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از  يکيرا به عنوان  ينابارور يسازمان بهداشت جهان نيچن ه 

مطرح کرده که داراي ابعکاد جسکماني،    يمشکالت مه  بهداشت

 [.4رواني و اجتماعي است ]

هاي اخير بررسي رواني افراد نابارور مکورد توجکه    دهه در

مطالعات انجام شکده  شناسان و پزشکان قرار گرفته است.  روان

، «اضکککطرا »، «اسکککترس» «يآشکککفتگ» نکککه،يزم نيکککدر ا

 ،«ييزناشو يتينارضا»، «بودن عزت نفس نييپا» ،«يافسردگ»

را بکه عنکوان    «يزنکدگ  تيفيکاهش ک»و  «يجنس يتينارضا»

 [.5اند ] کرده يمعرف ينابارور يشناخت روان يامدهايپ

مرتبط  يزندگ تيفيک ،ينابارور يامدهايپ نيتر از مه  يکي

 کيفيت ،جهاني شتابهد نمازسا تعريف بهبا سالمت است. بنکا  

 گ،فرهن نمراز  ندگيدر ز دخو موقعيتاز  ادفردرك ا ندگيز

 رات،نتماا اف،هدا ،ميکنند ندگيدر آن ز هکک ک يکشارز سيست 

بکه ارکرات    وجه[. با ت1،0] ستا نلويتهايشاو او هااردستاندا

 ،ينابکارور  يو اجتمکاع  يروانک  ،يمختلف و نامطلو  جسکمان 

 توانکد  يهکا مک   زوج نيدر ا «يزندگ تيفيک» يها مؤلفه يبررس

ها را مشکخ  ککرده و بکه     آن يمختلف سب  زندگ يها جنبه

[. گرچکه  9،8درمکان مطلکو  کمک  کنکد ]     يبرا يزير برنامه

بکه   يرو سکالمت بکارو   يمختلف درمکان نابکارور   يها روش

 يهکا  زوج يزنکدگ  تيک فياست، اما ک شرفتيسرعت در حال پ

 تيروابط آن با وضع يدگيچيپ زيآن و ن تيماه  ينابارور به دل

مورد توجکه قکرار نگرفتکه     يکاف ي افراد به اندازه يشناخت روان

 [.11،10است ]

درمان  جهينامعلوم بودن نت  يجا که افراد نابارور به دل آن از

افسکرده و   ،يدرمکان  يهکا  بودن احتمال موفقکت روش  نييو پا

 يبکرا  يديک تهد تواننکد  يمک  يروانک  يمضطر  هستند، فشارها

افکراد   يزنکدگ  تيک فياز جملکه ک  يدرمکان نابکارور   يامدهايپ

 هککه بک   يمطالعکات  جي[. بر اسکاس نتکا  13،12محسو  شوند ]

 يافراد نابارور با ابعاد مختلف روان يزندگ تيفيرابطه ک يبررس

با عکزت   ينابارور يزندگ تيفياند، ک ها پرداخته آن يو اجتماع

افکراد   نيک مشترك ا ياز زندگ تيو رضا يجنس تينفس، رضا

 مکاران يب يزندگ تيفيک ينابارور نيچن دارد؛ ه   يارتباط مستق

 ،ياجتمکاع  ،يدرمکان  ،يدماننکد اقتاکا   يمختلف يها را از جنبه

 [.14] دهد يکاهش م يو شغل يروان

 يبا استفاده از مدل سکاختار  يا و همکاران در مطالعه  يک

 يزنکدگ  تيک فيبر ک يو افسردگ يارر استرس نابارور يبه بررس

[. در مطالعه کرامت و همککاران  15در کره پرداختند ] يبارور

 تيک رابطکه عکزت نفکس، حما    زين يرانيزنان نابارور ا يبر رو

مکورد   يگزنکد  تيفيبا ک ،ييو زناشو يجنس تيرضا ،ياجتماع

در  نيچنک  و همککاران هک    نزي[. مکارت 10قرار گرفت ] يبررس

معادالت  يابيزنان نابارور با استفاده از الگو يبر رو يا مطالعه

 تيک حما  يمسکتق  ريک و غ  ياررات مسکتق  يبه بررس يساختار

 [.11] پرداختند يبر استرس نابارور ياجتماع

 يزندگ تيفيو ک ياضطرا ، افسردگ نيب يرابطه علّ گرچه

افکراد نابکارور    يزنکدگ  تيفيو ک يشناخت و ارتباط عوام  روان

زمکان روابکط    انجام شده اسکت، امکا تکاکنون بکه صکورت هک       

افکراد نابکارور    يزنکدگ  تيک فيو ک ياز زندگ تياضطرا ، رضا

 يسمورد مطالعه قرار نگرفته است؛ پژوهش حاضر به دنبال برر

 .روابط است نيا

 شکده،  يمعرفک  يرهکا يغپژوهش با در نمر گرفتن مت نيا در

 گکردد  يها پيشنهاد م روابط آن يچگونگ يبررس يبرا ريمدل ز

 يسکاز  از مکدل  يشنهاديپ يالگو نيا يابيارز ي(. برا1)شک  

. مکدل معکادالت   شکود  ياستفاده م (SEM) يمعادالت ساختار

 راي از متغيرهکاي آشککار را د   ساختاري روابط بين مجموعکه 

نمککوده و از دو قسککمت مککدل ن قالککم متغيرهککاي نهفتککه بيککا 

گيري و مدل معادالت ساختاري تشکي  شده اسکت. بکا    اندازه

مستقي ، غيرمستقي  و  راتيتأر توان يم يابيالگو نياستفاده از ا

 .محاسبه کرد ريمس  يکلي متغيرها را بر اساس تحل

برآورد  يبرا کرديدو رو يمعادالت ساختار يساز مدل در

و  انسيک بکر کووار  يمبتن کرديمدل وجود دارد. رو يپارامترها

 يهکا  روش يبکا معرفک   (PLS) انسيک بکر وار  يمبتنک  ککرد يرو

و اسکتفاده   انس،يک بر کووار يمبتن يمعادالت ساختار يابي مدل

معککادالت  يابيک  مکدل  يهکا  هکا نسک  دوم روش   آن ي گسکترده 

به  کرديرو نيتر مورد توجه قرار گرفت. ا ک  (PLS) ياختارس

انکدازه   رهکا، يمتغ يريک گ انکدازه  اسيتر به مق ک  يعلت وابستگ
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به عنوان  تواند يم ها مانده يباق عينمونه و فرض نرمال بودن توز

. رديک مکورد اسکتفاده قکرار گ     يتوانمند تحل يها از روش يکي

بککر  يمبتنکک کککرديبککر خککالف رو کککرديرو نيککعککالوه بککر آن ا

 ازيک ن يريگ مدل اندازه يبرا هيکه حداق  به سه گو انسيکووار

اسکتفاده   هيک با تک  گو  يريگ اندازه يها از مدل تواند يدارند، م

اکتشکاف و   تکر  شيکه بک  يدر موارد نيچن روش ه  ني. ادينما

مناسکم   يککرد يمدل مکدنمر اسکت، بکه عنکوان رو     ينيب شيپ

 [.18] شود يم شنهاديپ

نرمکال   ريک غ ن،ييحج  نمونه پا  يپژوهش حاضر به دل در

بکر اکتشکاف و    تکر  شيبک  ديمدل و تاک يدگيچيپ رها،يبودن متغ

را دچکار مشکک     انسيبر کووار يمبتن يابي )که مدل ينيب شيپ

برآورد پارامترها استفاده شده و با  يبرا PLS( از روش کند يم

 تيک فيو ک ياز زنکدگ  تيروش روابکط رضکا   نيک ا يريککارگ  به

هککا در  اضکطرا  آن  يگکر  يانجيک افکراد نابکارور بککا م   يزنکدگ 

 يبررسک  1392در سکال   انيک کنندگان به پژوهشگاه رو مراجعه

  .شود يم

 پژوهش ي. مدل مفهوم1شک  

 

 هامواد و روش
 -يلک يپژوهش حاضر از نوع مطالعات تحل

زنکان   هيک پکژوهش شکام  کل   نيک ا ياست. جامعه آمار يمقطع

سال  زيياست که در پا انيکننده به پژوهشگاه رو نابارور مراجعه

انجام دادنکد. در مکورد حجک  نمونکه الزم      نيانتقال جن 1392

 سندگانينو يتوافق کلي وجود ندارد، اما برخ  PLSروش يبرا

 نيک اسکتفاده از ا  يکه حداق  حج  نمونه بکرا  کنند يم شنهاديپ

 ر:يمقدار حاص  از دو قاعده ز نيتر روش برابر است با بزرگ

تمام  انيکه از م يريگ ش آن مدل اندازهبرابر تعداد پرس 10

 .پرسش را دارد نيتر شيها ب مدل

مدل  يروابط موجود در بخش ساختار نيتر شيبرابر ب 10

 .شوند يمربوط م ريمتغ  يپژوهش که به  ياصل

 يهکا  قاعکده بکاال و بکا توجکه بکه تعکداد سکؤال        يمبنا بر

کننکده   زنان مراجعه نياز ب ،ينابارور يزندگ تيفينامه ک پرسش

در دسترس  يريگ نفر به روش نمونه 125 انيبه پژوهشگاه رو

  يک تکم يدر مکورد چگکونگ   حيانتخا  شدند. پکس از توضک  

داوطلبانکه بکودن    نيچنک  نامکه، اهکداف پکژوهش و هک      پرسش

ککه   يزنکان  نيهکا بک   نامکه  پکژوهش، پرسکش   نيک مشارکت در ا

 نکان يها اطم و به آن عيورود به مطالعه را داشتند توز يها مالك

افکراد   تيک کامالً محرمانه خواهد بکود. در نها  جيداده شد که نتا

 .نامه پرداختند پرسش  يبه تکم فايخودا قيبه طر يمورد بررس

 FertiQoL نامه پرسش

سطح  يريگ اندازه يبرا 2011و همکاران در سال  نييتوسط بو

 هيک گو 30شده و شام   يدر افراد نابارور طراح يزندگ تيفيک

[. 19( اسکت ] 0-4) يا درجکه  5 کرتيل ييگو پاسخ اسيبا مق

 يبکارور  يزنکدگ  تيفيابزار شام  دو بخش است: هسته ک نيا

. سوال( 10) از نمر درمان يارورب يزندگ تيفيسوال( و ک 20)

 اسيک مق اسکت و چهکار خکرده    هيک گو 20بخش هسکته شکام    

)هر  سنجد يرا م يو اجتماع يا رابطه ،يجسم -يذهن ،يجانيه

از نمکر   يبکارور  يزنکدگ  تيفي(. بخش کالسؤ 0  اسيمق خرده

  است ککه خواسکتار خکدمات کمک      يدرمان مخاوص افراد

 اسيک مق . بخش درمان متشکک  از دو خکرده   باشند يم يبارور

( است. پس از انجام هيگو 4) رشيپذ تي( و قابلهيگو 0) طيمح

هکر بخکش و    يشده بکرا  الزم، دامنه نمرات کسم يها محاسبه

 يدست آمد. اعتبار علم به 0-100آن برابر با  يها اسيمق  خرده

زاده و همککاران   يتوسکط معروفک   رانيک نامکه در ا  پرسکش  نيا

 91/0ابزار برابر  نيکرونباخ ا يلفاآ ييايمحاسبه شده است. پا

 .محاسبه شد

 ياضککطرا  و افسککردگ اسيککمق. 

اسکت ککه در سکال     فکا يابکزار خودا   ي (HADS) يمارستانيب

کیفیت زندگی 

 ناباروری

 اضطراب

  ندگیز رضایت از
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 نيک [. ا20شکده اسکت ]   هيته تيو اسنا گمونديتوسط ز 1983

و  يافسکردگ  يابيک ارز يحساس و کوتکاه بکرا   ياريمع اسيمق

اسکت.   يافراد عاد يو حت يروان ،يجسم مارانياضطرا  در ب

 1) يافسکردگ  اسيک مق ردهبا دو خک  هيگو 14 يدارا اسيمق نيا

 ککرت يل فيک ( است که به صورت طهيگو 1( و اضطرا  )هيگو

پکژوهش   نيک شده است. در ا يبند ( درجه0-3) يا نهيگز چهار

ت. دامنه نمکرات  اضطرا  استفاده شده اس اسيمق تنها از خرده

است. نمره صفر تکا   0-21اضطرا    اسيمق  شده در خرده کسم

و نمره  ينينابيتا ده اختالل ب شتبودن، ه يعيطب يهفت به معنا

. شکود  يو باالتر، مشکوك به اختالل در نمکر گرفتکه مک    ازدهي

و  يانيک توسکط کاو  رانيک نامکه در ا  پرسکش  نيک ا ياعتبار علمک 

 يکرونبکاخ بکرا   يآلفکا  ييايک همکاران محاسبه شده اسکت. پا 

 [.21محاسبه شد ] 85/0اضطرا   اسيمق خرده

از  تيرضکا  نامکه  پرسکش 

 يبرا 1985و همکاران در سال  نريتوسط دا (SWLS) يزندگ

شکده و   يافراد طراح يکل ياز زندگ تيسطح رضا يريگ اندازه

( 1-1) يا درجه 1 کرتيل ييگو پاسخ اسيسوال با مق 5شام  

بوده و نمکره   5-35شده برابر با  [. دامنه نمرات کسم22است ]

 ياست. اعتبار علم تر شيب يزندگ از تيدهنده رضا باالتر نشان

و همکاران محاسبه شکده   يانيتوسط ب رانينامه در ا پرسش نيا

محاسکبه   83/0ابزار برابر بکا   نيکرونباخ ا يآلفا يياياست. پا

 [.23شده است ]

 يابيک مطالعه به منمکور ارز  نيا در .ها داده  يلو تح هيتجز

 نک  يآندرسکون و گرب  يا دو مرحله کرديرو ،يشنهاديپ يالگو

 ي[ مککورد اسککتفاده قککرار گرفککت. در مرحلککه اول الگککو  24]

 هيک الگکو بکر پا   يو در مرحله دوم بخش سکاختار  يريگ اندازه

 يمعادالت سکاختار  يابيمرحله اول و با استفاده از الگو جينتا

(SEM) در  يا واسکطه  ياست. جهت آزمون اررها هبرآورد شد

اسکتفاده  ها از آزمون سکوب    آن يدار يو معن يشنهاديپ يالگو

از روش  زيک مکدل ن  يبرآورد پارامترهکا  ي[. برا25شده است ]

 ککرد يرو نياستفاده شده است. ا (PLS) ييحداق  مربعات جز

 يساز نهيشيبر ب ،يتجرب انسيکووار سيماتر ديباز تول يبه جا

 يرهکا يوابسکته توسکط متغ   يرهکا يمتغ  شده فيانس توصيوار

 يعکامل   يک مشابه با تحل) PLS کرديمستق  تمرکز دارد. در رو

مشکاهده   يرهايکه متغ ،يوزن يها ( ابتدا نسبتياصل يها مؤلفه

برآورد  کند، يپنهان مورد نمرشان مربوط م يرهايشده را به متغ

عنکوان   بکه  يوزنک  يهکا  نسبت سپس با در نمر گرفتن شود؛  يم

پنهکان محاسکبه    ريک هکر متغ  يبکرا  يعکامل  يازهايامت ،يورود

در معکادالت   يعکامل  ازيک امت ريمقکاد  نياز ا تي. در نهاشود يم

از  يروابکط سکاختار   يو پارامترها شوند ياستفاده م ونيرگرس

 نيکي تع (OLS) يحکداق  مجکذورات معمکول    ونيرگرسک  قيطر

 .گردد يم

با استفاده  يشنهاديپ يبرازش الگو تيپژوهش کفا نيا در

 ،يريگ برازش در سه بخش مدل اندازه ييکوين يها از شاخ 

انجکام گرفکت.    هکا  هيو آزمون فرض يو مدل کل يمدل ساختار

انجام  SmartPLSافزار  با استفاده از نرم ها  يتحل يسپس تمام

 يريک گ دازهانک  يها برازش مدل يبررس يشد. در مرحله بعد برا

واگکرا   ييهمگرا و روا ييمرکم، روا ييايشاخ ، پا يياياز پا

 يمعنادار يساختار يها برازش مدل يبررس ياستفاده شد. برا

tنييتع ميضر اري، مع (R2و مع )اري Q2 قکدرت   يبررسک  يبرا

بکرازش بخکش    يمدل گزارش شکد. پکس از بررسک    ينيب شيپ

کنتکرل   زيک ن يبرازش بخش کل ،يو بخش ساختار يريگ اندازه

ککه   دهنکد  ينشان م يريگ مدل اندازه يها شد. در واقع شاخ 

سکازه   ينک يب شيپک  يينامه تا چکه حکد توانکا    پرسش يها هيگو

نشکان   ،يمدل سکاختار  يها خود را دارند و شاخ  ييربنايز

 يرهکا يمتغ تواننکد  يمستق  تا چه حد م يرهايکه متغ دهند يم

بکر   يمبتنک  يهکا  کننکد. بکر خکالف مکدل     ينک يب شيوابسته را پ

 يبر کا يبرازش مبتن يها فاقد شاخ  PLSمدل  انس،يکووار

در مدل  GOFو همکاران شاخ  دو است. اما به باور هاوس 

PLS مشک  بوده و هماننکد بکرازش    نيا يبرا يعمل يراه حل

 تيک کفا يبررسک  يبکرا  توان يو از آن م کند يمدل عم  م يکل

 يهکا  شکاخ   ماننده زيشاخ  ن ني[. ا20مدل استفاده کرد ]

 نيبک  ريو مقکاد  کنکد  يعم  م انسيبر کووار يبرازش مدل مبتن

 ي دهنده نشان  يبه   ينزد ريکه مقاد رديپذ يرا م  يصفر و 

، PLSتوجکه داشککت کککه در روش   ديککمککدل اسکت. با  تيک کفا

 ينک يب شيمکدل در پک   ييبکرازش توانکا   ييککو ين يهکا  شاخ 
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 يهکا  در روش ککه  يدر حال دهند يوابسته را نشان م يرهايمتغ

گکر   بکرازش نشکان   ييککو ين يها شاخ  انس،يبر کووار يمبتن

 .هستند يها با مدل نمر برازش مناسم داده

 

 نتايج
سکال   45تا  20 نيزنان مورد مطالعه ب سن

 تکر  شيسکال بکود. بک    8/5و  2/31 اريو انحراف مع نيانگيبا م

 ريدرصد( بودنکد. سکا   0/51) پل يد ريز التيتحا يافراد دارا

 ياطالعکات نابکارور   نيچنک  و ه  يشناخت تيمشخاات جمع

 نيچنک  نشان داده شده است. ه  1در جدول  يزنان مورد بررس

آمده  2مطالعه در جدول  يرهايمتغ يبرا يفيتوص يها شاخ 

 .است

از آن بکود   يحکاک  يريگ مدل اندازه جينتا

از  تيرضکا  يهکا  نامکه در سکازه   پرسکش  يها سؤال يکه تمام

 يهکا  اسيک مق بودند. امکا در خکرده   دار يو اضطرا  معن يزندگ

و  Q11 ،Q14 يها سؤال ميبه ترت طيو مح ياجتماع ،يا رابطه

T2 هکر پرسکش بکا     ينشدند. بار عامل دار يدر سازه خود معن

بکود.   4/0تکر از   ذکر شده( بزرگ يها سازه خود )به جز سؤال

 ،ياز زنکدگ  تيرضکا  يهکا  سکازه  يکرونباخ بکرا  يآلفا ميضر

و  85/0، 80/0برابکر بکا    ميک به ترت يزندگ تيفياضطرا  و ک

ذکر شده بکه   يها سازه يمرکم برا ييايبه دست آمد. پا 91/0

 ريمقکاد  نيچنک  محاسبه شد. هک   92/0و  89/0، 90/0 ميترت

AVE تيک فياضکطرا  و ک  ،ياز زندگ تيرضا يها ازهس يبرا 

به دست آمد. بر  30/0و  51/0، 05/0برابر  ميبه ترت يزندگ

واگرا به روش فورن  و الرککر،   ييسنجش روا سياساس ماتر

آن  يبسکتگ  از توان دوم ه  تر شيهر سازه ب يبرا AVEمقدار 

واگرا قاب   ييمدل است که نشانگر روا يها سازه ريسازه با سا

 مدل بود. لقبو

 ريمقکاد  بر اسکاس  ريمس ميضرا ،يبخش مدل ساختار در

R ريبودند. مقاد دار يمعن 05/0شده در سطح   محاسبه tآماره 
2 

 ميک به ترت يزندگ تيفياضطرا  و ک يزا درون يها سازه يبرا

Q ريمقاد نيچن به دست آمد. ه  51/0و  24/0برابر با 
 يبرا 2

برابر با  ميتبه تر يزندگ تيفياضطرا  و ک يزا درون يها سازه

 يبکرا  GOFشکاخ    تيدر نهابه دست آمد.  10/0و  13/0

 zبه دست آمکد. مقکدار آمکاره     08/0برابر  يمدل مورد بررس

برابر  زياضطرا  ن يگر يانجينقش م يبررس يآزمون سوب  برا

حاصک  از   جينتکا  ري(. سکا >05/0pدسکت آمکد )   بکه  04/5با 

نشکان   2و شکک    3در جدول  يمعادالت ساختار يساز مدل

 .داده شده است
جمعيت شناختي و ناباروري زنان مراجعه کننده به . اطالعات 1جدول 

 (=125n) 1392پژوهشگاه رويان در پاييز 

 ويژگي دسته تعداد )درصد(

 سال 25-20 10( 8/12)

 سن
 سال 30-25 32( 0/25)

 سال 35-30 42( 0/33)

 سال 35بيشتر از  35( 0/28)

 کمتر از ديپل  12( 0/51)

 ديپل  20( 0/10) تحايالت

 دانشگاهي 33( 4/20)

 مردانه 50( 8/44)

 علت ناباروي
 زنانه 52( 0/20)

 هر دو 21( 8/10)

 ناشناخته 23( 4/18)

 سال 3-1 3( 4/2)

 مدت ازدواج
 سال 5-3 21( 8/10)

 سال 10-5 00( 0/28)

 سال 10بيشتر از  41( 0/32)

 سال 3-1 15( 0/12)

 مدت ناباروري
 سال 5-3 34( 2/21)

 سال 10-5 51( 8/40)

 سال 10بيشتر از  25( 0/20)

 بار 0 51( 8/40)

 بار 1 32( 0/25) تعداد شکست

 بار 1بيشتر از  42( 0/33)

 بار 0 103( 4/82)

 بار 1 14( 2/11) تعداد سقط

 بار 1بيشتر از  8( 4/0)

 اوليه 98( 4/18)
 نوع ناباروي

 رانويه 21( 0/21)
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 (=125nهاي توصيفي براي متغيرهاي مطالعه ) . شاخ 2جدول 

 متغير بعد †ميانه دامنه ميان چارکي کمينه بيشينه

 ک  1/00 1/21 1/10 8/95

 هسته کيفيت زندگي باروري

 هيجاني 2/54 3/33 2/4 8/95

 جسمي-ذهني 5/02 3/33 3/8 0/100

 اي رابطه 0/15 9/22 0/25 8/95

 اجتماعي 8/10 2/31 0/0 0/100

 ک  0/00 0/20 5/22 0/85

 محيط 2/50 0/25 5/12 1/93 نباروري از نمر درما زندگي کيفيت

 قابليت پذيرش 5/02 1/10 0/25 0/100

 اضطرا  - 3/9 0/0 0/1 0/21

 رضايت از زندگي - 0/24 0/11 0/5 0/35

 زياد ميانه و دامنه ميان چارکي به جاي ميانگين و انحراف معيار گزارش شده است.به دلي  پراکندگي †

 

 بين رضايت از زندگي، اضطرا  و کيفيت زندگي رابطه بررسي براي نهايي مدل در ک  و مستقي  غير مستقي ، . اررات3جدول 

SMC†  رابطه ارر مستقي  ارر غير مستقي  ارر ک 

 اضطرا  ← از زندگي رضايت -453/0 - -453/0 21/0

05/0 
 کيفيت زندگي باروري ←اضطرا   -030/0 - 

 کيفيت زندگي باروري ←رضايت از زندگي  201/0 285/0 480/0

†Squared Multiple Correlations   

 

يبارور يزندگ تيفيعوام  مورر بر ک ياستاندارد شده حاص  از مدل ساز ميضرا ري. مقاد2شک  
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 گيريبحث و نتيجه
 هينشان داد که مدل ارا يپژوهش به طور کل نيا يها افتهي

 تيفياضطرا  و ک ،ياز زندگ تيروابط رضا يبررس يشده برا

 تواند يم انيکننده به پژوهشکده رو زنان نابارور مراجعه يزندگ

مککدل  يابيککارز يهککا (. شککاخ <4/0GOFمناسککم باشککد )

 زيک ن يريک گ که مدل در بخش انکدازه  دهند ينشان م يريگ اندازه

 يمرککم بکاال   ييايک کرونباخ و پا يآلفا ميمناسم است. ضرا

نکتکه   نيا ديمو 4/0تر از  بزرگ يعامل يبارها نيچن ، ه 1/0

از  تيرضکا  يهکا  سکازه  يبکرا  AVEشکاخ    نيچن است. ه 

دهنکده   به دست آمد، ککه نشکان   4/0 يو اضطرا  باال يزندگ

 AVEهکا اسکت. شکاخ      سازه نيا يباال برا ييهمگرا ييروا

بککه دسککت آمککد کککه  3/0برابککر  يزنککدگ تيککفيسککازه ک يبککرا

 سيمکاتر  جيمتوسکط اسکت. نتکا    يکي همگرا ييدهنده روا نشان

 يکي از روا يواگرا به روش فورن  و الرکر حاک ييسنجش روا

 واگرا قاب  قبول مدل است. 

که مدل  دهند ينشان م يمدل ساختار يابيارز يها شاخ 

تکر از   بکزرگ  tآماره  ريمناسم است. مقاد يدر بخش ساختار

Rمقکدار   نيچنک  نکته است. ه  نيا ديمو 90/1
سکازه   يبکرا  2

 يزندگ تيفيسازه ک ياضطرا  در حد متوسط و برا يزا درون

R ريمطلو  است. بر اساس مقاد
برازش مکدل بکا توجکه بکه      2

 ميک به ترت يزندگ تيفيا  و کاضطر يزا درون يها سازه که نيا

نسکبتاً   رنکد، يگ يقرار م ريتحت تأر گريد  و دو سازه  يتوسط 

Q اريمناسم است. بر اساس مع
 يهکا  سکازه  ينيب شي، قدرت پ2

در  گکر يد يها توسط سازه يزندگ تيفياضطرا  و ک يزا درون

 (. 15/0  يحد متوسط بوده است )نزد

بکه   ياز زنکدگ  تيپژوهش نشان داد که رضا نيا يها افتهي

افکراد نابکارور    يزندگ تيفيبر ک  يمستق ريو غ  يصورت مستق

باعث بهبود  ياز زندگ تيکه رضا ميترت نياست. بد رگذاريتأر

از  ياز زنکدگ  تيرضا نيچن ه  شود؛ يم يبارور يزندگ تيفيک

 يبکارور  يزنکدگ  تيک فيکاهش اضطرا  باعث بهبکود ک  قيطر

اضطرا  به عنوان  ريآزمون سوب  متغ جي. بر اساس نتاگردد يم

 يزندگ تيفيو ک ياز زندگ تيرضا نيدر رابطه ب يانجيم ريمتغ

بکر   ياز زنکدگ  تيرضکا  ريتأر زانيم تياست. در نها رگذاريتأر

 قيک از طر  يمسکتق  ريک افراد نابارور به صورت غ يزندگ تيفيک

شکد. مطالعکات    يابيک آن ارز  يمسکتق  رياز تأر تر شياضطرا  ب

افراد  يجنس تيو رضا ييزناشو تيمشابه نشان دادند که رضا

[. 21،10] دارد دار يمعن يا ها رابطه آن يزندگ تيفينابارور با ک

 يزنکدگ  تيفيو ک ياز زندگ تيرضا دار يبا رابطه معن جينتا نيا

 مطالعه همسو است. نيدر ا ينابارور

اضکطرا  زنکان    نيککه بک   دهکد  يمطالعه نشان م نيا جينتا

وجکود دارد.   دار يمعن يبستگ ها ه  آن يزندگ تيفينابارور و ک

 يهکا  زوج يآرتز و همکاران که بکر رو  ي در مطالعه جهينت نيا

مشکاهده شکده بکود     نيک از ا شيپ زينابارور انجام شده است، ن

نابکارور   نزنکا  يکه بکر رو  گريد يا در مطالعه نيچن [. ه 12]

مطالعه حاضکر، ارکر    جيهمسو با نتاکشور کره انجام شده است 

 ينابارور يزندگ تيفيک يبر رو يو استرس نابارور يافسردگ

اضکطرا  و   دار ي[. با توجه به رابطه معنک 15شده است ] دييتا

 اريافراد بسک  نيا ياجتماع تيافراد نابارور، حما يزندگ تيفيک

در زنکان و مکردان    يجا که مشک  نابکارور  دارد. از آن تياهم

از ازدواج و  يتياز خککود، نارضککا   يتينابککارور بککا نارضککا   

 يهکا  راه اسکت و درمکان   هک   يمرتبط با نابکارور  يها استرس

بر روابکط    يرمستقيو غ  يمستق ياررات منف تواند يم ينابارور

خکانواده، همسکر و دوسکتان افکراد      تيک افراد بگذارد، حما نيا

روابکط   انيک م نيها بکاهد. از ا آن ضطرا از ا تواند ينابارور م

در  تيک حما افکت يمنبکع در  نيتکر  فرد نابارور با همسرش مه 

 [.29،28،11است ] يدرمان نابارور نديفرا

 نيپژوهش حاضر همسو بکا مطالعکات گذشکته رابطکه بک      

کرد. مطالعات  دييو تا يو اضطرا  را بررس ياز زندگ تيرضا

 يشکناخت  روان يهکا  يژگک يو نيروابکط بک   يبه بررسک  يمتعدد

 نيرابطکه بک   ياصک  و همککاران بکا بررسک     يدياند. س پرداخته

 يبسکتگ  زنان نابارور، هک   يو سطح شادمان ياز زندگ تيرضا

 يا را نشان دادند. در مطالعه ريدو متغ نيا نيب دار يعنمثبت و م

اضکطرا  و   نيو همککاران نشکان دادنکد ککه بک      يونديپ گريد

وجکود   يدار يو معن يمنف  رابطه ييزناشو تيو رضا يافسردگ

خود نشکان دادنکد ککه      و همکاران در مطالعه في[. س30دارد ]

 انمندي زنک  احساس افسردگي و نااميدي باعث کاهش رضايت
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 ي [. مطالعه31گردد ] نابارور از زندگي گذشته، حال و آينده مي

نلسون و همکاران نشان داد که تجربه فرزند داشتن و رابطه آن 

نداشکتن   اياست و فرزند داشتن  دهيچيپ اريبس يبا سالمت روان

از  تيرضکا  ،يزنکدگ  ي)ماننکد: تجربکه معنکا    يبسته به عکوامل 

مشککالت   ايک افکراد   يعنقکش اجتمکا   ،يزنکدگ  هياول يازهاين

بکر   يمنفک  ايک مثبت  يارر تواند ي( ميو مشکالت مال ييزناشو

 [. 32بگذارد ] يسالمت روان

 ريزنان نابارور، با توجکه بکه مقکاد    يزندگ تيفيسازه ک در

 ياصکل   گرفکت ککه پکس از هسکته     جهينت توان يم ها يبستگ ه 

 يمختلکف زنکدگ   يهکا  ککه از جنبکه   ينابکارور  يزندگ تيفيک

حکازز   اريدرمان بس رشيپذ تيقابل رد،يپذ يافراد ارر م يشخا

 تيفيدرمان، ک رشيپذ تيقابل شيبا افزا نياست. بنابرا تياهم

بعد  نيا ياز طرف افت،يخواهد  شينابارور افزا در زنان يزندگ

 يهکا  تيک حما شيبکا افکزا   توانکد  ينابارور م يزندگ تيفياز ک

 [. 33،10] ابديبهبود  يو روان يجسمان

 يو فضکا  طياز لحکا  محک   ،ينابارور يزندگ تيفيک ارتقا

سکهولت   زيک و درمکان و ن  رشيپکذ  نکد يفرآ  يدرمان، بکا تسکه  

 گکردد؛  يکشکور ممککن مک    يبه مراکز درمان نابارور يدسترس

بکا اسکتفاده از    نيرفتار و تعام  مناسکم کارکنکان بکا مکراجع    

دادن  تيک اهم ،يگروه يها يريگ  يآموزش کارکنان، بهبود تام

 نيک از ا يارکرات ناشک   شيو پکا  يشکناخت  روان يها به مشاوره

 يضاف تيفيک تواند يم يدرمان يها  يو ت مارانيها در ب مشاوره

نابکاروران را   يزنکدگ  تيفيک ميترت نيدرمان را باال برده و بد

 [.19،10بهتر کند ]

مرککز    يک به عنکوان   انيپژوهشگاه رو که نيتوجه به ا با

امککان وجکود دارد ککه     نيک ا شکود  يشناخته م رانيدر امرجع 

شکست در درمان   مراکز سابقه گرياز د شيمرکز ب نيا مارانيب

و  يتجربکه بتوانکد ابعکاد روانک     نيک داشته باشکند و ا  ينابارور

  يدر تعمک  ميتتر نيقرار دهد. بد ريها را تحت تأر آن ياجتماع

دقت کرد. حج  نمونه کک  و   ديپژوهش با نيحاص  از ا جينتا

 نيک ا يريپکذ   يتعمک  ،يمرککز درمکان    يانتخا  نمونه از تنها 

 ديها، با اين يافته  يتعم ي. برادهد يقرار م ريمطالعه را تحت تأر

ديگر، با مشکارکت افکراد    ييها   در پژوهش يروابط مورد بررس

 متفاوت مورد آزمون قرار گيرد. ابزاري زيو ن گرينابارور د

 ييو کشورها رانيدر ا که نيگفت با توجه به ا ديبا انيپا در

و  شود يزنان محسو  م ي فهيوظ يآور با فرهن  مشابه فرزند

ککه   يدر مکوارد  يحتک  ينابکارور  يو اجتماع يروان يفشارها

 نيچنک  يمتوجه زنان است، بررس تر شيمردان نابارور باشند، ب

نابکارور   انزنکان و مکرد   يزمان بر رو به صورت ه  يا مطالعه

 .رسد يبه نمر م يضرور
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Introduction: Negative consequences of infertility and its treatment involve women more than men. 

Psychological pressures of infertility negatively affect some in fertility treatment outcomes such as quality 

of life. In this study the rational relationship among anxiety, life satisfaction, quality of life and also the 

relationship between psychological factors and quality of life in infertile women was analyzed.  

Materials and Methods: In this cross-sectional analytical study, 125 infertile women referring to Royan 

institute (Iran) were selected by convenience sampling. The participants were asked to complete the self-

administered questionnaires of anxiety, life satisfaction and quality of life. SEM was used to assess the 

predictive relevance of the proposed model and partial least square (PLS) was used to estimate the model 

parameters.  

Results: The results of this study indicate that life satisfaction has direct and indirect effect on the 

quality of life of infertile individuals. Life satisfaction improves the quality of life and it also improves the 

quality of life through decreasing infertile people's anxiety. The Sobel test result shows that anxiety, as a 

mediator variable, influences the relationship between life satisfaction and quality of life.  

Conclusion: Finally, the anxiety mediated indirect effect of life satisfaction on quality of life of infertile 

individuals is stronger than its direct effect. 
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