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Abstract
Introduction: The presence of mental problems and illnesses during pregnancy, in addition to the 
pregnant woman, also has a negative effect on the fetus and the prevalence of depression during 
pregnancy is higher than the general female population. Therefore, present research aimed to 
determining the relationship between rumination and experiential avoidance with depression during 
pregnancy.
Methods: This study was descriptive from type of correlation. The study population was depressed 
pregnant women referred to Yas Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 
2019 year. Number of 150 people after reviewing the inclusion criteria to research was selected by 
purposive sampling method. Data were collected with questionnaires of Nolen-Hoeksema & Morrow 
rumination, Bond & et al experiential avoidance and Cox & et al depression during pregnancy and 
were analyzed by methods of Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter 
model with using SPSS-21 software.
Results: The findings showed that rumination (r=0.472) and experiential avoidance (r=0.424) had 
a positive and significant relationship with depression during pregnancy. Also, the variables of 
rumination and experiential avoidance were able to explain 28.1% of the changes of depression 
during pregnancy that the share of rumination was more than experimental avoidance (P<0.01).
Conclusions: According to the results, rumination and experimental avoidance had an effective role 
in predicting depression during pregnancy. Therefore, planning to reduce rumination and experience 
avoidance in pregnant women through workshops is essential to reduce depression during pregnancy.
Keywords: Depression during Pregnancy, Experiential Avoidance, Rumination.
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چکیده
مقدمــه: وجــود مشــکالت و بیماری هــای روانــی در دوران بــارداری، عــالوه بــر بــر زن بــاردار بــر جنیــن نیــز تاثیــر منفــی می گــذارد 
و شــیوع افســردگی در دوران بــارداری بیشــتر از جمعیــت عمومــی زنــان اســت. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن رابطــه بیــن 

نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــه ای بــا افســردگی دوران بــارداری انجــام شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه پژوهــش زنــان افســرده بــاردار مراجعه کننــده بــه بیمارســتان یــاس 
وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در ســال 1398 بودنــد. تعــداد 150 نفــر پــس از بررســی مالک هــای ورود بــه مطالعــه بــا 
ــه ای  ــا پرسشــنامه های نشــخوار فکــری نولــن- هوکســما و مــارو، اجتنــاب تجرب روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند. داده هــا ب
بونــد و همــکاران و افســردگی دوران بــارداری کاکــس و همــکاران جمــع آوری و بــا روش هــای ضرایــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون 

چندگانــه بــا مــدل گام  بــه گام بــه کمــک نرم افــزار SPSS-21 تحلیــل شــدند.
ــارداری رابطــه  ــا افســردگی دوران ب ــه ای )r=0/424( ب یافته هــا: یافته هــا نشــان داد کــه نشــخوار فکــری )r=0/472( و اجتنــاب تجرب
مثبــت و معنــادار داشــتند. همچنیــن، متغیرهــای نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــه ای توانســتند 28/1 درصــد از تغییــرات افســردگی دوران 

.)P<0/01( بــارداری را تبییــن کننــد کــه ســهم نشــخوار فکــری بیشــتر از اجتنــاب تجربــه ای بــود
نتیجه گیــری: بــر اســاس نتایــج، نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــه ای نقــش موثــری در پیش بینــی افســردگی دوران بــارداری داشــتند. 
بنابرایــن، برنامه ریــزی بــرای کاهــش نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــه ای در زنــان بــاردار از طریــق کارگاه هــای آموزشــی جهــت کاهــش 

افســردگی دوران بــارداری ضروری اســت.
کلیدوازه ها: اجتناب تجربه ای، افسردگی دوران بارداری، نشخوار فکری.

مقدمه
ــمانی،  ــرات جس ــا تغیی ــراه ب ــارداری )Pregnancy( دوره ای هم ب
روانــی، هورمونــی و اجتماعــی اســت کــه در ایــن مرحلــه از زندگی 
ــی  ــای روان ــا و اختالل ه ــی و بیماری ه ــج عاطف ــر رن ــان خط زن
ــادر و  ــرای م ــی ب ــرات فراوان ــد مخاط ــد و می توان ــش می یاب افزای
جنیــن بــه همــراه داشــته باشــد ]1[. یکــی از اختالل هــای روانــی 
 Depression( شــایع در دوران بــارداری، افســردگی دوران بــارداری
during pregnancy( اســت ]2[. افســردگی معمــوال پــس از یــک 

ــی  ــس تعجب ــد. پ ــی رخ می ده ــده در زندگ ــرات عم ــری تغیی س

نــدارد کــه در نتیجه تغییــرات جســمی، فیزیولوژیکی و روانشــناختی 
ــارداری، افســردگی ایجــاد شــود ]3[. در جهــان شــیوع  ناشــی از ب
افســردگی در دوران بــارداری 15 الــی 65 درصــد گــزارش شــده ]4[ 
ــرآورد شــده و شــیوع  و در ایــران شــیوع آن 12 الــی 20 درصــد ب
ــن  ــس از زایمــان بیشــتر اســت ]5[ و ای ــی از افســردگی پ آن حت
ســازه باعــث کاهــش توانایــی خودمراقبتــی مــادر، مشــکالتی در 
ــس از  ــردگی پ ــرای افس ــرایط ب ــردن ش ــی، فراهم ک ــه ناکاف تغذی
ــود  ــارداری می ش ــه ای ب ــت معاین ــم جه ــور نامنظ ــان و حض زایم
ــی  ــناختی منف ــای روانش ــارداری پیامده ــردگی دوران ب ]6[. افس
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زیــادی بــر مــادر و نــوزاد دارد کــه شــامل کاهــش مراقبــت مــادر از 
خــود، تغذیــه نامناســب، مراقبــت ناکافی، ســوءمصرف مــواد و دارو، 
ــتفاده  ــودی، اس ــود به خ ــقط خ ــتان، س ــتر در بیمارس ــتری بیش بس
از مــواد مضــر بــرای خــود و جنیــن و زودرســی و نارســی جنیــن 

می شــود ]7[.
ــارداری، نشــخوار  ــا افســردگی دوران ب ــط ب ــل مرتب یکــی از عوام
فکــری )Rumination( اســت ]8[ کــه بــه معنــای اشــتغال ذهنــی 
مکــرر و منفعالنــه بــه یــک موضــوع می باشــد و باعــث می شــود 
ــای  ــاس ها و ویژگی ه ــر احس ــود را ب ــه خ ــا توج ــرد دائم ــه ف ک
منفــی خــود و دالیــل و پیامدهــای آن معطــوف کنــد ]9[. 
نشــخوار فکــری یــک فراینــد شــناختی اســت کــه احتمــال شــروع 
ــاد  ــث ایج ــرد و باع ــاال می ب ــی را ب ــی روان ــم آسیب شناس عالئ
اختالل هــای خلقــی از جملــه اضطــراب و افســردگی و یــا افزایــش 
ــت  ــه مثب ــی از رابط ــا حاک ــج پژوهش ه ــود ]10[. نتای ــا می ش آنه
بیــن نشــخوار فکــری بــا افســردگی دوران بــارداری اســت ]8، 11[. 
ــه  ــان داد ک ــکاران )2013( نش ــش Barnum و هم ــج پژوه نتای
ــارداری رابطــه  ــم افســردگی در دوران ب ــا عالئ نشــخوار فکــری ب
ــن  ــکاران )1395( ضم ــی و هم ــت ]8[. کرم ــت داش ــادار مثب معن
پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نشــخوار فکــری به عنــوان 
یکــی از راهبردهــای منفــی تنظیــم شــناختی هیجــان با افســردگی 

ــارور رابطــه مثبــت و معنــادار داشــت ]11[. ــان ناب در زن
یکــی دیگــر از عوامــل مرتبــط بــا افســردگی، اجتنــاب تجربــه ای 
معنــای  بــه  کــه   ]12[ اســت   )Experiential avoidance(
هیجانــی  تجربه هــای  و  احســاس ها  افــکار،  از  جلوگیــری 
ــی  ــراب ناش ــترس و اضط ــش اس ــرای کاه ــی ب ــا منف ــیب زا ی آس
از آنهــا می باشــد ]13[. هــدف اجتنــاب تجربــه ای اجتنــاب از 
ــامل دو  ــه ش ــت ک ــا اس ــرات آنه ــش اث ــاک و کاه ــارب دردن تج
ــارب  ــا تج ــاس ب ــراری تم ــه برق ــبت ب ــل نس ــش عدم تمای بخ
شــخصی و تــالش بــرای اجتنــاب از تجــارب اســترس زا دردنــاک 
ــا  ــرل ی ــده را کنت ــارب آزاران ــر تج ــازه اث ــن س ــد ]14[. ای می باش
ــدت باعــث کاهــش اســترس  ــل می رســاند و در کوتاه م ــه حداق ب
ــه  ــدت ن ــا در بلندم ــود، ام ــش می ش ــش آرام ــراب و افزای و اضط
ــرد  ــالل در عملک ــث اخت ــه باع ــدارد، بلک ــری ن ــش موث ــا نق تنه
روزانــه و دشــواری در دســتیابی بــه اهــداف می شــود ]15[. نتایــج 
ــه ای و  ــاب تجرب ــن اجتن ــت بی ــه مثب ــی از رابط ــا حاک پژوهش ه
افســردگی اســت ]12، 17-16[. نتایــج پژوهــش Stein و همکاران 
)2020( نشــان داد کــه اجتنــاب تجربــه ای بــر حساســیت اضطرابی 

 Fonseca .]12[ و عالئــم افســردگی تاثیــر معنــادار مثبــت داشــت
ــیدند  ــن نتیجــه رس ــه ای ــن پژوهشــی ب ــکاران )2018( ضم و هم
ــم اضطــراب و  ــزان عالئ ــه ای می ــاب تجرب ــش اجتن ــا افزای ــه ب ک
ــد ]16[. در پژوهشــی  ــش می یاب ــان افزای ــس از زایم افســردگی پ
دیگــر کهتــری و همــکاران )1397( گــزارش کردنــد کــه اجتنــاب 

ــادار داشــت ]17[. ــت و معن ــا افســردگی رابطــه مثب ــه ای ب تجرب
حاملگــی بزرگ تریــن رویــداد زندگــی هــر زن اســت و مشــکالت 
ــد ]22[  ــاد می کن ــاردار ایج ــان ب ــیاری از زن ــرای بس ــی را ب فراوان
ــت  ــارداری اس ــردگی دوران ب ــکالت افس ــن مش ــی از ای ــه یک ک
ــردگی دوران  ــتر از افس ــی بیش ــاال و حت ــیار ب ــیوع آن بس ــه ش ک
بــارداری می باشــد ]5[. افســردگی دوران بــارداری دارای پیامدهــای 
جســمی و روانــی منفــی زیــادی برای مــادر و جنیــن هــم در دوران 
بــارداری و هــم پــس از زایمــان دارد، لــذا شناســایی عوامــل مرتبط 
ــا آن جهــت کاســتن از ایــن پیامدهــای منفــی ضــروری اســت.  ب
عــالوه بــر آن، بــا اینکــه پژوهش هــای زیــادی بــه بررســی روابــط 
متغیرهــای مختلــف بــا افســردگی پرداختنــد، امــا روابــط متغیرهــا 
بــا افســردگی دوران بــارداری کمتــر بررســی و پژوهش هــای قبلــی 
کمتــر بــه رابطــه نشــخوار فکــری بــا آن توجــه کــرده و پژوهشــی 
دربــاره رابطــه اجتنــاب تجربــه ای بــا آن یافــت نشــد. پــس، یکــی 
ــش  ــه نق ــه ب ــدم توج ــی ع ــای قبل ــی پژوهش ه ــای اصل از خأله
اجتنــاب تجربــه ای در پیش بینــی افســردگی دوران بــارداری و 
خــأل دیگــری عــدم توجــه بــه نقــش همزمــان نشــخوار فکــری 
ــه  ــا توج ــن، ب ــود. بنابرای ــی آن ب ــه ای در پیش بین ــاب تجرب و اجتن
بــه لــزوم شناساســی عوامــل مرتبــط بــا افســردگی دوران بــارداری 
ــاالی  ــیوع ب ــش آن، ش ــت کاه ــی جه ــی برنامه های ــرای طراح ب
افســردگی دوران بــارداری، پیامدهــای جســمی و روانــی منفــی زیاد 
ــای  ــاره متغیره ــدک درب ــای ان ــن و پژوهش ه ــادر و جنی ــر م آن ب
مرتبــط بــا افســردگی دوران بــارداری، هــدف ایــن پژوهــش تعییــن 
رابطــه نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــه ای بــا افســردگی دوران 

بــارداری بــود.

روش کار
ایــن مطالعــه توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه پژوهــش 
زنــان افســرده بــاردار مراجعه کننــده بــه بیمارســتان یــاس وابســته 
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در ســال 1398 بودنــد. بــرای 
ــه  ــد ک ــتفاده ش ــر Kline )2010( اس ــه از نظ ــم نمون ــن حج تعیی
ــر  ــه ازای ه ــای همبســتگی ب ــر اســاس نظــر وی در پژوهش ه ب
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ــن  ــه می شــود ]19[ و در ای ــر در نظــر گرفت ــل 50 نف ــر حداق متغی
پژوهــش بــا توجــه بــه وجــود ســه متغیــر حجــم نمونــه 150 نفــر 
ــا  ــه ب ــه مطالع ــای ورود ب ــی مالک ه ــس از بررس ــه پ ــرآورد ک ب
ــای ورود  ــدند. مالک ه ــاب ش ــد انتخ ــری هدفمن روش نمونه گی
ــن 26-35  ــیکل، س ــالت س ــل تحصی ــامل حداق ــه ش ــه مطالع ب
ــاد و  ــدم اعتی ــارداری، ع ــوم ب ــاه س ــه م ــتن در س ــال، قرارداش س
مصــرف داروهــای روان پزشــکی از جملــه ضدافســردگی و تحــت 
درمــان روانشــناختی نبــودن و مالک هــای خــروج از مطالعــه 
ــل آنهــا  ــل کــردن پرسشــنامه ها و تکمی شــامل انصــراف از تکمی
ــور  ــن ط ــش ای ــرای پژوه ــد اج ــود. رون ــر ب ــورت نامعتب ــه ص ب
ــالق از  ــد اخ ــت ک ــوزال و دریاف ــب پروپ ــس از تصوی ــه پ ــود ک ب
IR.IAU. دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی بــا شناســه

ــس  ــه و پ ــاس مراجع ــتان ی ــه بیمارس TMU.REC.1399.103 ب

از هماهنگــی بــا مســئوالن از آنــان خواســته شــد تــا زنــان بــاردار 
ــان  ــد، زن ــی کنن ــه پژوهشــگر معرف ــه افســردگی را ب مشــکوک ب
معرفی شــده در صــورت برخــورداری از مالک هــای ورود بــه 
مطالعــه به عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. بــرای نمونه هــا رعایــت 
ــه در  ــرکت آگاهان ــه ش ــرم رضایت نام ــان و ف ــی بی ــکات اخالق ن
ــان در یکــی از  ــه امضــای آنهــا رســید و در نهایــت آن پژوهــش ب
ــد. در  ــخ دادن ــش پاس ــای پژوه ــه ابزاره ــتان ب ــای بیمارس اتاق ه
ایــن پژوهــش بــرای جمــع آوری داده هــا عــالوه بــر فــرم اطالعات 
جمعیت شــناختی )تحصیــالت، شــغل، ســن، تعــداد فرزنــد و 

ــد. ــتفاده ش ــر اس ــنامه های زی ــن( از پرسش ــیت جنی جنس
Nolen- ــط ــنامه توس ــن پرسش ــری: ای ــخوار فک ــنامه نش پرسش
Hoeksema & Morrow در ســال 1991 طراحــی شــد. ایــن 

پرسشــنامه دارای 22 گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس چهار 
ــا  ــا چهــار نمره گــذاری و نمــره اش ب ــک ت ــه ای لیکــرت از ی گزین
ــن  ــرات بی ــه نم ــد. دامن ــت می آی ــا بدس ــره گویه ه ــوع نم مجم
ــری  ــخوار فک ــر نش ــره باالت ــه نم ــوری ک ــت؛ به ط ــا 88 اس 22 ت
ــا روش  ــنامه ب ــازه پرسش ــی س ــد. روای ــان می ده ــتر را نش بیش
تحلیــل عاملــی تاییــد و پایایــی آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/91 
محاســبه شــد ]20[. همچنیــن، نیکوگفتــار و ســنگانی پایایــی ابــزار 
ــزارش  ــاخ 0/86 گ ــای کرونب ــب آلف ــبه ضری ــق محاس را از طری
کردنــد ]21[. در ایــن مطالعــه پایایــی از طریــق محاســبه ضریــب 

ــاخ 0/89 بدســت آمــد. آلفــای کرونب
پرسشــنامه اجتنــاب تجربــه ای: نســخه دوم این پرسشــنامه توســط 
Bond و همــکاران در ســال 2011 طراحــی شــد. ایــن پرسشــنامه 

دارای 10 گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس هفــت گزینــه ای 
ــوع  ــا مجم ــره اش ب ــذاری و نم ــت نمره گ ــا هف ــک ت ــرت از ی لیک
ــا 70  ــن 10 ت ــرات بی ــه نم ــد. دامن ــت می آی ــا بدس ــره گویه ه نم
ــتر  ــه ای بیش ــاب تجرب ــر اجتن ــره باالت ــه نم ــوری ک ــت؛ به ط اس
ــل  ــا روش تحلی ــنامه ب ــازه پرسش ــی س ــد. روای ــان می ده را نش
ــاخ 0/84  ــا روش هــای آلفــای کرونب ــد و پایایــی آن ب ــی تایی عامل
ــن،  ــد ]22[. همچنی ــبه ش ــه 0/81 محاس ــه ماه ــی س و بازآزمای
محققــی و همــکاران پایایــی ابــزار را از طریــق محاســبه ضریــب 
ــه  ــن مطالع ــد ]23[. در ای ــزارش کردن ــاخ 0/86 گ ــای کرونب آلف
پایایــی از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/81 بدســت 

آمــد.
ــط  ــنامه توس ــن پرسش ــارداری: ای ــردگی دوران ب ــنامه افس پرسش
Cox و همــکاران در ســال 1987 طراحــی شــد. ایــن پرسشــنامه 

دارای 10 گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس چهــار گزینــه ای 
ــوع  ــا مجم ــره اش ب ــذاری و نم ــه نمره گ ــا س ــر ت ــرت از صف لیک
ــا  ــر ت ــن صف ــرات بی ــه نم ــد. دامن ــت می آی ــا بدس ــره گویه ه نم
30 اســت؛ به طــوری کــه نمــره باالتــر افســردگی دوران بــارداری 
بیشــتر را نشــان می دهــد. روایــی همگــرای پرسشــنامه بــا 
ــا  ــی آن ب ــد و پایای ــردگی Beck & Clarck تایی ــنامه افس پرسش
ــی  ــن، باغ ــردن 0/88 محاســبه شــد ]24[. همچنی روش دونیمه ک
ــزار را از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای  ــی اب و همــکاران پایای
کرونبــاخ 0/74 گــزارش کردنــد ]25[. در ایــن مطالعــه پایایــی از 
ــد. ــاخ 0/73 بدســت آم ــای کرونب ــب آلف ــبه ضری ــق محاس طری

ــه  ــه رازداری، محرمان ــا رعایــت نــکات اخالقــی از جمل داده هــا ب
 مانــدن اطالعــات شــخصی، بی نــام بــودن پرسشــنامه ها و 
ــای  ــا روش ه ــوق ب ــای ف ــا ابزاره ــع آوری ب ــس از جم ــره و پ غی
ــا مــدل گام بــه گام  همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه ب
بــه کمــک نرم افــزار SPSS-21 در ســطح معنــاداری 0/01 

ــدند. ــل ش تحلی

یافته ها
در ایــن پژوهــش میانگیــن و انحــراف معیــار ســن افــراد 
ــر اســاس نتایــج )جــدول 1( بیشــتر  ــود. ب 2/26±24/75 ســال ب
زنــان افســرده بــاردار مــدرک کارشناســی )41/33 درصــد(، شــغل 
خانــه داری )61/33 درصــد(، ســن 35-31 ســال )57/33 درصــد(، 
ــر )52/67  ــن دخت ــد( و دارای جنی ــد )54/67 درص ــدون فرزن ب

ــد. درصــد( بودن
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جدول 1: فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت شناختی زنان باردار

درصدفراوانیسطوحمتغیرهادرصدفراوانیسطوحمتغیرها

تحصیالت

سیکل

دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

29

46

62

13

19/33

30/67

41/33

8/67

سن
30-26 سال

35-31 سال

64

86

42/67

57/33

تعداد فرزند

بدون فرزند

یک فرزند

دو فرزند

82

46

22

54/67

30/67

14/67

شغل

دولتی

آزاد

خانه دار

12

46

92

8

30/67

61/33
جنسیت جنین

پسر

دختر

71

79

47/33

52/67

ــا روش هــای همبســتگی پیرســون و  ــا ب ــل داده ه ــش از تحلی پی
ــج  ــد و نتای ــی ش ــای آن بررس ــه مفروضه ه ــیون چندگان رگرس
ــدار  ــتن مق ــل قرارداش ــه دلی ــی ب ــرض نرمالیت ــه ف ــان داد ک نش
ــا 1-، فــرض عــدم  کجــی و کشــیدگی متغیرهــا در دامنــه 1+ ت
ــل  ــدار عام ــودن مق ــر ب ــل کوچک ت ــه دلی ــه ب ــی چندگان هم خط
تــورم واریانــس بــرای متغیرهــای پیش بیــن از عــدد 10 و فــرض 

ــدار  ــتن مق ــل قرارداش ــه دلی ــا ب ــتگی باقی مانده ه ــدم همبس ع
دوربیــن- واتســون در دامنــه 1/5 تــا 2/5 تاییــد شــدند. بنابرایــن، 
شــرایط اســتفاده از روش هــای تحلیــل مذکــور وجــود داشــت. بــر 
اســاس نتایــج )جــدول 2( نشــخوار فکــری )r=0/472( و اجتنــاب 
تجربــه ای )r=0/424( بــا افســردگی دوران بــارداری رابطــه 

.)P<0/01( ــتند ــادار داش ــت و معن مثب

جدول 2: میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی نشخوار فکری، اجتناب تجربه ای و افسردگی دوران بارداری  
123انحراف معیارمیانگینمتغیرها

148/2237/4311. نشخوار فکری
1**236/3173/7250/439. اجتناب تجربه ای

1**0/424**316/0462/7760/472. افسردگی دوران بارداری

**P<0/01 

بــر اســاس نتایــج )جــدول 3( و گام دوم تحلیل هــا نشــخوار 
فکــری و اجتنــاب تجربــه ای توانســتند 28/1 درصــد از تغییــرات 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــن کنن ــارداری را تبیی ــردگی دوران ب افس

مقــدار بتاهــا ســهم نشــخوار فکــری بیشــتر از اجتنــاب تجربــه ای 
.)P<0/01( ــود ب

جدول 3: نتایج رگرسیون چندگانه با مدل گام  به گام برای پیش بینی افسردگی دوران بارداری

معناداریمقدار BSEBetatمعناداریمقدار RR squareFمتغیرهای پیش بینگام  ها

گام 1
16/3570/74921/8380/001مقدار ثابت

0/4720/22242/6320/0010/0970/0150/4726/4660/001نشخوار فکری

گام 2
14/4710/90416/0070/001مقدار ثابت

0/0730/0160/3544/5620/001نشخوار فکری و
0/5300/28128/6750/0010/0840/0240/2693/5000/001اجتناب تجربه ای

بحث
حاملگــی و بــارداری یکــی از رویدادهــای بــزرگ در زندگــی هــر 
ــه  ــوان ب ــاردار می ت ــان ب ــج زن ــکالت رای ــت و از مش ــی اس زن
افســردگی اشــاره کــرد. در نتیجــه، هــدف ایــن پژوهــش تعییــن 
رابطــه نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــه ای بــا افســردگی دوران 

بــارداری بــود.
ــردگی دوران  ــا افس ــری ب ــخوار فک ــه نش ــان داد ک ــا نش یافته ه
ــا  ــن نتیجــه ب ــه ای ــادار داشــت ک ــت و معن ــه مثب ــارداری رابط ب
نتایــج پژوهش هــای Barnum و همــکاران ]8[ و کرمــی و 
ــوان  ــج می ت ــن نتای ــن ای ــود. در تبیی ــو ب ــکاران ]11[ همس هم
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ــه نشــخوار فکــری افسرده ســاز دارای اجــزای شــناختی  ــت ک گف
ــار هــای  ــاری )نقــص رفت ــر خــود(، رفت ــز ب )شــناخت های متمرک
ــت  ــی( اس ــری هیجان ــش واکنش پذی ــی )افزای ــزاری( و عاطف اب
ــن  ــاک بی ــی دردن ــورت تفاوت ــه ص ــردگی را ب ــت افس ــرد حال و ف
ســطح مطلــوب عملکــرد و خلــق طبیعــی بــا خلــق افســرده تجربه 
ــخ هایی  ــدن پاس ــب برانگیخته ش ــاله موج ــن مس ــه ای ــد ک می کن
ماننــد نشــخوار فکــری می شــود. افــراد افســرده باورهایــی مثبــت 
ــن کار  ــام ای ــه انج ــد ک ــد و معتقدن ــری دارن ــخوار فک ــاره نش درب
ــث کاهــش  ــا باع ــن کار تنه ــا ای ــود، ام ــث کاهــش آن می ش باع
ــن  ــون ای ــردد. چ ــش آن می گ ــب افزای ــه موج ــود، بلک آن نمی ش
ــد  ــک مي کن ــتر تحری ــري بیش ــخوار فک ــراي نش ــراد را ب ــاور اف ب
ــاور  ــی ب ــود. یک ــرد می ش ــی در ف ــاور منف ــاد دو ب ــث ایج و باع
بــه غیرقابــل کنتــرل بــودن نشــخوار فکــری و دیگــری ایجــاد و 
ــل از  ــن عوام ــه ای ــی ک ــردی و اجتماع ــکالت بین ف ــش مش افزای
طریــق وخامــت در وضعیــت خلقــی، افزایــش ســوگیری در تفکــر 
منفــی، تضعیــف عملکردهــای شــناختی و کاهــش توانایــی حــل 
مســاله بــه افســردگی منتهــی می شــوند ]26[. همچنیــن، نشــخوار 
فکــری در نقــش ســبک مقابلــه ای منفــی عمــل می کنــد و اثــری 
ــت از  ــن اس ــد ممک ــن فراین ــه ای ــذارد ک ــا می گ ــر ج ــوس ب معک
طریــق ســه مکانیســم زیــر رخ دهــد. یکــی اینکــه نشــخوار فکری 
موجــب افزایــش یــادآوری خاطــرات منفــی و اســتنباط های 
ــیب  ــق آس ــه از طری ــری اینک ــود، دیگ ــی می ش ــه از زندگ بدبینان
بــه فراینــد حــل مســاله مانــع از تمرکــز و توجــه مناســب می گــرد 
و دیگــری اینکــه از طریــق آســیب بــه ظرفیــت فــرد بــرای توجــه 
و تمرکــز باعــث درگیرشــدن فــرد در رفتارهــای ابــزاری می شــود 
کــه ایــن ســه مکانیســم می تواننــد موجــب کاهــش حــس کنتــرل 
ــه  ــا توجــه ب و برطرف شــدن نشــانه های افســردگی شــوند ]27[. ب
ــش  ــا افزای ــه ب ــوان انتظــار داشــت ک ــب مطــرح شــده می ت مطال
نشــخوار فکــری میــزان افســردگی دوران بــارداری افزایــش یابــد.
ــا افســردگی  ــه ای ب ــاب تجرب ــه اجتن ــا نشــان داد ک دیگــر یافته ه
دوران بــارداری رابطــه مثبــت و معنــادار داشــت کــه ایــن نتیجــه 
از جهاتــی بــا نتایــج پژوهش هــای Stein و همــکاران ]12[، 
ــری و همــکاران ]17[ همســو  Fonseca و همــکاران ]16[ و کهت

بــود. در تبییــن ایــن نتایــج می تــوان گفــت کــه اجتنــاب تجربــه ای 
ــاک و  ــخصی دردن ــای ش ــه رویداده ــرای تجرب ــل ب ــدم تمای ع
آزارنــده و تــالش بــرا مهــار، بــازداری و ســرکوبی ایــن رویدادهــا 
ــه ای  ــاب تجرب ــس، اجتن ــده آن اســت. پ ــای ایجــاد کنن و زمینه ه
ــا  ــت و ت ــازگار اس ــی س ــم هیجان ــکلی از تنظی ــدت ش در کوتاه م
ــک  ــه ی ــته ب ــی ناخواس ــای درون ــاب از تجربه ه ــه اجتن ــی ک زمان

ــت،  ــده اس ــل نش ــخ تبدی ــه و پاس ــر تجرب ــوی انعطاف ناپذی الگ
مشکل ســاز نیســت و اختــالل محســوب نمی شــود، امــا در 
ــی  ــای منف ــار و هیجان ه ــداوم رفت ــظ و ت ــب حف ــدت موج بلندم
شــده و مشــکل یــا اختــالل محســوب می شــود. زیــر تــالش زیــاد 
بــرای جلوگیــری از تجــارب شــخصی منفــی منجــر بــه تکــرار و 
ــل در  ــب تداخ ــده و موج ــناختی ش ــانی های روانش ــدید پریش تش
ــدم  ــن، ع ــردد ]28[. همچنی ــی می گ ــره زندگ ــای روزم فعالیت ه
تجربــه عواطــف و احساســات و گریختــن از افــکار و احســاس های 
ــرد  ــه ف ــود ک ــب می ش ــم موج ــرت و غ ــم، نف ــل خش ــی مث منف
افــکار و احســاس های خــود را ترســناک تلقــی کنــد و از بخشــی 
از خــود فاصلــه بگیــرد. چنیــن فراینــدی باعــث می شــود کــه فــرد 
بــه جــای تجربــه و تخلیــه عواطــف منفــی آنهــا را بــه ســمت خود 
برگردانــده و احساســات منفــی نســبت بــه خــود پیــدا کنــد ]29[. 
در نتیجــه، بــا توجــه بــه توضیحــات اجتنــاب تجربــه ای می توانــد 

ــارداری شــود. باعــث افزایــش افســردگی دوران ب
ــاب  ــری و اجتن ــخوار فک ــه نش ــان داد ک ــر نش ــای دیگ یافته ه
ــارداری  ــادار افســردگی دوران ب ــی پیش بینــی معن ــه ای توانای تجرب
ــتر  ــری بیش ــخوار فک ــهم نش ــی س ــن پیش بین ــتند و در ای را داش
ــود. پــس، آنچــه در پیش بینــی افســردگی  ــه ای ب از اجتنــاب تجرب
دوران بــارداری نقــش بیشــتری دارد در درجــه اول اشــتغال 
ذهنــی مکــرر و منفعالنــه دربــاره یــک موضــوع اســت. در تبییــن 
ــی  ــه ای در پیش بین ــاب تجرب ــری و اجتن ــخوار فک ــدی نش توانمن
ــه دارای  ــرادی ک ــت اف ــوان گف ــارداری می ت ــردگی دوران ب افس
اشــتغال ذهنــی مکــرر و منفعالنــه دربــاره یــک موضــوع یــا یــک 
رویــداد هســتند )نشــخوار فکــری بــاال( و یــا افــرادی کــه از تجربه 
افــکار، احســاس ها و تجربه هــای منفــی اجتنــاب می کننــد 
ــا و  ــترس، چالش ه ــا اس ــی ب ــاال( در زندگ ــه ای ب ــاب تجرب )اجتن
ــه  ــگام مواجه ــی هن ــوند و حت ــه می ش ــتری مواج ــکالت بیش مش
بــا آنهــا از راهبردهــای مقابلــه ای ناســازگار یــا نامناســب اســتفاده 
ــل  ــن عوام ــه ای ــد ک ــا را ندارن ــر آنه ــه ب ــی غلب ــد و توانای می کنن
ــش  ــث افزای ــی باع ــت زندگ ــالمت و کیفی ــش س ــق کاه از طری
ــه  ــی ک ــن، هنگام ــوند. بنابرای ــارداری می ش ــردگی دوران ب افس
ــی  ــرای پیش بین ــا هــم ب ــه ای ب ــاب تجرب نشــخوار فکــری و اجتن
افســردگی دوران بــارداری در نظــر گرفتــه شــوند، می تواننــد نقــش 

ــند. ــته باش ــی آن داش ــاداری در پیش بین معن
مهم تریــن محدویت هــای ایــن پژوهــش شــامل اســتفاده از روش 
ــتفاده از  ــدک، اس ــبتا ان ــه نس ــم نمون ــد، حج ــری هدفمن نمونه گی
ــدود  ــا و مح ــع آوری داده ه ــرای جم ــی ب ــای خودگزارش ده ابزاره
شــدن جامعــه پژوهــش بــه زنــان بــاردار مراجعه کننــده بــه 
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ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــته ب ــاس وابس ــتان ی بیمارس
ــال  ــان مبت ــر روی زن ــش ب ــن پژوه ــام ای ــن، انج ــد. بنابرای بودن
ــان افســرده تحــت  ــل زن ــناختی مث ــیب های روانش ــایر آس ــه س ب
ــتان و  ــرطان پس ــه س ــال ب ــرده مبت ــان افس ــاروری، زن ــان ب درم
غیــره، اســتفاده از روش هــای نمونه گیــری تصادفــی، حجــم 
نمونــه بیشــتر و در صــورت امــکان انجــام مصاحبــه بــرای 

جمــع آوری داده هــا پیشــنهاد می شــود.

نتیجه گیری
ــه ای  ــاب تجرب ــری و اجتن ــخوار فک ــه نش ــان داد ک ــج نش نتای
ــت  ــادار داش ــت و معن ــه مثب ــارداری رابط ــردگی دوران ب ــا افس ب
ــور  ــه  ط ــه ای ب ــاب تجرب ــری و اجتن ــخوار فک ــای نش و متغیره
معنــاداری توانســتند افســردگی دوران بــارداری را پیش بینــی 
نماینــد کــه در ایــن پیش بینــی ســهم نشــخوار فکــری بیشــتر از 
ــود. بنابرایــن، برنامه ریــزی جهــت طراحــی  ــه ای ب ــاب تجرب اجتن
برنامه هایــی بــرای کاهــش افســردگی دوران بــارداری از طریــق 
کاهــش نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــه ای ضــروری اســت. در 
نتیجــه، متخصصــان ســالمت، درمانگــران و روانشناســان بالینــی 

بــا ارائــه آموزش هــای کارگاهــی جهــت کاهــش نشــخوار فکــری 
و اجتنــاب تجربــه ای می تواننــد باعــث کاهــش افســردگی دوران 

ــارداری شــوند. ب

سپاسگزاری
ــه برگرفتــه از رســاله دکتــری روانشناســی عمومــی در  ایــن مقال
ــه  ــزی و دارای شناس ــران مرک ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
اخــالق در پژوهش هــای زیست پزشــکی  از کمیتــه  اخــالق 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی بــا شــماره 
IR.IAU.TMU.REC.1399.103 در مــورخ 1399/3/18 اســت. 

بدین وســیله نویســندگان تشــکر و قدردانــی خــود را از مســئوالن 
بیمارســتان یــاس وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و 

ــد. ــالم می نماین ــش اع ــرکت کننده در پژوه ــاردار ش ــان ب زن

تضاد منافع
 بیــن نویســندگان مقالــه حاضــر هیچ گونــه تضــاد منافعــی وجــود 

رد. ندا
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