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رضایت  و  اجتماعی  با حمایت  بارداری  دوران  افسردگی  رابطه 
زناشویی

ربابه نوری1* ، نجمه کریمی2 ، مژگان  محمدی3  

چکیده

زمینه و هدف: افسردگی دوران بارداری یکی از عوامل خطر افسردگی پس از زایمان و مشکالت دیگر مادر و 
نوزاد است. هدف مطالعه حاضر، تعیین رابطه حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی با افسردگی در دوران باردرای بود. 
مواد و روش ها: : نمونه پژوهش 70 زن باردار  با میانگین سنی 27/97 سال، دیپمله )55/7%(، اكثراً خانه دار 
)71/4%(، بدون سابقه افسردگی )88/6%( بود كه در سه ماه آخر دوران بارداری برای دریافت مراقبت های دوران 
باردرای به مراكز خصوصی مراجعه كرده بودند. آنان پرسشنامه های افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ و 

حمایت اجتماعی وكس را تکمیل كردند. 
یافته ها: همبستگی افسردگی با حمایت اجتماعی 0/368- و رضایت زناشویی 0/316-به دست آمد. نتیجه تحلیل 
رگرسیون چند متغیری نشان داد 15/3 درصد واریانس افسردگی دوران بارداری توسط حمایت اجتماعی و رضایت 
زناشویی پیش بینی  و تبیین می شود. حمایت اجتماعی متغیر مهم تری در پیش بینی افسردگی دوران بارداری 

بود تا رضایت زناشویی. 
نتیجه گیری: : نتایج، ضرورت ارائه مداخالت مبتنی بر تقویت منابع حمایت اجتماعی را برای زنان باردار  توصیه 

می كند، به خصوص زنانی كه عالیم افسردگی را تجربه می كنند.
کلیدواژه ها: افسردگی دوران بارداری، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی
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رابطه افسردگی ...
مقدمه ربابه نوری و همکاران

دوره  در  زنان   .)1( است  شایعی  بیماری  بارداری  دوران  افسردگی 
حاملگی بیشتر از دوران پس از زایمان مستعد افسردگی اند )2(. درصد 
نسبتًا زیادی از زنان مبتال به افسردگی پس از زایمان، در دوره بارداری 
افسرده هم بودند. در انگلستان 56%، استرالیا  36% و امریکا  %39 )3-5(. 
میزان اختالل افسردگی اساسی، افسردگی خفیف، و همآیندی افسردگی 
و اضطراب در یک نمونه زنان بارداری سنگاپوری به ترتیب  %11،  %7، 
و 5% گزارش شد. همچنین، میزان افسردگی اساسی در بارداری های 
مقابل  در   %11( است  گزارش شده  ها   بارداری  سایر  از  بیشتر  پرخطر 

 .)6( )% 4/3
در پژوهش فرزد و همکاران گزارش دادند حدود 55% زنان بعد از 
زایمان دچار عالیم زودرس افسردگی می شوند كه در زایمان به روش 
سزارین این میزان بسیار بیشتر است )7(.  میزان افسردگی حین بارداری 
در پژوهش های مختلف، متفاوت بوده است از 28/3%  )8( تا حدود %6/5  
تا 12/9% )9(. عالوه بر این، به نظر می رسد در ماه های متفاوت بارداری 
میزان افسردگی متفاوت باشد مثاًل از  7/4%  در سه ماه اول تا 12/8% و 

12% به ترتیب در سه ماهه دوم و سوم )10(.
افسردگی دوران بارداری، بر سالمت مادر و نوزاد تاثیر زیادی می- 
گذارد از جمله خطر خودكشی مادر )11(، اختالل در رشد شناختی كودک 
نوزاد و  نارس بودن  نوزاد )13(، خطر  بر دلبستگی مادر و  تاثیر   ،)  12(
وزن كم هنگام تولد و همچنین خطر مرگ نوزاد )14(. نکته بسیار مهم 
آن كه افسردگی دوران بارداری، یکی از مهم ترین متغیرهای پیش بین 

افسردگی  پس از زایمان است )51-21(. 
خطر  احتمال  بارداری  دوران  در  اجتماعی  روانی-  خطر  عوامل 
مانند  عواملی  جمله  از  دهند  می  افزایش  را  زایمان  از  پس  افسردگی 
های  بیماری  زندگی،  های  استرس  اجتماعی،  حمایت  فقدان  یا  ضعف 
روان پزشکی و سابقه بدرفتاری و آزار در دوران كودكی و ضعف عزت 
نفس )22(. دلیل اهمیت متغیرهای روانی- اجتماعی به علت اثر كاهنده 
آنها بر استرس است.  زیرا، دوران بارداری دوره تغییر است. 90% زنان 
با  ها  استرس  این  از  نیمی  كه  اند  متوسطی  های  استرس  دچار  باردار 
عالیم  جسمی بارداری مرتبط است )23(. یکی از عواملی كه می تواند 
اثر كاهنده استرس داشته باشد و به شدت با افسردگی دوران بارداری 
میزان  اجتماعی  از حمایت  منظور  است.  اجتماعی  دارد، حمایت  ارتباط 
احترام، احساس تعلق، عشق و محبتی است كه فرد از دیگران دریافت 
می كند )24(. تعامالت و تعارضات اجتماعی می تواند راه انداز افسردگی 

اجتماعی  رابطه  ترین  مهم  ازدواج  بزرگساالن،  از  بسیاری  برای  باشد. 
است )25(. ارتباط بین كیفیت ازدواج و افسردگی در حد متوسطی است، 
این همبستگی در زنان 0/42- و در مردان 0/37- است )26(. پژوهشی 
خانواده،  با  ارتباط  از  نارضایتی  ازدواج،  از  نارضایتی  داد  نشان  چین  در 
افسردگی دوران بارداری و شخصیت مستعد اضطراب مهم ترین پیش- 
بینی كننده های افسردگی پس از زایمان بودند )27(. مطالعات دیگری 
بارداری  دوران  افسردگی  خطر  عوامل  زمینه  در  شرقی  آسیای  در  كه 
انجام شد هم نتایج همسو و مشابه جوامع غربی ارائه داد؛ سن پایین، 
عوامل  دسته  از  و  كاری  بی  كمتر،  تحصیالت  و  سواد  سیگار،  مصرف 
روان شناختی: حمایت ضعیف همسر و حمایت خانوادگی ضعیف )28(.  
پژوهشی در تركیه نشان داد بین كیفیت ضعیف ارتباط با اعضای خانواده 

در سه ماه سوم بارداری و افسردگی همبستگی وجود دارد )29(.
هادی زاده و همکاران نیز بین افسردگی پس از زایمان و كیفیت 
 .)30( آوردند  دست  به  داری  معنی  منفی  همبستگی  زناشویی  رابطه 
اجتماعی  آقایی و همکاران در مطالعه خود در زمینه حمایت  همچنین 
 %52 دادند  گزارش  زایمان  از  پس  افسردگی  با  زناشویی  سازگاری  و 
و حمایت  زناشویی  توسط سازگاری  زایمان  از  افسردگی پس  واریانس 

اجتماعی تبین می شود )31(.
با این حال، كلیه مطالعات باال در زمینه افسردگی پس از زایمان 
بود و مطالعات كمتری رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی با 
این موضوع هدف  بودند كه  بررسی كرده  را  بارداری  دوران  افسردگی 

مطالعه حاضر است.  

مواد و روش ها

در  نمونه  پژوهش،  نمونه  است.  همبستگی  نوع  از  حاضر  مطالعه 
دسترس بود شامل 70 نفر از زنان بارداری كه در سه ماهه آخر بارداری 
ورود  های  مالک  كردند.  مراجعه  كرج  شهر  خصوصی  های  مطب  به 
ماهه سوم  نوشتن، سه  و  از: حداقل سواد خواندن  بود  عبارت  به طرح 
به  مراجعه  و  با همسر  زندگی  فرزند،  نداشتن  یا  اول  بارداری  بارداری، 
مراكز درمانی. مالک های خروج عبارت بود از ابتالی به بیماری های 
جسمی به ویژه دیابت یا سایر بارداری های پرخطر، ابتال به بیماری های 
شدید روانی.  ویژگی های دموگرافیک نمونه پژوهش در جدول 1 ارائه 

شده است.
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جدول 1: ویژگی های دموگرافیک افراد شرکت کننده در پژوهش )مادران باردار سه ماهه آخر بارداري(

درصد فراوانی متغیر

تحصیالت 

شغل

ماه بارداری

جمع

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

خانه دار

شاغل

هفتم

هشتم 

نهم

31

15

24

44/3

21/4

34/3

50

20

70100

71/4

28/6

1

6

39

7

16

1

1/4

6/8

55/7

10

22/9

1/4

ابزار جمع آوری اطالعات عبارت بود از:
پرسشنامه افسردگی بک )BDI-II(، بک، مندلسون، موک و ارباف، 
مختلف  های  نشانه  با  مرتبط  ماده   21 دارای  پرسشنامه  این   :1996
افسردگی است كه از آزمودنی خواسته می شود، شدت این نشانه ها را 
بر اساس یک مقیاس 4 درجه ای لیکرت از 0 تا 3 درجه بندی كند. این 
آزمون، خودسنجی است. دامنه نمره ها بین حداقل 0 تا حداكثر 63 قرار 
دارد اما تنها در سطوح بسیار شدید افسردگی نمره 40 تا 50 به دست می 
آید. به طور معممول نمره افراد افسرده بین دامنه 12 تا 40 قرار می- 
گیرد. الوی و كاین، اعتبار درونی این پرسشنامه را 0/90 گزارش دادند. 
در نمونه ایرانی، ضریب همبستگی این پرسشنامه به روش بازآزمایی و 

در فاصله دو هفته 0/73 گزارش شد.
 :)1994( همکاران  و  واكس   )SS-A( اجتماعی  حمایت  پرسشنامه 

این پرسشنامه دارای 23 سوال است كه سه حیطه خانواده، دوستان و 
این پرسشنامه چهارگزینه ای  بر می گیرد. نمره گذاری  را در  سایرین 
و حداكثر  بسیار مخالف. حداقل  و  موافق، مخالف  موافق،  بسیار  است: 
نمره ای كه از این آزمون به دست می آید برابر با 23 و 92 است كه 
چهار ماده 10، 13، 21 و 22 معکوس نمره گذاری می شوند. ضریب 
پایایی این آزمون در نمونه دانشجویی در كل مقیاس 0/90 و در نمونه 
دانش آموزی 0/70 و در اجرای مجدد در جمعیت دانش آموزی پس از 

6 هفته 0/81 به دست آمد. 
در  پرسشنامه  این   :)ENRICH( انریچ  زناشویی  پرسشنامه رضایت 
تحقیقات متعدد برای بررسی رضایت زناشویی استفاده شده است. این 
و  است  شده  تدوین  لیکرت  ای  درجه   5 مقیاس  اساس  بر  پرسشنامه 
دارای 115 سوال و 12 مقیاس می باشد. پاسخ به سوال ها به صورت 
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پنج گزینه ای است. به توجه به طوالنی بودن سواالت، فرم های كوتاه ربابه نوری و همکاران

مدتی از آن استخراج شد و در این پژوهش از فرم 47 سوالی استفاده 
شد.  اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای كرونباخ 0/92 گزارش شد. در 
پژوهش مهدویان ضریب همبستگی پیرسون برای بازآزمایی به فاصله 
یک هفته برای مردان 0/97 و برای زنان 0/99 به دست آمد.  ضریب 
همبستگی این پرسشنامه با مقیاس رضایت خانوادگی از 0/41 تا 0/60 

و با مقیاس های رضایت زندگی از 0/32 تا 0/41 بوده است.

یافته ها
بود.   8/99 معیار  انحراف  با   12/74 زنان  افسردگی  نمره  میانگین 
به نظر می رسد بعضی از زنان باردار عالیم افسردگی شدیدی داشتند. 
91/4%  بارداری ها خواسته، 2/85% سابقه مرده زایی، 12/85% سابقه 
افسردگی  نازایی داشتند. همچنین، 11/4% سابقه  سقط و 4/28 سابقه 

شخصی و 10%  سابقه خانوادگی افسردگی داشتند. 
ابتدا ضریب همبستگی نمرات حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی 

با نمره افسردگی محاسبه شد كه در جدول 2 ارائه شده است.

افسردگی  بین  شود  می  مشاهده  جدول  این  در  كه  طور  همان   
وجود   -0/368 همبستگی  ضریب  اجتماعی  حمایت  و  بارداری  دوران 
دارد كه معنی دار نیز بود. به عبارت دیگر هر چه حمایت اجتماعی بیشتر 
شود میزان افسردگی كمتر می شود و برعکس.همچنین، بین افسردگی 
و  دار  معنی  همبستگی  نیز ضریب  زناشویی  رضایت  و  بارداری  دوران 
مهمی به دست آمد ) r =-0/316 (. به عبارت دیگر، هر چه بر میزان 
رضایت زناشویی افزوده شود از میزان افسردگی دوران بارداری كاسته 

خواهد شد. 
به منظور پاسخ به سوال اساسی پژوهش حاضر كه حمایت اجتماعی 

بینی     پیش  را  بارداری  دوران  افسردگی  میزان  چه  زناشویی  رضایت  و 
می كنند، از تحلیل واریانس رگرسیون استفاده شد كه نتایج آن در جدول 

3 ارائه شده است. 
براساس ستون B در جدول 3 مالحظه می شود معادله رگرسیون 
حمایت  و  زناشویی  رضایت  و  بارداری  دوران  افسردگی  بین  چندگانه 

اجتماعی به صورت زیر است:
 + اجتماعی(  )حمایت   ×  )-0/296( بارداری=  دوران  افسردگی 

)0/142-( × )رضایت زناشویی(+ 40/965.
در  را  نقش  ترین  مهم  اجتماعی  حمایت  نمره  اساس،  این  بر 
یک  اندازه  به  تغییری  زیرا،  دارد.  بارداری  دوران  افسردگی  بینی  پیش 
انحراف معیار در نمره حمایت اجتماعی موجب 0/278- انحراف معیار 
معیار  انحراف  بارداری می شود. در حالی كه یک  افسردگی دوران  در 
تغییر در نمره رضایت زناشویی تنها ایجاد 0/16- انحراف معیار تغییر در 
افسردگی دوران بارداری می كند. نمره R Square برابر با 0/153 بود 
كه نشان می دهد 15 درصد از نمره افسردگی دوران بارداری از طریق 

حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی تبیین می شود.

بحث
زایمان وجود  از  افسردگی پس  زمینه  یافته هایی كه در  با  همسو 
متوسطی  و  معکوس  همبستگی  نیز  بارداری  دوران  افسردگی  داشت، 
داشت.   )-0/316( زناشویی  رضایت  و   )-0/368( اجتماعی  حمایت  با 
وجود  زمینه  این  در  كه  است  دیگری  مطالعات  با  همسو  حاضر،  یافته 
دارد )30-26(. استرس اصواًل با آسیب های روانی همراه است )32(، از 
آن جایی كه بارداری نیز نوعی استرس محسوب می شود، طبیعی است 
كه با افسردگی همبستگی متوسطی داشته باشد. پژوهش های موجود 
نشان می دهند 50 تا 80% افراد افسرده، در مقایسه با 20 تا 30%  افراد 
غیرافسرده؛ تا 6 ماه قبل از افسردگی، استرس هایی در زندگی تجربه 
كرده بودند )32(. این در حالی است كه تعدادی از  نمونه پژوهش در 
طی دوران بارداری خود مشکالتی مانند مرده زایی، سقط جنین یا نازایی 
داشتند كه این، خود، زمینه مناسبی برای بروز یا ایجاد افسردگی ایجاد 

می كند. 
همان طور كه مطالعات مرتبط با استرس نشان دادند، عواملی مانند 
حمایت اجتماعی قادر است رابطه بین افسردگی و استرس را تحت تاثیر 
از میزان افسردگی بکاهد. این  اثر استرس،  با كاهش  خود قرار داده و 
یافته همسو است با پژوهش های مختلف دیگری كه در جمعیت زنان 
انجام شده است )33-34(. در پژوهش وبستر و همکاران، زنان  باردار 

جدول 2: همبستگی افسردگی دوران بارداری با حمایت
 اجتماعی و رضایت زناشویی

>0/05*

افسردگی دوران بارداریمتغیر

حمایت اجتماعی

رضایت زناشویی

-0/368 *

-0/316 *

P
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جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری

جدول 4: - ضرایب رگرسیون چند متغیری

*خالصه تحلیل واریانس یک طرفه باال نشان می دهد  مقدار F در سطح معنی دار است.

معنی داریضرایب نمرات خام ضرایب نمرات 
استاندارد Tمتغیر خطای استاندارد

عدد ثابت

رضایت زناشویی

حمایت اجتماعی

-0/142

-0/2960/144-0/278-2/0490/044

0/120-0/160-1/1830/241

40/9658/598-4/7640/0001

دارای حمایت اجتماعی كمتر در مقایسه با زنان دارای حمایت اجتماعی، 
از  افسردگی پس  و  بارداری  دوران  افسردگی  در عرض  بیشتر  مطلوب 
زایمان بودند. همچنین، پژوهش اسپوزاک و همکاران  )34( نشان داد 
افزایش یک واحدی و دو واحدی در نمره حمایت اجتماعی به ترتیب با 

كاهش 58/3 و 82/6% در احتمال افسردگی؛ همسویی دارد.
رضایت زناشویی با افسردگی دوران بارداری نیز همبستگی معکوسی 
داشت. به این ترتیب، هر چه فرد باردار رضایت زناشویی بیشتری داشته 
این  یابد.  می  كاهش  وی  در  بارداری  دوران  افسردگی  احتمال  باشد، 
عادی  افراد  جمعیت  در  كه  است  دیگری  مطالعات  با  همسو  نیز  یافته 
انجام شده است. به این ترتیب، بین عالیم افسردگی دوران بارداری و 

رضایت از رابطه زناشویی همبستگی معکوسی وجود دارد. یافته مذكور 
نیز همسو با مطالعات دیگری است كه درجمعیت زنان باردار انجام شده 

است )38-35(.
حمایت اجتماعی 15% واریانس افسردگی دوران بارداری را تبیین 
كرد كه اثر تعیین كنندگی آن بیشتر از رضایت زناشویی بود. سهم بیشتر 
این  از  تواند  می  بارداری  دوران  افسردگی  تبیین  در  اجتماعی  حمایت 
ای  گسترده  حمایتی  و  ارتباطی  منابع  اجتماعی،  حمایت  كه  باشد  نظر 
ازدوستان و اعضای دیگر خانواده  منابع حمایتی  را پوشش می دهد و 
را هم شامل می شود. به این ترتیب، چنان چه رابطه زناشویی رضایت 
بخش نباشد، حمایتی كه فرد از خانواده اولیه، دوستان و سایرین دریافت        

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمدل 

*853/5942426/7976/0510/004رگرسیون

باقیمانده

کل

67

69

4725/777

5579/371

70/534--

-- -
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می كند می تواند از میزان استرس وی كاسته و اثر افسردگی را كاهش ربابه نوری و همکاران

وعوارض   )3-5( بارداری  دوران  در  افسردگی  شیوع  به  توجه  با  دهد. 
آن بر مادر و كودک )14-11(؛ به نظر می رسد اقدامات اساسی جهت 
شناسایی و درمان این بیماری ضروری باشد، چه  این افسردگی در حد 

یک اختالل باشد، چه تحت بالینی و چه شدید یا خفیف. 
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