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چکیده
افسردگی پس از زایمان شیوع باالیی داشته ،و طیفی وسیعی از علل برای آن مطرح می باشد.حمایت اجتماعی
ادراک شده زنان می تواند افسردگی را دستخوش تغییر دهد.لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی حمایت اجتماعی
ادراک شده با افسردگی پس از زایمان انجام شد.
روش کار:روش این پژوهش از نوع همبستگی است ،که در سال 1395بر روی  100زن مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی شهرستان تهران که شرایط ورود به مطالعه را داشته به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب
شدن د ودر دو مرحله ابتدادردو هفته و هشت هفته بعد از زایمان پرسشنامه ادینبورگ را تکمیل نمودندو حمایت
اجتماعی ادراک شده بر حسب پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده سنجیده شد.داده ها با استفده از انحراف
معیار و میانگین و با استفاده از نرم افزار  spss-19تحلیل شدند.
یا فته ها:نتایج حاصل آشکار ساخت که بین افسردگی و حمایت اجتماعی ادراک شده تفاوت معنا داری وجود
دارد() p<0.01یعنی درک حمایت اجتماعی موجب کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی می شود.
نتیجه گیری:با توجه به افزایش افسردگی پس از زایمان ،غربالگری و شناسایی و ارزیابی این اختالل مهم است.لذا
ارتباط مثبتی بین حمایت اجتماعی ادراک شده با افسردگی پس از زایمان دارد.
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مقدمه
امروزه تغییر در سبک زندگی کاهش میزان مرگ و میر،بیماری های عفونی و افزایش طول عمر را به همراه داشته که این امر باعث افزایش
توجه به سالمتی در دهه های گذشته شده است .اهمیت وضعیت سالمت تا حدی است که صاحب نظران تمرکز خود را بر مراقبت های
جهت بهبود و ارتقاء سالمت بیان کرده اند)Lamers at el, 2012 ( .
سالمت روان با متغییر های زیادی ارتباط دارد که از مهم ترین آن ها می توان به فرسودگی شغلی ،حمایت اجتماعی ادراک شده ،و
سرسختی روان شناختی اشاره کرد.حمایت اجتماعی ادراک شده احساس ارزشمند بودن به فرد می دهد و این مساله که فرد بخشی از یک
شبکه اجتماعی است به فرصت هایی را برای ارتباط با دیگران و نیز تثبیت ارتباطات می دهد.حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری
از محبت ،همراهی و توجه اعضای خانواده و سایر افراد تعریف شده است .)Charyton at el, 2009( .پژوهش ها نشان می دهند که با
افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده میزان سالمت روان افزایش می یابد )Chadwick at el, 2015( .و ( .)Cheng at el, 2014برای
مثال  chadwichضمن پژوهشی درباره ارتباط حمایت اجتماعی و سالمت روانی ادراک شده به این نتیجه رسیدند که هر چقدر حمایت
اجتماعی افزایش یابد،سالمت روان ادراک شده افراد افزایش می یابد هم چنین نتیجه پژوهش شیشه گر و همکاران ارتباط معناداری بین
حمایت اجت ماعی و استرس با کیفیت زندگی نشان داد،در حالی که بین حمایت اجتماعی و استرس دوران بارداری زنان رابطه معناداری
دیده نشده است حمایت اجتماعی دریافت شده توسط مادر بر روی کسب نقش مادری وی تاثیر دارد و به هنگام عهده دار شدن نقش
جدید مادری ،بازخورد همسر و شبکه اجتماعی برای معتبر سازی صالحیت مادری مهم هستند.)Shishehgar at el, 2013( .
به طور کلی در گروه هایی که عوامل روانی -اجتماعی نا مطلوب دارند ،افسردگی نیز باالتر است .)Salehi at el, 2009( .ببین شروع
افسردگی و وقوع استرس های منفی نیز ارتباط مثبتی وجود دارد .اما علی رغم وجود چنین ارتباطی بین استرس و افسردگی تنها حدود
20تا  %50از افراد ،که استرس شدید را تجربه می کنند ،دچار افسردگی می شوند.به نظر می رسد عواملی نظیر حمایت اجتماعی پایین و
راهبرداهای مقابله فرد در برابر رویداد های استرس زا،افراد را برای ابتال به افسردگی آسیب پذیر می سازد.)Noury at el, 2005( .
بروز درجاتی از افسردگی خلق ،در چند روز اول بعد از زایمان نسبتا شایع است .این حالت دلتنگی بعد از زایمان نامیده می شود و از
تعدادی عوامل به شرح زیر منشأ می گیرد:یأس احساسی که به دنبال تهییج و ترس هایی که در طی حاملگی و زایمان بروز می
کنند،پدیدار میشوند؛ ناراحتی های اوایل دورهِ نفاس؛ خستگی حاصل از بی خوابی ؛اضطراب در مورد توانایی های خود در زمینه مراقبت از
نوزاد؛ و نگرانی های مربوط به ظاهر بدن .)Gale and Harlow, 2003( .میزان شیوع افسردگی پس از زایمان در مطالعات انجام شده
در جهان بین صفر تا  60در صد(  )Adewuya at el, 2005و ( )Latorre at el, 2006و در ایران بین  16-40درصد گزارش شده
است ( )Khodadadi at el , 2008و (.)Azimiat el, 2007
با توجه به پژوهش های انجام شده نوع زایمان از عوامل خطرساز افسردگی پس از زایمان مطرح شده است.مطالعات انجام شده توسط
آپونگ و همکاران نشان داد زنانی که به طریق سزارین نوزاد خود را بدنیا می آورند شانس بیشتری برای ابتال به افسردگی پس از زایمان
دارند ( .)Ukpong and Owolabi, 2006لذا این تحقیق با هدف تعیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با افسردگی پس از
زایمان در شهر تهران صورت گرفته است.
روش تحقیق
روش تحقیق نوع همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش را  100زن که در دوره نفاس در سنین  35-18قرار داشتند به روش نمونه
گیری در دسترس که به مراکز بهداشتی –درمانی شهر تهران در فاصله زمانی خرداد تا شهریور ماه سال  1395انتخاب شدند.زنان مورد
مطالعه که تجربه بارداری اول را داشتند.و هیچ گونه سابقه بیماری حاد روان پزشکی در  9ماه گذشته واستفاده از سیگار و مواد مخدر و
زنانی که زایمان اورژانسی و یا داشتن کودک بیمار یا معلول را نداشتند و داوطلب به همکاری در پژوهش بودند و در خصوص محرمانه
بودن اطالعات به آزمودنی ها اطمینان داده شدکه نتایج به صورت انفرادی مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد.
برای سنجش حمایت اجتماعی از پرسش نامه حمایت اجتماعی درک شده استفاده شد.این پرسش نامه دارای  12سؤال است« که در سه
بخش حمایت دوستان ،خانواده،و همسر»را می سنجد.کمترین و بیشترین نمره  12و  84است.این پرسشنامه بارها در مطالعات به کار
گرفته شده و در ایران پایایی آن  0.89بدست آمده است ( )Ekback at el, 2013و ( )Siddiq at el, 2010که پایایی در این مطالعه
 0/86بدست آمد.
تعیین حجم نمونه براساس مطالعه پایلوت (جهت بدست آوردن میانگین و انحراف معیار جمعیت مورد پژوهش ) برآورد شد.
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برای سنجش افسردگی در دوران پس از بارداری از مقباس ادینبورگ استفاده شد.در صورتی که نمره افسردگی مساوی یا بیشتر از  13بود،
مورد از پژوهش حذف می شد ولی اگر نمره افسردگی پایین تر از  13بود مورد بررسی قرار میگرفت.
فرم مصاحبه شامل اطالعت فردی ،بعد از زایمان  ،مامایی ،زایمان بود .مقیاس ادینبورگ از 10سؤال  4گزینه ای تشکیل شده که حداقل
نمره آن ،صفر و حداکثر  30می باشد.هر سوال ،امتیازی بین صفر تا  3بر اساس شدت عالیم به خود اختصاص می دهد.نمره پایین تر نشان
دهنده وضعیت بهتر فرد،و نمره باالی  ، 12وجود اختالل افسردگی را نشان می دهد.این ابزار،پرسشنامه معتبری برای سنجش افسردگی
پس از زایمان است)Eberhard at el, 2001( .
پایایی پرسشنامه ادینبورگ با روش سنجش آلفاکرونباخ  a=0/92تایید و پایایی فرم های مصاحبه از طریق آزمون مجدد 90درصد بدست
آمد .تجزیه و تحلیل آماری اطالعات با  spssویرایش 19انجام شد.
نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمره افسردگی بر اساس پرسش نامه ادینبورگ در گروه زایمان طبیعی پس از دو هفته7/57 + 4/63
ودر هشت هفته پس از زایمان طبیعی 6/13+4/66بود.
جدول  -1مقایسه میانگین و انحراف معیار افسردگی دردو و هشت هفتگی پس از زایمان در گروه زایمان طبیعی
زایمان طبیعی

گروه

P

میانگین

انحراف معیار

نمره افسردگی در دوهفته بعد از زایمان

7/57

4/63

0/065

نمره افسردگی در هشت هفته پس از
زایمان

6/13

4/66

0/36

براساس نتایج بدست آمده از جدول  2بین حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده رابطه مثبت معنی داری وجود دارد(p<0/001).
جدول -2میانگین و انحراف معیار متغییر پژوهش
متغییر

میانگین

انحراف معیار

حمایت ادراک شده از طرف خانواده

16/14

5/12

حمایت ادراک شده از طرف دوستان

14/69

4/08

حمایت اجتماعی از طرف افراد مهم زندگی

14/26

3/96

بحث و نتیجهگیري
در این مطالعه رابطه مستقیمی بین حمایت اجتماعی با بروز افسردگی به دست آمد )Tomczak, 2005( .در مطالعه خود نشان داد که
بین حمایت اجتماعی دریافت شده در گروه زنان با افسردگی وبدون افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد
( )Masoudnia, 2011نیز نشان دادکه بین افسردگی در زنان با حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده و افراد مهم در زندگی
زنان و دوستان ارتباط وجود دارد ولی ( )Ezzati at el, 2013نیز فقط ببین حمایت اجتماعی از سوی خانواده و بروز افسردگی ارتباط
نشان دادند ودر سایر حیطه های حمایت اجتماعی به دست نیاوردند.
برای تعیین تاثیر حمایت اجتماعی بر سالمت دو فرایند مورد توجه قرار گرفته است.اولین فرایند ،بیانگر تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی بر
سالمت است .مطابق با این ساز و کار اثرات مثبت حمایت یا نبود ح مایت ناشی از انزوای اجتماعی مستقیما بر سالمت افرتد تاثیر می
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Bovier and Chamot, ( ) وMarmot and Wilkinson, 2006(. فرآیند دوم ازطریق اثر تمدیل کننده عمل می کند.گذارد
)2004
 به این مفهوم که زنانی که از حمایت اجتماعی پایین.حمایت اجتماعی در پژوهش به طور غیر مستقیم با بروز افسردگی ارتباط نشان داد
 حمایت و روابط خوب.بیشتر تحت تاثیر استرس قرار می گرفتندو در نتیجه میزان افسردگی در این زنان بیشتر بود،تری برخوردار بودند
روابط حمایتی می تواندسبب برانگیختن رفتارهای.این امر تأثیر حفاظتی قوی بر سالمتی دارد.اجتماعی سهم چشم گیری در سالمت دارند
Wilkinson ( بیش تر در معرض مشکالت روانی و جسمی هستند،افرادی حمایت اجتماعی کمتری ذریافت می کنند.سالم تری گردد
)and Marmot, 2003
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