
مقاله پژوهشی

بررسي مشكالت رواني زنان يائسه و ارتباط آن با مشخصات فردي و 
۱۳۸۴موزشي تبريز در سال آهاي ن به بيمارستانام يائسگي در مراجعياجتماعي و عال

مرضيه تارويردي 
١

عزيزه شعباني . 
٢

چکیده
بي خـوابي و عـدم تمركـز و    چون گرگرفتگي و عرق شبانه ومي هميعالدر اين دوران . رسيدن به ناباروري استيائسگي نشانه گذر از دوران باروري و: مقدمه
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مهمقد
۹۰زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهنـد و تقريبـاً   

بنـابراين يائسـگي   . سـالگي مـي رسـند   ۶۵درصد آنان به سـن  

طور متوسط يـك سـوم از   ه اي از زندگي است كه زنان بمرحله

اميد بـه  ) ۱(طول عمر خود را پس از يائسگي سپري مي كنند 

اي زنـان  بر۲۰۰۰زندگي در كشورهاي توسعه يافته در سال 

سال تخمين زده شده ۵۱سال و سن متوسط يائسگي ۸/۷۹

در حالي كـه در ايـران اميـد بـه زنـدگي در سـال       ) ۲(است 

سال و سن متوسط يائسگي اندكي كمتر ۷/۷۱حدود ۲۰۰۲

كـه  بـا وجـودي  ) ۳(سال بوده است ۸/۴۷± ۷۸/۳و حدود

يائسگي يك روند طبيعي در زندگي است
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ه گاهـاً  اما عدم توجه به آن باعث بروز مشكالت زيادي مي شود ك

اين مشكالت به ترتيـب  ،فاجعه آميز و تهديد كننده حيات هستند

تغييرات پوسـتي و تغييـرات   ،اختالل وازوموتور،گرگرفتگي(شيوع 

را ) هاي قلبي و عروقي و پـوكي اسـتخوان  بيماري،دستگاه تناسلي

از بين رفتن قدرت باروري و عملكرد قاعـدگي  .)۲(شامل مي شود 

طبيعي يا يائسگي ناشي از جراحي رخ دهد بر كه همراه با يائسگي

برخي زنان ممكن )۳(زن از سالمتي خود تاثير مي گذارد احساس

هــاي موجــود دربــارة اســت بــه علــت آســودگي نســبي از نگرانــي

هاي ناخواسته و استرس بچه دار شدن به يائسـگي بـا ديـد    بارداري

ايي كـه  هـ اما بسياري از زنـان بـه علـت كاسـتي    ،مثبت نگاه كنند

.)۲(ها خواهند شد از آن هراس دارند گير آنگريبان

م روانـي بـه دنبـال كـاهش عملكـرد تخمـدان       يايجاد طيفي از عال

موضوع بحث برانگيزي است مسـلماً شـكايت شـايع زنـان مراجعـه      

افسردگي و تحريـك پـذيري و كـاهش    ،كننده به كلينيك يائسگي

ز حواس و كاهش و كاهش تمركاعتماد به نفس و ضعف در حافظه

رسد ر ميظد به ننتوانند شديد باشم ميياين عال،ميل جنسي است

اخــتالالت خــواب ناشــي از تعريــق و گرگرفتگــي شــبانه را عامــل  

م رواني بدانيم اگر چه برخـي مطالعـات حـداكثر    ياحتمالي اين عال

سـاله بيـان كردنـد ولـي     ۵۵تـا  ۴۵م را در زنان بين يبروز اين عال

م يـ عتقدند كه رابطه اي بين يائسگي و بروز اين عالن ماديگر محقق

كـه آيـا تغييـرات هورمـوني     اين)۱۹۸۰١بنگگ(رواني وجود ندارد 

م روانـي باشـد از موضـوعات    يل مستقيم عالوؤناشي از يائسگي مس

م روانـي در  يـ مورد بحث مجامع علمي است ولـي بـدون شـك عال   

يتـي نشـان   دوران يائسگي در زنان شايع است در يك مطالعه جمع

۶درصد زنان در اين دوران يائسگي در كمتـر از  ۵۱داده شده كه 

درصد آنها افسردگي را به عنوان ۲۲اند كه ماه دچار افسردگي شده

اند بنابراين افسـردگي صـرف نظـر از    يك مشكل جدي بيان نموده

يكي از مشكالت شاخص سـالمتي زنـان در   ،عامل ايجاد كننده آن

م روانـي ذكـر شـده    يـ شد و احتمـاالً ديگـر عال  بادوران يائسگي مي

.)۴(شودتوسط خلق و خوي افسرده تشديد مي

بـه  ترين فرم اختالل رفتاري است كه گـاهي از آن افسردگي شايع

د وطبق آمارهـاي موجـ  ) ۵(شود عنوان سرماخوردگي رواني ياد مي

درصد بزرگساالن به ميزان قابل توجهي از افسردگي رنج ۲۰تا ۱۵

۷/۷نيز شيوع افسردگي به طور متوسـط  در كشور ما) ۶(ند مي بر

.)۷(گيرد ساله و باالتر را در بر مي۱۵درصد جمعيت 

ها نشـان  پژوهش.ندشوزنان بيشتر از مردان به افسردگي مبتال مي

تفاوت فشارهاي روانـي  ،اثرات زايمان،هاي هورمونيدهد تفاوتمي

تـاري مربـوط بـه درمانـدگي     اجتماعي زنان و مردان و الگوهـاي رف 

1 Bangage and et al

باشـد آموخته شده از علل عمده شيوع باالتر افسردگي در زنان مي

)۶(.

بـاال رفـتن   سال بوده و با۳۰سن متوسط شروع اختالل افسردگي 

يائسـگي  ،مي يابد كه در اين محدوده سـني سن شيوع آن افزايش

يائسگي دوراني است كه در آن به علـت كمبـود  . افتدنيز اتفاق مي

هاي قاعدگي زن به پايان رسيده و اين كمبود نـه  استروژن سيكل

دســت رفــتن تــوده ازگرگرفتگــي،،تنهــا منجــر بــه آتروفــي واژن

گردد بلكه ممكن است افزايش خطرات قلبي عروق مياستخواني و

بـدخلقي نيـز قـرار    معرض افسردگي، تحريك پـذيري و زنان را در

).۸(دهد

زمـان بـا يائسـگي مـورد سـوال      ي همارتباط افزايش شيوع افسردگ

هـاي حـول و  سالهاي افسردگي را درويشمن اوج شروع بيماري

كـه بكـر و همكـاران    درحـالي ).۹(كنـد  حوش افسردگي بيان مـي 

با يائسگي را عملكرد فيزيلوژيـك يـا   ديسترس رواني همراه۲۰۰۱

.)۱۰(كنند رواني شخصي گزارش مي

راه با يائسـگي مطـرح شـده    علل متعددي زمينه ساز افسردگي هم

مسـائل  ،است از جمله اين علل مي توان به تاريخچه قبلي افسردگي

از بين رفتن نقـش مـادري يـا همـان سـندرم      ،شخصي و فرهنگي

مراقبـت از والـدين   ،مرگ غيرقابـل اجتنـاب همسـر   ، آشيانه خالي

يائسـگي طـوالني مـدت،    ،نگرش منفي نسـبت بـه يائسـگي   ،مسن

م يـ تمـايالت جنسـي و عال  تغييـر در ،يـت معلولدردهاي مـزمن و 

اختالل خـواب ثـانوي   تعريق شبانه و،چون گرگرفتگييائسگي هم

).۱۱(اشاره نمود

يائسـگي و افسـردگي در زنـان يائسـه     ميـ عالدر رابطـه بـا ارتبـاط   

در سـال نتايج مختلفي را بيان نموده اند بونگ و همكارانقانمحق

هاي يائسـگي مراجعـه   نيككه به كليزناني،گزارش كردند۱۹۸۰

ميـ كننـد نسـبت بـه جمعيـت عمـومي درصـد بـاالتري از عال       مـي 

ي مراجعـه  يزن اسـتراليا ۲۰۰۱افسردگي را دارا هستند در مطالعه 

كـه  هـاي بهداشـتي نيـز مشـخص شـد زنـاني      كننده به كلينيـك 

روانـي جسـماني بيشـتر و    ميـ داشـتند از عال گرگرفتگي بيشـتري 

.)۱۱،۱۲(د بودنسالمت كمتر برخوردار

تواند احتماالً با گرگرفتگي الگوي خواب منقطع شده و اين خود مي

و تحريـك پـذيري  ،محدود شدن قدرت تمركـز ،منجر به خستگي

كـه ايـن زنـان    همچنين احتمال ايـن . اختالل عملكرد روزانه گردد

مغاير با سالمتي از جمله تاريخچه وتوجهخچه قابليداراي يك تار

).۶(ائسگي بوده باشند بيشتر است مشكالت قبل از ي

طـور عـاطفي و   ه هـاي مختلـف مـي توانـد بـ     درد ناشي از بيماري

هـاي عملكـردي افـراد پيـر را     جسمي ناتوان كننده باشد و توانايي

تغذيـه افـراد يائسـه و    شديداً تهديد بكند در بسياري از موارد سوء

سـن بـه   ست زيرا در اكثر مـوارد افـراد م  امسن تر عامل اين دردها
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علت بي اختياري و تكرر ادراري از مصرف آب و ديگر مايعات پرهيز 

ها با اين كار از مواد مغـذي و ويتـامين هـا و مـوادي     مي كنند، آن

هاي استخواني مانند فسفر و پتاسيم محروم مي مانند و به بيماري

.)۱۳(خصوص پوكي استخوان مبتال مي شوند ه ب

ان در چند دهه اخير افزايش يافته و كه طول عمر زنبا توجه به اين

تعداد زنان بيشتري دوران يائسگي را پشت سـر مـي گذراننـد و از    

طرفي ديگر بيماران افسرده هزينه باالتر مراقبت هـاي بهداشـتي و   

مراقبت هاي ويژه پزشكي را به خود اختصاص مي دهند تشـخيص  

ثـر  و درمان افسردگي در يائسگي و علـل و عوامـل مـرتبط بـا آن ا    

چشمگيري بر كاهش كل هزينه هاي بهداشتي خواهد داشت از اين 

رو هدف از انجام اين پژوهش بررسي مشكالت رواني زنان يائسـه و  

م يائسـگي انجـام   يـ ارتباط آن با مشخصات فردي و اجتماعي و عال

. شده است

روش کار
اين مطالعه توصيفي در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاه هاي 

نفـر از زنـان   ۵۰۰انجام شده اسـت  ۱۳۸۴شي تبريز در سال آموز

اي هاي آموزشي به روش خوشهارستانميائسه مراجعه كننده به بي

نمونه گيري شد و زنـان يائسـه بـا مشخصـات يائسـگي و نداشـتن       

سابقه جراحي برداشتن رحم و تخمدان ها و استعمال مواد مخدر و 

ن درجـه يـك و داشـتن    سيگار و نداشتن بيماري رواني در بسـتگا 

در پيكو گرم۳۰بيشتر از FSHسابقه حداقل يك سال آمنوره و يا 

آزمايشات ،مطالعه قرار گرفتند از كليه زنان در بدو ورود به مطالعه

هـاي جنسـي و معاينـه    مانند قند و چربي و ميزان هورمونمنظم

هـا نيـز انـدازه    پستان و لگن بعمل آمد فشار خون و قد و وزن آن

بخش مشخصات دموگرافيك و ۲پرسشنامه مشتمل بر . ري شدگي

اســتاندارد هــاي پرسشــنامه بخــش دوم ســواالت پــژوهش كــه از 

افســردگي بــك و اضــطراب زونــگ كــه بعــد از توضــيحات كامــل  

. دشـ پرسشـنامه توسـط واحـد هـاي پژوهشـي تكميـل       ،پژوهشگر

مشخصات فردي و حمايت اجتماعي كاسدي و عزت نفس آيزنـگ،  

ماني و اختالالت خواب و نتايج اندازه گيري قـد و وزن و  م جسيعال

اطالعات بدست آمـده  . فشار خون در پرسشنامه جمع آوري گرديد

با استفاده از آمـار توصـيفي و آزمـون همبسـتگي پيرسـون و تـي       

. ي تجزيه و تحليل شديدانشجو

نتایج
۲/۵۹±۴/۱۰نتايج حاصل از پژوهش ميانگين سني زنان يائسه در

بيشتري و شغل يدرصد راهنما۶۵آنان بيشترتحصيالت . بودسال

م يائسـگي،  يـ از نظـر ميـزان عال  . درصد آنان خانه دار بود۷۸آنان 

درصد زنان بـيش  ۸۲درصد بود و ۸۷م گرگرفتگي يترين عالشايع

هـاي  مدت زمان استفاده از روش. م يائسگي را داشتندياز يك عال

درصد موارد اسـتفاده  ۴۲يكسال هورموني بيشترين تعداد كمتر از

موارد از اين جمعيت قبل از يائسـگي  درصد۸كرده بودند و حدود 

قبل يائسگي مبتال سال۳-۵درصد زنان ۳۵توبكتومي شده بودند، 

ــد و  ــدگي بودن ــتالالت قاع ــه اخ ــواردبيشــترب ــطحدرBMIم س

بـاالي  BMIداشتند و در دومين سـطح  ) درصد۳۶(۹/۲۵-۸/۱۹

) هيپرتانسـيون (اكثريت موارد ابتالي بيمـاري مـزمن   . دداشتن۲۹

. بوددرصد۸/۲۴

م يزنان يائسه برحسب عالفراواني نسبي:)۱(نمودار شماره 

يائسگي

رواني در افراد يائسه، شـرايط اجتمـاعي،   فاكتورهاياز نظر ريسك

افراد خانوار با مشكالت رواني ارتبـاط مسـتقيمي   اقتصادي و تعداد

بيمـاري يـا مشـكالت روانـي،     اشـت و از نظـر سـابقه   د>۱۲/۰Pبا

خانوادگي، بستري شدن طوالني مدت در بيمارستان، زياداسترس

مراقبت از والدين بيمار گونه و بيماري مزمن داشتن نيز بـا سـطح   

از نظر سطح افسردگي در افـراد  . افسردگي ارتباط مستقيمي داشت

۲۴درصد و تنهـا  ۶۸موارد افسردگي متوسط بيشترتحت مطالعه، 

هـا  درصـد آن ۵۴ها تحت درمان قـرار گرفتـه بودنـد و    درصد آن

اضطراب در حد متوسط داشتند و ميزان افسردگي زنان بـا سـطح   

داشت و ميزان >۲۴/۰Pهاي جنسي ارتباط معني داري باهورمون

،اختالل خـواب ،گرگرفتگي(م و مشكالت يائسگي يافسردگي با عال

بـا )الني اسكلتي، بيماري قلبي و عروقـي دردهاي عض،عدم تمركز

۱۲/۰P<ارتباط معنـي داري داشـت افسـردگي بـا     به لحاظ آماري

سن ) همسر و فرزندان(هاي يائسگي و نحوه سرپرستي تعداد سال

بـه لحـاظ   >۰۱/۰Pبـا هاي جنسيمنارك، سابقه مصرف هورمون

افسردگي با سن سطح تحصيالت . آماري ارتباط معني داري نداشت

.ارتباط معني داري نداشت>۰۴/۰Pباشغل همسرو
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فراواني نسبي زنان يائسه بر حسب ميزان:)۲(نمودار شماره 

افسردگي

ميزان فراواني نسبي زنان يائسه بر حسب:)۳(نمودار شماره 

اضطراب

و ) ۹۸/۸±۶/۳(واحد هـاي پژوهشـي از حمايـت اجتمـاعي     بيشتر

درصد افراد ۵۲وردار بودند و برخ)۰۶/۱۱۵±۶/۲۴(عزت نفس باال 

درصد افـراد نسـبت بـه هورمـون درمـاني      ۴۷نسبت به يائسگي و 

درصد از افراد از شغل خود نسبتاً راضي ۵۴نگرش مثبت داشتند و 

) ۴/۱۹±۹/۷(ميانگين نمره افسردگي واحد هـاي پژوهشـي  . بودند

بوده و براساس آزمون آناليز واريانس يك طرفه اختالف معني داري 

بين ميانگين نمره افسردگي بر حسب تحصيالت و رضايت شـغل و  

در سـطح  درآمد و تحصيالت و شغل سرپرست وجود نداشت فقـط 

راضـي بودنـد و   از شغل خوددرصد افرادي كه نسبتا۹۰ًاطمينان 

درصـد  ۵/۷۲م يائسـگي  يـ نمره افسردگي كمتري داشـتند و از عال 

۵۱درصد درد پستان و ۳۲درصد درد استخوان و ۶۴و گرگرفتگي

درصد زبر شدن ۵۰درصد كرختي انگشتان و ۷۰درصد سر درد و 

درصد سوزش ادراري ۲۱درصد بي اختياري ادراري و ۴۲پوست و 

درصـد از  ۷۲درصد درد زمـان مقاربـت را گـزارش كردنـد و     ۲۵و

ارتبـاط  .كاهش ميل جنسي نسبت به قبل از يائسگي شاكي بودنـد  

م يائسگي با افسردگي در جدول شماره يك نشـان داده شـده   يعال

.است

م يائسگي در بيماران مورد مطالعهيتوزيع فراواني ميانگين نمره افسردگي واحدهاي پژوهشي بر حسب عال:)۱(جدول شماره 

انحراف ميانگينمتغيرافسردگي  

معيار

Nجه آزمون تينتي

۳۳/۱۹۵۰/۸۲۱PDfTبليگرگرفتگي
۰۴۵/۰۵۴۰۶۹/۲

۴۵/۱۹۷۲/۷۳۵خير
۳۰/۱۸۳۵/۷۱۰۰۹۲/۰۴۹۸۶۸/۲بليبي خوابي

۷۱/۲۰۹۸/۷۴۱خير

۲۹/۲۰۱۳/۸۴۱۰۰۸۱/۰۵۴۳۵۶/۱بليدرد پستان
۰۷/۱۷۱۵/۷۱۵خير

۰۹/۱۸۲۳/۸۳۳۰۱۲/۰۵۴۵۲۸/۳بليسردرد
۳۵/۲۱۲۶/۷۲۳خير

۴۴۰۱۸۳۱/۷۱۸۰۱۸/۰۵۴۶۳۵/۳بليكاهش حافظه
۸۹/۱۹۲۸/۸۳۸خير

۲۱/۱۹۰۳/۸۲۴۰۵۹/۰۵۴۱۷۸/۲بليزبر شدن پوست
۵۹/۱۹۰۰/۸۳۲خير

۱۷/۱۹۶۶/۷۳۰۰۹۴/۰۵۴۲۶۳/۲بليبي اختياري ادراري
۷۳/۱۹۴۰/۸۲۶خير

۴۷/۲۰۱۰/۷۴۵۰۴۷/۰۵۴۰۳۴/۲بلييسوزش ادرا
۱۸/۱۵۷۳/۶۱۱خير

۶۳/۱۹۴۷/۸۳۸۰۸۴/۰۵۴۷۷۶/۱بليدرد زمان مقاربت
۰۰/۱۹۹۰/۶۱۸خير

۳۷/۱۸۱۷/۸۱۹۰۴۴/۰۵۳۵۲۲/۲بليكاهش ميل جنسي

۸۳/۱۹۹۵/۷۳۶خير
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بحث
سنين يائسگي نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه مشكالت رواني در 

و بعد از آن با بيشتر مشخصات فـردي اجتمـاعي و هورمـوني فـرد     

هم مشخص شد ) ۲۰۰۲كاه و همكاران (در تحقيقات . داردارتباط

سالگي زنان بيشتر از مردان از افسـردگي و  ۴۸-۵۲كه در سنين

هاي پايان باروري رنج مي برند كه علت ايـن  اختالل رواني در سال

هاي جنسـي ربـط   را بيشتر بر كاهش هورموناسترس هاي رواني

داده انــد كــه در مطالعــه حاضــر هــم مشــكالت روانــي بــا كــاهش 

در . هاي جنسـي زنـان يائسـه ارتبـاط معنـي داري داشـت      هورمون

بيشـتر مشـكالت روانـي و    علت) ۲۰۰۵هايين و همكاران (تحقيق

هـاي  كاهش كيفيت زندگي در سنين يائسـگي را دردهـاي ارگـان   

هـا  آنان كردند كه بيشترين درد در گروه تحت مطالعهمختلف بي

درصد بود، در مطالعه ۸۴دردهاي عضالني و اسكلتي و درد مفاصل 

حاضر نيز درد هاي عضالني و اسكلتي با ميـزان افسـردگي ارتبـاط    

معني داري داشت و بيشترين عامـل اسـترس آور در زنـان يائسـه     

گي هاي شبانه ناشـي از  و تأخير در به ياد سپاري و آشفتفراموشي

پي گيري هم چنين در مطالعه حاضر. تعريق و گرگرفتگي آنان بود

و بررسي هاي آزمايشگاهي و مراجعه به پزشـك بـه علـت تـرس از     

شد و يا مراجعـه  هاي سرطاني با تأخير انجام ميبيماريتشخيص

انجام نمي شد و اين درد هاي مختلف را به پيري نسبت مي دادند 

تـرين عامـل   كردنـد و ايـن مهـم   درماني را جستجو نميو راه حل

فـانيف  (اضطراب و عدم آرامش رواني اين افراد بود كـه در مطالعـه   

بيوپسي از سرويكس و كورتاژ تشخيصي به علت هاي فوق ) ۲۰۰۴

در سنين يائسگي و حوالي آن باعث افزايش اضطراب زنان مي شـد  

ميزان عالئم يائسگي از نظر) ۲۰۰۵وودز و ميشل (در مطالعه 8.88

درصـد زنـان بـيش از يـك عالمـت يائسـگي را       ۸۵بررسي شدكه 

درصـد در گرگرفتگـي را   ۸۷گزارش كردنـد كـه در مطالعـه فـوق     

درصـد زنـان بـيش از يـك عالمـت يائسـگي       ۸۲گزارش كردند و 

در . هاي شبانه شاكي بودنـد درصد آنان از بي خوابي۱۰داشتند و 

) طــالق و مــرگ همســر(يــت ازدواج مطالعــه وودز تغييــر در موقع

حـوادث اسـترس آور   ،مندي شغلي، اسـترس هـاي روزانـه   رضايت

زندگي در ميزان حالت هاي رواني زنان يائسه ارتبـاط معنـي داري   

. داشت كه در مطالعه حاضر نيز به نتايج مشابهي رسيديم

گرگرفتگي شايع ترين و عيني ترين پديده به دنبال يائسگي اسـت  

شروع ناگهاني قرمز شدن پوست سر و گردن و قفسه كه به صورت

سينه به همراه احساس شديد گرما در بدن و همراه با تعريق فراوان 

در مطالعـه حاضـر رابطـه معنـي داري بـين      .)۳(ظاهر مـي شـود   

پاك ؛ميانگين نمره افسردگي زنان يائسه با گرگرفتگي وجود داشت

يوع گرگرفتگـي و  روش در تهران بـه نتـايج متفـاوتي در مـورد شـ     

افسردگي در زنان در دوران قبل از يائسگي، حين و اوايل يائسـگي 

و در مطالعه جونگ يياما در مطالعه زنان استراليا)۱۸(دست يافت 

م يائسـگي بيشـتري همـراه    يدر تايوان گرگرفتگي با اضطراب و عال

ميل جنسي تحـت تـاثير فرهنـگ و    ،با افزايش سن.)۱۹و۱۱(بود 

نشـان داد  )۲۰۰۱(مطالعه بروسيوا .ار مي گيرداني قرهورمون درم

كاهش حساسيت جنسي و بـا كـاهش   كه با افزايش سن و يائسگي

در مطالعه .)۲۰(استراديول اختالل عملكرد جنسي اتفاق مي افتد 

حاضر بين ميانگين نمره افسـردگي وكـاهش ميـل جنسـي رابطـه      

معنـي داري  معني داري يافت شد ودر مطالعه بروسيوا همبسـتگي  

بين افسردگي با تنفر جنسي درد بـا نزديكـي و تغييـر در زنـدگي     

وجود داشـت و طبـق تحقيـق ملبـوي نيـز      جنسي بعد از يائسگي

با ميزان افسردگي مرتبط بـود  مشكالت جنسي و وضعيت يائسگي

م جسماني يائسگي تفاوت معنـي  يدر رابطه با ساير عال.)۲۱و۱۹(

دگي بر حسـب وجـود و عـدم وجـود     داري بين ميانگين نمره افسر

كرختـي  ،سـردرد ،مي همچـون درد اسـتخوان و درد پسـتان   يعال

زبــر شــدن پوسـت و بــي اختيــاري ادراري و درد زمــان  ،انگشـتان 

وكاهش ميل جنسي وجـود داشـت و در مطالعـه هيـدن و     مقاربت

رابطه معني داري بـين افسـردگي زنـان يائسـه بـا      ۲۰۰۱همكاران 

افسردگي و وجود بين ميانگين نمره.)۲۲(د عالئم يائسگي پيدا ش

وجـود داشـت   ي زنان يائسه ارتباط معني داريرو عدم سوزش ادرا

نسـبت بـه   ،كه از سوزش ادراري شـاكي بودنـد  به نحوي كه زناني

زناني كه از سوزش ادراري شاكي نبودند نمره افسـردگي بيشـتري   

.داشتند

در ،مـي گـردد  افسردگي منجر به بي نظمي الگوي طبيعي خـواب 

در مطالعه .)۲۳(خواب و بيداري تغيير مي كند ييائسگي نيز الگو

ارتباط معني داري بـا مشـكالت خـواب و شـدت افسـردگي      حاضر

انتويجويس و همكاران بيان داشتند كـه افـزايش سـن و    . يافت شد

خواب همـراه  ،بي نظمي آندوكرين،كاهش استروئيدهاي تخمداني

،ي كند در مطالعه فريمن نيز زنان افسردهبا افسردگي را تحريك م

داشــتند گرگرفتگــي بيشــتري داشــته و در تــداوم خــواب مشــكل

افسردگي در دوران يائسگي بـه علـل متعـددي بسـتگي     ).۲۵،۲۴(

ميـزان  ،دارد مسائل شخصي و فرهنگي و تاريخچه قبلي افسـردگي 

وجود سندروم پيش از قاعدگي ،تحصيالت و فعاليت منظم ورزشي

با سطح اقتصادي و استعمال سيگار و شغل و تطابق،همسرحضور

. وضعيت زندگي از جمله عوامل موثر بر افسردگي هستند

نتیجه گیري
با توجه به مطالعه فوق و مطالعات قبلي مشخص شد كه يائسگي با 

ولـي تغييراتـي كـه در    كه فرايندي فيزيولوژيك مي باشداينوجود

ي شود در خلق و خوي زنـان يائسـه   اين دوران در يك زن ايجاد م

تاثير منفي داشته و باعث افسردگي و اضطراب آنان مـي شـود كـه    



، عزیزه شعبانیمرضیه تارویردي

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1386بهارم، یکم، شماره پنجدوره6

در يائسگي جهت كاهش ميزان افسردگي و افزايش كيفيت زندگي

نياز به سازگاري دارد كـه جهـت ايجـاد سـازگاري بهينـه بايسـتي       

همچنـين بعضـي تمهيـدات    ،آگاهي كافي در اين زمينه داده شود

شتن سـوء تغذيـه و تحـرك كـافي و تشـخيص بـه موقـع        مثل ندا

ها و هاي داخلي و تحت نظر بودن مانع از پيشرفت بيماريبيماري

هاي كـافي، تغذيـه   با دادن آموزشوي فرد مي شود،يكاهش توانا

پـس  . توانائي جسماني فرد مي شـويم كاهشمناسب و ورزش مانع

شاوران براي زنان در كه اولين مبه علت اينييمامااز آنجا كه كادر

هـاي مناسـب و   تمامي سنين از بلوغ تا يائسگي هستند با آموزش

هـاي متاسـتاتيك بـا    پي گيري هاي به موقع زنان از نظر بيمـاري 

تـرين گـام را در ارتقـاء سـالمتي زنـان و      گري مناسب مهمغربال

بردارند و آنـان را بـراي دوره   كاهش مشكالت جسمي و رواني زنان

زندگي مثـل يائسـگي آمـاده تـر كننـد تـا كمتـر بـا         هاي مختلف 

. مواجه شونداختالالت رواني
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