
 194-204 صفحات 84 بهار/ ه باروري و ناباروريفصلنام

 رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل با استرس ناباروري زنان و مردان نابارور
 

  .M.D.(4( ، شهرزاد عليزادگان3).Ph.D( ، مهرناز شهرآراي2).Ph.D( ، محمد نقي فراهاني1).M.A( توران عليزاده
 .، تهران، ايرانلمدانشگاه تربيت معدانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، ، روانشناسيگروه  ،كارشناس ارشد  -1

  . ، تهران، ايراندانشگاه تربيت معلم ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، روانشناسي گروه، دانشيار  -2
  . دانشيار، گروه روانشناسي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تربيت معلم، تهران، ايران  -3
  .شگاهي، تهران، ايرانن، جهادداپژوهشكده رويان ،يگروه اپيدميولوژي و بهداشت بارور ،استاديار -4

  
  
  
  

داراي  ،گيرد مي همانگونه كه پديدة ناباروري تحت تأثير عوامل فيزيولوژيك به وجود آمده و در قلمرو علوم پزشكي قرار :زمينه و هدف
 رو به گسترشي وجـود دارد كـه   مطالعات  اكنون .گيرد اجتماعي بوده و در قلمرو علوم رفتاري و اجتماعي نيز قرار مي  -هاي رواني جنبه

توانـد پيامـدهاي    توانند هم در ايجاد ناباروري دخالت داشـته باشـند و هـم اينكـه نابـاروري مـي       اند كه عوامل روانشناختي مي نشان داده
كنتـرل درونـي    ،استرس ناباروري توان از مي ،هاي روانشناختي روانشناختي بسياري را با خود به همراه داشته باشد؛ از جمله اين مؤلفه

شانس و   ،دروني بودن(هاي منبع كنترل  ژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررسي ارتباط خرده مقياسپ. بيروني و عزت نفس نام برد –
زند و نيـاز  سبك زندگي بدون فر ، اجتماعي  ،جنسي ،ارتباطي(هاي  مؤلفه با و عزت نفس با استرس ناباروري) اعتقاد به قدرتمندي ديگران

  .ارتباط استرس كلي با عامل جنسيت را مشخص نمايد) به والد بودن
 هـاي عـزت نفـس    با عامل ناباروري زنانه يا مردانه با تكميـل پرسشـنامه   ريبدون ارتباط همسمرد نابارور  30زن و  30:بررسي روش

در ايـن   )1999(س نابـاروري نيـوتن و همكـاران    سـتر او پرسشـنامه  ) 1975(بيرونـي لونسـون    -منبع كنترل دروني ،)1989(روزينبرگ 
گيـري   و به روش نمونـه جهت درمان ناباروري كلينيك ناباروري رويان مراجعين به از تمامي افراد مورد مطالعه  .پژوهش شركت كردند

   >05/0pاسـتفاده و   SPSSهـا از نـرم افـزار آمـاري      جهت آنـاليز داده . انتخاب شدند 1382در فاصله تابستان تا زمستان  تصادفي منظم
  .داري در نظر گرفته شد معنيسطح به عنوان  

سـبك زنـدگي بـدون    و اجتمـاعي  -ارتبـاطي  جنسـي، (استرس ناباروري  هاي مؤلفهتمامي  براساس نتايج تحقيق، بين عزت نفس و :جيتان
موضوعات جنسـي   ،هاي استرس ناباروري هوجود دارد و از بين مؤلف) >05/0p( داري رابطه معكوس و معني) فرزند و نياز به والد بودن

هـاي   و مؤلفـه ) بـا گـرايش قدرتمنـدي ديگـران    (عالوه بر اين، بين منبع كنترل بيرونـي   .باالترين ضريب همبستگي را با عزت نفس داشت
اجتمـاعي و   -يهـاي ارتبـاط   و مؤلفـه ) گرايش شانس(سبك زندگي بدون فرزند و بين منبع كنترل بيروني با  جنسي، ارتباطي، اجتماعي و

هر چند تفاوت بين استرس نابـاروري زنـان و مـردان     .وجود داشت )>05/0p( داري نياز به والدشدن زنان و مردان نابارور رابطه معني
ارتبـاطي،   جنسـي،  اجتمـاعي، ( اسـترس نابـاروري   يها نمرات زنان نابارور در تمامي مؤلفه ،ولي بر اساس تحقيق دار نبود، نابارور معني

موضـوعات جنسـي در زنـان     هـا،  بيشتر از نمرات مردان نابارور بوده و از بين اين مولفه) و نياز به والد بودن ندگي بدون فرزندسبك ز
 .نابارور و موضوعات ارتباطي در مردان نابارور باالترين ضريب همبستگي را در جهت معكوس با عزت نفس آنها داشت

شناختي، از اهميت نسبي برخوردار بوده و نيازمند است  بررسي پديده ناباروري، عوامل روان نتايج تحقيق نشان داد كه در :گيري نتيجه
 .توجه شود ناباروري اجتماعيعوامل همچنين  ،ينده به نقش ساير عوامل روانشناختيآكه در تحقيقات 
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