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اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر
بهبود ابعاد استرس ادراک شده ناباروری و شناخت های غیر
منطقی در زنان نابارور تحت درمانIVF
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کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران ،ایران.
استاد گروه مشاوره و روانشناسي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشيار گروه روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه پيام نور مشهد ،مشهد ،ایران.
دکترای سنجش و اندازه گيری ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران ،ایران.
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تاريخ دريافت1331/6/1 :

تاريخ پذيرش مقاله1331/7/5 :

مقدمه :ناباروری یک بحران مهم در زندگي است که مي تواند باعث ایجاد استرس و به دنبال آن ،شکل گيری شناخت های
غيرمنطقي برای فرزندآوری در زنان نابارور شود .شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي گونه ای از روان درماني است که با
تکيه بر راهبردهای شناختي ،رفتاری و فراشناختي به کاهش استرس و شناخت های غيرمنطقي افراد درگير کمک مي کند.
مطالعه حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود ابعاد استرس ادراک
شده و شناخت های غيرمنطقي مربوط به فرزندآوری در زنان نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمي انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایي باليني با طرح پيش آزمون  -پس آزمون در سال  1331بر روی زنان نابارور مراجعه کننده
به مرکز تحقيقات بهداشت باروری بيمارستان ولي عصر (عج) که تحت درمان با لقاح خارج رحمي قرار گرفته بودند ،انجام
شد 24 .زن نابارور تحت درمان با لقاح خارج رحمي که در پرسشنامه های شناخت های غيرمنطقي مربوط به فرزندآوری و
پرسشنامه مشکل ناباروری نمرات باالیي کسب کرده بودند ،با استفاده از روش نمونه گيری در دسترس انتخاب و به طور
تصادفي در دو گروه آزمایش ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) قرار گرفتند .افراد گروه آزمایش  8جلسه  2ساعته تحت آموزش
شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي قرار گرفتند و گروه کنترل هيچ نوع خدمات روان درماني دریافت نکردند.
افراد دو گروه پرسشنامه ها را در مرحله قبل و بعد از مداخله تکميل کردند .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار
آماری ( SPSSنسخه  )17و آزمون های تحليل کواریانس چند متغيره و تحليل کواریانس تک متغيری در سطح
( )p<1/111مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها :بين دو گروه آزمایش و کنترل از نظر کاهش ابعاد استرس ادراک شده ناباروری تفاوت معني داری وجود داشت
( )p<1/111همچنين دو گروه از نظر بهبود شناخت های غيرمنطقي برای فرزندآوری تفاوت معني داری داشتند
(.)p<1/111
نتیجهگیری :آموزش شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبوود ابعواد اسوترس ادراک شوده و شوناخت هوای
غيرمنطقي مربوط به فرزندآوری در زنان نابارور تحت درمان با لقاح خارج رحمي مؤثر است.
کلمات کلیدی :استرس ادراک شده ناباروری ،درمان لقاح خارج رحمي ،شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي،
شناخت های غيرمنطقي مربوط به والدیني ،ناباروری
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مقدمه
از آنجایي که در جوامع مختلف ،داشتن فرزند یک ارزش
فردی ،اجتماعي و فرهنگي محسوب ميشود ،افراد نابارور
تالش فراواني را صرف تشخيص و درمان ناباروری مي
کنند و در عين حال به دليل اثرات جسمي ،رواني و
اجتماعي درمان ناباروری ،دچار تنشهای روحي فراواني
ميشوند؛ در واقع ناباروری با افزایش تنيدگيهای
روانشناختي همراه است ( .)1استرس ناباروری 1عبارت
است از تعامل بين شرایط فيزیکي مستعد کننده ناباروری
و مداخالت پزشکي ،عکس العمل های دیگران و
خصوصيات رواني فردی که ممکن است برای مدتي
طوالني همراه فرد باشد و با هر مداخله تشخيصي یا
درماني از جمله درمان لقاح خارج رحمي و سایر درمان
های ناباروری عود کند .آزمایشات متعدد پزشکي و بررسي
های عضوی ،طوالني بودن مدت درمان ناباروری ،پایين
بودن ميزان موفقيت روش های درماني و همچنين
مشکالت اقتصادی ناشي از درمان ناباروری ،از جمله عوامل
تنش زای شدید برای افراد نابارور مي باشند ،به گونه ای
که افراد نابارور روش های درماني کمک باروری را بعد از
یک یا دو بار تجربه ،به علت فشار زیاد مالي و تنش روحي
حين درمان رها مي کنند ( .)2مطالعات نشان داده اند که
 1/86از زنان نابارور در زندگي خود با استرس ناباروری
درگيرند ( .)3نيوتن و همکاران ( )1333در مطالعه خود
نشان دادند که افراد نابارور به طور خاص ،استرس ناباروری
را در ابعاد نگراني های اجتماعي ،2ارتباطي ،3جنسي ،4عدم
پذیرش سبک زندگي بدون فرزند 5و استرس مربوط به
نياز به والدیني 6تجربه مي کنند (.)4
با وجود آنکه لقاح خارج رحمي ( ،7)IVFتوانسته است بر
تعدادی از موانع موجود بر سر راه باروری فائق آید و روزنه
های اميد بسياری را برای زوجين نابارور بگشاید ،اما خود
آن مشکالتي را نيز به دنبال داشته است .مطالعات
مختلف ،اختالالت روانشناختي همراه با انجام لقاح خارج
1

. infertility stress
. social concerns
3
. relationship concerns
4
. sexual concerns
5
. rejection of childfree lifestyle
6
. need for parenthood
7
. in-vitro Fertilization
2

8

. irrational parenthood cognitions
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رحمي را مورد توجه قرار داده و معتقدند که انجام روش
های مختلف درمان ناباروری ممکن است باعث ایجاد
عالئم اضطراب و افسردگي در  %11-51زنان شود .بيماران
تحت درمان با  IVFنگران بوده و در سيکل هایِ درمانيِ
منجر به شکست ،اغلب دچار اضطراب و افسردگي مي
شوند ( .)7-5نتایج مطالعه سيبل ( )1337و فرگوسن -
اسميت ( )1331نشان داد که ميزان موفقيت  IVFبرای
انتقال هر جنين 25 ،درصد و ميزان تولد زنده در هر دوره
 18درصد است .در نتيجه درگيری زنان نابارور با استرس
ناباروری قابل درک است (.)3 ،8
همچنين مطالعه فکس و همکاران ( )2113نشان داد که
8
سطح باالتر شناخت های غير منطقي مربوط به والدیني
در زنان نابارور و جوان ،محتمل ترین توضيح برای عملکرد
توأم با مشکالت روانشناختي آنان از جمله تجربه اضطراب
و افسردگي مي باشد و مي تواند تأثير نامطلوبي بر سالمت
رواني آنان داشته باشد ( .)11نتایج مطالعه فرزادی و
همکاران ( )2118بر روی زنان نابارور نشان داد که
شناخت های غيرمنطقي مربوط به والدیني و فشارهای
خانواده و خویشاوندان ،دو متغير مهم پيش بيني کننده
اضطراب و افسردگي در زنان نابارور مي باشند ( .)11در
بسياری از مطالعات ،عامل نگرش های ناکارآمد و باورهای
غيرمنطقي به عنوان عوامل زمينه ساز و متغير ميانجي گر
در اختالالت مختلف نظير اضطراب شناسایي شده اند.
باورهای غيرمنطقي به وسيله تغييرناپذیر بودن ،مقاومت
برای تغيير و غير کارکردی بودن درک مي شوند و با
استرس های محيطي شروع شده و عمدتاً توسط اشخاص
به عنوان حقایق تجربه مي شوند ( .)12مي توان دریافت
که یک چرخه ارتباطي معيوب بين تجربه اضطراب و
باورها و نگرش های ناکارآمد وجود دارد که وجود هر یک
به گونه ای دیگری را تقویت مي کند .از طرفي نتایج
مطالعات مختلف نشان مي دهد که عوامل رواني نظير
اضطراب و افسردگي مي تواند تهدیدی برای پيامد درمان
 IVFباشد .مکانيسم های مختلفي برای تأثير فشارهای
رواني بر باروری پيشنهاد شده است ،از جمله مختل کردن
ترشح گنادوتروپين ها ،اثر موضعي کاتکول آمين روی رحم
و عملکرد لوله های رحمي و اختالل در روندهای

 ملیحه شهرستانی و همکاران

محققان نشان داده اند که استفاده از درمان ذهن آگاهي
با انواع پيامدهای سالمتي نظير کاهش درد ،اضطراب و
استرس ادراک شده 4و نگرش های ناکارآمد ارتباط دارد
( .)24-21از آنجایي که استرس ناشي از ناباروری در
ابعاد مختلف اجتماعي ،جنسي ،ارتباطي ،عدم پذیرش
سبک زندگي بدون فرزند و نياز به والد بودن توسط افراد
نابارور تجربه مي شود ( )4و همچنين درگيری افراد
نابارور با افکار غيرمنطقي و مطلق درباره والد بودن بر
تجربه فشارهای رواني در این افراد مي افزاید و نيز با
توجه به این که برنامه لقاح خارج رحمي یکي از پر
استرس ترین برنامه های درمان ناباروری از سوی افراد
نابارور تحت درمان معرفي شده است ( ،)25هدف مطالعه
حاضر این است که با استفاده از برخي تکنيک های
مبتني بر ذهن آگاهي در دو پروتکل درماني کاهش
استرس مبتني بر ذهن آگاهي کابات زین ( )2113و
درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي سگال و همکاران
( )2112اثربخشي این فنون را در بهبود ابعاد استرس
ادراک شده و کاهش شناخت های غيرمنطقي مربوط به
والدیني در زنان نابارور تحت درمان  IVFمورد بررسي
قرار دهد .در راستای اهداف این مطالعه ،فرضيه هایي که
آزمون شده اند در زیر آمده است:
 -1آموزش شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن
آگاهي بر بهبود شناخت های غيرمنطقي مربوط به
والدیني در زنان نابارور تحت درمان  IVFمؤثر است.
-2آموزش شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي
بر بهبود ابعاد استرس ادراک شده (اجتماعي ،ارتباطي،
جنسي ،عدم پذیرش سبک زندگي بدون فرزند ،نياز به
والدیني) زنان نابارور تحت درمان با  IVFمؤثر است.

ایمنولوژیکي که در حفظ و نگهداری باروری و النه گزیني
شرکت مي کنند .همچنين اضطراب با افزایش کورتيزول و
پروالکتين به تشدید ناباروری مي انجامد.)14 ،13 ،1( .
بنابراین در صورتي که افراد تحت درمان ،از سالمت رواني
الزم برخوردار باشند ،فشارهای روحي کمتری را تجربه
کرده و احتمال باروری در آنان افزایش مي یابد .لذا
محققين پيشنهاد مي کنند که برنامه درمان ناباروری باید
همراه با یک بخش درمان روحي -رواني باشد (.)16 ،15
درمان های روانشناختي همراه با برنامه های درماني
ناباروری ،با باال بردن سطح سالمت رواني ،افراد نابارور را
در مقابل تنش مقاوم تر ساخته و عالوه بر آن که اثربخشي
درمانهای ناباروری را افزایش ميدهند ،فرد نابارور را به
پيگيری درمان تشویق مي کنند.
درمان شناختي مبتني بر ذهن اگاهي رویکردی است که
در جدیدترین تحوالت درمان های شناختي 1،توسط
تيزدل و همکاران ( )1335مطرح شد؛ این درمان که یک
مداخله کوتاه مدت و ساختار یافته مي باشد ،از روی
مدل کاهش استرس مبتني بر ذهن اگاهي 2کابات زین
( )1331ساخته و اصول درمان شناختي به آن اضافه
شده است ( .)17شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
مستلزم راهبردهای رفتاری و شناختي و فراشناختي ویژه
ای برای متمرکز کردن فرآیند توجه است که به نوبه
خود به جلوگيری از عوامل ایجاد کننده خلق منفي ،فکر
منفي ،گرایش به پاسخ های نگران کننده و رشد دیدگاه
جدید و شکل گيری افکار و هيجان های خوشایند منجر
مي شود ( .)18در واقع ذهن آگاهي شامل یک آگاهي
پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه که اکنون در حال وقوع
است ،مي باشد .افراد ،ذهن اگاه واقعيات دروني و بيروني
را آزادانه و بدون تحریف ادراک مي کنند و توانایي زیادی
در مواجهه با دامنه گسترده ای از تفکرات ،هيجانات و
تجربه ها اعم از خوشایند و ناخوشایند دارند ( .)13در
ایران تاکنون مطالعه ای که به بررسي اثربخشي این
رویکرد بر ابعاد استرس ادراک شده ناباروری 3و شناخت
های غيرمنطقي مربوط به والدیني در زنان نابارور تحت
درمان  IVFپرداخته باشد ،صورت نگرفته است اما

روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی با طرح پيش آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل است که جامعه آماری آن شامل
کليه زنان ناباروری بودند که در مهر ماه سال  1331به
مرکز تحقيقات بهداشت باروری بيمارستان ولي عصر (عج)
مراجعه کرده و تحت درمان با  IVFقرار گرفته بودند .پس
از ارائه توضيحاتي به افراد در مورد هدف مطالعه و جلب

1

. mindfulness-based cognitive therapy
. mindfulness-based stress reduction
3
. perceived Infertility-related stress
2

4

. perceived stress
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اعتماد آزمودني ها و دادن اطمينان به آنان از وجود شرایط
الزم برای اجرای صحيح آزمون ها ،اقدام به نمونه گيری
داوطلبانه و در دسترس شد .نمونه در ابتدا شامل  28زن
نابارور تحت درمان با  IVFبودند که در پيش آزمون ،نمره
باالتری را در پرسشنامه شناخت های غيرمنطقي مربوط
به والدیني و پرسشنامه مشکل ناباروی کسب کرده بودند.
از بين این  28نفر ،با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه
کرجسي و مورگان 24 ،نفر به صورت تصادفي انتخاب و به
طور تصادفي در دو گروه آزمایش ( 12نفر) و کنترل (12
نفر) قرار گرفتند .افراد گروه آزمایش 8 ،جلسه  2ساعته
تحت جلسات شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن
آگاهي با هدف کاهش شناخت های غيرمنطقي مربوط به
فرزندآوری و ابعاد استرس ادراک شده قرار گرفتند و گروه
کنترل هيچ نوع خدمات روان درماني دریافت نکردند .الزم
به ذکر است که با توجه به مطالعه سگال و همکاران
( ،)2112حجم نمونه افراد در گروه درماني با رویکرد ذهن
آگاهي ،نباید هرگز متجاوز از  14نفر باشد ،زیرا اثربخشي
روان درماني با افزایش حجم نمونه کاهش مي یابد (.)18
در پایان جلسات با استفاده از پرسشنامه های مذکور ،از
هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد.
جلسات آموزشي شامل تمرین های مبتني بر ذهن
آگاهي ،بيان تجارب فردی پس از تمرین و فراگيری
مهارت های شناختي -رفتاری بود که در زنان نابارور
تحت درمان با  ،IVFدر طول  8جلسه اجرا شد .تمام
جلسات با یک تمرین مراقبه و تمرین تنفس سه دقيقه
ای شروع و خاتمه پيدا مي کرد .افراد گروه آزمایش باید
این تکنيک ها را  3بار در روز و هر نوبت به مدت 11
دقيقه در منزل به عنوان تکليف خانگي انجام داده و در
برگه ثبت روزانه یادداشت کنند.
هدف از برگزاری جلسات اول تا چهارم آموزش برای زنان
نابارور تحت درمان  ،IVFیادگيری پرداختن به مقوله
توجه و انجام امور روزمره در حين توجه آگاهانه بود .این
مداخالت شامل تمرین کردن توجه متمرکز بود که در آن
فرد توجه خود را روی یک محرک خاص مانند تنفس،
احساس های بدني در طول یک دوره زماني خاص متمرکز
مي کرد .همچنين آشنایي با ذهن سرگردان و کنترل آن
با استفاده از فنون ذهن آگاهي ،از دیگر اهداف این
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جلسات بود .در این زمينه ،عمده ترین فنون مبتني بر
ذهن آگاهي به آزمودني ها آموزش داده شد که شامل:
ذهن آگاهي از احساس های بدني ،تمرین وارسي بدن،
ذهن آگاهي از تنفس ،بدن ،صداها و اشياء ،ذهن آگاهي
از فعاليت های روزمره ،تمرین نگاه کردن یا شنيدن 5
دقيقه ای و ذهن آگاهي از رویدادهای رواني (تمرکز بر
افکار نظير افکار غيرمنطقي مربوط به داشتن فرزند برای
تجربه یک زندگي شاد ،تمرکز بر هيجان ها نظير تجربه
اضطراب ناشي از تفکر غيرمنطقي و تصاویر ذهني و در
نهایت آشنایي با نحوه تأثيرگذاری دلهره و نگراني روزانه
بر رفتار با انجام تمرین های مختلف) بود .شرکت
کنندگان با بکارگيری تکنيک های فوق ،فرصت یافتند تا
با تمرکز فکر و کنترل تکانه ها ،استرس اعضاء مختلف
بدن خود را شناسایي و تجربه کنند.
هدف از برگزاری جلسات پنجم تا هشتم ،آگاهي یافتن
کامل از افکار و احساس ها و پذیرفتن آن ها بود .همچنين
آگاه شدن از تغييرات کوچک خلق و عالئم هشدار دهنده
اضطراب از دیگر اهداف این جلسات بود .در جلسات پنجم
تا هشتم ،ضمن ادامه و مرور تمرین های قبلي ،دیگر فنون
ذهن آگاهي نظير تمرین ارتباط خلق ،افکار و نگرش
(فرآیندهای فيزیولوژیکي ،شناختي و رفتاری با یکدیگر
تعامل دارند) ،تمرین افکار و احساسات (راه رفتن در
خيابان) ،تقویم رویدادهای خوشایند و ناخوشایند ،تمرین
کشف ارتباط بين فعاليت و خلق به افراد گروه ،آموزش
داده شد .همچنين آموزش افراد در جهت تغيير عادات
قدیمي فکر کردن مانند شناخت امور روزمره خودکار ،بي
انگيزه بودن در کارها ،بي نتيجه دانستن فعاليت ها (نظير
اقدامات درماني) ،فرار یا اجتناب از موقعيت های سخت و
استرس آور زندگي (نظير قرار گرفتن در جمع آشنایان و
یا دوستان صاحب فرزند ،قرار گرفتن در جمع خانواده یا
اقوام شوهر) در برنامه این جلسات گنجانده شد .کليه فنون
ذکر شده با توجه به این اصل درماني مهم رویکرد ذهن
آگاهي انجام گرفت :آموزش ذهن آگاهي به افراد آموزش
مي دهد که چگونه مهارت های عادتي را از حالت
اتوماتيک خارج کرده و با جهت دادن منابع پردازش
اطالعات به طرف اهداف خنثي توجه مانند تنفس یا حس
لحظه ،شرایط را برای تغيير آماده کنند .به عبارت دیگر در
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اساس مقياس  5درجه ای ليکرت و از درجه کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم درجه بندی شده و در قالب
مقياسي از  1-56نمره گذاری شده است ( .)11نمرات
باالتر ،سطوح باالتر تفکرات غير منطقي و نياز قوی تر
برای والد بودن به منظور شاد زیستن را نشان مي دهد.
این پرسشنامه در ایران توسط عالمي و همکاران
( )1387برای به دست آوردن پایایي یک نمونه  21نفری
از افراد نابارور اجرا شده که ضریب آلفای کرونباخ آن
 1/84بود ،برآورد شده است (.)27
افراد دو گروه پرسشنامه ها را در مرحله قبل و بعد از
مداخله تکميل کردند .داده ها پس از گردآوری با استفاده
از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )17و آزمون های
تحليل کواریانس چند متغيره و تحليل کواریانس تک
متغيری در سطح ( )p<1/111مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفت.

حالت های «توجه آگاهانه» ،پخش اطالعات از چرخه های
دو طرفه معيوب یعني گذشته و آینده به طرف تجربه و
لحظه حال چرخش پيدا مي کند.
ابزار پژوهش:
1

 -1پرسشنامه مشکل ناباروی ( : )FPIاین پرسشنامه
یک ابزار  46سؤالي چند بعدی است که توسط نيوتن و
همکاران ( )1333ساخته شده است و به بررسي و
سنجش استرس ادراک شده افراد نابارور 2در  5بعد
اجتماعي ،جنسي ،ارتباطي ،عدم پذیرش سبک زندگي
بدون فرزند و نياز به والد شدن مي پردازد .این ابزار بر
اساس مقياس ليکرت از درجه کامالً مخالفم ( )1تا
کامالً موافقم ( )6نمره گذاری مي شود .در مطالعه
نيوتن و همکاران ،همبستگي دروني استرس ادراک
شده در بعد اجتماعي =  ،1/87در بعد جنسي = ،1/77
در بعد ارتباطي = ،1/82در بعد عدم پذیرش سبک
زندگي بدون فرزند =  ،1/81در بعد نياز به والد بودن =
 1/84و در بعد استرس کلي 1/33 ،بود ( .)4پرسشنامه
استرس ناباروری نيوتن در ایران توسط عليزاده و
همکاران ( ،)1384برای به دست آوردن پایایي بر روی
یک نمونه  31نفری از افراد نابارور که ضریب آلفای
کرونباخ به ترتيب برای استرس در ابعاد اجتماعي
 ،1/78جنسي  ،1/77ارتباطي  ،1/78سبک زندگي بدون
فرزند  ،1/75نياز به والد بودن  1/84و استرس کلي
 1/31بود ،برآورد شده است (.)26
3
 -2شناخت های غير منطقي مربوط به والدیني (: )IPC
این پرسشنامه یک ابزار  14سؤالي است که توسط فکس
و همکاران ( )2113ساخته شده است .این پرسشنامه بر

يافته ها

ميانگين  انحراف استاندارد سن افراد گروه آزمایش
 3/43  34/11و گروه کنترل  3/58  33/16بود .از نظر
سطح تحصيالت 1 ،نفر ( )%8از افراد گروه آزمایش دارای
تحصيالت زیر دیپلم 4 ،نفر ( )%33تحصيالت دیپلم 5 ،نفر
( )%42فوق دیپلم و  2نفر ( )%17دارای تحصيالت
ليسانس بودند .در گروه کنترل 3 ،نفر ( )%25از افراد دارای
تحصيالت زیر دیپلم 3 ،نفر ( )%25دیپلم 5 ،نفر ()%42
فوق دیپلم و  1نفر ( )%8ليسانس بودند .بيشترین درصد
طول مدت ناباروری در گروه آزمایش ( )%51بين 7-3
سال و در گروه کنترل ( 5-7 )%42سال بود (جدول .)1

جدول  -1توزيع فراوانی و درصد طول مدت ناباروری در زنان نابارور گروه آزمايش و کنترل
گروه

آزمایش

کنترل

طول مدت ناباروری

فراواني

درصد

 3 -1سال

1

1

 3-5سال

2

17

 5-7سال

4

33

 7-3سال

6

51

 3 -1سال
 3-5سال
 5-7سال
 7-3سال

1
3
5
3

8
25
42
25
1

Fertility problem inventory
perceived Infertility-related stress
3
Irrational parenthood cognitions
2

08

ميانگين نمرات باورهای غير منطقي گروه آزمایش در پس
آزمون نسبت به پيش آزمون و همچنين نسبت به پس
آزمون گروه گواه کاهش داشت که این نشان دهنده تأثير

جدول  -2میانگین و انحراف معیار نمره شناخت های غیرمنطقی مربوط به فرزندآوری گروه های آزمايش و کنترل در مراحل
پیش آزمون و پس آزمون
شناخت های غيرمنطقي مربوط
به فرزندآوری

گروه

مرحله

ميانگين  ±انحراف معيار

متغير
شناخت های غيرمنطقي مربوط به
فرزندآوری

پيش آزمون
پس آزمون

همچنين ميانگين نمرات گروه آزمایش در پس آزمون
برای ابعاد استرس ادراک شده ،کاهش یافته بود اما نمرات

آزمایش

32/31±5/88

کنترل

33/66±5/26

آزمایش

13/58±7/13

کنترل

32/83±7/31

گروه کنترل تغيير زیادی نداشت (جدول .)3

جدول  -3میانگین و انحراف معیار نمره ابعاد استرس ادراک شده گروه های آزمايش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس
آزمون
ابعاد استرس ادراک شده
خرده مقياس ها

مرحله
پيش آزمون

اجتماعي
پس آزمون
پيش آزمون
ارتباطي
پس آزمون
پيش آزمون
جنسي
پس آزمون
پيش آزمون
سبک زندگي بدون فرزند
پس آزمون
پيش آزمون
نياز به والدیني
پس آزمون

00
33

گروه

ميانگين ±انحراف
معيار

آزمایش

33/31±3/82

کنترل

41/16±3/83

آزمایش

24/41±5/33

کنترل

37/66±6/31

آزمایش

42/41±4/85

کنترل

45/18±4/56

آزمایش

26/58±5/36

کنترل

41/31±6/38

آزمایش

41/51±2/15

کنترل

41/58±1/44

آزمایش

23/66±2/15

کنترل

35/66±3/57

آزمایش

34/25±3/81

کنترل

33/51±3/34

آزمایش

23/11±5/81

کنترل

31/41±3/38

آزمایش

43/66±4/57

کنترل

42/18±4/11

آزمایش

23/75±7/11

کنترل

37/83±3/73
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آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود
شناخت های غيرمنطقي مربوط به والدیني زنان نابارور
تحت درمان با  IVFمي باشد (جدول .)2
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( .)p>1/118 ،F=2/671غير معني دار شدن این آزمون
امکان استفاده از تحليل کواریانس را فراهم مي آورد.
نتایج حاصل از تحليل کواریانس چند متغيره در جدول
 4ارائه شده است .در این بخش نتایج چهار آزمون آماری
تحليل کواریانس چند متغيره (پيالیي ،هتلينگ ،ویلکز،
ریشه) ارائه شده است که نشان مي دهد آیا متغير وابسته
ترکيبي در دو گروه آزمایش و کنترل متفاوت است یا
خير .از این نتایج مي توان استنباط کرد که مداخله
آزمایشي حداقل بر یکي از متغيرهای وابسته (شناخت
های غير منطقي و ابعاد استرس ادراک شده) تأثيرگذار
است .برای مشخص شدن این مطلب که مداخله
آزمایشي به چه نحوی تک تک متغيرهای وابسته را تحت
تأثير قرار مي دهد ،از تحليل کواریانس مجزا استفاده شد.

جهت بررسي تعامل مداخله آزمایشي با پيش آزمون از
لحاظ پس آزمون از تحليل کواریانس چند متغيره
استفاده شد .بر اساس نتایج مطالعه ،همگني شيب
رگرسيون پيش آزمون  -پس آزمون شناخت های
غيرمنطقي مربوط به والدیني ،)p>1/338( 1/438 ،برای
بعد اجتماعي استرس ادراک شده،)p>1/136( 3/123 ،
برای بعد ارتباطي  ،)p>1/222( 2/711برای بعد جنسي
 ،)p>1/184( 6/157برای بعد سبک زندگي بدون فرزند
 )p>1/133( 3/167و برای بعد نياز به والدیني 3/131
( )p>1/188بود .این موضوع بيانگر آن است که در
همبستگي تک تک پيش آزمون ها با پس آزمون مرتبط
خود ،همگني شيب های رگرسيون وجود دارد .همچنين
همگني ميان شيب خطي پيش آزمون ها با ترکيب
خطي پس آزمون ها از لحاظ آماری معني دار نبود

جدول  -4نتايج تحلیل کواريانس چند متغیره بر روی پس آزمون های متغیر شناخت های غیرمنطقی و ابعاد استرس ادراک شده

*

*

متغير

نام آزمون ها

مقدار آزمون ها

F

گروه

پيالیي
ویلکز
هتلينگ
ریشه

1/835
1/115
8/553
8/553

15/681
15/681
15/681
15/681

درجه آزادی
فرضيه

درجه آزادی
خطا

سطح معني
داری

6
6
6
6

11
11
11
11

1/111
1/111
1/111
1/111

نسبت واریانس ناشي از دستکاری متغير مستقل و خطای واریانس

مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود شناخت های غير
منطقي مربوط به والدیني گروه آزمایش تأثير داشت
(جدول  .)5مجذور اِتا که مقياسي برای اندازه اثر است و
نشانگر واریانس کلي برای هر عامل مي باشد ،نشان مي
دهد که  58درصد این تغييرات ناشي از تأثير آموزش
شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي است.

فرضيه اول این بود که آموزش شناخت درماني گروهي
مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود شناخت های غيرمنطقي
مربوط به فرزندآوری در زنان نابارور تحت درمان با
 IVFمؤثر است .بر اساس نتایج آزمون تحليل
کواریانس ،بين دو گروه کنترل و آزمایش از نظر
شناخت های غيرمنطقي تفاوت معني داری وجود
داشت ( )p>1/111و آموزش با رویکرد شناخت درماني

جدول  -5تحلیل کواريانس تک متغیری تأثیر آموزش شن اخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود باورهای غیرمنطقی مربوط
به فرزندآوری
منبع
تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

F

سطح معني
داری

اندازه
اثر

گروه

365/845

1

365/845

22/727

1/111

1/587

شده (اجتماعي ،ارتباطي ،جنسي ،ادامه زندگي بدون
فرزند ،نياز به والدیني) زنان نابارور تحت درمان با IVF

فرضيه دوم این بود که آموزش شناخت درماني گروهي
مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود ابعاد استرس ادراک

03

مؤثر است .تأثير عضویت گروهي (متغير مستقل) بر تمام
خرده مقياس های استرس ادراک شده معني دار بود

جدول  -6تحلیل کواريانس تک متغیری تأثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ابعاد استرس ادراک شده
منبع
تغييرات

گروه

متغيرها

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

F

سطح معني
داری

اندازه اثر

اجتماعي

582/631

1

582/631

21/184

1/111

1/563

ارتباطي

515/485

1

515/485

21/643

1/111

1/575

جنسي

128/838

1

128/838

21/771

1/111

1/576

سبک زندگي بدون فرزند

235/336

1

235/336

21/553

1/111

1/574

نياز به والدیني

435/573

1

435/573

35/453

1/111

1/683

والدین و اطرافيان در زندگي زوجين ،ادراک استرس
اجتماعي شکل عميق تری به خود مي گيرد؛ اکثر اوقات،
مشکل ناباروری ،دخالت های نامناسبي را از سوی خانواده
های وابسته برمي انگيزد .مدت کوتاهي پس از ازدواج،
خانواده زن و شوهر منتظر خبر بارداری هستند و با تأخير
در بارداری ،کنجکاوی ها و فشار اطرافيان باعث نگراني
زوجين مي شود .در مورد بعد ارتباطي استرس ادراک شده
که بيشتر روابط زوجين را مد نظر قرار مي دهد ،مطالعات
نشان داده اند که نگراني از خاتمه زندگي زناشویي به نوبه
خود ،منبع استرس است .ترس از این که «آیا همسرم مرا
ترک خواهد کرد وقتي من عامل ناباروری هستم؟ آیا من
باید همسرم را ترک کنم تا او بتواند با یک فرد بارور
ازدواج کند؟» از جمله ذهنياتي است که فرد نابارور با آن
مواجه شده و منجر به ادراک نوعي استرس از طرف او
مي شود .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه در ناباروری ،هم
مرد و هم زن ،خسته ،آسيب دیده و تحت فشار زیاد قرار
مي گيرند ،ممکن است کمتر به نيازهای یکدیگر توجه
کرده؛ از این رو از فقدان نزدیکي و صميميت رنج مي برند
و ممکن است روابط بين آن ها کمرنگ شود ( .)26در
ارتباط با بعد جنسي استرس ادراک شده ،مطالعه دیر و
همکاران ( )2114نشان داد که  51تا  61درصد افراد
نابارور ،کاهش قابل توجهي را در رضایت جنسي خود
گزارش کردند ( .)31این محققان معتقدند از آنجایي که
زنان نابارور در هنگام رابطه جنسي ،تنها به داشتن فرزند
فکر مي کنند ،لذا نگراني در مورد این موضوع که باز هم
با ناکامي دیگری روبرو شوند ،باعث افزایش استرس آن ها
در ارتباط با بعد جنسي مي شود .به دليل این که درمان
های ناباروری ،ضرورت روابط جنسي زوجين را تحت نظر

ميزان تأثير آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
بر بعد اجتماعي استرس ادراک شده  ،%56بر بعد ارتباطي
 ،%57بر بعد جنسي  ،%57بر بعد سبک زندگي بدون
فرزند  %57و بر بعد نياز به والدیني  %68بود که این نشان
دهنده مطلوبيت ميزان تأثير آموزش شناخت درماني
مبتني بر ذهن آگاهي بر ابعاد استرس ادراک شده بود.
بنابراین فرضيه این مطالعه تأیيد مي شود و مي توان
نتيجه گرفت که آموزش شناخت درماني گروهي مبتني
بر ذهن آگاهي بر بهبود ابعاد استرس ادراک شده زنان
نابارور تحت درمان با  IVFمؤثر است.

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش شناخت درماني
مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود شناخت های غيرمنطقي
مربوط به والدیني و ابعاد استرس ادراک شده زنان نابارور
تحت درمان با  IVFمؤثر است .نتایج مطالعه حاضر در
زمينه ابعاد استرس ادراک شده وابسته به ناباروری با نتایج
مطالعات محققان مختلف همخواني دارد ( .)23 ،28 ،4در
ارتباط با بعد اجتماعي استرس ادراک شده ،نتایج مطالعات
مختلف در کشورهای شرقي نشان داد که واکنش خانواده
و آشنایان فرد نابارور ،تأثير عميقي بر رشد نشانه های
روانشناختي نظير اضطراب و افسردگي دارد ( .)23 ،28بر
اساس مطالعه چيبا ( )1337که بر روی  117زن نابارور
ژاپني انجام شد ،سرزنش ها و کنایه های اطرافيان به
عنوان یکي از عوامل تعيين کننده استرس زنان نابارور
شناخته شد ( .)31فرزادی و همکار ( )2118نيز به نتایج
مشابهي دست یافتند ( .)11در فرهنگ ایراني که اغلب
خانواده ها از نوع گسترده مي باشند ،با توجه به نقش
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( )p< 1/111و بين گروه آزمایش و کنترل تفاوت معني
داری وجود داشت (جدول .)6
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مشکالت روانشناختي آنان از جمله تجربه اضطراب و
افسردگي مي باشد و مي تواند تأثير نامطلوبي بر سالمت
رواني آنان داشته باشد ( .)35 ،11نتایج مطالعه فرزادی و
همکار ( )2118بر روی زنان نابارور نشان داد که شناخت
های غيرمنطقي مربوط به والدیني و فشارهای خانواده و
خویشاوندان ،دو متغير مهم پيش بيني کننده اضطراب و
افسردگي در زنان نابارور مي باشند ( .)11نتایج مطالعه
حاضر نشان داد که شناخت درماني مبتني بر ذهن
آگاهي ،بر کاهش شناخت های غيرمنطقي مربوط به
والدیني و ابعاد استرس ادراک شده ناباروری مؤثر است
که با نتایج مطالعه صداقت و همکاران ( ،)2111کاویاني
و همکاران ( )1388و ویستن و همکاران ()2113
همخواني دارد ( .)22 ،24 ،21سگال و همکاران ()2112
معتقدند که روش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
عنصر اصلي باال بردن خودآگاهي الزم برای توانمندسازی
و پاسخ های مطلوب در شرایط بحراني برای جلوگيری از
تجربه اضطراب مي باشد و همواره به عنوان یک محرک
قوی دائمي پيش گيرنده عمل مي کند ( .)18شناخت
درماني مبتني بر ذهن آگاهي شيوه متفاوتي از مواجهه با
افکار ناکارآمد و هيجانات وابسته به آن نظير اضطراب،
درد ،پریشاني و افسردگي را ارائه مي کند .این رویکرد
ميتواند در رهاسازی افراد از افکار اتوماتيک ،عادت ها و
الگوهای رفتاری ناسالم کمک کند و از این رو نقش
مهمي در کاهش استرس و تنظيم رفتاری ایفا کند .در
ذهن آگاهي ،فرد در هر لحظه ،از شيوه ذهني آگاه شده و
مهارت های شناسایي شيوه های مفيدتر را فرا مي گيرد.
برای ذهن آگاهي دو شيوه اصلي در نظر گرفته مي شود:
یکي «انجام دادن» و دیگری «بودن» .در ذهن آگاهي فرد
یاد مي گيرد که در لحظه حال ،ذهن را از یک شيوه به
سوی شيوه دیگر حرکت دهد .در همين راستا افراد یاد مي
گيرند که چگونه به شکلي متفاوت با افکار ناکارآمد و
غيرمنطقي (نظير لزوم داشتن فرزند برای تجربه یک
زندگي شاد) و هيجانات و احساسات منفي خود (نظير
اضطراب) ارتباط برقرار کنند .در واقع هدف آموزش ذهن
اگاهي ،مانند شناخت درماني سنتي ،تغيير محتوای افکار
نيست بلکه هدف ،ایجاد یک نگرش یا رابطه متفاوت با
افکار ،احساسات و عواطف مي باشد که شامل حفظ توجه

مي دهد ،مي تواند باعث احساس اجبار و التزام در روابط
جنسي شود و تأثير منفي آن ،بر زندگي جنسي فرد نابارور
در طول و حتي پس از توقف درمان ادامه یابد .در واقع
روابط جنسي در افراد نابارور به صورت نوعي عمل
مکانيکي و نه احساسي تجربه مي شود .همچنين در مورد
ابعاد عدم پذیرش زندگي بدون فرزند و نياز به والدیني،
نتایج مطالعات مختلف نشان داد که ایفای نقش مادری،
مهمترین منبع ارضاء کننده زنان محسوب مي شود .اگر
چه هم زنان و هم مردان معتقدند که والد بودن ،مرحله
بسيار مهمي در زندگي آنان است ،جامعه ،مادر بودن را به
عنوان تنها نقش تعریف شده زنان در اجتماع تعيين مي
کند و هرچند در جامعه ،انتخاب ها و گزینه های دیگری
هم برای زنان وجود دارد ،اما مادر بودن هنوز به عنوان
نقش اوليه تعریف شده برای زنان است و در واقع ناباروری،
هسته هویت آنان را به چالش مي کشد .ناتواني در داشتن
فرزند برای فرد نابارور یک عالمت شکست تلقي شده و
این احساس را ایجاد مي کند که او یک زن یا مرد کامل
نيست ( .)32مطالعه مقطعي ریان و همکاران ( )1333که
بر روی بيماران نازا انجام شد ،نشان داد هر چه شدت
تمایل برای بچه دار شدن بيشتر باشد ،نامالیمات نيز
بيشتر مي شود .به بياني دیگر ،هر چه داشتن فرزند برای
یک زن مهم تر باشد ،تجربه نازایي برای او فشارهای رواني
بيشتری نظير اضطراب به همراه مي آورد (.)33
مطالعه یونسي و همکاران ( )2115در ارتباط با شناخت
های غيرمنطقي مربوط به والدیني نشان داد که تعداد
زیادی از افراد نابارور با باورها و نگرش های ناکارآمدی
نظير تفکر همه یا هيچ ،تفکر اغراق آميز و تفکر مساوی
گونه درگير هستند .تمام این باورهای ناکارآمد ،در ایجاد
نگاه منفي فرد نابارور نسبت به خودش نقش مؤثری دارد.
یکسان تلقي کردن مشکل ناباروری با عدم پذیرش کامل
توسط دیگران ،یکسان تلقي کردن مشکل ناباروری با
مادر یا پدر نبودن ،یکسان دانستن ناباروری با زن یا مرد
نبودن ،باعث ایجاد نگرش منفي فرد نسبت به خودش
مي شود ( .)34مطالعه فکس و همکاران ( )2113و
ماتسوبایاشي و همکاران ( )2114نشان داد که سطح
باالتر شناخت های غيرمنطقي مربوط به والدیني در زنان
نابارور جوان ،محتمل ترین توضيح برای عملکرد توأم با
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کامل و لحظه به لحظه و نيز داشتن نگرش همراه با
 این روش درماني با ایجاد.پذیرش به دور از قضاوت است
تراوش های فکری و عاطفي از آسيب پذیری و حساسيت
 در.های غيرمنطقي در موقعيت های استرس زا مي کاهد
 خود،مجموع به نظر مي رسد مکانيسم اصلي ذهن آگاهي
کنترلي توجه باشد چرا که متمرکز کردن مکرر توجه روی
 یک محيط توجه مناسبي،یک محرک خنثي مثل تنفس
) معتقد است2113(  کابات زین.)36( به وجود مي آورد
فنون ذهن آگاهي با فراهم آوردن فرصتي برای مراقبه در
 استرس و،افزایش آرام بخشي عضالني و کاهش نگراني
 در پایان اميد است که.)21( اضطراب مؤثر مي باشد
نتایج مطالعه حاضر بتواند در کلينيک های درمان
.ناباروری مورد استفاده و مؤثر واقع شود

نتیجه گیری
شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي یکي از روش های
روان درماني مؤثر بر کاهش ابعاد استرس ادارک شده
ناباروری و شناخت های غيرمنطقي زنان نابارور تحت لقاح
 لذا درمان توأم ناباروری و روان.خارج رحمي مي باشد
درماني مي تواند در پيشگيری یا رفع مشکالت موجود در
.فرد نابارور و ارتقاء کيفيت نتایج درمان بسيار مؤثر واقع شود

تشکر و قدردانی
بدینوسيله از مسئولين و پرسنل محترم مرکز تحقيقات
بهداشت باروری بيمارستان ولي عصر (عج) و همچنين
اعضاء شرکت کننده در گروه درماني که ما را در انجام
 تشکر و قدرداني مي شود،این مطالعه یاری کردند
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