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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

بررسي ميزان افسردگي پس از زايمان در زنان تازه وضع حمل كرده براساس نوع زايمان، نوبت 

  شاغل بودن در بيمارستان هاي شهر شيراززايمان، جنس نوزاد و

 
 ∗زهرا رضايي نيا

 **دكتر غال مرضا رجبي

 

ممكن است بعد از .  افسردگي، اختالل خلقي است كه با احساس نااميدي و بي كفايتي همراه است            :  مقدمه و هدف  
ترس هاي دوران حاملگي  زايمان يكسري اختالالت خلقي در بانوان  ديده شود كه اين اختالالت مي تواند ناشي از اس               

 تجربه  زايمان  از  بعد  و  حاملگي  طي  در  زنان  كه  استرس هايي.  يا ادامه افسردگي مادر قبل از تولد كودك باشد           
 مستعد  زمينه  البته.  نمايند  رواني  مشكالت  زنان باردار ايجاد    در  كننده  آشكار  فاكتورهاي  عنوان  به  قادرند  مي كنند،

 بررسي  به  حاضر  پژوهش   لذا .باشد  داشته  وجود  فاميلي  و  ژنتيكي  طور  به  بايد  ااسترس ه  اينگونه  بخشي  اثر  براي
 و  نوزاد  جنس  زايمان،  نوبت  زايمان،  نوع  اساس  بر  كرده  حمل  وضع  تازه  در زنان   زايمان  از  پس  افسردگي  ميزان
 .شيراز صورت گرفته است  شهر بيمارستان هاي از برخي بودن زنان در شاغل

زن تازه وضع حمل    100نمونه آماري شامل    .  وع پژوهش توصيفي، زمينه يابي مي باشد      پژوهش حاضر از ن   :  روش
) مسلمين، ايران و شوشتري   (هايكرده كه حداكثر يك ماه از زايمان آن ها گذشته و مراجعه كننده به درمانگاه                  

زايمان به منظور آزمون سوال هاي پژوهش از پرسشنامه افسردگي پس از                  .  شهر شيراز  انجام گرفته است        
 .استفاده شد) ues( ادينبورگ

 نفر از زنان تازه وضع حمل كرده با عمل سزارين و زايمان                32 يافته اي حاصل از پژوهش نشان داد كه           : نتايج
 8 نفر در زايمان دوم،      21 نفر زنان نخست زا،      33طبيعي باالتر از نقطه برش در ابزار ادينبورگ مبتال به افسردگي،            

 نفر از زنان    41 نفر از زنان شاغل و       16 نفر از زنان دختر زا،       27 نفر از زنان پسر زا،       34 و باالتر،    نفر در زايمان سوم   
 .غير شاغل مشكوك به افسردگي پس از زايمان هستند

با توجه به خطراتي كه زايمان سزارين دارد، و با توجه به اينكه اين نوع از زايمان در كشور بسيار رواج پيدا                        :  بحث
 .، پزشكان بايد سعي كنند ترويج كننده زايمان طبيعي در كشور باشندكرده است

 .افسردگي پس از زايمان، نوع زايمان، نوبت زايمان، جنس نوزاد و شاغل بودن :هاكليدواژه
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