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چکيده
مقدمه
پژوهش ها حاكي از آن است كه دامنه وسيعي از جمعيت زنان )  02تا  ، (%16دچار افسرردیي و اضرررا
مي شوند .به طور كلي مي توان یفت كه همة این تنيدیي ها در بدن زن برنامه ریزي شده اند ،اما بعد روان
شناختي آن ها به تاریخچة زندیي شخصي ،خانوادیي و اجتماعي او وابسته است.
مرالعات مختلفي اما پراكنده در سراسر دنيا به منظور بررسي انواع راه هاي پيشگيري از افسردیي و اضررا
انجام شده است و همچنين چند مرالعه به صورت مرور نظام مند شواهد صورت یرفته كه عوامر مرورر در
بروز افسردیي و اضررا را بررسي نموده اند ،اما مرالعه در راستاي راههاي پيشگيري بسريار كر اسرت و
اغلب مرالعات مربوط به روش هاي درماني دارویي و غير دارویي است .لذا این موارد اهميرت پررداختن بره
موضوع پيشگيري از افسردیي و اضررا را بيشتر از پيش مي كند .یک مرالعه نظام مند كه بر روي زنران
صورت یرفته مربوط به افسردیي زنان پس از زایمران بروده و در ایرن مرالعره درمران برين فرردي ،درمران
شناختي-رفتاري درمان هاي مورر روان شناختي براي افسردیي پس از زایمان مداخالت مورر بوده اند.
هدف از این مرالعه ،شناسایي موررترین و بهترین روش هاي پيشگيري از اضرررا و افسرردیي در سرر
جهان مي باشد تا روش هاي مورر را با شواهد معتبر در اختيار سياستگزار براي عملياتي شدن قرار دهي .
روششناسي
بانکهاي اطالعاتي و راهبرد جستجو :مرالعات در پایگاه داده هراي PubMed, Scopus, Cochrane Library,

Web of Science, PsycInfo, IranMedex, SID, EMBASE,مورد جستجو قرار یرفتند .جستجو در پایگراه
ها با استفاده از كليدواژه هاي مرتبط كه با عملگرهاي  ANDو  ORبا یکردیگر تركيرب شردند انجرام شرد .
راهبرد جستجو در پایگاه داده ها عبارت است از:
(Community health planning OR community health services OR community medicine OR social
planning OR community-based participatory research OR community trial OR population based
OR community OR community program OR community-based OR program OR programme
AND prevent* AND depress* AND anxiety).

پس از تعيين معيارهاي ورود به مرالعه و معيارهاي خروج ،سپس انتخا مرالعات ،بررسي كيفيت مقاالت و
استخراج اطالعات انجام شد.
يافتهها
در مجموع  19451مقاله از پایگاهها بازیابي شدند .پس از بررسي مقاالت براساس عنروان و چکيرده ،تعرداد
7412مقاله غيرمرتبط خارج شدند .یکصد و پنجاه و دو مقاله باقيمانرده بره اضرافه  1مقالره كره از طریر

جستجوي دستي یافت شده بود از طری بررسي متن كام غربالگري شردند .پرس از بررسري مرتن كامر
مقاالت ،در نهایت  24مرالعه واجد شرایط ورود به مرور نهایي بودند.
بحث و نتيجهگيري
مرالعه حاضر یک مرالعه مروري نظاممند برود كره در آن مرالعرات مرتبرري كره بره شناسرایي روشرهاي
پيشگيري از افسردیي و اضررا مبتني بر جامعه در زنان پرداخته را ارزیابي و بررسي نموده است .تفراوت
زیاد در شيوع اختالالت رواني در داخ و بين كشورهاي مختلف ،بيانگر این موضوع هست كره شاخصرهاي
اجتماعي مهمي در این تفاوت نقش دارند .پس شناسایي عوام دخي اجتماعي و مداخالت جامعه محرور و
ضروري هست (.)40
این یونه خدمات مي توانند نقشي عمده اي در پيشگيري از اختالالت روانري در ایرن كشرورها ایفرا كننرد.
موضوع بهداشت رواني زنان به حمایت و اطالع رساني بيشتري نياز دارد .جوامع ملي از یرک سرو و جامعره
جهاني از سوي دیگر بایستي ح مسل زنان را در راستاي بهداشت محق كرده و به عنوان موضوع حقرو
بشر از آن دفاع نماید.
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