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 چکیده

به طور  مانیپس از زا یافسردگ.دارد یشتریب وعیزن ش تیمهم است که در جنس یماریب کی یافسردگزمینه و هدف: 

 در.دهد یقرار م ریتحت تاث زینوزادان را ن رایزقابل توجه است امر  نیشود، ا یم دهید یبارور نیندر زنان در س یانحصار

و مشکالت  یادامه داشته باشد، با عالئم روان یمدت طوالن یدهد و ممکن است برا یرخ م مانیهفته پس از زا 4-6عرض 

و  یبا عوامل اجتماع مانیپس از زا یموارد افسردگ شتریب در .رددا میمستق ریتأث زیامر بر نوزاد ن نیمادر همراه است و ا یرفتار

 .در سراسر جهان مرتبط است یفرهنگ

پردازد و به  یو عوامل مرتبط با آن م یماریب یفراوان یمطالعه به بررس نیزنان مهاجر افغان، ا انیدر م یاطالعات ناکاف لیدل به

   کند. یمادران مبتال کمک م یراه حل برا افتنی

مراجعه کننده به  افغانستانی زن 400 یبود. مطالعه بر رو یکم کردیبا رو یمقطع یفیمطالعه توص کیمطالعه  نیا وش:ر

زایمان یا واکسیناسیون نوزادانشان به پس از  تیزیو یبراهفته پس از زایمان  6-4شهر تهران که  یدرمان یمراکز بهداشت

ورود بودند انجام شد .در صورت عدم مراجعه با توجه به معیار های ورود با  مراکز بهداشت مراجعه کرده و دارای معیار های

افراد ثبت شده در سیستم بهداشت تماس گرفته شده و پرسشنامه ها به صورت انالین از شبکه های اجتماعی)واتساپ, ایمو( 

 مانیپس از زا یافسردگ اسیمق ،ییو اطالعات ماما کیداده ها پرسشنامه دموگراف یابزار گردآور برایشان ارسال شد .

جامعه مورد مطالعه در رابطه با  نییتب یبرا. بود یاجتماع تیپرسشنامه حما ، چ،یانر ییزناشو تیپرسشنامه رضا نبورگ،یاد

ی هابا استفاده از آزمون رهایمتغ نیو درصد محاسبه شد. ارتباط ب یفراوان ن،یانگیم لیاز قب یفیمربوطه، آمار توص یرهایمتغ

T-Test  ANOVA, ,یداریو در جداول در سطح معن شد شیآزما آزمون مقایسه جفت توکیرسون،یپ یهمبستگ بیضر P 

 شد. لیو تحل هیتجز 25نسخه SPSS. داده ها با استفاده از نرم افزار شدارائه  0.05>

نوزاد،  هینوع تغذ ،یاقتصاد تیمانند وضع یدرصد( بود. عوامل 8/37نفر ) PPD   151 یمطالعه فراوان نیدر ا  یافته ها:

 نیمرتبط بودند. بر اساس ا PPD با یاجتماع تیزودرس، عدم حما مانیناخواسته، زا یباردار ،ییزناشو یتیمادر، نارضا یماریب

 بردند. .  یرنج م مانیپس از زا یسوم از شرکت کنندگان در مطالعه از افسردگ کیک به یمطالعه، نزد

امر باعث  نی. ابردیرنج م افسردگی پس از زایماننفر از  کیهر ده زن در منطقه مورد مطالعه، از : هاهیو توص یریگجهینت

 تیناخواسته، عدم رضا یتوجه کنند. حاملگ مانیپس از زا یو درمان افسردگ یریشگیشود که متخصصان بهداشت به پ یم

 .بودندمرتبط  مانیپس از زا یزودرس به طور مستقل با افسردگ مانیو زا ییزناشو

 از ازدواج، زنان مهاجر افغانستان تیرضا ،یاجتماع تیحما عوامل مرتبط مان،یپس از زا یافسردگ: دواژگانیکل
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Abstract 

Background: Postpartum depression is seen exclusively seen in women of child bearing 

ages, Occurs within 4-6 weeks after delivery and may last for long period, it is associated 

with psychological symptoms and behavioral problems of the mother and this has direct 

effect on the newborn as well. In most case Postpartum depression is related to social and 

cultural factors across the world. Due to insufficient information among Afghan immigrants 

women, this study explore the frequency of the disease and related factors and help in finding 

solutions to the affected mothers. 

Method: This study was a cross-sectional descriptive study with a quantitative approach. 

Study on 400 afghan women who have given birth and 4 weeks to 6 months have passed 

since their delivery that referred to health centers in Tehran who had visited for postpartum 

visits and vaccinations of their infants and met the inclusion criteria. In case of not referring 

to health centers, the registered numbers of mothers in the system were contacted and if they 

agreed and had the entry criteria, the questionnaire link was sent to them online from social 

networks. The instruments were demographic and midwifery information questionnaire , 

Edinburgh Postpartum Depression scale, Enrich Marital Satisfaction Questionnaire, Social 

support questionnaire. Association between variables determined by using ANOVA test, T-

Test, Pearson Correlation Coefficient, Tukey HSD pair comparison test and presented in 

tables at a significance level of P <0.05. Data analysis was done using the SPSS version 25. 

Results:  In this study, the frequency of PPD was 151 persons (%37.8).  Factors such as 

economic status, type of baby feeding, maternal illness, marital dissatisfaction, unwanted 

pregnancy, preterm delivery, unfavorable sex, infant illness, and lack social support were 

associated with PPD.  According   this study, nearly one-third of the study participants 

suffered from postpartum depression.  

Conclusions and recommendations: One in ten women in the study area suffers from PPD. 

This makes health professionals pay attention to the prevention and treatment of postpartum 

depression. Unwanted pregnancy, marital un satisfaction, preterm delivery were  

independently associated with postpartum depression. 

Key Words: Postpartum depression, related factor, Social support, Marriage satisfaction, 

Afghan Immigrant Women 

 

 

 

 

 

 


