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شناختي ناشي از آن مانند افسردگي و اضطراب که بر  ي در جامعه و مشکالت رواننا باروربا توجه به شيوع : مقدمه

نا گي زنان ثير درمان شناختي رفتاري بر افسردأحاضر با هدف بررسي ت مطالعهاست،  تأثيرگذار نا بارورزندگي افراد 

 . انجام شد بارور

ي نا بارورکننده به بيمارستان   مراجعه نا بارورزن  31 بر روي 1331 اي در سالمداخله اين مطالعه: کار روش

به دوگروه سپس  .کردندرا تکميل  و هميلتون افسردگي بک  نامهپرسشبيماران و انجام شد منتصريه شهر مشهد 

. اجرا شد (CBT)درمان شناختي رفتاري جلسه درمان هفتگي  11گروه آزمون و براي  ندکنترل و آزمون تقسيم شد

ها با داده تجزيه و تحليل .کردندهاي افسردگي بک و هاميلتون را تکميل  نامهپرسش آزمون، مجدداً  تمام افراد در پس

در  15/1داري کمتر از  سطح معني .انجام شدکوواريانس آزمون و ( 5/11نسخه ) SPSS آماري افزارنرماستفاده از 

 .نظر گفته شد

داري داشت  ثير معنيأگروه آزمون در مقايسه با گروه شاهد، ت نا باروربر افسردگي زنان  CBT روش: ها يافته

(111/1p<، 37/35=F  .) 

ثر ؤم نا بارورشناختي زنان درمان شناختي رفتاري گروهي بر بهبود افسردگي و کاهش مشکالت روان: گيرينتيجه

 .است
 

 يارورنا ب ،درمان رفتاري ،افسردگي، درمان شناختي :کلمات کليدي
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 مقدمه
ژنيکولوژي است و به  يکي از مشکالت عمده 1ينا بارور

بعد از يک سال مقاربت،  بارداريصورت ناتواني در 

بدون استفاده از هرگونه روش پيشگيري از بارداري 

 (.1)شود تعريف مي

ميليون نفر در دنيا  11تا  51بر اساس مطالعات، حدود 

که در سراسر  گونه ايبه  ؛برند ي رنج مينا باروراز نوعي 

زوج، يک زوج در سنين باروري دچار اين  6جهان از هر 

نا اند که  مطالعات نشان داده(. 2)د نباش مشکل مي

شناختي بسياري به  تواند پيامدهاي روان ي ميبارور

طبيعي و مانند اين که فرد به طور . همراه داشته باشد

مثل را دنبال  تواند فرايند توليد ديگر افراد عادي نمي

خود به عنوان يکي از  ،کند و صاحب فرزند شود

ترين تجربيات زندگي است که زمينه و شرايط رواني  تلخ

تواند به اهميت آن بيفزايد و آن را  و اجتماعي نيز مي

احساس . کندبراي فرد تبديل به يک بحران رواني 

هاي اجتماعي رايج در  شنواني در باروري و واکنات

ساز بسياري از  جامعه نسبت به اين دسته از افراد، زمينه

همچنين (. 3)فشارهاي رواني براي اين گروه است 

را از  نا بارورين ي، انتظارات زوجنا بارورتشخيص 

 ي يک عامل تنشنا بارورکشد زيرا زندگي به چالش مي

ريزي شده است و بسياري از مهبرنا زاي ناخواسته و غير

از شناخت و مهارت کافي براي مديريت صحيح  زوجين

 (.5 ،4)اين مسئله برخوردار نيستند 

اهميت ارتباط بدن و  با وجود مطالعات متعدد درباره

اجتماعي آن به  -هاي روانينازايي، جنبه ذهن در پديده

هاي درمان. اند ميزان الزم مورد بحث قرار نگرفته

هاي پزشکي و هورموني گرفته مربوط به نازايي از پايش

IVF هاي بارورسازي نظيرتا روش
بار جسمي و رواني ، 2

 (.6)کنند شديدي را بر زنان و همسران آنان تحميل مي

اي به نقش  هاي اخير توجه قابل مالحظه در سال اما

شناختي در نازايي شده است و دانش  عوامل روان

شناختي را نازايي و عوامل روان ارتباط بين ،پزشکي

 ي در واقع يک بحران پيچيدهنا بارور. کند مطرح مي

کننده و  تهديد ،شناختي زندگي است که از لحاظ روان

                                                 
1Infertility 
2 In Vitro Fertilization 

 ،لفانؤباشد و به همين دليل بسياري از م زا مي  تنش

هاي  ي را به واکنشنا بارورشناختي  پيامدهاي روان

 (. 7)اند  سوگ عمومي تشبيه کرده

زوج،  6آمار موجود از هر  بر اساسوجه به اين که با ت

، در نتيجه درمان استي نا باروريک زوج دچار مشکل 

و پيگيري مستمر نتايج آن، موضوع مهمي است که بايد 

ي و بهداشت نا بارورن پزشکي يدر دستور کار متخصص

در جامعه و  نا بارورافزون زنان  آمار روز. روان قرار گيرد

ب آن بر اين افراد و عدم توانايي آثار رواني و مخر

هاي اجتماعي رايج در جامعه نسبت به  باروري و واکنش

شناختي  شود که مشکالت روان ، باعث مينا بارورافراد 

ثير قابل أو ت شودگير اين قشر از جامعه  اي دامن عديده

بگذارد که هزينه  آنانهاي ديگر زندگي  توجهي بر جنبه

هاي درمان خود  تر از هزينهها به مراتب بيش درمان آن

 (.1، 3)ي است نا بارور

ها و فشارهاي رواني نظير بحران باعثتواند ي مينا بارور

افسردگي، اضطراب، مشکالت بين فردي، خشم سرکوب 

شده، نااميدي، احساس پايين بودن نسبت به سايرين و 

 (.11 ،3)احساس گناه به طور ناخودآگاه شود 

 ،هاي داروييو درمان 3(CBT) درمان شناختي رفتاري

سال  41دو پيشرفت عمده در درمان افسردگي طي 

مروري  بر اساس نتايج يک مطالعه. گذشته هستند

-اي در مورد درمان اختالالت روانفراتحليلي مقايسه

هاي اخير انجام شده است، پزشکي که در طي سال

در درمان اختالل تک قطبي  CBTکه  شدهمشخص 

همچنين شواهد مهمي . ثر استؤن مافسردگي بزرگساال

مدت آن را در پيگيري پس  در دست است که اثر بلند

مطالعات  بنابر(. 11)دهد از قطع درمان نشان مي

درماني و به خصوص درمان شناختي متعدد، روان

داروها در درمان افسردگي  رفتاري حداقل به اندازه

 (.12)ثر است ؤم

عنوان  تحت( 2111) و همکارانفعال کلخوران مطالعه 

نشان  "زناشويي  اضطراب، افسردگي و رضايت مقايسه"

وجود  نا بارور جينداد که اضطراب و افسردگي در زو

نگرش افراد نسبت به  ،هاي آن ترين علتدارد و مهم

مطالعه . (2) کنترل زندگي و پذيرش اجتماعي است

                                                 
3Cognitive Behavioral Therapy  
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لزوم  نشان دهندهنيز ( 2114)تارابوسي و همکاران 

شناسي براي کاهش تنش در زوجين، اي روانه حمايت

 هاي کمک  کننده در برنامهافراد شرکت مخصوصاً

 (.13)باروري است 

ثير درمان شناختي أبا هدف بررسي تحاضر مطالعه 

بر کاهش افسردگي در زنان ( CBT)رفتاري گروهي 

 . شدانجام  نا بارور

 

 روش کار

زمون و اي با دو گروه آ حاضر از نوع مداخله مطالعه

آزمون، مداخله و  باشد که از سه قسمت پيش کنترل مي

آزمون تشکيل شده است و هدف آن بررسي ميزان  پس

نا بر کاهش افسردگي زنان  CBTکارآمدي درمان 

 . است بارور

 قرار داشتن در دامنه :شامل به مطالعهمعيارهاي ورود 

نا  سال سابقه 2سال، دارا بودن حداقل  11-41 سني

افسردگي  نامه ييد افسردگي بر اساس پرسشأت ي،بارور

بک و هاميلتون، عدم وجود بيماري طبي، تحصيالت 

عدم  :شاملاز مطالعه ديپلم و باالتر و معيارهاي خروج 

تمايل فرد به همکاري، باردار شدن فرد، نبود افسردگي، 

انجام اعمال کمک  و اختالل طبي ايجاد شده در فرد

IUI مانندباروري 
1 ،IVF بود . 

گيري در  با روش نمونه مطالعه آماري اين جامعه

کننده جهت درمان  مراجعه نا باروردسترس شامل زنان 

ماه سال  مهر شهريور تا نيمه نيمه)در طول يک ماه 

ي نا باروربه بيمارستان تخصصي درمان ( 1331

-بر اساس معيارهاي ورود، پرسش. منتصريه مشهد بود

 مراجعه نا بارورنفر از زنان  31 يبراافسردگي بک  نامه

کننده به اين مرکز با ذکر توضيحات الزم و هدف 

طور ه بافراد که  شدو رضايت افراد، تکميل  مطالعه

تصادفي در يکي از دو گروه آزمون و کنترل قرار 

 ،مبناي تعيين حجم نمونه در اين مطالعه. گرفتند

ر استفاده از فرمول مربوط به تعيين حجم نمونه د

مقايسه يک متغير کمي در مطالعات دو گروهه با 

 . بود β=2/1و  α=15/1در نظر گرفتن 

                                                 
1Intra Uterine Insemination 

افسردگي بک حداقل  نامههايي که در پرسش آزمودني

به دست آوردند، انتخاب و براي اطمينان  14 نمره

شاخص افسردگي هاميلتون توسط پژوهشگر اجرا و پس 

ها، نمونه ييد افسردگي، جهت بررسي همگني بيشترأاز ت

. کردندکيفيت زندگي را تکميل  نامهها پرسش آزمودني

نفر شرايط ورود به  31 ،هاي فوقنامهبنابر پرسش

را يافتند که به صورت تصادفي ساده در دو  مطالعه

. قرار گرفتند( نفر 15)و شاهد ( نفر 15)گروه آزمون 

اي يک  ماه و نيم هفته 2سپس گروه آزمون به مدت 

درمان شناختي رفتاري ( جلسه دو ساعته 11 اًجمع)بار 

شروع هر . کردندگروهي جهت مديريت استرس دريافت 

-جلسه با آموزش آرميدگي بود که شامل تمرين روش

آرامي، تمرين تنفس و  آموزش تن)هاي آرميدگي 

هاي بخش دوم هر جلسه به آموزش روش. بود( مراقبه

هاي شيوه هاي ارتباطي،شناختي رفتاري نظير مهارت

حل مسئله، ابراز وجود، شناسايي و درگير شدن با افکار 

-ريزي فعاليت ميمنطقي، مديريت خشم و برنامه غير

نفر از اين گروه ريزش  5 ،تا انتهاي جلسات. پرداخت

نفر  4همکاري نشد و  نفر حاضر به ادامه 1)کردند 

و استراحت مطلق نتوانستند  IUIديگر به دليل انجام 

نفر در هر  11نهايت در و ( ها شرکت کنندسدر کال

 .گروه تا انتهاي مطالعه پژوهشگران را همراهي کردند

توسط  درماني مجدداً از اتمام گروه پسها   نامه پرسش

آزمون  آزمون و پس هاي پيشدو گروه تکميل و فرم

جهت رعايت . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند

ا اطمينان داده شد که اطالعات ه اخالق به افراد گروه

ها محرمانه باقي خواهد ماند و هر کدام از افراد در آن

مطالعه مي توانند از مطالعه خارج اي از  هر مرحله

 .شوند

 : ابزار پژوهش
 اين پرسش: 2(BDI) افسردگي بک نامه پرسش -الف

کيد بر ابعاد أنامه براي ارزيابي شدت افسردگي با ت

 1361 ري افسردگي در اوايل دههشناختي و رفتا

پرسش  21نامه داراي  اين پرسش. گسترش يافت

گزاره  4ها داراي  خودسنجي است و هر کدام از آن

کنند است که ميزان رو به افزايش شدت را توصيف مي

                                                 
2Beck Depression Inventory 
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 63حداقل نمره در اين آزمون صفر و حداکثر آن (. 14)

ها،   با جمع کردن نمرات فرد در هر يک از ماده. است

هاي زير  نمره. آيد فرد به طور مستقيم به دست مي نمره

کار   توان براي نشان دادن سطح کلي افسردگي به را مي

: 13تا  14هيچ يا کمترين افسردگي، : 13تا  1: برد

تا  23افسردگي متوسط، : 21تا  21افسردگي خفيف، 

اين مقياس در مطالعات  (.15) افسردگي شديد: 63

 (.14)همساني دروني باال بوده است  بسياري داراي

مختلفي انجام گرفته است  مطالعاتدر داخل کشور نيز 

سنجي اين ابزار  هاي روان گيري ويژگي که به اندازه

 مطالعهتوان به  مي مطالعاتاز بين اين . اند پرداخته

اشاره کرد که ضريب پايايي  (1373)تشکري و مهريار 

ديگر از  مطالعاتدر . آمدبه دست  71/1آن در ايران 

و  (1352)زاده  ، وهاب(1354)پرتوي  مطالعهجمله 

نامه بک، باال گزارش  ، اعتبار پرسش(1311)چگيني 

 (.16)متغير بوده است  31/1تا  71/1شده و از 

-HAM) شاخص ارزيابي افسردگي هاميلتون -ب

D)1:  ،اين آزمون براي بررسي شدت افسردگي اساسي

 1361 ناسي جسمي در اوايل دههش کيد بر نشانهأبا ت

ترين کاربرد داراي  اين نسخه در متداول. گسترش يافت

پرسشي آن نيز  24 هر چند که نسخه. پرسش است 17

در بسياري از مطالعات و تحقيقات مورد استفاده قرار 

داده  1-4يا  1-2از  اي به هر پرسش نمره. گرفته است

هاي نمره. است متغير 1-51بين آن شود و نمره کل مي

متوسط،  14-11خفيف،  1-13هنجار، ه تر بيا پايين 7

و باالتر بسيار شديد در نظر گرفته  23شديد و  22-13

پايايي اين آزمون خوب تا بسيار خوب است و . شوندمي

بر . شامل همساني دروني و برآوردهاي بازآزمايي است

م ئاساس همبستگي با ساير ابزارهاي سنجش عال

رسد بخش به نظر مي ي، اعتبار آن رضايتافسردگ

(14.) 

 فرم کوتاه کيفيت زندگي نامه پرسش -ج

(WHOQOL-BREF)2: نامه توسط  اين پرسش

هاي مختلف تهيه شده سازمان جهاني بهداشت به زبان

 26داراي ، نسخه هاي پيشين پرسشنامهکه برخالف 

                                                 
1Hamilton Rating Scale for Depression 
2WHO Quality of Life-BREF 

دامنه از کيفيت زندگي  4ال است که به ارزيابي ؤس

 : دامنه به شرح ذيل است 4اين . پردازد  راد مياف

، 15، 11، 4، 3: االتؤس)حوزه  7ـ سالمت جسمي، 

زندگي، وابستگي به  هاي روزانه فعاليت(. 11، 17، 16

هاي پزشکي، انرژي و خستگي،  مواد دارويي و کمک

تحرک، درد و ناراحتي، خواب و استراحت، استعداد کار 

 . دهد را مورد سنجش قرار مي

، 5، 6، 7: االتؤس)حوزه  6ـ سالمت روان شناختي، 

ظاهر و تصوير، احساسات منفي و مثبت، (: 26، 13، 11

نفس، معنويت و دين، عقايد شخصي و تفکرات،   عزت

 . دهد يادگيري و حافظه را مورد سنجش قرار مي

، 13، 12، 3،  1: االتؤس)حوزه  1ـ روابط با ديگران، 

ع مالي، آزادي، امنيت فيزيکي، مناب(: 25، 24، 23، 14

مين مراقبت اجتماعي و بهداشتي، در دسترس بودن و أت

 . دهد محيط خانه را مورد سنجش قرار مي

روابط (: 22، 21، 21: االتؤس)حوزه  3ـ محيط زندگي، 

شخصي، حمايت اجتماعي و فعاليت جنسي را 

 . سنجد مي

هم به طور کلي کيفيت زندگي و  2و  1االت ؤس

 (.17)کنند  سالمت را ارزيابي مي وضعيت

 5مذکور بر اساس طيف ليکرت در  نامه االت پرسشؤس

تنظيم شده ( مخالفم موافقم تا کامالً از کامالً)درجه 

و حداکثر آن  26حداقل امتياز افراد معادل . است

 (. 17)باشد  مي 131معادل 

کيفيت زندگي در  نامه ضرايب آلفاي کرونباخ پرسش

اين . درصد به دست آمده است 14 ،ارسيف نمونه

مقياس از ثبات دروني و روايي و اعتبار مناسبي در 

جمعيت ايراني برخوردار است و توسط نصيري، بر روي 

دانشجويان دانشگاه شيراز اجرا شده و روايي و اعتبار آن 

وي براي بررسي اعتبار . ه استمورد بررسي قرار گرفت

يي، روش تخصيص و روش بازآزما 3اين مقياس از 

 (. 11)همساني دروني استفاده کرد 

هاي فوق، نامهاز طريق پرسشپس از گردآوري  ها داده

و ( 5/11نسخه ) SPSS آماري افزار با استفاده از نرم

آماري قرار  تجزيه و تحليلآزمون کوواريانس مورد 

در نظر گرفته 15/1داري کمتر از  سطح معني. گرفتند



 

 


 

ي
خت

نا
 ش

ن
ما

در
ر 

أثي
ي ت

رس
بر

- 
ور

ار
ناب

ن 
زنا

ي 
دگ

سر
 اف

بر
ي 

وه
گر

ي 
ار

فت
ر

 

 

5 

ييد کميته اخالق دانشگاه آزاد أت از پساين مطالعه  .شد

 .اسالمي واحد بيرجند انجام شد
 

 يافته ها

نفر در  31حاضر با توجه به معيارهاي ورود،  مطالعهدر 

دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند که پس از ريزش 

نفر از  5 و عدم همکاري به دليلنفر از گروه آزمون  5

 درنفر  11)نفر  21، در نهايت خارج شدند گروه کنترل

مورد بررسي و ( گروه کنترلدر نفر  11گروه آزمون و  

ها شناختي نمونههاي جمعيتيافته. مقايسه قرار گرفتند

 افراد بر اساس نتايج، بيشتر. آمده است 1در جدول 

از نظر . سال قرار داشتند 21-25در گروه سني  %(51)

ي سطح تحصيالت مقطع تحصيلي ديپلم بيشترين فراوان

%( 15)و مقطع کارشناسي داراي کمترين فراواني %( 51)

 ،ينا باروراز نظر وضعيت مدت . ها بوددر بين نمونه

 .بود %(75)سال  2-3افراد ي نا باروربيشترين مدت 
 

 نا بارورشناختي زنان متغيرهاي جمعيت -1 جدول
 

 (سال)ي سني دامنه متغير
 کنترل آزمون

 درصد فراواني درصد فراواني

 سن

21-25 5 51 6 61 

26-23 3 31 4 41 

31-37 2 21 1 11 

 111 11 111 11 کل

 تحصيالت

 51 5 41 4 ديپلم

 21 2 21 2 کارداني

 31 3 41 4 کارشناسي

 111 11 111 11 کل

ي به نا بارورمدت 

 سال

2 5 51 6 61 

3 2 21 2 21 

4 2 21 1 11 

5 1 11 1 11 

 111 11 111 11 کل

 

هاي افسردگي بک، هاميلتون و کيفيت نمرات آزمون

هاي کنترل و آزمون، گروه نا بارورزندگي در گروه زنان 

شده  ارائه 2رفتاري در جدول  -قبل از درمان شناختي

 .است
 

 

 اخلهکنترل و آزمون قبل از مد نا بارورهاي افسردگي بك، هاميلتون و کيفيت زندگي در گروه زنان نمرات آزمون -2 جدول
[ 

 کنترل آزمون گروه

 5/17 ± 2/5 21 ± 37/7 (انحراف معيار ±ميانگين ) افسردگي بک نمره

 6/13 ± 1/6 3/21 ± 23/7 (انحراف معيار ±ميانگين ) نمره افسردگي هاميلتون

 1/67 ± 2/3 6/73 ± 16/12 (انحراف معيار ±ميانگين )کيفيت زندگي  نمره

 

افسردگي و کيفيت وضعيت  مطالعهنتايج بر اساس 

بارور گروه آزمون و کنترل پيش از انجام  زندگي زنان نا

و دو گروه ( p ،11/1=p=361/1) دار نبودمداخله، معني

 .بودنداز اين نظر همگن 

 درگروه هاميلتون و بکهاي افسردگي  نمرات آزمون

آزمون و کنترل قبل و بعد از درمان بارور  نا زنان

. داده شده استنشان  3دول جدر رفتاري -شناختي

ها در گروه  گونه که مالحظه مي شود اين تفاوتهمان
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 (.p>1/1)نبود دار ولي در گروه کنترل معني  (p<15/1) آزمون معني دار
 

 هاي افسردگي بك و هاميلتون در قبل و بعد از مداخلهنمرات آزمون -3جدول
 

 
پيش از درمان 

 رفتاري-شناختي

پس از درمان 

 فتارير-شناختي
 سطح معني داري

 گروه آزمون
 >P 15/1 5/14 ± 34/6 21 ± 37/7 (انحراف معيار ±ميانگين )افسردگي بک  نمره

 >P 15/1 1/16 ± 13/11 3/21 ± 23/7 (انحراف معيار ±ميانگين )افسردگي هاميلتون  نمره

 گروه کنترل
 <P 1/1 23/11 ± 3/6 5/17 ± 2/5 (انحراف معيار ±ميانگين )افسردگي بک  نمره

 <P 1/1 1/21 ± 3/1 6/13 ± 1/6 (انحراف معيار ±ميانگين )افسردگي هاميلتون  نمره

 
همانگونه که مالحظه مي شود ميزان افسردگي در گروه 

کنترل در مرحله دوم نسبت به مرحله اول افزايش 

نبود معني دار از نظر آماري هر چند تغييرات  داشت

(1/1<p) ت در گروه مداخله کامالًولي اين تفاو 

نتايج آزمون آناليز بر اساس (. p<15/1)بود محسوس 

پس از  ،(آزمون بين افسردگي با کنترل پيش) کواريانس

هاي آزمون و کنترل از لحاظ مداخله بين زنان گروه

 .(p<11/1)شت داري وجود داافسردگي تفاوت معني
 

 بحث 
داري را عنيحاضر، تفاوت م مطالعهنتايج تحليل آماري 

بين دو گروه آزمون و کنترل از نظر کاهش ميزان 

نشان داد که با  CBTبعد از  نا بارورافسردگي در زنان 

همسو ( 2111)بهجتي و همکاران  مطالعهنتايج 

( 2111)فرامرزي و همکاران در مطالعه (. 13)باشد  مي

در سه  نا باروربر روي اضطراب و افسردگي زنان  که

 ت درمان شناختي رفتاري و فلوکستينگروه شاهد و تح

ثير را در أ، درمان شناختي رفتاري بيشترين تانجام شد

 (.21)کاهش اضطراب و افسردگي اين زنان داشت 

بررسي  که به( 2111)حريريان و همکاران  مطالعهدر 

کننده به   مراجعه نا بارورفراواني افسردگي در زنان 

 111شامل  ونهکلينيک نازايي کوثر اروميه با حجم نم

در حد افسردگي افراد درصد  21، پرداخت نا بارورزن 

باليني بودند و نتايج نشان داد که با توجه به وجود 

 حضور روان ،نا بارورعالئم افسردگي باليني در زنان 

نا شناسان و روان پرستاران در مراکز تشخيص و درمان  

 هوس در مطالعه. (3) رسد ي الزم به نظر ميبارور

رفتاري به طور  -استفاده از فنون شناختي  (2111)

بدون علت طبي و جسماني  نا بارورمستمر در زنان 

م ئکاهش اضطراب و افسردگي و عال باعثمشخص، 

تعدادي از  ،از مدتي پسها شد و شناختي در آن روان

ي حاضر همخوان مطالعهها باردار شدند که با نتايج آن

 (. 21) داشت

بر که ( 2111)زاده و همکاران  چوبفروش مطالعهدر 

در يزد با قرارگيري در دو گروه  نا بارورزن  24روي 

 آزمون و شاهد و با استفاده از مديريت تنش به شيوه

مثبتي در  تأثيراين شيوه، انجام شد، شناختي رفتاري 

مديريت تنش زنان گروه آزمون داشت و سطح رضايت 

ظريف  در مطالعه(. 22)را نيز افزايش داد  آنانزناشويي 

با استفاده از درمان بهزيستي بر ( 2112)و همکاران 

هفتگي و بکارگيري  جلسه 1روي گروه آزمون در طي 

افسردگي، اضطراب،  نامه پرسش) DASS-21آزمون 

-استرس زنان تحت اين درمان به طور معني، (استرس

که با ( 23)داري نسبت به گروه شاهد کاهش يافت 

 . شتحاضر همخواني دا مطالعهنتايج 

در  نا بارورزن  41بر رويکه ( 2111)حميد  در مطالعه

، زنان گروه آزمون انجام شد دو گروه شاهد و آزمون

تحت درمان مديريت استرس مبني بر فنون شناختي 

ساعته قرار گرفتند که  2جلسه  12رفتاري به مدت 

نتايج حاصل حاکي از کاهش ميزان افسردگي و 

(. 24)ن گروه نسبت به گروه شاهد بود اضطراب در اي

 تأثيرو مطالعات ديگر در خصوص  مطالعهنتايج اين 

درمان شناختي رفتاري بر کاهش افسردگي و اضطراب 

در (. 26، 25)حاضر همسو است  مطالعهبا  نا بارورزنان 

بررسي نقش  که به( 2114)قرائي و همکاران  مطالعه

ضطراب زنان هاي شناختي رفتاري بر کاهش اآموزش
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و  ZIFTي اوليه که تحت درمان نا بارورمبتال به 

GIFT درمان شناختي  پرداخت، قرار گرفته بودند

کاهش اضطراب و  باعثرفتاري در زنان گروه آزمون، 

افزايش موفقيت در درمان نسبت به گروه شاهد شد 

دومار و  مطالعهکه همين مطلب در مورد ( 27)

 (. 21) نيز صادق است( 2111)همکاران 

، شيوع نا باروربا توجه به اين مطلب که در زنان 

و اين امر به ( 31، 23)افسردگي و اضطراب باال است 

، 31)دهد ي را افزايش مينا بارورخود طول مدت  نوبه

تواند به ي مينا بارورو نظر به اينکه تنش ناشي از ( 32

کاهش  باعثساختار روابط زناشويي صدمه زده و 

 شودي و سالمت ذهن و کيفيت زندگي رضايت زناشوي

ه درمان مناسب، ضروري به ئلذا توجه به آن و ارا ،(33)

 تأثيراستفاده از الگوي شناختي رفتاري و . رسدنظر مي

-37)مثبت آن بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگي 

، کاهش افکار نااميدي و افزايش مهارت و بهبود (34

افزايش احتمال ، همچنين (33 ،31)روابط زناشويي 

اين روش را به صورت ( 41 ،41 ،24-21)باروري 

و  نا باروررويکرد مناسبي براي بهبود سالمت روان افراد 

 . نشان داده استي نا باروردرمان 

 نا باروربر افسردگي افراد  CBTثير أحاضر ت مطالعهدر 

همانطور که مشاهده شد اختالالت . شدمشخص 

اضطراب در سيکل افسردگي و  مانندشناختي  روان

منجر به تشديد مشکالت  ،اندازند معيوبي که به راه مي

 نا بارورافراد  ،هايي شده و با استفاده از چنين درمان

گيري از  خانوادگي خود را با بهره  توانند بنيان مي

مندي زناشويي مطلوب و زندگي بدون استرس   رضايت

بديهي است که وجود منابع و افراد . تحکيم بخشند

درمان  آموزش مديريت استرس و خصص در زمينهمت

درماني و گروهي  شناختي رفتاري به صورت فردي، زوج

تواند نقش مهمي ي مينا بارورهاي درمان  در کلينيک

 (.43 ،42)در کاهش مشکالت اين افراد داشته باشد 

اين مطالعه با حجم  در مطالعات آيندهشود پيشنهاد مي

م مورد أن و شوهر به صورت تونمونه باالتر و همچنين ز

تري به دست  نتايج کامل بررسي قرار گيرد که احتماالً

حاضر با محدوديت زماني  مطالعهاز آنجا که . دهد مي

هاي بعدي از  شود در طرحپيشنهاد مي ،مواجه بود

يند جلسات پيگيري جهت حصول اطمينان از اثرات آفر

نين چهم. داي استفاده شو مداخله  مدت اين شيوه دراز

 نا بارورهاي زنان  درماني درماني در گروه اگر خانواده

تواند در افزايش نتايج مثبت در  مي ،مورد نظر قرار گيرد

ثر ؤشناختي اين بيماران م جهت کاهش مشکالت روان

الزم به ذکر است که در نظر گرفتن وضعيت . باشد

-مي مطالعات آيندهاقتصادي اجتماعي بيماران نيز در 

تري به دست دهد که البته اين امر تا ند نتايج کاملتوا

وجود )حد زيادي با انجام پرسشنامه کيفيت زندگي 

قبل از درمان ( هايي در اين خصوص در پرسشنامه آيتم

هاي آزمون و شاهد با هم دار گروهو عدم تفاوت معني

 .است شدهمرتفع 

ضروري است هر  شد،که پيش از اين نيز ذکر  گونههمان

ي به بخش  نا بارورکز يا بيمارستان تخصصي درمان مر

کنار  درماني و مشاوره مجهز باشد تا بيماران درروان

شناسي هاي روان از مشاوره ،هاي پزشکي خود بررسي

هاي  ها و کارگاه  برگزاري کالس لذا نيز برخوردار شوند

نا آموزشي جهت بازآموزي پرسنل و مسئولين مراکز 

ي اطالعات جديد و افزايش دانش آور ي براي جمعبارور

عالوه بر اين، افزايش . اين گروه درماني ضروري است

 امکانات و فضاهاي الزم جهت تحقيقات در زمينه

شناختي و ايجاد تسهيالت بيشتر  بررسي مشکالت روان

در اين راه براي محققين الزم است تا گامي در جهت 

 .سالمت جامعه برداشته شود ءبهبود و ارتقا
 

 گيرينتيجه
نتايج پژوهش حاضر نشان داده است که درمان 

تاثير  نا بارورشناختي رفتاري گروهي بر افسردگي زنان 

 .مثبتي داشته و به بهبود آنها کمک نموده است

 

 تشكر و قدرداني
از . اين مقاله منتج از پايان نامه کارشناسي ارشد مي باشد

شهد و همکاري کارکنان محترم بيمارستان منتصريه م

.شرکت کنندگان در اين تحقيق سپاسگزاري مي گردد



 

 


 

ي
الئ

 ط
ي

عل
ر 

کت
د

 
ان

ار
مك

 ه
و

 

 

8 

 منابع
 
1. Shahsavari Isfahani S, Morshed Behbahani B, Beigizadeh Sh, Sobhanian S. [Epidemiological factors associated 

with infertility in infertile couples referred to clinic of Peymaniyeh Hospital in Jahrom in years 1999-2009]. J 

Sci Health 2010;5:51. 

2. Faal Kalkhoran L, Bahrami H, Farrokhi NA, Zeraati H, Tarahomi M. [Comparing anxiety, depression and sexual 

life satisfaction in two groups of fertile and infertile women in Tehran] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 

2011;12(2):157-63.  

3. Haririan HR, Mohammadpour Y, Aghajanloo A. [Prevalence of depression and contributing factors of 

depression in the infertile women referred to Kosar Infertility Center, 2009] [Article in Persian]. Iran J Obstet 

Gynecol Infertil 2010;13(2):45-50. 

4. Peterson BD, Newton CR, Feingold T. Anxiety and sexual stress in men and women undergoing infertility 

treatment. Fertil Steril 2007 Oct;88(4):911-4. 

5. Schmidt L. Infertility and assisted reproduction in Denmark: Epidemiology and psychosocial consequences. Dan 

Med Bull 2006 Nov;53(4):390-417. 

6. Cwikel J, Gidron Y, Sheiner E. Psychological interactions with infertility among women. Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol 2004 Dec;117(2): 126-31. 

7. Hamid N. [The effectiveness of stress management on depression, anxiety and fertilization of infertile women] 

[Article in Persian]. J Behav Sci 2011 Spring;5(1):55-60. 

8. Behdani F, Mousavifar N, Mirani P, Soltanifar A, Mohammadnejad M. [Assessment of anxiety and mood 

disorders in infertile women referred to Montaseriyeh clinic] [Article in Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 

2008;15(3):11-23.  

9. Schneid-Kofman N, Sheiner E. Does stress effect male infertility? --a debate. Med Sci Monit 2005 

Aug;11(8):SR11-1. 

10. Gox SI, Glazebrook C, Sheard C, Ndukwe G, Oates M. Maternal self-esteem after successful treatment for 

infertility. Fertil Steril 2006 Jan;85(1):84-9.  

11. Butler AC, Chapman JE, Forman EM, Beck AT. The empirical status of cognitive-behavioral therapy: a review 

of meta-analyses. Clin Psychol Rev 2006 Jan;26(1):17-31. 

12. Jacobson NS, Hollon SD. Cognitive-behavior therapy versus pharmacotherapy: Now that the Jury's returned its 

verdict, it's time to present rest of the evidence. J Consult Clin Psychol 1996 Feb;64(1):74-80. 

13. Tarabusi M, Volpe A, Facchinetti F. Psychological group support attenuates distress of waiting in couples 

scheduled for assisted reproduction. J Psychosom Obstet Gynecol 2004 Sep-EDec;25(3-4):273-9.  

14. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, Kaplan HI. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. 

Philadelphia:Lippincott Wiliams & Wilkins;2009.  

15. Growth G. [Guideline of psychometery]. Pasha Sharifi H, Nikkhoo MR. (translators). Tehran: Roshd; 2000: 

1011, 1014, 1015. (Persian)   

16. Azkhosh M. [Application of psychological tests and clinical diagnosis]. 3rd ed. Tehran:Ravan 2008:224-6. [in 

Persian]. 

17. World Health Organization. WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF)]. Available from: 

http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/farsi_whoqol.pdf 

18. Nasiri H. [The validity and reliability of Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF)-Persian version]. Proceeding 

of the 3rd conference on mental health of students]. Tehran, 2005. [in Persian)].  

19. Behjati Ardakani Z, Akhoondi MM, Kamali K, Fazli Khalf Z, Eskandari Sh, Ghorbani B. [The evaluation of 

mental health among infertile patients referred to Ibn-e-Sina Infertility Centers] [Article in Persian]. J Reprod 

Infertil 2010;11(4):319-24.  

20. Faramarzi M, Alipor A, Esmaelzadeh S, Kheirkhah F, Poladi K, Pash H. Treatment of depression and anxiety in 

infertile women: Cognitive behavioral therapy versus fluoxetine. J Affect Disord 2008 May;108(1-2):159-64. 

21. House SH. Epigenetic in adaptive evolution and development: the interplay between evolving species and 

epigenetic mechanisms. In: Tollefsbol T. Handbook of epigenetic: the new molecular and medical genetics. 

Cambridge:Academic Press;2011:425-45.  

22. Choobforoushzadeh A, Kalantari M, Molavi H. [The effectiveness of cognitive behavioral stress management 

therapy on marital satisfaction in infertile women] [Article in Persian]. J Fundament Mental Health 

2010;12(3):596-603. 

23. Zarif Golbar Yazdi H, Aghamohammadian Sharbaf H, Mousavifar N, Moeenizadeh M. [The effectiveness of 

well-being therapy on stress, and psychological well-being in infertile women] [Article in Persian]. Iran J Obstet 

Gynecol Infertil 2012;15(2):49-56.  

24. Hamid N. [The effectiveness of stress management on depression, anxiety and fertilization of infertile women] 

[Article in Persian]. J Behav Sci 2011;5(1):55-60.  

25. Wischmann T. [Psychosocial aspects of fertility disorders] [Article in German]. Urology A 2005 Feb;44(2):185-

94. 

26. Boivin J, Takefman JE. Stress level across stages of in vitro fertilization in subsequently pregnant and non 

pregnant women. Fertil Steril 1995 Oct;64(4):802-10. 

http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/farsi_whoqol.pdf


 

 


 

ي
خت

نا
 ش

ن
ما

در
ر 

أثي
ي ت

رس
بر

- 
ور

ار
ناب

ن 
زنا

ي 
دگ

سر
 اف

بر
ي 

وه
گر

ي 
ار

فت
ر

 

 

9 

27. Gharaei V, Mazaheri MA, Sahebi A, Peivandi S, Aghahosseini M. [The role of education of cognitive 

behavioral therapy in reducing of anxiety in women with primary infertility undergoing ZIFT and GIFT] [Article 

in Persian]. J Reprod Infertil 2004;5:170-80. 

28. Domar AD, Clapp D, Slawsby E, Kessed B, Orar J, Freizinger M. The impact of group psychological 

intervention on distress in infertile women. J Health Psychol 2000 Nov;19(9):568-75. 

29. Sargolzaee MR, Moharreri F, Arshadi HR, Javidi K, Karimi S, Fayyazi Bordbar MR. [Psychosexual depression 

disorders in infertile female referring to Mashhad infertility treatment center. [Article in Persian] J Reprod 

Infertil 2001;2(4):46-51. 

30. Berg BJ, Wilson JF. Psychological functioning across stages of treatment for infertility. J Behav Med 1991 

Feb;14(1):12-26. 

31. Ramezanzadeh F, Aghssa MM, Abedinia N, Zayeri F, Khanafshar N, Shariati M, et al. A survey of relationship 

between anxiety, depression and duration of infertility. BMC Womens Health 2004 Nov;4(1):9. 

32. Ogawa M, Takamatsu K, Horiguchi F. Evaluation of factors associated with the anxiety and depression of 

female infertility. Biopsychosocial Med 2011 Dec 23;5(1):15. 

33. Abbey A, Andrews FM, Halman LJ. Infertility and subjective well-being: the mediating roles of self-esteem, 

internal control and interpersonal conflict. J Marr Fam 1992 May;54(2):408-17. 

34. Armand A, Talaei A. [The effectiveness of cognitive behavioral stress management training in reducing 

psychological problems and symptoms of premenstrual syndrome] [Article in Persian]. Iran J Obstet Gynecol 

Infertil 2012 15(21(61)):24-31. 

35. Cohen E. CBT support group for women receiving infertility treatment. Available from: 

http://www.drcohen.ca/cbt/cbt-support-group-for-women-receiving-infertility-treatment/, [cited 14 Dec 2011] 

36. Gurevich R. CBT and group therapy for fertility as mind-body medicine. Available from: URL; 

http://infertility.about.com/od/alternativetreatments/ss/Mind-Body-Medicine-Therapies-For-Fertility_7.htm, 

[cited 31 Aug 2012]. 

37. Ebrahim Sh, Montoya L, Truong W, Hsu S, Kamal El Din M, Carrasco-Labra L, et al. Effectiveness of cognitive 

behavioral therapy for depression in patients receiving disability benefits: a systematic review and individual 

patient data meta-analysis. PLoS One 2012;7(11):e50202.  

38. Bringhenti F, Martinelli F, Ardenti R, La Sala GB. Psychological adjustment of infertile women entering IVF 

treatment: differentiating aspects and influencing factor. Acta Obstet Gynecol Scand 1997 May;76(5):431-7. 

39. Slade P, Emery J, Liberman BA. A prospective, longitudinal study of emotions and relationships in-vitro 

fertilization treatment. Hum Reprod 1997 Jan;12(1):183-90. 

40. Gorayeb R, Borsari AC, Rosa-e-Silva AC, Ferriani RA. Brief cognitive behavioral intervention in groups in a 

Brazilian assisted reproduction program. Behav Med 2012;38(2):29-35. 

41. Tuschen-Caffier B, Florin I, Krause W, Pook M. Cognitive-behavioral therapy for idiopathic infertile couples. 

Psychother Psychosom 1999;68(1):15-21. 

42. Schmidt L, Tjornhoj-Thomson T, Boivin J, Nyboe Andersen A. Evaluation of a communication and stress 

management training program for infertile couples. Patient Educ Couns 2005 Dec;59(3):252-62. 

43. Van den Broeck U, Emery M, Wischmann T, Thorn P. Counseling in infertility: individual, couple and group 

interventions. Patient Educ Couns 2010 Dec;81(3):422-8. 

 

 
 

http://www.drcohen.ca/cbt/cbt-support-group-for-women-receiving-infertility-treatment/
http://www.drcohen.ca/cbt/cbt-support-group-for-women-receiving-infertility-treatment/
http://infertility.about.com/od/alternativetreatments/ss/Mind-Body-Medicine-Therapies-For-Fertility_7.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gorayeb%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22676628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borsari%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22676628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosa-e-Silva%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22676628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferriani%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22676628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22676628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tuschen-Caffier%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9873237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Florin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9873237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krause%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9873237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pook%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9873237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9873237

