پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي)
سال نوزدهم ،شماره  ،6پي در پي  ،102صفحات  320تا 327
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تاريخ دريافت مقاله1392/12/3 :
تاريخ پذيرش مقاله1393/9/5 :

بررسي همبستگي خشونت خانگي در دوران بارداری و پس از زايمان با وضعيت
فاطمه خبازکار ،1ماهرخ دولتيان* ،2دکتر فرين سليماني ،3دکترحميد علوی مجد

4

 .1کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،شعبه بینالملل ،تهران ،ایران
 .2مربی و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3متخصص کودکان و اعصاب اطفال ،مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 .4دانشیار آمار زیستی ،عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :از تولد تا پنج سالگی ،زمان بحرانی در تکامل زبان ،شناختی ،عاطفی ،مهارتهای اجتماعی ،رفتاری و جسممانی بموده و
پایهی مهارتها و تجارب جدید در بزرگسالی میباشد .ممکن است خشونت خانگی در دوران بارداری و پس از زایمان ،سبب پیاممدهای
نامطلوب بر سالمت مادر و کودک شود .این تحقیق ،با هدف تعیین همبستگی خشونت خانگی با وضعیت تکاملی شمیرخواران  8تما 12
ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی منتخب شهر رشت در سال  ،1392انجام گرفت.
مواد و روشها :پژوهش حاضر ،با طراحی مقطعی ،روی  400مادر و کودک  8-12ماهه مراجعهکننمده بمه مراکمز بهداشمتی و درممانی
منتخب شهر رشت ،به روش چند مرحلهای انجام شد .خشونت خانگی در سه حیطهی آزار جسمی ،عاطفی (کنترل ،غفلت) و جنسمی و
پرسشنامهی تکاملی سنین و مراحل در حیطههای پنجگانهی برقراری ارتباط ،حرکمات درشمت ،حرکمات ریمف ،تموان حمل مسمأله و
مهارتهای شخصی -اجتماعی ،سنجیده شد .روایی پرسشنامهی خشمونت خمانگی ،از طریمق روایمی محتموی و پایمایی از روش آزممون
مجدد ،سنجیده شد .اعتبار پرسشنامهی تکاملی سنین و مراحل نیز در پژوهشهای گوناگون از طریمق اعتبمار همزممان و پایمایی آن از
طریق آزمون مجدد و نیز آلفای کرونباخ ،سنجیده شده است .در تجزیه و تحلیل دادهی شیوع خشونت خانگی و نیز اخمتالل تکماملی و
ارتباط این دو متغییر ،از آزمونهای آماری کای دو و رگرسیون لجستیک ،استفاده شد.
يافتهها :شیوع خشونت خانگی در مادران کودکان  8-12ماهه شهر رشمت بما اطمینمان  45/54 ،%95درصمد و شمیوع تمأخیر تکماملی
نوزادان 14 ،درصد میباشد .خشونت خانگی ،همبستگی معناداری با وضعیت تکاملی کودکان در حیطههای حرکات ریف ،حل مسمأله
و شخصی -اجتماعی نشان داد ( .)P<0/0001در مدل لجستیک ،متغیرهای سطح تحصیالت مادر و سن مادر ،همبستگی معنماداری بما
وضعیت تکاملی کودکان نشان داد و بیشترین آسیب شیرخواران در حیطههای شناختی و رفتاری بود (.)P<0/0001
نتيجهگيری :به نظر میرسد که باید جهت کاهش خشونت خانگی و عوامل مؤثر بر تکامل کودکمان ،راهکارهمایی اندیشمیده شمود تما از
اختالالت تکاملی و پیامدهای مضر آن ،کاسته شود.
واژگان کليدی :خشونت خانگی ،وضعیت تکاملی کودکان ،پرسشنامه سنین و مراحل
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Khabbazkar F, Dolatian M, Soleimani F, Alavi Majd H. The survey of the correlation between domestic violence during
pregnancy and after delivery with developmental status of 8-12 month’s infant. Pejouhandeh 2015;19(6):320-327.

مقدمه

1

اختالالت تکاملی ،یکی از شایعترین مشکالت کودکان است
و با شیوع  15 -20درصد ،از اولویتهمای سیسمت بهداشمتی-
*نويسنده مسؤول مکاتبات :ماهرخ دولتياان؛ دانشمکده پرسمتاری و ماممایی،
دانشگاه علوم پزشمکی شمهید بهشمتی ،تهمران ،ایمران؛ تلفمن)021( 88202512 :؛
پست الکترونيكmhdolatian@gmail.com :

درمانی کشورهای توسعه یافته ،محسموب ممیشمود ( .)1رشمد
( ،)growthبممه صممورت افممزایش انممدازهی بممدن و تکامممل
( ،)developmentبه افزایش عملکرد فرآینمدهای مربموط بمه
بدن و ذهن اشاره میکند ( .)2هنگامی که کودک ،دچار تأخیر
در کسب تواناییهای تکاملی مطابق با سنش باشد ،به اخمتالل
تکمماملی ( )developmental delayمبممتال شممده اسممت (.)3
تقریبماً  15-18درصممد از کودکممان در جوامممع مختلممف ،دچممار
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تکاملي شيرخواران  8-12ماهه

شماره  ،6پیدرپی  ،102بهمن و اسفند 1393

بیشتر زایمان زودرس ،مراجعه دیرتر جهت مراقبتهمای دوران
بارداری ،نوزادان با وزن تولد کمتر ،استفادهی بیشمتر از منمابع
مراقبتهای بهداشتی و استفادهی بیشتر از مواد مخدر پیش از
تولد ،اشاره کرد (.)19،18
در مطالعات بسیاری که تا کنون انجمام گرفتمه ،نشمان داده
شده است که خشونت بین والدین ،بچهها را در معمر خطمر
مشکالت رفتاری ،عاطفی و شناختی قرار داده و منجر به نتایج
کوتاه مدت و دراز مدت خواهد شد ( .)20همچنمین ،خشمونت
بین والدین موجب افزایش استرس روانی کودکان شده و تأثیر
منفی بر سالمت کودکان میگذارد ( .)21مشمکالت عدیمدهای
که از طریق خشونت فیزیکی یا عاطفی ایجاد ممیشمود ،باعم
عدم توانایی احساسی و عاطفی و جسمی مادران خشونت دیده
شده و مادر قمادر بمه تمأمین نیازهمای اساسمی کمودک خمود،
نممیباشممد ( .)22همچنمین در شممرایط مربمموط بمه افسممردگی
مادران ،فقر شدید و یما بماال بمودن سمطوس اسمترس خمانواده،
رابطهی بین والدین و کودک ممکن است دچمار اخمتالل شمود
که در نتیجه ،فرصتهای کمتری برای تجربههای یادگیری در
خانمه ایجمماد ممیگمردد ( .)12بررسمیهما نشمان دادنممد کمه
خشممونت همسممر قممانونی در دوران بممارداری و پممس از آن،
پیشبینیکننده ی ارتکاب کودکآزاری و غفلت توسمط پمدر و
مادر است ( .)23عالوه بمر ایمن ،درگیمر شمدن بما خشمونت در
دوران کودکی ،موجب مشکالت روانی در زنمدگی آینمده و نیمز
اختالل در تکامل احساسمی و شمناختی کودکمان خواهمد شمد
( .)25،24محققان معتقدند که خشونت خانگی موجمب تمأخیر
در تکامل اجتماعی و احساسمی نموزادان یمک سماله ممیشمود
( .)27،26در یممک مطالعممه ،همبسممتگی خشممونت خممانگی بمما
مشکالت ارتباطی و رفتاری نوزادان  4-6ماهه ،نشان داده شمد
( .)28با این حمال ،در یمک پمژوهش دیگمر ،خشمونت خمانگی
ارتباط مستقی با نتایج تکاملی کمودک تما  6سمالگی ،نداشمت
( .)29با توجه بمه تنماقف فمو و بما در نظمر گمرفتن عموار
خشونت در بمارداری و پمس از زایممان و صمدمات تکماملی در
کودکان ،پژوهش حاضر به منظور تعیین همبسمتگی خشمونت
خمممانگی بممما وضمممعیت تکممماملی شم میرخواران  8-12ماهمممه،
مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شمهر رشمت،
در سال  ،1392انجام گرفت.

مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعهی مقطعی بمود .نمونمهگیمری بمه
صورت چند مرحلهای انجام شمد .ابتمدا لیسمت تممامی مراکمز
بهداشتی و درمانی شهر رشت ،از مرکز بهداشت استان گمیالن
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ناتوانیهای گفتاری ،یمادگیری و اخمتالالت هیجمانی -رفتماری
بمموده و  25درصممد کودکممان ،دارای مشممکالت جممدی روان می-
اجتماعی میباشند ( .)5،4شمیوع تمأخیر تکماملی کودکمان در
شهر اصفهان  18/7درصد و در کودکمان  12ماهمه در قمزوین،
 22/4درصد گزارش شده است ( .)7،6از تولد تا پمنج سمالگی،
زمان بحرانی در تکامل زبانی ،شناختی ،عماطفی ،مهمارتهمای
اجتماعی ،رفتاری و جسمانی بوده و پایهی مهارتها و تجمارب
جدید در بزرگسمالی را شمکل ممیدهمد ( .)8مطالعمات نشمان
میدهند که از تولد تا سه سالگی ،بمه ویمژه سمال اول زنمدگی،
زمان بسیار مهمی برای یادگیری و سالمت کودکمان ممیباشمد
( .)9شممرایط نممامطلوب زنممدگی مممادر بمماردار و عمموار آنهمما،
میتواند در محیط جنین ،تغییراتی القا کرده و اثرات زیانباری
در روند تکامل و سالمت جسمانی و روانمی کمودک ،بمر جمای
بگذارد ( .)11،10شرایط سالمت خانواده ،تأثیر قابل توجهی بر
تکامل اولیهی کودک دارد .هرگونه مشکل ممزمن ،جسممی یما
روانی (بهخصوص از مادر یا مراقب اولیه) مانند خشونت همسر
قانونی ،افسردگی مادر و بیماری مزمن ،میتواند اثمر نمامطلوبی
بر تکامل کمودک بگمذارد ( .)12مطالعمات نشمان دادهانمد کمه
خشونت خانگی در دوران بارداری و پس از زایمان ،پیاممدهای
نامطلوبی بمر سمالمت جنمین و تکاممل اجتمماعی و احساسمی
نوزادان دارد ( .)13کمیتهی سمالمت روحمی مؤسسمه ی ملمی
آمریکما ( US National Institutes of Mental Health
 ،)Committeeخشونت خانگی را تحت عنوان "هرگونه اعمال
خشونت اجباری ،فیزیکی و احساسی که سمبب آسمیب بمدنی،
اجبار یا تجاوز جنسی ،ترساندن یا تهدید بمه قتمل یما صمدمه،
جلوگیری از آزادیهای فردی نرمال ،عدم اجمازه دسمتیابی بمه
خدمات" تعریف میکند و شمیوع آن را در بمارداری2/9-5/7 ،
درصد بیان میکند ( .)14خشونت علیمه زنمان توسمط همسمر
قانونی ،به عنوان یکی از عمومیترین اشکال خشونت جنسیتی
شناخته شده و با سمالمت عممومی جامعمه ممرتبط ممیباشمد.
شیوع خشونت فیزیکی در کشورهای در حال توسعه ،قبل و در
طول بارداری 3/5 ،تا  24/5درصمد گمزارش شمده اسمت (.)15
میزان خشونت در زنمان 42 ،درصمد و در زممان بمارداری19 ،
درصد اعالم شمده اسمت ( .)16در مشمهد ،میمزان کلمی انمواع
خشونت قبل از بارداری  82/9درصد و در زمان بارداری64/1 ،
درصد گزارش شده است .شمایعتمرین نموع خشمونت در دوران
بارداری ،خشونت جنسی بمه میمزان  51/6درصمد بموده اسمت
( .)17،16خشممونت خممانگی در دوران بممارداری ،بمما مشممکالت
متعددی برای مادران و نوزادان هممراه اسمت کمه از آن جملمه
میتموان بمه مشمکالت بهداشمتی در دوران بمارداری ،احتممال

فاطمه خبازکار و همکاران 321 /

 / 322دوماهنامه پژوهنده

سنجیده شد .این آزمون متشمکل از  19پرسشمنامه در سمنین
گوناگون است .برای هر گروه سنی 30 ،سمؤال وجمود دارد کمه
شامل  6سؤال برای هر یک از حیطههای پنجگانمهی برقمراری
ارتباط ،حرکات درشت ،حرکمات ریمف ،تموان حمل مسمأله و
مهارتهای شخصی-اجتماعی میباشمد .بمرای همر یمک از 30
سؤال 3 ،گزینهی پاسخ وجود دارد" :بلمه" بمرای هنگمامی کمه
کودک کامالً قادر به انجام فعالیت مورد سؤال باشد" ،هنوز نه"
برای زمانی که تاکنون هرگز فعالیت مورد سؤال را انجام نمداده
باشد و "گاهی" بمرای توانمایی انجمام فعالیمت ممورد سمؤال در
برخی از اوقات ،در نظر گرفته شده است .به پاسمخ "بلمه"10 ،
امتیاز ،پاسخ "گاهی" 5 ،امتیاز و پاسخ "نه" ،صفر امتیاز تعلمق
میگیرد .پس از تکمیل پرسشنامهها ،امتیازات بهدست آمده با
نقاط برش از پیش تعیین شده بر اساس استانداردسازی وزارت
بهداشت و درمان کشور ،مقایسه شمد .چنانچمه کمودک در همر
یک از حیطههای پنجگانه نتوانسته باشد امتیاز نقطمهی بمرش
مربوطه را کسب کند ،در آن حیطه دارای مشکل بموده و بایمد
پیگیریهای تخصصی الزم را جهمت اطمینمان از سمالمت یما
وجود اختالل یا بیماری ،انجام گیرد .پرکردن پرسشنامه 10 ،تا
 15دقیقه و امتیازبندی آن حدود یک دقیقه وقت میگیرد.
جهت به دست آوردن اعتبار فرم اطالعماتی ،از روش اعتبمار
محتوی استفاده شمد .بما مطالعمهی مقماالت و کتمب مرجمع و
شناخت متغیرهای مداخلهگر ،پرسشنامهها تهیه و تنظی شده
و با نظر  10نفر از اعضای محترم هیأت علممی دانشمکدههمای
پرستاری و مامایی ،علوم تربیتی و روانشناسی ،اصالس گردیدند.
در راس متای اعتباری مابی ،فممرم مممذکور بممه  10نفممر از مممادران
مراجعهکننده بمه مراکمز بهداشمتی جهمت تکمیمل داده شمد و
پایایی آن به روش آزمون مجدد از مادران پمس از یمک هفتمه،
مورد ارزیابی قرار گرفت و ضریب همبستگی برای پرسشنامهی
خشونت خانگی r=0/99 ،به دست آمد .پرسشنامههای آزممون
تکاملی سنین و مراحل ،ابزاری معتبر در سطح جهانی با اعتبار
 %83و پایایی  %90بوده و طبمق انطبما و استانداردسمازی آن
در ایران در سالهای  ،81-86اعتبمار ( %84اعتبمار همزممان)،
پایایی ( %94پایایی به روش آزمون مجدد و پایمایی درونمی بمه
روش آلفاکرونباخ) و توانایی تست در تعیین اختالالت تکماملی،
بیش از  %96گزارش شد ( .)31،30همچنین ،پایایی این تست
در کودکان ایرانی 76 ،تا  86درصد گزارش شده است (.)32
پس از اخذ مجوز الزم و با توضیح به مادر و کسمب رضمایت
کتبی ،در صورت دارا بودن شرایط شمرکت در مطالعمه و دادن
اطمینان به ایشان در مورد محرمانه ماندن اطالعات ،مادران در
مطالعه شرکت داده شمدند .همچنمین ،بمه کلیمهی واحمدهای

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 3:38 +0430 on Tuesday July 7th 2020

(معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن) اخذ گردیمد و
سپس شهر رشت به سه منطقهی متمایز اقتصمادی-اجتمماعی
تقسی و حجم نمونمه ،متناسمب بما جمعیمت تحمت پوشمش
مناطق ،توزیع شد .از هر منطقه ،درمانگاهها به صورت تصادفی
انتخاب شده و بر این اساس به همر مرکمز بهداشمتی-درممانی،
سهمیهای تعلق گرفت و به صورت نمونهگیری مبتنی بر هدف،
مادران واجد شرایط بمه صمورت در دسمترس انتخماب شمدند.
سپس ،پرسشنامهی خشونت ،توسط مادران تکمیمل و ممادران
به دو گروه خشونت دیده و بدون خشونت ،تقسی شدند .پمس
از آن ،پرسشنامهی سنین و مراحل در ممورد شمیرخواران آنهما
توسط والدینشان تکمیل شد .حداقل تعداد نمونهی الزم در هر
گروه 200 ،نفر برآورد گردید.
در این مطالعه ،مادرانی وارد پژوهش شدند که کودک  8تما
 12ماهه داشته ،ایرانی بوده ،سمن بمین  19-35سمال داشمته،
سابقهی  3زایمان و یا کمتر داشته و سابقهی مصرف سیگار یما
الکل در دوران بارداری و هیچ عارضهی بارداری (مثمل دیابمت،
فشارخون ،آنممی ،مشمکل سموت تغذیمه) نداشمتند .همچنمین،
کودک آنها باید با پدر و مادر خود زندگی میکرده ،ناهنجماری
واضح مادرزادی نداشمته ،دچمار سموت تغذیمه و آنممی نبموده و
هنگام تولد ،سن بیشتر از  37هفته و وزن بیشتر از  2500گرم
داشته باشند .عمالوه بمر ایمن ،کمودک پمس از تولمد ،سمابقهی
بستری در بیمارستان به دالیل غیر ماممایی (اعم از حموادو و
تروما) و سابقهی مصرف مزمن دارو و بیماریهای ممزمن مثمل
صرع را نداشته باشد.
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه ی دو قسمتی بود که
بخش اول ،فرم اطالعاتی شامل اطالعات دموگرافیک ،اقتصادی
اجتماعی ،سابقه ی بارداری و زایمان و بخمش دوم پرسشمنامه،
شامل سؤاالتی در مورد خشونت خمانگی علیمه زنمان بمود کمه
محقق -ساخته و در سه حیطهی آزار جسمی ،عاطفی (کنترل،
غفلت) و جنسی بود .این پرسشنامه شامل  13سؤال خشمونت
جسمی (شامل سمابقهی سمیلی زدن ،مشمت زدن ،همل دادن،
پرتاب اشیا و سایر) 7 ،سؤال خشونت جنسی (شمامل هرگونمه
اعمال جنسی اجباری) 15 ،سؤال خشونت عاطفی (شامل قهمر
به ممدت طموالنی ،عیمبجمویی ممداوم ،تحقیمر و سمایر) بمود.
درصورتی زن بارداری خشونت دیده درنظرگرفته ممیشمد کمه
حداقل یک پاسخ مثبت بمه همر کمدام از سمؤاالت مربموط بمه
پرسشنامهی خشونت فیزیکی ،جنسی یا عاطفی داده باشد.
وضعیت تکاملی کودکان ،بما آزممون تکماملی "پرسشمنامهی
سممنین و مراحممل" کممه توسممط پژوهشممگر بممه روش مصمماحبه،
مشاهده و معاینهی کودک تکمیل میگردید ،در پمنج حیطمه،
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پژوهش ،توضیحاتی در مورد نحموهی پاسمخ دادن بمه سمؤاالت
پرسشنامهها ،ارایه شد .ابتدا ،پرسشنامه ی مربوط به مشخصات
فردی و پرسشنامهی خشونت و سمپس پرسشمنامهی سمنین و
مراحل ،جهت سنجش وضعیت تکاملی نوزادان توسمط والمدین
تکمیل شد .سپس ،با امتیاز دادن بمه پرسشمنامه و مقایسمهی
امتیازات بهدست آمده با نقاط بمرش از پمیش تعیمین شمده در
دستورالعمل این آزمون ،وضعیت تکاملی کودکان ارزیابی شمد.
سپس ،همبستگی بمین خشمونت خمانگی در دوران بمارداری و
پممس از زایمممان بمما وضممعیت تکمماملی ش میرخوار در  5حیطممه،
سنجیده شد .در صورتیکه تأخیر تکماملی شمیرخوار مشمخص
میشد ،پژوهشگر اسامی شیرخواران مبتال به تأخیر تکماملی را
به پزشک مرکز جهت بررسی مجدد ،اعالم میکرد.
در تجزیمه و تحلیمل دادههمای مربمموط بمه شمیوع خشممونت
خممانگی و نی مز اخممتالل تکمماملی و ارتبمماط ای من دو متغی مر ،از
آزمونهای آماری کای-دو و رگرسیون لجستیک ،استفاده شد.

يافتهها

جدول  .1همبستگي خشونت خانگي مادران با تأخير تکاملي کودکان.

نتایج نشان داد میانگین سمنی  400زن شمرکت کننمده در
پمژوهش در گممروه خشمونت دیمده 28/47±4/6 ،سمال ،سممطح
تحصیالت ابتدایمی  %76/7و شغل خانمهدار  %52/3و در گمروه
خشونت ندیده ،میانگین سمن  28/84±4/3سمال و تحصمیالت
دانشگاهی  %58/6و شاغل  %65/4بوده است .شمیوع خشمونت
خانگی در نوزادان  8-12ماهه در شهر رشت ،با اطمینان ،%95
 45/54درصد بود .بیشترین فراوانی جنسیت در گمروه ممادران
خشونت ندیده  %53/9دختر و بیشتر نوزادان در گروه ممادران
خشونت دیده  %53/6پسر بودند .شیوع تأخیر تکاملی نموزادان
 8-12ماهه ( 11-17درصد)  %14بود .بیشترین شمیوع تمأخیر
تکاملی در حیطهی توان حل مسمأله ( )%13و کمتمرین آن در
حیطهی حرکات ریف ( )%5/8بود %5/5 .کودکمان حاصمل از
حاملگی خشونت ندیده و  %22/5کودکمان حاصمل از حماملگی
خشونت دیده ،تأخیر تکاملی داشتند که در تحلیل آماری با
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نمودار  .1درصد فراواني تأخير تکاملي  5حيطهی کودکان بر اساس وضعيت خشونت مادران.

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 3:38 +0430 on Tuesday July 7th 2020

اسممتفاده از آزمممون مجممذور کممای ،ایمن اخمتالف معنممادار بممود
( .)P=0/001امتیازات همر حیطهی تکاملی در کودکانی که در
گروه خشونت دیده قرار داشتند ،بیشتر بود (نمودار  .)1بما وارد
کممردن متغیرهممای خشممونت خممانگی در آزمممون رگرسممیون
لجستیک و بررسی اثر متقابل این متغیرها بر یکمدیگر ،متغیمر
خشونت خانگی همبستگی معناداری با تأخیر تکاملی کودکمان
داشت ( ،)P<0/001بهطوریکه کودکمانی کمه تمأخیر تکماملی
داشممتند 6/3 ،برابممر بیشممتر از کودکممان طبیعممی ،در معممر
خشونت دوران بارداری و پس از زایمان مادرانشان بودند.
بمما وارد کممردن متغیرهممای خشممونت خممانگی در آزمممون
رگرسیون لجسمتیک و بررسمی اثمر متقابمل ایمن متغیرهما بمر
یکدیگر ،متغیر تحصیالت مادر همبستگی معناداری بما تمأخیر
تکممماملی کودکمممان در حیطمممهی برقمممراری ارتبممماط داشمممت
( ،)P=0/003بمه طموریکمه کودکمانی کمه تمأخیر تکماملی در
حیطهی برقراری ارتباط داشتند 0/5 ،برابر بیشمتر از کودکمان
طبیعی ،دارای مادران با تحصیالت پایینتر از ابتدایی بودند.
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بحث
در پممژوهش حاضممر ،خشممونت خممانگی بمما تممأخیر تکمماملی،
همبستگی نشان داد .خشونت خانگی همچنین با حیطمههمای
حرکممات ریممف ،تمموان حممل مسممأله و شخصممی-اجتممماعی،
همبستگی داشت .عوامل دموگرافیک ماننمد سمطح تحصمیالت
مادر ،همبستگی معناداری با حیطهی ارتباطی و حیطهی توان
حل مسأله داشت .سن مادر ،بما حیطمهی شخصمی-اجتمماعی،
هبستگی داشت English .و همکماران در سمال  2003نشمان
دادند خشونت خانگی ،ارتباط مستقی با نتایج تکاملی کمودک
تا  6سالگی ندارد ( Hildyard .)29و  Wolfeدر سال ،2002
در مطالعه ی مروری خود ،خشونت خانگی و غفلت از کودکمان
را موجب تأخیر در همهی ابعاد مه تکماملی دانسمته و نشمان
دادند که نموزادان غفلمت شمده در مرحلمهی پمیش دبسمتانی،
اختالل در تکامل شناختی و گفتاری و تعمامل مثبت اجتماعی

کمتری دارند (.)33
در این پژوهش ،عوامل دموگرافیک شامل سن مادر ،میمزان
تحصیالت پدر و مادر ،شغل مادر ،میزان درآمد خانواده ،ممدت
زمان ازدواج ،تعداد بارداری و جنسیت ،همبستگی معناداری با
خشونت دوران بارداری و پس از زایمان نداشتند .در مطالعمهی
 Austinو همکمماران ( )2005نیممز متغیرهممای سممن مممادر،
تحصیالت ،درآمد ،وضعیت ازدواج و جمنس نموزاد ،همبسمتگی
معنمماداری بمما تممأخیر تکمماملی در  4-6ممماهگی نداشممت (،)28
درحالیکه در تحقیق دیگری نشان دادنمد کمه تکاممل کمودک
توسط عوامل دموگرافیمک خمانواده و شمیوهی زنمدگی ،ماننمد
سممالمت روان مممادر و درآمممد ،ت مأثیر مممیپممذیرد ( To .)34و
همکاران نیز این اممر را تأییمد کردنمد ( Chan .)35و Yeung
معتقدند تفاوتی بین آسیبپذیری کودکان در سنین پمایینتمر
نسبت به نوجوانان در اثر عواقب منفی خشونت وجود نداشته و
جنسیت نیز رابطهی معناداری با خشونت ندارد (.)36
مطالعهی حاضر نشان داد خشونت خانگی به طور مسمتقی ،
بر حیطهی ارتباطی مؤثر نیست ،ولی به طور غیر مسمتقی  ،بما
سالمت و مشکالت رفتاری کمودک ،همبسمتگی دارد .بمه ایمن
صورت که خشونت خانگی با تأثیر منفی بمر عملکمرد خمانواده،
سالمت عمومی مادر و کیفیت تعامل مادر بما کمودک ،موجمب
مشکالت رفتاری و بره زدن سالمت کودک میشود (.)29
جنبههای مختلف استرس دوران بمارداری ،تمأثیر منفمی بمر
خلق و خوی نوزادان (مشمکالت ارتبماطی) در سمن  3و  8مماه
داشته و موجب اختالل در تکاممل ذهنمی و روانمی -حرکتمی
(رفتاری) نوزاد  8ماهه و تکامل ذهنی در  3مماهگی ممیشمود.
سن  8ماهگی نوزادان ،شروع تکامل کنجکاوی بیشتر و عالقمه
به دنیای اطراف بوده و به طور کلی حساسیت بیشتری نسمبت
به مسایل ناشناخته در مقایسه با سنین پایینتر ،از خود نشمان
میدهنمد ( .)37در مطالعمه ی  Austinو همکماران ،مشمخص
گردید که بین اضطراب خاص و استرس حوادو دوران بارداری
از جمله خشمونت خمانگی و مشمکالت خلمق و خموی نموزادان
(مشممکالت ارتبمماطی و رفتمماری) در  4-6ممماهگی ،همبسممتگی
وجممود دارد ( .)28همچنممین  Burkeمعتقممد اسممت ،تجممارب
خشونت خانگی با بدخلقی نموزاد در یمک سمالگی ،همبسمتگی
دارد ( .)38وضعیت احساسی مادران بماردار بمر خلمق و خموی
نوزاد مؤثر بوده و استرس مادر با مشکالت رفتماری نموزاد در 8
ماهگی ،همبستگی دارد (.)39
 McMahonو همکاران ( )2011در مطالعه ی مروری خود
بیان داشتند که خشونت عاطفی ،با توانایی کالمی ضعیفتمر و
مشممکالت ارتبمماطی کودکممان و بممدخلقی آنهمما همممراه اسممت و
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هیچکدام از متغیرها ،همبستگی معناداری با تأخیر تکماملی
کودکان در حیطهی حرکات درشت نداشتند .همچنین متغیمر
خشونت خانگی ،در آزمون رگرسیون لجسمتیک و بررسمی اثمر
متقابل این متغیرها بر یکدیگر ،همبستگی معناداری بما تمأخیر
تکاملی کودکان در حیطهی حرکات ریف داشت (،)P=0/01
بهطوریکه کودکانی که تمأخیر تکماملی در حیطمهی حرکمات
ریف داشتند 5/8 ،برابر بیشتر از کودکان طبیعی ،در معمر
خشممونت دوران بممارداری و پممس از زایمممان مادرانشممان بودنممد.
متغیرهممای خشممونت خممانگی و تحص میالت مممادر ،همبسممتگی
معناداری با تأخیر تکاملی کودکان در حیطهی توان حل مسأله
داشتند (به ترتیب  P=0/03و  ،)P=0/02به طوریکه کودکانی
که تأخیر تکاملی در حیطهی توان حمل مسمأله داشمتند3/1 ،
برابممر بیشممتر از کودکممان طبیعمی ،در معممر خشممونت دوران
بارداری و پس از زایمان مادرانشان بودند و کودکانی که تمأخیر
تکاملی در حیطهی توان حل مسأله داشتند 1/6 ،برابمر بیشمتر
از کودکممان طبیع می ،دارای مممادران بمما تحص میالت ابتممدایی و
پایینتر بودند .با انجام رگرسیون لجستیک ،متغیرهای خشونت
خانگی ( )P<0/001و سمن ممادران ( ،)P<0/001همبسمتگی
معناداری بما تمأخیر تکماملی کودکمان در حیطمهی شخصمی-
اجتماعی داشتند ،به طوریکه کودکانی که تمأخیر تکماملی در
حیطممهی شخص می-اجتممماعی داشممتند 15/1 ،برابممر بیشممتر از
کودکان طبیعی ،در معر خشمونت دوران بمارداری و پمس از
زایمممان مادرانشممان بودنممد و کودکممانی کممه تممأخیر تکمماملی در
حیطهی شخصی-اجتماعی داشتند 2/4 ،برابر بیشتر از کودکان
طبیعی ،دارای مادران جوانتر بودند.
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مادران گزارش دادند که خشونت همسر ،از دوران بارداری آغاز
شده است .بنابراین ،غربالگری در دوران بمارداری ،قابمل توجمه
بوده و با ارایه خدمات به خانوادههمای در معمر خشمونت در
دوران بارداری و پس از تولد کودک ،میتوان از اختالل تکاملی
کودکان جلوگیری به عمل آورد.
تحقیق حاضر نشان داد که شمیوع تمأخیر تکماملی نموزادان
 8-12ماهه در شهر رشت %14 ،ممیباشمد کمه بمه ترتیمب در
حیطههای توان حل مسأله ،ارتباطی ،حرکات درشت ،شخصی-
اجتماعی دیمده ممیشمود .همچنمین ،کمتمرین شمیوع تمأخیر
تکاملی ،در حیطهی حرکات ریف میباشمد .شمیوع خشمونت
خانگی در نوزادان  8-12ماهه شهر رشمت ،بما اطمینمان ،%95
 45/54درصممد ممیباشممد کممه در نتیجممه ،لممزوم توجممه بیشممتر
مسؤولین بهداشتی و درمانی را مشخص میسازد.
مداخلمه بمرای اصمالس مشمکالت توانمایی تکماملی ،نیماز بممه
شناسایی زودرس کودکان در معر خطر مشکالت رفتماری و
یادگیری دارد .از آنجا که پزشکان و پرسنل بهداشمت خمانواده،
در تماس روزممره بما کودکمان زیمر پمنج سمال هسمتند ،بمرای
شناسایی خطر مشکالت تکاملی و رفتاری ،مناسب ممیباشمند
( .)35مطالعهی حاضر ،محدودیتهایی نیز داشت .مطالعمه بمه
صورت مقطعی بود و جهت بررسی یک ارتباط علت و معلمولی
بین خشونت خانگی با اختالل تکامل در همهی حیطههای آن،
نیاز به یک مطالعهی آیندهنگر با حج نمونهی بیشتر میباشد.
عالوه بر این ،خشونت موضوع حساسی است که اغلمب توسمط
زنان پنهان میمانمد و نیماز بمه پیگیمری مکمرر دارد و تنهما در
ویزیتهای متعدد مادران در مراقبتهای دوران بارداری که در
کلینیکها و مراکز بهداشتی و درمانی صورت ممیگیمرد ،قابمل
شناسایی است.

نتيجهگيری
این مطالعه نشان داد که فرصتهمای از دسمت رفتمه بمرای
غربممالگری و شناسممایی کودکممان در معممر خطممر مشممکالت
تکاملی وجود دارد که ممکن است با تشخیص زودهنگام ،از آن
بیشتر بهرهمند شد .همچنین ،تأمین سالمت کودکان در واقمع،
تأمین سالمت جامعه اسمت .وجود کودکانی که اختالل تکاملی
دارند باع میشود نرخ سرباری جامعه بیشتر و هزینمممههمممای
گزافی به جوامع تحمیل شود.

تشکر و قدرداني
این تحقیق حاصل پایمانناممهی کارشناسمی ارشمد ماممایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهمران ،واحمد بمینالململ
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درصورتیکه با خشونت جسمی نیز همراه باشد ،نتمایج بمدتری
خواهد داشت (.)40
قرار گرفتن در معر خشونت خانگی میتوانمد پیاممدهای
منفی برای تکامل احساسی و عصبی نوزادان خردسمال داشمته
باشد .از آنجا که نوزادان بمه دنبمال یمک محمیط اممن و قابمل
پیشبینی برای پاسخ به نیازهای خود هستند تا بتواننمد در آن
به اکتشاف بپردازند .ایمن دلبسمتگی بمه ممادر ،پایمه و اسماس
تنظی بیولوژیکی و سطح رفتاری نموزاد بموده و خشمونتهمای
پس از زایمان و دورهی نوزادی ،برای مغمز نموزاد کمه در حمال
تکامل میباشد ،تأثیر زیانآور داشته و میتواند حوزههای دیگر
تکامل از جمله رشد عاطفی را نیز تحت تأثیر قرار دهد (.)41
در مطالعه ی حاضر ،هیچکدام از متغیرها ،با تمأخیر تکماملی
کودکان در حیطهی حرکات درشت ،همبستگی نداشتند .ایمن
در حالی است که  Buitelaarو همکاران ( )2003بیان کردنمد
که اثرات استرس دوران بارداری بمر تکاممل ذهنمی و حرکتمی
اولیه ،ممکن است مانع تکامل بعدی کودک در راههای مختلف
شود و موجب اختالل در همهی ابعاد تکاملی شود (.)37
در ایمن پمژوهش ،خشممونت خمانگی بمما حیطمهی شخصمی-
اجتماعی و توان حل مسأله ارتباط داشت .این یافته ،بما نتمایج
سایر مطالعات که بیان داشتند خشونت خانگی موجمب تمأخیر
در تکامل اجتمماعی-احساسمی نموزادان یمک سماله ممیشمود،
همخوانی دارد ( .)27،26،25قرار گمرفتن در معمر خشمونت
خانگی و افسردگی والدین قبل از سن  3سالگی ،با شروع پیش
از دبسممتان اخممتالل نقممص توجممه و ب میشفعممالی (اخممتالل در
حیطههای شناختی-ارتبماطی) هممراه اسمت ( .)42همچنمین،
اختالل نقص توجمه و بیشفعالمی و مشکالت بمرونگرایمی ،در
 8-9سالگی کودکان ،نشان داده شده است ( Kitzman .)43و
همکاران ( )2003پس از بررسی  118مطالعه ،گمزارش کردنمد
که همبستگی معناداری بین در معر خشونت خانگی بمودن
و مشکالت رفتاری کودکان ،وجود دارد (.)44
هنگامی که مشکالت تکاملی تشخیص داده نشوند و درممان
نشممده بمماقی بماننممد ،احتمممال افممزایش شکسممت در مدرسممه،
مشممکالت رفتمماری ،اعتممماد بممه نفممس پممایین و از دسممت دادن
توانایی وجود دارد .بنابراین ،مشمکالت کشمف نشمده و درممان
نشدهی تکاملی میتوانند زیان قابل توجهی از نظر اقتصمادی و
اجتماعی در جامعه ایجاد کنند (.)45
مطالعممات نشممان دادهانممد کممه خشممونت در دوران کممودکی،
موجب مشمکالت روانمی در زنمدگی آینمده خواهمد شمد .ایمن
حقیقت نشانگر آن اسمت کمه توجمه تخصصمی بمرای عموار
جانبی خشونت بر کودکان ،مورد نیماز اسمت ( .)24بسمیاری از
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شهید بهشتی شهرستان رشت و نیمز کلیمهی ممادرانی کمه بما
 تقدیر، پژوهشگر را یاری نمودند،تکمیل پرسشنامههای تحقیق
.و تشکر به عمل میآید

 دوماهنامه پژوهنده/ 326

 پژوهشگران بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری.میباشد
دانشگاه علوم پزشمکی شمهید بهشمتی و نیمز مسمؤولین واحمد
بینالملل و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشمکی و خمدمات
بهداشتی و درممانی گمیالن و دانشمکدهی پرسمتاری و ماممایی
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