
 بسمٍ تعالي

 داوشگاٌ علًم پزشكي ي خدمات بُداشتي درماوي قزييه

 معايوت پژيَشي

 كميتٍ تحقيقات داوشجًيي

 

 

 

 داوشجًيي پرسشىامـٍ طـرح تحقيقاتي
 

 

 

 یَسفیفشصاًِ هشین ضْجبصی،   : /مجريانوام ي وام خاوًادگي مجري -

 

 فشًَش هؼبفی غفبسی استادراَىما:-

 

 : ٌیپشستبسی ٍ هبهبی داوشكد 

  

  فارسي(عىًان طرح(:  

 -هشاکض ثْذاضتیهشاجؼِ کٌٌذُ ثِ  ٍ ثضسگسبل ًَجَاى صًبى ثبسداس دس یدٍساى ثبسداس یٍ ػَاهل هشتجظ ثب افسشدگ َعیض مقايسٍ

 1392 -93، سبل داًطگبُ ػلَم پضضکی قضٍیيدسهبًی 

 

  اوگليسي(عىًان طرح(: 

 

Comparison of prevalence and associated factors of prenatal depression in adult and adolescent 

pregnant women in health centers affiliated to Qazvin University of Medical Sciences 2014. 

 

 

 :مقدمٍ

 

دٍهیي ثیوبسی ضبیغ  2020سبصهبى جْبًی ثْذاضت تب سبل  ّبی ثش اسبس گضاسش کِ  استضبیغ تشیي اختالل سٍاًی دس ثضسگسبلی   افسشدگی،

ثشاثش ضبیغ تش اص هشداى  3تب  5/1ٍ حذٍد  سدع ثبالتشی داضیَخػَظ دس سٌیي ثبسٍسی، ث  (. افسشدگی دس صًبى،1)هی ضَددس سشتبسش جْبى 



اجتوبػی دس هشداى ٍ صًبى ٍ الگَّبی سفتبسی آهَختِ ضذُ هشثَط ثِ  -(. تفبٍت ّبی َّسهًَی، احشات صایوبى، تفبٍت فطبسّبی سٍاًی2)است

ثسیبس ثبال است ٍ حذٍد ًیض افسشدگی دس ًَجَاًبى ضیَع ثؼالٍُ  (.3) فشضیِ ّبیی ّستٌذ کِ ثشای چٌیي تفبٍتی پیطٌْبد ضذُ اًذ دسهبًذگی

 (.4ی ضَد)اغلت ایي ثیوبسی دس آًبى تطخیع دادُ ًطذُ ٍ لزا دسهبى ًو ّستٌذ کِیک ّطتن ًَجَاًبى افسشدُ 

هبى ٍ (. ص5تئَسی هختلف ثشای ایي اختالل هغشح ضذُ است ) 10حذاقل  است کِػلل ثسیبس  ثبیک ثیوبسی چٌذ ػبهلی  صهیٌِ ای افسشدگی

دٍسُ افسشدگی، ػَاهل صیستی، آسیت پزیشی هحیغی ٍ ضخػیتی، اختالالت ّوضهبى، اًؼغبف پزیشی ٍ ػَاهل هحبفظت کٌٌذُ اص جولِ ػَاهل 

یکی اص تٌص ّبی ثضسگ صًذگی هی تَاًذ ثبػج ضشٍع یب  ثِ ػٌَاى(. جبی ضک ًیست کِ ثبسداسی 6)ّستٌذدخیل دس سجت ضٌبسی افسشدگی 

ثبسداسی ثِ ػٌَاى دٍسُ ای تلقی هی ضذ کِ صًبى سا دس ثشاثش ثشٍص اختالل تب هذت ّب ( ٍ ایي دس حبلی است کِ 7س فشد ضَد )تطذیذ افسشدگی د

(. ّوبى گًَِ کِ دس سٌذسم پیص اص قبػذگی ٍ یب دس افسشدگی دٍساى یبئسگی دیذُ هی ضَد، َّسهَى ّب دس دٍساى 8سٍاًی ایوي هی کٌذ )

(. هغبلؼبت ًطبى 7ذ ٍ دس ایجبد افسشدگی دٍساى ثبسداسی ًیض دخیلٌذ )ًکِ قغؼبً هی تَاًٌذ ثش سٍی خلق تبحیش ثگزاس ثبسداسی اص ػَاهلی ّستٌذ

(. دس 1) استدسغذی، ضبیغ تشیي اختالل سٍاًپضضکی دٍساى ثبسداسی دس کطَسّبی تَسؼِ یبفتِ  20تب  10دادُ است کِ افسشدگی ثب ضیَع 

ضیَع اختالالت سٍاًی دس  (.8دسغذ گضاسش ضذُ است ) 8 - 51دس دسٍاى ثبسداسی دس هغبلؼبت هختلف ایشاى ًیض ضیَع ػالئن افسشدگی 

(. صًبًی کِ دس اٍاسظ دٍسُ ًَجَاًی ثبسداس هی ضًَذ، ًسجت ثِ صًبًی کِ ثؼذ 9ًَجَاًبى ًیض ثبال ثَدُ ٍ هؼوَال ثب یک دٍسُ جذی ّوشاُ است )

 (.10یطتش دس هؼشؼ خغش افسشدگی ّستٌذ)اص ًَجَاًی ثبسداسی سا تجشثِ هی کٌٌذ، ث

قَی تشیي ػبهل خغش افسشدگی دٍساى ثبسداسی سبثقِ افسشدگی است. ػَاهل خغش دیگش ضبهل سبثقِ خبًَادگی افسشدگی یب اختالل دٍ قغجی، 

، دسآهذ کن، سي کن تش اص ثذسفتبسی دٍساى کَدکی، ًذاضتي ّوسش، داضتي ثیص اص سِ فشصًذ، سبثقِ هػشف سیگبس، الکل ٍ داسٍّبی غیش هجبص

سبل، حوبیت اجتوبػی ًبکبفی، خطًَت خبًگی، ٍضؼیت ضغلی هبدس، تحػیالت پبییي، استشس ّب )هخل کطوکص ٍ اختالفبت ثب ّوسش(،  20

سبثقِ هطکالت ٍ ػَاسؼ حبهلگی هخل سقظ ٍ هشگ داخل سحوی جٌیي، تَْع ٍ استفشاؽ ّبی ضذیذ دٍساى ثبسداسی، تؼذاد ثبسداسی ّبی 

  (.11-14جلی ٍ حبهلگی ًبخَاستِ هی ثبضذ )ق

افسشدگی دس دٍساى ثبسداسی ٍ پس اص آى ثِ ػلت احشات ًبهغلَة ثش سٍی هبدس، ّوسش ٍ خبًَادُ ٍی ٍ ّوچٌیي تکبهل ػبعفی ٍ ضٌبختی 

ذ افسشدگی ّستٌذ؛ ػضت دس گشٍُ ّبیی کِ داسای ػالئن ضذی(. 16ٍ  15کَدک دس دساص هذت، یکی اص ًگشاًی ّبی سالهت ػوَهی هی ثبضذ )

فسشدگی تطخیع دادُ ًطذُ ٍ یب ا ثٌبثشایي (.17اص صًذگی دیذُ ضذُ است ) ی دس صًذگی ثیطتش ٍ سضبیت کن تشحَادث هٌف ،ًفس پبییي تش

ّوچٌیي سجت تغزیِ ضؼیف، ًذاضتي اسادُ ثشای پیگیشی تَغیِ ّبی پضضکی ٍ هشثَط ثِ ثبسداسی ٍ هی تَاًذ دسهبى ًطذُ دس دٍساى ثبسداسی 

افسشدگی هی تَاًذ سجت  .(18افضایص هػشف الکل ٍ هَاد هخذس ضَد کِ توبم ایي ػَاهل هٌجش ثِ پیبهذ ّبی ًبهغلَة ثبسداسی خَاٌّذ ضذ )



صایوبى  َد ثِ خَد، خَى سیضی حیي ثبسداسی ٍافضایص هیضاى ًبٌّجبسی ّبی جفتی، افضایص فطبسخَى ضشیبى سحوی، پشُ اکالهپسی، سقظ خ

د ٍ دس ًَصاد ًیض هٌجش ثِ ٍصى کن ٌّگبم تَلذ، ًوشُ آپگبس پبییي، سضذ ضؼیف، تبخیش سضذ، کَچک ثَدى ثشای سي حبهلگی، صٍدسس ضَ

دسغذ صًبى دس دٍساى ثبسداسی ٍ پس اص صایوبى افکبس آسیت  5-14(. ّوچٌیي 20 , 19تحشیک پزیشی ٍ افضایص سغح کَستیضٍل هی ضَد )

(. ػالٍُ ثش هَاسد رکش ضذُ 21دسغذ اص هشگ ّبی دٍسُ پس اص صایوبى ثِ ػلت خَدکطی هی ثبضٌذ ) 20ٍد ثِ خَد داسًذ، ثِ گًَِ ای کِ حذ

یجِ ًَجَاًبى افسشدُ، ًسجت ثِ گشٍُ ّبی دیگش، ثیطتش دس هؼشؼ استفبدُ اص هَاد هخذس ٍ الکل، ضشکت دس فؼبلیت ّبی جٌسی ٍ دس ًت

 (. 4ثبسداسی ّبی ًبخَاستِ ّستٌذ)

یبفتِ ّبی هغبلؼبت اًجبم ضذُ دس  اهب اًجبم ضذُ اًذ دٍساى ثبسداسی ثشخی اص هغبلؼبت پیشاهَى استجبط ػَاهل هشتجظ ثب افسشدگیثب ٍجَد ایٌکِ 

ثِ ّویي . ّستٌذ ٍ هغبلؼِ ای جْت ثشسسی افسشدگی ثبسداسی دس سٌیي ًَجَاًی اًجبم ًطذُ استایي صهیٌِ حبٍی یبفتِ ّبی ضذ ٍ ًقیضی 

، ضٌبسبیی ػَاهل خغش ایي ثیوبسی دس صًبى ثبسداس ٍ تبکیذ ثش ػلی الخػَظ ًَجَاًبى بالی افسشدگی دس دٍساى ثبسداسیثب ٍجَد ضیَع ثدلیل 

ضیَع، ػَاهل هشتجظ ٍ  هقبیسِلضٍم گٌجبًذى غشثبلگشی آى دس هشاقجت ّبی سٍتیي دٍساى ثبسداسی پژٍّطگش ثش آى ضذ تب هغبلؼِ ای ثب ّذف 

 اًجبم دّذ 93-92سبل  هشاکض ثْذاضتی دسهبًیهشاجؼِ کٌٌذُ ثِ  صًبى ثبسداس ًَجَاى ٍ ثضسگسبلاسی دس پیبهذّبی افسشدگی دٍساى ثبسد


