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بررسی جایگاه مهار سالمت در خانمهای نابارور و ارتباط آن با برخی اطالعات جمعیت شناختی
خانمهای مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری امید خلیج فارس بوشهر
2

مهستی گنجو* ،1فرامرز کوشش

*1مربی گروه تکنولوژی جراحی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
 2مرب ی گروه هوشبری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
(دریافت -3131/31/31 :پذیرش)3131/33/31 :
چکیده
مقدمه :جایگاه مهار سالمت یک مفهوم روان شناختی است که منعکس کننده باورهای فرد در خصوص محدوده یا گسترهای است که در
آن پیامدهای زندگی انسان بوسیلهی رفتار وی تبیین می شود .ناباروری به عنوان یک مشکل اساسی در زنان ،نیازمند یک نگاه ویژه و
کمکهای حرفهای به آنهاست .در این موقعیت حساس از زندگی زوج نابارور ،نقش پیش بینی رفتارهای بهداشتی آنها در پیگیری درمان
قابل توجه است.
هدف :این مطالعه با هدف تعیین مؤلفههای سه گانه جایگاه کنترل سالمت در زنان نابارور و ارتباط این مؤلفهها با برخی از ویژگیهای
مردم شناختی آنها انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی است .جامعه پژوهش را  022نفر از خانمهای نابارور مراجعه کننده به
مرکز باروریوناباروری امیدخلیجفارس بوشهر که شرایط ورود به پژوهش را داشتند تشکیل دادند .نمونهگیری به روش در دسترس انجام شد.
ابزار جمعآوری اطالعات شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه چند وجهی جایگاه کنترل سالمت بود .پس از جمعآوری
اطالعات ،دادهها به وسیله نرمافزار  SPSSویرایش  81مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.

نتیجه گیری :با توجه به نتایج ،زنان نابارور شهر بوشهر که برای درمان مراجعه میکردند دارای میانگین نمره باالتری از محور کنترل
درونی نسبت به محورکنترل بیرونی بودند .از میان متغیرهای جمعیت شناختی مشخصترین ارتباط بین سطح تحصیالت و جایگاه کنترل
سالمت دیده شد؛ بنابراین آموزش می تواند افراد را به سمت محور درونی سالمت سوق دهد و شاید این مسئله باعث میشود افراد با سطح
آموزش بهتر ،مسائل مرتبط با سالمت را بهتر مدیریت کنند.
کلید واژهها :جایگاه مهار سالمت ،خانمهای نابارور ،مقیاس چند وجهی جایگاه مهار سالمت
* بوشهر ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی
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یافتهها :بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،بیشترین میانگین امتیازها مربوط به مؤلفه باور درونی با میانگین و انحراف معیار ±7/74
 04/18بود .میانگین و انحراف معیار امتیاز مؤلفه افراد مؤثر و شانس به ترتیب  01/66 ± 7/1و  81/21 ± 5/80بود .نتایج پژوهش نشان
داد که میانگین نمرات مؤلفه باور درونی در زنانی که تحصیالت دانشگاهی داشتند بیشتر از بقیه گروههای تحصیلی و در زنانی که
تحصیالت سیکل داشتند کمتر از دیگر گروههای تحصیلی بوده است .همچنین میانگین نمرات مؤلفه شانس زنانی که تحصیالت ابتدایی
داشتند به صورت معناداری بیشتر از زنانی بود که تحصیالت دانشگاهی داشتند ( .)P˂2/25میانگین نمرات مؤلفه باور درونی در زنانی که
وضعیت اقتصادی خانواده آنها متوسط بود به صورت معناداری بیشتر از زنانی بود که از وضعیت اقتصادی ضعیف برخورداربودند
( .)P=2/279آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مولفهی شانس و سن ،همبستگی آماری مستقیم و معنیدار وجود دارد (.)P=/221
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گنجو و همکاران

بررسی جایگاه مهار سالمت در خانمهای نابارور و 11/...

باروری و تولید مثل جزیی از حیات خانواده ،دنباله و

حفظ ،بازیابی و ارتقای سالمت هستند .در میان عوامل

امتداد رشته هستی انسان و به عنوان هدفی مقدس و

شناختی ،باورهای عمومی قابلکنترلی که با سالمت انسان

بنیادی ،همواره از ارزش و قداست خاصی برخوردار بوده و

ارتباط دارند ،معموالً در چارچوب نظریه جایگاه کنترل

هست )1( .سازمان بهداشت جهانی ناباروری را به عنوان

سالمت مفهومسازی شدهاند .این باورها بهعنوان عاملی

یک مشکل مهم بهداشت باروری مطرح کرده است.

بسیار مهم و تعیینکننده بر رفتارهای مرتبط با سالمتی

تجربه ی ناباروری که برخی آن را بحران ناباروری نام

شناختهشدهاند؛ بهعبارتدیگر اعتقادات و باور انسانها در

نهادهان د با استرس فیزیکی ،اقتصادی ،روان شناختی و

مورد قابلکنترل بودن آنچه برایشان اتفاق میافتد فلسفه

اجتماعی همراه است که تمام جنبههای زندگی افراد را

اساسی در درک زندگی توسط آنها در جهان هستی

تحت تأثیر قرار میدهد .این رویداد تنش جدی در زندگی

است )5(.در این میان جایگاه کنترل سالمت یک مفهوم

محسوب شده و ضربهی روانی شدیدی بر زوجین وارد

روانشناختی است که منعکسکننده باورهای فرد در

میسازد .از نظر روان شناسی ناباروری یک عامل تهدید

خصوص محدوده یا گسترهای است که در آن پیامدهای

کننده سالمتی است)2(.

زندگی انسان بهوسیله ی رفتار وی تبیین میشود)6(.

طبق تعریف بالینی نازایی اولیه توسط سازمان بهداشت

جولیان بی روتر ،برای اولین بار ساختار اولیه جایگاه

جهانی ،یک زوج ،زمانی نازا تلقی میشوند که طی  1سال

کنترل سالمت را از نظریه یادگیری اجتماعی خود اقتباس

مقاربت بدون پیشگیری ،باروری نداشته باشند )3(.هرچند

کرد .روتر در نظریه جایگاه کنترل سالمت عنوان کرد که

در نگاه اول ،ناباروری یک وضعیت بالینی است؛ ولی

یادگیری در انسان بر اساس تقویت عملکرد گذشته او

تشخیص آن میتواند تأثیر زیادی بر عملکرد هیجانی

انجام میشود؛ به عبارت دیگر جایگاه کنترل سالمت

زوجین درگیر با این مشکل بر جای بگذارد .عالوه بر بعد

انتظارات عمومی افراد را در خصوص علت پاداشها یا

روانی ،ناباروری سایر جنبههای زندگی فرد شامل ابعاد

تنبیهات نشان میدهد و مشخص میکند که فرد چه

اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد)4(.

کسی یا چیزی را مسئول آنچه برای او اتفاق افتاده است

دیدگاهی که افراد نابارور در مورد مشکل خود دارند و

میداند )8 ,7(.روتر برای نخستین بار اصطالح جایگاه

رفتاری که در مقابل این مشکل به عنوان یک مسئله

کنترل را بهطور علمی مطرح کرد .جایگاه کنترل به

مرتبط با سالمت اتخاذ میکنند میتواند زندگی آنان را

ادراکی گفته میشود که انسان از علیت نتایج رفتار خود

تحت تأثیر قرار دهد.

دارد .بر اساس مطالعات گاردنر و وارن ( )1778جایگاه

رفتارهای مرتبط با سالمتی دربرگیرنده طیف وسیعی از

مهار با درجهی پذیرش مسئولیت فردی انسان بهعنوان
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مقدمه

الگوهای رفتاری ،عملکرد و عادات انسان در ارتباط با

 /15پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /31زمستان 3131

نتیجهی رفتار وی در ارتباط است .پذیرش حوادث

مردان نازا انجام شد نمره محور کنترل درونی بیش از نمره

بهعنوان پیامد رفتار خودمان در قالب کنترل داخلی و

محور کنترل خارجی گزارش گردید .در این مطالعه بین

پذیرش حوادث بهعنوان نتیجهی عملکرد دیگران و ارتباط

محور کنترل درونی با سطح تحصیالت ارتباط آماری

دادن حوادث به شانس ،بخت و اقبال ،قضا و قدر بهعنوان

معنیدار دیده نشد؛ اما بین نمره محور کنترل خارجی و

جایگاه مهار خارجی توضیح داده میشود)7(.

سطح تحصیالت ارتباط آماری معنیدار گزارش گردید .در

بیش از  25سال است که مقیاس چندوجهی جایگاه

این مطالعه همچنین بین سن و مؤلفه محور کنترل درونی

(Multidimensional Health

و افراد مؤثر به ترتیب ارتباط آماری معنیدار مستقیم و

کنترل سالمت

Locus Control) MHLC

1

به عنوان یکی از

معکوس دیده شد)11(.

استفاده واقع شده است .جایگاه مهارکنترل سالمت به

نازا در ایران انجام شد ،محور کنترل درونی ارتباط معکوس

عنوان یک ساختار مهم در فهم و پیش بینی رفتارهای

با اضطراب و افسردگی داشت)12(.

بهداشتی شناخته شده است .جایگاه درونی کنترل سالمت

ایسکاندارسیا و همکارانش در مطالعهای که به بررسی

به طور مثبتی با آگاهی و نگرش ،وضعیت روان شناختی،

مقایسهای جایگاه کنترل سالمت در خانمهای مبتال به

رفتارهای بهداشتی ،سالمت و بهداشت بهتر ،همراه و

سرطان سینه و خانمهای سالم پرداختند ،به این نتیجه

همگام میشود .درمقابل ،بیشتر منابع بیرونی جایگاه

رسیدند که خانمهای مبتال به سرطان سینه امتیازهای

کنترل سالمت (بخصوص افراد قدرتمند و بانفوذ یا بخت و

باالتر در جایگاه کنترل خارجی و امتیاز پایینتری در

اقبال) با رفتارهای بهداشتی منفی در وضعیت

جایگاه کنترل داخلی در مقایسه با خانمهای سالم

روانشناختی ضعیف همراه میشوند )11(.در حال حاضر،

داشتند)13(.

جایگاه مهار سالمت بهعنوان یک متغیر مؤثر در توسعه و

تاکارل و همکارانش هم جایگاه مهار سالمت را در بیماران

پیشرفت رفتارهای بهداشتی و ظرفیت درمانی و تبیین

مبتال به اسکیزوفرنی و خانواده درجه اول آنها بررسی

مشکالت بهداشتی شناخته میشود .علیرغم اهمیت

کردند که نتایج تحقیق نشان داد ،بیماران مبتال به

جایگاه کنترل سالمت مطالعات محدودی در این زمینه

اسکیزوفرنی دارای جایگاه کنترل خارجی بودند)14(.

بهخصوص روی افراد نابارور انجام گرفته است.

چناری و همکاران ( )2116در مطالعه خود نشان دادند که

در مطالعهی معروفیزاده و همکاران ( )2116که به منظور

بیشترین نمره در کارکنان علوم پزشکی مربوط به زیر

روانسنجی ابزار سنجش جایگاه کنترل سالمت در زنان و

مقیاس محور کنترل درونی و کمترین نمره مربوط به زیر
مقیاس شانس بوده است )15(.کوهن در مطالعهی خود که

1

). Multidimensional Health Locus Control (MHLC
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کاراترین ابزارهای سنجش اعتقاد مربوط به سالمت مورد

در مطالعهای که توسط عمانی و همکاران روی  311فرد

گنجو و همکاران

بررسی جایگاه مهار سالمت در خانمهای نابارور و 14/...

دهنده سالمت انجام داد ،نشان داد که جمعیت عرب

روش مطالعه

شرکتکننده در پژوهش از میزان کمتر کنترل درونی و

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی

میزان باالی محور کنترل بیرونی نسبت به جمعیت یهودی

است .جامعه پژوهش را خانمهای نابارور مراجعه کننده بهه

برخوردار بودند)16(.

مرکز باروری و ناباروری امید خلیج فهارس بوشههر تشهکیل

مرور متون نشان میدهد که مطالعات اندکی در زمینه

می دادند .حجم نمونهه بها احتسهاب انحهراف معیهار مؤلفهه

جایگاه کنترل سالمت در افراد نابارور و ارتباط آن با عوامل

جایگاه مهار سالمت برابر بها  1/78بها توجهه بهه مطالعهات

دموگرافیک انجام شده است و نتایج مطالعات انجام شده

پیشین ( ،)15خطای نوع اول  1/15و دقت  1/15انحهراف

نیز در یک راستا نمیباشد .از آنجا که درمان ناباروری در

معیار ،تعداد  181نفر محاسبه گردید که با احتساب ریزش

بسیاری موارد نیازمند درمان طوالنی است ،طوالنی بودن

نمونه تعداد  211نفر برآورد گردید .به این ترتیهب جامعهه

این روند و نیز پرتنش بودن آن ،زوجین را در بسیاری

پژوهش را  211نفر از خانمهای ناباروری کهه شهرایط ورود

موارد از ادامهی درمان منصرف میسازد .از طرف دیگر با

به پژوهش را داشتند و در فاصهله تیرمهاه تها آذرمهاه سهال

توجه به مشخص بودن ارتباط محور کنترل سالمت با

 1375به مرکز باروری و ناباروری امید خلیج فارس بوشههر

رفتار ارتقا دهنده سالمت ،به نظر میرسد مدیریت و

مراجعه کرده بودند ،تشکیل دادند.

انتخاب درمان ناباروری هم بهعنوان یک رفتار مرتبط با

معیارهای ورود بهه مطالعهه شهامل  .1تشهخیص نابهاروری

سالمت از این قاعده مستثنی نیست .اطالع از این مسئله

اولیه بر اساس پرونده مددجو  .2سهن  18تها  48سهال .3

که در زنان نابارور کدام محور کنترل سالمت غالب است و

حههداقل مههدت زمههان ازدواج دو سههال  .4ایرانههی بههودن .5

همچنین بررسی این مسئله که در افراد نابارور میزان

حداقل سواد خوانهدن و نوشهتن  .6تنهها همسهر بهودن .7

کنترل درونی یا بیرونی با کدام خصوصیات جمعیت

نداشتن سابقه ی بیماری های جسمانی (بیماریهای قلبی-

شناختی در ارتباط هست حائز اهمیت است .در دست

عروقههی ،کلیههوی ،دیابههت ،مههوارد بههدخیمی)  .8نداشههتن

بودن اطالعات زمینهای در خصوص جایگاه مهار سالمت

تاریخچه ی ابتال به بیماریهای روانی خاص (اسهکیزوفرنی،

بهعنوان پایهای برای طراحی مداخالت برنامههای سالمت

پارانویید ،افسردگی ،بیماری دوقطبی ،وسواس) و اقامت در

مهم و تأثیرگذار است .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین

استان بوشهر بود .الزم به توضیح است کهه تشهخیص ایهن

مؤلفههای سهگانه جایگاه مهار سالمت و ارتباط این

بیماری ها بر اساس خهود گهزارش دههی مهددجویان بهوده

مؤلفهها با برخی از ویژگیهای مردم شناختی ازجمله

است.

میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،امید به درمان ،وضعیت
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ب ا هدف ،ارتباط محور کنترل سالمت و رفتارهای ارتقا

اقتصادی در زنان نابارور شهر بوشهر انجام شد.

 /11پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /31زمستان 3131

فردی و جمعیت شناختی واحدهای پژوهش از قبیل سهن،

بوشهر معرفی نمود .سپس با کسب اجهازه از ریاسهت ایهن

تحصهیالت ،وضههعیت اقتصههادی خههانواده (مههالک وضههعیت

مرکههز فرآینههد نمونههه گیههری را شههروع کههرد .پژوهشههگر و

اقتصادی خهود اظههاری واحهدهای پهژوهش بهوده اسهت)

همکاران با مراجعههای مداوم به کلینیهک نابهاروری امیهد،

مدتزمان ازدواج ،طول مدت درمان ،علهت نهازایی و دیگهر

ضمن توضیح اهداف پژوهش ،خانم هایی کهه شهرایط ورود

مشخصات جمعیت شناختی بود .جهت سنجش محورهای

به مطالعه را داشهتند بهه روش نمونهه گیهری در دسهترس

کنترل سالمت از فرم "ب" پرسشنامه اسهتاندارد سهنجش

انتخاب میکردند .به خانمهایی که شرایط و تمایل ورود به

جایگاه کنتهرل سهالمت چنهدوجهی ( )MHLCاسهتفاده

مطالعه را داشتند توضیحات الزم در مورد اهداف پهژوهش

شد .نسخه "ب" این ابزار به پیشگویی رفتارهای بهداشهتی

داده می شد .در ادامه جهت رعایت مالحظات اخالقهی ،بهه

مبتنی بر باورهای افراد میپردازد کهه شهامل  18گویهه در

آنها اطمینان داده میشد که اطالعات پرسشنامه محرمانه

قالب  3مؤلفه ( 6گویه برای هر مؤلفه) هست .پاسه دههی

باقی خواهند ماند و شرکت در پژوهش اختیاری میباشهد.

به گویهها بهصورت لیکرت  6گزینهای بود .گزینهها شهامل

سپس به هر کدام از خانمها فرصهت داده مهیشهد کهه در

کامالً مخالفم (امتیاز  ،)1مخالفم (امتیاز  ،)2کمی مخهالفم

فضای اختصاصی پرسشهنامه هها را تکمیهل کننهد .ارائهه و

(امتیاز  ،)3کمی موافقم (امتیهاز  ،)4مهوافقم (امتیهاز  )5و

دریافت پرسشنامه ها توسط محقق و همکاران اجرا گردیهد

کامالً موافقم (امتیاز  )6میشدند .در نتیجه نمره فهرد از 6

و اگر در حین اجهرای مطالعهه سهؤال یها سهواالتی توسهط

تا  36برای هر مؤلفه متغیر خواهد بود.

شرکت کنندگان مطرح می شد به سؤاالت آنها پاس داده

در مجموع این پرسشنامه محورهای سهگانه شهامل محهور

میشد .حداقل یهک نفهر ازافهراد گهروه پهژوهش در طهول

کنترل درونی ( ،)ILOCافراد مؤثر (دیگهران)( )ELOCو

تکمیل پرسشنامه ها توسط خهانمههای شهرکت کننهده در

شههانس ( )CLOCرا مههیسههنجد .پایههایی و روایههی ایههن

پژوهش در کلینیک حضور داشتند تا در صهورت لهزوم بهه

پرسشنامه توسط دکتر مشکی و همکاران ایشان سهنجیده

سؤاالت شرکت کنندگان پاس دهنهد و ضهمناً پرسشهنامه

شده و مورد تأیید قرار گرفتهه اسهت )18 ,17(.متغیرههای

تکمیل شده را تحویل بگیرند.

مسههتقل شههامل مشخصههات مههردم شههناختی و متغیرهههای

پس از جمع آوری اطالعات ،دادههها بهه وسهیله نهرم افهزار

وابسته در این مطالعه مؤلفههای سه گانهه جایگهاه کنتهرل

 SPSSویرایش  18مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.

سالمت بودند.

برای توصیف داده ها از شاخص های آماری همچون تعهداد،

پژوهشگر پس از کسب مجوزهای الزم از معاونت پژوهشهی

درصد ،میانگین و انحراف معیار استفاده شده اسهت .بهرای

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دریافت معرفی نامه کتبی از

بررسی اهداف از آزمون ههای تحلیلهی ضهریب همبسهتگی
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ابزار جمعآوری اطالعات شامل فرم جمهعآوری مشخصهات

معاونت پژوهشی ،خود را به مرکزبهاروری و نابهاروری امیهد

بررسی جایگاه مهار سالمت در خانمهای نابارور و 13/...

گنجو و همکاران

پیرسون ،آزمون  tمستقل و تحلیهل واریهانس یهک طرفهه

معیار  28/41±5/72بود و کمترین و بیشترین میزان سهن

(آزمون تعقیبی توکی) استفاده شهده اسهت .در مطالعهه ی

همسران واحدهای پژوهش بهه ترتیهب  22و  51سهال بها

حاضر ،در تمام آزمونها سطح معنهی داری کمتهر از 1/15

میانگین و انحراف معیار  33/17±6/38بود .کمترین میزان

در نظر گرفته شده است.

مدت ازدواج زنان نابارور  2سال و بیشترین میزان  27سال

یافتهها

با میانگین و انحراف معیار  5/67±4/48بود.

در مجموع  211خانم در فاصله زمهانی مهرداد تها آذر مهاه

مشخصات جمعیت شناختی خانمههای شهرکت کننهده در

 1375وارد این طرح پژوهشی شدند .بر اساس اطالعات به

پژوهش با ذکر تعداد و درصد در جدول شماره یهک آورده

دست آمده ،کمتهرین و بیشهترین میهزان سهن واحهدهای

شده است.

پژوهش به ترتیهب  18و  42سهال بها میهانگین و انحهراف
جدول  :3توزیع فراوانی مشخصات مردم شناختی واحدهای پژوهش
نام متغیر
ابتدایی
سیکل
دیپلم
دانشگاهی

32
42
68
58

16
21
34
27

خانه دار
کارمند
سایر موارد

163
21
17

81/5
11
8/5

محل سکونت

شهر
روستا

147
53

73/5
26/5

سابقه استفاده از درمانهای ناباروری

دارد
ندارد

146
54

73
27

امید به درمان ناباروری

زیاد
متوسط
کم

73
51
23

47/3
34/7
15/8

تمایل به داشتن فرزند

خیلی زیاد
زیاد
متوسط

153
37
11

76
18/5
5/5

خوب
متوسط
ضعیف

26
125
47

13
63/5
24/5

میزان تحصیالت

وضعیت اشتغال

وضعیت اقتصادی خانواده
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تعداد

درصد

 /11پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /31زمستان 3131

میانگین و انحراف معیار نمره مؤلفه سهگانه جایگاه کنترل سالمت و همچنین حداقل و حداکثر نمره این سه مؤلفهه در جهدول
شماره  2گنجانده شده است .نتایج نشان داد که بیشترین امتیاز مربوط به مؤلفه باور درونی و کمترین امتیاز مربهوط بهه مؤلفهه
شانس میباشد.
جدول  :3میانگین و انحراف معیار مؤلفههای سهگانه جایگاه کنترل سالمت در واحدهای پژوهش
متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

باور درونی

211

11

36

افراد مؤثر

211

11

35

شانس

211

7

34

میانگین

انحراف معیار

27/31

4/47

23/66

4/8

18/18

5/12

سالمت با متغیرهای جمعیت شناختی در زنان نابارور شهر

تحصیالت آنها سیکل و دیپلم بود .تفاوت آماری معنی

بوشهر از آزمون آماری تی مستقل ،آنالیز واریانس یک

داری در مؤلفه افراد مؤثر در سایر وضعیتهای تحصیلی

طرفه (آزمون تعقیبی توکی) و ضریب همبستگی پیرسون

دیده نشد .میانگین نمرات مؤلفه شانس زنانی که میزان

استفاده شده است .با توجه به نتایج آزمون تحلیل

تحصیالت آنها ابتدایی بود به صورت معنی داری بیشتر از

واریانس ،تفاوت آماری معنی داری در میانگین مؤلفههای

زنانی بود که میزان تحصیالت آنها دیپلم و دانشگاهی

سهگانه جایگاه مهار سالمت زنان نابارور شهر بوشهر با

بود .تفاوت آماری معنی داری در مؤلفه شانس در سایر

توجه به میزان تحصیالت وجود دارد .برای مشخص شدن

وضعیتهای تحصیلی دیده نشد.

تفاوت در سطوح مختلف تحصیلی از آزمون توکی برای

از سوی دیگر تفاوت آماری معنی داری در میانگین مؤلفه

مقایسههای دو به دو استفاده شد و مشخص گردد که

باور درونی جایگاه مهار سالمت زنان نابارور شهر بوشهر با

بیشترین میانگین نمرات مؤلفه باور درونی مربوط به زنانی

توجه به وضعیت اقتصادی خانواده وجود داشت .میانگین

است که میزان تحصیالت آنها دانشگاهی بود و کمترین

نمرات مؤلفه باور درونی زنانی که وضعیت اقتصادی

میانگین نمره مربوط به زنان با میزان تحصیالت سیکل بود

خانواده آنها متوسط بود به صورت معنی داری بیشتر از

که این تفاوت میانگینها از لحاظ آماری معنیدار میباشد.

زنانی بود که از وضعیت اقتصادی ضعیف برخوردار بودند.

تفاوت آماری معنی داری در مؤلفه باور درونی در سایر

با توجه به نتایج پژوهش بین مؤلفههای جایگاه مهار

وضعیتهای تحصیلی دیده نشد .میانگین نمرات مؤلفه

سالمت و محل سکونت ،وضعیت اشتغال ،سابقه استفاده از

افراد مؤثر ،در زنانی که میزان تحصیالت آنها ابتدایی بود

درمانهای ناباروری و امید به درمان و تمایل به داشتن
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به منظور تعیین ارتباط مؤلفههای سه گانه جایگاه مهار

به صورت معنی داری بیشتر از زنانی بود که میزان

بررسی جایگاه مهار سالمت در خانمهای نابارور و 13/...

گنجو و همکاران

فرزند ارتباط معنی دار وجود نداشت .نتایج مقایسه نمرات

ارتباط آماری معنیدار دیده نشد .آزمون همبستگی

مؤلفه سهگانه مهار سالمت بر حسب عوامل جمعیت

پیرسون نشان داد که بین مؤلفهی شانس و سن،

شناختی در جدول شماره  3آورده شده است.

همبستگی آماری مستقیم و معنیدار وجود دارد1/211( .

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفهی

=rو  )P=1/113بین دو زیر مقیاس مهار درونی

شانس و سن ،همبستگی آماری مستقیم و معنیدار وجود

( P=)1/367و افراد مؤثر ( )P=1/211با سن ارتباط آماری

دارد .بین دو زیر مقیاس مهار درونی و افراد مؤثر با سن

معنیدار دیده نشد.

جدول  :1مقایسه میانگین نمره مؤلفههای سه گانه جایگاه مهار سالمت بر حسب عوامل جمعیت شناختی

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

ابتدایی

27/53±3/77

26/13±5/73

21/17±5/37

سیکل

26/27±5/17

21/77±4/41

18/74±5/4

26/66±4/61

22/77±4/22

17/28±4/77

دانشگاهی

28/67±3/68

24/67±4/47

16/88±4/53

P

1/125

1/111

1/111

خانه دار

27/17±4/61

23/66±4/87

18/27±5/11

کارمند

27/35±3/12

22/85±4/65

17/55±4/73

سایر موارد

28/65±4/43

24/65±4/37

16/65±6/35

P

1/431

1/528

1/412

شهر

27/35±4/5

23/76±4/67

18/33±5/18

روستا

27/21±4/43

23/42±5/21

17/4±4/75/

P

1/845

1/66

1/285

خوب

26/88±4/77

22/65±4/54

17/85±4/71

متوسط

27/88±4/23

23/71±4/75

17/73±5/25

23/57±4/57

18/57±4/76

P

1/147

1/475

1/723

زیاد

28/1±4/5

24/28±4/18

18/35±5/67

متوسط

26/7±4/41

23/57±5/27

17/71±3/61

کم

26/22±4/22

23/87±5/53

17/13±5/14

P

1/135

1/727

1/516

نام متغیر

تحصیالت

وضعیت اشتغال

محل سکونت

وضعیت اقتصادی

دیپلم

26/18±4/62

پایین

امید به درمان
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باور درونی

افراد مؤثر

شانس

 /51پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /31زمستان 3131

در تمامی فرهنگها نیاز اجتماعی برای تولید مثل وجود

جهت درمان به مرکز ناباروری مراجعه نموده بودند که این

دارد و ناباروری به صورت بالقوه به عنوان یک حادثهی

معرف همه افراد نابارور نمیباشد .در صورت امکان

تنش زا ،توانایی ایجاد آشفتگی و آسیب به زندگی ،خانواده

گسترش جامعه پژوهش به نمونههایی که معرف کلیه افراد

و فامیل را دارد .دیدگاه افراد در مورد علت ایجاد این

نابارور جامعه باشند میتواند نتایج دقیقتری را ارائه دهد.

بیماری و رویکرد آنها در مورد رفتار بهداشتی که در

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که محور کنترل سالمت با

مواجهه با این مشکل اتخاذ میکنند میتواند بر زندگی

سطح تحصیالت در ارتباط میباشد به گونهای که نمره

آنان اثرگذار باشد .پژوهش حاضر به منظور تعیین

محور کنترل درونی در افراد با تحصیالت دانشگاهی و نمره

مؤلفههای سه گانه جایگاه مهار سالمت و ارتباط این

افراد مؤثر و شانس یعنی محور خارجی در افراد با

مولفهها با ویژگیهای جمعیتشناختی در زنان نابارور شهر

تحصیالت پایین بیشتر بود که این یافته با مطالعه کواهارا

بوشهر انجام شد.

و همکارانش ( )2114که نشان دادند افراد با تحصیالت

نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره مؤلفه باور درونی

زیر دیپلم میزان باالتری از محور کنترل شانس و افراد

در شرکت کنندگان بیش از دو مؤلفه دیگر میباشد .البته

مؤثر را نسبت به محور کنترل داخلی دارند هم سو

الزم به توضیح است که میانگین مؤلفه افراد مؤثر نیز

میباشد )17(.معروفیزاده و همکاران ( )2116نیز نشان

نزدیک به میانگین مؤلفه باور درونی بود .یافتههای این

دادند که در افراد نابارور با تحصیالت پایینتر نمره محور

مطالعه با نتایج حاصل از مطالعه معروفیزاده و همکاران

کنترل خارجی یعنی شانس و افراد مؤثر بیشتر است که با

( )2116که در جامعهای از زنان و مردان نابارور میانگین

یافتههای پژوهش حاضر همسو میباشد .در مطالعه ذکر

باالتری از محور کنترل درونی نسبت به دو مؤلفه دیگر را

شده نمره محور درونی در افراد با تحصیالت باال بیشتر بود

گزارش نمودند همخوانی دارد )11(.مطالعات در مورد

اما این تفاوت نمره از نظر آماری معنیدار نبود که با نتایج

محور کنترل سالمت در بیماران حاکی از آن است که در

مطالعه حاضر همسو نمیباشد )11(.میروفسکی () 2117

بیماران مبتال به سرطان پستان یا بیماران مبتال به اختالل

دستاوردهای تحصیلی ،مهارتها و توانمندیهایی که در

روانی میانگین نمره کنترل خارجی بیشتر از نمره محور

خالل تجربیات آموزشی آموخته میشوند را در سالمت

کنترل درونی میباشد( )14 ,13که با نتایج پژوهش حاضر

مؤثر میداند .به عقیده او طیفی از علل وجود دارند که به

همسو نمیباشد که این اختالف میتواند منتج از تفاوت در

واسطه آنها تحصیالت به شکل غیرمستقیم بر سالمت

جامعه پژوهش باشد .از یک سو از نظر اغلب افراد ناباروری

تاثیرمی گذارند .او معتقد است که تحصیالت فرد موجب

یک بیماری محسوب نمیشود و نکته دوم این که جامعه

ارتقاء توانایی سازندگی وی و نیز شکلی از کنترل درونی

http://njv.bpums.ac.ir

] [ Downloaded from njv.bpums.ac.ir on 2022-09-28

بحث

پژوهش حاضر را خانمهای ناباروری تشکیل میدهند که

گنجو و همکاران
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مؤلفه شانس و سن

وضعیت اقتصادی متوسط نمره محور کنترل درونی بیشتر

ارتباط آماری معنیدار وجود دارد ولی بین دو مؤلفه دیگر

بود .همچنین بین وضعیت اشتغال و محل سکونت با مؤلفه

و سن ارتباط آماری معنیدار دیده نشد .در مطالعه برگلوند

سه گانه جایگاه کنترل سالمت ارتباط آماری معنیدار

و همکاران ( )2114بین محور کنترل درونی و سن ارتباط

وجود نداشت .در مطالعهی پورتینگا و همکاران ()2118

معکوس و بین افراد مؤثر و سن ارتباط آماری مستقیم

که با هدف بررسی جایگاه مهار سالمت و تفاوتهای

وجود داشت ،اما بین محور شانس و سن ارتباطی دیده

اجتماعی -اقتصادی در خودگزارشی سالمت بر روی

نشد که با نتایج مطالعه حاضر همسو نمیباشد )21(.در

 12418نفر از شهروندان گارفیلی انگلستان انجام شد،

مطالعه معروفیزاده و همکاران ( )2116بین محور کنترل

نشان داد که افرادی که از موقعیت پایینتر اقتصادی و

درونی و سن ارتباط مستقیم و بین افراد مؤثر و سن

اجتماعی برخوردارند و نیز افراد ناتوان و بازنشسته از سطح

ارتباط آماری معکوس وجود داشت اما بین محور شانس و

پایینتری از محور کنترل داخلی و سطح باالتر شانس

سن ارتباطی دیده نشد که با نتایج مطالعه حاضر همسو

برخوردار هستند( ،)22که جز در مورد ارتباط مؤلفه

نمیباشد )11(.این ناهماهنگی در نتایج مطالعات میتواند

کنترل درونی با وضعیت اقتصادی اجتماعی این مطالعه با

ناشی از جامعه پژوهش و حجم نمونه ،ابزار استفاده شده و

مطالعه حاضر همسو نمیباشند .همچنین در مطالعه

متدولوژی پژوهش باشد .انجام مطالعات بیشتر میتواند در

کواهارا بین وضعیت اشتغال و جایگاه کنترل سالمت

دستیابی به یک هماهنگی جهت شناخت گروههای سنی

ارتباط آماری معنیدار دیده شد( )17که با مطالعه حاضر

و تحصیلی که هر یک از محورهای کنترل سالمت را با

همسو نمیباشند که عدم هماهنگی میتواند ناشی از حجم

احتمال بیشتری دارند مؤثر باشد .برگلوند و همکاران

باالی نمونه مطالعه پورتینگا و همچنین مطالعه کواهارا

( )2114در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که سن و

باشد و همچنین جامعه پژوهش مطالعه ذکر شده مردم

تحصیالت با واسطهگری محور کنترل سالمت میتوانند

عادی میباشند و شامل مردان و زنان میباشند و منحصر

وضعیت سالمت فرد را تحت تأثیر قرار دهند )21(.بنابراین

به زنان نابارور نبودهاند.

توجه به این دو مقوله و ارتباط آن با محور کنترل سالمت

با توجه به نتایج پژوهش بین مؤلفههای سهه گانهه جایگهاه

در برنامهریزی و مدیریت سالمت زنان نابارور حائز اهمیت

مهار سالمت و سابقه استفاده از درمانهای ناباروری و امید

است.

به درمان ارتباط معنی دار وجهود نداشهت کهه بها مطالعهه

از نظر ارتباط بین وضعیت اقتصادی و جایگاه مهار سالمت

معروفیزاده ( )2116و همکاران که نشان دادند شکست در

تنها یک ارتباط حد مرزی بین محور کنترل درونی و

درمان ناباروری با جایگاه مهار سالمت ارتباط ندارد همسهو
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بر روی حوادث زندگی میگردد)21(.

وضعیت اقتصادی دیده شد ،بدین صورت که در افراد با
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موجود در خصوص عواملی کهه موجهب قطهع درمهانههای

بنابراین آموزش میتواند افراد را به سمت محور درونی

ناباروری می شوند مشخص کننده تاثیرات متقابل مددجو و

سالمت سوق دهد و شاید این مسئله هست که باعث

همسر وی ،همچنین گهروه درمهانی و محهیط بهر یکهدیگر

میشود افراد با سطح آموزش بهتر ،مسائل مرتبط با

هستند ،یعنی در واقع قطع درمان که نشانهای از ناامیهدی

سالمت را بهتر مدیریت کنند .با توجه به محدود بودن

به درمان است تحت تأثیر عوامل مختلف مهیباشهد .نکتهه

مطالعه در زمینه جایگاه کنترل سالمت در زنان نابارور

دیگر این که جامعه پژوهش حاضر افرادی هستند که جهت

انجام مطالعات بیشتر و همچنین مقایسه زنان نابارور با

درمان به مراکز مراجعه نموده انهد بنهابراین در اغلهب آنهان

زنان بارور از لحاظ جایگاه کنترل سالمت پیشنهاد میشود.

امید به درمان در حد متوسط و زیاد بهوده اسهت کهه ایهن

تشکر و قدردانی

می تواند روی ارتباط جایگهاه سهالمت بها امیهد بهه درمهان

ایههن مقالههه برگرفتههه از طههرح تحقیقههاتی ،بررسههی ارتبههاط

تأثیرگذار باشد.

محورهای کنترل سالمت و کیفیت زندگی در زنان نابهارور

پژوهش حاضر با محدودیتهایی روبرو بوده است ،از جمله

شهر بوشهر میباشد که در شورای پژوهشی دانشگاه علهوم

این که جامعه پژوهش حاضر را زنان نابارور مراجعه کننده

پزشکی بوشهر با شماره  4461بهه تصهویب رسهیده اسهت.

به مرکز ناباروری تشکیل میدادند ،بنابراین نتایج مطالعه

بدین وسهیله از معاونهت محتهرم پژوهشهی دانشهگاه علهوم

قابل تعمیم به همه زنان نابارور نمیباشد .محدودیت دیگر

پزشکی بوشههر و همکهاران ایشهان ،مسهئولین و کارکنهان

مطالعه مقطعی بودن آن است که این نیز تعمیمپذیری

محترم مرکز باروری و ناباروری امید خلهیج فهارس بوشههر

نتایج را کاهش میدهد.

که فرصت این پهژوهش را در اختیهار مها گذاشهتند و نیهز

نتیجهگیری

دانشجویان رشهته تکنولهوژی جراحهی خهانم هها امیهری و

با توجه به نتایج ،زنان نابارور شهر بوشهر که برای درمان

دهقان ابنوی که در انجام این پژوهش ما را یاری کردنهد و

مراجعه میکردند دارای میانگین نمره باالتری از محور

همچنین کلیهه مهراجعین کهه بها حوصهله و صهبر فهراوان

کنترل درونی نسبت به محورکنترل بیرونی بودند .از میان

پرسشنامهها را تکمیل کردند کمال تشکر را داریم.

متغیرهای جمعیت شناختی مشخصترین ارتباط بین
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میباشد )11( .بووین و همکارانش دریافتنهد کهه اطالعهات

سطح تحصیالت و جایگاه کنترل سالمت دیده شد.

51/... بررسی جایگاه مهار سالمت در خانمهای نابارور و

گنجو و همکاران
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Abstract
Introduction: Health locus of control is a psychological concept reflecting the individual’s
opinion about how one’s life events could be explicated by one’s actions. Infertility, as a basic
problem for women, needs a special consideration and professional help. Predicting infertile
couple’s health behaviors has a significant role in treatment follow-up at this sensitive stage
of their life.
Objective: The current study aimed to determine the three components of health locus of
control in infertile women and the relationship between these components and some
demographic characteristics of these infertile women in Bushehr Omid Persian Gulf Fertility
and Infertility Center.
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Method: This cross-sectional analytical study recruited 200 infertile women who met the
inclusion criteria, and were selected by convenience sampling. Data were collected by a
demographic and Multidimensional Health Locus of Control Form B questionnaire, and were
analyzed in SPSS version 18.
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Results: Based on the findings of this study, the highest mean score pertained to internal
belief component (27.31±4.47), and the lowest to chance component (18.08±5.12). The mean
score related to the internal belief of the women with higher education was significantly
higher than that in other women. The mean score related to chance in women with elementary
education was significantly higher than that in women with high school diploma and higher
education (p˂0.005). The mean score related to internal belief in women with moderate
economic status was significantly higher than that in women with low economic status.
Pearson’s correlation test showed a significant and direct relationship between chance and age
(P=0.003).
Conclusion: According to these results, infertile women who attended the clinic in Bushehr
had a higher mean score in internal locus of control than in external locus of control. The
most prominent relationship was observed between the level of education and health locus of
control. Therefore, training can lead people toward the internal locus of control. This can help
people with better education to manage health-related problems better.
Keywords: Health Locus of Control, Infertile Women, Multidimensional Health Locus of
Control
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