
 
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  زمستان۲۰سال پنجم شماره 
 

 

 زنان يشناختتي جمعيهايگژي آن با وی و رابطهي افسردگيرشناسيگهمه
  شهرستان مرند

  

 يکارشناس ارشد روانشناس ي ـاعظم امجد
    واحد مرنديار دانشگاه آزاد اسالمي استاد،ي روانشناسيدکترا ـ ي آذريميمحمدباقر مق دکتر

   ي وروانشناسيتيم تربار دانشکده علوينشاد  ،ي روانشناسيکترادي ـ دکتر تورج هاشم
  

  چکيده
بررسي  گيرشناسي بيماري افسردگي در جمعيت زنان ساکن شهرستان مرند ودر راستاي همه

 زنان ساکن شهرستان مرند تعداد یشناختي با شيوع اين بيماري، از جامعهروابط عوامل جمعيت
 افسردگي بک و یاستفاده از پرسشنامه با  انتخاب ويا تصادفي طبقهی نفر به شيوه۲۱۱۳

طالعه ـه متغيرهاي مورد مـهاي مربوط بته اندازهـتي محقق ساخـشناخ جمعيتیپرسشنامه
 درصد از زنان مورد مطالعه داراي افسردگي ۵/۶۱تحليل نتايج نشان داد که حدود . آوري شدجمع

سردگي کمتري  نسبت به افراد مجرد از افمتأهلعالوه بر اين افراد . خفيف تا خيلي شديد هستند
از سوي ديگر بين   مستقيم وجود دارد ویميزان افسردگي رابطه برخوردارند، و بين تحصيالت و

 همچنين سن افراد در تغييرات خلقي . معکوس وجود داردیميزان افسردگي رابطه سطح درآمد و
 انشناختي وي اين پژوهش تلويحاتي براي مداخالت روهايافته .دار نداردنقش معني )افسردگي(

  .اندرکاران امور بهداشتي حائز اهميت استبهزيستي دارد که توجه به آنها براي دست
  

  .درآمد الت،ي، تحصتأهل ،يافسردگ :یكليدواژگان 
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سترده و گ يماري در تمام کشورهاست و در واقع بيزا و ناتوانبي از علل آسيکي يافسردگ
  ). ۲۰۰۱، ۱يپاتل و(دهد ير قرار ميثأ را تحت تيزننده است که هر زن و مردبيآس

رات يي از تغي ناشيدهد تعداد افراد افسرده به علت فشارهايقات نشان ميتحق
 يهاست که افسردگش است و قرني رو به افزاي جسمانيهايماريش بي و افزاياجتماع

 یندهيشمار فزا . بزرگساالن شناخته شده استي در زندگيک مشکل روانيبه عنوان 
 يوع باالي از شيا نشانهي مراکز درمانبهن مختلف ي در سن،ن اختاللي به ا مبتالنمراجعا
  ). ۱۳۷۸، يآبادلطف( است يافسردگ

 ي درصد و در زندگ۲۰ک زن ي يدر طول زندگ ،يک قطبي ياحتمال ابتال به افسردگ
  ).۲۰۰۰ همکاران،  و۲استانوپ( درصد گزارش شده است ۱۰ک مرد ي

ده است که يجه رسين نتيپژوهش خود به ا در) ۱۳۷۷، يحققبه نقل از م (يالجورد
 ۴/۳۳. ددهيل مي را تشکي روانيهايمارين درصد بي باالتريافسردگ رودسر، در شهر

  .دهنديل مي درصد را مردان  تشک۵/۱۰ن تعداد را زنان و يدرصد از ا

از  نسازندهاي اختالل افسردگي اساسي را برآورده تر افسردگي که مالکانواع خفيف
ميزان شيوع اين حاالت به طور معناداري  و ترندار  رايجياختالل افسردگي اساسي بس

، به نقل از ۱۹۹۸ ،۵گربر  و۴اکسمان ،۳بارت( بيشتر از اختالل افسردگي اساسي است
  ).۱۹۹۹ ۸ والفورد و۷، بک۶کالرک

ا هاي افسردگي اساسي روجود تنها چند عالمت از عالئم افسردگي که مالک
. گرددبرآورده نسازند به کاهش قابل توجهي در عملکرد اجتماعي وجسمي منتهي مي

  الئم دارايـبا افراد فاقد اين ع مقايسه دارند، در که افسردگي فرونشانگاني افرادي زندگي
  

  

2- Stanhope 
4- Oxman 
6- Clark 
8- Alford 

1- Pattel-wee 
3- Barrett 
5- Gerber 
7- Beck 
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  ).۲۰۰۷، ۲و فلک۱ليما(تري است ينکيفيت پاي

د که يجه رسين نتيدر پژوهش خود به ا) ۱۳۷۲همکاران،  و۴به نقل از بکر (۳انسل
 یمطالعه زينشوند، و ي ميشتر دچار افسردگي بمتأهلسه با زنان يمقا زنان مجرد در

ر داي معنی رابطهي با اختالل افسردگتأهلا ينشان داد حاالت تجرد ) ۱۳۸۵ (يبهرام
  .دارد

ان مجرد ين نمرات دانشجويانگيکند که م يق خود عنوان ميدر تحق) ۱۳۸۵ (ينيحس
 به طور معنادار کمتر متأهلان ي نسبت به دانشجوي بهداشت روانیدر کل پرسشنامه
 یمطالعه از سوي ديگر .باشدين تفاوت معنادار ميز اي نياس افسردگيمقاست و در خرده

دهد ميزان افسردگي با ميزان رضايت زناشويي نشان مي )۱۹۹۱( همکاران  و۵گوتليب
  .دار داردي معنیرابطه

جمعيت شناختي شيوع افسردگي حاکي  هاي روانشناختي وتبيين اوصاف،اين با همه 
در اين عرصه مطالعات  و شيوع آن نقش اساسي دارد از آن است که جنسيت در بروز و

  . افسردگي در زنان نسبت به مردان بيشتر استدهد که ميزان نشان مي )۲۰۰۲( ۶رابسون

 حاکي از آن است که زنان تحت شرايط )۲۰۰۶( ۷از سوي ديگر مطالعات آدامز
 مدار واي هيجانهاي مقابلهبه سبک و دهندتکاپوي کمتري از خود نشان مي ،زااسترس
بين  روابط در ديج هايآسيب و هافقدان ظهور با رواين از ،کنندمي پيدا گرايش ناکارآمد

بر اين اساس، احتمال . آيدشان پايين ميفردي، درماندگي بيشتري تجربه نموده و خلق
 داردبيان مي) ۲۰۰۴ (۸در همين راستا، ديويسون. يابدابتالي آنها به افسردگي افزايش مي

   قي خلـبروز اختالالت یينهـزم تسهيل موجب زنان، در کارآمد اجتماعي هايشبکه فقدان که
  

  

2- Fleck  
4- Bekr 
6- Rabsson 
8- Division 

1- Lima 
3- Ancel 
5- Gotlib 
7- Adams 
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دهد که ميزان خود سرزنشي، نشان مي )۲۰۰۵ (۱مطالعات جنکيز عالوه بر اين،. شودمي
زا و تجارب فقدان بيش از هاي استرسفکري در زنان در موقعيت نشخوار نگراني و

  .گذاردثير ميأ شيوع بيشتر افسردگي در زنان نسبت به مردان تدرمردان است و اين امر 

حاکي از آن  )۲۰۰۶ (۴و لوپز)۲۰۰۴ (۳هاگان ،)۲۰۰۳ (۲از سوي ديگر مطالعات ادوارد
در زنان  ثر در زندگي،ؤدر خصوص عوامل م ناکارآمد است که باورهاي غيرمنطقي و

گيري خلق معيوب در شکلشناختي اين نظام و نسبت به مردان شيوع بيشتري دارد
  .افسرده نقش اساسي دارد

دارد که تغييرات خلقي در زنان نسبت به بيان مي )۲۰۰۶ (۵در همين راستا براون
  .افتدمردان با شدت بيشتري اتفاق مي

، همچون سپر تأهل از آن است يحاک) ۲۰۰۴ (۶گر مطالعات موسي دياز سو
 نسبت به زنان مجرد و متأهلکند و زنان  ي عمل مي زندگيها  در برابر استرسياجتماع

ن يدر هم.  برخوردارنديزا زندگ  مقابله با عوامل استرسي برايشتري بيوه، از توانمنديب
زا   در مقابله با حوادث استرسمتأهلکند که زنان  ياذعان م) ۲۰۰۵ (۷چاردسونيراستا، ر
 یبروز اختالالت اساسرو احتمال نياز ا.  برخوردارنديشتري بيتي از منابع حمايزندگ
  .ن گروه از زنان نسبت به زنان مجرد کمتر استي در اي و رفتاريخلق

 در مقايسه با زنان متأهلکند که زنان  بيان مي) ۲۰۰۲ (۸عالوه براين، ساراسون
بينانه نسبت به زندگي داشته و کمتر دچار تغييرات خلقي منفي مجرد، باورهاي خوش

  را در، زنانتأهلوضعيت  که کند مي نوانـع )۲۰۰۷ (۹الينکم در همـين راستا. شوند مي
  اجتماعي آنها را گسترش داده حمايت هاي شبکه و کند مي هاي زندگي، مصون برابر آسيب

  

  

2- Edward 
4- Lopez 
6- Moos 
8- Sarason 

1- Genkeiz 
3- Haggan 
5- Brown 
7- Richardson 
9- Mcline 
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ن گروه از ي، در اي منفيرات خلقيين رو تغياز ا. ديافزا يه آنها م سازنديها تيداده و بر فعال
  .افتد يزنان کمتر اتفاق م

 از يحاک)۲۰۰۷( ۳جانتان ،)۲۰۰۵( ۲موندير ،)۲۰۰۴ (۱نگزيگر مطالعات هي دياز سو
 جهت مقابله ي بهترييسواد از تواناافراد کم سه بايل کرده در مقايآن است که افراد تحص

رات ييتغ  داشته وي به زندگيتر نگرش مثبت بوده و برخورداريزا زندگبا عوامل استرس
کند افراد يعنوان م )۲۰۰۷ (۴سلمن ن راستا،يـدر هم .کننديـ را تجربه مي کمتريخلق
هاي حلراه تر عمل نموده و موفقيـ زندگيزال کرده در مقابله با حوادث استرسيتحص

 ۵ن اساس هندسانيبر هم. کنندزنـدگي تدبير ميئق آمدن بر حوادث راي فاـمتنوعي را ب
 يهااز مهارت سواد،کم زنان با سهيمقا در کرده ليتحص زنان که کنديم انيب )۲۰۰۶(
 ی توسعهينه برايزم و  برخوردارندي مواجهه با مشکالت زندگيثر و امکانات بهتر براؤم
 ن رو،ياز ا. استي مهسواديش از زنان بيل کرده بي زنان تحصي براي زندگيفي وکيکم
 آنها به يدواريام شتر بوده ويسواد بسه با زنان کميل کرده در مقاي زنان تحصيکامشاد

  .شتر استي بيبهبود ابعاد زندگ

 يهاکمبود ها و از آن است که فقدانيحاک) ۲۰۰۲ (۶گر مطالعات ترومني دياز سو
 يرات خلقيير بروز تغ دينقش اساس و از دست دادن شغل، کاهش درآمد ،ي زندگیاساس
 اين رو، از .شوديان ميشتر از مردان نماين عوامل بر زنان بياثرات ا ان،ين ميدر ا دارد و

هاي زندگي تأثير گذاشته و تغييرات سطح اقتصادي افراد در چگونگي مقابله با فقدان
  .خلقي را به همراه دارد

عوامل  نقش بررسي و بازبيني تضرور آمده، عمل به هايتبيين و هايافته اين بر مبتني
  هايفاوتـ تتوجه به تا با ي نمايان شدهـدر زنان ايران يوع افسردگيـدر ش شناختيجمعيت

   
  

2- Raymond 
4- Selman 
6- Trouman 

1- Hinkiz 
3- Janatan 
5- Hendesan 
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 ،گري ديها و فرهنگيرانـيت زنان ايعن جمي موجود بيناختـشبوم  ويمي، اقليفرهنگ
ن پرسش يرو انياز ا.  ارائه گردديرانين زنان اي در بيوع افسردگي روشن از شيريتصو

 يشناختتي سال با توجه به عوامل جمع۱۹-۶۰ در زنان يوع افسردگيمطرح است که ش
ا با يوآ  چگونه است ؟يسطوح سن ، سطح درآمد وتأهلت يوضع الت،يل سطح تحصياز قب

 ياساس دار ويرات معنيي زنان دچار تغيزان افسردگيم ،يشناختتيتوجه به عوامل جمع
  ا نه؟يشود يم

  روش

 تا عالوه ، استفاده شدياسهي مقاي و عليفي  توصيها اهداف پژوهش از روشيدر راستا
 مورد يها الزم در گروهيهاسهيمقا  در زنان،يوع افسردگير روشن از شي تصویهيبر ارا

  .ديمطالعه به عمل آ

  ي آماریجامعه و نمونه

 ۱۹-۶۰ ي سنیزنان شهرستان مرند در محدوده ن پژوهش تمامي در اي آماریجامعه
 ی نفر انتخاب و پرسشنامه۵۰۰۰ حدود ي تصادفيا طبقهيريگق نمونهيطر از. سال بود
 ۲۱۱۳ حدود ي ارساليهاپرسشنامه نياز ب .دي آنها ارسال گردي بک برايافسردگ

  . نفر بودند۲۱۱۳ مورد مطالعه یافراد نمونه و  شدافتيپرسشنامه به طور کامل در

  يريگ اندازهيابزارها
 توسط آرون بک، ۱۹۶۱ن بار در سال ي نخستيبرا ):BDI-1( ۱"بک" يپرسشنامه افسردگ

بک،  توسط ۱۹۹۶در سال ). ۱۳۸۲ ازخوش،( ن شدي تدو۵ وارباف۴ماک ،۳، مندلسون۲وارد
  پرسشنامه اين .گرفت قرار تجديدنظر مورد )۲۰۰۶ ان،ديگر و ذرمت از نقل به( ۷براون ،۶استير

  

  

2- Ward 
4- Mack 
6- Stear 

1- Beck  
3- Mandelson 
5- Warbaff 
7- Brown 
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 و رودي به کار ميدت افسردگـ شيـابي ارزي است که به طور گسترده برايالهيوس
 يماران روانپزشکيبا ب آنها یسهيمقا و افسرده مارانيب عيشا ميعال ينيبال مشاهدات براساس

تم يآ ۲۱ بک شامل ي افسردگپرسشنامه). ۱۳۸۴ ،ينور(ن شده است يرافسرده تدويغ
 چهار يها داراتميک از آيهر  .سنجدي را ميم افسردگيعال  ازيکيتم ياست که هر آ

ن صفر تا سه نمره يهر جمله از نظر شدت ب .سنجدي را ميجمله است که شدت افسردگ
 برخوردار يي باالياز ثبات درونپرسشنامه ن ياند که اها نشان داده پژوهشاغلب. رديگيم

 باال ی اعتبار سازهیدهندهباشد که نشاني م۹۶/۰ تا۵۵/۰ن ي بآن يب آلفاياست و ضر
ران به يدر اپرسشنامه ن ي اي روانسنجيهايژگيو ).۱۹۹۸، يمورت ر برادر ويفا(باشد مي

  :باشدير ميشرح ز

 یفاصله با ييبازآزما بيضر ،۸۹/۰ مهيدو ن انيم يهمبستگ بيضر ،۹۱/۰ب آلفايضر
 ،يفت( بود ۹۳/۰ اول شيرايو بک يافسردگ پرسشنامه با زين آن يهمبستگ ،۹۴/۰ هفته کي
 پورشهباز،  ويمحمدخان ،يبه نقل از موتاب ؛۱۳۸۲رابسون،  و دي عاطف وح،رشکيب

۱۳۸۵.(  

استفاده قرار گرفته  ها، مورد مطالعه و سالي در طيادين آزمون توسط افراد زيا
 بک و همکاران،(  شناخته شده استين افسردگيين آزمون در تعياست و به عنوان بهتر

؛ ۱۳۵۲ه دزاوهاب؛ ۱۹۶۱گلدمن منکاف و؛ ۱۹۶۷  شواب،؛۱۹۷۰ تکن،ي وايليز؛ ۱۹۸۷
مه  پرسشنايلفا براآب يدر پژوهش حاضر ضر ).۱۳۶۸ دادستان، منصور و؛ ۱۳۵۳، پرتو

  . به دست آمد۸۸/۰مذکور 

افسردگي پرسشنامه منصور و دادستان در مورد جمعيت ايراني، شکل خالصه شده 
ی افسردگي طبق بندي جديدي را براساس تعيين درجهبک را هنجارگزيني کردند و طبقه
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  راهايمارين انواع بيز بيجاد تماين قدرت اياس همچنين مقيا.  ارائه دادنديراني ايهنجارها
مشخص  ،)۱۹۸۷براون  ر ويبک، است؛ ۱۹۸۶ ر،ياست؛ ۱۹۶۷بک، (قات متعدد يحق ت.دارد
 ،يروان يهايماريافراد با ب توان افراد سالم را ازياس مين مقياند که با استفاده از انموده
 گسترده يفسردگاافته را از يمياختالل اضطراب تعم  ويي گسترده را از کژخويافسردگ
  .ص داديتشخ

  هاهافتي

 ی که منطقهداشتندرکت اشممنطقه شهرستان مرند  ۹زن از  ۲۱۱۳ پژوهشن يدر ا
 نفر، ۸۷۰ مرند با یطقهـن تعداد و منيمترـکننده ک نفر شرکت۳۷ با يربـهرزندات غ

  . کننده را داشتندن تعداد شرکتيشتريب
  

  کننده مناطق مختلف شهرستان مرندع افراد شرکتيتوز) ۱( جدول

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد تعداد  شهرستان مرنديهادهستان

 ۵/۹ ۵/۹ ۴/۹ ۲۰۱ بناب
 ۳/۱۹ ۸/۹ ۷/۹ ۲۰۷ زنوزق
 ۸/۳۱ ۵/۱۲ ۳/۱۲ ۲۶۴ يکشكسرا
 ۲/۴۲ ۴/۱۰ ۲/۱۰ ۲۱۹ يمشاب شمال
 ۶/۴۶ ۴/۴ ۴/۴ ۹۴ يهرزندات شرق
 ۴/۴۸ ۸/۱ ۷/۱ ۳۷ يهرزندات غرب

 ۴/۵۴ ۰/۶ ۹/۵ ۱۲۷ نيذوالب
 ۸/۵۸ ۴/۴ ۴/۴ ۹۴  کاناتي

 ۰/۱۰۰ ۲/۴۱ ۷/۴۰ ۸۷۰ مرند
  ۰/۱۰۰ ۸/۹۸ ۲۱۱۳ جمع
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   در مناطق مختلف شهرستان مرندي انواع افسردگيفراوان) ۲(جدول 
  يزان افسردگيم ينوع افسردگ

 دي شديليخ ديشد متوسط فيخف يعدم افسردگ   شهرستان مرنديهادهستان
 لک

 ۱۰۰ ۱ ۰/۵ ۵/۲۵ ۵/۲۸ ۰/۴۰ بناب 
 ۱۰۰ ۹/۱ ۸/۵ ۱/۲۵ ۷/۲۳ ۵/۴۳ زنوزق 
 ۱۰۰ ۵/۱ ۹/۱ ۲/۲۱ ۲/۲۴ ۱/۵۱ يکشكسرا 
 ۱۰۰ ۷/۲ ۴/۱۱ ۹/۲۶ ۶/۲۵ ۳/۳۳ يمشاب شمال 
 ۱۰۰ ۲/۳ ۶/۹ ۲/۲۰ ۶/۲۶ ۴/۴۰ يهرزندات شرق 
 ۱۰۰ - ۱/۸ ۳/۲۴ ۷/۲۹ ۸/۳۷ يهرزندات غرب 
 ۱۰۰ ۱/۳ ۹/۳ ۷/۱۹ ۴/۳۵ ۸/۳۷ نيذوالب 
 ۱۰۰ - ۳/۴ ۳/۲۲ ۰/۳۳ ۴/۴۰ کاناتي 
 ۱۰۰ ۴ ۰/۱۰ ۱/۳۰ ۷/۲۱ ۱/۳۴ ندمر 

 ۱۰۰ ۷/۲ ۶/۷ ۲/۲۶ ۰/۲۵ ۵/۳۸ کل
  

   پژوهشيرهاي در متغيک راهه نمرات افسردگيانس يل واريتحل) ۳(جدول 

منابع   ريمتغ
 راتييتغ

 Fازمون ميانگين مربعات درجه ازادي مجموع مربعات
  سطح 

 داريمعني
 ۰۰۱/۰ ۸۷۴/۴ ۷۸۲/۵۹۷ ۴ ۱۲۶/۲۳۹۱ بين گروه
   ۹۴۲/۱۲۴ ۱۹۲۱ ۰۴۰/۲۴۰۰۱۳ درون گروه

سطوح مختلف 
    ۱۹۲۵ ۱۶۶/۲۴۲۴۰۴ كل  يليتحص

 ۰۰۰/۰ ۰۲۴/۸ ۵۴۱/۱۰۰۵ ۳ ۶۲۲/۳۰۱۶ بين گروه
  تأهلت يوضع   ۳۱۴/۱۲۵ ۲۱۷۴ ۱۰۹/۲۷۲۴۳۲ درون گروه

    ۲۱۷۷ ۷۳۱/۲۷۵۴۴۸ كل
 ۰۰۳/۰ ۸۴۳/۵ ۷۰۷/۷۰۷ ۲ ۴۱۵/۱۴۱۵ بين گروه
  زان درآمديم   ۱۱۳/۱۲۱ ۱۳۶۷ ۵۹۶/۱۶۵۵۶۱ درون گروه

    ۱۳۶۹ ۰۱۰/۱۶۶۹۷۷ كل
 ۱۳۴/۰ ۰۱۲/۲ ۷۹۲/۲۵۳ ۲ ۵۸۳/۵۰۷ بين گروه
  سن   ۱۴۲/۱۲۶ ۲۱۵۴ ۵۸۰/۲۷۱۷۰۹ درون گروه

    ۲۱۵۶ ۱۶۴/۲۷۲۲۱۷ كل
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   پژوهشيرهاي متغيهانيانگيسه مي جهت مقاي توکيبيآزمون تعق )۴(جدول
  

  يسطح معنادار  استاندارد انحراف  هانيانگيتفاوت م  هزان درآمد خانواديم  زان درآمد خانوادهيم
 ۵۰۰ ي ال۳۰۱ن يب

 هزار ۳۰۰حداکثر   ۰۳۶/۰  ۶۷۰۱/۰ ۶۵۶۴/۱*  هزار تومان
 هزار ۵۰۱شتر از يب  تومان در ماه

  ۲۹۴/۰  ۹۱۲۵/۰  ۳۶۳۱/۱  تومان

 ۵۰۰ ي ال۳۰۱ن يب
  هزار تومان در ماه

 هزار ۵۰۱شتر از يب
  ۹۵۲/۰  ۹۸۴۳/۰  -۲۹۳۴/۰  تومان

  يسطح معنادار  انحراف استاندارد  هانيانگيتفاوت م  تأهلت يوضع  تأهلت يعوض
  ۹۵۷/۰  ۹۶۵/۱  ۹۹۷/۰  وهيب  مجرد  ۰۰۰/۰  ۵۳۱/۰ ۱۸۹/۲*  متأهل

  ۶۵۴/۰  ۳۸۶/۲  -۷۵۹/۲  مطلقه  
  ۱۵۵/۰  ۳۶۲/۰  -۹۴۸/۴  مطلقه  متأهل  ۹۲۷/۰  ۹۳۶/۰  -۱۹۱/۱  وهيب

  ۶۰۱/۰  ۰۲۶/۳  -۷۵۷/۳  مطلقه  وهيب
  يداريمعن سطح  انحراف استاندارد  نيانگيتفاوت م  التيتحص  التيتحص

  ۳۲۰/۰  ۹۰۹۴۰/۰ -۷۲۴۲/۱  کليتا س
  ۰۰۳/۰  ۱۳۸۷۷/۱  -۱۳۵۶/۴*  پلمير ديز

  سواديب  ۰۲۰/۰  ۹۳۳۹۳/۰  -۸۴۴۸/۲*  پلميد

  ۵۷۱/۰  ۹۷۸۶۳/۰  -۴۵۵۷/۱  پلمي ديباال
  ۰۷۳/۰  ۹۳۱۸۸/۰  -۴۱۱۴/۲  پلمير ديز

  کليتا س  ۴۴۵/۰  ۶۶۶۲۱/۰  -۱۲۰۶/۱  پلميد
  ۹۹۶/۰  ۷۲۷۴۵/۰  ۲۶۸۵/۰  پلمي ديباال
  ۰۵۷/۰  ۹۹۹۵۵/۰  ۶۷۹۹/۲  پلمي ديباال  پلمير ديز  ۶۶۰/۰  ۹۵۵۴۸/۰  ۲۹۰۸/۱  پلميد

  ۳۵۵/۰  ۷۵۷۹۹/۰  ۳۸۹۱/۱  پلمي ديباال  پلميد

  .باشدي معنادار م۰۵/۰ ها در سطحنيانگيتفاوت م:  *
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از نظر  ،يليطوح تحصگانه س پنجيهادهد که گروهينشان م) ۳(، )۴(مندرجات جدول 
در  ).df=۴ و P=۷۸۴/۴و  P>۰۰۱/۰(گر دارند يکديدار با ي، تفاوت معنيزان افسردگيم
 متفاوت يلي در سطوح مختلف تحصيزان افسردگي نشان داد که مين راستا آزمون توکيا

به طور  )پلميپلم و ديرديز( لکردهيسواد نسبت به زنان تحصيو زنان ب. )P>۰۵/۰( بوده
 يسواد و زنان داراين زنان بي بيول. کنندي را تجربه مي کمتريدار افسردگيمعن

 يهاد و گروهي مشاهده نگردي از لحاظ افسردگيپلم تفاوت معناداريالت باالتر از ديتحص
  .   ندارنديگر تفاوت معناداريکدي با يزان افسردگيگر از لحاظ ميمختلف د

دار ي افراد نقش معنتأهلت يدهد که وضعيشان مگر مندرجات جدول ني دياز سو
افراد مجرد نسبت به افراد ). df=۳ و P ،۰۲۴/۸=F>۰۰۱/۰( آنها دارد يزان افسردگيدر م

گر ي ديهاکنند و گروهي را تجربه ميشتري بيافسردگ) P>۰۵/۰( به طور معنادار متأهل
  . ندارندي تفاوت معناداريزان افسردگيگر از نظر ميکديبا 

ر زان درآمد خانواده بين است که اثر مآانگر يگر مندرجات جدول بي ديز سوا
 يج حاصل از آزمون توکي نتا.)df=۲ و P ،۸۴۳/۵=f>۰۵/۰(دار است ي معنيافسردگ
باشد در يصد هزارتومان ميزان درآمد خانواده آنها حداکثر سي که ميدهد زنانينشان م

 هزار تومان است به طور ۳۰۰-۵۰۰ن ي آنها بیهزان درآمد خانوادي که ميسه با زنانيمقا
گر يکديسه با يگر در مقاي ديهاکنند و گروهي را تجربه ميشتري بيزان افسردگيمعنادار م

  .گر ندارنديکدي تفاوت معنادار با ياز لحاظ افسردگ

 ي سنيها در گروهيزان افسردگيدهد که ميجات جدول نشان من مندريهمچن
 يوع افسردگيدار در شيسن نقش معن ن رو،ياز ا .ستيدار ني معنيرمتفاوت، از نظر آما

  ).df=۲و   P ،۰۱۲/۲=f<۱۳۴/۰( ندارد

  يريگ جهيبحث و نت

   يليـف تا خيف خفي در طيسردگـ افيها داراي درصد از آزمودن۵/۶۱ج نشان داد که ياـنت
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 ي درصد افسردگ۲/۲۶ف و ي خفي افسردگي درصد دارا۲۵ان آنها يباشند که از م يد ميشد
ها از يآزمودن. د بودندي شديلي خي افسردگ۷/۲د و ي شدي درصد افسردگ۲/۶متوسط و 

العالج در خود  صعبيماريا وجود بير و يکان در دو ماه اخي از نزديکينظر از دست دادن 
 را يتوانست وجود افسردگ يها نمن عاملين ايا در افراد خانواده کنترل شده بودند بنابراي
ت در يقات نشان داده است جنسين است که تحقيها در ا افتهين يت اياهم. ه کنديجتو

شتر است ي در زنان نسبت به مردان بيزان افسردگي دارد و ميوع آن نقش اساسيبروز و ش
  ).۲۰۰۰ و استانوپ و همکاران، ۲۰۰۲رابسون (

 يکاپوزا ت ط استرسي از آن است که زنان تحت شراي حاک)۲۰۰۶(مطالعات آدامز 
ش يمدار و ناکارآمد گراجاني هيا  مقابلهيها دهند و به سبک ي از خود نشان ميکمتر

، ين فردي در روابط بي جديها بيها و آس ن رو با ظهور فقدانياز ا. کنند يدا ميپ
 ين اساس، احتمال ابتاليبرا. ديآ ين مييشان پا  تجربه نموده و خلقيشتري بيدرماندگ

  .ابدي يش مي افزايآنها به افسردگ

رات عمده در سطوح ييکند که زنان در بلندمدت نسبت به تغ يان ميب) ۲۰۰۲(رابسون 
 زنان نسبت به مردان محدودتر است لذا يتيو از آنجا که منابع حما. رترنديپذ بي آسيزندگ
ر يشتر از مردان تحت تأثي زنان را ب،ها ها و شکست  از فقداني ناشيستي و زيرات خلقييتغ

برحسب . دهد ي را در جهان نشان مي افسردگيوع باالي شيقات متعدديتحق. دهد يقرار م
 يوع اختالل افسردگيزان شيده شود ميف و سنجي تعري به چه نحوينکه افسردگيا

و و يف، فلوريزمن، بروس، ليوا. ( درصد است۲۱ تا ۷ در زنان از ي در طول زندگياساس
تر  في انواع خفياز طرف). ۱۹۹۷مونز،  و دين، مک کوي، به نقل از آر۱۹۹۱هولزر، 
سازند از اختالل  ي را برآورده نمي اساسي اختالل افسردگيها  که مالکيافسردگ
شتر ي بين حاالت به طور معناداريوع ايزان شيتر هستند و مجيار راي بسي اساسيافسردگ

ک، بک ، به نقل از کالر۱۹۹۸گربر،  بارت، اکسمن و( است ي اساسياز اختالل افسردگ
  ).۱۹۹۹والفورد، 
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ت ي درصد جمع۷/۶نکه يا  بريمبن) ۲۰۰۵(ق کسلر يسه با تحقيق حاضر در مقايج تحقينتا
که ) ۱۳۷۷ (ي مبتال هستند و الجوردي اساسيکا به اختالل افسردگي سال آمر۱۸ يباال
که اشاره ) ۲۰۰۹ (يدهد و نانس يل مي درصد افراد افسرده را زنان تشک۴/۳۲کند  يان ميب
 درصد ۲۶ تا ۲۰ زنان حدود ي در طول زندگي اساسيکند احتمال ابتال به افسردگ يم
سه با ي در زنان شهرستان مرند در مقايزان افسردگيدهد که م يباشد، نشان م يم

ن يمل است که در اأ قابل تن نکتهي ايول. باشد يقات فوق باالتر مي تحقيهايآزمودن
 يزان افسردگيسه با ميه شده است که قابل مقا اشاري اساسيقات فقط به افسردگيتحق
 درصد ۶/۷ درصد و ۷/۲ب يز به ترتيق حاضر نيباشد که در تحق يد ميد و شدي شديليخ
وع يزان شي در مين فرهنگي برتفاوت بيرشناسيگ عالوه برآن مطالعات همه. باشد يم

توان از  يا م ري فرهنگيهان تفاوتيبنابرا). ۲۰۰۲مون، يس(کنند  يد ميکأ تيافسردگ
  .ها دانستن تفاوتيل ايدال

 زنان يلي در سطوح مختلف تحصيزان افسردگيج نشان داد که مين نتايعالوه برا
ن يپلم و کمتريردي در افراد زين افسردگيشتريگر متفاوت است و بيکديشهرستان مرند با 
  .شود يده ميسواد د يمقدار در افراد ب

 از آن است که افراد يحاک) ۲۰۰۷(، جانتان )۲۰۰۵(موند ي ر،)۲۰۰۴(نگز يمطالعات ه
 جهت مقابله با عوامل استرس ي بهترييسواد، از تواناسه با افراد کميل کرده در مقايتحص
 مؤثر يا  مقابلهي از راهبردهاي دشوار زندگيها تي برخوردارند و قادرند در موقعيزندگ

 به يشتريت بينند و با قاطعها استفاده ک تيت موقعيري کنترل و مد،يزير جهت برنامه
 داشته و ي به زندگيتر ن رو نگرش مثبتياز ا. ت بپردازنديجستجو و درخواست حما

) ۱۳۸۳(ف و همکاران يج پژوهش شريز نتايو ن. کنند ي را تجربه مي کميرات خلقييتغ
 مربوط به افراد يوع اختالالت روانين شيالت، باالتريدهد که از نظر تحص ينشان م

  . بوده استيالت دانشگاهين آن مربوط به افراد با تحصي و کمترسواد يب
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 با يلي در سطوح مختلف تحصيزان افسردگين نظر که ميج پژوهش حاضر از اينتا
ن و يشترين نظر که بي از ايباشد ول يقات مذکور همسو ميباشد با تحق يگر متفاوت ميکدي

  .باشد ياهمسو مباشد ن ي متعلق به کدام گروه مين مقدار افسردگيکمتر

 مختلف، تنها يهاروهـ در گيسردگـوع افين تفاوت شيين اوصاف در تبيمه اـبا ه
جه تعامل چند عامل ين اختالل نتيه نمود بلکه وقوع و تداوم ايک عامل تکيتوان به ينم

به نقل از کرک و  ،۱۹۸۲(ن ياسم و ديوي ديها ج پژوهشيان نتاين ميبوده که در ا
  .گذارد ين امر صحه ميبرا) ۱۳۷۶کالرک 

 يوع افسردگيزان شي در مين فرهنگي بر تفاوت بيرشناسيگ مطالعات همهياز طرف
رگذار بر ي از عوامل تأثيکيالت يزان تحصين ميبنابرا). ۲۰۰۲مون، يس(کنند  يد ميکأت

 مؤثر واقع يگر بر وقوع افسردگير عوامل دي است و ممکن است تحت تأثيوقوع افسردگ
در ) ۲۰۰۷(و جانتان ) ۲۰۰۵(موند يو ر) ۲۰۰۴(ز يگر مطالعات هنگيد ياز سو. شود

ر ي تأثيتواند الگو ي مي فرهنگيهان تفاوتيافته است و اي انجام ي متفاوتيهافرهنگ
  .ر قرار دهدي را تحت تأثيالت بر افسردگيزان تحصيم

از شتر ي در افراد مجرد بيزان افسردگي پژوهش نشان داد که ميها افتهين يهمچن
اشاره نمود که ) ۲۰۰۴( توان به نظرات موس يها من تفاوتين اييدر تب .باشد ين ميمتأهل

کند و  ي عمل مي زندگيها  در برابر استرسي، همچون سپر اجتماعتأهلدارد  يان ميب
 مقابله با عوامل ي برايشتري بيوه از توانمندي نسبت زنان مجرد و بمتأهلزنان 
کند که  ياذعان م) ۲۰۰۵(چاردسون ين راستا، ريدر هم. ند برخورداريزاي زندگ استرس

.  برخوردارنديشتري بيتي از منابع حماي زندگيزا  در مقابله با حوادث استرسمتأهلزنان 
ن گروه از زنان نسبت به ي در اي و رفتاري خلقين رو احتمال بروز اختالالت اساسياز ا

  .زنان مجرد کمتر است
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، زنان را در برابر تأهلت يکند که وضع يعنوان م) ۲۰۰۷(ن ين راستا مک اليدر هم
 آنها را گسترش داده و ي اجتماعيتي حمايها کند و شبکه ي مصون مي زندگيها بيآس

ن گروه از زنان ي در اي منفيرات خلقيين رو تغياز ا. ديافزا ي سازنده آنها ميها تيبر فعال
  .افتد يکمتر اتفاق م

 را ي کمتري خلق منفمتأهلن معناست که افراد ي به ا پژوهش حاضریافتهين يبنابرا
 به ۱۹۹۵الدوز،  ا ويقات پاپاليافته با تحقين يکنند و ا ي تجربه ممتأهلرينسبت به افراد غ

 و مطالعات موس متأهلافراد مطلوب  ي بر سالمت روانيمبن) ۱۳۷۹، يآباد نقل از لطف
  .باشد يهمسو م) ۲۰۰۷(ن يو مک ال) ۲۰۰۴(

 زنان شهرستان مرند در سطوح يزان افسردگيق نشان داد که مير تحقگيافته دي
سه با ي درآمد کمتر در مقايگر متفاوت است و افراد دارايکديمختلف در آمد خانواده با 

د ين که بويح ايتوض. کنند ي را تجربه ميشتري بيشتر، افسردگي درآمد بيافراد دارا
اند که عالئم   در مطالعات خود گزارش نموده)۱۳۷۶لور و همکاران، يبه نقل از گ(ن يواسم

گر مطالعات ي دياز سو. تر استعين شايي پاي اقتصادي اجتماعيها در گروهيافسردگ
، کاهش درآمد ي زندگي اساسيها و کمبودها  از آن است که فقدانيحاک) ۲۰۰۲( ترومن

، سطح ن روي دارد، از ايرات خلقيي در بروز تغيو از دست دادن شغل، نقش اساس
 را يرات خلقيير گذاشته و تغي تأثي زندگيها  مقابله با فقداني افراد در چگونگياقتصاد

  .به همراه دارد

ن بودن درآمد چنانچه ترومن ييدهد که پا يق نشان مين تحقي ايها افتهين يبنابرا
 باال بودن آن ي رابطه دارد وليکند با افسردگ ياشاره م) ۲۰۰۷( د و سلمنيو بو) ۲۰۰۲(

  . نخواهد بوديباعث کاهش افسردگ

 با ي در سطوح مختلف سنيزان افسردگيد که ماد يق نشان ميگر تحقيافته دي
 معاف ي از افسردگيچ گروه سنيدهد ه يقات نشان ميتحق. باشد يگر متفاوت نميکدي
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روزنهان و (ن مختلف مورد اختالف است ي در سني افسردگيسه فراوانيمقاو ست ين
  ). ۱۳۷۹گمن، يسل

 سال انتخاب شده ۱۹-۶۰ن ين بيا از سنهيکه آزمودن يز از آنجائيق حاضر نيدر تحق
 يها  و نشانهي از بروز افسردگي مختلف ناشي سنيهان گروهين عدم تفاوت بي ا،بودند
  .باشد ين مختلف مي در سنآن
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