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Abstract
Background: Stigma is accounted important structure in mental health areas,
and one of the most important is infertility disorder consequences. The aim of the
current research was to evaluate reliability and validity of the Persian version of
Infertility Stigma Scale among infertile women.
Methods: The current research was psychometric of methodological type. One
hundred and sixty six infertile women were selected using purposive sampling
method and via interviews from Jahad Daneshgahi Infertility Treatment Center of
Khuzestan. They filled out the Infertility Stigma, Rosenberg Self-esteem, General
self-efficacy Beliefs and Self-Criticism scales. Data were analyzed using confirmatory factor analysis and fitness indices and by Amos and SPSS-21 software.
Results: In the exploratory factor analysis using Varimax rotation in the Persian
of the Infertility Stigma Scale four factors extracted: Personal devaluation, social
withdraw, general stigma, and family stigma that accounted for 62.49% of the variance. Also, Cronbach’s α coefficients (internal consistency) were satisfactory for
the whole scale and in extracted four factors, test-retest reliability coefficient of
the scale with two-week interval was 0.58 and its divergent validity coefficient with
Rosenberg Self-esteem and General Self-efficacy Scales and its convergent validity
with Self-criticism Scale were statistically significant (p < 0.001).
Conclusions: Given the appropriate validity and reliability of the scale, it can be
used for research activities among this type of population and in infertility research
and therapeutic center.
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مقدمه :استیﮕما )انﮓ( سازهای مهﻢ در زمینههای سالمت روان محسوب میشود و يکی از مهﻢترين پیامدهای
اختالل ناباروری است .هدف پژوهﺶ ﺣاضر ،ارزيابی پايايی و روايی نسخۀ فارسی مقیاس انﮓ ناباروری در زنان
نابارور بود.
روش کار :پژوهﺶ ﺣاضر روانسنجی از نوع روششناسی بود 166 .زن نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان
ناباروری جهاد دانشﮕاهی خوزستان ب هصورت نمونهگیری مبتنی بر هدف و با استفاده از مصاﺣبۀ انتخاب شدند.
شرکت کنندگان در مﻄالعه پرسشنامه هاي مقیاسهای انﮓ ناباروری ،عزتنفﺲ روزنبرگ ،باورهای خودکارآمدی
عمومی و خودانتقادی را تکمیل کردند .تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل
مؤلفههای اصلی و نرمافزار  SPSSنسخۀ  21انجام شد.
یافتهها :در تحلیل عامل اکتشافی با چرخﺶ واريماکﺲ نسخۀ فارسی مقیاس انﮓ ناباروری  4عامل استخراج شد:
یارزشی شخصی ،کنار هگیری اجتماعی ،انﮓ عمومی و انﮓ خانوادگی .همﭽنین ضرايﺐ پايايی آلفای کرونباخ کل
ب
مقیاس و  4عامل استخراجشده رضايتبخﺶ بودند .ضريﺐ بازـآزمايی )به فاصلۀ  2هفته(  (P >0/001) 0/58و
سهای عزت نفﺲ روزنبرگ و باورهای خودکارآمدی عمومی ب هعنوان ضريﺐ روايی واگرا و
بین اين مقیاس با مقیا 
با مقیاس خودانتقادی بهعنوان ضريﺐ روايی همﮕرا ،همبستﮕی معنیداری وجود دارد ).(P >0/001
نتیجهگیری :با توجه به روايی و پايايی مناسﺐ اين مقیاس میتوان از آن برای فعالیتهای پژوهشی اين نوع خاص
از جامعه در مراکز تحقیقاتی ناباروری استفاده کرد.
واژههای کلیدی :ناباروري ،روايﯽ و پايايﯽ ،انﮓ ،زنان

مقدمه

Practice committee of the American Society for
 Reproductive Medicineبیان میکند که ناباروری شرايﻂ

ناتوانی رسیدن به بارداری موفﻖ در  12ماه يا پﺲ
تعريﻒشدۀ
ِ
از آمیزش مناسﺐ محافﻈت نشده يا اهدای درمانی اسﭙرم
است [ Mascarenhas .]1شیوع ناباروری را در  190منﻄقه
برآورد کرده [ ]2و دريافته که  %12/4از زنان سنین 20
تا  44سال نابارورند .در ايران هﻢ  %13/2از زوجین دچار
ناباروری هستند [ ]3اگرچه تجربۀ ناباروری ممکن است برای
فرد مبتال به ناباروری و فرد سالﻢ متفاوت باشد؛ اما اين مسﺌله
بر زوج بهعنوان يک واﺣد اثر میگذارد و چالﺶهای خاصی
را برای آنها ايجاد میکند [ .]4هرچند نتايﺞ متناقﺾاند،
پیشینۀ پژوهﺶ نشان داده است اگرچه بهواسﻄۀ ناباروری
کاهﺶ کلی در سازگاری رابﻄه مشاهده نشده است []5 ،6؛
اما تفاوت قابل مالﺣﻈهای در نحوۀ تجربۀ زوجها از مشکلشان
مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

وجود دارد [ .]7برخی کاهﺶ زيادی را در ارتباطاتشان تجربه
میکنند و برخی ﺣتی از قبل بههﻢ نزديکتر میشوند.
ناباروری با مسائلی از قبیل عزتنفﺲ پايین و کیفیت رابﻄۀ
زناشويی ضعیﻒ [ ،]8 ،9استرس ناباروری [ ،]10ﺣﺲ
نومیدی در زنان [ ،]11اضﻄراب و نارضايتی از زندگی [،13
 ،]12کیفیت زندگی و عملکرد جنسی [ ،]14جسمی [ ]15و
غیره در ارتباط است.
استیﮕما )انﮓ( ) (stigmaسازۀ مهمی در زمینههای
سالمت روان محسوب میشود و يکی از مهﻢترين پیامدهای
اختالل ناباروری است [ .]16ناباروری ناخواسته در بسیاری از
فرهنﮓها به استیﮕماگری ) (stigmatizationمنجر میشود
و زنان را در معرض پیامدهای اجتماعی و هیجانی جدی قرار
میدهد [ .]17مﻄالعات نشان دادند که  %69/19زنان نابارور
اﺣساس انﮓ میکنند و  %53/08از زنان نابارور هﻢ دچار
دورۀ  25شمارۀ  - 4آذر و دی 1396
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خود استیﮕماگری هستند [.]18
بر طبﻖ نﻈر  Goffmanخاستﮕاه انﮓ )استیﮕما( تفاوت
دركشده بین فﻀیلت شخصی و استانداردهای هويت است
که هر فردي برای خودش اين مفاهیﻢ را بهکار مﯽ برد [.]19
لرؤيت يا پنهان باشد ،فرد ممکن است
مهﻢ نیست که انﮓ قاب 
تبعیﺾ را تجربه کند [ Papreen .]19و همکاران )(2000
گزارش کردند که زنان نابارور معموالً در يک رابﻄۀ زناشويی
معیوب قرار دارند و ﺣتی از سوی شوهرانشان يا ديﮕر اعﻀای
خانواده مورد سوءاستفاده قرار میگیرند [ .]20دوستان گاهی
دربارۀ آنها سخنچینی و به آنها توهین میکنند [.]21
خويشاوندانی مﺜل مادربزرگها که خواستار نوزاد هستند،
ممکن است با آنها بدرفتاری کنند [ .]22ممکن است ديﮕران
اجازه ندهند آنها به کودکانشان نزديک شوند [ .]23در اين
شرايﻂ ،ممکن است به زنان نابارور اﺣساس بدی دست بدهد.
عوامل ديﮕر عبارتند از :مفهوم سنتی ادامۀ نسل خانواده و
ادراك سوگیری که ناباروری بهطور منحصربهفردی به يک
مشکل خانوادگی محدود میشود [ ،]24تحقیر شخصی و
ديدگاهی که ناباروری يک ناتوانی پنهان است [ ]25و انتقاد
رسانهها از فناوریهای مرتبﻂ با باروری جديد [ .]24همۀ
اينها میتوانند هزينۀ انﮓ زنان نابارور باشند.

استیﮕما )انﮓ( يک نﮕرش روانشناختی و مﻄلقاً منفی
است که با مجموعهای از پیامدهای منفی مﺜل افسردگی و
اضﻄراب [ ،]18،26عزتنفﺲ و خودکارآمدی پايین [ ]25و
همﭽنین پريشانی مربوط به ناباروری ،ﺣمايت اجتماعی پايین
و پايﮕاه اجتماعی پايین [ ]16،27در ارتباط استBoivin, .
 ]28[ Bunting, Collins and Nygrenو Stephen and
 ]29[ Chandraدريافتند که فقﻂ  %50زنان با تشخیص
ناباروری درمان پزشکی را دنبال میکنند .بنابراين ،تشخیص
زنان نابارور با يک ﺣالت استیﮕما )انﮓ( گامی مهﻢ در
ارتقای سﻄﺢ بهداشت روان و کیفیت زندگی باالتر محسوب
میشود.

پرسﺶنامهای که بهطور خاص در کشور ما انﮓ ناباروری
را اندازهگیری کند ،وجود ندارد و در مﻄالعات مختلﻒ از
مقیاسهای انﮓ ادراكشده )(Perceved Stigma Scale
[ ]15و پرسﺶنامۀ هشیاری انﮓ )Stigma Consciousness
 ]25[ (Questionnaireاستفاده شده است .بدون ترديد،
ابزارهای قبلی کمتر به عوامل فرهنﮕی و خانوادگی
پرداختهاند که میتوانند بر ساختار و روابﻂ درون خانواده
تأثیر داشته باشند .انﮓ را میتوان در  3گروه قرار داد.1 :
انﮓ تجربهشده ) .(experienced stigmaاين انﮓ ب هعنوان
تجربۀ تبعیﺾ واقعی يا محدوديتهايی در مشارکت فرد مبتال
تعريﻒ میشود [ .2 .]30انﮓ ادراكشده .اين انﮓ بهعنوان
ادراكهای شخصی از استیﮕما در میان افرادی که ويژگﯽ
هاي زير را داشته باشند تعريﻒ میشود :الﻒ( به طور کلی فرد
فکر میکند بیشتر افراد دربارۀ گروههای دچار استیﮕما )انﮓ/
بدنامی( چه فکر میکنند و ب( فرد فکر میکند جامعه بهطور
شخصی او را ب هعنوان يک عﻀو از گروه استیﮕما چﮕونه در
نﻈر میگیرد [ِ .3 .]31
انﮓ خود ) .(self-stigmaانﮓ خود
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بهعنوان اﺣساس فقدان عزتنفﺲ و منزلت ،ترس ،شرم ،گناه
و غیره تعريﻒ میشود [ .]30انﮓ تجربهشده بهعنوان انﮓ
بیرونی و انﮓهای ادراكشده و انﮓ خود بهعنوان انﮓهای
درونی شناخته میشوند.
مقیاس انﮓ ناباروری ) (Infertile Stigma Scaleاز سوی
 FUو همکاران ) (2014با هدف اﺣساس انﮓ زنان نابارور
نچینی و توهین از سوی ديﮕران،
نسبت به ناباروریشان ،سخ 
خويشاوندان و جامعه تدوين شده است [ .]32آنها با استفاده
از تحلیل عامل اکتشافی روی مقیاس انﮓ ناباروری )(ISS
یارزشی شخصی )7
نشان دادند که اين مقیاس  4عامل ب 
آيتﻢ( ،کنارهگیری اجتماعی ) 5آيتﻢ( ،انﮓ عمومی ) 9آيتﻢ(
و انﮓ خانوادگی ) 6آيتﻢ( دارد که  %58/17واريانﺲ را تبیین
میکند و ضرايﺐ پايايی آلفای کرونباخ ،تنصیﻒ و ضرايﺐ
بازـآزمايی )به فاصلۀ يک هفته( مقیاس  27مادهای  ISSو
عاملهای چهارگانه همﮕی باالتر از  ،70دامنۀ همبستﮕیهای
هر آيتﻢ و عامل از  0/60تا  ،0/87دامنۀ همبستﮕیهای
درونی عاملها از  0/56تا  0/67و دامنۀ همبستﮕیهای کل
مقیاس با عاملها را از  0/78تا  0/91گزارش کردند [.]32
مقیاس  ISSو  4عامل بیارزشی شخصی ،کنارهگیری
اجتماعی ،انﮓ عمومی و انﮓ خانوادگی با مقیاسهای
تنفﺲ روزنبرگ ،درج هبندی ﺣمايت اجتماعی و
عز 
شاخص خانواده آپﮕار ) (APGARبهصورت منفی همبسته
بودند[.]32
با توجه به مﻄالﺐ ياد شده و فرهنﮓ مذهبی و سنتی
ايرانی که در آن برای تولیدمﺜل و ﺣفﻆ نسﺐ خانوادهها ارزش
خاصی قائل میشوند و با توجه به اينکه بايد برای از بین بردن
نﮕاه منفی و بد در بین اقشار جامعه اعﻢ از خانواده ،دوستان و
همسايهها گامهايی برداشته شود ،ابزار  ISSمیتواند نسبت به
ديﮕر ابزارهای اندازهگیری در اين زمینه راهﮕشای متخصصان
ناباروی و مشاوران در سﻄﺢ جامعه باشد .بنابراين مﻄالعۀ
ﺣاضر بهدنبال بررسی ارزيابی روايی )تحلیل عامل اکتشافی(
و پايايی نسخۀ فارسی مقیاس انﮓ ناباروری در يک نمونه از
زنان نابارور بود.

روش کار

ششناسی
مﻄالعۀ ﺣاضر روانسنجی از نوع مﻄالعات رو 
است .جامعۀ اين پژوهﺶ زنان نابارور مراجعهکننده به مرکز
درمان ناباروری جهاد دانشﮕاهی خوزستان بودند .از اين جامعه
 166زن نابارور در انتﻈار باروری شهر اهواز و شهرستانهای
اين استان با سابقۀ پرونده و ويزيت شده در اين مرکز به روش
مبتنی بر هدف بین ماههای آبان تا اسفند  1394و با اطالع
از اينکه اين پژوهﺶ برای چیست و بايد به چه چیزهايی
پاسخ بدهند ،با رضايت کامل و شفاهی انتخاب شدند.
بعد از هماهنﮕیهای الزم و صدور مجوز از سوی مديريت
تدهی و شناسايی
محترم مرکز ،دربارۀ چک کردن لیست نوب 
خانﻢهای ناباروری که نوبت تشکیل پرونده يا ويزيت داشتند،
اجازۀ مﻄالعه و پیﮕیری پروندههای پزشکی صادر شد .پﺲ از
ﺣال درمانی که از سوی
دادن توضیحات الزم به خانﻢهای در ِ
دوره  25شماره  - 4آذر و دی 1396

غالمرضا رجبی و همکاران107 .

پزشکهای معالﺞ و کارشناسهای مامايی مرکز شناسايی
شده بودند ،آنها که مايل به همکاری بودند وارد مﻄالعه
شدند .پیﺶ از دادن پرسﺶنامهها به شرکتکنندهها دربارۀ
هدف پژوهﺶ و کاربرد آن در اين گروه خاص ،اطالعات الزم
بهصورت فردی ارائه شد .همﭽنین به آنها گوشزد شد که
آزادانه و با اختیار و رضايت کامل میتوانند در اين پژوهﺶ
شرکت کنند .دربارۀ شیوۀ پاسخدهی به هريک از ابزارها نیز
اطالعاتی به آنها ارائه و به آنها اطالع داده شد که اطالعات
شخصی و پرسﺶنامهای آنها محرمانه خواهد بود و دادهها
بهصورت جمعی تحلیل خواهند شد .برای رعايت موازين
تکنندگان،
اخالقی ،پﺲ از اخذ رضايت آگاهانه از مشارک 
پرسﺶنامهها بدون نام و نام خانوادگی تکمیل شدند تا
محرمانه بودن اطالعات تأمین شود.
مقیاس انﮓ ناباروری ) .(Infertility Stigma Scaleاين
كشده و انﮓ خود برای
مقیاس به عنوان شاخصی از انﮓ ادرا 
زنانی ساخته شده است که با تشخیص و درمان ناباروری
سروکار دارند .اين مقیاس از سوی  FUو همکاران )(2014
تدوين شده و شامل  27آيتﻢ است که گزينه ها در يک طیﻒ
لیکرت  5رتبهای از کام ً
ال مخالفﻢ =  ،1تاﺣدودی مخالفﻢ = ،2
مﻄمﺌن نیستﻢ =  ،3تا ﺣدودی موافقﻢ =  4و کام ً
ال موافقﻢ =
 5مرتﺐ شدهاند .ﺣداقل و ﺣداکﺜر نمره در اين ابزار بهترتیﺐ
 27و  135است [ .]32برای بهدست آوردن نسخۀ فارسی از
ترجمه ـ ترجمهوارون ) (back translationاستفاده شد.
مقیاس عزتنفﺲ روزنبرگ )Rosenberg Self-esteem
 .(Scaleويرايﺶ انﮕلیسی مقیاس عزتنفﺲ روزنبرگ در

سال  1965ساخته شده و شامل  10آيتﻢ خودگزارشی
است که اﺣساسهای کلی ارزش يا پذيرش خود را بهصورت
مﺜبت بیان میکند .هر گزارۀ اين مقیاس ،شامل يک مقیاس
ال موافقﻢ تا کام ً
چهارگزينهای از کام ً
ال مخالفﻢ است که دامنۀ
آن از  1تا  4مرتﺐ شده است .بهعالوه ،کمینه و بیشینۀ نمرۀ
آن  10و  40است که نمرههای باالتر ،بیانﮕر میزان باالی
عزتنفﺲ در شرکتکنندگان است [ .]33در پژوهﺶهای
 Greenbergerو همکاران Rajabi and Bohlol،وRajabi
 and Karju Kasmaiضرايﺐ همسانی درونی رضايتبخﺶ
و روايی سازۀ اين مقیاس معنیدار گزارش شده است [،36
.]34 ،33
مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی )General Self-
 .(efficacy Beliefs Scaleمقیاس باورهای خودکارآمدی
عمومی ويرايﺶ فارسی از سوی  Nezamiو همکاران )(1996

برای ارزيابی مفهوم باورهای خودکارآمدی عمومی ادراكشده
با هدف پیﺶبینی مقابله با مشکالت روزانه و سازگاری بعد
از تجربۀ انواع زيادی از رويدادهای فشارزای زندگی ايجاد
شده است [ .]37اين مقیاس شامل 10آيتﻢ است که باورها
و توانايیهای خودکارآمدی مقیاس را بررسی میکند .در اين
مقیاس ،آزمودنیها پاسخ خود را به هر آيتﻢ در يک پیوستار
) = 1اص ً
ال صحیﺢ نیست = 2 ،کمی صحیﺢ است = 3 ،تا ﺣدی
صحیﺢ است و  = 4کام ً
ال صحیﺢ است( رتب هبندی میکنند.
بدين ترتیﺐ نمرههای اين مقیاس میتواند بین  10تا 40
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

متﻐیر باشد که نمرۀ باال بیانﮕر میزان باالی باورها و انتﻈارات
خودکارآمدی در آزمودنیها است Schwarzer.و همکاران
ضرايﺐ آلفای کرونباخ مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی
را روی دانشجويان چینی  0/91و آلمانی و اسﭙانیايی بهترتیﺐ
 0/84و  0/81گزارش کردند [ .]37در نمونههايی از  23ملیت
ضرايﺐ آلفای کرونباخ دامنه از  0/76تا  0/90و روايی افتراقی
)واگرا( اين مقیاس را در نمونۀ دانشجويان آلمانی با استفاده
از مقیاسهای اضﻄراب  -0/52و افسردگی  -0/60و در نمونۀ
دانشجويان کاستاريکايی بهترتیﺐ  -0/64و  -0/43و روايی
همﮕرای مقیاس فوق در نمونۀ دانشجويان آلمانی با استفاده
شبینانه  0/55و در نمونۀ
ﺶنامۀ سبک اسنادی خو 
از پرس 
دانشجويان کاستاريکايی  0 /57محاسبه شده است .ضرايﺐ
آلفای کرونباخ اين ابزار در نمونههايی از دانشجويان مشاوره،
روانشناسی و روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشﮕاه شهید
چمران اهواز از  0/81تا  0/86و هﻢ چنین در دانشجويان
دانشﮕاه آزاد اسالمی مرودشت از  0/76تا  0/85بدست آمد.
هﻢ چنین ضرايﺐ روايی  ،بین مقیاس باورهای خودکارآمدی
عمومی و مقیاس عزتنفﺲ روزنبرگ همﮕرايﯽ معنﯽ داري را
گزارش دادند [.]38
مقیاس خودانتقادی ) .(Self-Criticism Scaleبرای
اندازهگیری خود انتقادی از مقیاس خود انتقادی ،ﺣمله به
خود و قوت قلﺐ )Self-criticizing/attacking & Self-
 reassuring Scale (FSCRS)) Gilbertو همکاران )(2004
استفاده شده است که  22ماده دارد [ .]39پاسخ به هر آيتﻢ
اين مقیاس در يک طیﻒ  5رتب های از نوع لیکرتی )کام ً
ال
مخالفﻢ =  ،0تا کام ً
ال موافقﻢ =  (4تنﻈیﻢ شده و ﺣداکﺜر و
ﺣداقل نمرۀ آن بهترتیﺐ از  0تا  88در نوسان است .آنها ضريﺐ
پايايی آلفای کرونباخ اين مقیاس را  0/90گزارش کردهاند.
 Rajabiو  Abbasiضرايﺐ همسانی درونی )آلفای کرونباخ(
مقیاس خود انتقادی را در کل نمونه  0/83و در دانشجويان
مرد و زن بهترتیﺐ  0/78و  0/85گزارش کردهاند[.]40
روش تجزيهوتحلیل دادهها
تحلیل دادهها با استفاده از روشهای زير انجام شد:
 .1همبستﮕی تکتک مادهها با نمرۀ کل )ضريﺐ کمتر از
 0/30و باالتر از (0/80؛  .2تحلیل عامل اکتشافی با روش
چرخﺶ واريماکﺲ برای شناسايی ابعاد زيربنايی مقیاس
انﮓ ناباروری؛  .3همسانی درونی مقیاس از طريﻖ ضرايﺐ
پايايی آلفای کرونباخ )) (Cronbach α reliabilityبرای
فعالیتهای پژوهشی  0/80و باالتر و برای کارهای تشخیصی
 0/90و باالتر( و بازـآزمايی ) (test-retestبه فاصلۀ دو هفته
از طريﻖ معنیداری ضريﺐ همبستﮕی پیرسون برآورد شدند؛
 .4برای بررسی ضرايﺐ روايی واگرا )divergent validity
 (coefficientمقیاس انﮓ ناباروری از مقیاسهای عزتنفﺲ
روزنبرگ و باورهای خودکارآمدی عمومی و برای بررسی
ضريﺐ روايی همﮕرا ) (convergentمقیاس ﺣاضر که با سازۀ
مدنﻈر تا اندازهای يکی است ،از مقیاس خود انتقادی استفاده
شد که تحلیل آماری آنها با استفاده از ضريﺐ همبستﮕی
پیرسون انجام شد.
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یافته ها

جدول  .1ویﮋگیهای جمعیتی گروه نمونه

متﻐیر
سن

مدت ناباروری

متﻐیر

ازدواج

میزان تحﺼیالت

میانگین

انحرافمعیار

30/37

6/17

5/02

6/73

مدت درمان

17

46

1

فراوانی

درصد فراوانی

فامیلی

50

غیرفامیلی

109

% 31/4
% 68/6

جمﻊ

159

بدون مشخصه

7

% 100
% 4/2

ابتدايی

17

% 9/4

سیکل

15

کمتر از ديﭙلﻢ

9

% 9/2
% 5/5

ديﭙلﻢ

66

% 40/5

فوق ديﭙلﻢ

11

کارشناسی

36

% 6/7
% 22/1

کارشناسی ارشد

9

% 5/5

163

بدون مشخصه

3

% 100
%1/8

درمان دارويی

66

%47/5

تست سونو

12

تلقیﺢ داخلی رﺣمی اسﭙرم

32

%8/6
%23

باروری در آزمايشﮕاه

29

جمﻊ

139

%20/9
%100

بدون مشخصه

27

 1سال

70

%16/3
%42/2

 1تا  3سال

39

 3تا  5سال

13

%23/5
%7/8

جمﻊ

درمان

حداقل

حداکﺜر

<5

44

جمﻊ

166

25

%26/5
%100

جدول  .2میانگین ،انحرافمعیار و ضرایﺐ همبستگی بین آیتمها و نمرۀ کل مقیاس انگ ناباروری
گزینه ها

میانگین )انحرافمعیار(

1

(1/21) 1/87

3

(1/88) 1/54

2
4
5
6

7
8
9

(1/10) 1/53
(1/45) 2/27
(1/51) 2/23

(1/54) 2/55

(1/43) 2/22
(1/56) 2/32
(1/65) 2/77

10

(1/15) 1/60

12

(1/58) 2/95

11
13
14

(1/60) 2/47

(1/53) 2/84
(1/03) 1/51

rtt

گزینه ها

میانگین )انحرافمعیار(

rtt

*0/59

15

(1/12) 1/52

*0/62

16

0/69

*

17

*0/59

18

0/63

*

*0/72
*

19
20

0/71

21

0/71

*

22

*0/59

23

0/71

*

24

*0/56

25

*0/40

*0/42
*

0/57

*0/55

26

27

جمﻊ

0/72

(1/42) 2/03

*

*0/56

(1/21) 1/74

0/77

(1/40) 1/96

*

*0/75

(1/45) 2/13

0/69

(1/34) 1/90

*

(1/41) 2/17

*

(1/46) 2/09

0/72

*0/67
0/62

(1/47) 2/16

*

(1/32) 1/79

*0/58

(1/35) 1/82

0/44

(1/41) 2

(1/27) 1/72

*0/70
*
*

(23/46) 56/93

0/59

P ≥ 0/001

مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

دورۀ  25شمارۀ  - 4آذر و دی 1396
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بیشتر شرکتکنندهها در اين پژوهﺶ ازدواج غیرفامیلی
)(%68/6و تحصیالت ديﭙلﻢ ) (%40/5داشتند و  66نفر تحت
درمان دارويی ) (%47/5بودند .ساير اطالعات جمعیتشناختی
شرکتکنندهها در جدول شماره 1درج شده است.
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،باالترين
میانﮕینها بهترتیﺐ مربوط به گزينه های . 8» :چون
نمیتوانﻢ باردار شوم ،نسبت به بارداری و بﭽه ﺣساستر
هستﻢ ) «(3/32و » .12سعی میکنﻢ شرايﻄﻢ را از ديﮕران
پنهان کنﻢ ) «(2/95است و کمترين میانﮕینها بهترتیﺐ به
گزينه های .14» :جرأت نمیکنﻢ دوست جديد پیدا کنﻢ،
مبادا بفهمند که من نابارور هستﻢ ) «(1/51و » .2اﺣساس
میکنﻢ که نمیتوانﻢ يک زن باشﻢ ) «(1/53تعلﻖ دارد.
همﭽنین میانﮕین و انحرافمعیار کل مقیاس  56/93و
 23/46و همبستﮕی تکتک گزينه ها با نمرۀ کل مقیاس
دامنهای از  0/40تا  (P>0/001) 0/77بهدست آمد.
برای تحلیل عاملی مقیاس انﮓ ناباروری در آغاز از روش
تحلیل مؤلف ههای اصلی )(principle component analysis
سﭙﺲ برای تعیین عوامل زيربنايی آزمون از چرخﺶ

واريماکﺲ ) (varimax rotationاستفاده شد که يک روش
چرخﺶ متعامد ) (orthogonalاست .در واقﻊ ،اين روش به
شیوهای است که عوامل زيربنايی را بهصورت مستقل نشان
میدهد [ .]41شاخص کفايت نمونهگیری کايزرـ میرـ الکین
)The Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling
 (adequacyو آزمون کرويت بارتلت )Bartlett’s Test
 (of Sphericityبهترتیﺐ  0/91و (P>0/01) 3049/78
بهدست آمد و نشان میدهد که مفروضههای آماری نرمال
بودن چندمتﻐیری رعايت شده و اندازۀ نمونه برای تحلیل
عاملی کافی با بارهای عاملی  0/50به باال مناسﺐ است و بین
مادهها همبستﮕی درونی وجود ندارد و ماتريﺲ همبستﮕی
يک ماتريﺲ اتحاد است .تحلیل عاملی اولیه با مقادير ويژۀ
باالتر از  1و بار عاملی  0/40به باال  5عامل را شناسايی
کرد؛ اما بهدلیل زيربنای پژوهشی و گزينه هاگزينه هايﯽ با
بارهای عاملی مشترك در عاملهای استخراجشده از طريﻖ
دستور "تعداد ثابت عاملها" در برنامۀ آماری  4 ،SPSSعامل
با بارعاملی  0/50به باال برای تعیین دقیﻖ هر آيتﻢ در عامل
مربوط به خودش مشخص شد.

جدول  .3ماتریﺲ عاملی چرخﺶ یافتۀ واریماکﺲ مقیاس انگ ناباروری با روش تحلیل مﺆلفههای اصلی
عاملها
گزینه ها
1

2

3
4

5
6

7

8

1

2

3

4

0/67

-

-

-

0/67

-

-

-

0/54

-

-

-

-

-

0/51

0/51

-

-

0/55

-

-

-

0/55

-

-

-

0/56

-

-

0/57

-

-

0/50

0/51

-

-

-

-

-

-

0/74

0/54

9

10
11

12

13
14

مقادیر ویﮋه

درصد واریانﺲ

-

-

-

0/73

-

0/52

-

-

-

-

0/70

-

12/31

1/79

1/63

1/12

45/61

6/62

6/06

4/17

همانطور که در جدول  3مالﺣﻈه میشود ،عامل اول
) %45/61بیارزشی شخصی( باالترين واريانﺲ را در تبیین
مقیاس بر عهده دارد )گزينه های  1تا  22 ،10 ،8تا (25
و بارهای عاملی گزينه های اين عامل از  0/51تا  0/75در
نوسان است .عامل دوم با واريانﺲ " %6/62انﮓ خانوادگی"
نامﮕذاری شد )گزينه های ،19 ،20 ،21 ،24 ،25 ،26 ،27
 (5 ،13 ،18و بارهای عاملی گزينه های اين عامل از 0/51
مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

گزینه ها
15
16

17

18
19

20
21

22

23
24

25
26

27

1

2

3

4

-

-

0/77

-

-

-

0/56

-

-

-

0/67

-

-

0/61

-

-

-

0/64

-

-

-

0/63

-

-

-

0/71

-

-

0/73

-

-

-

0/75

-

-

-

0/55

0/53

-

-

0/56

0/65

-

-

-

0/51

-

-

-

0/60

-

-

تا  0/71متﻐیر است .سومین عامل "انﮓ خانوادگی" است
)گزينه های  14تا  (17که  %6/07واريانﺲ گزينه ها را تبیین
کرد و بارهای عاملی آن از  0/56تا  0/77است .چهارمین
عامل با واريانﺲ " %4/17کنارهگیری اجتماعی" نامﮕذاری
شد )گزينه های  (8 ،9 ،11 ،12و بارهای عاملی آن از 0/50
تا  0/74است .بهعالوه 3 ،عامل روی هﻢ  % 62/42واريانﺲ
گزينه ها را تبیین میکنند.
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همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ضرايﺐ آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس  0/95و برای  4عامل مقیاس از
) 0/74عامل  :4انﮓ عمومی( تا ) 0/91عامل  :2کنارهگیری
اجتماعی( متﻐیر است .همﭽنین ،ضريﺐ بازـآزمايی اين
مقیاس به فاصلۀ  2هفته )روی  37نفر( (P>0/001) 0/58
بهدست آمد.

اين مقیاس با مقیاس خودانتقادی  0/61بهعنوان ضريﺐ
روايی همﮕرا ) (P>0/001بهدست آمد .بايد خاطر نشان
کرد که سیستﻢ نمرهگذاری مقیاسهای عزتنفﺲ روزنبرگ
و خودکارآمدی عمومی با سیستﻢ مقیاس انﮓ ناباروری
متفاوت است؛ يعنی نمرههای باال در دو مقیاس عزتنفﺲ
و خودکارآمدی عمومی بیانﮕر ﺣالتهای مﺜبت شخصیتی
شرکتکنندهها است ،در ﺣالی که در مقیاس انﮓ ناباروری
نمرۀ باال در شرکتکنندهها نشانۀ سازهای با ديد منفی در
جامعه است .به همین دلیل رابﻄۀ اين مقیاس با دو مقیاس
مذکور ،مﺜبت شده است.

همان طور که در جدول  5مالﺣﻈه میشود ،همبستﮕی
بین مقیاس انﮓ ناباروری با مقیاسهای عزتنفﺲ  0/41و
خودکارآمدی  0/41بهعنوان ضريﺐ روايی واگرا و همبستﮕی

جدول .4ضرایﺐ پایایی آلفای کرونباخ مقیاس انگ ناباروری
عامل

تعداد ماده

آلفای کرنباخ

میانگین

انحراف استاندارد

بیارزشی خود

10

0/90

19/64

9/47

9

0/91

18/63

9/3

4

0/85

6/79

3/93

4

0/74

11/43

4/75

27

0/95

56/93

23/46

کنارهگیری اجتماعی
انگ عمومی

انگ خانوادگی
کل مقیاس

جدول  .5ضرایﺐ روایی سازۀ واگرا و همگرا مقیاس انگ ناباروری )(ISS
مقیاس
انگ ناباروری

بحث

هدف اين مﻄالعه بررسی پايايی و روايی مقیاس انﮓ
ناباروری است که میتواند برای اندازهگیری انﮓ ادراكشدۀ
زنان در شهر اهواز استفاده شود و مرجعی مناسﺐ برای
گسترش بیشتر مداخل ههای مؤثر برای زنان نابارور با يک
شرايﻂ بالقوه استیﮕماگری )انﮓ زدن( فراهﻢ میکند .مقیاس
 27آيتمی  ISSشامل  4عامل بود :بیارزشی خود ،انﮓ
خانوادگی ،انﮓ عمومی و کنارهگیری اجتماعی .يافتههای
تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که اين مقیاس با  4عامل
بهینه است .از  4عامل  ،ISSعاملهای ) 1بیارزشی خود(
و ) 4کنارهگیری اجتماعی( برای ارزيابی ناباروری زنان با
انﮓ خود و عاملهای ) 2انﮓ خانوادگی( و ) 3انﮓ عمومی(
برای ارزيابی ناباروری زنان با انﮓ ادراكشده هنﮕام مقابله با
ناباروری استفاده شدند .اين يافتهها با تعريﻒ انﮓ ارائهشده در
بخﺶ مقدمه هماهنﮓ است .انﮓ ناباروری نﮕرشی منفی است
که پیامدهای آن ترس ،اضﻄراب ،افسردگی و خودکارآمدی
پايین در فرد هستند که منجر به گوش هگیری و کنار هگیری
او از اجتماع میشوند .شوهر ،خانوادۀ همسر ،اطرافیان و
ﺣتی مردم عادی هﻢ با رفتارهايی مانند سرزنﺶها ،تحقیرها،
بدرفتاریها و غیره به اين مشکل دامن میزنند که در نهايت
ابعاد شخصیتی فرد را دچار تزلزل میکنند و ادامۀ زندگی
زناشويی و فعالیتهای روزانه برای او مشکل میشود.
سهای عزتنفﺲ روزنبرگ
یهای  ISSبا مقیا 
همبستﮕ 
مجلۀ علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

روایی واگرا

روایی همگرا

عزتنفﺲ

خودکارآمدی عمومی

خودانتقادی

0/41

0/41

0/61

و باورهای خودکارآمدی عمومی ،شواهدی از روايی واگرا را
نشان داد .هﻢ چنین اين دو مقیاس با خود انتقادی شواهدی
از روايی همﮕرا را ارائه میدهند Remennick .نشان داد که
انﮓ ممکن است باعﺚ کاهﺶ عزتنفﺲ و خودکارآمدی زنان
یها
یارزش 
نابارور شود .اين يافته تأيیدی بر اين مدعا است که ب 
و نﮕرانیهايی که به ذهن فرد خﻄور میکنند ،میتوانند
صالﺣیت ،شايستﮕی و برداشت فرد از خود را کاهﺶ دهند
[ .]25شواهد نشان میدهند که انﮓ زدن بهگونهای معنادار و
مﺜبت با هیجانهای منفی مﺜل اضﻄراب و افسردگی هﻢبسته
است و يافتۀ ﺣاضر هﻢ نشان داد که انﮓ زدن به طور مﺜبت
با خود انتقادی در ارتباط است [ .]4 ،13 ،14يافتههای ديﮕر
نشاندهندۀ هﻢسانی درونی )آلفای کرونباخ( رضايتبخﺶ و
نتايﺞ يکسان از پايايی بازـآزمايی گزينه ها بهعنوان نتايﺞ در
دو نوبت  ISSهستند .اين نتايﺞ اشاره میکنند که مقیاس
انﮓ ناباروری  27ماد های ابزاری پايا و روا برای انداز هگیری
وضعیت انﮓ مرتبﻂ با استیﮕماگری )انﮓ زنی( زنان نابارور
یتوان
یرسد که از اين مقیاس م 
در شهر اهواز است .بهنﻈر م 
ﺣال
برای اندازهگیری انﮓ ناباروری زنانی استفاده کرد که در ِ
درمان ناباروری در شهر اهواز هستند.
ِ
گزينه هايﯽ مانند »نمیتوانﻢ باردار شوم ،نسبت به
بارداری و بﭽه ﺣساستر هستﻢ« و »سعی میکنﻢ شرايﻄﻢ
را از ديﮕران پنهان کنﻢ« دو آيتﻢ از میان گزينه های مقیاس
ناباروری هستند که زنان نابارور بیشتر به آنها ﺣساسند؛ زيرا
در جامعۀ سنتی و مذهبی ايران زن فردی بارور و ادامهدهندۀ
دورۀ  25شمارۀ  - 4آذر و دی 1396
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زندگی بهﺣساب میآيد و ديد و نﮕاه جامعه هﻢ در اين راستا
شکل میگیرد و اگر بعد از مدتزمانی از ازدواج باروری و
باردار شدن امکانپذير نباشد ،نﮕاه خو ِد زن ،شوهر و ﺣتی
اطرافیان او تﻐییر پیدا میکند و در نتیجه باعﺚ گسست
عاطفی و بیانﮕیزگی زن در خانواده و جامعه و ﺣتی جدايی
و طالق خواهد شد .ديد ديﮕ ِر زن نابارور اين است که اگر اين
مشکل را از خانوادۀ خود ،همسر و دوستان مخفی نﮕه دارد،
میتواند راهﺣلی برای اين مشکل پیدا کند که اين موضوع
باز يک چرخۀ معیوب اضﻄرابی و عاطفی را در خانواده شکل
میدهد و ممکن است از راهکارهای مقابلهای ناکارآمد و
بحرانساز استفاده کنند.
محدوديت اين مﻄالعه فقﻂ منحصر به نمونه زنان ناباروری
بود که بهدنبال درمان ناباروری بودند .ما نیز نمیتوانیﻢ نتايﺞ
نابارور بودن را از نتايﺞ تجربۀ درمان برای نابارور بودن تفکیک
یکند ،انﮓ ادراكشده
کنیﻢ .همانﻄور که گريلز بیان م 
با رفتارهای جستجوی سالمتی در زنانی با موانﻊ ناباروری
هﻢبسته است [ .]29ما در اين مﻄالعه از تحلیل عامل
اکتشافی استفاده نکرديﻢ .در تحلیل بعدی ،ساختار  ISSرا از
طريﻖ تحلیل عامل اکتشافی اعتباريابی و ﺣساسیت و ويژگی
اين ابزار با مقايسۀ يک گروه از زنان بارور از طريﻖ منحنی
ويژگی خصیصه بررسی خواهیﻢ کرد.

نتیجهگیری

بنابراين میتوانیﻢ نتیجهگیری کنیﻢ که زنان نابارور
ممکن است انﮓ بیشتری در مقايسه با مردان داشته باشند.
مقیاس  ISSما قادر نیست تجارب زنانی که امکان باردار
شدن را داشتند؛ اما سعی نکردند باردار شوند ،که اين

وضعیت »ناباروری پنهان« نامیده میشود ،را تفکیک کند
[ .]30از آنجا که انﮓزنی يک شاخص خاص فرهنﮕی است،
کاربردپذيری  ISSبايد در جامعۀ ديﮕری دوباره ارزيابی شود
تهای جنسی را در نمر ههای  ISSمانند
و ما نمیتوانیﻢ تفاو 
ديﮕر مقیاسهای ناباروری ويژه پیدا کنیﻢ [ ]32زيرا اين ابزار
خاص زنان است .مﻄالعات نشان داد که زنان همیشه نسبت
ِ
به مردان هنﮕام برخورد با ناباروری پريشانترند و راهبردهای
مقابلهای آنها متفاوت از همسرانشان است [ .]33اين پژوهﺶ
گامی مﺜبت و پیﺶرونده برای پژوهﺶ مرتبﻂ با انﮓ ناباروری
است و میتواند بهعنوان منبعی معتبر و مناسﺐ برای تدوين
پروتکلهای مداخالت روانشناختی و مشاورهای مؤثر برای
زنان نابارور با يک ﺣالت بالقوۀ انﮓزنی فراهﻢکند ISS .برای
زنانی که فقﻂ بهدنبال درمان ناباروری بودهاند ،اعتباريابی
شده است و نه برای همۀ زنان نابارور.

سپاسگزاری

بدين وسیله از رئیﺲ مرکز ناباروری استان خوزستان و
ساير همکاران اين مرکز که امکان اجرای اين پژوهﺶ را در
مدت  4ماه پیﮕیری مداوم به ما دادند ،بسیار سﭙاسﮕزاريﻢ.
ضمناً از همکاری خانﻢ ژيال امیری اصل که در اجرای
پرسشﮕری با ما همکاری داشتهاند صمیمانه تشکر میکنیﻢ.
اين مقاله برگرفته از يک فعالیت پژوهﺶ شخصی مصوب
گروه آموزشی مشاوره دانشﮕاه شهید چمران اهواز و بدون
ﺣمايت مالی از سوی دانشﮕاه و سازمان خاصی است.

تضاد در منافع

بین نويسندگان هیﭻ گونه تﻀاد در منافﻊ انتشار اين مقاله
وجود ندارد.
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 گزينه های مقیاس انگ ناباروری:ضمیمه

.اﺣساس میکنﻢ سرنوشت بدی دارم1 .1
.اﺣساس میکنﻢ که نمیتوانﻢ يک زن باشﻢ2 .2
.اﺣساس میکنﻢ سربار خانوادهام هستﻢ3 .3
 نسبت به ديﮕران اﺣساس کمتر بودن،به دلیل ناباروری4 .4
.میکنﻢ
.از نابارور بودن شرمنده هستﻢ5 .5
. نسبت به خودم اﺣساس بدی دارم،بهدلیل ناباروری6 .6
.در مواقعی اﺣساس بیفايدگی میکنﻢ7 .7
 نسبت به بارداری و بﭽه،چون نمیتوانﻢ باردار شوم8 .8
.ﺣساستر هستﻢ
وقتی در مورد بﭽه از من چیزی میپرسند اﺣساس9 .9
.شرمنده بودن میکنﻢ
از نزديک شدن به افرادی که مشکل ناباروری ندارند1010
.دوری میکنﻢ
.تمايلی به صحبت در مورد ناباروری ندارم1111
.سعی میکنﻢ شرايﻄﻢ را از ديﮕران پنهان کنﻢ1212
.معموالً مردم نسبت به زنان نابارور تبعیﺾ قائل میشوند1313
 مبادا بفهمند که،جرأت نمیکنﻢ دوست جديد پیدا کنﻢ1414
.من نابارور هستﻢ
 از،نﮕران هستﻢ که وقتی افراد به ناباروریام پی میبرند1515
.من دور شوند
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