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  دانشگاه علوم پزشکی مشهد   -پزشکی   گروه رواندستیار4،   پزشکی استادیار گروه روان3 

 
  :خالصه 

     عـدم توانـایی بـاروری و    .هـا یافـت مـی شـود          نیاز به داشتن فرزند یک نیاز ذاتی است که کـم و بـیش در تمـام انـسان                  : مقدمه
 .   شـناختی جـدی گردنـد     این افراد باعث می شود که افراد نابارور دچار مـشکالت روان           واکنش های اجتماعی رایج در جامعه نسبت به         

محققین بر آن شدند تا  لذا .های زندگی فرد می گذارده از جمله مهمترین این مشکالت افسردگی است که تاثیر قابل توجه بر تمام جنب        
  . دهند عه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مورد بررسی قرارمراجنابارور    زن200میزان افسردگی و عوامل مؤثر بر آن را در 

 حجـم  نمونـه شـامل        .صورت ساده مـی باشـد     ه  است و روش نمونه گیری ب     مقطعی  این پژوهش یک مطالعه      : روش ها   و مواد
 عـدد از           18تعـداد . نامه مشخصات فـردی بـود      آزمون استاندارد بک و پرسش    مصاحبه بالینی ،      زن نابارور و ابزارهای گردآوری ،         200

 مـورد    مجـذور خـی و تحلیـل واریـانس         هـای   سپس نتایج حاصله با تست     . بدلیل نقص در تکمیل از مطالعه خارج شدند        پرسش نامه ها    
  . تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت

عالئـم افـسردگی خفیـف    % 3/36، ) 9ک کمتـر از   بـ نمـره   (بدون شواهدی از افـسردگی      % 9/42از افراد مورد مطالعه        :یافته ها 
به عبـارتی   . داشتند) و باالتر  30نمره بک   (افراد عالئم افسردگی شدید     %  11عالئم افسردگی متوسط و     % 9/9،  ) 10 - 19ک بین   بنمره  (
 بیمار، میزان تحصیالت بین سن،. بودبالینیآنها در حد افسردگی    % 9/20از زنان نابارور ، مبتال به درجاتی از افسردگی بودند که            % 1/57

  افـسردگی   صورت که بیشترین میزان شیوع عالئـم       ه این  ب .تحصیالت همسران و شغل با شیوع افسردگی رابطه معنی داری وجود داشت           
 بـین مـدت نابـاروری و        .شیوع افسردگی بـاالتر بـود      کمتر و غیر شاغل      در افراد با تحصیالت   همچنین   . بود  سال 21 - 33در طیف سنی    

  . سردگی رابطه معنی داری یافت نشدعلت نازائی با شیوع اف
زنان نابارور عالئم افسردگی در حد بالینی داشتند، حضور روان شناسان بـالینی و   % 9/20 با توجه به یافته های مطالعه که     :بحث  

  .روان پزشکان در مراکز تشخیص ودرمان ناباروری ضروری به نظر می رسد 
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                                               دآرت فاطمه هبداني و مهكاران  
         ٢٤ و ٢٣مشاره  ٨٣اييز و زمستان پ

  مقدمه
ست  از بارور نشدن یـک زوج پـس           ا نازائی عبارت 

ــک ــتفاده از    از ی ــدون اس ــنظم ، ب ــسی م ــاس جن ــال تم      س
زوجـین از   %  15 حـدود    .های پیشگیری از بارداری    روش

مــوارد % 40علــل نابــاروری در  نابــاروری رنــج مــی برنــد ،
 %20 مردانه و  عواملمربوط به    % 40 زنانه، عواملمربوط به   

  علل% 20 از. مشترک گزارش شده استعواملبه   مربوط 
ــشترک ــا 5 ،مـ ــر   %10 تـ ــدیوپاتیک ذکـ ــل ایـ           آن را علـ

  ) .1(اند نموده
ــک در    ــد فیزیولوژیـ ــک رونـ ــاروری یـ ــده بـ پدیـ
موجودات زنده است که در انـسان عـالوه بـر جنبـه هـای               
. فیزیولوژیک دارای ابعاد اجتماعی و روانی نیز مـی باشـد          

ات نشان داده اند که ناباروری مـی توانـد پیامـدهای            مطالع
ه که فرد ب   این. مراه داشته باشد   ه شناختی بسیاری  به    روان

طور طبیعی و مانند دیگر افـراد عـادی نمـی توانـد فراینـد               
ه  خـود بـ    ،تولید مثل را دنبال کند و صـاحب فرزنـد شـود           

عنوان یکی از تلخ ترین تجربیات زنـدگی مـی باشـد کـه              
شرایط روانی و اجتماعی نیز می توانـد بـه اهمیـت    زمینه و   

آن بیفزاید و آن را برای فرد تبدیل به یک بحـران روانـی              
زنان نابارور از جملـه افـراد اجتمـاع هـستند کـه در              . نماید

عـدم  . معرض آسیب های روانـی و شخـصیتی مـی باشـند           
احساس توانایی در باروری و واکنش های اجتماعی رایج         

ه این دسته از افراد زمینه ساز بـسیاری از          در جامعه نسبت ب   
  ). 2( فشارهای روانی برای این گروه است

ــتالل در     ــد باعــث اخ ــی توان ــاروری م ــین ناب همچن
کـاهش اعتمـاد    کیفیت روابط زناشویی ، جدایی و طالق ،     

ایـن  . بنفس و احساس طرد شدن در شخص نابارور گـردد   
یـا    و  اضـطراب  ،احساسات ممکن است منجر به افسردگی     

  ) . 3(احساس گناه گردد
) 4 و   5(در مطالعات انجام شـده در ژاپـن و نیجریـه            

سطح اضطراب و افسردگی در زنان نابارور نسبت به زنـان           
  اما در تعدادی  از مطالعات نیز تفاوت . بارور باالتر بود

  

  
قابل مالحظه ای بـین سـطح افـسردگی و اضـطراب زنـان              

  ). 6(بارور و نابارور وجود نداشت
طالعه انجام شده در دانشگاه تهـران  افـسردگی          در م 

در زنـان نابــارور بـا علــت نـازایی ، مــدت نـازایی ســطح ،     
  ). 7(تحصیلی و شغلی زنان ارتباط  داشت

ترشح    افسردگی همراه با اختالل در تنظیم       1 ملر در مطالعه 
LH هــای  بــود و در نتیجــه منجــر بــه اخــتالل در ســیکل 

  ). 8(دیباروری می گردتخمک گذاری و در فرایند 
که از علـل مهـم نـاتوانی و از      با توجه به اهمیت افسردگی      
بر آن شدیم تـا بـا انجـام ایـن           کار افتادگی در زنان است،      

تحقیق از دیدگاه آماری شیوع افسردگی و عوامل مـرتبط          
  . با آن را در زنان نابارور شهرستان مشهد بررسی نمائیم

  ها  مواد و روش
لعــه ، کلیــه زنــان نابــارور مراجعــه جامعــه مــورد مطا

ــشهد      ــصریه م ــاروری منت ــات ناب ــز تحقیق ــه مرک ــده ب کنن
ــد ــداد   .بودن ــر اســاس تع در طــی یــک بررســی مقطعــی ب

 نفر انتخـاب    200مراجعین به این مرکز حجم نمونه حدود        
 مــاه بــه ترتیــب ورود بــه 6شــد کــه در طــی مــدت زمــان 

دنـد، تـا    درمانگاه تمام افرادی که شرایط تحقیق را دارا بو        
  . نفر انتخاب شدند 200سقف 

  : بیمارانی وارد تحقیق شدند که شرایط زیر را دارا بودند
  . سال داشتند 18 حداقل -1
 .  سابقه اختالل افسردگی اساسی قبل از ازدواج نداشتند-2

 . قادر به تکمیل پرسش نامه بک باشند -3

 . رضایت به شرکت در تحقیق داشته باشند -4

ــه صــورت کامــل باشــند   شــامل تعر-5 .         یــف نابــاروری ب
بارور نشدن یک زوج پـس از یـک سـال تمـاس جنـسی         (

 ) منظم بدون استفاده از روش های پیشگیری از بارداری 

 . سابقه بیماری جسمی یا روان پزشکی نداشته باشند -6

  
  

                                                 
1. Meller  
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                           ... نابارورو عوامل مؤثر بر آن در زنان  افسردگي  شيوعبررسي  

   فصلنامه اصول هبداشت رواني
  

برای بیمارانی که وارد مطالعه می گردیدند،دوپرسش نامه        
مــه اول مربــوط بــه اطالعــات تکمیــل مــی شــد، پرســش نا

   :جمعیت شناختی فرد شامل مواردی چون
 ، همــسر ، میـزان تحـصیالت    زنسـن ، میـزان تحــصیالت  

شغل فرد ، سابقه قبلـی افـسردگی ، علـت نـازایی و طـول                
   .ناباروری بود  دوره

   .)9( بود1نامه دوم مقیاس سنجش افسردگی بک پرسش
ــاس  ــن مقیـ ــر ایـ ــرین و معتبرتـ ــی از رایجتـ       ین یکـ

 در تمـام اقـشار و محـیط هـای            و های روانی است   آزمون
 ایـن   .اجتماعی قابل اجرا بوده و به فرهنگ وابـسته نیـست    

 نشانه  9 سوال است که نمره صفر تا        21نامه دارای    پرسش
 نـشانه افـسردگی خفیـف ،        19 تـا    10 نمـره     ، بهنجار بودن 

تر  و بـاال 30 نشانه افسردگی متوسط و نمـره      29 تا   20نمره  
از آن نشانه افسردگی شدید به حساب مـی آیـد و توسـط              

دسـت  ه  مقایـسه اطالعـات آمـاری بـ       .خود فرد تکمیل شد   
 و تحلیـل    2آزمون های آماری مجذور خـی     آمده براساس   

نامه تعداد    پرسش 200در مجموع از    .  انجام شد  3واریانس
 عدد به دلیل نقص در تکمیل از تحقیق خارج شـدند و        18

  . مورد ارزیابی قرار گرفتنامه   پرسش182
  نتایج

 سال با انحراف معیـار      68/27متوسط سن مراجعین      
 01/6همچنـین متوسـط میـزان نابـاروری افـراد           . بود   41/4

اکثر مـراجعین خانـه     .  سال بود    45/4سال با انحراف معیار     
میـزان تحـصیالت    . دار ، با تحـصیالت زیـر دیـپلم بودنـد            

در گزارش ناباروری  . بودهمسران آنها نیز اکثر زیر دیپلم
آنها علت نـازایی بیـشتر بـه خـاطر مـشکالت در همـسران               

  ) .1جدول (گزارش شده بود 
  
  

  

                                                 
1. Beck Depression Inventory   
2.  Chi – Square 
3.  ANOVA 

  
  
  

  
بـدون  %) 9/42( نفـر    78 نفر خانم مورد مطالعـه       82از میان   

نمره آزمـون یـک بـین       (شواهدی دال بر افسردگی بودند      
ــابقی )9صــفر،  ــه  %)1/57( نفــر 104و م ــتال ب ــوعی مب ــه ن ب

  ).1نمودار (اوت بوده اندافسردگی با درجات متف

43%

36%

10%

11%
بدون افسردگي

افسردگي خفيف

افسردگي متوسط

افسردگي شدید

زن نابارور مراجعه 182 میزان شیوع افسردگی در -1 نمودار 
کننده به مرکز تحقیقاتی ناباروری منتصریه بر اساس اندکس 

  افسردگی بک
میزان افسردگی بیماران بر اسـاس میـزان تحـصیالت آنهـا            

گی شـدید در    مورد بررسـی قـرار گرفـت ، شـیوع افـسرد           
 ) افراد این گروه% 5/23(بیماران با تحصیالت زیر دیپلم 

  
  
  

 فراوانی متغیر
فراوانی نسبی 

 )درصد(
   9/65 120 خانه دار

 1/34 62 شاغل شغل

   4/37 68 زیر دیپلم
 6/62 114 دیپلم و باالتر تحصیالت

 رتحصیالت همس 4/37 68 زیر دیپلم

 6/62 114 دیپلم و باالتر

 4/36 56 مردانه

 1/35 54 زنانه

  
 علت نازایی

 6/28 44 هر دو

 ویژگی های جمعیت شناختی زنان نابارور مراجعه کننده -1جدول 
  به مراکز تحقیقاتی ناباروری منتصریه
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                                               دآرت فاطمه هبداني و مهكاران  
         ٢٤ و ٢٣مشاره  ٨٣اييز و زمستان پ
  

% 5/3(به مراتب بیشتر از افراد با تحصیالت دیـپلم و بـاالتر           
طبـق آزمـون هـای آمـاری ارتبـاط       . بـود ) افراد این گـروه   

معنی داری میان میزان تحـصیالت و شـیوع افـسردگی بـه             
بــا .خــصوص نــوع شــدید وجــود داشــت، بــه طــوری کــه 

ــصی ــود  تح ــایعتر ب ــسردگی ش ــر، اف )         =000/0p(الت کمت
  . )2جدول ( 
  
  
  

t =18.484     df = 3       Pv =0.000 

  
  

 زن نابارور 182 فراوانی میزان افسردگی در -3جدول شماره 
  صریه بر اساسمراجعه کننده به مراکزتحقیقاتی ناباروری منت

   همسرانتحصیالت میزان
  

  تحصیالت         دیپلم و باالتر  زیر دیپلم
  
  

  شدت  
   افسردگی

  فراوانی
فراوانی 

نسبی 
  )درصد(

  
  فراوانی

فراوانی 
نسبی 

  )درصد(

  1/49  56  4/32  22  بدون افسردگی
  8/36  42  3/35  24  افسردگی خفیف
  5/10  12  8/8  6  افسردگی متوسط
  5/3  4  5/23  16  افسردگی شدید

  
اری ارتباط معنی داری بـین شـیوع افـسردگی و           م آ از نظر 

کـه   طـوری ه   ب ،    سطوح تحصیالت همسران وجود داشت    
در سطوح تحصیلی پایین تر از دیپلم همسران ، افـسردگی      

اتب بیش از سطوح باالی دیپلم بـود و      شدید در زنان به مر    
ــاالتر از لیــسانس و فــوق دیــپلم در همــسران   در ســطوح ب
              مـــوردی از افـــسردگی شـــدید در زنـــان مـــشاهده نـــشد

)3 00 /0 =  p) ( 3جدول.(  
  

 زن نابارور 200  فراوانی میزان افسردگی در -4ماره جدول ش
مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی ناباروری منتصریه بر اساس 

  وضعیت شغلی
           تحصیالت  دیپلم و باالتر  زیر دیپلم

   همسران
     شدت 
  فسردگیا

  
  

  فراوانی

فراوانی 
نسبی 

  )درصد(

  
  فراوانی

  

فراوانی 
نسبی 

  )درصد(
  9/50  58  4/29  20  بدون افسردگی
  8/29  34  1/47  32  افسردگی خفیف
  3/12  14  9/5  4  افسردگی متوسط
  7  8  6/17  12  افسردگی شدید

  
یـان وضـعیت شـغلی و       ارتباط آماری معنـی داری م     

شـــیوع ). =000/0p(داشـــتندشـــیوع افـــسردگی وجـــود 
.  برابـر زنـان شـاغل بـود        2افسردگی در زنـان غیـر شـاغل         

هـای   همچنین موردی از افسردگی شدید در گروه خـانم         
ــا ــشدغش ــشاهده ن ــای  خــانم% 7/26کــه  در حــالی،ل م      ه

   . )4جدول ( مبتال به افسردگی شدید بودندنازاخانه دار
های تحت مطالعـه     میانگین مدت ناباروری در خانم    

 ،  1/6    سال بوده است که در گروه بدون افسردگی        01/6
 سـال و    8 ، افسردگی متوسط     2/5گروه افسردگی خفیف    
 سال بوده است که ارتبـاط معنـی      6گروه افسردگی شدید    

مدت درمان ناباروری ، علـت       ،داری میان مدت ناباروری   
   . < p )0/ 05( شیوع افسردگی مشاهده نشدنازایی با
  بحث 

عنوان یک بحران فردی ، استرس زیادی       ه  ناباروی ب 
های نابارور وارد مـی کنـد و مـی توانـد بـه طـرق           بر زوج 

  نابـاروری  . ت روانـی آنهـا را تهدیـد کنـد         گوناگون سالم 
  می تواند باعث اختالل در کیفیت روابط زناشویی و 

  شغل  شاغل  خانه دار
  

   شدت
    افسردگی

  فراوانی
فراوانی 
نسبی 

  )درصد(
  فراوانی

فراوانی 
نسبی 

  )درصد(
  3/61  38  3/33  40  بدون افسردگی

  4/19  12  45  54  خفیف افسردگی
  4/19  12  5  6  افسردگی متوسط
  0  0  7/16  20  افسردگی شدید

   نابارور   زن182 فراوانی میزان افسردگی در -2جدول       

 روری منتصریه بر اساسمراجعه کننده به مراکز تحقیقاتی نابا 
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                           ... نابارورو عوامل مؤثر بر آن در زنان  افسردگي  شيوعبررسي  

   فصلنامه اصول هبداشت رواني
  

کــــاهش صــــمیمیت، تــــرس از خاتمــــه رابطــــه 
ــه نفــس ،    زناشــویی، جــدایی ، طــالق ، کــاهش اعتمــاد ب

احــساس طــرد شــدن و درمانــدگی و در نتیجــه منجــر بــه  
  . افسردگی گردد

ع افـسردگی در    در چندین مطالعه نشان داده شده که شـیو        
  .زنان نابارور باالتر از جمعیت عمومی زنان است

دو  شــیوع افـسردگی در زنـان نابــارور   1 دمـرور  درمطالعـه 
 در مطالعه ما نیـز      ).10(برابر زنان بارور گزارش شده است     

       افراد درجاتی از افسردگی را تجربه می کردند که        % 1/57
  .  بودبالینیآن در حد افسردگی % 9/20

 زنان نابـاروری کـه      ، مشخص شد   دیگری  مطالعه در
انزوای اجتماعی کمتری دارند، سطح باالتری از رضـایت         
زندگی و مهارت بیـشتری در پاسـخ بـه اسـترس ناشـی از               

 همچنین بسیاری از زنـان نابـارور   .ناباروری نشان می دهند 
از داشتن روابط اجتماعی با مادران صـاحب فرزنـد دوری            

 ما نیز شیوع و شدت افـسردگی بطـور    در مطالعه . می کنند 
قابل مالحظه ای در افراد شاغل کمتر از زنـان غیـر شـاغل              

بنابراین  ). 7( که مطابق با یافته های مطالعات قبلی بود       بود  
زنان ناباروری که عملکـرد اجتمـاعی بـاالتری داشـته انـد             

     و ، داشــتن هویــت شــغلی دلیــل اســتقالل مــالی ه شــاید بــ
   استرس ، افسردگی مهارت بهتر  در پاسخ بهعدم انزوا یا  

در ایـن مطالعـه بـاالتر بـودن          . کمتری را تجربه کرده انـد     
سطح تحصیالت هم در زنان و هم همسرانشان بـا کـاهش            

         ارتبـــاط  در زنـــان نابـــارورشـــدت و شـــیوع افـــسردگی
ین صورت که در گروه همسران با       ه ا  ب .معنی داری داشت  

لیـسانس مـوردی از افـسردگی شـدید      تحصیالت باالتر از    
نیـز  ) 7 ( رمـضان  نتایج مـا بـا مطالعـه      . در زنان مشاهده نشد   

   ).7(مطابقت دارد
ــه نظــر مــی   ــب ــاالتر  ، دردرس  ســطوح تحــصیالت ب

دلیل آگاهی بیشتر نـسبت بـه مـسئله نابـاروی ،            ه  همسران ب 

                                                 
1 Domeror 
 

ومکانیسم هـای انطبـاقی     برخورد مناسبتر حمایت از همسر    
عنـوان عامـل محـافظتی در    ه ، بـ ترس مناسبتر در مقابل اسـ   

  . مقابل افسردگی زنان عمل می نماید
در مطالعه ما ارتباطی بـین مـدت و علـت نـازایی بـا               

 امـا در مطالعـه ای در         اسـت،  شیوع افسردگی مشاهده نـشده    
 زنـان بـا     ، زن نابارور انجام شده اسـت      338بوستن که برروی    

ی در مقایسه    ساله افسردگی قابل مالحظه ا     2-3سابقه نازایی   
 8با زنان نابارور با سابقه نازایی کمتر از یک سال و بـاالتر از               

سال داشتند و شـیوع افـسردگی در زنـانی کـه علـت نـازایی                
مــشخص داشــتند در مقایــسه بــا گروهــی کــه علــت نــازایی  

  ). 10(طور قابل مالحظه ای باالتر بوده  ب،ایدیوپاتیک بود
ش ســن و در مطالعــه انجــام شــده در کویــت  افــزای

   بود که  همراه  افسردگی  مدت ناباروری با کاهش شدت
سن و تداوم ناباروری باعث پـذیرش فـرد و          افزایش  شاید  

   .)11(کنار آمدن با مشکالت ناباروری شده است
 عدم آگاهی نسبت به جنبه های  ،با توجه به مطالعه فوق

مختلف ناباروری ، برخورد نامناسب همسر یا بستگان فرد 
با مسئله ناباروری می تواند باعث تشدید جنبه های روانی  

اقداماتی مانند آموزش همگانی . اجتماعی ناباروری گردد
، و باال بردن آگاهی مردم نسبت به ابعاد مختلف ناباروری

های نابارور در سازگاری بهتر با استرس ،   به زوجکمک
     کمک به فرایند ،های حل مسئله آموزش مهارت

حل تعارضات زناشویی و   وم گیری در مورد درمان تصمی
های    به زوجتواندخانوادگی متعاقب ناباروری می 

  جهت نیل  به این هدف حضور . نابارور کمک کند
پزشکان در مراکز تشخیصی و  شناسان بالینی و روان روان

  . درمانی ناباروری ضروری به نظر می رسد
  محدودیت های تحقیق 

 ما از پرسش نامه بک برای تـشخیص         در این تحقیق  
ــر اســت در      ــه بهت ــودیم ک ــتفاده نم ــسردگی اس ــم اف عالئ
مطالعات بعدی پس از تست بـا مـصاحبه بـالینی تـشخیص             
افسردگی در بیمـار داده شـود، تحقیـق در مرکـز درمـانی              
منتصریه که تنها مرکز آموزشی ،  درمانی نازایی در استان       
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                                               دآرت فاطمه هبداني و مهكاران  
         ٢٤ و ٢٣مشاره  ٨٣اييز و زمستان پ

 عـده ای از   خراسان اسـت انجـام شـد ولـی ممکـن اسـت              
ــه درمانگــاه خــصوصی جهــت درمــان مراجعــه   بیمــاران ب

.نمایند، و یافته ها نشانگر کل جمعیت زنان نابـارور نباشـد    
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