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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 well-

being (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 well-

being. 

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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   و همکاران مهر ستهیسهند شا  93

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بر اساس احساس  یسالمت روانشناخت ینیبشیپ
ادراک شده با نقش  یاجتماع تیو حما ییتنها

 در زنان نابارور تیمعنو یواسطه ا
 

 ، 1مهر ستهیسهند شا
واحد مرند،  ،یگروه روانشناس ،ینیبال یارشد روانشناس کارشناس

 .رانیمرند، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 ، 2دوست یعسگر الیل

ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد  کارشناس
 .رانیمحالت، دانشگاه آزاد اسالمی، محالت، ا

 ، *2یتراب احمد
 ،یگروه روانشناسی، واحد سار ،ینیارشد روانشناسی بال کارشناس

  .مسئول( سندهی)نو رانیا ،یدانشگاه آزاد اسالمی، سار
 ، 4یزیثاقب تبر میمر

 اهللتیروانشناسی، واحد آگروه ،ینیارشد روانشناسی بال کارشناس
 .رانیدانشگاه آزاد اسالمی، آمل، ا ،یآمل

 5فراز ایآر الهام
 اهللتیروانشناسی، واحد آگروه ،ینیارشد روانشناسی بال کارشناس

 .رانیدانشگاه آزاد اسالمی، آمل، ا ،یآمل
 

 چکیده
است که  یزندگ دهیچیبحران پ کیدر واقع  ی: نابارورهدف

 نیرا به زوج یشمار یب یو مشکالت روان شناخت امدهایپ تواندیم
کند. پژوهش حاضر، با هدف  لیو مخصوصا زنان نابارور تحم

 تیو حما ییبراساس احساس تنها یروانشناخت یستیبهز ینیبشیپ
در زنان نابارور  تیمعنو یادراک شده با نقش واسطه ا یاجتماع

 .انجام شد
و از  ی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردو روش ها مواد

شامل  یبوده است. جامعه آمار یهمبستگ یگرد آور وهینظر ش
 یزنان نابارور مراجعه کننده به مرکز فوق تخصص نابارور هیکل

بود. با استفاده از روش نمونه  1399قم در سال  یجهاد دانشگاه
شدند. شرکت  انتخابنفر  357ساده به تعداد  یتصادف یریگ

 ف،یر یروان شناخت یستیکنندگان، پرسشنامه استاندارد بهز
نمودند.  لیدراک شده را تکما یاجتماع تیو حما ییاحساس تنها
 و SPSS یاز نرم افزارها قیتحق یهاو تحلیل داده هیجهت تجز

PLS استفاده شده است یجهت انجام روش معادالت ساختار. 
 یستیو بهز ییاحساس تنها نیها نشان داد که ب: تحلیل دادههاافتهی

، (=R -614/0) رابطه معکوس معنادار وجود دارد یروانشناخت
رابطه  یروانشناخت یستیادراک شده با بهز یاجتماع تیحمابین 

 نیرابطه ب تی، معنو(=R 597/0 ) مثبت و معنادار وجود دارد
 یستیادراک شده با بهز یاجتماع تیو حما ییاحساس تنها

 .کندیم یگررا واسطه یروانشناخت
 ییبدست آمده، کاهش احساس تنها جی: با توجه به نتایریگنتیجه
سو  کیادراک شده زنان نابارور از  یاجتماع تیحما شیو افزا
روان  یستیبهز تواندیم گرید یآنها از سو تیمعنو شیو افزا
 .دهد شیآنها را افزا یشناخت

 
 تیحما ،ییاحساس تنها ،یروان شناخت یستیبهز :هادواژهیکل

 زنان نابارور ت،یادراک شده، معنو یاجتماع
 

 15/12/1399تاریخ دریافت: 
 26/02/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئول@gmil.com66ahmadtorabie 

 

 مقدمه
است که از لحاظ  یزندگ دهیچیبحران پ کیدر واقع  ینابارور

(. 1فشار آور است ) یجانیکننده و از لحاظ ه دیتهد یروان شناخت
 یاز مشکالت عمده زنان است و به صورت ناتوان یکی ینابارور

سال مقاربت، بدون استفاده از هر گونه  کیبعد از  یدر باردار
 یزنان، مشکل ید. نابارورشومی فیتعر یاز باردار یریشگیروش پ

است  عیشا شتریب یاست و امروزه نابارور شیاست که در حال افزا
گزارش  درصد۲/13ن در زنا ینابارور وعیش رانیدر کشور ا(. ۲)

  .شده است
را  یشمار یب یو مشکالت روان شناخت امدهایتواند پمی ینابارور

فرد و  یزندگ یهاو تمام جنبه( 3کند ) لیبه افراد نابارور تحم
غم و  ،یزوج را تحت الشعاع قرار دهد که عبارتند از افسردگ

 دیکاهش ام ،یاز زندگ تیکاهش رضا ،یاندوه، احساس درماندگ
 نیاز ا یکی نی. بنابرایروان شناخت یستیبهز هشو کا یبه زندگ

 (1است ) یروان شناخت یستیکاهش بهز امدهایپ
را بر  یادیاسترس ز ،یبحران روان کیبه عنوان  ینابارور 

آنها  یگوناگون زندگ یهانابارور وارد کرده و بر جنبه یهازوج
 یروان شناخت یستیها، بهزجنبه نیاز ا یکیکه ( 4گذارد )می ریتأث
در  یهدفمند خود، رشیباشد. ریف معتقد است شش عامل پذمی

تسلط بر  گران،یداشتن ارتباط مثبت با د ،یرشد شخص ،یزندگ
 یستیدهنده بهز لیتشک یهابه عنوان مولفه یو خود مختار طیمح

الرسن و  قاتیتحق گریاز طرف د(. 5هستند ) یروانشناخت
دهند که عوامل  ینشان م( 4، برکلند و همکاران )(۲همکاران )

ادراک شده  یاجتماع تیو حما ییهمچون احساس تنها یمتعدد
 یدر زنان نابارور ییهایها وافسردگیناراحت وعیتواند با شمی
 . دینما دیآنها را تهد یروان شناخت یستیبهز

است که به  یروان شناخت دهیچیپ یهااز سازه یکی ییاحساس تنها
 یو شامل عناصر مهم گرانیادراک فقدان روابط فرد با د یمعنا

 یهااحساس نامطلوب از دست دادن همدم، جنبه لیاز قب
 یفیروابط از دست رفته و از دست دادن سطح ک یو منف ندیناخوشا

حالت  کی ییاحساس تنها نیبنابرا( ۶باشد )می یگریروابط با د
در روابط  یفیو ک یکم یهاییاز نارسا یناش یروان شناخت

 جانیابط هکه رو ییهاتیاحساس در موقع نیباشد. امی یاجتماع
مورد انتظار او  تیمیصم ایدلخواه فرد است  زانیکمتر از م زیانگ

رخ دهد  یکند و ممکن است در هر سنگردد بروز میمحقق نمی
و عمدتا  دهیچیپ یپاسخ ییهااحساس تن گر،یبه عبارت د(. 7)

پاسخ معموال  نیاست. ا یکمبود هم صحبت ایبه انزوا  ندیناخوشا
 گرانیشامل احساس اضطراب از کمبود ارتباط و اشتراک با  د

ادامه خواهد داشت.  ندهیاست که از گذشته شروع شده و تا به آ
 یکه فرد در اطراف خود افراد یاحساس ممکن است زمان نیالبته ا

 .(۸وجود داشته باشد ) زیرا دارد ن
 یمیصم یاحساس نداشتن فرد ،ییاحساس تنها لیزنان ناباور، به دل

 اریآنها بس یخود را داشته و بالتبع ارتباطات اجتماع رامونیپ
امر طبق  نیکه ا( 9شوند )می دهییابد و به انزوا کشکاهش می
 یروان شناخت یستیتواند بر بهزمی( ۶و همکاران ) تایپژوهش وا

 باشد.  داشته یمنف اریبس ریآنها تاث
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در آمده  یاجتماع ینگران کیبه صورت  یامروزه نابارور
 یدر آنها امر نابارور نییادراک شده در سطح پا یاجتماع تیوحما
 دیکه با یصورت در. نموده است لیمعزل تبد کیآنها به  یرا برا

عامل محافظت کننده  کیبه عنوان  یاجتماع تیدانست حما
د افرا یبر سالمت و عملکرد اجتماع یتواند اثر قابل توجهمی

 (.10داشته باشد )
 طشیفرد از مح یشناخت یابیادراک شده بر ارز یاجتماع تیحما

 تیکه در صورت لزوم کمک و حما نیفرد به ا نانیو سطح اطم
 یاجتماع تیحماو( 11باشد )در دسترس خواهد بود متمرکز می

خانواده،  یو توجه اعضا یاز محبت، همراه یبرخورد زانیبه م
ادراک  یاجتماع تیحما(. 1۲شده است ) فیتعر نیریدوستان و سا

 یعنیاست. عاطفه  یو بار قیاز سه عنصر عاطفه، تصد یبیشده ترک
 یاز رفتار و بازخوردها یآگاه یعنی قیابراز عشق و محبت، تصد

 یاریو  یمانند مساعدت مال میمساعدت مستق یعنی یاریمناسب و 
معتقدند که  تیسارافینر و اسم(. 13دادن در انجام کارها است )

 ،یتواند شخص را به داشتن احساس راحتمی یاجتماع تیحما
تعلق داشتن و مورد محبت قرار داشتن به هنگام فشار و  نانیاطم

ادراک شده، احساس  یاجتماع تیحما(. 14) دیتنش مجهز نما
باشد می یشبکه اجتماع کیاز  یبه فرد داده و بخش یارزشمند

ارتباطات  تیتثب زیو ن گرانیارتباط با د یرا برا ییهاکه فرصت
 ( 3) دنمایبا ارزش فراهم می

 یهاعوامل موثر در خصوص مقابله با چالش لهاز جم یاز طرف
اشاره نمود  معنی درمانی توان به می ینابارور یروان شناخت

 یقسمت ریگبانیامروز گر یهودگیو ب یمعنائیو ب یگرائپوچ(.15)
و  ینید یهاتیکه ظرف یبخصوص در جوامع تیاز جامعه بشر

خالء  نیا انسان کمتر مورد توجه است را دربرگرفته است. یمعنو
مختلف از جمله  یهادر سراسر جهان به صورت یوجود

 ایو  (1۸)مصرف مواد و الکل ، (17ی)خودکش ،(1۶ی)افسردگ
 شود،یگر مجلوه (19)پرخاشگرانه و مخرب یارهابصورت رفت

از امکانات نسبتًا  نکهیا نیکه انسان امروز در ع یابه گونه
(. ۲4)بردیخود لذت نم یاز زندگ ینامحدود برخوردار است ول

با توجه به  انهیانسان گرا کردیرو یشناسروان یهادگاهید نیدر ب
از جمله  سانانسان قائل است و به ابعاد مختلف ان یکه برا یتیاهم

 یاند سالمت روانتوجه دارد داشته است بهتر توانسته تیمعنو
 کتوریو هینظر ات،ینظر نیاز ا یکی. (۲5)دینما نییانسان را تب

است، که با طرح  یشناس وجودروان کیفرانکل به عنوان 
فرد برداشته  ستنیدر راه سالم ز یقدم مهم یدر زندگ یگرائیمعن

 یقدرت جوئ ایو  یبشر، لذت طلب زهیاست. به نظر فرانکل انگ
 نیتر یبشر نیاست و ا یابیو هدف  یخواه یبلکه معن ستین

وجود  ینسبت به معن چگاهیه وانیح کیچرا که  هاست،زهیانگ
: میمفاه هیفرانکل برپا هینظر ی. مباندینمایاحساس نم یخود نگران

سرنوشت، رنج، لذت،  ت،یمسئول ،یانسان، آزاد تیتوجه به معنو
( 17دومار ) قیتحق جهینت نیهمچن(. ۲۶)ر استو کار استوا شقع

زنان نابارور  یروانشناخت یستیبهز تیبودن وضع نییاز پا یحاک
 است.

 نیبر زنان و خانواده دارد و همچن یکه نابارور یبا توجه به مسائل
سئوال  نیبه ا ییپژوهش در صدد پاسخگو نیکه گفته شد، ا یمطالب

 یاجتماع تیو حما ییاحساس تنها انیرابطه م معنویت ایبود که آ
 کند؟یگری مرا واسطه یروان شناخت یستیادراک شده با بهز

 
 مواد و روش ها

 یگردآور وهیو از نظر ش یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد
و  ییاحساس تنها یرهایمتغ نیبوده است. همچن یها، همبستگداده
 ن،یب شیپ یرهایمتغ  ادراک شده به عنوان یاجتماع تیحما
 زین معنویتبه عنوان متغیر مالک و متغیر  یروان شناخت یستیبهز

جامعه . واسط در پژوهش حاضر مطرح بودند ریبه عنوان متغ
زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز  یپژوهش شامل تمام یآمار

 1399قم در سال  یجهاد دانشگاه یدرمان نابارور یفوق تخصص
مرکز، تعداد  یادار تیریبدست آمده از مد یبود که طبق آمارها

نفر  5000پرونده داده اند در حدود  لیمراجعه کنندگان که تشک
نفر  357در دسترس، به مقدار  یریگنهبودند. با توجه به روش نمو

ورود افراد به  یهامطابق با جدول مورگان انتخاب شدند. مالک
، طبقه 40تا  ۲5 نیعبارت بود از : سن ب یرینمونه گ ندیفرآ

به باال و داشتن سابقه  پلمید التیمتوسط به باال، تحص یاقتصاد
 شپژوه یهانمونه اریپژوهش در اخت یها. پرسشنامهینابارور

هر فرد محرمانه بماند.  جیداده شد که نتا نانیقرار گرفت و اطم
و  رسونیپ یپژوهش با استفاده از آزمون همبستگ یهاداده

 معنویت ریمتغ یابا توجه به نقش واسطه یساختار یمدلساز
 شد. لیتحل

 ابزار پژوهش
فرم کوتاه که توسط  فیر یروان شناخت یستیالف( پرسشنامه بهز

باشد. می هیگر 1۸شده است و مشتمل بر  هیته 1999ریف در سال 
رابطه مثبت  ،یطیخود، تسلط مح رشیمولفه پذ ۶ یدارا نیهمچن

باشد و استقالل می یرشد شخص ،یداشتن هدف در زندگ گران،یبا د
بر  یها مبتنهیگو که باشدمی تصور نیبه ا یکه نحوه نمره گذار

)کامال  ۶)کامال مخالفم( تا 1از  یشش درجه ا کرتیل فیط
بر  ینمره هر مولفه مبتن تیشوند و در نهامی یموافقم( نمره گذار

و  یخانجان ران،یشود. در امحاسبه می شیهاهیجمع نمره گر
 یکرونباخ برا یبا استفاده از آلفا یدرون ی( همسان۲0همکاران )

 گران،یرابطه مثبت با د ،یطیخود، تسلط مح رشیپذ یهامولفه
برابر  بیو استقالل را به ترت یرشد شخص ،یداشتن هدف در زندگ

 بدست آوردند. 7۲/0و  73/0، 53/0، 75/0، 7۶/0، 51/0
 لوایکه توسط راسل و پ UCLA یی( پرسشنامه احساس تنهاب

 هیگو ۲0شده است، مشتمل بر  هیته 19۸0و کورتونا در سال 
 ییباشد که نمره عامل احساس تنهامی یتک عام نیباشد. همچنمی

 نیبه ا یگذارشود. نحوه نمرهگونه محاسبه می ۲0از جمع نمرات 
چهار درجه  کرتیل فیبر ط یتنیها مهیباشد که گوصورت می

آزمون به  ییایشوند پامی ی( نمره گذارشهی)هم 4) هرگز( تا 1 یا
گزارش شده  ۸9/0 (۲1توسط راسل و همکاران ) ییروش باز آزما

 است.
ادراک شده که توسط زمن و  یاجتماع تیج( پرسشنامه حما
 هیگو 1۲شده است مشتمل بر  هیته 19۸۸همکاران در سال 

 تیره عامل حماباشد که نممی یتک عامل نیباشد. همچنمی
شود. محاسبه می هیگر 1۲ادراک شده از جمع نمرات  یاجتماع
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 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بر  ینها مبتهیباشد که گوصورت می نیبه ا ینحوه نمره گذار
)کامال مخالفم( تا کامال موافقم(  1 یهفت درجه ا کرتیل فیط

 نییجهت تع زیکرونباخ ن یآلفا بیشوند. ضرمی ینمره گذار
گزارش  ۸1/0، 19۸۸در سال  زمنپرسشنامه حاضر توسط  ییایپا

 (.۲۲شده است)
 معنویت پرسشنامهمعنویت پارسیان و دونینگ: د( پرسشنامه 

 شده است مشتمل بر هیته ۲009در سال.  نگیو دون انیپارس
 4 کرتیل فیبصورت ط ینمره گذار وهیباشد. شمی هیگر۲9

باشد. می (4تا کامالً موافقم =  1)از کامالً مخالفم =  یادرجه
قرار دارد. نمرات  11۶تا  ۲9 نینمرات آزمون ب فیط نیبنابرا

 یعامل لیتحل جیاست. نتا یآزمودن شتریب معنویت انگریباالتر ب
اهمیت خودآگاهی، عامل:  4 یآزمون دارا نیاز آنند که ا یحاک

 یمعنو یازهاین،  یمعنو یهاتیفعال ، اعتقادات معنوی در زندگی
 (.۲3است )
 هایافته
 نیانگیزن نابارور شرکت کرده بودند که م 357پژوهش  نیدر ا

 یزنان، دارا ٪3۲بود.  ۶7/5 اریبا انحراف مع 55/33آنها  یسن
 ٪39 پلم،یمدرک فوق د یدارا %17 پلم،یردیو ز پلمیمدرک د

مدرک فوق  یدارا زین ماندهیباق ٪1۲و  سانسیمدرک ل یدارا
 ۲ ریز یسابقه نابارور یها داراپاسخ دهنده ٪30لیسانس بودند. 

ی دارا زین ٪15سال و  4تا  3 یسابقه نابارور یدارا. 50سال، 
نیز دارای سابقه ناباروری بیش از  %5سال و ۸تا  5سابقه ناباروری 

 اند.سال بوده۸

 
 شناختی با احساس تنهایی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنویت در زنان. ضریب همبستگی میان بهزیستی روان1جدول 

 ضریب همبستگی متغیر متغیر
 -۶14/0 شناختیبهزیستی روان احساس تنهایی

 597/0 بهزیستی روانشناختی حمایت اجتماعی ادراک شده
 543/0 بهزیستی روانشناختی معنویت

 
را  یدار یو سطح معن رسونیپ یهمبستگ بیضر ریجدول مقاد نیا

 یهمبستگ یبرا رسونیپ یهمبستگ بیدهد. مقدار ضرنشان می
با  معنویتادراک شده و  یاجتماع تیحما ،ییاحساس تنها

 597/0، -۶14/0 برابر است با بیبه ترت یروان شناخت یستیبهز

ادراک  یاجتماع تیحما نیدهد که بنشان می جهینت نی. ا543/0و 
ارتباط مستقیم ومثبت و  یروانشناخت یستیبا بهز معنویتشده و 

 یارتباط معکوس و منف یروانشناخت یستیبا بهز ییاحساس تنها نیب
.وجود دارد

 
 

 . ساختار کلی مدل معادالت ساختاری1شکل
 
 یستیبینی بهزبه منظور پیش یمدل ساختار 1در شکل  

ادراک  یاجتماع تیو حما ییبر اساس احساس تنها یروانشناخت
 یبه بررس ریآورده شده است. در ز معنویت یانجیشده با نقش م

 شود.پرداخته می یمدل ساختار
 

  

 احساس تنهایی

حمایت اجتماعی ادراک 

 شده

بهزیستی 

 روانشناختی

 معنویت

 پذیرش خود

محیطیتسلط  

مثبترابطه  

هدفداشتن  

 رشدشخصی

 استقالل

562/0  

548/0  

590/0  

526/0  

527/0  

694/0 

661/0  

562/0  

663/0  

645/0  

616/0  
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 های محاسبه شده برای برازش مدل. شاخص۲جدول 
 5۲/4۲9 خی دو

 153 درجه آزادی
 90۶/0 شاخص برازش تطبیقی

 ۸51/0 شاخص تعدیل شده نکویی برازش
 ۸79/0 شاخص نکویی برازش
 07۶/0 ماندهریشه میانگین توان دوم پس

 077/0 ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

دهد مینشان  1های برازندگی در شکل همان طور که مشخصه
های پژوهش با ساختار عاملی و تمامی روابط تاییدشده و داده

زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن 

های های نظری است. به عبارت دیگر دادهسئواالت با سازه
 سب داشته است. مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش تنا

 
 های برازش با حد مطلوب. مقایسه شاخص3جدول 

 شاخص برآوردشده حد مطلوب
 نسبت خی دو به درجه آزادی ۶3/۲ 3کمتر از 
 شاخص تعدیل شده نکویی برازش ۸39/0 ۸/0باالتر از 

 نکویی برازششاخص  ۸03/0 ۸/0باالتر مساوی 

 ماندهریشه میانگین توان دوم پس 0۶1/0 0.07کمتر از 

 شاخص برازش تطبیقی 91۶/0 0.9باالتر از 

آنها با حد مطلوب مشاهده  سهیطبق محاسبات برآورد شده و مقا
برخوردار است، لذا صحت  تیگردد که مدل مذکور از مطلوبمی

 جیبه نتا ی. با نگاهدنمایمی دییپژوهش حاضر را تا یمدل مفهوم
است چون که مقدار  یمدل مناسب ،یریمشهود است که مدل اندازه گ

 ییو مقدار شاخص نکو 3از  رکوچکت یدر آن به درجه آزاد یکا
 است. ٪90 یبرازش باال ییشده نکو لیبرازش و شاخص تعد

 
 نتیجه گیری

براساس  یروانشناخت یستیبینی بهزپژوهش، پیش نیهدف از انجام ا
 یاادراک شده با نقش واسطه یاجتماع تیو حما ییاحساس تنها

پژوهش نشان داد که که  جهیدر زنان نابارور بود. نت معنویت
 یروان شناخت یستیبینی بهززنان نابارور توان پیش ییاحساس تنها

 نیمطرح نمود که ب دیگونه با نیتر ا یآنها را دارد و به صورت جزئ
در حد  یهمبستگ یروانشناخت یستیو بهز ییاحساس تنها ریدو متغ

پژوهش با پژوهش مرل و  نیا جیباال و معکوس وجود داردکه نتا
در  یروان شناخت یستیتحت عنوان معنویت و بهز( ۲7همکاران )

 دهیرس جهینت نیا بهآنها هم  رایباشد ززنان بارور و نابارور همسو می
روان  یستیزنان نابارور، بهز ییاحساس تنها شیبودند که با افزا

پژوهش با پژوهش  نیا جینتا نییابد. همچنآنها کاهش می یشناخت
زنان نابارور  یروان شناخت یستیتحت عنوان بهز( ۲۸دانکل ولوبل )

بودند که مسئله  دهیرس جهینت نیآنها هم به ا رایباشد زهمسو می زین
در افراد نابارور  یبودن احساس تسلط بر محبط و رشد شخص نییپا

آنها را کاهش  یو روان یو سالمت جسم یزندگ تیفیتواند کمی
قرار است  نیتوان ارائه داد از امی جهینت نیا نیا یکه برا ینییدهد. تب
باشند و زنان نابارور، احساس کنند که در جامعه تنها می یکه وقت

بگذارند و به به  انیخود را در م یشکل نابارورم یتوانند با کسنمی

 نیرا احساس نکنند ا یتیخود، حما رامونیاجتماع پ طیلحاظ مح
 ،یطیخود، تسلط مح رشیپذ یبر رو یمنف ریاحساس بالتبع، تاث
و  یرشد شخص ،یداشتن هدف در زندگ گران،یرابطه مثبت با د

 گذارد.آنها ( می یروان شناخت یستیبهز یعنیاستقالل آنها )
ادراک شده زنان  یاجتماع تیپژوهش نشان داد که حما یبعد جهینت

آنها را دارد و به  یروان شناخت یستیبینی بهزنابارور توان پیش
 تیحما ریدو متغ نیمطرح نمود که ب دیگونه با نیتر ا یصورت جزئ

در حد باال  یهمبستگ یروانشناخت یستیادراک شده و بهز یاجتماع
و  یشیپژوهش با پژوهش ستا نیا جینتا هوجود دارد، ک میستقو م

 یادراک شده با آمادگ تیتحت عنوان رابطه حما( ۲9همکاران )
 ییاحساس تنهای گر یانجیبا نقش م یروانشناخت یشانیو پر ادیبه اعت

تحت عنوان ( 30) یو شکر یزیدوست تبر اریدر دانش آموزان و س
 تیو حما یشناخت یهایابیمعنویت در رابطه ارز یانقش واسطه

سالمت در  یو رفتارها یجانیه یستیادراک شده با بهز یاجتماع
بودند که  دهیرس جهینت نیآنها هم به ا رایباشد زنوجوانان همسو می

روان  یستیادراک شده زنان نابارور، بهز یاجتماع تیحما شیبا  افزا
پژوهش با  پژوهش  نیا جینتا نینیابد. همچمی شیآنها افزا یشناخت
ادراک  یاجتماع تیتحت عنوان نقش حما( 31و بستان ) یمرزبان

 رایباشد زهمسو می زیزنان ن یروان شناخت یستیبینی بهزشده در پیش
ادراک  یاجتماع تیحما نیبودند که ب دهیرس جهینت نیآنها هم به ا

وجود  یدار یزنان، رابطه مثبت و معن یروانشناخت یستیشده و بهز
( 3۲و همکاران ) یپژوهش با پژوهش مدن نیا جینتا نیدارد. همچن

 یستیبا بهز یاجتماع تیرابطه معنویت و حما یتحت عنوان بررس
 جهینت نیآنها هم به ا رایباشد زهمسو می زیدر مادران ن یروانشناخت

مثبت و  یادراک شده همبستگ یاجتماع تیبودند که حما دهیرس
پژوهش چان و  جیدارد. نتا یروان شناخت یستیبا بهز یمعنادار
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 انیدر رابطه م معنویت یانجیم ریتحت عنوان تاث ( نیز۲۸)همکاران
با پژوهش  یروان شناخت یستیادراک شده و بهز یاجتماع تیحما

اند که  افتهیدست  جهینت نیباشد و آنها هم به همحاضر همسو می
رابطه  یروان شناخت یستیادراک شده و بهز یاجتماع تیحما نیب

توان می جهینت نیا یکه برا ینییوجود دارد. تب یدار یو معن میمستق
زنان نابارور، احساس کنند که  یقرار است که وقت نیارائه داد از ا

 یو مشکل نابارور ندگیرقرار می یاجتماع تیدر جامعه مورد حما
راهکارها  یدرمان و ینشده و برا یآنها در اجتماع، مشکل حاد تلق

احساس بالتبع،   نیدر نظر گرفته شده است ا یاجتماع یهاتیو حما
رابطه مثبت با  ،یطیخود، تسلط مح رشیپذ یمثبت بر رو ریتاث
یعنی  و استقالل آنها یرشد شخص ،یداشتن هدف در زندگ گران،ید

احساس کنند که  یو بالعکس وقتگذاردبهزیستی روانشناختی آنها می
و در اجتماع به  دگیراز آنها صورت نمی یمطلوب یاجتماع تیحما

گردد کمتر با مشکل حاد نگاه می ماریفرد ب کیآنها کامال به عنوان 
 یآنها در زندگ یو هدف دارنمایند رابطه برقرار گرانیتوانند با دمی

 ندنماینمی یمستقل تلق یخود را فرد گریگردد و دبشدت مختل می
گذارد. می یمنف ریآنها تاث یروان شناخت یستیبهز یامر بر رو نیکه ا

 یاجتماع تیو حما ییحاصل شد که احساس تنها جهینت نیدر ادامه ا
 یستیبینی بهزتوان پیش معنویتادراک شده زنان نابارور با وساطت 

و  یپژوهش با پژوهش مدن نیا جیآنها را دارد که نتا یروان شناخت
 یاجتماع تییت و حمارابطه معنو یتحت عنوان بررس(۲7همکاران)

تحت ( ۲9در مادران، دانش و همکاران) یروان شناخت یستیبا بهز
 تیو رضا یروان شناخت یستیبهز ،معنویتعنوان رابطه سطوح 

و  ینابارور تحت درمان لقاح خارج رحم نیزوج رد ییزناشو
 یروانشناخت یستیبهز سهیتحت عنوان مقا( 30و همکاران ) یحاتملو

 ز،یاز زنان بارور و نابارور شهر تبر یدر گروه ییزناشو یو رضامند
در رابطه معنویت  یانجیم ریتحت عنوان تاث( 33چان و همکاران )

همسو  یروان شناخت یستیادراک شده و بهز یاجتماع تیحما انیم
بودند که معنویت رابطه  دهیرس جهینت نیآنها هم به ا رایباشد زمی

 یستیادراک شده با بهز یاجتماع تیو حما ییاحساس تنها نیب
پژوهش با  نیا جینتا نیکند. همچنگری میرا واسطه یروانشناخت

معنویت  یانجیم ریتحت عنوان تاث( 33) ارانپژوهش چان و همک
روان  یستیادراک شده و بهز یاجتماع تیحما انیدر رابطه م

بودند  دهیرس جهینت نیآنها هم به ا رایباشد زهمسو می زین یشناخت
 یستیادراک شده با بهز یاجتماع تیحما نیکه معنویت رابطه ب

 جهینت نیا یکه برا ینییکند. حال تبگری میرا واسطه یروانشناخت
زنان نابارور، احساس  یقرار است که وقت نیتوان ارائه داد از امی

و مشکل  ندگیرقرار می یاجتماع تیکنند که در جامعه مورد حما
 یدرمان و ینشده و برا یآنها در اجتماع، مشکل حاد تلق ینابارور

در نظر گرفته شده است و تنها  یاجتماع یهاتیراهکارها و حما
 نیگذارند ا یرا تنها نم یو یبه خاطر نابارور انیو اطراف ستندین

این  آنها گذاشته و معنویت یمثبت بر رو ریاحساس بالتبع، تاث
دهد با ناباروری آنها را افزایش مییی مقابله توانا احساس معنویت

که این افزایش معنویت نیز تاثیر مثبت بر روی پذیرش خود ، تسلط 
محیطی، رابطه مثبت با دیگران ، داشتن هدف در زندگی ، رشد 

 گذارد.شناختی آنها میشخصی و استقالل آنها )یعنی بهزیستی روان

یگیری برای تعیین محدود بودن نمونه تحقیق در زنان نابارور و عدم پ
های این پژوهش بود. ثبات سطح بهزیستی روانشناختی از محدودیت

های کوتاه و شود مطالعات طوالنی تر با پیگیریهمچنین پیشنهاد می
بلندمدت جهت تعیین میزان اثربخشی این روش در طول زمان انجام 
شود و همچنین تاثیر معنویت با حضور هردو زوج و مقایسه 

  راساس نوع جنسیت انجام شود.اثربخشی ب
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