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Predicting Mental Health based on Feelings of Loneliness and
Perceived Social Support with a Mediating Role of Spirituality in
Infertile Women
ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article Type
Analytical Review

Purpose:Infertility is a complex life crisis that can impose countless
psychological consequences and problems on couples, especially
infertile women. The aim of this study was to predict psychological
well-being based on the feeling of loneliness and perceived social
support with the mediating role of spirituality in infertile women.
Materials and Methods: The present study was an applied study in
terms of correlational collection method. The statistical population
included all infertile women referred to Qom University Jihad
Infertility Center in 2020. 357 people were selected using simple
random sampling method. Participants completed the Reef Standard
Psychological Well-Being Questionnaire, Feeling Lonely, and
Perceived Social Support. In order to analyze the research data,
SPSS and PLS software were used to perform the structural equation
method.
Findings: Data analysis showed that there is a significant inverse
relationship between feelings of loneliness and psychological wellbeing (R = -0.614), there is a positive and significant relationship
between perceived social support and psychological well-being (R
= 0.597), spirituality It mediates the relationship between feelings
of loneliness and perceived social support with psychological wellbeing.
Conclusion: According to the results, reducing the feeling of
loneliness and increasing the perceived social support of infertile
women on the one hand and increasing their spirituality on the other
hand can increase their psychological well-being.
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چکیده
هدف :ناباروری در واقع یک بحران پیچیده زندگی است که
میتواند پیامدها و مشکالت روان شناختی بی شماری را به زوجین
و مخصوصا زنان نابارور تحمیل کند .پژوهش حاضر ،با هدف
پیشبینی بهزیستی روانشناختی براساس احساس تنهایی و حمایت
اجتماعی ادراک شده با نقش واسطه ای معنویت در زنان نابارور
انجام شد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و از
نظر شیوه گرد آوری همبستگی بوده است .جامعه آماری شامل
کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز فوق تخصص ناباروری
جهاد دانشگاهی قم در سال  1399بود .با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی ساده به تعداد  357نفر انتخاب شدند .شرکت
کنندگان ،پرسشنامه استاندارد بهزیستی روان شناختی ریف،
احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده را تکمیل نمودند.
جهت تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از نرم افزارهای  SPSSو
PLSجهت انجام روش معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافتهها :تحلیل دادهها نشان داد که بین احساس تنهایی و بهزیستی
روانشناختی رابطه معکوس معنادار وجود دارد)=، (614/0- R
بین حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روانشناختی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد)= ، ( 597/0 Rمعنویت رابطه بین
احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی
روانشناختی را واسطهگری میکند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده ،کاهش احساس تنهایی
و افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نابارور از یک سو
و افزایش معنویت آنها از سوی دیگر میتواند بهزیستی روان
شناختی آنها را افزایش دهد.

مقدمه
ناباروری در واقع یک بحران پیچیده زندگی است که از لحاظ
روان شناختی تهدید کننده و از لحاظ هیجانی فشار آور است (.)1
ناباروری یکی از مشکالت عمده زنان است و به صورت ناتوانی
در بارداری بعد از یک سال مقاربت ،بدون استفاده از هر گونه
روش پیشگیری از بارداری تعریف میشود .ناباروری زنان ،مشکلی
است که در حال افزایش است و امروزه ناباروری بیشتر شایع است
( .)۲در کشور ایران شیوع ناباروری در زنان 13/۲درصد گزارش
شده است.
ناباروری میتواند پیامدها و مشکالت روان شناختی بی شماری را
به افراد نابارور تحمیل کند ( )3و تمام جنبههای زندگی فرد و
زوج را تحت الشعاع قرار دهد که عبارتند از افسردگی ،غم و
اندوه ،احساس درماندگی ،کاهش رضایت از زندگی ،کاهش امید
به زندگی و کاهش بهزیستی روان شناختی .بنابراین یکی از این
پیامدها کاهش بهزیستی روان شناختی است ()1
ناباروری به عنوان یک بحران روانی ،استرس زیادی را بر
زوجهای نابارور وارد کرده و بر جنبههای گوناگون زندگی آنها
تأثیر میگذارد ( )4که یکی از این جنبهها ،بهزیستی روان شناختی
میباشد .ریف معتقد است شش عامل پذیرش خود ،هدفمندی در
زندگی ،رشد شخصی ،داشتن ارتباط مثبت با دیگران ،تسلط بر
محیط و خود مختاری به عنوان مولفههای تشکیل دهنده بهزیستی
روانشناختی هستند ( .)5از طرف دیگر تحقیقات الرسن و
همکاران ( ،)۲برکلند و همکاران ( )4نشان می دهند که عوامل
متعددی همچون احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده
میتواند با شیوع ناراحتیها وافسردگیهایی در زنان ناباروری
بهزیستی روان شناختی آنها را تهدید نماید.
احساس تنهایی یکی از سازههای پیچیده روان شناختی است که به
معنای ادراک فقدان روابط فرد با دیگران و شامل عناصر مهمی
از قبیل احساس نامطلوب از دست دادن همدم ،جنبههای
ناخوشایند و منفی روابط از دست رفته و از دست دادن سطح کیفی
روابط با دیگری میباشد ( )۶بنابراین احساس تنهایی یک حالت
روان شناختی ناشی از نارساییهای کمی و کیفی در روابط
اجتماعی میباشد .این احساس در موقعیتهایی که روابط هیجان
انگیز کمتر از میزان دلخواه فرد است یا صمیمیت مورد انتظار او
محقق نمیگردد بروز میکند و ممکن است در هر سنی رخ دهد
( .)7به عبارت دیگر ،احساس تنهایی پاسخی پیچیده و عمدتا
ناخوشایند به انزوا یا کمبود هم صحبتی است .این پاسخ معموال
شامل احساس اضطراب از کمبود ارتباط و اشتراک با دیگران
است که از گذشته شروع شده و تا به آینده ادامه خواهد داشت.
البته این احساس ممکن است زمانی که فرد در اطراف خود افرادی
را دارد نیز وجود داشته باشد (.)۸
زنان ناباور ،به دلیل احساس تنهایی ،احساس نداشتن فردی صمیمی
پیرامون خود را داشته و بالتبع ارتباطات اجتماعی آنها بسیار
کاهش مییابد و به انزوا کشیده میشوند ( )9که این امر طبق
پژوهش وایتا و همکاران ( )۶میتواند بر بهزیستی روان شناختی
آنها تاثیر بسیار منفی داشته باشد.
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مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری
دادهها ،همبستگی بوده است .همچنین متغیرهای احساس تنهایی و
حمایت اجتماعی ادراک شده به عنوان متغیرهای پیش بین،
بهزیستی روان شناختی به عنوان متغیر مالک و متغیر معنویت نیز
به عنوان متغیر واسط در پژوهش حاضر مطرح بودند .جامعه
آماری پژوهش شامل تمامی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز
فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم در سال 1399
بود که طبق آمارهای بدست آمده از مدیریت اداری مرکز ،تعداد
مراجعه کنندگان که تشکیل پرونده داده اند در حدود  5000نفر
بودند .با توجه به روش نمونهگیری در دسترس ،به مقدار  357نفر
مطابق با جدول مورگان انتخاب شدند .مالکهای ورود افراد به
فرآیند نمونه گیری عبارت بود از  :سن بین  ۲5تا  ،40طبقه
اقتصادی متوسط به باال ،تحصیالت دیپلم به باال و داشتن سابقه
ناباروری .پرسشنامههای پژوهش در اختیار نمونههای پژوهش
قرار گرفت و اطمینان داده شد که نتایج هر فرد محرمانه بماند.
دادههای پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و
مدلسازی ساختاری با توجه به نقش واسطهای متغیر معنویت
تحلیل شد.
ابزار پژوهش
الف) پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف فرم کوتاه که توسط
ریف در سال  1999تهیه شده است و مشتمل بر  1۸گریه میباشد.
همچنین دارای  ۶مولفه پذیرش خود ،تسلط محیطی ،رابطه مثبت
با دیگران ،داشتن هدف در زندگی ،رشد شخصی و استقالل میباشد
که نحوه نمره گذاری به این صورت میباشد که گویهها مبتنی بر
طیف لیکرت شش درجه ای از (1کامال مخالفم) تا ( ۶کامال
موافقم) نمره گذاری میشوند و در نهایت نمره هر مولفه مبتنی بر
جمع نمره گریههایش محاسبه میشود .در ایران ،خانجانی و
همکاران ( )۲0همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای
مولفههای پذیرش خود ،تسلط محیطی ،رابطه مثبت با دیگران،
داشتن هدف در زندگی ،رشد شخصی و استقالل را به ترتیب برابر
 0/73 ،0/53 ،0/75 ،0/7۶ ،0/51و  0/7۲بدست آوردند.
ب) پرسشنامه احساس تنهایی  UCLAکه توسط راسل و پیلوا
و کورتونا در سال  19۸0تهیه شده است ،مشتمل بر  ۲0گویه
میباشد .همچنین تک عامی میباشد که نمره عامل احساس تنهایی
از جمع نمرات  ۲0گونه محاسبه میشود .نحوه نمرهگذاری به این
صورت میباشد که گویهها میتنی بر طیف لیکرت چهار درجه
ای  (1هرگز) تا ( 4همیشه) نمره گذاری میشوند پایایی آزمون به
روش باز آزمایی توسط راسل و همکاران ( 0/۸9 )۲1گزارش شده
است.
ج) پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده که توسط زمن و
همکاران در سال  19۸۸تهیه شده است مشتمل بر  1۲گویه
میباشد .همچنین تک عاملی میباشد که نمره عامل حمایت
اجتماعی ادراک شده از جمع نمرات  1۲گریه محاسبه میشود.
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امروزه ناباروری به صورت یک نگرانی اجتماعی در آمده
وحمایت اجتماعی ادراک شده در سطح پایین در آنها امر ناباروری
را برای آنها به یک معزل تبدیل نموده است .در صورتی که باید
دانست حمایت اجتماعی به عنوان یک عامل محافظت کننده
میتواند اثر قابل توجهی بر سالمت و عملکرد اجتماعی افراد
داشته باشد (.)10
حمایت اجتماعی ادراک شده بر ارزیابی شناختی فرد از محیطش
و سطح اطمینان فرد به این که در صورت لزوم کمک و حمایت
در دسترس خواهد بود متمرکز میباشد ( )11وحمایت اجتماعی
به میزان برخوردی از محبت ،همراهی و توجه اعضای خانواده،
دوستان و سایرین تعریف شده است ( .)1۲حمایت اجتماعی ادراک
شده ترکیبی از سه عنصر عاطفه ،تصدیق و باری است .عاطفه یعنی
ابراز عشق و محبت ،تصدیق یعنی آگاهی از رفتار و بازخوردهای
مناسب و یاری یعنی مساعدت مستقیم مانند مساعدت مالی و یاری
دادن در انجام کارها است ( .)13سارافینر و اسمیت معتقدند که
حمایت اجتماعی میتواند شخص را به داشتن احساس راحتی،
اطمینان تعلق داشتن و مورد محبت قرار داشتن به هنگام فشار و
تنش مجهز نماید ( .)14حمایت اجتماعی ادراک شده ،احساس
ارزشمندی به فرد داده و بخشی از یک شبکه اجتماعی میباشد
که فرصتهایی را برای ارتباط با دیگران و نیز تثبیت ارتباطات
با ارزش فراهم مینماید ()3
از طرفی از جمله عوامل موثر در خصوص مقابله با چالشهای
روان شناختی ناباروری میتوان به معنی درمانی اشاره نمود
(.)15پوچگرائی و بیمعنائی و بیهودگی امروز گریبانگیر قسمتی
از جامعه بشریت بخصوص در جوامعی که ظرفیتهای دینی و
معنوی انسان کمتر مورد توجه است را دربرگرفته است .این خالء
وجودی در سراسر جهان به صورتهای مختلف از جمله
افسردگی( ،)1۶خودکشی( ، )17مصرف مواد و الکل( )1۸و یا
بصورت رفتارهای پرخاشگرانه و مخرب( )19جلوهگر میشود،
به گونهای که انسان امروز در عین اینکه از امکانات نسبت ًا
نامحدود برخوردار است ولی از زندگی خود لذت نمیبرد(.)۲4
در بین دیدگاههای روانشناسی رویکرد انسان گرایانه با توجه به
اهمیتی که برای انسان قائل است و به ابعاد مختلف انسان از جمله
معنویت توجه دارد داشته است بهتر توانستهاند سالمت روانی
انسان را تبیین نماید( .)۲5یکی از این نظریات ،نظریه ویکتور
فرانکل به عنوان یک روانشناس وجودی است ،که با طرح
معنیگرائی در زندگی قدم مهمی در راه سالم زیستن فرد برداشته
است .به نظر فرانکل انگیزه بشر ،لذت طلبی و یا قدرت جوئی
نیست بلکه معنی خواهی و هدف یابی است و این بشری ترین
انگیزههاست ،چرا که یک حیوان هیچگاه نسبت به معنی وجود
خود نگرانی احساس نمینماید .مبانی نظریه فرانکل برپایه مفاهیم:
توجه به معنویت انسان ،آزادی ،مسئولیت ،سرنوشت ،رنج ،لذت،
عشق و کار استوار است( .)۲۶همچنین نتیجه تحقیق دومار ()17
حاکی از پایین بودن وضعیت بهزیستی روانشناختی زنان نابارور
است.
با توجه به مسائلی که ناباروری بر زنان و خانواده دارد و همچنین
مطالبی که گفته شد ،این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال

بود که آیا معنویت رابطه میان احساس تنهایی و حمایت اجتماعی
ادراک شده با بهزیستی روان شناختی را واسطهگری میکند؟
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نحوه نمره گذاری به این صورت میباشد که گویهها مبتنی بر
طیف لیکرت هفت درجه ای ( 1کامال مخالفم) تا کامال موافقم)
نمره گذاری میشوند .ضریب آلفای کرونباخ نیز جهت تعیین
پایایی پرسشنامه حاضر توسط زمن در سال  0/۸1 ،19۸۸گزارش
شده است(.)۲۲
د) پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینگ :پرسشنامه معنویت
پارسیان و دونینگ در سال ۲009 .تهیه شده است مشتمل بر
۲9گریه میباشد .شیوه نمره گذاری بصورت طیف لیکرت 4
درجهای (از کامالً مخالفم =  1تا کامالً موافقم =  )4میباشد.
بنابراین طیف نمرات آزمون بین  ۲9تا  11۶قرار دارد .نمرات
باالتر بیانگر معنویت بیشتر آزمودنی است .نتایج تحلیل عاملی
حاکی از آنند که این آزمون دارای  4عامل :خودآگاهی ،اهمیت

اعتقادات معنوی در زندگی ،فعالیتهای معنوی  ،نیازهای معنوی
است (.)۲3
یافتهها
در این پژوهش  357زن نابارور شرکت کرده بودند که میانگین
سنی آنها  33/55با انحراف معیار  5/۶7بود 3۲٪ .زنان ،دارای
مدرک دیپلم و زیردیپلم 17% ،دارای مدرک فوق دیپلم39٪ ،
دارای مدرک لیسانس و  1۲٪باقیمانده نیز دارای مدرک فوق
لیسانس بودند 30٪ .پاسخ دهندهها دارای سابقه ناباروری زیر ۲
سال .50 ،دارای سابقه ناباروری  3تا  4سال و  15٪نیز دارای
سابقه ناباروری  5تا ۸سال و  %5نیز دارای سابقه ناباروری بیش از
۸سال بودهاند.

جدول  .1ضریب همبستگی میان بهزیستی روانشناختی با احساس تنهایی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و معنویت در زنان
ضریب همبستگی
متغیر
متغیر
-0/۶14
بهزیستی روانشناختی
احساس تنهایی
0/597
بهزیستی روانشناختی
حمایت اجتماعی ادراک شده
0/543
بهزیستی روانشناختی
معنویت
این جدول مقادیر ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری را
نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی پیرسون برای همبستگی
احساس تنهایی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و معنویت با
بهزیستی روان شناختی به ترتیب برابر است با 0/597 ،-0/۶14

و  .0/543این نتیجه نشان میدهد که بین حمایت اجتماعی ادراک
شده و معنویت با بهزیستی روانشناختی ارتباط مستقیم ومثبت و
بین احساس تنهایی با بهزیستی روانشناختی ارتباط معکوس و منفی
وجود دارد.

پذیرش خود
تسلطمحیطی

0/562

0/694

0/590

0/661

رابطهمثبت

0/562

داشتنهدف

0/663

بهزیستی
روانشناختی

رشدشخصی

احساس تنهایی

معنویت
0/527
0/526

0/645

0/548

حمایت اجتماعی ادراک

0/616
استقالل

شکل .1ساختار کلی مدل معادالت ساختاری
در شکل  1مدل ساختاری به منظور پیشبینی بهزیستی
روانشناختی بر اساس احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک
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شده با نقش میانجی معنویت آورده شده است .در زیر به بررسی
مدل ساختاری پرداخته میشود.
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جدول  .۲شاخصهای محاسبه شده برای برازش مدل
خی دو
درجه آزادی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص تعدیل شده نکویی برازش
شاخص نکویی برازش
ریشه میانگین توان دوم پسمانده
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

4۲9/5۲
153
0/90۶
0/۸51
0/۸79
0/07۶
0/077
همان طور که مشخصههای برازندگی در شکل  1نشان میدهد
تمامی روابط تاییدشده و دادههای پژوهش با ساختار عاملی و
زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن

حد مطلوب
کمتر از 3
باالتر از 0/۸
باالتر مساوی 0/۸
کمتر از 0.07
باالتر از 0.9

جدول  .3مقایسه شاخصهای برازش با حد مطلوب
شاخص
برآوردشده
نسبت خی دو به درجه آزادی
۲/۶3
شاخص تعدیل شده نکویی برازش
0/۸39
شاخص نکویی برازش
0/۸03
ریشه میانگین توان دوم پسمانده
0/0۶1
شاخص برازش تطبیقی
0/91۶

طبق محاسبات برآورد شده و مقایسه آنها با حد مطلوب مشاهده
میگردد که مدل مذکور از مطلوبیت برخوردار است ،لذا صحت
مدل مفهومی پژوهش حاضر را تایید مینماید .با نگاهی به نتایج
مشهود است که مدل اندازه گیری ،مدل مناسبی است چون که مقدار
کای در آن به درجه آزادی کوچکتر از  3و مقدار شاخص نکویی
برازش و شاخص تعدیل شده نکویی برازش باالی  90٪است.

لحاظ محیط اجتماع پیرامون خود ،حمایتی را احساس نکنند این
احساس بالتبع ،تاثیر منفی بر روی پذیرش خود ،تسلط محیطی،
رابطه مثبت با دیگران ،داشتن هدف در زندگی ،رشد شخصی و
استقالل آنها (یعنی بهزیستی روان شناختی آنها ) میگذارد.
نتیجه بعدی پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده زنان
نابارور توان پیشبینی بهزیستی روان شناختی آنها را دارد و به
صورت جزئی تر این گونه باید مطرح نمود که بین دو متغیر حمایت
اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روانشناختی همبستگی در حد باال
و مستقیم وجود دارد ،که نتایج این پژوهش با پژوهش ستایشی و
همکاران ( )۲9تحت عنوان رابطه حمایت ادراک شده با آمادگی
به اعتیاد و پریشانی روانشناختی با نقش میانجی گری احساس تنهایی
در دانش آموزان و سیار دوست تبریزی و شکری ( )30تحت عنوان
نقش واسطهای معنویت در رابطه ارزیابیهای شناختی و حمایت
اجتماعی ادراک شده با بهزیستی هیجانی و رفتارهای سالمت در
نوجوانان همسو میباشد زیرا آنها هم به این نتیجه رسیده بودند که
با افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نابارور ،بهزیستی روان
شناختی آنها افزایش مییابد .همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش
مرزبانی و بستان ( )31تحت عنوان نقش حمایت اجتماعی ادراک
شده در پیشبینی بهزیستی روان شناختی زنان نیز همسو میباشد زیرا
آنها هم به این نتیجه رسیده بودند که بین حمایت اجتماعی ادراک
شده و بهزیستی روانشناختی زنان ،رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد .همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش مدنی و همکاران ()3۲
تحت عنوان بررسی رابطه معنویت و حمایت اجتماعی با بهزیستی
روانشناختی در مادران نیز همسو میباشد زیرا آنها هم به این نتیجه
رسیده بودند که حمایت اجتماعی ادراک شده همبستگی مثبت و
معناداری با بهزیستی روان شناختی دارد .نتایج پژوهش چان و
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نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش ،پیشبینی بهزیستی روانشناختی براساس
احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده با نقش واسطهای
معنویت در زنان نابارور بود .نتیجه پژوهش نشان داد که که
احساس تنهایی زنان نابارور توان پیشبینی بهزیستی روان شناختی
آنها را دارد و به صورت جزئی تر این گونه باید مطرح نمود که بین
دو متغیر احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی همبستگی در حد
باال و معکوس وجود داردکه نتایج این پژوهش با پژوهش مرل و
همکاران ( )۲7تحت عنوان معنویت و بهزیستی روان شناختی در
زنان بارور و نابارور همسو میباشد زیرا آنها هم به این نتیجه رسیده
بودند که با افزایش احساس تنهایی زنان نابارور ،بهزیستی روان
شناختی آنها کاهش مییابد .همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش
دانکل ولوبل ( )۲۸تحت عنوان بهزیستی روان شناختی زنان نابارور
نیز همسو میباشد زیرا آنها هم به این نتیجه رسیده بودند که مسئله
پایین بودن احساس تسلط بر محبط و رشد شخصی در افراد نابارور
میتواند کیفیت زندگی و سالمت جسمی و روانی آنها را کاهش
دهد .تبیینی که برای این این نتیجه میتوان ارائه داد از این قرار است
که وقتی زنان نابارور ،احساس کنند که در جامعه تنها میباشند و
نمیتوانند با کسی مشکل ناباروری خود را در میان بگذارند و به به
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سئواالت با سازههای نظری است .به عبارت دیگر دادههای
مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش تناسب داشته است.
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همکاران( )۲۸نیز تحت عنوان تاثیر میانجی معنویت در رابطه میان
حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان شناختی با پژوهش
حاضر همسو میباشد و آنها هم به همین نتیجه دست یافته اند که
بین حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان شناختی رابطه
مستقیم و معنی داری وجود دارد .تبیینی که برای این نتیجه میتوان
ارائه داد از این قرار است که وقتی زنان نابارور ،احساس کنند که
در جامعه مورد حمایت اجتماعی قرار میگیرند و مشکل ناباروری
آنها در اجتماع ،مشکل حاد تلقی نشده و برای درمان وی راهکارها
و حمایتهای اجتماعی در نظر گرفته شده است این احساس بالتبع،
تاثیر مثبت بر روی پذیرش خود ،تسلط محیطی ،رابطه مثبت با
دیگران ،داشتن هدف در زندگی ،رشد شخصی و استقالل آنها یعنی
بهزیستی روانشناختی آنها میگذاردو بالعکس وقتی احساس کنند که
حمایت اجتماعی مطلوبی از آنها صورت نمیگیرد و در اجتماع به
آنها کامال به عنوان یک فرد بیمار با مشکل حاد نگاه میگردد کمتر
میتوانند با دیگران رابطه برقرار نمایندو هدف داری آنها در زندگی
بشدت مختل میگردد و دیگر خود را فردی مستقل تلقی نمینمایند
که این امر بر روی بهزیستی روان شناختی آنها تاثیر منفی میگذارد.
در ادامه این نتیجه حاصل شد که احساس تنهایی و حمایت اجتماعی
ادراک شده زنان نابارور با وساطت معنویت توان پیشبینی بهزیستی
روان شناختی آنها را دارد که نتایج این پژوهش با پژوهش مدنی و
همکاران()۲7تحت عنوان بررسی رابطه معنویت و حمایت اجتماعی
با بهزیستی روان شناختی در مادران ،دانش و همکاران( )۲9تحت
عنوان رابطه سطوح معنویت ،بهزیستی روان شناختی و رضایت
زناشویی در زوجین نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمی و
حاتملوی و همکاران ( )30تحت عنوان مقایسه بهزیستی روانشناختی
و رضامندی زناشویی در گروهی از زنان بارور و نابارور شهر تبریز،
چان و همکاران ( )33تحت عنوان تاثیر میانجی معنویت در رابطه
میان حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان شناختی همسو
میباشد زیرا آنها هم به این نتیجه رسیده بودند که معنویت رابطه
بین احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی
روانشناختی را واسطهگری میکند .همچنین نتایج این پژوهش با
پژوهش چان و همکاران ( )33تحت عنوان تاثیر میانجی معنویت
در رابطه میان حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان
شناختی نیز همسو میباشد زیرا آنها هم به این نتیجه رسیده بودند
که معنویت رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی
روانشناختی را واسطهگری میکند .حال تبیینی که برای این نتیجه
میتوان ارائه داد از این قرار است که وقتی زنان نابارور ،احساس
کنند که در جامعه مورد حمایت اجتماعی قرار میگیرند و مشکل
ناباروری آنها در اجتماع ،مشکل حاد تلقی نشده و برای درمان وی
راهکارها و حمایتهای اجتماعی در نظر گرفته شده است و تنها
نیستند و اطرافیان به خاطر ناباروری وی را تنها نمی گذارند این
احساس بالتبع ،تاثیر مثبت بر روی معنویت آنها گذاشته و این
احساس معنویت توانایی مقابله با ناباروری آنها را افزایش میدهد
که این افزایش معنویت نیز تاثیر مثبت بر روی پذیرش خود  ،تسلط
محیطی ،رابطه مثبت با دیگران  ،داشتن هدف در زندگی  ،رشد
شخصی و استقالل آنها (یعنی بهزیستی روانشناختی آنها میگذارد.

محدود بودن نمونه تحقیق در زنان نابارور و عدم پیگیری برای تعیین
ثبات سطح بهزیستی روانشناختی از محدودیتهای این پژوهش بود.
همچنین پیشنهاد میشود مطالعات طوالنی تر با پیگیریهای کوتاه و
بلندمدت جهت تعیین میزان اثربخشی این روش در طول زمان انجام
شود و همچنین تاثیر معنویت با حضور هردو زوج و مقایسه
اثربخشی براساس نوع جنسیت انجام شود.
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