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چكيده
ﻣﻘدﻣه:

افسردگي دوران بارداري ،گاهي توانايي عملكرد روزانه ،پذيرش نقش جديد ،اجراي مسئوليتهاي زندگي زن باردار

و پيامدهاي حاملگي را دچار اختﻼل ميكند .هدف ايﻦ مطالعه ،بررسي ارتباط سﻼمت روان مادران باردار با پيامد حاملگي و
نوع زايمان و نيز برخي ويژگيهاي فردي ميباشد.

روشكار :ايﻦ پژوهش ،يك مطالعه توصيفي-تحليلي است .ابتدا  ١٠مركز بهداشتي-درماني شهر اصفهان به صورت تصادفي و
از طريق قرعهكشي انتخاب شدند وسپس نمونههاي ايﻦ پژوهش كه شامل  ٣٧٨نمونه از زنان باردار داراي پرونده بهداشتي دوران
بارداري در مراكز منتخب كه شرايط ورود به پژوهش را داشتند) ،شامل  ١٠٨نفر افسرده و  ٢٧نفر غيرافسرده( به تناسب تعداد

زنان باردار تحت پوشش هر مركز انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه بود كه در دو مرحله تكميل شد .مرحله اول در
دوران بارداري شامل دو بخش ويژگيهاي فردي و پرسشنامه استاندارد افسردگي بك دو و مرحله دوم ،پس از زايمان .جهت
تعييﻦ اعتبار و اعتماد علمي پرسشنامهها ،از روش اعتبار محتوا و ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است .جهت تجزيه و تحليل
دادهها از روشهاي آماري توصيفي و آزمونهاي كاي اسكوئر ،تي مستقل ،مﻦ ويتني و مدل رگرسيون لجستيك توسط نرمافزار

آماري SPSS 16استفاده شد.

نتايج :فراواني افسردگي در جمعيت مورد مطالعه ٢٦/٧ ،درصد بود .نتايج بررسي نشان داد بيﻦ افسردگي دوران بارداري با
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ﻧوع مقاله  :پژوهشي

نوع زايمان ) ،(pvalue=٠/٠١تحصيﻼت زنان باردار ) (pvalue<٠/٠٠١و همسران ) ،(pvalue=٠/٠٠١شغل زنان باردار
) (pvalue=٠/٠٤و همسران ) ،(pvalue=٠/٠٠٩ارتباط معنيداري وجود دارد؛ اما بيﻦ افسردگي دوران بارداري با سﻦ زنان

باردار ارتباط معنيداري وجود ندارد.

نتيجهگيري:

به نظر ميرسد ﻻزم است آموزش برنامههاي بهداشت روان به ماماها و پرسنل ارايهدهنده خدمات بهداشتي-

درماني به زنان باردار و ارتقاء سطح بهداشت روان مادران و خانوادهها و نيز غربالگري و شناسايي مادران در معرض خطر ابتﻼ به
افسردگي انجام گيرد.

كليدواژهﻫا:

افسردگي – بارداري – زايمان.

دريافت مقاله ٩١/٣/٢٣ :اصﻼح نهايي ٩١/٧/١٨ :پذيرش مقاله٩١/٨/٢٨ :
ارجاع :شﺐانگيز افسانه ،احسانپور سهيﻼ .ارتباط افسردگي دوران بارداري با نوع زايمان .مجله پزشكي هرمزگان 1393؛.140-147:(2)18

ﻣﻘدﻣه:
حاملگي به همراه عوامل روانشناختي ،فيزيولوژيكي و تﺄثير

ترشحات غدد درون ريز تﺄثير زيادي بر جسم و روان زنان دارد
و ميتواند بر روند طبيعي زندگيشان تﺄثير گذارد ) .(١افسردگي

از شايعتريﻦ بيماريهاي رواني است كه ميتواند با كاستﻦ توانايي
هاي افراد از پيشرفت و اعتﻼي فرد در انجام وظايفي كه به عهده

١٤0

اوست جلوگيري نمايد .بر اساس گزارش سازمان جهاني

بهداشت ،اختﻼل افسردگي مهمتريﻦ علت ناتواني زنان در جهان

امروز است ) ١٠ .(٢تا  ١٥درصد زنان در دوران بارداري دچار
افسردگي ميشوند كه عامل خطر مهمي براي افسردگي بعد از

زايمان است ) .(٣در بررسيهايي كه محقق انجام داده ،تاكنون در

ايران مطالعات متعددي در مورد افسردگي پس از زايمان
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صورت گرفته ) .(٤-٩اما راجع به افسردگي دوران بارداري و

تحصيﻼت ابتدايي ،سﻦ بارداري بر اساس اوليﻦ روز آخريﻦ

با توجه به اينكه اكنون در جامعه زنان باردار ما ،غربالگري

سونوگرافي( ،پرزانتاسيون جنيﻦ سفاليك )بر اساس

نميگيرد و محقق در طي ارايه مراقبتهاي بهداشتي دوران

سرراهي ،اختﻼل رواني شديد ،سابقه افسردگي قبلي ،سركﻼژ،

ارتباط آن با سرانجام حاملگي تحقيقات كافي انجام نشده است.

افسردگي دوران بارداري در مراكز بهداشتي-درماني صورت

قاعدگي بيﻦ هفته  ،٣٤-٣١حجم مايع آمنيوتيك نرمال )بر اساس

سونوگرافي( و نداشتﻦ محدوديتهاي پزشكي شامل جفت

بارداري به زنان باردار در مراكز بهداشتي-درماني شهر

سابقه زايمان زودرس ،سقط تكراري ،بيماريهاي قلبي ،ديابت،

افسردگي و تغييرات شديد خلق و خو ،در ايﻦ دوران رنج ميبرند

محدوديت رشد و ناهنجاري جنيﻦ طبق سونوگرافي ميباشد.

اصفهان ،بارها شاهد ايﻦ مسئله بوده است كه عدهاي از آنها ،از

هايپرتانسيون ،بيماري كليوي ،بيماري تيروئيد ،چند قلويي،

و افسردگي در دوران بارداري ،ميتواند باعث پيامدهاي منفي

پرسشنامه ايﻦ مطالعه داراي سه بخش بوده و در دو مرحله

افسرده ،معموﻻً مستعد افسردگي پس از زايمان ميباشند ) (١١و

بارداري بود كه شامل دو بخش از آن بود .بخش اول آن جمع

حاملگي و عملكرد ضعيف مادر شود ) (١٠و همچنيﻦ زنان باردار

نتايج برخي مطالعات نيز نشان داده است كه زنان افسرده به

تكميل شد .مرحله اول تكميل پرسشنامه در هفته  ٣١-٣٤دوران

آوري اطﻼعات دموگرافيك نمونهها كه توسط پرسشگر از طريق

ميزان بيشتري وضع حمل به طريق جراحي )سزاريﻦ( و زايمان

بررسي پرونده بهداشتي زنان باردار و سوال از واحدهاي مورد

اينكه بيشتريﻦ شيوع افسردگي دوران بارداري در سه ماهه

كه پرسشنامه در اختيار واحدهاي مورد پژوهش قرار داده شده

افسردگي دوران بارداري با نوع زايمان ،در زنان بارداري كه بر

افسردگي ميباشد و هر سوال  ٤گزينه دارد.

اول بارداري ،در هفته  ٣١-٣٤بارداري بوده ) (١٢و جهت دريافت

وجود عﻼيم افسردگي ٣ ،شدت عارضه در آن جنبه است .جمع

با مداخله )واكيوم/فورسپس( را تجربه ميكنند ) .(١٢،١٣نظر به
سوم حاملگي ميباشد ) ،(١لذا ايﻦ مطالعه با هدف بررسي ارتباط

اساس زمان اوليﻦ روز آخريﻦ قاعدگي و سونوگرافي سه ماهه

پژوهش تكميل شد و بخش دوم پرسشنامه افسردگي بك  ٢بود

و توسط آنها تكميل گرديد .پرسشنامه بك دو  ٢١سوال از عﻼيم
براي هر گزينه نمره  ٠-٣در نظر گرفته شده است .عدم

مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري به مراكز بهداشتي-درماني

نمرات بيﻦ  ٠-٦٣نوسان دارد .نقطه برش آن در مطالعات

اجرا درآمد تا زمينه اطﻼعاتي ﻻزم ،براي برنامهريزيها و

) .(١٤مادراني كه پس از تكميل پرسشنامه نمره  ≥٢١گرفتند ،در

منتخب شهر اصفهان در سال  ١٣٨٩-١٣٩٠مراجعه كردند ،به
اقدامات بهداشتي درماني آتي ،جهت ارتقاء برنامههاي بهداشت
روان مادران باردار را فراهم سازد.

روشكار:
ايﻦ پژوهش ،يك مطالعه توصيفي-تحليلي است كه دو مرحله

اي ،دو گروهي و چند متغيري ميباشد .حجم نمونه در ايﻦ
پژوهش ٣٧٨ ،زن باردار ميباشد كه بر اساس نمره كسب شده

از پرسشنامه استاندارد افسردگي بك دو ١٠٨نفر افسرده و ٢٧٠

نفر غير افسرده بودند كه جهت دريافت مراقبتهاي بهداشتي

دوران بارداري به  ١٠مركز بهداشتي-درماني منتخب شهر

اصفهان مراجعه كردهاند .ايﻦ مراكز ،به صورت تصادفي و بر
اساس قرعهكشي از بيﻦ  ٥٤مركز شهري انتخاب شدند .شرايط
ورود به پژوهش سﻦ  ١٨-٣٥سال ،مليت ايراني ،حداقل
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غربالگري سطح جامعه براي تشخيص وجود افسردگي  ٢١است

گروه افسرده و مادراني كه نمره  <٢١گرفتند ،در گروه غير

افسرده قرار گرفتند .مرحله دوم تكميل پرسشنامه پس از زايمان

نمونهها بود كه بخش سوم آن و شامل نوع زايمان است كه در

اوليﻦ مراجعه آنها به مراكز مربوطه ) ٣-٥روز پس از زايمان(
توسط پژوهشگر طبق خﻼصه پرونده زايماني آنها و سئوال از
واحدهاي مورد پژوهش تكميل گرديد.

براي بررسي اعتبار و پايايي پرسشنامه بك دو مطالعات

زيادي شده است كه حاكي از اعتبار و پايايي باﻻي ايﻦ آزمون

ميباشد ) .(١٥در ايران نيز توسط قاسمزاده اعتبارسنجي شده و
به عنوان ابزار معتبر ارزيابي افسردگي مورد تﺄييد است ).(١٦

جهت تجزيه و تحليل دادهها روشهاي آماري توصيفي تحليلي

)آزمون كاي اسكوئر ،تي مستقل ،مﻦويتني ،رگرسيون لجستيك (

و SPSS 16استفاده شد.
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نتايج:
در ايﻦ مطالعه  ٣٧٨نمونه وارد پژوهش حاضر شدند ،در ايﻦ

تعداد  ١٠٨مادر افسرده )نمــره  (≥٢١و  ٢٧٠مــادر غيــر افســرده

)نمره (<٢١بودند .نتايج پژوهش نشان داد كه فراواني افســردگي
دوران بـــارداري  ٢٦/٧درصـــد و ميـــانگيﻦ نمـــره افســـردگي
 ١٤/٧±٩/٩بــود ٦٥/١ .درصــد از واحــدهاي مــورد پــژوهش

افسردگي خفيف تا شديد داشتند .فراواني افسردگي خفيــف ٢٩/٥
درصد ،متوسط ٢٦/٧درصد ،نوع شديد  ٨/٩درصد بود.

ﻻزم به توضيح است كه هيچ يــك از بيمــاران غربــال شــده،

تحت نظر روانپزشك و يا مشاور خانواده نبودند و از ايﻦ جهــت،

مراقبتي دريافت نكرده و هيچ كــدام داروي ضــد افســردگي و يــا

روان درمان مصرف نميكردند .زنــان بــارداري كــه بــر اســاس
پرسشــنامه افســردگي بــك دو ،افســردگي شــديد داشــتند ،بــه

روانپزشك جهت درمان معرفي شدند.

ميانگيﻦ سﻦ مادران  ٢٦/٤٥بود .ميانگيﻦ سني گروه افسرده

 ٢٦/٥٠±٤/٧٨٦و گروه غير افسرده  ٢٦/٣٩±٤/١٧٠بود .آزمون t

مســتقل نشــان داد ميــانگيﻦ ســﻦ دو گــروه تفــاوت معن ـيداري
نداشتند.

از نظــر تحصــيﻼت زنــان بــاردار ،در گــروه افســرده ٤٨/٢

درصد در رده زير ديپلم ٤٤/٣ ،درصد در رده ديپلم ١/٩ ،درصد
در رده فوق ديپلم و  ٥/٦درصــد در رده كارشناســي بودنــد .در

گروه غير افسرده  ٢٢/٦درصد در رده زير ديــپلم ٥١/٩ ،درصــد

در رده ديپلم ٧ ،درصد در رده فوق ديــپلم ١٧/٨ ،درصــد در رده

كارشناسي و  ٠/٧درصد در رده كارشناسي ارشد بودند .همــان
طور كه ديــده مــيشــود ،در گــروه افســرده اكثــر افــراد در رده

زيرديپلم و در گروه غير افسرده نيز اكثر افراد در رده ديپلم قــرار
داشتند .آزمون مﻦ ويتنــي نشــان داد كــه بــيﻦ دو گــروه از نظــر

وضــعيت تحصــيﻼت تفــاوت معن ـيداري وجــود داشــته اســت

) .( pvalue <٠/٠٠١از نظر تحصــيﻼت همســران آنهــا ،در گــروه

افسرده  ٥٣/٧درصــد در رده زيــر ديــپلم ٣٨/٩ ،درصــد در رده
ديــپلم ١/٩ ،درصــد در رده فــوق ديــپلم ٤/٦ ،درصــد در رده
كارشناسي و  ٠/٩درصد در رده كارشناسي ارشد بودند.

در گروه غير افســرده  ٣٨/١درصــد در رده زيــر ديــپلم٤٣ ،

درصد در رده ديپلم ٥/٦ ،درصد در رده فوق ديپلم ١٠/٤ ،درصد
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در رده كارشناسي و  ٣درصد در رده كارشناسي ارشد بودنــد.

در گروه افسرده اكثر همسران در رده زير ديپلم و در گروه غيــر

افسرده اكثر آنها در رده ديپلم قرار داشــتند .آزمــون مــﻦ ويتنــي
نشان داد كه بيﻦ دو گروه از نظر وضعيت تحصــيﻼت همســران

آنها تفاوت معنيداري وجود داشته است ).( pvalue=٠/٠٠١

از نظر وضعيت شغلي در هر دو گروه اكثــر افــراد خانــهدار

بودند :در گروه افسرده  ٩٩/١درصــد و در گــروه غيــر افســرده

 ٩٤/٨درصد .فراواني كارمندي نيز در دو گروه به ايــﻦ صــورت

بود :در گروه افسرده  ٠/٩درصد و در گــروه غيــر افســرده ٥/٢

درصد .همان طور كه ديده ميشود ،فراواني زنان باردار شــاغل
در گروه غير افسرده بيشتر ميباشد .آزمون دقيق فيشــر نشــان

داد كه بيﻦ دو گروه از نظر وضــعيت شــغلي تفــاوت معنـيداري
وجود داشته است ).(pvalue=٠/٠٤

از نظر وضعيت شغلي در همسران آنها در هر دو گروه اكثر

افراد داراي مشاغل آزاد بودند .فراوانــي وضــعيت شــغلي در دو

گروه به ايﻦ صورت بود :در گــروه افســرده  ١/٩درصــد بيكــار،

 ٢٩/٦درصد كارگر ٧/٤ ،درصد كارمند و  ٦١/١درصــد مشــاغل

آزاد .در گروه غير افسرده نيز  ٠/٧درصــد بيكــار ٢٦/٣ ،درصــد
كارگر ٢٣ ،درصد كارمند و  ٥٠درصد مشاغل آزاد.

همان طور كه ديده ميشود ،فراواني همسران بيكار ،كــارگر،

و مشاغل آزاد در گروه افسرده و فراوانــي همســران كارمنــد در

گروه غير افسرده بيشتر ميباشد.

آزمون دقيق فيشر نشان داد كه وضــعيت شــغلي همســران

بيﻦ دو گروه افسرده و غير افســرده تفــاوت معنـيداري داشــته

است ).(pvalue=٠/٠٠٩

جدول  ١نشان ميدهد كه زايمان طبيعي  ٥٥درصد ،زايمــان

واژينال با واكيوم  ٠/٨درصد و سزاريﻦ  ٤٤/٢درصد )ســزاريﻦ

اورژانسي  ٣٤/٩٤درصد و سزاريﻦ انتخابي  ٩/٢٦درصــد( بــود.
از نظر نوع زايمان ،درگروه افسرده  ٥٦/٥درصد زايمان طبيعــي،

 ٢/٨درصد زايمان واژينال بــا واكيــوم و  ٤٠/٧درصــد ســزاريﻦ

) ٢٩/٦درصد اورژانسي و  ١١/١درصد انتخابي( داشتند.

در گروه غير افسرده  ٥٤/٤درصد زايمان طبيعــي ٠،درصــد

زايمان واژينال با واكيوم و  ٤٥/٦درصد سزاريﻦ ) ٣٧/٠٧درصد
اورژانسي و  ٨/٥٣درصد انتخابي( داشتند.
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جدول  -١تويع فراواني نوع زايمان در گروه افسرده و غيرافسرده
گروه

نوع زايمان
زايمان واژينال
سزارين

گروه افسرده

كل

گروه غيرافسرده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

طبيعي

٦١

٥٦/٥

١٤٧

٥٤/٤

٢٠٨

٥٥

با واكيوم

٣

٢/٨

٠

٠

٣

٠/٨

اورژانسي

٣٢

٢٩/٦

١٠٠

٣٧/٠٧

١٣٢

٣٤/٩٤

١٢

١١/١

٢٣

٨/٥٣

٣٥

٩/٢٦

١٠٨

١٠٠

٢٧٠

١٠٠

٣٧٨

١٠٠

انتخابي

جمع كل

P-value

P=٠/٠١

X2=٧/٩٦

همان طور كه ديده ميشود ،فراواني زايمان طبيعي و زايمان

جهت تجزيه و تحليل دقيقتر يافتههــا ،در آنــاليز رگرســيون

زايمان سزاريﻦ در گروه غيــر افســرده بيشــتر اســت .در مــورد

وابسته و متغيرهايي كه در تجزيه و تحليــل اوليــه بــا افســردگي

واژينال با واكيوم در گروه افسرده بيشــتر مــيباشــد و فراوانــي

زايمــان ســزاريﻦ ،فراوانــي ســزاريﻦ اورژانســي در گــروه غيــر
افسرده و سزاريﻦ انتخابي در گــروه افســرده بيشــتر مــيباشــد.
آزمون كاي اسكوئر نشان داد كه بيﻦ دو گروه از نظر نوع زايمان

تفاوت معنيداري وجود داشته است ).(pvalue=٠/٠١

در ايﻦ پژوهش فراواني ســزاريﻦ در شــكم اولهــاي گــروه

غيرافسرده بيشتر ميباشد .آزمون كاي اسكوئر نشان داد كه بيﻦ

دو گروه از نظر وضعيت سزاريﻦ در شكم اولها و مولتي پارها،
تفــاوت معن ـيداري وجــود داش ـته اســت ) (pvalue <٠/٠٠١و
همچنيﻦ در گروه افسرده  ٦/٧درصد مولتي پارها زايمان واژينال

با واكيوم داشتند و شكم اولهاي هر دو گروه و مــولتي پارهــاي
گروه غيرافسرده زايمان واژينال با واكيوم نداشتند .آزمون كــاي

اسكوئر نشــان داد كــه بــيﻦ دو گــروه از نظــر وضــعيت زايمــان

واژينال با واكيوم در شكم اولها و مــولتي پارهــا ،تفــاوت معنـي

داري وجود داشته است ) .(pvalue=٠/٠٤از نظــر فراوانــي علــت
سزاريﻦ اورژانسي در واحدهاي مورد پژوهش ،بيشــتريﻦ علــت

آن در هر دو گروه ،مربــوط بــه عــدم تناســب ســر و لگــﻦ بــود.
آزمون كاي اسكوئر نشــان داد كــه بــيﻦ دو گــروه از نظــر علــت
ســزاريﻦ اورژانســي تفــاوت معن ـيداري وجــود نداشــته اســت

).(pvalue=٠/٥٦

جدول  ٢نشان ميدهد كه شدت ارتباط متغيرهاي مرتبط بــا

افسردگي دوران بارداري )به ترتيب از بيشتريﻦ بــه كمتــريﻦ( بــا

توجه به مقدار  Waldبه دست آمده از ايﻦ جدول عبارتنــد از-١ :

تحصــيﻼت زنــان بــاردار  -٢شــغل همســران  -٣تحصــيﻼت
همسران  -٤شغل زنان باردار.
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لوجستيك دو متغيره ،افسردگي دوران بارداري به عنوان متغيــر

دوران بارداري رابطه نشــان داده بودنــد ،بـه عنــوان متغيرهــاي
مستقل در نظر گرفته شده و متغيــر بــدون رابطــه بــا افســردگي
دوران بارداري از مدل خارج شدند .نتــايج نشــان داد كــه متغيــر
تحصيﻼت زنان باردار ) ( pvalue=٠/٠٠٦بيشتريﻦ ارتباط را بــا

افسردگي دوران بارداري داشت.

جدول  -٢بررسي ارتباط ﻣتغيرﻫاي ﻣرتبط با افسردگي دوران
بارداري با استفاده از آناليز رگرسيون لجستيك
ﻣتغيرﻫا

Wald

P-value

Odds Ratio

تحصيﻼت زنان باردار

٧/٦٧

٠/٠٠٦

٠/٥٨

شغل ﻫمسران

٦/٥٧

٠/٠١

٠/٩٤

تحصيﻼت ﻫمسران

١/٥٧

٠/٢٠

٠/٨٠

شغل زنان باردار

٠/٠٩

٠/٧٥

٠/٨٧

بحث و نتيجهگيري:
نتايج پژوهش نشان داد كه فراواني افسردگي دوران

بارداري  ٢٦/٧درصد و ميانگيﻦ نمره افسردگي  ١٤/٧±٩/٩بود.

در ايﻦ رابطه نتايج مطالعه  Chungو همكاران ) (١٢نشان داد كه
 ٦/٦درصد مادران افسردگي داشتند .نتايج مطالعه Andersson

و همكاران ) (١٣نيز نشان داد كه  ١٥/١درصد از زنان يك يا

بيشتر تشخيص اختﻼل روانپزشكي داشتند كه شايعتريﻦ

اختﻼل ،افسردگي بود ) ١٤/١درصد( ٣/٢ .درصد افسردگي

شديد ٢/٦ ،درصد متوسط و  ٨/٣درصد نوع خفيف داشتند .در

پژوهش حاضر ،افسردگي در جمعيت زنان باردار مورد
پژوهش ،نسبت به جامعه زنان باردار كشورهاي مورد مطالعه
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ديگر فراواني بيشتري دارد .لذا ،بررسي بيشتر و اجراي مداخﻼت

ارتباط افسردگي دوران بارداري با نوع زايمان

در گروه افسرده باﻻتر از گروه غيرافسرده بود ولي رابطه معني

ﻻزم در برنامههاي بهداشت روان در سيستم خدمات بهداشتي -

دار نبود كه شايد يكي از دﻻيل معنيدار نشدن ايﻦ ارتباط ،محدود

يافتههاي پژوهش نشان داد فراواني سزاريﻦ اورژانسي در

غيرافسرده ،سطح تحصيﻼت در زنان باردار و همسران آنها

واكيوم در گروه افسرده بيشتر ميباشد .بديﻦ ترتيب آزمون كاي

غيرافسرده و همسران آنها بيشتر شاغل و كارمند بودند .بنابرايﻦ

درماني جامعه زنان باردار كشورمان ضروري به نظر ميرسد.

گروه غير افسرده و فراواني سزاريﻦ انتخابي و زايمان واژينال با

كردن رنج سني ) ١٨-٣٥سال( در ايﻦ مطالعه باشد .در گروه

باﻻتر از گروه افسرده ميباشد .همچنيﻦ زنان باردار گروه

اسكوئر با ) (pvalue=٠/٠١نشان داد نوع زايمان در زنان باردار

توجه به اشتغال زنان با در نظر گرفتﻦ تﺄثير به سزاي آن در

داد بيﻦ افسردگي دوران بارداري و سﻦ زنان )(pvalue=٠/٨٢

به نتايج حاصل از پژوهش حاضر ،همان طور كه در نتايج

نشان ميدهد كه بيﻦ افسردگي دوران بارداري و نوع زايمان

دوران بارداري  ٦/٦درصد ) (١٢بود و در پژوهش حاضر نيز

زناني كه نمره افسردگي باﻻتري در سه ماهه سوم كسب كرده

دوران بارداري ميباشد .گرچه در ايﻦ پژوهش ،بيشتريﻦ فراواني

افسرده و غير افسرده ،متفاوت است و نيز آزمون  tمستقل نشان

ارتباط معنيداري وجود ندارد .نتايج حاصل از پژوهش حاضر

ارتباط معنيداري وجود دارد .نتايج پژوهش توني ) (١٢نشان داد
بودند ،بيشتر نياز به زايمان به روش مداخلهاي )سزاريﻦ و

سﻼمت روحي و رواني آنها ،بايد مورد توجه قرار گيرد .با عنايت
مطالعات مشاهده ميشود ،حداقل ميزان گزارش شده افسردگي
 ٢٦/٧درصد است كه مﺆيد لزوم انجام غربالگري افسردگي

سزاريﻦ ،مربوط به گروه غيرافسرده است وليكﻦ بيشتريﻦ نوع

زايمان واژينال با دستگاه( داشتند ) .(pvalue <٠/٠٢نتايج

سزاريﻦ در ايﻦ گروه ،سزاريﻦ اورژانسي ميباشد كه در شكم

زايمان را بيان ميكند .در مطالعه اندرسون ) .(١٣نتايج نشان داد

دو گروه سزاريﻦ اورژانسي و نداشتﻦ انديكاسيون زايمان طبيعي

پژوهش وي ارتباط معنيدار بيﻦ افسردگي دوران بارداري و نوع

كه زايمان واژينال با دستگاه و زايمان سزاريﻦ اورژانسي ،بيﻦ

زنان با اختﻼل افسردگي و زنان باردار غيرافسرده ،به نسبت

اولهاي ايﻦ گروه بيشتر است .همچنيﻦ بيشتريﻦ نوع سزاريﻦ در
بوده است .براي كاهش نتايج منفي دوران بارداري و پس از آن،

بايد مراقبتهاي بهداشتي در ايﻦ دوران را افزايش داد تا عﻼوه بر

مشابهي توزيع شده بود .در مطالعه وي ،در زنان باردار افسرده

كاهش نتايج منفي و زيانآور براي فرد ،باعث كاهش هزينههاي

افسردگي و سزاريﻦ انتخابي وجود داشت .در مطالعه  Orrو

گروه افسرده بيش از گروه غيرافسرده ،زايمان به روش طبيعي

سزاريﻦ انتخابي شايعتر بوده و ارتباط قابل توجهي بيﻦ

تحميلي به فرد و جامعه نيز گردد .همچنيﻦ در پژوهش حاضر،

همكاران ) (١٧و  Chungو همكاران ) (١٢و  (١٨) Wuنيز

و زايمان در بيمارستانهاي دولتي داشتند كه ميتواند از عوامل

مﻦويتني نشان داد بيﻦ افسردگي دوران بارداري و تحصيﻼت

غيرافسرده باشد .لذا ،آموزش برنامههاي بهداشت روان به

) (pvalue=٠/٠٠١ارتباط معنيداري وجود دارد و همچنيﻦ

باردار و ارتقاء سطح بهداشت روان مادران و خانوادهها و نيز

افسردگي دوران بارداري با نوع زايمان ارتباط دارد .اما آزمون

زنان باردار ) (pvalue <٠/٠٠١و تحصيﻼت همسران

مﺆثر بر فراواني زايمان طبيعي در گروه افسرده نسبت به گروه
ماماها و پرسنل ارايهدهنده خدمات بهداشتي  -درماني به زنان

آزمون دقيق فيشر نيز نشان داد بيﻦ افسردگي دوران بارداري و

حضور مشاور خانواده در سيستم بهداشتي و برگزاري كﻼس

) (pvalue=٠/٠٠٩ارتباط معنيداري وجود دارد .در ايﻦ رابطه

دوران بارداري و راههاي مقابله با آن ،براي كليه زوجهايي كه

شغل زنان باردار ) (pvalue=٠/٠٤و شغل همسران

نتايج مطالعه  Chungو همكاران ) (١٢نشان داد كه هيچ فاكتور

هاي مشاوره پيرامون آمادگي براي زايمان و عﻼيم افسردگي

قصد بچهدار شدن دارند و يا زناني كه باردار ميباشند ،به

دموگرافيك با افسردگي دوران بارداري مرتبط نبود .نتايج مطالعه

خصوص مادراني كه سابقه افسردگي قبل از بارداري و يا در

فردي ،تنها بيﻦ سﻦ واحدهاي مورد مطالعه با افسردگي دوران

مادران در معرض خطر ابتﻼ به افسردگي و پيگيري آنها و در

 Anderssonو همكاران ) (١٣نيز نشان داد كه از بيﻦ متغيرهاي
بارداري ارتباط معنيدار مشاهده شد .ميانگيﻦ سني زنان باردار
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برنامهريزان و مشاوران بهداشتروان قرار گيرد .از موارد

كاربرد يافتههاي ايﻦ پژوهش ،كسب اطﻼعات بر اساس يافتههاي
علمي جهت برنامهريزان و مشاوران بهداشت روان ميباشد.

مطالعه حاضر نشان ميدهد كه  ٢٦/٧درصد از نمونهها

افسردگي داشتهاند و افسردگي دوران بارداري برخي پيامدهاي

منفي بر مادر و جنيﻦ دارد .لذا ،دانستﻦ ايﻦ آمار در جمعيت زنان

باردار هر جامعه ميتواند يك راهنما و مرجع مهم براي برنامه

ريزان بهداشت روان ،جهت طراحي برنامه غربالگري و مداخﻼت
مناسب بهداشتي در دوران بارداري ،از نظر بررسي وجود

افسردگي در ايﻦ دوران و متعاقب آن انجام اقدامات بهداشتي-

ارتباط افسردگي دوران بارداري با نوع زايمان

استفاده از غربالگري و شناسايي مادران در معرض خطر ابتﻼ
به افسردگي ،در دوران بارداري ،پيگيري آنها و در صورت نياز

مشاوره و درمان ،پيامدهاي زايمان را بهبود بخشند.

دسترسي مشكل به نمونههاي مورد پژوهش از محدويتهاي

ايﻦ پژوهش بود .به نحوي كه در بسياري از مواقع ،شماره تلفﻦها
در پرونده درج نشده بود و يا در صورت تماس تلفني با نمونهها،

تعدادي از شماره تلفﻦها مسدود يا اشتباه بودند .همچنيﻦ بسياري

از واحدهاي مورد پژوهش با تﺄخير و بدون توجه به زمان گفته

شده براي تكميل پرسشنامه مراجعه مينمودند و ايﻦ امر زمان
نمونهگيري را طوﻻني نمود.

درماني ﻻزم باشد .از آنجا كه افسردگي دوران بارداري ميتواند

نقش مهمي در پيامدهاي مامايي و نوزادي ايفا كند ،ميتوان با

مجله پزشكي هرمزگان ،سال هجدهم ،شماره دوم ،خرداد و تير ١٣٩٣
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Original Article
Abstract
Introduction: Depression during pregnancy disturbs daily activities, acceptance of new roles,
pregnant woman´s life responsibilities, and pregnancy consequences. The goal of this study is to
investigate the association between depression during pregnancy and type of delivery and some
personal characteristics.
Methods: In this descriptive study, 10 health care centers were randomly selected. The
participants included 378 pregnant women (108 depressed and 270 non-depressed). The
questionnaire was developed in two phases. The first phase was during pregnancy and
included both personal characteristics and Beck II standard depression questionnaire and the
second phase was after delivery and included the subjects’ type of delivery. Content validity
and Cronbach´s alpha were employed for validity and reliability of the questionnaires,
respectively. The data were analyzed with SPSS using Chi-square and Mann Whitney tests, as
well as logistic regression model.
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Results: Frequency of depression in the population studied was 26.7%. The results showed
that there were significant association between depression during pregnancy and type of
delivery (pvalue =0.01), the education of pregnant women (pvalue<0.001) and their spouses’
education (pvalue =0.001), the pregnant women’s occupation (pvalue =0.04) and their
spouses’ job (pvalue =0.009). There was no significant association between depression during
pregnancy and the women’ age of pregnancy.
Conclusion: The findings of the study suggested to have some instructions in psychic health
for midwives and the personnel providing hygienic-iatric services for pregnant women. It is
necessary to recognize the mothers susceptible depression and then refering them to
psychiligists.
Key words: Depression, Pregnancy – Delivery.
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