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 پزستاری ٍ هاهايي داًطكذُ :

 

افسزدگي پس اس سايواى يک اختالل خلقي است كِ عالٍُ بز تاثيزات جسوي ٍ رٍاًي بز هادر،  :سمینه و اهداف

ايي اختالل، ًتايج هتفاٍت  رٍسافشٍى. با تَجِ بِ ضيَع داردهخزبي  اثزاترٍی ديگز اعضای خاًَادُ، بِ ٍيژُ ًَساد 

ت جذيذ ضزٍری بِ ًظز هي رسذ. ، ًياس بِ هطالعاًحصاری با ضيز هادراٍ ّوچٌيي كاّص تغذيِ تحقيقات قبلي 

اى افسزدگي پس اس سايواى طزاحي با ّذف بزرسي رابطِ تغذيِ  اًحصاری با ضيز هادر ٍ هيشايي هطالعِ  لذا

 .ٍاًجام ضذ

 چکیده

افسزدگي پس اس سايواى يک اختالل خلقي است كِ عالٍُ بز تاثيزات جسوي ٍ رٍاًي بز هادر،  :سمینه و اهداف

ايي اختالل، ًتايج هتفاٍت  رٍسافشٍى. با تَجِ بِ ضيَع داردهخزبي  اثزاترٍی ديگز اعضای خاًَادُ، بِ ٍيژُ ًَساد 

ت جذيذ ضزٍری بِ ًظز هي رسذ. ، ًياس بِ هطالعاًحصاری با ضيز هادراٍ ّوچٌيي كاّص تغذيِ تحقيقات قبلي 



اى افسزدگي پس اس سايواى طزاحي با ّذف بزرسي رابطِ تغذيِ  اًحصاری با ضيز هادر ٍ هيشايي هطالعِ  لذا

.ٍاًجام ضذ  

 

 صَرت ِب هادر  061 گيزی ًوًَِ جْت است.تحليلي  –تَصيفي ايي تحقيق يک هطالعِ مواد و روش ها: 

 ابشارّای ًذ.گاُ علَم پشضكي قشٍيي اًتخاب ضذهزكش بْذاضتي ٍابستِ بِ داًط 4تصادفي اس بيي هزاجعِ كٌٌذگاى 

با بَد. تجشيِ ٍ تحليل دادُ ّا  ٍ پزسطٌاهِ اطالعات دهَگزافيک  Beckپژٍّص، ضاهل پزسطٌاهِ افسزدگي 

 استفادُ اس آسهَى ّای هزتبط هاًٌذ كای دٍ ٍ  آسهَى تي اًجام ضذ. با SPSS استفادُ اس ًزم افشار

 

    ًتايج هطالعِ حاضز هبيي آى است كِ تغذيِ اًحصاری با ضيز هادر در حيطِ ّای هْن احساس یافته ها:

ٍ داضتي  هيل جٌسي  (p<0.031)، حس رضايت اس خَد (p<0.006)، اًتظار هجاسات(p<0.014)گٌاُ

(p<0.017)  . تفاٍت هعٌاداری  با گزٍُ ضيز خطک داضتِ است 

 

با تَجِ بِ ًتايج هطالعِ حاضز تغذيِ اًحصاری با ضيز هادر هي تَاًذ هيشاى افسزدگي بعذ اس  نتیجه گیزی:

، حس رضايت اس خَد ٍ ... كاّص دّذ. لذا ّای احساس گٌاُ ، اًتظار هجاسات سايواى را بِ خصَظ در حيطِ

هي هذت سهاى تغذيِ اًحصاری با ضيز هادر  اقشايصٍ  بارداری در سهيٌِ ضيزدّيراى افشايص آهَسش ّای دٍ

  باضذ. هيشاى افسزدگي بعذ اس سايواىدر كاّص هْن  يک عاهل تَاًذ 

 

 ضيزدّي، با ضيز هادر تغذيِ اًحصاری ، افسزدگي پس اس سايواى :هکلید واص

 


