسی مثبت نگر به جای توجه 
مفرط به ناتوانایی ها و ضعف های بشری بر توانایی های انسان مثل 
متمرکز  بردن، قدرت حل مسئله و خوشبینی  لذت  زیستن،  شاد 
شده است. هدف این رویکرد کشف شیوه هایی است که با استفاده 
از آن افراد می توانند احساس لذت و خوشی بیشتری نمایند، نوع 
دوستی خود را ابراز کنند و در خلق محیط های خانوادگی، شغلی 
و اجتماعی نقش برجسته تری را ایفا کنند )19(. از آنجایی که زنان 
می توان  بنابراین  هستند،  خانواده  اعضای  از  جزوی  هم  نابارور 
چنین نتیجه گرفت که رویکرد شناخت درمانی مثبت نگر می تواند 
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لطیف نژاد رودسری   .)19( باشد  موثر  نابارور  زنان  افراد  درمان  در 
)1391( در پژوهشی که با هدف بررسی تاثیر مشاوره مشارکتی 
ناباروري بر استرس درک شده زنان نابارور انجام شد نشان داد 
و  خدابخش   .)20( دارد  ناباروری  با  مستقیم  رابطه ای  استرس  که 
هارونی )1392( در مطالعه خود با هدف اثر بخشی درمان ترکیبی 
شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان 
یک مورد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر نشان دادند که درمان 

شناختی - رفتاری بر کاهش استرس موثر است )21(.
کافی  تنهایی  به  ناباروری  زنان  فیزیکی  درمان  آنجایی که  از 
بخش  یک  نابارور،  زوج های  روانی  نیازهای  به  توجه  نمی باشد، 
می تواند  زیرا  می باشد.  ناباروری  درمان  موفقیت  در  ضروری 
رابطه زوجین در طول درمان راتحت تاثیر قرار دهد، بخصوص 
زمانی که هر یک از زوجین نیاز به درک و حمایت دیگری پیدا 
می تواند  ناباروری  از  شرم  احساس  و  ناامیدی  استرس،  می کند. 
آنها دردناک  بین  برای سالمت روانی زوجین و همچنین روابط 
و مخرب باشد. با در نظر گرفتن اینکه زنان نابارور نیاز به حذف 
خصوصیات  تقویت  البته  و  دارند  روانی  آسیب های  و  ضعف ها 
روان شناختی مثبت نیز در این زمینه بسیار مؤثر جلوه می کند )16(. 
رویکرد شناخت درمانی مثبت نگر از آنجایی که به  جای توجه به 
انسان  شخصیت  مثبت  جنبه های  بیمارگونه،  و  مرضی  جنبه های 
و  ناتوانایی ها  به  مفرط  توجه  جای  به  و  دارد  قرار  مدنظر  را 
ضعف های بشری بر تواناییهای انسان تمرکز دارد می تواند به افراد 
تا کنون پژوهش جامعی که  از آنجایی که  نابارور مفید باشد)21(. 
بخواهد با مطالعه کامل تاثیر رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی 
بپردازد  نابارور  زنان  امیدواری  و  ناباروری  استرس  بر  مثبت نگر 
وجود ندارد و چنین ضروری به نظر می رسد که خلع موجود رفع 
گردد، بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رویکرد تلفیقی 
امیدواری  و  ناباروری  استرس  بر  مثبت نگر  رفتار درمانی شناختی 

زنان نابارور شهرستان خرم آباد درسال 1398 می باشد.
روش بررسی

پیش آزمون-پس آزمون  نوع  از  و  تجربی  پژوهش  این  طرح 
بدین  پژوهش  این  در  نمونه گیری  روش  می باشد.  گواه  گروه  با 
صورت بود که از میان کلیه زنان نابارور تعداد 100 پرونده که در 
سال 1398 در مراکز درمان ناباروری شهرستان خرم آباد بودند و با 
رعایت مالک های ورود و خروج براساس فرمول آماری کوکران 
 30 تصادفی  صورت  به   30n=)t2pqN(/[)N-1(d2+t2pq[
نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و 
گواه )هر گروه 15 نفر( جایگزین شدند. مالک های ورود در این 
پژوهش عبارت بودند از: تشخیص ناباروری از سوی متخصص 
زنان، رضایت به شرکت داشتن در این طرح، عدم مصرف هرگونه 
غیبت  شامل  نیز  مالک های خروج  همچنین  روانپزشکی،  داروی 
بیش از دو جلسه در جلسات درمانی، انجام ندادن تکالیف، عدم 

همکاری در جلسات درمان بودند. 
برای جمع آوری داده ها عالوه بر متغیرهای جمعیت شناختی، 
از پرسشنامه های استرس ناباروری و امیدواری اجرا شد. پرسشنامه 
نیوتن و  این پرسشنامه در سال 1999 توسط  ناباروری،  استرس 
همکاران در مرکز علوم پزشکی لندن تهیه گردید )22(. پرسشنامه 
لیکرتی 6 درجه ای  ابزار 46 سوالی است که در یک طیف  یک 
می شود.کمترین  نمره گذاری  موافقم  کاماًل  تا  مخالفم  کاماًل  از 

نمره در این پرسشنامه 46 به معنای عدم استرس در ناباروری و 
باالترین نمره برابر 276 به معنای استرس زیاد در ناباروری است. 
همچنین این مقیاس دارای 5 زیر مقیاس است که عبارتند از زیر 
مقیاس های اجتماعی، جنسی، ارتباطی، سبک زندگی بدون فرزند 
همسانی  از  پایایی  بررسی  برای  همچنین  شدن.  والد  به  نیاز  و 
درونی استفاده شد و آلفای کرونباخ در دامنه 0/77 تا 0/84 برای 
خرده مقیاس ها و برای کل پرسشنامه 0/90 گزارش شده است)20(. 
پرسشنامه امید به زندگی: این پرسشنامه توسط اشنایدر و همکاران 
طراحی شد و دارای)12( گویه می باشد که با استفاده از مقیاس چهار 
درجه ای لیکرت )1= کامال غلط تا 4= کامال درست( نمره گذاری 
می شود. نمره این ابزار با مجوع نمره گویه ها به دست می آید، لذا 
دامنه نمرات بین )12 تا 48( می باشد و نمره باالتر به معنای امید 
به زندگی بیشتر است. روایی سازه ابزار تایید و پایایی آن با روش 
همکاران  و  کرمانی  همچنین   .)23( شد  گزارش   0/80 باز آزمایی 
پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ 0/86 و با روش بازآزمایی 

0/81 گزارش کردند )24(. 
برای اجرای پژوهش حاضر، ابتدا کد اخالق از سازمان علوم 
پزشکی شهرستان خرم آباد اخذ و پس از کسب رضایت شرکت 
در پژوهش، سپس مقدمات الزم برای انجام کار آماده شد. سپس 
در شرایط یکسان و همزمان، پیش آزمون در قالب پرسشنامه های 
گواه  و  آزمایشی  گروه  دو  هر  از  امیدواری  و  ناباروری  استرس 
رفتاردرمانی  تلفیقی  رویکرد  با  مداخله  سپس  آمد.  عمل  به 
شناختی مثبت نگر به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه 
آزمایشی اجرا شد )جدول شماره یک( ولی گروه گواه مداخله ای 
دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات گروه درمانی رویکرد تلفیقی 
رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر مجددا از هر دو گروه پس آزمون 
اجرا شد. داده های این پژوهش با استفاده از شاخص های توصیفی 
میانگین، انحراف استاندارد، کم ترین و بیشترین مقدار و در قسمت 
استنباطی از تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره و با استفاده 

از نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
خالصه جلسات رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر در جدول 1 

آمده است.
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جدول1. محتوای جلسات درمانی

محتوای جلساتجلسات

1
آشنایی با اعضاء و قوانین جلسه، اهداف مداخله، هنجارها و منطق درمان ، تکلیف خانگی: مشاهده و ثبت جنبه های مثبت 

فردی تا جلسه آینده.
ارزیابی تغییرات پیش درمانی، ارائه تکنیک ها و پرسش های راه حل محور، تمرین تجسم خود در آینده، تمرین افزایش امید، 2

تکلیف خانگی: ثبت آرزوها و اهداف و مشخص کردن اولویت ها

ارزیابی توانمندی ها و امکانات مراجعین با توجه به آزمون مشخصات عملی ارزش جنبه های مثبت و توانمندی ها، تکنیک 3
انتقال مهارت، تکلیف خانگی: چگونگی استفاده از توانمندی های خود در مواجهه با مسائل و ردیابی یک یا جند جنبه 

مثبت.

خودنظارت گری و تحلیل کارکردی مثبت نگر )ثبت افکار، مشاهده تغییرات مثبت، خودارزیابی مثبت نگر، نظارت بر موارد 4
استثنایی، پرسش معجزه گر، راه حل فرضی، توجه به موفقیتها هر چند کوچک(، تکلیف خانگی: خودنظارت گری مثبت نگر.

تغییر دیدگاه )تغییر توجه به موفقیت های گذشته، تمرکز بر نقاط روشن، یافتن موارد استثناء و استفاده از نقاط مثبت و 5
توانمندی ها در مواجهه با مسائل جدید(، تغییر سوگیری شناختی و تصویرسازی مثبت نگر )تمرین پیشنهادهای مثبت نگر 

به عملکردهای گذشته فرد از طرف یک دوست، تمرین تغییر مثبت یک کابوس(، تکلیف خانگی: تجسم خود در آینده.

تغییر چشم انداز روابط )تشویق مراجعان به توصیف رویدادهای تعاملی و ارتباطی با افراد مهم زندگی و تغییرات ارتباطی 6
مثبت نگر، تمرین راه حل فرضی، پرسش معجزه گر و موارد استثنایی، تمرین نگرش به خویشتن به عنوان سوم شخص(، 

تکلیف خانگی: ثبت حق شناسی و قدردانی.

تغییر عملکرد )درهم شکستن الگوهای رفتاری تکراری مشکل  آفرین، تغییر عملکرد خود نسبت به مساله، استفاده از تضاد 7
و تناقض، اضافه کردن فعالیتهای جدید به الگوهای قبلی در مواجهه با مساله، کاربرد الگوهای راه حل مدارانه برای مساله، 

استفاده از گام های کوچک، تکلیف خانگی: انجام کاری متفاوت.
تجارب رفتاری مثبت نگر )کاری متفاوت انجام دادن، توجه به چگونگی مفید واقع شدن آن، مشاهده و جمع آوری شواهدی 8

هماهنگ با افکار و باورهای مثبت نگر، وانمود به اینکه اوضاع بهتر شده و عمل کردن به گونه ای که انگار معجزه ای رخ 
داده است(، تکلیف خانگی: خواندن، نوشتن و سوزاندن.

تغییر احساسات )تمرین شما در بهترین وضعیت و بیان احساسات، تمرین شروع رویدادهای خوشایند زندگی، تمرین 9
کتاب زندگی، تمرین مثبت گرایی(، تکلیف خانگی: یادداشت های مثبت گرایانه.

پیشگیری از عود، خالصه ای از مهارت های یادگرفته شده، مشخص کردن مشکالت بالقوه و پایان دادن به جلسات، اجرای 10
پس آزمون مجدد پرسشنامه های استرس ناباروری و امیدواری

یافته ها
اطالعات دموگرافیک در جدول زیر آمده است

سن

گروه آزمایش
33/3 )درصد(زیر 25 سال

66/7)درصد(باال 25 سال

گروه گواه
33/3)درصد(زیر 25 سال

66/7)درصد(باال 25 سال

تحصیالت

گروه آزمایش
26/7)درصد(زیر دیپلم

73/3)درصد(باال دیپلم

گروه گواه
0/40)درصد(زیر دیپلم
0/60)درصد(باال دیپلم
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برای استفاده ازآماره استنباطی تحلیل کوواریانس چندمتغیره 
پیش فرض های این تحلیل موردبررسی قرار گرفت. برای بررسی 
شاپیرو- آزمون  از  بودن(  )نرمال  بودن  طبیعی  توزیع  پیش فرض 
ویلکز استفاده شد که هر دو گروه آزمایشی و گواه )P<05( مورد 
آزمون  با  )پس آزمون(  واریانس ها  همگنی  پیش فرض  بود.  تایید 
 )P<05( لوین بررسی شد، این پیش فرض در مرحله پس آزمون
پیش  بررسي  باکس جهت  آزمون  نتایج  گرفت.  قرار  تایید  مورد 
فرض دیگر این آزمون یعني تساوي واریانس-کوواریانس از لحاظ 
معني  به  این  و   [F=1/229 و sig=0/190[ نبود معني دار  آماري 
کوواریانس  و  واریانس  ماتریس هاي  تساوي  مفروضه  برقراري 
مي باشد. نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح معناداري 0/001 
برقرار بود. نمرات پیش آزمون به عنوان متغیرهای همپراش در نظر 
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گرفته شد وتأثیرآن برروی نمرات پس آزمون بااستفاده از تحلیل 
کوواریانس چند متغیره کنترل شد. 

نمودار پراکندگی نشان داد که پیش فرض خطی بودن رابطه 
پیش آزمون  )نمرات  همپراش  ومتغیرهای  وابسته  متغیرهای  بین 
مربوطه( برقرار است. همچنین از آنجایی که تعامل غیر معنی داری 
فرض  بنابراین  شد،  مشاهده  همپراش  و  وابسته  متغیرهای  بین 
امیدواری  ناباروری و  استرس  برای  همگنی شیب خط رگرسیون 
پذیرفته می شود. نتایج آزمون یومن ویتنی نشان داد که دو گروه از 
نظر متغیرهای سن و تحصیالت همتا شده اند. جدول 2، میانگین و 
انحراف معیار استرس ناباروری و امیدواری را در گروه آزمایشی 

و گواه نشان می دهد.

جدول2. میانگین و انحراف معیار استرس ناباروری و امیدواری گروه آزمایش و کنترل )تعداد هر گروه 15 نفر(

متغیرهای وابسته
گروه گواهگروه آزمایش

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون
30/6028/1330/5330/53میانگیننگرانی های اجتماعی

0/8282/101/0601/68انحراف معیار
23/8021/2723/5323/40میانگیننگرانی های جنسی

0/7751/5800/6400/91انحراف معیار
31/0027/8030/8729/87میانگیننگرانی های ارتباطی

0/8452/510/8342/13انحراف معیار
23/5322/0723/6023/33میانگینعدم پذیرش زندگی بدون فرزند

0/9151/530/8281/05انحراف معیار
30/9328/0031/2030/60میانگیننیاز به والد شدن

0/7992/070/7752/13انحراف معیار
140/13127/27140/07139/73میانگیننمره کل استرس ناباوری

2/1004/412/0862/28انحراف معیار
14/6717/2015/0015/67میانگینتفکر راهبردی

3/1323/203/3593/31انحراف معیار
12/8015/0012/9313/60میانگینتفکر عاملی

2/5973/322/1542/32انحراف معیار
27/4732/2027/9328/27میانگیننمره کل امید به زندگی

5/1395/144/2844/67انحراف معیار

استرس  میانگین  می دهد  نشان   2 جدول  نتایج  که  همانطور 
شناختی  رفتاردرمانی  تلفیقی  رویکرد  مداخله  از  بعد  ناباروری 
مثبت نگر کاهش یافته است و امیدواری افزایش یافته است. بعد 
تلفیقی  اثربخشی رویکرد  نتایج توصیفی برای بررسی  از بررسی 
امیدواری  و  ناباروری  استرس  بر  مثبت نگر  رفتار درمانی شناختی 
زنان نابارور از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شده است. 
نتایج بیانگر آن است که المبدای ویلکز )P )0/001 معنادار است. 
نتایج موید آن است که بین گروه هاي آزمایش و کنترل از لحاظ 
کنترل  با  نابارور  زنان  امیدواری  و  ناباروری  استرس  پس آزمون 
کواریانس  تحلیل  بر  دارد.  وجود  معناداري  تفاوت  آزمون  پیش 

یکي  در  حداقل  معناداري  تفاوت  که  گفت  می توان  متغیره  چند 
شده  امیدواری(ایجاد  و  ناباروری  )استرس  وابسته  متغیرهاي  از 
دو  تفاوت  درصد   83/7 که  مي دهد  نشان  تاثیر  ضریب  و  است 
بررسی  به  این،  از  بعد  است.  آزمایشي  مداخلة  به  مربوط  گروه 
این موضوع باید پرداخته شود که آیا هریک از متغیرهای وابسته 
نابارور( به طور جداگانه از  ناباروری و امیدواری زنان  )استرس 
اثر  تلفیقی رفتار درمانی شناختی مثبت نگر(  متغیر مستقل )رویکرد 
کواریانس  تحلیل  آزمون  از  منظور  بدین  خیر؟  یا  است  پذیرفته 
تک متغیره استفاده شده است که نتایج آن در جدول 3- ارائه شده 

است.
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جدول3. نتایج اثرات بین آزمودنی تحلیل کوواریانس چند متغیره پس آزمون استرس ناباروری و امیدواری زنان نابارور

معناداریآماره Fدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیرهای وابسته
48/739118/020/001نگرانی های اجتماعی
27/19117/020/001نگرانی های جنسی
29/2515/680/026نگرانی های ارتباطی

17/79115/380/001عدم پذیرش زندگی بدون فرزند
47/90117/210/001نیاز به والد شدن

767/310نمره کل استرس ناباوری
3/25

1
1

77/218
17/76

0/001
0/000 تفکر راهبردی

13/74110/200/004تفکر عاملی
68/657177/2180/006نمره کل امید به زندگی

رویکرد  از  استفاده  می شود  مشاهده   ،3 جدول  در  چنانچه 
و  ناباروری  استرس  مثبت نگر  رفتار درمانی شناختی  تلفیقی 

امیدواری در مرحله پس آزمون تاثیر دارد. 
بحث

تلفیقی  تاثیر رویکرد  بررسی  با هدف اصلی  پژوهش حاضر 
امیدواری  و  ناباروری  استرس  بر  مثبت نگر  رفتاردرمانی شناختی 
تلفیقی  رویکرد  که  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام  نابارور  زنان 
امیدواری  و  ناباروری  استرس  بر  مثبت نگر  رفتاردرمانی شناختی 
اثر بخش بود، از لحاظ همسویی و تا حدودی هم  نابارور  زنان 
راستایی این نتیجه همسو با نتایج پژوهش های گانا و جاکابوسکا 
و  مارتینز  و   )8( گیلیلند  و  راس  هیس،   ،)6( همکاران  و  پالت   ،)5(

نویسندگان  فراوان  جستجو  وجود  با  است.  بود   )25( همکاران 
مطالعه حاضر در پژوهش های داخلی و خارجی نتایج مطالعه ای 
که مخالف و غیر همسو با نتایج پژوهش حاضر باشد یافت نشد. 
را مستعد  افراد  ناباروری  یافته ها می توان گفت که  این  تبیین  در 
افسردگی، اضطراب و استرس می کند)2(. عدم توجه به اختالالت 
هیجانی زنان نابارور امکان باروری را کاهش می دهد)6(. بنابراین 
مداخالت تلفیقی روان شناختی و مثبت نگر می تواند سهم بسزایی 
نابارور  ناباروری زنان  ارتقاء سالمت روان و کاهش استرس  در 
داشته باشد )16(. ناباروري براي بسیاري از زوج ها بحرانی عمده و 
از نظر روانی، پرتنش تلقی می شود و مشکالت مهمی را در روابط 
اطرافیان،  و  یکدیگر  با  ارتباط  کاهش  که  می کند  ایجاد  زوجین 
اختالل  زندگی،  در  تصمیم گیري  و  جنسی  فعالیت  در  اشکال 
عاطفی و هیجانی از آن جمله است )2(. اختالالت روانپزشکی و 
بی ثباتی شخصیتی در زنان نابارور تقریبًا دو برابر زنان بارور است، 
که این خود بر اهمیت داشتن فرزند درکشورمان داللت دارد. آنها 
استرس ناباروری بیشتري را نسبت به افراد بارور تحمل می کنند 
)4(. مهمترین این استرس ها مشکالت اقتصادي، جنسی، مداخالت 

خانوادگی و درمان هاي ناباروري است. زنان تحت درمان ناباروري، 
پاسخ منفی تست بارداري، عالئم استرس و افسردگی را در آنان 
ناباروري  تشدید می نماید. استرس صرف نظر از منبع آن )خواه 
باشد یا استرس ناشی از دیگر منابع( بر عملکرد زناشویی، جنسی 
زنان  می دهد.  کاهش  را  آنها  و  گذاشته  تأثیر  زندگی  کیفیت  و 
بیشتر تحت تأثیر هر استرسی قرارمی گیرند و احساس رضایت از 
زندگی زناشویی و سالمتی شان بیشتر تاثیر می پذیرد )26(. از سویی 

انواع  استرس  رفتار درمانی شناختی  برنامه  گفت،  می توان  دیگر 
اضطراب  کاهش  فنون  دیگر  و  تصویرسازي  آرمیدگی،  گوناگون 
را با رویکردهاي شناختی رفتاري معمول مانند بازسازي شناختی، 
مدیریت خشم  و  ابرازگري  آموزش  مقابله اي،  اثربخشی  آموزش 
ترکیب کرده است. با استفاده از فنون مدیریت استرس و آرمیدگی 
می توان سطوح استرس را کاهش داد که به نوبه خود می تواند به 
حفظ سالمتی و ارتقاء عملکرد ایمنی و اجتماعی منجر شود. از 
طرفی در رویکرد روان درمانی مثبت نگر،برخالف سایر رویکردها 
و  مثبت  هیجان  افزایش  است،  مشکالت  روي  تمرکزشان  که 
روان درمانی  است.  توجه  و  تاکید  مورد  زندگی  معناي  ارتقاي 
چون  موثري  مبناي  بر  که  است  فنونی  از  مجموعه اي  مثبت نگر 
صمیمیت، همدلی دقیق، اعتماد اولیه، اصالت و تفاهم تاکید دارد، 

استفاده می کند)27(.
و  سیندر  یافته های  این  با  مستقیم  غیر  بصورت  یافته  این   
همسو   )30( آیرونینگ  و   )29( همکاران  و  چاونس   ،)28( همکاران 
است. در تبیین این یافته ها می توان گفت آموزش ها و درمان های 
موثر  روانشناختی  درمان های  از  مهمی  جزء  رفتاری  شناختي 
برای بسیاری از مشکالت رفتاری بوده است و شامل روش های 
مختلفي است که وجه اشتراک تمام آنها تاکید بر نقش فرآیندهای 
شناختي - رفتاری در شکل گیری و تداوم اختالالت روانشناختي 
و  رفتارگرایی  بر  مبتني  تجربی  روش های  کارگیری  به  و 
است.  نادرست  پاسخدهی  کنترل  و  درمان  برای  شناخت گرایی 
رویکرد رفتار درمانی شناختی را مداخله ای درمانی از طریق کاهش 
فراوانی و شدت پاسخ های سازش نایافته و آموزش مهارت های 
در  معنی دار  کاهش  موجب  که  می دانند  رفتاری  شناختی  جدید 
رفتارهای ناخواسته و افزایش معنی دار در رفتارهای سازش یافته تر 
می شود )31(. از طرفی با به کارگیری درمان مثبت گرا می توان گفت 
موجب  مثبت نگری  آموزش  و  مثبت نگر  روانشناسی  راهبردهای 
امید به زندگی  افزایش  توسعه نقاط قوت زندگی و به دنبال آن 
از  می تواند  امید  که  است  معتقد  مثبت نگر  روانشناسی  می گردد. 
افراد در برابر رویدادهای تنش زای زندگی حمایت کند. آموزش 
در  مثبت  اندازهای  چشم  بر  مثبت  هیجان های  و  مثبت نگری 
زندگی تاکید می کند و قدرت تحمل شرایط دشوار را در فرد باال 
به شرایط  امیدوارانه  نگاهی  با  فرد سعی می کند  بنابراین  می برد، 
خود نظر داشته باشد و ناامیدی ها غلبه کند. داشتن چشم اندازهای 
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بهبود  به  امید  و  مشکالت  با  مقابله  در  فرد  به  زندگی  در  مثبت 
با وجود سختی ها کمک می کند. روان درمانی مثبت نگری  اوضاع 
همچنین منجر به پرورش توانمندی هایی چون بخشش، قدردانی، 
شکرگذاری و توجه به گشایش های جدید در زندگی می شود و 
باعث  به فرد می آموزد و  با شرایط استرس زا و سخت را  مقابله 
رشد فردی و باال رفتن توانایی تحمل فرد می شود و سبب می گردد 
فرد با نگاه امیدوارانه با شرایط مقابله کند)32(. لذا منطقی است که 
زنان  امیدواری  بر  مثبت نگر  رفتار درمانی شناختی  تلفیقی  رویکرد 

نابارور شهر خرم آباد موثر باشد.
نتیجه گیری

نتایج به دست آمده، شناخت وخامت مشکالت  به  با توجه 
آنان، عنایت  امیدواری و استرس  به  نابارور و توجه  روانی زنان 
برنامه های  خصوص  در  را  درمان  و  بهداشت  وزارت  بیشتر 
که  آنجایی  از  می طلبد.  سطح  در  گسترده تر،  و  جدی تر  درمانی 
گرفته  خرم آباد صورت  شهر  نابارور  زنان  روی  بر  پژوهش  این 
کاهش  جهت  در  کننده  کمک  می تواند  پژوهش  نتایج  است، 
حاضر  پژوهش  نتایج  اساس  بر  لذا  باشد.  ناباروری  در  استرس 
پیشنهاد می شود روانشناسان و مشاوران بالینی از رویکرد تلفیقی 
استرس  و  تنیدگی ها  بهبود  برای  مثبت نگر  رفتار درمانی شناختی 
کنار  در  روانشناختی  خدمات  و  مشاوره  مراکز  در  نابارور  زنان 
درمان های متداول که برای این زنان انجام می شود استفاده کنند. 
همچنین تالش برای باردار شدن، اقدامات پزشکی گران قیمت و 
خسته کننده ای را به همراه دارد و تردید و بروز ناامیدی همراه با 
ناباروری می تواند اساس روابط یک زوج را متزلزل نماید،پیشنهاد 
تلفیقی  رویکرد  از  نابارور  زنان  امیدواری  بهبود  برای  می شود 
روانشناختی  درمان  یک  عنوان  به  مثبت نگر  رفتار درمانی شناختی 
مفید و کارآمد برای این زنان استفاده گردد تا شاهد موفقیت های 

درمانی بیشتری برای این زنان باشیم. 

کاربرد یافته های پژوهش در بالین
در  مثبت نگر  رفتاردرمانی شناختی  تلفیقی  رویکرد  بر  تاکید 
مزمن  بیماری های  به  مربوط  درمانی  و  بهداشتی  سیاست گذاری 
می تواند نقش مهمی در کاهش استرس و افزایش امیدواری زنان 
نابارور داشته باشد. همچنین با توجه به شیوع باالی ناباروری و 
آسیب پذیری زنان نابارور از نظر عاطفی و اجتماعی، الزم است 
پیگیر در جهت  با آموزش و مراقبت  بهداشتی و درمانی  پرسنل 
منابع مقتضی  به  لزوم  یا در صورت  اقدام و  آنان  ارتقاء سالمت 

ارجاع نمایند.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

IR.LUMS.اخالق کد  دارای  حاضر  پژوهش 
REC.1398.066 از دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد. 

حامی مالی
رشته  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 

روانشناسی خانم فاطمه اشرفیان می باشد.
مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی 

وجود ندارد.
تشکر و قدردانی

کلیه  از  می دانند  الزم  خود  بر  پژوهشگران  پایان  در 
شرکت کنندگان در پژوهش، تشکر و قدر دانی نمایند.
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