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Abstract
Introduction: This study aimed to investigate the relationship between cognitive distortions
and quality of life among females after menopause, infertility, hysterectomy and uterine
leiomyoma in comparison with normal controls in the city of Kermanshah during year 2015.
Materials and Methods: This study was causal-comparative. The study population included
post-menopausal females, those with a history of infertility, hysterectomy and fibroids and
clinics and private practice Obstetricians and healthy controls, residing in the city Kermanshah.
The total sample size was 250 individuals (50 in each group), selected by convenience
sampling. Cognitive distorted questionnaire and quality of life questionnaire were used. The
Pearson correlation coefficient tests and tests for independents significant difference correlation
coefficients were used for data analysis.
Results: The results showed that there was a significant inverse relationship between cognitive
distortions and quality of life among females after menopause, infertility, hysterectomy and
uterine leiomyoma, as well as in normal control subjects (P=0.001).
Conclusions: The diseases associated with reproductive and sexual health of females caused
lower quality of life and cognitive distortions. Also, the results showed that there was a
significant inverse relationship between cognitive distortions and quality of life among females
after menopause, infertility, hysterectomy and uterine leiomyoma, as well as in normal controls.
Keywords: Cognitive Distortions, Quality of Life, Menopause, Infertility, Hysterectomy,
Uterine Leiomyoma.
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مقاله پژوهشی

مجله «پژوهش سالمت» دوره  ،1شماره  ،4تابستان 1395

بررسی رابطه تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بین زنان یائسه ،نابارور،
تحت عمل هیسترکتومی ،فیبروم رحمی و زنان بارور
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،مقایسه رابطه تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بین زنان یائسه ،نابارور ،تحت عمل
هیسترکتومی ،فیبروم رحمی و عادي در شهر کرمانشاه در سال  1394بود.
مواد و روشها :روش پژوهش علی -مقایسهاي بود .جامعه آماري شامل زنان نابارور ،یائسه ،زنانی که تحتجراحی

نتایج :نتایج کلی نشان داد که بین تحریف شناختی و کیفیت زندگی زنان نابارور ،یائسه ،عمل جراحی فیبروم رحمی،
عمل هیسترکتومی و افراد سالم رابطه معکوس معنیداري وجود دارد (.)P=9/991
نتیجهگیری :بیماريهایی که مرتبط با باروري و سالمت جنسی زنان است ،کیفیت زندگی را پایین آورده و باعث
تحریف شناختی در آنها میگردد ،همچنین ،نتایج نشان داد ،بین تحریف شناختی و کیفیت زندگی زنان نابارور،
یائسه ،عمل جراحی فیبروم رحمی ،عمل هیسترکتومی و افراد سالم رابطه معکوس معنیداري وجود دارد.
کلمات کلیدی :تحریف شناختی ،کیفیت زندگی ،زنان یائسه ،نابارور ،هیسترکتومی ،فیبروم رحمی
تمامی حقوق نشر براي معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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هیسترکتومی و فیبرومهاي رحمی کلینیکها و مطبهاي خصوصی متخصصان زنان و مامایی و زنان سالم همراه
بیماران در شهر کرمانشاه بودندکه از این تعداد  259نفر (از هر گروه  59نفر) از طریق روش نمونهگیري در دسترس
انتخاب شدند .سپس پرسشنامه تحریف شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی بر روي آنها اجرا شد و از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون معنیداري تفاوت ضرایب همبستگی براي گروههاي مستقل براي تحلیل دادهها استفاده
شد.
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با وجود تغییرات مختلف در زمینه نگرش نسبت به مسائل
جنسی در قرون اخیر ،هنوز هم اهمیت باروري در ذهن بشر
حفظ شده است ،به نحوي که یکی از عوامل تحکیم زندگی
زناشویی وجود فرزند است .به همین علت باروري که مرحلهاي
طبیعی از زندگی و یکی از مهمترین اهداف هر پیوند زناشویی
است ،مفهومی از ادامة روند زندگی جاودانه براي بشر دارد [.]1
در مقابل باروري جنبة مهم دیگري به نام ناباروري وجود دارد
که با ناتوانی در باردار شدن بعد از یک سال فعالیت جنسی
مداوم و بدون استفاده از روشهاي پیشگیري از بارداري تعریف
میشود [.]2
نتایج مطالعات متعددي ،آشفتگی ،استرس ،افسردگی ،پایین
بودن عزت نفس ،نارضایتی زناشویی و نارضایتی جنسی را
پیامدهاي روانشناختی ناباروري معرفی مینمایند و بسیاري از
مطالعات تأثیر ناباروري روي ازدواج و روابط جنسی بین زوجین
را نشان دادهاند [ .]3براساس مدارک سازمان جهانی بهداشت،
رابطه جنسی بین زوجین مترادف با مقاربت جنسی نیست و
هدف آن صرفاً تجربه یا عدم تجربه ارگاسم نیست [.]4
براساس آمار این سازمان ،ناتوانی در بارداري حدود  39میلیون
نفر را در دنیا درگیر کرده است [ .]5حدود یک چهارم زوجهاي
ایرانی ناباروري اولیه را در طول زندگی مشترکشان تجربه
میکنند و  3/4درصد آنها براي همیشه داراي مشکل ناباروري
اولیه هستند [ .]6بررسی شیوع ناباروري در مناطق مرکزي
مازندران نشان داد ،شیوع ناباروري  13/2درصد و میزان
ناباروري حل نشده  4درصد بوده است [.]9
برخی افراد نیز فشار روانی را سبب ناباروري میدانند زیرا
ارتباط بین فشار روانی و ناباروري ،اغلب دور باطلی را تشکیل
میدهد که در یک جرقه تأثیر و تأثر فشارآوري یکدیگر را
تشدید میکنند .زوجین ناباروري که خود را در ناباروري خویش
مؤثر میدانند ،با سرزنش خود فشار روانی ادراک شده را
شدیدتر کرده و در نتیجه مشکل را حادتر میکنند [.]3
با باال رفتن سن زنان و آغاز یائسگی بیماريهاي جسمی ،روانی
و افکار ناکارآمد متبلور میشود و با تغییراتی نظیر به پایان
رسیدن قدرت باروري زنان برخی عالئم مانند گرگرفتگی،
تعریق ،تپش قلب ،اختالل خواب ،تحریک پذیري ،بیحالی،
خلق و خوي افسرده ،فراموشی ،کاهش میل جنسی ،خشکی
واژن ،مقاربت دردناک و عالئم ادراري آغاز میشود که اصوالً
ادامهدار میباشد [ .]9در این مرحله از زندگی ،زنان با بسیاري
از مشکالت و عوارض ناشی از کمبود هورمونهاي جنسی
مواجه خواهند شد و در نتیجه کیفیت زندگی آنها تحت تأثیر
این مشکالت قرار خواهد گرفت.

در کنار بیماريهاي زنان ،عمل هیسترکتومی یا رحم برداري
نیز وجود دارد که بعد از سزارین دومین اقدام جراحی عمده در
زنان است [ ]19و به دالیل متفاوتی از جمله ،فیبروئیدهاي
رحمی که باعث تغییر موقعیت رحم از مکان معمولش به درون
مجراي واژن شده باشند؛ سرطان رحم ،گردن رحم یا
تخمدانها؛ آندومتریوز؛ خونریزي غیرطبیعی واژنی ،درد مزمن
لگنی ،آدنومیوز یا ضخیم شدن دیواره رحم انجام میگیرد و
بیشترین تأثیر را بر ناتوانی جسمی بعد از عمل به مدت چند
ماه را به همراه دارد .عالوه بر بیماريهاي بیان شده فیبروم
رحمی بیماري زنان است که ممکن است در سن باروري یا
ناباروري اتفاق بیفتند و سالمت جسمی را به شدت تحت تأثیر
قرار میدهد.
با توجه به اینکه در این بیماريها فشار جامعه ،ترس از هم
گسیختگی خانواده ،از دست دادن عالقه به همسر و تنشهاي
بالقوه ناشی از درمانها ،منجر به ایجاد تنیدگی ،احساس
درماندگی تعارض ،سرخوردگی ،افت شدید عزت نفس و کاهش
اعتماد به نفس ،کنارهگیري و انزوا مشکل در هویت ،احساس
عدم زیبایی و بی معنایی زندگی تجربه میشود لذا عالوه بر
علل جسمانی ،عوامل شناختی و عاطفی زیادي به دنبال دارند و
باعث پایین آمدن کیفیت زندگی در زنان شده که تأثیر زیادي
بر نگرشها و افکار این بیماران دارد.
کیفیت زندگی ،رابط بین وضعیت سالمت شخص از یک سو و
توانایی در دنبال کردن اهداف زندگی از سوي دیگر است.
بنابراین برآورده شدن نیازها و الویت هاي اساسی انسان ،نقش
مهمی در کیفیت زندگی دارد [ .]12 ,11امروزه کیفیت زندگی
جمعیتها به عنوان چارچوبی براي ارائه خدمات متناسب با
جنبههاي مختلف زندگی و تخصیص منابع مورد استناد قرار
میگیرد .اهمیت سنجش کیفیت زندگی به حدي است که
برخی بهبود کیفیت زندگی را به عنوان مهمترین هدف
مداخالت درمانی نام میبرند [ ]13که بعد روانی آن در اشتراک
با مفاهیم روانی و هیجانی است که مسائلی چون افسردگی،
ترس ،خشم ،سعادت ،خوشی و اضطراب در آن مطرح میشود
[ ]14که در بیماران دچار درد مزمن باالتر از سایر بیماران دیگر
است چرا که این بیماران دچار دردهاي هیجانی بودند که در
نتیجه تحریفات شناختی است.
تحریفات شناختی از جمله عواملی است که با بسیاري از
بیماریها ارتباط دارد ،تحریفات شناختی برگرفته از شیوه
درمانی مبتنی بر نظریه اختالالت هیجانی و مطالعات بالینی و
تجربی است .این اصطالح به معناي اشتباهات و سوءگیريهاي
شناختی است یعنی نحوهاي که بیمار موقعیتها و فشارهاي
روانی را ارزیابی میکند و دیدگاهش نسبت به خود ،دنیا و
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پرسشنامه تحریفاتشناختی

یافتهها
این پژوهش بر روي  259نفر انجام گرفت که گروههاي نمونه از
نظر سطح تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،وضعیت تأهل توصیف
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پرسشنامه تحریفهاي شناختی ،با هدف دستیابی به ابزاري
آسان براي آگاهی از تحریفهاي شناختی استفاده شده در
زندگی روزمره ساخته شده است و از آنجایی که بسیاري از
مشکالت و هیجانات نامناسب ما از سوي تفکرات نامعقولمان
است ،آگاهی از این تفکرات براي رهایی از بخش عظیمی از
مشکالت و مداخالت موجود در زندگی ضروري است .پرسشنامه
مورد نظر شامل  29عبارت که به سنجش تحریفهاي شناختی
مطرح شده توسط آلبرت آلیس در سال  2994پرداخته و هر
تفکر نامعقول تعداد  2عبارت را به خود اختصاص داده است.
پایایی آن از طریق همسانی درونی توسط آلفاي کرونباخ و
همچنین از طریق آزمون مجدد پس از دو هفته براي کل
مقیاس به ترتیب  9/69و  r =9/94و براي خرده مقیاسهاي آن
به ترتیب  9/96 ،9/99و  9/94بدست آمد ،روایی آن از طریق
همبستگی با خرده مقیاسها به ترتیب  9/53 ،9/45و 9/53
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روش این پژوهش ،توصیفی از نوع علّی -مقایسهاي بود .جامعه
آماري مشتمل بر زنان نابارور ،یائسه ،زنانی که تحت جراحی
هیسترکتومی و فیبرومهاي رحمی بود که در ماههاي بهمن و
اسفند  1394به کلینیک و مطب متخصصان زنان و مامایی
شهرستان کرمانشاه مراجعه کردند .از کلیه افراد شرکت کننده
در طرح رضایتنامه آگاهانه شرکت در پژوهش اخذ شد .نمونه
پژوهش شامل ( 299هر گروه  59نفر) بیمار زن از جامعه
آماري باال و  59زن در گروه سالم (همراه بیماران) بودند که
مالکهاي ورود به پژوهش (زنان یائسه ،نابارور ،تحت عمل
هیسترکتومی ،فیبروم رحمی) را داشتند.
مالکهاي خروج عبارت بودند از )1 :نداشتن اختالالت
روانپزشکی عمده؛  )2عدم دریافت داروهاي روانپزشکی در حین
و  2ماه قبل از پژوهش؛  )3نداشتن دوره سوگواري در حین
پژوهش.
ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از )1 :پرسشنامه تحریفات
شناختی؛  )2پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

آینده و اعتقادات و نگرشهایی که سبب افزایش آسیب پذیري
او در برابر اختالالت هیجانی میشود [.]15
با توجه به اهمیت تحریفهاي شناختی و کیفیت زندگی در
شدت ،تحمل و عود بیماري ،در این پژوهش رابطه تحریف
شناختی و کیفیت زندگی زنان یائسه ،نابارور ،تحت عمل
هیسترکتومی ،فیبروم رحمی و عادي مورد مقایسه قرار
میگیرد .سؤال اصلی تحقیق این است که آیا تفاوتی بین رابطه
تحریف شناختی و کیفیت زندگی زنان یائسه ،نابارور ،تحت
عمل هیسترکتومی ،فیبروم رحمی و عادي وجود دارد؟

بدست آمده که همگی در سطح  9/99اطمینان معنی دار است
[.]16
با توجه به اینکه این پرسشنامه در ایران دچار تغییراتی در
محتواي سواالت شده است لذا پژوهش قبلی اعتبار سنجی
نشده بود که در این پژوهش انجام گرفت و میزان آلفاي
کرونباخ دراین پژوهش  9/93بود که به استناد جدول نانالی
( )1993قابل قبول است.
پرسشنامه کیفیت زندگی ) (WHOQOL-BREFپرسشنامه
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی طرحی بود که براي
اولین بار در سال  1991اجرا شد .هدف این طرح ایجاد ابزاري
بین المللی و ناوابسته به فرهنگ جهت ارزیابی کیفیت زندگی
افراد بود .این ابزار (پرسشنامه) ادراک افراد را نسبت به
سیستمهاي ارزشی و فرهنگی و همچنین اهداف شخصی،
استانداردها و نگرانیها خود ارزیابی میکند.
این پرسشنامه ابزاري است که در تعدادي از مراکز در سرتاسر
دنیا استفاده شده و بنابراین به طور گسترده مورد آزمایش و
بررسی قرار گرفتهاند [ ]19که شامل  26آیتم است که از نسخه
 199آیتمی این پرسشنامه برگرفته شده است .این پرسشنامه
 4حیطه وسیع را اندازه گیري میکند ،که عبارتند از :سالمت
جسمی ،سالمت روانشناختی ،روابط اجتماعی و محیط .عالوه
بر این موارد این پرسشنامه سالمت عمومی را نیز میتواند
ارزیابی کند .آیتمهاي پرسشنامه نیز بر روي یک مقیاس 5
گزینهاي ارزیابی میشود .نمره باالتر نشان دهنده کیفیت
زندگی بهتر است .در بررسی آیتمهاي نسخه کوتاه پرسشنامه
نشان داده شد که نمره  4حیطه بسیار شبیه نسخه بلند
پرسشنامه کیفیت زندگی میباشد .این شباهت تا  %95گزارش
شده است .تحقیقات انجام شده در مورد مشخصات روانسنجی
فرم کوتاه پرسشنامه نشان دهنده اعتبار افتراقی ،اعتبار محتوا،
پایایی درونی (الفاي کرونباخ؛ سالمت جسمی  ،9/39سالمت
روانشناختی  ،9/96روابط اجتماعی  9/66و محیط  )9/39پایایی
بازآزمایی مناسبی است [.]13
این پرسشنامه با تغییر محتوا بارها در داخل کشور اعتبار
سنجی شد ولی این پژوهش سؤاالت اصلی پرسشنامه را مورد
بررسی قرار داد و میزان آلفاي کرونباخ؛ سالمت جسمی ،9/53
سالمت روانشناختی  ،9/51روابط اجتماعی  9/49و محیط
 )9/51و روایی کل پرسشنامه  9/93به دست آمد که به استناد
جدول نانالی ( )1993قابل قبول است .براي تجزیه و تحلیل
دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنیداري تفاوت
ضرایب همبستگی گروههاي مستقل استفاده شد.
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گروه نمونه و همسران آنها و سن و مدت ازدواج میتواند در
کیفیت زندگی و تحریفات شناختی نقش داشته باشد و نتایج
در جدول  2قابل مشاهده است.

شدهاند .طبق جدول  1میزان تحصیالت اکثر افراد گروه نمونه
( 44/3درصد) دیپلم بود 54/4 ،درصد گروه نمونه خانهدار بودند
و  92درصد گروه نمونه متأهل بودند .با توجه به اینکه سن
جدول  :1مقایسه وضعیت تحصیلی ،شغلی و تأهل در گروههاي  5گانه
نابارور
F

یائسه
F

P

فیبروم
P

F

هیسترکتومی
F

P

عادی

P

کل
P

F

P

F

تحصیالت
22
36
12
14
16
9

12
44
19
13
12
4

19
49
3
22
16
4

46
112
29
33
29
5

وضعیت اشتغال
خانهدار
آزاد
کارمند

32
9
9

29
13
5

64
13
13

54
36
19

22
19
13

33
19
2

44
29
36

19
26
9

96
29
4

34
52
14

54/4
29/2
16/4

136
93
41

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
مطلقه

6
41
3

1
46
3

12
32
6

2
92
6

9
43
2

1
46
3

9
96
2

9
49
1

2
92
6

9
93
2

3/2
92
4/3

3
23
12

نابارور

فیبروم

یائسه

سن گروه نمونه

̅x
33/24

9/51

سن همسران

39/46

9/35

43/49

سن ازدواج

19/99

4/19

19/54

3/24

مدت ازدواج

13/56

3/93

29/96

3/39

S

هیسترکتومی

̅x
39/69

3/19
3/96

36/32
29/99

5/93

11/53

3/29

S

̅x
32/39

9/43
9/92

43/53
21/32

4/69

29/19

19/96

S

عادی

̅x
41

9/99
3/29

33/93
29/64

5/53

9/32

3/23

S

̅x
39/42

3/11
9/99

S

جدول  :1رابطه بین تحریف شناختی و کیفیت زندگی گروههاي  5گانه
متغیر مالک :کیفیت زندگی

متغیر پیشبین
زنان نابارور

تحریف شناختی

-9/435

**9/9991

زنان یائسه

تحریف شناختی

-9/491

**9/9991

عمل جراحی فیبروم رحمی

تحریف شناختی

-9/356

**9/9991

عمل جراحی هیسترکتومی

تحریف شناختی

-9/495

**9/994

زنان عادی

تحریف شناختی

-9/299

**9/941

نتایج جدول  2بیانگر آن است میانگین سن گروه نمونه 35/31
و انحراف معیار آن  ،3/93میانگین سن همسر گروه نمونه
 33/99و انحراف معیار آن  ،3/99میانگین سن ازدواج گروه
نمونه  29/42و انحراف معیار آن  4/33بود و میانگین مدت

ازدواج گروه نمونه  15/92و انحراف معیار آن  9/99بود .نتایج
جدول  3نشان داد ،بین تحریف شناختی و کیفیت زندگی زنان
نابارور ،یائسه ،عمل جراحی فیبروم رحمی ،عمل هیسترکتومی
و افراد سالم رابطه معکوس معنیداري وجود دارد .با توجه به
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r

P

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.1.4.5.9

جدول  :2مقایسه سن گروه نمونه ،همسرانشان ،سن و مدت ازدواج

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتري

11
13
6
9
3
9

19
26
9
1
3
1

29
52
13
2
6
2

6
22
5
9
6
2

5
29
4
11
3
2

14
26
3
5
2
9

23
52
6
19
4
9

13/4
44/3
19/3
13/2
19/3
2
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اینکه این پژوهش از نوع علی مقایسه است لذا ابتدا از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  :4مقایسه رابطه بین تحریف شناختی و کیفیت زندگی زنانn = 259 ،
r

Zr

Z

P

نابارور

-9/435

-9/539

9/963

NS

یائسه

-9/491

-9/543

نابارور

-9/435

-9/539

فیبروم

-9/356

-1/293

نابارور

-9/435

-9/539

هیسترکتومی

-9/495

-9/439

نابارور

-9/435

-9/539

عادی

-9/299

-9/299

یائسه

-9/491

-9/543

فیبروم

-9/356

-1/293

یائسه

-9/491

-9/543

هیسترکتومی

-9/495

-9/439

یائسه

-9/491

-9/543

عادی

-9/299

-9/299

فیبروم

-9/356

-1/293

هیسترکتومی

-9/495

-9/439

فیبروم

-9/356

-1/293

عادی

-9/299

-9/299

هیسترکتومی

-9/495

-9/439

عادی

-9/299

-9/299

مقایسه وضعیت زنان

3/641

P > 9/91

-9/543

NS

-1/134

NS

-4/139
-4/325
-9/636

P > 9/91
P > 9/91
NS

هیسترکتومی و عادي بود .به همین منظور  259بیمار (از هر گروه
 59نفر) از بیماران و همراهان مراجعه کننده به کلینیک خصوصی
مامایی و بیمارستانهاي زنان و زایمان (زایشگاه) در بهمن و اسفند
ماه  1394که مبتال به بیماري نابارور ،یائسه ،تحت عمل جراحی
فیبروم رحمی ،هیسترکتومی بودهاند به روش در دسترس باروش
مبتنی بر مالک انتخاب و سپس پرسشنامه تحریف شناختی و
کیفیت زندگی بر روي آنها اجرا شد .نمرات تحریف شناختی و
کیفیت زندگی در هر گروه محاسبه شد و رابطه تحریف شناختی و
کیفیت زندگی مقایسه شد و نتایج نشان داد ،بین تحریف
شناختی و کیفیت زندگی زنان نابارور ،یائسه ،عمل جراحی
فیبروم رحمی ،عمل هیسترکتومی و ارفاد سالم رابطه معکوس
معنیداري وجود دارد.
در راستاي این پژوهش میتوان از پژوهشهاي قادري و همکاران
( ،)1392سرابندي و همکاران ( ،)1392نصیري امیري و همکاران
( ،)1392یداهلل پور و همکاران ،)1392( ،حیدرزاده و همکاران
( ،)1392کرامت و همکاران ( ،)1392درویش پورکاخکی و همکاران
( ،)1392موسوي و همکاران ( ،)1391احمدي ( ،)1391مسگریان و
همکاران ( ،)1391خیام نکوئی و همکاران ( ،)1339کارلس ()2994
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هدف پژوهش حاضر مقایسه رابطه تحریف شناختی و کیفیت زندگی
در بین زنان نابارور ،یائسه ،تحت عمل جراحی فیبروم رحمی،

-1/121

NS

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.1.4.5.9

بحث

-9/435

NS

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.4.207

نتایج جدول  4نشان داد ،آزمون معنیداري تفاوت ضرایب
همبستگی دو گروه مستقل نشان میدهد رابطه بین تحریف
شناختی و کیفیت زندگی زنان نابارور با تحت عمل جراحی
فیبرم رحمی ( ،)Z = 3/994 ،P > 9/91زنان یائسه با تحت
عمل جراحی فیبرم رحمی ( ،)Z = 3/641 ،P > 9/91زنان
تحت عمل جراحی فیبرم رحمی با هیسترکتومی (،P > 9/91
 ،)Z = -4/139زنان تحت عمل جراحی فیبرم رحمی با عادي
( )Z = -4/625 ،P > 9/91تفاوت معنیداري مشاهده میشود.
اما رابطه بین تحریف شناختی و کیفیت زندگی زنان نابارور با
یائسه ( ،)Z= 9/963 ،NSنابارور با هیسترکتومی (،NS
 ،)Z = -9/435نابارور با عادي ( ،)Z = -1/121 ،NSیائسه با
هیسترکتومی ( ،)Z = -9/543 ،NSیائسه با عادي (،NS
 ،)Z = -1/134هیسترکتومی با عادي ()Z = -9/636 ،NS
تفاوت معنیداري مشاهده نمیشود.

3/994

P > 9/91
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نتیجهگیری

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از تمامی شرکت کنندگان در پژوهش کمال
سپاسگزاري را دارند .همچنین اظهار میدارند که هیچگونه تداخل
منافعی وجود ندارد.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

تحریفات شناختی و کیفیت زندگی در بین زنان نابارور ،یائسه،
تحت عمل جراحی فیبروم رحمی ،هیسترکتومی و عادي با
یکدیگر تفاوت دارد .میزان تحریفات شناختی نتیجهگیري
شتاب زده ،استدالل احساسی ،برچسب زنی و شخصی سازي در
زنان نابارور ،یائسه ،تحت عمل جراحی فیبروم رحمی،
هیسترکتومی بیشتر از تحریفات افراد عادي و تحریف شناختی
همه یا هیچ ،باید ،بهتر ،برچسب زنی و شخصی سازي بیماران
عادي بیماران بیشتر از افراد عادي است .بیماران زنان در
نتیجهگیري شتاب زده باالتر از سایر بیماران حاد در تحریف
باید و بهتر باالتر از بیماران درد مزمن قرار دارند .افراد عادي
نسبت به بیماران داراي درد مزمن و بیماران غیر درد مزمن در
همه خرده مقیاسهاي کیفیت زندگی باالترند .بیماران غیر درد
مزمن در عملکرد جسمانی و کنترل درد وضعیت بهتري نسبت
به بیماران درد مزمن دارند .همه تحریفات شناختی ده گانه با
کیفیت زندگی افراد عادي و بیمار (درد مزمن و غیر درد مزمن)
رابطه منفی دارند .تحریفات شناختی تعمیم مبالغه آمیز ،تفکر
همه یا هیچ ،شخصی سازي و برچسب زنی توانایی پیشبینی
کیفیت زندگی افراد را دارند.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.1.4.5.9

و هئو ،لِنین ،اُکولی و منسر ( )2999نام برد که بیانگر کیفیت زندگی
پایین در زنان دچار بیماريهاي مزمن بود [.]19
موسوي و همکاران ،به این نتایج دست یافته است که بین نمرات
تحریف شناختی دو گروه بیماران مبتال به وابستگی مواد افیونی و
افراد غیروابسته تفاوت معناداري وجود دارد و افراد وابسته به مواد
نگرشهاي ناسالمتري نسبت به خود ،دنیا و آینده دارند.
ابعاد روانی و جسمی در بیشتر بیماران نامطلوب و در جمعیت سالم
مطلوب بودند .نتایج درویش پورکاخکی و همکاران ،حاکی از این
است که زنان و مردان نابارور به طور معناداري نمرات پایینتري در
ابعاد عمکرد جسمی ،ایفاي نقش جسمی ،انرژي و نشاط ،دردهاي
بدنی و ایفاي نقش عاطفی از بیماران مبتال به مرمن کسب کردند.
خانواده و اطرافیان افراد داراي درد مزمن ،بدلیل طوالنی بودن
مدت بیماري و شدت درد در جریان دبیماري و مسائل مرتبط
با آن قرار میگیرند و اغلب زندگی و امور عادي آنان متأثر از
این بیماري میگردد .بیماران نیز از این شرایط ناراحتند و
معموالً به واکنشها و رفتارهاي نزدیکان در مورد بیماري
حساساند و در مورد احساسات و عقاید اطرافیان در این زمینه
حدسهایی میزنند و داوريهایی انجام میدهند که اغلب این
ذهن خوانیها با اشتباهات و انحرافاتی همراه است که
روانشناسان این حدسها را تحریفات شناختی مینامند .این
شرایط موجب میگردد تا بیماران درد مزمن و غیر درد مزمن
تحریفات شناختی بیشتري نسبت به افراد عادي تجربه کنند.
در مورد کیفیت زندگی باید گفت :طبق تعریف سازمان جهانی
بهداشت [ ]29کیفیت زندگی ،درک فرد از موقعیت زندگی
خویش است ،که تحت تأثیر سیستم فرهنگی و ارزشی موقعیتی
است که فرد در آن زندگی میکند .بر همین اساس اهداف،
انتظارات ،استانداردها و خواستههاي فرد به میزان وسیعی متأثر
از وضعیت جسمانی ،روانی ،میزان استقالل و روابط اجتماعی و
اعتقادات اوست.
افراد داراي بیماريهاي طوالنی مدت و شدید (داراي درد مزمن
و غیر درد مزمن) به علت بیماري و شرایط و وضعیت ناشی از
آن درک متفاوتی نسبت به افراد عادي از زندگی دارند و به تبع

آن اهداف ،انتظارات و خواستههایشان متفاوت خواهد بود .آنان
داراي نگرانیهایی در زمینه زندگی و بهبودي خود دارند ،از به
زحمت انداختن دیگران در رنجند ،استقاللشان با توجه به
وضعیت بیماري مورد تهدید است و نوع تفریح ،فعالیت و تغذیه
متفاوتی نسبت به افراد عادي دارند .مجموعه این عوامل موجب
میگردد تا کیفیت زندگی آنان با افراد عادي متفاوت باشد.
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