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Background and Objective: Domestic violence during pregnancy poses the
mothers to physical and mental health problems in the future. The aim of this
study was to evaluate the effect of domestic violence on postpartum
depression among the women referring to the healthcare centers in Rey city,
Iran.
Materials and Methods: This descriptive-analytical, cross-sectional study
was conducted on 120 females referring to the healthcare centers of Rey city
in 2016. The study population was selected through convenience sampling
technique. The data were collected using a questionnaire including three
parts, including demographic information (10 items), Edinburgh Postnatal
Depression Scale, and standard questionnaire of domestic violence. Data
analysis was performed in SPSS software (version 22) using t-test and
Pearson correlation coefficient.
Results: There was a significant positive association between physical
violence and postpartum depression (P<0.05). However, postpartum
depression showed no significant association with economic and
psychological violence (P>0.05).
Conclusion: As the findings indicated, physical violence could lead to the
enhancement of postpartum depression among the women. Therefore, it is
essential to take some measures targeted toward the reduction of physical
violence by using appropriate educational and interventional approaches and
encouraging the healthcare workers to establish an intimate relationship with
the pregnant women.
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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر خشونت خانگی بر افسردگی پس از زایمان زنان ساکن شهر ری در سال
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نقیبی2

 1کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 3استاد ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/06/12 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/10/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :خشونت خانگی در دوران بارداری ،مشکالتی را برای سالمت جسمی و روانی مادران در آینده
ایجاد مینماید .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین خشونت خانگی و افسردگی پس از زایمان در بین
زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر ری انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی -تحلیلی است که در ارتباط با  116نفر از زنان
مراجعهکننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر ری در سال  1312صورت گرفت .نمونهها به روش
نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه سه بخشی شامل :اطالعات
دموگرافیک ،پرسشنامه افسردگی ادینبرگ و پرسشنامه استاندارد خشونت خانگی بود .جهت تجزیه و
تحلیل اطالعات نیز از نرمافزار  ،SPSS 22آزمونهای آماری  tو ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد.
یافتهها :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارتباط آماری مثبت و معناداری بین خشونت فیزیکی و
افسردگی پس از زایمان وجود دارد ()P<0/02؛ اما بین خشونت روانی و اقتصادی با افسردگی پس از زایمان،
ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد (.)P>0/02
نتیجهگیری :با توجه به نتایج دریافت میشود که خشونت فیزیکی میتواند منجر به افزایش افسردگی پس
از زایمان در بین زنان گردد؛ بنابراین الزم است از طریق روشهای آموزشی و مداخلهای مناسب و تشویق
کارکنان بهداشتی نسبت به برقراری ارتباطی صمیمانهتر با زنان باردار ،در جهت کاهش خشونت خانگی گام
برداشت.
واژگان کلیدی :افسردگی پس از زایمان ،خشونت خانگی ،زنان

مقدمه
خشونت خانگی در دوران بارداری یکی از موضوعات
اساسی بهداشت عمومی است که سالمت مادر و جنین را
تهدید میکند [ .]1طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت
( ،)WHO: World Health Organizationخشونت
خانگی در دوران بارداری به عنوان خشونت جسمی ،جنسی یا
روانی /عاطفی و یا تهدید به خشونت جسمی یا جنسی تعریف
میشود که توسط همسر یا شریک جنسی ،پدر ،مادر ،خواهر،
برادر و یا یکی از بستگان به زن باردار تحمیل میشود [.]2
خشونت میتواند سبب افزایش مرگ و میر و یا مشکالت
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و ناتوانیها برای مادران ،مردهزایی ،زایمان زودرس،
خونریزی غیرطبیعی دستگاه تناسلی و بیماری التهابی لگن
شود [.]3
شیوع خشونت خانگی اعمالشده در بارداری حدود
 1/2-66درصد در مطالعات مختلف گزارش شده است [.]4
این تنوع در مطالعات انجامشده احتماالً به دلیل تفاوت در
جمعیت نمونه ،تفاوت در روش کار ،تعاریف و جنبههای
فرهنگی میباشد که امکان مقایسه نتایج را دشوار ساخته است
[ .]4،2میزان خشونت اعمالشده بر زنان باردار ایرانی در
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اخباری و همکاران

مطالعات انجامشده بیش از 60درصد گزارش شده است []6؛
با این حال ،شیوع خشونت در دوران بارداری در کشورهای
کمتر توسعه یافته ( 27/7درصد) باالتر از کشورهای
توسعهیافته ( 13/3درصد) می باشد .شانس خشونت در زمان
بارداری در زنانی که قبالً سابقه خشونت داشتهاند 4 ،برابر
افرادی است که هیچ نوع خشونت قبل از بارداری را تجربه
نکرده اند .عواملی مانند وضعیت تأهل ،سواد پایین ،وضعیت بد
اقتصادی -اجتماعی ،مصرف الکل ،بارداری ناخواسته [ ]7و نیز
عواملی همچون انتقال به نقش والدی و بههمخوردن توازن و
آرامش زوجین و تغییر در الگوی ارتباط قبلی ،کاهش روابط
جنسی ،تصورات غلط در مورد حاملگی و احساسات غیرطبیعی
همسر در مورد باروری ،احساسات دوگانه زن در بارداری و
آسیبپذیری زنان در این دوره میتوانند از عوامل مؤثر برای
افزایش بروز خشونت در دوران بارداری باشند [ .]8از سوی
دیگر ،خشونت در دوران باردار ی یک عامل خطر برای بارداری
ناخواسته و سقط جنین است .در زنانی که سقطهای مکرر
دارند ،احتمال بیشتری وجود دارد که از سوی شریک خود
مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار گیرند [.]1
مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور در زمینه
خشونت علیه زنان در دوران بارداری انجام گرفته است .در
مطالعه جهانفر و همکاران ،شیوع خشونت خانگی در زنان
حامله مراجعهکننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی ایران در کل جمعیت مورد مطالعه معادل  60/6درصد
بود که عبارت بود از 14/6 :درصد جسمی 60/2 ،درصد روحی
و روانی و  23/2درصد جنسی [ .]10در یک مطالعه فراتحلیل،
شیوع خشونت فیزیکی طی بارداری در جهان معادل  18درصد
و در ایران برابر با  23درصد و خشونت روانی طی بارداری در
جهان معادل  38درصد و در ایران برابر با  44درصد برآورد
گردید [ .]11مطالعه عفیفی و همکاران ( )2011در عربستان
نیز نشان داد که  31/3درصد از زنان تحت خشونت روانی،
 17/1درصد خشونت جسمی و  6/1درصد تحت خشونت
جنسی قرار دارند [ .]12عالوه براین ،در مطالعه کرمپین و
همکاران ( )2010گزارش شد که  2/1درصد از زنان تحت
خشونت جسمی و  30/1درصد خشونت عاطفی قرار گرفته اند
[ .]13باید توجه داشت در مواردی که خشونت دائمی و مکرر
است ،همسران از مراجعه زنان به مراکز مراقبتی جلوگیری
مینمایند؛ بهعبارت دیگر ،این زنان برای دریافت مراقبتهای
بارداری نیز با تأخیر مراجعه میکنند [ .]14در مطالعه نجومی
در شهر تهران ،عدم مراجعه بهموقع جهت مراقبتهای
دوران بارداری و حاملگی ناخواسته در زنانی که مورد خشونت
فیزیکی قرار گرفته بودند ،بیش از زنان بدون خشونت
بود [.]12
سطوح باالیی از اختالالت روانی مانند افسردگی ،اضطراب
و استرس در طول بارداری و نزدیک به زمان زایمان وجود دارد
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که این عالئم دارای ارتباطی معنادار با تجربه خشونت دوران
بارداری میباشند [ .]16افسردگی یکی از شایعترین
بیماریهای روانی در میان جوامع مختلف است که در سال
 2020بهعنوان دومین بیماری شایع پس از بیماری قلبی-
عروقی قرار گرفته و  12درصد از کل بیماریها را شامل خواهد
شد [ .]17افسردگی پس از زایمان میتواند عوارضی جدی را
برای مادر ،نوزاد و خانواده بههمراه داشته باشد .از سوی دیگر،
این بیماری تأثیری منفی بر تکامل نوزاد داشته و میتواند
با کاهش فعالیت مادر همراه باشد .افزون براین ،این
اختالل خلقی با احساس غم ،ناامیدی ،بیکفایتی ،گناه،
ترس ،بیارزشی [ ،]18تحریکپذیری ،اضطراب ،کاهش
اعتمادبهنفس ،سرگیجه ،اختالل در خواب و کاهش سطح
مراقبت از نوزاد همراه است ] [11؛ ازاین رو ،ادامه این اختالل
و عدم تشخیص و درمان بهموقع آن منجر به تطابق غیرمؤثر
مادر با کودک ،همسر و خانواده و درنتیجه ،عدم توانایی انجام
وظایف همسر و مادری خواهد گردید [ .]20در این ارتباط،
مطالعات حاکی از آن هستند که 12ـ 10درصد از زنانی که
زایمان کرده اند ،یک اختالل سایکوتیک پس از زایمان را تجربه
نموده اند ][21؛ بنابراین وظیفه اخالقی و حرفهای کارکنان
درمانی مرتبط با زنان (بهویژه زنان باردار) ایجاب میکند تا
تمام مسائل و موانع مرتبط با طیف سالمت جسمی و روانی
زنان را تحت مطالعه و بررسی قرار دهند [.]22
امروزه در مراکز بهداشتی -درمانی کشور ما به مراقبتهای
دوران بارداری در زمینه بهداشت روان مادران کمتر پرداخته
میشود؛ درحالی که مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته
است ،بیانگر آن می باشد که سالمت جسم وابسته به سالمت
روان بوده و سالمت روانی مادر ضامن سالمت خانواده و
فرزندی است که بهزودی متولد خواهد شد [ .]23با
درنظرگرفتن این مورد که خشونت خانگی و پیامدهای آن
ممکن است متأثر از فرهنگ جامعه باشد ،مطالعه در این زمینه
برای روشنترساختن ارتباط بین انواع مختلف خشونت خانگی
و پی امدهای سالمت روانی؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه
مورد نیاز است ][24؛ ازاین رو ،مطالعه حاضر با هدف تعیین
ارتباط بین خشونت خانگی و افسردگی پس از زایمان در زنان
ساکن شهر ری صورت گرفت.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر با هدف تعیین تأثیر
خشونت خانگی بر افسردگی پس از زایمان در ارتباط با زنان
ساکن در شهر ری در سال  1312انجام شد .جامعه آماری
مطالعه زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر
ری بودند که برای واکسیناسیون نوزادان خود در دوماهگی به
این مراکز مراجعه نمود ه بودند .الزم به ذکر است که
شرکتکنندگان در مطالعه حاضر از  3مرکز بهداشتی بدر،
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شهید جمالی و شورآباد به شیوه نمونهگیری طبقهبندیشده
انتخاب شدند.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :قرارداشتن در
دامنه سنی 42ـ 18سال ،قرارداشتن مادر در  2ماه اول پس
از زایمان ،داشتن ملیت ایرانی ،بارداری تکقلو و عدم وجود
عوارض شناختهشده بارداری .معیارهای خروج نیز شامل :عدم
رضایت برای شرکت در مطالعه ،وجود بیماریهای روحی و
روانی تأییدشده توسط پزشکان و سابقه مصرف داروهای
روانگردان میشد .حجم نمونه براساس فرمول تعیین حجم
معادل  120نفر محاسبه گردید .با توجه به اینکه  4نفر از
شرکت کنندگان از تکمیل نمودن پرسشنامه خشونت صرفنظر
کرده و از مطالعه حذف شدند ،حجم نمونه محاسبهشده در
تحلیل آماری معادل  116نفر در نظر گرفته شد.
در این مطالعه به منظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامه
سه قسمتی استفاده شد که بخش اول شامل مشخصات
دموگرافیک :سن ،تحصیالت ،شغل ،سن همسر ،تحصیالت
همسر ،شغل همسر ،تعداد فرزند ،تعداد سقط و وضعیت
اقتصادی بود و بخش دوم مربوط به پرسشنامه استاندارد
ادینبرگ ( )Edinburgh Postnatal Depression Scale
میشد .این پرسشنامه شامل  10سؤال با حداقل امتیاز  10و
حداکثر امتیاز  30می باشد .روایی و پایایی این ابزار در
مطالعات مختلف به اثبات رسیده است [27ـ .]22بخش سوم
نیز مربوط به پرسشنامه استاندارد سنجش خشونت علیه زنان
بود .به منظور بررسی خشونت علیه زنان از پرسشنامه سنجش
خشونت نسبت به زنان حاج یحیی ( )2001استفاده گردید
که از چند پرسشنامه دیگر ازجمله پرسشنامه مقیاس
تاکتیک تعارض اشتراوس ( ،)1180پرسشنامه خشونت
روانشناختی زنان تولمن ( ،)1110سنجش همسرآزاری
رادنبرگ فانتوزو ( )1112و شاخص همسرآزاری هودسون و
مک بنتاش ( )1181اقتباس شده است .این پرسشنامه شامل
 32ماده و  4عامل می باشد که عامل اول دربرگیرنده مادههای
16ـ 1است و خشونت روانی را میسنجد؛ عامل دوم شامل
مادههای 27ـ 17است و خشونت فیزیکی را می سنجد؛ عامل
سوم شامل مادههای 30ـ 28بوده و خشونت جنسی را مورد
سنجش قرار می دهد و عامل چهارم که دربرگیرنده مادههای
 31و  32میباشد ،به سنجش خشونت اقتصادی می پردازد.
شایان ذکر است که آلفای کرونباخ این مقیاس در پژوهش
جعفریان و همکاران معادل  0/82محاسبه شده [ ]28و پایایی
کل مقیاس در پژوهش لطیفیان و همکاران با استفاده از آلفای
کرونباخ برابر با  0/12بهدست آمده است [ .]21البته ،در
مطالعه حاضر سؤاالت مربوط به خشونت جنسی بهدلیل عدم
رضایت شرکتکنندگان در مطالعه برای پاسخگویی به سؤاالت
این بخش حذف شدهاند و سؤاالت 16ـ 1مربوط به خشونت
روانی27 ،ـ 17خشونت فیزیکی و سؤاالت  28و  21از آن
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خشونت اقتصادی میباشند .با توجه به پرسشنامه ،هر سؤال
خشونت دارای  4گزینه ( =1هرگز =2 ،یکبار =3 ،دوبار و =4
بیش از دوبار) است و تعداد سؤاالت خشونت روانی  16مورد
میباشد (با حداقل امتیاز  16و حداکثر  .)64تعداد سؤاالت
خشونت فیزیکی نیز  11مورد است (با حداقل امتیاز  11و
حداکثر امتیاز  )44و تعداد سؤاالت اقتصادی  2مورد می باشد
(با حداقل امتیاز  2و حداکثر  4امتیاز) .شایان ذکر است که
پرسشنامهها توسط پژوهشگر و با همکاری روانشناسان بالینی
مراکز بهداشتی بهصورت مصاحبه عمیق بالینی تکمیل گردید.
درادامه ،جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار
 SPSS 22و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
سطح معناداری نیز معادل  0/02در نظر گرفته شد.
بهمنظور رعایت اصول اخالقی ،پس از کسب مجوز از
کمیته اخالق دانشگاه ،ضمن توضیح اهداف مطالعه به افراد
شرکتکننده ،رضایت آگاهانه از آنها کسب شد و تأکید
گردید که پرسشگری صرفاً جهت بررسی علمی میباشد و از
نتایج آن جهت ارتقای سالمت زنان استفاده خواهد شد و
اطالعات بهصورت کامالً محرمانه باقی خواهد ماند.
یافته ها
نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن
شرکتکنندگان در مطالعه  27/20±2/86میباشد .عالوه براین
از میان  116نفر 47 ،نفر ( 40/2درصد) دارای مدرک دیپلم
و  101نفر ( 87/1درصد) خانهدار بودند ،میزان تحصیالت
همسر  41نفر (  32/3درصد) از شرکتکنندگان دیپلم بود،
همسر  10نفر ( 77/6درصد) از آن ها غی رکارمند بودند24 ،
نفر ( 46/6درصد) دارای یک فرزند بودند 81 ،نفر (61/8
درصد) از زنان مورد مطالعه سابقه سقط نداشتند و  10نفر
( 77/6درصد) دارای وضعیت اقتصادی متوسط بودند
(جدول .)1
میانگین و انحراف معیار انواع خشونت علیه زنان در جدول
 2نشان داده شده است .برمبنای نتایج ،بیشترین میزان
خشونت از آن خشونت روانی  31/08±10/70بوده و کمترین
آن مربوط به خشونت اقتصادی  3/22±2/04می باشد
(جدول .)2
بهمنظور بررسی رابطه بین خشونت روانی ،فیزیکی و
اقتصادی با افسردگی پس از زایمان در زنان مورد مطالعه از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج نشاندهنده آن
بود که ارتباط مثبت و معناداری بین خشونت فیزیکی و
افسردگی پس از زایمان در زنان مورد مطالعه وجود دارد
()r=0/226 ،P=0/012؛ اما ارتباط آماری معناداری بین خشونت
روانی ( )r=0/082 ،P=0/362و اقتصادی ()r=0/101 ،P=0/246
با افسردگی پس از زایمان وجود نداشت (جدول  .)3نمودار
پراکنش نمرات خشونت فیزیکی با افسردگی پس از زایمان در
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جدول  :6مشخصات جمعیتی زنان تحت مطالعه
درصد

فراوانی
تحصیالت
28
31
47
10

بیسواد
زیردیپلم
دیپلم
دانشگاهی

24/1
26/7
40/2
8/6

شغل
خانهدار
کارمند
غیرکارمند

87/1
8/6
4/3

101
10
2

تحصیالت همسر
بیسواد
زیردیپلم
دیپلم
دانشگاهی

17/2
32/3
33/6
13/8

20
41
31
16

شغل همسر
بیکار
کارمند
غیرکارمند

2/6
11/8
77/6

3
23
10

تعداد فرزند
یک
دو
سه و بیشتر

46/6
30/2
23/2

24
32
27

تعداد سقط
صفر
یک
دو و بیشتر

61/8
23/3
6/1

81
27
8

وضعیت اقتصادی
ضعیف
متوسط
خوب

20/7
77/6
1/7

24
10
2
جدول  :4میانگین و انحراف معیار انواع خشونت علیه زنان
خشونت روانی

خشونت فیزیکی

خشونت اقتصادی

میانگین

31/08

14/14

3/22

انحراف معیار

10/70

6/28

2/04

محدوده نمرات

64ـ16

44ـ11

4ـ2

جدول  :0بررسی ارتباط بین خشونت روانی ،فیزیکی و اقتصادی با افسردگی پس از زایمان در زنان مورد مطالعه
افسردگی پس از زایمان
مقدار احتمال

ضریب همبستگی پیرسون ()r

خشونت روانی

0/362

0/082

خشونت فیزیکی

0/012

0/226

خشونت اقتصادی

0/246

0/101
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خشونت خانگی در زنان پس از بارداری

شکل  1نشان داده شده است.

شکل  :6پراکنش خشونت فیزیکی و افسردگی پس از زایمان در زنان
مورد مطالعه

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین خشونت فیزیکی در
بارداری و افسردگی پس از زایمان ارتباط معناداری وجود دارد.
در این راستا ،در مطالعه دولتیان و همکاران ( )1387که با هدف
تعیین رابطه خشونت خانگی در بارداری و افسردگی پس از
زایمان در ارتباط با زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتی-
درمانی شهرستان مریوان در سال  1386صورت گرفت ،بین
خشونت خانگی و افسردگی پس از زایمان رابطه معناداری
مشاهده گردید ( .]21[ )P>0/001نتایج مطالعه باکوس و
همکاران ( )2004نیز حاکی از آن بود که خشونت خانگی بهعنوان
یک نشانگر مهم در ایجاد عوارض زایمانی و عالئم افسردگی
محسوب میشود .شایان توجه است که یافتههای این مطالعه لزوم
آموزش بیشتر مادران و افزایش آگاهی آنها توسط متخصصان
بهداشت را نشان میدهد [ .]30عالوهبراین ،بونومی و همکاران
( )2006در مطالعه خود عنوان نمودند که زنان خشونتدیده در
مقایسه با زنان خشونتندیده ،به میزان بیشتری عالئم خفیف و
شدید افسردگی را تجربه میکنند [.]31
از سوی دیگر ،در مطالعه حاضر زنان میزان خشونت روانی
بیشتری را نسبت به خشونت فیزیکی و اقتصادی تجربه و
گزارش کرده بودند که این مهم با نتایج مطالعات لودرمی و
همکاران ( ،]32[ )2014رمضانی و همکاران (،]33[ )2012
واسفی و همکاران ( ]34[ )2014و مقصودی و همکاران ()1314
[ ]32همخوان بود؛ اما با نتایج مطالعه مور ( )2008که در آن به
بررسی انواع خشونت علیه زنان و عوامل مؤثر بر خشونت
همسران در توگو (آفریقای جنوبی) پرداخته بود ،همسویی
نداشت .در این مطالعه بیشترین نوع خشونت مربوط به خشونت
فیزیکی ( 72درصد) بود ].[36
افزونبراین ،خدیوزاده و عرفانیان ( )1310در مقایسه
خشونتهای خانگی ،قبل و طی بارداری و عوامل مرتبط با آن
گزارش کردند که شایعترین نوع خشونت قبل از بارداری،

032

خشونت روانی ( 67/6درصد) است .در این مطالعه انواع
خشونت در بارداری با ناخواستهبودن بارداری و ویژگیهای
جمعیتشناختی رابطهای نداشت؛ اما ارتباط آن با سابقه خشونت
در خانواده همسر ،ازدواج بدون رضایت زن ،چندهمسریبودن
مرد ،اعتیاد و سابقه محکومیت کیفری همسر معناداری بود [.]37
افزونبراین ،نتایج مطالعه کوشکی و همکاران بیانگر آن بود
که تجربه خشونت فیزیکی زنان در طول بارداری ،تأثیر کمی بر
مراقبتهای دوران بارداری در زنان مناطق روستایی هند دارد؛
ازاینرو ،توصیه میشود که نیازهای منحصربهفرد زنان تحت
خشونت ،هرچه بهتر شناسایی گردد ].[38
عالوهبراین ،در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین خشونت
روانی و افسردگی پس از زایمان مشاهده نشد .این شرایط میتواند
ناشی از آن باشد که زنان خشونت روانی همسر مانند :تحقیر،
توهین ،فحاشی ،نگاه خشونتآمیز ،فریادزدن ،سلب اختیار در
انجامدادن امور شخصی و غیره را ناشی از اعمال نادرست خود
تلقی نموده و این امور را بهعنوان خشونت محسوب نمیکنند؛
بنابراین با توجه به شیوع نسبتاً باالی افسردگی پس از زایمان و
ارتباط آن با رویدادهای استرسزا پیشنهاد میشود که به بهداشت
روانی زنان توجه بیشتری شود و در این زمینه برنامههای آموزشی
و حمایتی و شیوههای مقابله با افسردگی و استرس در دوران
بارداری و پس از زایمان مدنظر قرار گیرد .همچنین ،انجام
مطالعات طولی در آینده میتواند مفید باشد.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .1بسیاری از شرکتکنندگان به دالیل شخصی و خصوصی تمایلی
به شرکت در مطالعه نداشتند؛ ازاینرو افرادی که پس از توجیه،
پرسشنامه آنها بدون نام و اطالعات شخصی و محرمانه بود،
چنانچه تمایلی به شرکت در مطالعه نداشتند ،حذف میگردیدند؛
 .2خشونت علیه زنان غالباً پنهان از انظار عمومی است .درواقع،
زنان ایرانی تمایلی به بحﺚ و گفتگو درباره خشونت خانگی و
گزارش آن ندارند .در این راستا دالیلی چون خجالت ،ترس و
مقصردانستن خود و صدمه ناشی از خشونت و کتکخوردن از
شوهر نیز سبب میشود که زنان این موضوع را مطرح نکنند (این
موضوع نیز میتوانست باعﺚ سوگیری در نتایج مطالعه شود).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یکی از عوارض خشونت در
بارداری ،افزایش میزان ابتال به افسردگی پس از زایمان است .با
توجه به اینکه داشتن کودکان ،خانواده و جامعه سالم نیازمند
داشتن مادران سالم است ،آگاهی از اهمیت خشونت خانگی و
عوارض آن قابل تأمل و راهگشا میباشد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه دانشجویی مقطع کارشناسی
ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران (با کد  )21412میباشد.

مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،42شماره  ،2زمستان 6031

اخباری و همکاران

 الزم به ذکر است که هیچگونه تضاد منافعی در این.میدارند
.مطالعه گزارش نشده است

،بدینوسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیران
 درمانی شهر ری-کارکنان و مراجعین محترم به مراکز بهداشتی
 اعالم،که صمیمانه برای انجام این مطالعه همکاری نمودند
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