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مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشهد ،ایران.
مربی گروه مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
دانشیار گروه روانپزشکی ،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشهد ،ایران.
دانشیار گروه آمار زیستی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :افسردگی ،مهم ترین اختالل خلقی پس از زایمان است .حمایت اجتماعی به عنوان یک عامل خطر برای
افسردگی پس از زایمان شناخته شده است .از آنجایی که زنان مبتال به پره اکالمپسی با شکایات غیر قابل انتظار در
حول و حوش زایمان مواجه هستند ،به حمایت بیشتری نیاز دارند ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط حمایت
اجتماعی با افسردگی بعد از زایمان در مبتالیان به پره اکالمپسی انجام شد.
روش کار :این مطالعه همبستگی در سال  1332بر روی  122زن مبتال به پره اکالمپسی بستری در زایشگاه بیمارستان
های دولتی و تأمین اجتماعی مشهد انجام شد .پرسشنامه افسردگی بک  IIدر هفته  6پس از زایمان و پرسشنامه
حمایت اجتماعی در هفته  2و  6پس از زایمان تکمیل شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )16و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و کروسکال والیس انجام شد .میزان  pکمتر از 5/50
معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :میانگین نمره حمایت اجتماعی در هفته دوم بعد از زایمان  34/1±1/33و در هفته  6بعد از زایمان
 23/3±1/54بود .بین حمایت اجتماعی هفته  2با حمایت اجتماعی هفته  6بعد از زایمان ارتباط آماری معنی داری
وجود داشت ( .)p=5/551میانگین نمره افسردگی  11/1±0/0بود .بین حمایت اجتماعی هفته  )p=5/51( 2و هفته 6
( )p=5/52بعد از زایمان با افسردگی هفته  6بعد از زایمان ،ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری :بین حمایت اجتماعی و افسردگی بعد از زایمان همبستگی مثبت وجود داشت .با افزایش میزان نمره
حمایت اجتماعی بعد از زایمان میزان افسردگی افزایش می یافت.
کلمات کلیدی :افسردگی ،پره اکالمپسی ،پس از زایمان ،حمایت اجتماعی
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مقدمه
دوره پس از زایمان همانند دوران بارداری ،با برخی
تغییرات روانی و جسمانی در مادران همراه است.
مادران در این دوره ،طیفی از اختالل های روانی (از
بسیار خفیف تا شدید روانی را تجربه می کنند .یکی از
اختالل های روانی که در دوره پس از زایمان توسط
برخی از مادران تجربه می شود ،اختالل افسردگی پس
از زایمان است ( .)1در دوره پس از زایمان احتمال بروز
اختالالت خلقی بیشتر شده؛ به گونه ای که  %05زنان
طی دو هفته اول و  15-25درصد طی  2ماه اول پس
از زایمان غم ،اندوه و افسردگی را تجربه می کنند (-6
 .)2افسردگی پس از زایمان با احساس غمگینی ،عدم
درک لذت ،تحریک پذیری ،عصبانیت و کاهش اعتماد
به نفس مشخص می شود .میزان شیوع افسردگی پس
از زایمان در مطالعات انجام شده در جهان بین 5-65
درصد و در ایران بین  16-45درصد گزارش شده است.
زایمان ،تأثیر منفی چشمگیری بر تمام ابعاد کیفیت
زندگی مادر دارد .ادامه اختالل و عدم تشخیص به موقع
آن منجر به تطابق غیر مؤثر مادر با کودک ،همسر و
خانواده و در نتیجه عدم توانایی انجام وظایف مادری و
همسری و در صورت تشدید ،منجر به تراژدی
خودکشی مادر و یا فرزندکشی می شود (.)7
اختالالت افسردگی عالوه بر هزینه مستقیم برای
سیستم خدمات بهداشتی ،هزینه های غیر مستقیم
بیشتری به دلیل ناتوانی در انجام کار ایجاد می کنند.
در ایاالت متحده آمریکا ساالنه  35-05بیلیون دالر
صرف هزینه های پزشکی درمان افسردگی می شود
( .)0بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت ،این
اختالل دومین عامل منجر به بار جهانی بیماری در
سال  2525میالدی خواهد شد (.)3 ،0
نظریات متعددی در مورد عوامل مؤثر در ایجاد
افسردگی پس از زایمان ارائه شده است .بر اساس این
نظریات عوامل زیستی ،روانی -اجتماعی و فرهنگی در
ایجاد افسردگی پس از زایمان دخالت دارند .عوامل
روانی -اجتماعی که بر آسیب پذیری زنان در ایجاد
اختالل افسردگی پس از زایمان مؤثرند شامل :ویژگی
های شخصیتی ،سبک های سازگاری ،حوادث استرس
00

 ارتباط حمایت اجتماعی با افسردگی بعد از زایمان

زای زندگی در طول بارداری و نزدیک به زمان زایمان،
عدم رضایت از ازدواج و ناکافی بودن حمایت اجتماعی
می باشند (.)15
حمایت اجتماعی عبارت از کسب اطالعات ،دریافت
کمک های مادی ،دریافت توصیه های بهداشتی و
دریافت حمایت عاطفی از طرف افرادی که فرد به آن ها
عالقمند است و یا از طرف شبکه اجتماعی فرد مانند
همسر ،بستگان ،دوستان و پرسنل بهداشتی است (،1
)11
مطالعات گذشته نشان داده اند که فقدان حمایت
اجتماعی ،یک عامل خطر مهم برای افسردگی پس از
زایمان است .در حالی که پیوند های اجتماعی قوی ،به
عنوان یک حفاظ در مقابل افسردگی در طول بارداری و
پس از زایمان عمل می کنند (.)12 ،1
مشکالت ناشی از بارداری یکی از چهار عامل اصلی در
بارداری شامل کاهش حمایت ،تاریخچه قبلی افسردگی،
مشکالت مامایی و نوزادی و حوادث استرس آور زندگی
منجر به افسردگی پس از زایمان می شود ( .)13در این
بین پره اکالمپسی ،یک عارضه مهم در بارداری است.
اگرچه اتیولوژی این عارضه ناشناخته است ،ولی عوامل
روانی و عوامل مرتبط با سیستم عصبی در آن دخیل
هستند ( )14و در  2تا  4/0درصد از بارداری ها رخ می
دهد ( .)10مطالعه حبلی و همکاران ( )2553نشان داد
در زنان با سابقه سندرم هلپ %32 ،افسردگی در
بارداری بعدی مشاهده می شود ( .)16بعد از زایمان
عالئم پره اکالمپسی مانند فشارخون و پروتئینوری
برطرف می شوند اما زنان مبتال به پره اکالمپسی نسبت
به زنان با بارداری طبیعی ،اختالالت خلقی بیشتری را
پس از زایمان تجربه می کنند ( .)17شواهدی وجود
دارد که افسردگی ،یک عامل خطر مستقل برای بیماری
های قلبی -عروقی و احتماالً برای پره اکالمپسی است
(.)10
علی رغم ارتباط قوی بین استرس و افسردگی ،تنها
حدود  25-05درصد از افرادی که استرس و افسردگی
شدیدی را تجربه می کنند ،دچار افسردگی می شوند.
به نظر می رسد حمایت اجتماعی ،افراد را برای
افسردگی آسیب پذیر می سازد ( .)13بیماری مادر و

 زهرا عابدیان و همكاران

بارداری تک قلو بود .در صورت مرگ نوزاد در دوران پری
ناتال ،بستری نوزاد در  NICUبیش از  24ساعت ،وجود
حادثه استرس آور در طول مطالعه و تولد نوزاد به ظاهر
ناسالم ،سابقه بیماری روانی ،وجود حادثه استرس زا در
طول بارداری ،سابقه نازایی و در صورت مشکالت بارداری
غیر از پره اکالمپسی ،واحد های پژوهش از مطالعه خارج
می شدند .در این مطالعه نمونه گیری به صورت غیر
احتمالی و در دسترس انجام شد؛ به این ترتیب که
پژوهشگر و یا همکار او هر روز صبح به زایشگاه های
محیط پژوهش مراجعه و زنان مبتال به پره اکالمپسی که
در زایشگاه بستری بودند و یا در طی  24ساعت قبل
بستری شده و جهت کنترل فشار خون به بخش مامایی
منتقل شده بودند را در دفتر زایشگاه شناسایی می کرد و
در صورت کسب معیارهای ورود و خروج و دریافت
رضایت نامه واحدهای پژوهش در بدو ورود به مطالعه،
واحد های پژوهش پرسشنامه اطالعات فردی را تکمیل
می کردند .در  24ساعت اول پس از زایمان ،فرم
اطالعات مادر و نوزاد ،در هفته دوم پس از زایمان،
پرسشنامه حمایت اجتماعی پس از زایمان و در هفته 6
پس از زایمان ،پرسشنامه حمایت اجتماعی پس از
زایمان و افسردگی بک  IIتکمیل شد .مشخصات فردی
شامل سؤاالتی در مورد مشخصات فردی ،اطالعات
مربوط به بارداری و فرم اطالعات مربوط به مادر و نوزاد
در  24ساعت اول بود که شامل سؤاالتی نظیر نوع
زایمان ،نمره درد زمان بستری و انتقال نوزاد به بخش
مراقبت های ویژه نوزادان بود که روایی آن به روش
روایی محتوا تعیین شد .پرسشنامه افسردگی بک  IIنیز
نوع بازنگری شده پرسشنامه افسردگی بک است و با
مالک های افسردگی در چهارمین ویرایش راهنمای
2
تشخیصی و آماری اختالالت روانی ()DSM-IV
منطبق شده است و شامل  21سؤال است که پاسخ ها
بین  5-3نمره گذاری می شوند .کمترین امتیاز صفر و
بیش ترین امتیاز  63است و به افسردگی جزئی (،)5-13
افسردگی خفیف ( ،)14-13متوسط ( )25-20و شدید
( )23-63تقسیم بندی می شود .پایایی این پرسشنامه
در ایران توسط کارجو کسمائی در سال  1332تأیید

شکایات غیر قابل انتظار حول و حوش زایمان ،در
مجموع باعث صدمه جسمی و روانی به مادر می شود
( )25و این مشکالت احتماالً در زنان دچار مشکالت
مامایی از جمله پره اکالمپسی شایع تر است ( .)3از
طرف دیگر ،زنانی که استرس اضافی در بارداری و یا
پس از تولد نوزاد دریافت کرده اند ،به حمایت بیشتری
نیاز دارند ( .)25از آنجایی که زنان مبتال به پره
اکالمپسی عالوه بر مشکالت زایمان ،استرس اضافی
ناشی از افزایش فشار خون در بارداری و یا مشکالت
نوزادی پس از تولد نوزاد دارند و به حمایت بیشتری
نیاز دارند ،مطالعه حاضر با هدف تعیین بررسی ارتباط
حمایت اجتماعی با افسردگی بعد از زایمان در مبتالیان
به پره اکالمپسی انجام شد.

روش کار
این مطالعه همبستگی در سال 1332بر روی  122زن
مبتال به پره اکالمپسی در زایشگاه بخش زنان و مامایی
بیمارستان های امام رضا (ع) ،قائم (عج) و ام البنین
(س) و تأمین اجتماعی مشهد انجام شد .واحد های
پژوهش زنان باردار  37هفته مبتال به پره اکالمپسی
خفیف و شدید بودند که بر اساس طبقه بندی کالج
آمریکایی زنان و مامایی آمریکا ( )21( 1)ACOGیک
هفته از تشخیص پره اکالمپسی آن ها می گذشت و
جهت کنترل فشار خون و یا ختم بارداری در زایشگاه و
یا بخش مامایی بیمارستان های محیط پژوهش از 13
خرداد  1331تا  10شهریور  1331و از ابتدای تیر ماه
 1332لغایت  25مهر ماه  1332بستری بودند .حجم
نمونه با استفاده از مطالعه پایلوت و با توجه به ضریب
همبستگی بین حمایت اجتماعی در هفته  2و  6با
افسردگی بعد از زایمان با ضریب اطمینان  %30و توان
آزمون  155 ،%05نفر به دست آمد که با احتساب %25
ریزش نمونه 125 ،نفر برآورد شد و در نهایت تجزیه و
تحلیل داده ها بر روی  122زن باردار که پرسشنامه ها را
در زمان بستری 24 ،ساعت پس از زایمان و هفته  2و 6
پس از زایمان تکمیل کردند ،انجام شد .معیارهای ورود
به مطالعه شامل :حاملگی ترم ،سن باالی  10سال و
American College of Obstetrics and Gynecology
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شده است ( .)21ابزار حمایت اجتماعی پس از زایمان،
یک ابزار پژوهشگر ساخته و خالصه شده ابزار هاپکینز
( )2550و مشتمل بر  25سؤال می باشد که سؤاالت بر
اساس مقیاس  0نقطه ای لیکرت به صورت هرگز ( ،)5به
ندرت ( ،)1معموالً ( ،)2بیشتر اوقات ( )3و همیشه ()4
طبقه بندی می شوند .نمره کل پرسشنامه بین  5تا 05
است که نمرات باالتر ،نشان دهنده حمایت بیشتر می
باشد .روایی این ابزار به روش روایی محتوا تعیین شد.
این ابزار پس از طراحی ،جهت ارزیابی در اختیار  15تن
از صاحب نظران و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد (4
روانپزشک و  6هیئت علمی گروه مامایی) قرار گرفت و
پس از لحاظ کردن اصالحات الزم ،در مطالعه استفاده
شد .پایایی این ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ بر روی
 15نفر با آلفای کرونباخ  5/35تعیین شد .تجزیه و
تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )16و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و
کروسکال والیس انجام شد .میزان  pکمتر از  5/50معنی
دار در نظر گرفته شد.

جدول  -1توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب نوع
زایمان
نوع زایمان

تعداد

درصد

زایمان طبیعی
سزارین انتخابی
سزارین اورژانس

75
3
43

07/4
7/4
30/2

کل

122

155/5

جنس نوزاد اکثر واحدهای پژوهش ( )%01/6پسر بود.
میانگین وزن نوزادان در هنگام تولد  2305±47گرم،
آپگار دقیقه اول  0/3±5/30و آپگار دقیقه پنجم نوزادان
 3/1±5/73بود 27 .نوزاد به  NICUمنتقل و میانگین
مدت بستری در  14/4±3/0 ،NICUساعت بود63 .
نفر ( )%06/6از واحدهای پژوهش پره اکالمپسی شدید
و  03نفر ( )%43/4پره اکالمپسی خفیف داشتند .بیش
ترین حمایت در لیبر و زایمان از طرف ماما ()%44/3
ارائه شده بود .طی دو هفته اول بعد از زایمان بیش
ترین حمایت ( 77نفر )%63/1،به زائو از طرف مادران
زائو ارائه شده بود.
میانگین نمره حمایت اجتماعی هفته دو بعد از زایمان
 ،34/1±1/33میانگین نمره حمایت اجتماعی هفته 6
بعد از زایمان  23/3±1/54و میانگین نمره افسردگی
 11/1±0/0بود.
بر اساس نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،داده های
مربوط به افسردگی از توزیع نرمال برخوردار نبودند ،لذا
پس از تبدیل لگاریتمی ،همبستگی بین نمره حمایت

یافته ها
میانگین سنی واحدهای پژوهش  27/21±6/2سال بود.
سطح تحصیالت اکثر واحدهای پژوهش در حد دیپلم
( )%23/0و سپس راهنمایی ( )%23/0بود .تحصیالت
همسران اکثر واحدهای پژوهش نیز در حد دیپلم و
ابتدایی ( )%35/3بود .اکثر واحدهای پژوهش خانه دار
( )%74/6و شغل همسر اکثر آن ها آزاد ( )%02بود.
میانگین درآمد ماهیانه خانواده 032515±240435
تومان بود .بیش از نیمی از واحدهای پژوهش ()%01/6
نخست باردار بودند .میانگین تعداد فرزند زنده در
واحدهای پژوهش که چندزا بودند 5/01±1/2نفر بود.
اکثر واحدهای پژوهش ( 36 )%70نفر با آمادگی قبلی و
خواسته باردار شده بودند .اکثر افراد ( 37 )%73/0نفر
به طور منظم (تعداد  0مراقبت در طول بارداری) جهت
مراقبت های دوران بارداری به مراکز ارائه دهنده
مراقبت های دوران بارداری مراجعه کرده و تحت
مراقبت قرار داشتند 115 .نفر ( )%35/2از افراد در
کالس های آمادگی زایمان شرکت نکرده بودند .بیش
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ترین واحد مراقبتی که واحد های پژوهش جهت
مراقبت شرکت کرده بودند مراکز بهداشتی درمانی
( 63 ،%01/6نفر) بود و  34نفر ( )%27/3همزمان به
مراکز بهداشتی و پزشک مراجعه می کردند .میانگین
سن بارداری  37/3±1/57هفته ،مدت لیبر 7/2±3/6
ساعت ،میانگین نمره درد در زمان بستری بر اساس
مقیاس دیداری درد  ،4/7±2/3میانگین نمره درد زمان
زایمان بر اساس مقیاس دیداری درد  4/7±2/3و
میانگین نمره خستگی پس از زایمان بر اساس مقیاس
دیداری خستگی  0/0±2/3بود .نوع زایمان اکثر
واحدهای پژوهش  75نفر ( )%07/0زایمان طبیعی بود
(جدول .)1

 زهرا عابدیان و همكاران

زایمان با میانگین نمره افسردگی هفته  6بعد از زایمان
ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت ،اما بین
میانگین نمره افسردگی با آپگار دقیقه اول ،نمره درد
مادر در زمان بستری ،نمره درد زمان زایمان و مدت
لیبر ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (جدول .)2

اجتماعی و افسردگی با استفاده از تست ضریب
همبستگی پیرسون انجام شد .بر اساس نتایج ضریب
همبستگی پیرسون ،بین سن بارداری ،آپگار دقیقه
پنجم ،مدت بستری نوزاد در  ،NICUنمره خستگی
مادر بعد از زایمان و روزهای کمک به مادر بعد از

جدول  -2ضریب همبستگی سن بارداری ،نمرات آپگار دقیقه اول و پنجم ،طول مدت بستری نوزاد در  ،NICUنمره درد بستری
و لیبر و خستگی ،مدت لیبر و روزهای کمك با میانگین نمره افسردگی بعد از زایمان
میانگین نمره افسردگی بعد از زایمان

متغیرها
سن بارداری
آپگار دقیقه اول
آپگار دقیقه پنجم
مدت بستری نوزاد در NICU
نمره درد مادر در زمان بستری
نمره درد مادر در زمان لیبر
نمره خستگی مادر بعد از زایمان
مدت لیبر
روزهای کمک به مادر بعد از زایمان

ضریب همبستگی پیرسون
r= -5/50
r=5/13
r=5/11
r=5/34
r=5/23
r=5/34
r= -5/561
r=5/20
r= -5/500

بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس بین مدت
بستری نوزاد در  NICUو شدت افسردگی بعد از
زایمان اختالف آماری معنی داری وجود داشت
( .)p=5/522همچنین بر اساس نتایج آزمون کروسکال
والیس ،بین نوع زایمان ( ،)p=5/102جنس نوزاد
( )p=5/001و شدت پره اکالمپسی ( )p=5/311با
میانگین نمره افسردگی بعد از زایمان اختالف آماری
معنی داری وجود نداشت (جدول .)3

P value
p=5/306
* p=5/52
p=5/256
p=5/50
*p=5/51
* p=5/553
p=5/054
* p=5/51
p=5/301

بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون ،بین
حمایت اجتماعی هفته  2با حمایت اجتماعی هفته 6
پس از زایمان ( )p=5/551 ،r=5/00و همچنین بین
حمایت اجتماعی هفته  2و هفته  6بعد از زایمان با
افسردگی هفته  6بعد از زایمان ارتباط آماری معنی
داری وجود داشت (جدول .)4

جدول  -3ارتباط بین نوع زایمان ،جنس نوزاد و شدت پره اکالمپسی با افسردگی بعد از زایمان
افسردگی بعد از زایمان
متغیر

نوع زایمان

جنس نوزاد
شدت پره
اکالمپسی

انحراف
معیار±میانگین

حداقل

حداکثر

تعداد

نتیجه آزمون

طبیعی

11/3±6/53

4

20

75

p=5/102

سزارین انتخابی

0/1±3/0

4

14

3

سزارین اورژانس

11/0±0/53

2

22

43

df=2

دختر

11/2±0/2

2

26

03

p=5/001

پسر

11/53±0/0

3

20

63

df=2

خفیف

11/1±0/0

2

20

03

p=5/311

شدید

11/1±0/6

3

26

63

df=1

*آزمون کروسکال والیس
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جدول -3ضریب همبستگی حمایت اجتماعی هفته  2هفته  6بعد از زایمان با میانگین نمره افسردگی بعد از زایمان

حمایت اجتماعی هفته 2
حمایت اجتماعی هفته 6

ضریب همبستگی پیرسون
r = 5/22
r = 5/253

سطح معنی داری
* p = 5/51
* p = 5/52

آماری مثبت و معنی دار در حد پایینی وجود داشت؛ به
گونه ای که با افزایش میزان حمایت ،میزان افسردگی
نیز افزایش داشت .نتایج مطالعه حاضر با مطالعه چن و
همکاران ( )2556همخوانی نداشت ( .)2513تفاوت
مشاهده شده می تواند ناشی از تفاوت در جامعه
پژوهش باشد .واحدهای پژوهش در مطالعه چن،
مهاجرینی بودند که در تایوان سکنی داشتند و از نظر
فرهنگی با افراد محلی در تایوان متفاوت بودند.
همچنین افرادی که نگرش اجتماعی بهتری داشتند،
میزان افسردگی در آنها کمتر بود .لذا نگرش مثبت
اجتماعی ،اثر واسطه ای بر حمایت اجتماعی و کاهش
میزان افسردگی داشت .اما جامعه پژوهش در مطالعه
حاضر زنان مبتال به پره اکالمپسی ،دارای فرهنگ
یکسان که با مشکل مهم پره اکالمپسی که جان آنان را
تهدید می کرد ،بودند .همچنین در مطالعه حاضر،
نگرش واحدهای پژوهش نسبت به حمایت دریافت شده
مورد ارزیابی قرار نگرفت ( .)27کیم و همکاران
( )2513نیز رابطه حمایت اجتماعی دوران بارداری با
افسردگی بعد از زایمان بین مادران نوجوان و مادران
بالغ را ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که میزان حمایت
دریافت شده بین نوجوانان و بالغین متفاوت است ،اما
بین حمایت و افسردگی بعد از زایمان بین دو گروه
تفاوتی وجود ندارد و با افزایش میزان حمایت ،میزان
افسردگی کاهش می یابد ( .)20علت تفاوت در نتایج
مطالعه حاضر با مطالعه کیم می تواند مربوط به جامعه
پژوهش ،سطح تحصیالت و سن واحدهای پژوهش
باشد .سن و سطح تحصیالت واحدهای پژوهش در
مطالعه حاضر بیشتر بود .در مطالعه کیم ،سن مهم
ترین پیش بینی کننده افسردگی بود .به عالوه در
مطالعه کیم واحدهای پژوهش که اطالعات کافی در
زمینه افسردگی بعد از زایمان دریافت کرده بودند،
میزان افسردگی کمتری داشتند .در حالی که مادران
مطالعه حاضر عالوه بر ابتالء به پره اکالمپسی که برای

بحث
مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حمایت
اجتماعی و افسردگی پس از زایمان در مبتالیان به پره
اکالمپسی انجام شد.
افسردگی پس از زایمان یکی از مهم ترین مشکالتی
است که زندگی مادر ،نوزاد و خانواده را تهدید می کند.
در این مطالعه میانگین نمره افسردگی هفته  6پس از
زایمان  11/1±0/0بود .مطالعه ای که شیوع افسردگی
پس از زایمان را به دنبال پره اکالمپسی بررسی کند،
یافت نشد .البته در مطالعه رحمانی و همکاران ()2511
شیوع افسردگی به دنبال فشار خون  %21/3بود ،ولی از
آنجایی که ابزار مورد استفاده در این مطالعه متفاوت با
ابزار مطالعه حاضر بود ،قابل قیاس با مطالعه حاضر نبود
( .)11در مطالعه بهرامی و همکاران ( )2515میانگین
افسردگی در  4-6هفته پس از زایمان  ،7/3±4/4در
مطالعه صحتی و همکاران ( )2553میانگین افسردگی
در  2ماه پس از زایمان  15/0±0/0و در مطالعه یاگمار
و همکار ( 0/3±0/6 ،)2515بود که کمتر از مطالعه
حاضر بود ( .)24-26تفاوت مشاهده شده می تواند
ناشی از تفاوت در ابزار و زمان سنجش افسردگی و از
همه مهم تر به دلیل تفاوت در جامعه پژوهش باشد،
زیرا در مطالعه حاضر افسردگی در زنان مبتال به پره
اکالمپسی بررسی شد که عالوه بر زایمان ،استرس
اضافی دیگری نیز داشتند .بیماری مادر ،شکایات غیر
قابل انتظار حول و حوش زایمان ،نیاز به درمان های
طوالنی مدت و نیاز به بستری شدن های طوالنی مدت،
در مجموع باعث صدمه جسمی و روانی به مادر می
شود ،بنابراین انتظار باالتر بودن میانگین افسردگی پس
از زایمان در مطالعه حاضر نسبت به مطالعه بهرامی،
صحتی و یاگمار قابل توجیه است.
برخالف نتایج اکثر مطالعات ،در مطالعه حاضر بین
حمایت اجتماعی هفته  2و حمایت اجتماعی هفته 6
پس از زایمان با میانگین افسردگی بعد از زایمان ارتباط
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متغیرها

میانگین نمره افسردگی بعد از زایمان

 زهرا عابدیان و همكاران

نوزادان با خطر باالی مرگ و میر (از جمله مدت
بستری نوزاد در بیمارستان و بخش مراقبت های ویژه
نوزادان ( )NICUو همچنین نوزادان کم وزن) از
مطالعه خارج شدند و نوزادان کم خطر و ترم که کمتر
از  24ساعت در  NICUبستری بودند و وزن نرمال
داشتند ،وارد مطالعه شدند ،اما مدت بستری نوزاد در
 NICUبا شدت افسردگی ارتباط داشت .همچنین
آپگار دقیقه اول ،روشی جهت ارزیابی سالمت نوزاد در
لحظه های ابتدایی تولد است و تجویز سولفات منیزیم
به مادران پره اکالمپسی می تواند نمره آپگار را تحت
تأثیر قرار دهد .لذا انتظار می رود مادران در مورد
وضعیت نوزاد استرس داشته باشند .هاپکینز نیز گزارش
کرد که  %17واریانس افسردگی بعد از زایمان را عامل
استرس زای مربوط به نوزاد تبیین می کند (.)31
در مطالعه حاضر همچنین بین نمره درد مادر در لیبر و
زایمان در مادران با زایمان طبیعی و مدت لیبر با
افسردگی بعد از زایمان ارتباط مثبت و معنی داری
وجود داشت .مطالعه ای که به بررسی این متغیرها با
افسردگی بعد از زایمان پرداخته باشد ،در دسترس
پژوهشگر قرار نگرفت .از آنجایی که حوادث استرس
زای زندگی در طول بارداری و نزدیک به زمان زایمان
( )15می تواند از عوامل مؤثر بر افسردگی بعد از زایمان
باشد ،لذا شروع درد زایمان در مادران پره اکالمپسی در
حول و حوش زایمان ،یک عامل استرس زا محسوب
شده و از این طریق با افسردگی بعد از زایمان ارتباط
دارد.
از آنجایی که بر اساس نتایج مطالعات جوامع شرقی
مانند هند و چین ،نارضایتی از جنس نوزاد به خصوص
زمانی که نوزاد دختر باشد ،نقش مؤثری در ایجاد
اختالالت روانی پس از زایمان دارد ( ،)32ارتباط جنس
نوزاد با افسردگی پس از زایمان نیز سنجیده شد .در
مطالعه حاضر ارتباطی بین جنس نوزاد با افسردگی پس
از زایمان وجود نداشت .نتایج مطالعه حاضر با مطالعه
یاگمار و همکار ( )2515و دولتیان و همکاران ()2556
همخوانی داشت ( ،)35 ،26ولی با مطالعه حسینی و
همکاران ( )2550از نظر ارتباط بین جنس نوزاد با
افسردگی پس از زایمان همخوانی نداشت ( .)3در

مادر مخاطره آمیز و استرس زا است ،اطالعاتی نیز در
زمینه عوارض بعد از زایمان دریافت نکردند .الزم به
ذکر است که در مطالعه حاضر بیش ترین حمایت از
طرف مادران واحدهای پژوهش بود ،لذا علی رغم
دریافت حمایت می توان احتمال داد که نه تنها واحد
پژوهش ،بلکه فرد حمایت کننده نیز اطالعات کافی
راجع به افسردگی بعد از زایمان نداشته است (.)20
نتایج مطالعه حاضر با مطالعه هاپکینز و همکار ()2550
همخوانی نداشت .مطالعه آنان نشان داد زنانی که
حمایت کمتری از طرف همسر دریافت می کنند ،میزان
افسردگی بیشتری دارند ( .)23حمایت اجتماعی ،یک
مفهوم چند بُعدی است که ممکن است تحت تأثیر
زمان و مسائل فرهنگی محیطی قرار گیرد .فاکتورهای
متعددی از جمله قلدری و فشار همزمان از طرف
دیگران حتی در صورت دریافت سطح باالی حمایت می
تواند عامل خطری برای افسردگی باشد ( .)20در
مطالعه حاضر اکثر مادران از زائو مراقبت می کردند ،لذا
مسائل ارتباطی بین همسران و مادران زائو ،احتمال
ایجاد جو نامناسب را به دنبال داشت که با افزایش
حمایت ،میزان افسردگی نیز افزایش داشت.
سزارین اورژانس به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن و
عدم آمادگی روحی فرد می تواند با افسردگی پس از
زایمان مرتبط باشد ،ولی در مطالعه حاضر بین نوع
زایمان با میانگین نمره افسردگی پس از زایمان ارتباط
معنی داری وجود نداشت .نتایج مطالعه حاضر با مطالعه
نیک پور و همکاران ( ،)2512حسینی و همکاران
( )2550و یاگمار و همکار ( )2515همخوانی داشت
( )26 ،3 ،7ولی با مطالعه دولتیان و همکاران ()2556
در رابطه با نوع زایمان و ارتباط آن با افسردگی پس از
زایمان همخوانی نداشت (.)35
در مطالعه حاضر بین آپگار دقیقه اول نوزاد با افسردگی
ارتباط وجود داشت .همچنین با افزایش مدت بستری
نوزاد در  ،NICUشدت افسردگی بعد از زایمان افزایش
داشت .مطالعه ای که به بررسی آپگار و ارتباط مدت
بستری نوزاد با افسردگی بعد از زایمان پرداخته باشد،
در دسترس پژوهشگر قرار نگرفت .علی رغم اینکه در
مطالعه حاضر مادران دارای خطر وارد مطالعه شده و
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مطالعه حاضر چون اکثر واحدهای پژوهش نخست زا
بودند ،جنسیت نوزاد چندان برایشان فرقی نداشت ،زیرا
مادران نخست زا اولین بار است که صاحب فرزند می
شوند و این احتمال که با بارداری بعدی ،فرزندی با
جنس مخالف فعلی داشته باشند ،وجود دارد.
پره اکالمپسی با مشکالت حول و حوش زایمان همراه
است .به عالوه مشکالت مامایی همراه با پره اکالمپسی
باعث افسردگی پس از زایمان می شود ( .)33دریافت
حمایت اجتماعی متفاوت در دوره پس از زایمان نیز می
تواند بر سالمت روان مادران مؤثر باشد ( .)34در
مطالعه حاضر معیارهای ورود به مطالعه شامل مادران
مبتال به پره اکالمپسی با کمترین مشکالت مامایی و
بدون سابقه مشکالت روانشناختی بود .با توجه به اینکه
بیش ترین فرد حمایت کننده بعد از زایمان مادر زائو
بوده است و نیز همبستگی مثبت بین حمایت اجتماعی
با افسردگی بعد از زایمان در مطالعه حاضر وجود داشت
لذا ،علیرغم حمایت مادر از زائو بعد از زایمان ،عملکرد
وی افسردگی را در زائو بدنبال داشته است .بنابراین،
مداخله های رفتاری اجتماعی در جهت آموزش
ارتباطات خویشاوندی به منظور ارائه حمایت اجتماعی
مطلوب به زائو در جهت کاهش میزان افسردگی پس از
زایمان ضروری به نظر می رسد.

نتیجه گیری
در مطالعه حاضر برخالف نتایج اکثر مطالعات با افزایش
میزان حمایت در دوره بعد از زایمان ،میزان افسردگی
افزایش داشت.

تشكر و قدردانی
این مقاله منتج از طرح پژوهشی به شماره قرارداد
 321500و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد انجام شد و با منافع نویسندگان
ارتباطی نداشت .بدین وسیله از مسئولین دانشکده
پرستاری و مامایی مشهد تشکر و قدردانی می شود.
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