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1مربی گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران

2كارشناس ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي شیراز ،شیراز ،ايران
3دانشیار گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ،بوشهر ،ايران
*4كارشناس ارشد پرستاری سالم اامه ،،دانشکده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي شیراز ،شیراز ،ايران
(دریافت – 5891/99/22 :پذیرش)5891/52/55 :
چکیده
مقدمه :افسردگي از شايعترين تشخیصهای روانپزشکي در اهان و ايران و بیماری شايع قرن حاضر اس ؛ ك ،روند رو ب ،رشدد و شدیو
آن ب ،خصوص در زنان ،مشکلي اساسي برای بهداش روان ايجاد كرده اس .
هدف :اين پژوهش با هدف تهیین و مقايس ،ی میزان افسردگي زنان متاهل كادر درماني شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشدکي و
مدرسین آموزش و پرورش با زنان متاهل خان،دار 20 – 05سال انجام گرف .
روش :اين مطاله ،ی توصیفي – تحلیلي بر روی  2612زن متاهل كادر درمان بیمارستان های وابست ،ب ،دانشدگاه علدوم پزشدکي شدیراز،
زنان شاغل مدارس چهار ناحی ،ی آموزش و پرورش شهرستان شیراز و زنان خان ،دار ب ،صورت تصادفي خوشد،ای چندد مرحلد،ای انجدام
گرف  .ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنام ،ی داده های دموگرافیک و پرسشنام ،ی استاندارد بک  26سوالي بود .تجزيد ،و تحلیدل داده
ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSv.22با استفاده از آزمون های آماری كي دو ،تحلیل واريانس يک طرف ،انجام شد.
یافته ها :نتايج نشان داد میزان كلي افسردگي ( خفیف و شديد) در زنان خان ،دار بیشتر از دو گروه ديگر بود؛ ( 00/9درصد) اما افسدردگي
شديد در كادر درمان بیشتر از دو گروه ديگر بود .میزان افسردگي شديد ب ،ترتیب در كادر درمان  22/1درصد ،زنان خاند ،دار 68/8درصدد و
شاغلین آموزش و پرورش  9/8درصد مي باشد .بین سطوح افسردگي با بحران ،تفاهم با همسر ،ناراحتي اعصاب در خود فرد و فامیل دراد،
يک ،مدرسان نواحي گوناگون آموزش و پرورش ،رضاي شغلي و ساع كار پرستاری ارتباط مهني داری واود داش  )P<5/50 ( .نتیج ،ی
آزمون تفاوت میانگین تحلیل واريانس يک طرف ،نیز نشان داد؛ ك ،بین كادر آموزش و پرورش ،زنان خان،دار و پرسنل درماني با افسدردگي
ارتباط آماری مهني داری واود دارد)p>5/556( .
نتیجه گیری :نتايج اين پژوهش نشان داد ك ،افسردگي ب ،عاملهای متهددی بستگي دارد؛ و عامل مشاغل يکي از آن ها اس  .شیف در
گردش و محیط كاری پر استرس ب ،عنوان يک شاخص تأثیرگذار بر سالم كاركنان درماني و عامل مستهد كننده ی ابتال ب ،افسردگي بود.
هم چنین نتايج نشان داد؛ میانگین شیو افسردگي در زنان خان،دار نسب ب ،شاغلین بیشتر اس و توا ،بیشتر مسدئولین را در ايدن زمیند،
ميطلبد.
کلید واژه ها :افسردگي ،زنان ،كادر درماني ،مدرسین ،زنان خان ،دار
* شیراز ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
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مقايسه افسردگي زنان متأهل كادر درماني شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ،مدرسين

شریفی کیا و همکاران

مقایسه افسردگی زنان متأهل کادر درمانی شاغل در 89/...

افسررردگی بیررراری شررایح عرررر با ررر نرر برر ع رروان

ر د در مرورد ر رد علتریبرودن افسرردگی توافرش ونرود

سررررمادوردگی روانپزشرررکی گررره گرفتررر اسررر در

دارد؛ و شوا دی نیرز اراهر شرده مپ ری برر ایرمنر نپرود

تررررامی نهررران رونرررد فزای ررردهای دارد )1،1( .امرررروزه

برای ر انتررراعی و صررریری بررا افررراد مه ر زنرردگی،

افسردگی بر ع روان یکری از علرت نراتوانی افرراد در دنیرا

نگ

مهرری در شرکتگیرری افسرردگی ایررا مرین رد .از

میباشد؛ نر بر ع روان رهرارمیم بیرراری ،توانسرت برار

سوی دیگر ،بری

نهانی را بر افرراد نامعر تمریرت نرایرد و پرش پری -

افسررردگی ،بررا نررارنرد دررانواده ی مشرررت و مسررا سرراز

بی رری سررازمان نهررانی بهداشرر تررا سررا  1212ایررم

روبرو ست د)12( .

میررزان برری

از ان ررون توییررر دوا ررد یافرر ؛ و پررا از

از نیرری از بیرراران مپرتت بر ادرتت

شررولی بررا تی اسر نر در من عوامررت مرررتپ بررا

بیررراری بلپرری بیشررتریم میررزان را برر دررود ادترررا

شوت ،برا سرتم ن سری و روان شر ادتی افرراد تردادت

دوا رررررد داد )4،3( .افسرررررردگی از شرررررایحترررررریم

مرری نرایررد )11( .نار ررایتی از شرروت ،رپسررتگی بررا یی

تشررصی

ررای روانپزشررکی اسرر نرر بررا رونررد رو برر

رشررد و شرریو ،من ،مشررکلی اساسرری برررای بهداش ر روان

بررررا مشرررررتگی ررررای روانرررری دارد Kojima )11( .و

رکرراران در پژو شرری بررر روی  112نررارگر پاپ رری نشرران
رپسررتگی بررا یی برریم افسررردگی ،ا ر را

ایجرراد نرررده اسرر  Kowiser )5( .معتگررد اسرر 42

دادنررد؛ نر

درصررد مررردم در ررو زنرردگی دررود درررار افسررردگی

و برایرر شرررولی پررراییم ونرررود دارد )14( .بصشرررایی

مرریشرروند Hawton )6( .معتگررد اسرر ؛  55درصررد از

نشرران داد؛ نر برریم برراور ررای نارممرردی نرعرری و برراور

مررروارد بسرررتری در بیرارسرررتان رررای روان را بیرررراران

ای دودنارممردی معلرران ،برا افسرردگی شرولی راب ر

افسرررده تشررکیت مررید ررد )5( .تصررریم زده مرریشررود

ی م ررررری و مع رررری داری ونررررود دارد Park )13( .در

ن نزدیک بر  432میلیرون نررر در دنیرا از ایرم بیرراری

پژو شرری بر ایررم نتیجر رسررید نر برایر انتررراعی،

رنررم مرریبرنررد .بررر اسرراع م ا ع ر ی ملرری بیررراری ررا و

ررری نارن ررران

رپسرررتگی میپتررری برررا و رررعی

مسیه را در ایرران ،افسرردگی سرومیم مشرکت سرتمتی

بیرارستانی دارد)15( .

نشور اسر  )8( .ر ر ریم یرک فررد افسررده در سرا

مشررکتا زناشررویی برر ویررژه مجاد رر و نررر و بمرر ،

یپرر

فررراوان تررریم وابعرر ی گررزارش شررده بپررت از شرررو،

برر

ررور متوسرر  14روز برری

از افررراد سررا

نرراری دارد؛ نرر دررود نشرراند ررده ی شرریو ،بررا و

افسررردگی اسرر  .رر ر رریم ،نپررود برایرر و اعتررراد

ا ریرر ادررتت ا افسررردگی اسرر  )1،1( .برردود 11

نداشتم ب

رسرر مریتوانرد د رر ابرتت بر افسرردگی را

درصررد زنرران در ررو زنرردگی مشررترل دررود ب ر عل ر

افررزای

د ررد Johanson )16( .بیرران مررین ررد نرر
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مقدمه

نشرررک

تر

ررای دررانوادگی مسرریه مرریبی ررد )5( .ررر

 /49پرستاری گروههای آسیب پذیر
ادررتت

ررای زناشررویی عامررت د رسرراز مهررری برررای

سال سوم /شماره  /9زمستان 5891
تشکیت مید رد؛ و ارتگرا رر نامعر برر سرتم

زنران

ادرررتت دو ب پررری ،وابسرررتگی بر ر ا کرررت و بع ررری از

را در راسررتای بهداشرر روان شرر ادت و من را نزیرری از

برررددیری رررا اسررر  )15( .یرررک م ا عررر توسررر

زنرردگی منرران بدانررد .ررها م ا ع ر ای بررا ررد تعیرریم و

 Bodenmannو رکررراران ،نشررران داد؛ نررر برررریم

مگایسر ی افسرردگی زنرران متا رت نررادر درمرانی شررا ت

زناشرویی برا نشران رای افسرردگی

در بیرارسررتان ررای دانشررگاه علرروم پزشررکی شرریراز و

میزان پراییم ر رای

زنرران راب رر ونررود دارد )18( .برر

ررریم د یررت علرر

مدرسیم ممروزش و پررورش ،برا زنران متا رت دانر دار52

افسردگی در زنران مریتوانرد ناشری از راب ر ی عاشرگان

–  15سا انجام گرف .

ی نراموفش و ازدوا ررای نراموفش باشررد )11( .ر ر رریم

روش مطالعه

 Gollanو رکررراران ،بررریم روابررر مصترررت شرررده و

ایم پژو

افسررردگی زو ررا رپسررتگی بررا یی ب ر دس ر موردنررد.

نرون ای پژو

یافتر ررای تجربرری نشرران مررید ررد نر زنرران سر برابررر

درمان 15/1( ،درصد ) معل

مررردان در ازدوا

ررای نرراموفش افسررردهانررد؛ (36درصررد

 ،یک م ا ع ی توصیری  -تملیلی اس .
را زنان  15 – 52سا

در  4گروه نادر

( 15/8درصد) و دان -

دار( 36/44درصد) تشکیت دادند .در ایم پژو

برای

در برابررر 15درصررد) و تگریپررا نیررری از ر ر ی زنرران در

تعییم بج نرون از فرمو برمورد نسپ استراده شد .در

ازدوا ای ناموفش افسرده میشوند)12( .

م ا ع ی با ر ،مگدار  zدر س ح ا ری ان  95درصد

رررم ای کرر میررزان افسررردگی در زنرران دنیررا و ایررران

برابر  ،1/16مگدار  pبرابر 2/5و مگدار 2/3 dدر ن ر

بیشررتر از مررردان مرریباشررد .م ا عرراا شرریو ،افسررردگی

گرفت شد .ب ابر ایم بج نرون  1122نرر تعییم شد.

در ایررران نشرران مررید ررد؛ نر ابترررا ابررتتی زنرران بر
افسررردگی ( 42/5درصررد) برری

نرون

ای مورد م ا ع شامت  1161نرر زن ن

ی

از مررردان (16/5درصررد)

نرون گیری دوش ای انتصا شدند؛ میباشد .بدیم صورا

اسرر  )11 ،11 ( .تمگیگرراا نشررانگر ایررم اسرر ؛ نرر از

ن ابتدا س دوش از زنان شهر شیراز (نادر درمان،

ررر 5زن و از ررر  12مرررد ،یررک نرررر در ررو زنرردگی

معلریم بر اساع نوابی اموزش و پرورش و زنان دان دار)

درررود افسرررردگی را تجربر ر مرررین رررد )14( .شررریو،

انتصا

ور ترادفی ساده

افسردگی در ایرران برر اسراع مررور ن رامم رد م ت رری

نرون ای پژو

و رکرراران  5/61 – 54درصررد مرریباشررد .ر ر رریم

پرسش ام ی ا تعاا دموگرافیک ن شامت  41سوا و

افسررردگی در زنرران  1/5برابررر بیشررتر از مررردان بررود)8( .

پرسش ام ی استاندارد بک ن دارای  11سوا اس ؛ )

با تون بر ای کر نیرری از نرعیر

رر نامعر را زنران

گردید؛ سپا از ر دوش ب
انتصا

شدند .در ایم م ا ع

ایم ابزار یک پرسش ام ی استاندارد بیم ا رللی اس

از

ن

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 8:50 +0430 on Monday June 25th 2018

ادررتت ررای روانپزشررکی مان ررد افسررردگی ،ا رر را ،

استوار اس ؛ نامعر ی نهرانی مریبایسرتی بگروز زنران

شریفی کیا و همکاران

مقایسه افسردگی زنان متأهل کادر درمانی شاغل در 45/...

توس دنتر بک در سا  1162ابدا ،شده اس

م ا عاا متعددی تایید شده اس )

 41 – 45سا برار دارند 15/1( .درصد)  31درصد نرون -

استراده شد )18( .نرح نرراا پرسش ام ی بک بیم 61

ای تم م ا ع دارای مدرل دیپل بودند65/16 .درصد

–  2نوسان داشت اس ؛ سپا نرراا با درن ب دی

وابد ای مورد پژو

از  12سا از ازدوا شان

یکرا ب درناا به جار (  )1 – 18دریف ( )18 -18

میگهش  .فگ

متوس ( )11 -45و شدید ( با تر از  )46تگسی گردید.

م ا ع  ،در س ح عا ی با زونیم دود رکاری داشت د.

پایایی من توس

م ا عاا فرا تملیت  Goldbergو  Maryنشان داد؛ ن
پرسش ام ی  11بک  83درصد و

متوس

بساسی

متوس

ویژگی من  81درصد اس  )18( .پرسش ام ا ب
اراه  ،و تو یماا زم داده شد؛ و

وابد ای مورد پژو

(یک رت پا از توزیح )

سپا با تعییم تاریخ مشص

بی

 5/41درصد از رسران نرون ای تم

بیشتریم درصد وابد ای مورد پژو
ن ر ترا

با رسر دود در س ح م لو

متویر ای دموگرافیک ر ای
داشتم ترا

( 32/41درصد) از
بودند .بیم

شولی ،تجرب ی بمران ،و

با رسر با س ح افسردگی ادتت مع یدار

مماری ونود داش  )P<2/221 ( .بیم مدا زمان تا ت و

در مربل ی بعد نرحموری گردید.

س ح افسردگی ادتت

ایم م ا ع در نلی بیرارستان ای وابست ب دانشگاه

( )P=2/214در نادر درمانی بیشتریم میزان افسردگی

علوم پزشکی شیراز و نلی مدارع در  4مگ ح ابتدایی،
را رایی ،دبیرستان و پی دانشگا ی وابح در  3نابی ی

شدید در افرادی ن بی

مع یدار مماری ونود داش .

از  12سا ازدوا نردهاند ونود

مموزش و پرورش شیراز انجام گرف  .ب عل عدم رکاری

داش ؛ ( 15/1درصد) اما در دو گروه مموزش و پرورش و

ایم گروه با

زنان دان دار ب ترتیه بیشتریم میزان افسردگی شدید

ممی مدرسیم ،یکسان در ن ر گرفت شد؛ بدیم م ور از

در افرادی ن نرتر از  1سا و  1 – 5سا ازدوا نرده

و نله

بودند؛ ونود داش  15( .درصد) با مزمون مماری نی دو

زنان دان دار در ممت سکون  ،ممی پژو

مموزان مدارع دعوا شد و پا از

مادران دان

تو یماا روری در ارتپاط با ا دا
ر ای

پژو

منان پرسش ام ا تکریت گردید .نه

تجزی و

تملیت مماری از ممار توصیری (مپت ی بر نداو توزیح
فراوانی ،درصد ،شاد

ای میانگیم و انمرا

معیار)

وممار است پا ی ،مزمون نای دو و منا یز واریانا یک رف

بیم س ح تمریتا وابد ای مورد پژو

با س ح

افسردگی ادتت مع یدارمماری ب ترتیه در نادر درمانی
و زنان دان دار ( )p=2/216 ، p=/218ونود داش ؛ اما
بیم س ح تمریتا شا لیم مموزش و پرورش با س ح

استراده شد.
یافته ها

افسردگی با مزمون اماری نی اسکوهر ادتت

براساع نتایم ب دس ممده؛ ب

ورنلی  1161نرر زن در

مماری ونود نداش  (P= 2/55 ( .بیم و عی

مع یدار
شیر

در

ایم پژو

شرن

نردند .یکم با تون ب ای ک بردی

گردش و سابگ ی نار با س ح افسردگی ارتپاط مع ی-

پرسش ام

ا ناب

تکریت شده بودند؛ در بدود  48نرر از

داری ونود نداش  ( .ب ترتیه )P= 2/14، P= 2/11
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و روایی و

م ا ع دار شدند .بیشتریم درصد نرون ا در گروه س ی

 /42پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 5891

بیم سابگ ی بیراری نسری و س ح افسردگی ارتپاط

مع یدار مماری ونود داش )P<2/221 ( .

جدول شماره ی ( :)5توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع شغل

نادر درمان

561

15/1

معل

622

15/8

دان دار

1222

36/4

نت

1161

122

تریم میزان افسردگی شدید نادر درمانی و شا لیم مموزش و پرورش در افرادی ن از شوت دود ر ای

( 31/55درصد و  36/5درصد) بود .بی

نداشت د؛

تریم میزان افسردگی در زنان دان دار با مدرل دیپل ( 12درصد) و س ح درممد یر

م لو ( 41/5درصد) بود .بیم ساع ناری با س ح افسردگی راب

ی مع یداری ونود دارد؛ ( )p=2/241ب

تریم تعداد افراد به جار (  )31/8 ± 5/55درگرو ی ن  46ساع

یا نرتر نار مینردند؛ ونود داش  .بیم شوت و میزان

وری ن بی

افسردگی با مزمون مماری نایاسکوهر ،تراوا مع یداری را نشان مید د؛ ( )P<2/221و میزان افسردگی ب ترتیه در س گروه
مدرسیم ،نادردرمانی و زنان دان دار 31/5 ،61/3و  33/1درصد میباشد( .ندو شراره )1
جدول شماره ی ( :)2مقایسه سطح افسردگی در کادر درمان ،زنان شاغل در آموزش و پرورش و زنان خانه دار مورد پژوهش
در شهر شیراز سال 92
سطح

بهنجار

افسردگی
 8گروه

فراوانی

مورد پژوهش

مطلق

افسردگی خفیف
درصد

فراوانی

درصد

مطلق

افسردگی شدید
فراوانی
مطلق

درصد

آزمون

کل
فراوانی
مطلق

آماری 2
درصد

نادردرمان

158

31/5

131

16/5

141

14/6

551

122

مموزش وپرورش

468

61/3

151

18/5

51

1/8

511

122

زنان دان دار

331

33/1

451

45/1

188

18/8

1222

122

نت

1285

52/3

611

41/1

451

15/5

1158

122

در پژو
بودند؛ ب

با ر ،نادر مموزش و پرورش نسپ

ب زنان دان دار و نادر درمانی ،از و عی

ستم

P<0.001

روان بهتری بردوردار

وری ن میزان افسردگی شدید و به جار بودن منان ب ترتیه (  4/5و 61 /3درصد) بود .میزان افسردگی شدید ب

ترتیه در نادردرمان ( 14/6درصد) و زنان دان دار( 18/8درصد) بود .میزان افسردگی شدید نادر درمانی ب ترتیه در گروه
ماما ( 48درصد) ،بهیار( 11/5درصد) و پرستار( 12/1درصد) بود .بیم گروه ای مصتلف نادر درمانی با س ح افسردگی ،ادتت
مع یدار مماری ونود دارد( )P=2/211 ( .ندو )4

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 8:50 +0430 on Monday June 25th 2018

بی

نوع شغل

تعداد

درصد

شریفی کیا و همکاران

مقایسه افسردگی زنان متأهل کادر درمانی شاغل در 48/...

جدول شماره ی ( :)8مقایسه سطح افسردگی در گروههای مختلف کادر درمانی
سطح

بهنجار

افسردگی
کادر درمانی

مطلق

درصد

فراوانی

درصد

مطلق

کل

درصد

مطلق

فراوانی

آماری 2
درصد

مطلق

پرستار

111

54

125

16/1

82

12/1

418

122

ماما

12

32

11

11

11

48

52

122

بهیار

35

31/4

41

15/1

44

11/5

111

122

نت

158

31/5

131

16/5

141

14/6

551

122

P=/211

نتیج ی مزمون تراوا میانگیم تملیت واریانا یک رف نیز نشان داد؛ ن نرره ی افسردگی بر بسه گروه ای نادر درمان
و مموزش و پرورش تراوا مماری مع ی داری دارد() p>2/221( .ندو )3
جدول شماره ی ( :)4تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نمره افسردگی زنان متاهل در سه گروه درمانی ،مدرسین
آموزش و پرورش و خانه دار
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

درمانی

15/82

1/48

مموزش و پرورش

41/21

4/85

دان دار

31/81

3/11

نتایم نشان داد ن

P

F

2/221

11/53

رس گروه زنان (درمانی ،مدرسیم مموزش و پرورش ،دان دار) بر مپ ای فاصل ی ا ری ان  15درصد

دارای میانگیم متراوتی ست د.

ر یم مزمون تس

تعگیپی شر نشان داد؛ شرن

افسردگی و پرس ت درمانی نرتریم نرره ی افسردگی را ب دود ادترا

ن دگان دان دار با تریم نرره ی

می دادند( .ندو )5

جدول شماره ی ( :)1نتایج تحلیل تعقیبی شفه

گروه
درمانی
مموزش و پرورش

گروه

تفاوت میانگین

P

مموزش و پرورش

16/22

2/226

دان دار

3/56

2/221

دان دار

1/82

2/224

زنان بی
بحث

از نیری از نرعی

نشور راتشکیت مید د و

اشتوا زنان در مشا ت مصتلف رراه با مسئو ی

ای

س گیم دیگر از بپیت مادر و رسر بودن ،منان را با تون
ب روبی ی یف و مسیهپهیر تر ،بیشتر در معرض ابتت
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گروههای

فراوانی

افسردگی خفیف
فراوانی

افسردگی شدید

آزمون

 /44پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 5891

ب مشکتا روانی از نرل افسردگی برار مید د .بروز

داد؛ ن از ر  5زن ،یک نرر( 11درصد) افسردگی را

رز رشرگیری بر

من ا در ممت ناری می-

افسردگی در ایم بشر ع ی ب عا ب

تجرب مین د و مانح موفگی

اس ؛ و میتواند عامت مه اشتپا اا در بیم زندگی

ن د؛ ب

وری ن بیم شوت و س ح افسردگی با مزمون

روزمره شود.

مماری نایاسکوهر تراوا مع یداری را نشان مید د.

یکی از فانتور ای انتراعی ن ترایت زن را ب افسردگی

در ایران  53درصد از پرس ت مموزش و پرورش را زنان

ای زیاد ب ع وان

تشکیت مید د؛ و نیز شایحتریم ادتت روانی در ایم

روی رگونگی و نیری

افزای

مید د؛ دان داری و مسئو ی

مادر در دان میباشد .زنان دان دار ب د یت ای ک بیشتر

بشر 86/1( ،درصد) افسردگی میباشد )1( .تون ب

اوباا زندگی دود را در دان ب سر میبرند؛ در نتیج با

و عی

انجام نار ای تکراری و روزمره بیشتر در معرض ابتت ب

بسیار میباشد .اما در پژو

افسردگی برار دارند)13( .
در استرا یا ،و نیز Vogel
دادند؛ زنانی ن ترام وب
پارهوب

یا دان دار از و عی

و د یت من را ب افزای
دود و نیز افزای

ر یم  Hewittو رکاران
ی تمگیگاا دود نشان
نار مین د نسپ
ستم

ب افراد

بهتری بردوردارند؛

س ح اعتراد ب نرا ،ارزش برای

رکاری رسر در نار ای م ز نسپ

دادهاند )16،15( .اما بردی م ا عاا نیز بانی از شیو،
با ی افسردگی در زنان شا ت نسپ

ب دان دار( 14در

مگابت  6درصد) میباشد Lasota )1( .و رکاران در

ستم

پرورش نسپ
ستم

روان ایم گروه از نارن ان باهز ا ری
با ر نادر مموزش و

ب زنان دان دار و نادر درمانی از و عی

روان بهتری بردوردار بودند؛ ب

وری ن میزان

افسردگی شدید در من ا پاییمتر از دو گروه دیگر (1/8
درصد) بوده و میزان به جار بودن ( 61/3درصد) بود.
یکی از مشکتا رایم نادر درمان ،افسردگی و استرع
میباشد )42( .نادر درمان ب د یت عوامت متعددی از
نرل مسئو ی

زیاد و ادتیار ن  ،ساع

ناری و نی و

نام اسه با بج ناری با  ،شیر در گردش ،عدم ر ای
شولی ،ممی

ناری استرعزا ،بردورد با افراد و

ی م ا ع ای ،عته عدم اشتوا زنان را بی-

فر گ ای مصتلف بیراران و فشار ای دانوادگی،

شدن تررنز،

انتراعی و ابترادی در معرض ابتت ب افسردگی بیشتر

دستگی نسری ،سردرد و افسردگی گزارش نرودند)15( .

برار دارند )1( .پش گزارش دبیرنت دان ی پرستاری32 ،

 Stankuansو رکاران نیز ی م ا ع ای نشان دادند؛

درصد پرستاران ایران درار افسردگی دریف ست د)6( .

فرانس

تراوتی ،بیدوابی ،ترع از می ده ،ن

عدم اشتوا  ،تاثیر بابت تونهی بر ستم

زنان ب ویژه

 Melchiorو رکاران نیز ی م ا ع ای نشان دادند؛ ن
مییابد.

ابتت ب افسردگی دارد )18( .نتایم تمگیش انجرم ستم

میزان افسردگی با استرع در ممی ناری افزای

زنان در ممریکا بر روی افسردگی زنان در ممی نار نشان

( )3در م ا ع ی با ر ،شیو ،بیشتر افسردگی دریف و
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نار و میزان نارمیی منان تاثیرگهار

شود )11( .نتایم تمگیش با ر ،م ا عاا فوز را تایید می-

شریفی کیا و همکاران

مقایسه افسردگی زنان متأهل کادر درمانی شاغل در 41/...

شدید در نادر درمان ،میتواند مربوط ب د یلی از بپیت

داش ؛ ب

وری ن با افزای

استرع ممی ناری باشد.

شدید ،نا

یاف  .بی

تمریتا میزان افسردگی
تریم تعداد وابد ای مورد

ب نگت از  Shieldفانتور ای انتراعی دموگرافیک از

پژو

نرل سم ،مدا زمان تا ت ،میزان تمریتا ،و عی

با تر از یسانا ونود داش ؛ و مزمون مماری نایاسکوهر

نسری و مرر دارو ای مربو  ،سابگ ی نار ،شیر
در گردش و ر ای

شولی در میزان شیو ،افسردگی تاثیر

بیم افسردگی و س ح تمریتا ،ارتپاط مع یداری نشان
مید د .م ا عاا متعدد دیگری ن در سایر نگاط دنیا و
روری ن

ایران انجام شده ایم یافت را تأیید مین د؛ ب

ب سزایی دارند Pureyer )41( .و رکاران ی م ا عاا

 Stankunasدر یتونیا  Chevalier ،درانگلیا ،و

دود در نانادا نشان دادند؛ ن میزان بروز افسردگی با

س ح

افزای

سم نا

مییابد )41( .در م ا ع ی با ر نیز

بیشتریم میزان شیو ،افسردگی ( 35/6درصد) در گروه
س ی  15 – 45سا

و بیشتریم میزان به جار بودن

( 38/5درصد) در گروه س ی  52ر  36سا برار داش .
ب ابرایم با افزای

یاف .

سم بروز افسردگی نا

بیم میزان افسردگی و مدا زمان ازدوا راب

تمریتا ،بروز افسردگی نا

مییابد (.)18،44،14

پش گزارش سازمان نهانی بهداش  ،سیاس
انتراعی و ابترادی ن ب

ی معکوع

ای

ور ناگهانی و شدید مونه

توییر س ح درممد افراد نامع میشوند؛ م جر ب افزای
ابتت ب بیراری ای روانی دوا د شد.

بود و بیشتریم میزان افسردگی ( 15/3درصد) در افرادی
ن نرتر از  5سا از ازدوانشان میگهش

نواری در شیراز ب ایم نتیج رسیدند ن با افزای

ر یم 52

درصد زنان در سراسر دنیا از فگر رنم میبرند؛ ن فگر ب
ع وان یک فانتور در ابتت ب افسردگی نگ

ب سزایی ایرا

ونود داش .

مین د )43( .در م ا ع ی با ر نیز بیم درممد و میزان

اما در م ا ع ای ن توس  Hewittدر استرا یا انجام شد؛

افسردگی ارتپاط معکوسی ونود دارد .سایر م ا عاا در

زنانی ن ب تازگی ازدوا نرده بودند؛ نسپ ب افرادی ن

سراسر نهان از نرل ایران نیز بیانگر ایم م له می-

مدا زمان زیادی از ازدوا من ا میگهش

از و عی

ستم بهتری بردوردار بودند)15( .

نشان دادند؛ با نا

 Chewalierدر انگلیا ی م ا عاا دود نشان داد؛ ن
تمریت مونه بهپود و ارتگا و عی

باش د؛ ب

ور میا Wiener :و  Stankunasدر یتونیا

ستم

گردد؛ و بر من تاثیر براظتی داشت و مونه نا

افزای

س ح درممد ،میزان افسردگی

مییابد)45،18( .

فرد می-

ممگگان بسیاری ی م ا ع ای در ویرنی یا بر روی ده

بروز

انتراعی و بروز

زار زو  ،نه

بررسی س ح برای

افسردگی در افراد میشود )44( .در ایم م ا ع نیز بیم

افسردگی ب ایم نتیج رسیدند؛ ن بروز افسردگی در

ی معکوسی ونود

انتراعی پاییمتری بردوردارند

س ح تمریتا و افسردگی راب

زنانی ن از س ح برای
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درممد ،ترا

و ارتپاط بیمفردی ،بمران ،سابگ ی بیراری

به جار ( 51/5درصد) در افراد با س ح تمریتا

 /44پرستاری گروههای آسیب پذیر
و ترا

سال سوم /شماره  /9زمستان 5891

نرتری با رسر دود داشت د؛ بیشتر بوده و ونود

یک شپک ی برای

انتراعی سا

فردی م اسه ب ویژه ترا
عوامت استرعزا و نا

و ارتپا اا بیم

با رسر ،مونه ن تر

پژو

به جار در گرو ی ن بیراری نسری را تجرب

نرینردند برار داشت اس .
از عوامت دیگری ن تاثیر من بر افسردگی مورد بررسی برار

( )46نتیج ی م ا ع ی با ر نشان مید د ن بیم

با ر نشان داد ن بیم افسردگی و سابگ ی نار با مزمون

با رسر ارتپاط ونود دارد؛ و در گرو ی

منا یز واریانا یک رف در پرستاران و معلریم ارتپاط

برار

سازمان ن ام

افسردگی و ترا
ن از ن ر ترا

با رسر در س ح یرم لو

داشت د؛ میزان افسردگی شدید بیشتری ونود داش .

مع یداری ونود نداش  .اما در پژو

پرستاری بر روی  665پرستار نشان داد؛ ن بیم سابگ ی

یکی دیگر از فانتور ای تاثیرگهار در بروز افسردگی در

نار و میزان افسردگی راب

زنان ،موانه با بمران ای مصتلف انتراعی و ابترادی (

وری ن با افزای

دادن شوت ،تعارض ،نداشتم دان ) میباشد؛ ن

از دس

نا

ی میپ

سابگ ی نار میزان افسردگی

یافت بود)6( .
ن بیم ر ای -

را تایید مین د.

Macferson

ی م ا ع ای دریاف

ر یم  Puryearی م ا ع ای نشان

شولی و ر ای

در زندگی ارتپاط میپتی ونود دارد؛ و

تمگیگاا متعددی ایم یافت
(.)41،45،48

دارد؛ ب

و مع یداری ونود

داد ن زنان  4برابر مردان در موانه با بمران ،افسردگی

ر ای شولی مونه نا

را تجرب مین د )41( .نتایم تمگیش با ر مپیم ایم بود

( )31در مشا لی رون پرستاری ن با استرع زیادی

تریم میزان بروز افسردگی در گرو ی ن بمران

مییابد .درایم

ن بی

موان

افسردگی و ا

ست د؛ ر ای شولی افراد نا

را میشود.

را تجرب نرده بودند برار داش .

م ا ع نیز بیم ر ای

یکی از عوامت مستعدن ده ی ابتت ب افسردگی ،بیراری-

مزمون مماری نایاسکوهر در گروه پرستاران و معلریم،

ای نسری و استراده از دارو ا میباشد؛ ب
م ا عاا متعدد نشاند ده ی ایم اس

وری ن
ن ابتت ب

شولی و میزان افسردگی ی

تریم میزان

تراوا مع یداری ونود داش ؛ و بی

افسردگی شدید ،در گروه پرستاران و معلریم در افرادی

بیراری ایی رون دیاب  8/5 – 15( ،درصد) سر ان15( ،

ن از شوت دود نارا ی بودند؛ ونود داش .

درصد) سکت ی موزی 12 – 15( ،درصد) برل ی بلپی

م ا عاا متعدد نشان مید د ن شیر

و مرر
بر
افزای

دارو ایی از بپیت ن تر ن ده ی فشاردون،

ای نلوگیری از بارداری و مرامه د
ابتت ب

ا م جر ب

افسردگی میشوند )41،41،32( .در

م ا ع ی با ر نیز بی

تریم تعداد وابد ای مورد

ع وان یک شاد

تأثیرگهار بر ستم

در گردش ب
نارن ان اس ؛ و

افرادین در ممی ناری استرع زیادی را تجرب مین د
و شیر

در گردش میباش د؛ بی

تر ب افسردگی مپتت

میشوند .سلیرانی و رکاران نیز ی م ا ع ای ن در
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بروز افسردگی در من ا میشود.

گرف ؛ سابگ ی نار پرستاران و معلریم بود .م ا ع ی

شریفی کیا و همکاران
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سا  85بر روی  512پرستار در شیر

ای مصتلف در

تهران انجام دادند؛ نتیج گرفت د شیر

در گردش ،اثراا

م ری بر عرلکرد شولی ،ستم
بیراری ای

ی و نا

فیزیکی و روان و ابتت ب
ای شولی

س ح تمرت ت

نادردرمانی با س ح افسردگی ،ادتت

مع یدار مماری

ونود نداش .
انرای رح پژو

بر روی نارن ان بیرارستان ای
با ر بود؛ ن با

ای پژو

انجام تمگیگاا گستردهتر بر روی نارن ان بیرارستان ای

از نرل مه تریم من ا ،پاییم بودن میزان ر ای شولی

ر یم عدم رکاری زنان دان دار در ممت سکون
ای پژو

ر یم شیر

اس .
استرع ب

در گردش و ممی

ع وان یک شاد

ناری پر

تاثیرگهار بر ستم

نارن ان درمانی و عامت مستعد ن ده ی ابتت ب افسردگی
می باشد .با تون ب شیو ،افسردگی در زنان دان دار
ب شا لیم ،تون بیشتر مسؤو یم را در ایم زمی

می لپد .تدویم ر د برنام ی مدادل ای مان د مموزش
رواب

زناشویی در مرانز بهداشتی ،امکاناا برای فعا ی
دادت و دار

ورزشی و ترریمی در نارن ان در ممی

بیرارستان ا ،ایجاد ر ای شولی و تکری نارن ان تا بد

دو تی و بیرارستان ای دروصی بابت رفح اس .

امکان ،افزای

من ا،

بود؛ ن از ریش مرانع

ب مدارع و دعوا مادران در مدارع سعی شد ایم
ممدودی نیز رفح شود.

مز

س ح اعتراد ب نرا ،ارزش برای دود در

و ممی

نار و نیز افزای

رکاری رسر در

نار ای م ز تأثیر ب سزایی در اصتح و عی

ستم

روانی من ا دوا د داش .
تشکر و قدردانی
بدی وسیل

زم میدانی

از نلی پرس ت نادر درمان

گرامی ،مدرسیم مموزش و پرورش ،زنان دان دار و

نتیجهگیری نهایی
نتایم ایم پژو

مهری در ب ونود ممدن بیراری ای شولی ایرا مین د؛

نسپ

دو تی ازنرل ممدودی

از دیگر ممدودی

بیرار تلگی نک د .عوامت روانی مونود در نار ،نگ

بسیار

نشان داد ن افسردگی ب عامت ای

متعددی بستگی دارد و عامت مشا ت یکی از من اس .

ر یم دانشگاه علوم پزشکی شیراز و نارگروه پژو

 ،ممار

و فم موری ا تعاا استانداری فارع ن با مشارن

متاسران نامع ی ایران در بردورد با ایم بیراری ش اد

صریران ی دود انرای ایم پژو

صمیح ندارد؛ و ب پدیده ی افسردگی ب ع وان نارسایی و

صریران تشکر و بدردانی نرایی  ،بیشک بدون رکاری

بیراری نرینگرد؛ و ریم مسا

باع

شده اس

ن

ایم عزیزان انجام ایم م ا ع

را فرا

موردند

یرمرکم بود.
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Abstract
Introduction: Depression is the most common psychiatric diagnoses in present century in the world,
as well as Iran and its growing trend of prevalence, particularly in women, has created a fundamental
problem for mental health. Depression is today considered as a cause of disability in the world and is
the fourth disease that imposes a great global burden to the community.
Objective: This study aimed to determine the level of depression in married women working in
hospitals and Instructors compared with housewives aged 25-50.
Method: This cross-sectional study was conducted on 2162 married women, including healthcare staff
(in training hospitals, affiliated to Shiraz University of medical Sciences), instructors (working in
governmental sector) and housewives. Data collection tool included demographic questionnaire with
32 questions and Beck’s standard questionnaire with 21 items. Data analysis was performed with
SPSS Version 22 using chi-square and ANOVA tests.
Results: The results showed that severe depression was 23.6% in healthcare staff, 18.8% in
housewives, and 8.9% in instructors. There was significant relationship between levels of depression,
and crisis, mutual understanding with the spouse, stress in the individual and their first degree
relatives, instructors in various areas, job satisfaction, and nurses’ working time (P<0.05). The results
of ANOVA test showed a significant relationship between instructors, housewives and healthcare staff
and depression (P<0.001).
Conclusion: Depression depends on many factors, like job factor. Rotating shifts and stressful work
environment are effective indicators of the health care staff and factors predisposing to depression.
The prevalence of depression (mild, severe) was higher among workers than housewives and more
attention is needed in this field.
Keywords: depression, Women, Healthcare staff, instructors, housewives
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