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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 بیماریهــای روانــی در دوران بــارداری ،عــاوه بــر بــر زن بــاردار بــر جنیــن نیــز تاثیــر منفــی میگــذارد
و شــیوع افســردگی در دوران بــارداری بیشــتر از جمعیــت عمومــی زنــان اســت .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن رابطــه بیــن
نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربـهای بــا افســردگی دوران بــارداری انجــام شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود .جامعــه پژوهــش زنــان افســرده بــاردار مراجعهکننــده بــه بیمارســتان یــاس
وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در ســال  1398بودنــد .تعــداد  150نفــر پــس از بررســی مالکهــای ورود بــه مطالعــه بــا
روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند .دادههــا بــا پرسشــنامههای نشــخوار فکــری نولــن -هوکســما و مــارو ،اجتنــاب تجرب ـهای
بونــد و همــکاران و افســردگی دوران بــارداری کاکــس و همــکاران جمـعآوری و بــا روشهــای ضرایــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون
چندگانــه بــا مــدل گامب ـهگام بــه کمــک نرمافــزار  SPSS-21تحلیــل شــدند.
یافتههــا :یافتههــا نشــان داد کــه نشــخوار فکــری ( )r=0/472و اجتنــاب تجرب ـهای ( )r=0/424بــا افســردگی دوران بــارداری رابطــه
مثبــت و معنــادار داشــتند .همچنیــن ،متغیرهــای نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربـهای توانســتند  28/1درصــد از تغییــرات افســردگی دوران
بــارداری را تبییــن کننــد کــه ســهم نشــخوار فکــری بیشــتر از اجتنــاب تجربـهای بــود (.)P>0/01
نتیجهگیــری :بــر اســاس نتایــج ،نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربـهای نقــش موثــری در پیشبینــی افســردگی دوران بــارداری داشــتند.
بنابرایــن ،برنامهریــزی بــرای کاهــش نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربـهای در زنــان بــاردار از طریــق کارگاههــای آموزشــی جهــت کاهــش
افســردگی دوران بــارداری ضروری اســت.
کلیدوازه ها :اجتناب تجربهای ،افسردگی دوران بارداری ،نشخوار فکری.
مقدمه

بــارداری ( )Pregnancyدورهای همــراه بــا تغییــرات جســمانی،

روانــی ،هورمونــی و اجتماعــی اســت کــه در ایــن مرحلــه از زندگی

زنــان خطــر رنــج عاطفــی و بیماریهــا و اختاللهــای روانــی
افزایــش مییابــد و میتوانــد مخاطــرات فراوانــی بــرای مــادر و

جنیــن بــه همــراه داشــته باشــد [ .]1یکــی از اختاللهــای روانــی
شــایع در دوران بــارداری ،افســردگی دوران بــارداری (Depression

 )during pregnancyاســت [ .]2افســردگی معمــوال پــس از یــک
ســری تغییــرات عمــده در زندگــی رخ میدهــد .پــس تعجبــی

نــدارد کــه در نتیجه تغییــرات جســمی ،فیزیولوژیکی و روانشــناختی
ناشــی از بــارداری ،افســردگی ایجــاد شــود [ .]3در جهــان شــیوع

افســردگی در دوران بــارداری  15الــی  65درصــد گــزارش شــده []4

و در ایــران شــیوع آن  12الــی  20درصــد بــرآورد شــده و شــیوع
آن حتــی از افســردگی پــس از زایمــان بیشــتر اســت [ ]5و ایــن

ســازه باعــث کاهــش توانایــی خودمراقبتــی مــادر ،مشــکالتی در

تغذیــه ناکافــی ،فراهمکــردن شــرایط بــرای افســردگی پــس از
زایمــان و حضــور نامنظــم جهــت معاینــهای بــارداری میشــود

[ .]6افســردگی دوران بــارداری پیامدهــای روانشــناختی منفــی

سارا باقری و همکاران

زیــادی بــر مــادر و نــوزاد دارد کــه شــامل کاهــش مراقبــت مــادر از

و عالئــم افســردگی تاثیــر معنــادار مثبــت داشــت [Fonseca .]12

بســتری بیشــتر در بیمارســتان ،ســقط خــود بهخــودی ،اســتفاده

کــه بــا افزایــش اجتنــاب تجربــهای میــزان عالئــم اضطــراب و

و همــکاران ( )2018ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند

خــود ،تغذیــه نامناســب ،مراقبــت ناکافی ،ســوءمصرف مــواد و دارو،

افســردگی پــس از زایمــان افزایــش مییابــد [ .]16در پژوهشــی

از مــواد مضــر بــرای خــود و جنیــن و زودرســی و نارســی جنیــن

دیگــر کهتــری و همــکاران ( )1397گــزارش کردنــد کــه اجتنــاب

میشــود [.]7

یکــی از عوامــل مرتبــط بــا افســردگی دوران بــارداری ،نشــخوار

تجربــهای بــا افســردگی رابطــه مثبــت و معنــادار داشــت [.]17

مکــرر و منفعالنــه بــه یــک موضــوع میباشــد و باعــث میشــود

فراوانــی را بــرای بســیاری از زنــان بــاردار ایجــاد میکنــد []22

منفــی خــود و دالیــل و پیامدهــای آن معطــوف کنــد [.]9

کــه شــیوع آن بســیار بــاال و حتــی بیشــتر از افســردگی دوران

فکــری ( )Ruminationاســت [ ]8کــه بــه معنــای اشــتغال ذهنــی

حاملگــی بزرگتریــن رویــداد زندگــی هــر زن اســت و مشــکالت

کــه فــرد دائمــا توجــه خــود را بــر احســاسها و ویژگیهــای

کــه یکــی از ایــن مشــکالت افســردگی دوران بــارداری اســت

نشــخوار فکــری یــک فراینــد شــناختی اســت کــه احتمــال شــروع

بــارداری میباشــد [ .]5افســردگی دوران بــارداری دارای پیامدهــای

عالئــم آسیبشناســی روانــی را بــاال میبــرد و باعــث ایجــاد

جســمی و روانــی منفــی زیــادی برای مــادر و جنیــن هــم در دوران

اختاللهــای خلقــی از جملــه اضطــراب و افســردگی و یــا افزایــش

بــارداری و هــم پــس از زایمــان دارد ،لــذا شناســایی عوامــل مرتبط

آنهــا میشــود [ .]10نتایــج پژوهشهــا حاکــی از رابطــه مثبــت

بــا آن جهــت کاســتن از ایــن پیامدهــای منفــی ضــروری اســت.

بیــن نشــخوار فکــری بــا افســردگی دوران بــارداری اســت [.]11 ،8

عــاوه بــر آن ،بــا اینکــه پژوهشهــای زیــادی بــه بررســی روابــط

نتایــج پژوهــش  Barnumو همــکاران ( )2013نشــان داد کــه

متغیرهــای مختلــف بــا افســردگی پرداختنــد ،امــا روابــط متغیرهــا

نشــخوار فکــری بــا عالئــم افســردگی در دوران بــارداری رابطــه

بــا افســردگی دوران بــارداری کمتــر بررســی و پژوهشهــای قبلــی

پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نشــخوار فکــری بهعنــوان

دربــاره رابطــه اجتنــاب تجربـهای بــا آن یافــت نشــد .پــس ،یکــی

معنــادار مثبــت داشــت [ .]8کرمــی و همــکاران ( )1395ضمــن

کمتــر بــه رابطــه نشــخوار فکــری بــا آن توجــه کــرده و پژوهشــی

یکــی از راهبردهــای منفــی تنظیــم شــناختی هیجــان با افســردگی

از خألهــای اصلــی پژوهشهــای قبلــی عــدم توجــه بــه نقــش

در زنــان نابــارور رابطــه مثبــت و معنــادار داشــت [.]11

اجتنــاب تجربــهای در پیشبینــی افســردگی دوران بــارداری و

یکــی دیگــر از عوامــل مرتبــط بــا افســردگی ،اجتنــاب تجرب ـهای

خــأ دیگــری عــدم توجــه بــه نقــش همزمــان نشــخوار فکــری

جلوگیــری از افــکار ،احســاسها و تجربههــای هیجانــی

بــه لــزوم شناساســی عوامــل مرتبــط بــا افســردگی دوران بــارداری

از آنهــا میباشــد [ .]13هــدف اجتنــاب تجربــهای اجتنــاب از

افســردگی دوران بــارداری ،پیامدهــای جســمی و روانــی منفــی زیاد

( )Experiential avoidanceاســت [ ]12کــه بــه معنــای

و اجتنــاب تجربــهای در پیشبینــی آن بــود .بنابرایــن ،بــا توجــه

آســیبزا یــا منفــی بــرای کاهــش اســترس و اضطــراب ناشــی

بــرای طراحــی برنامههایــی جهــت کاهــش آن ،شــیوع بــاالی

تجــارب دردنــاک و کاهــش اثــرات آنهــا اســت کــه شــامل دو

آن بــر مــادر و جنیــن و پژوهشهــای انــدک دربــاره متغیرهــای

بخــش عدمتمایــل نســبت بــه برقــراری تمــاس بــا تجــارب

مرتبــط بــا افســردگی دوران بــارداری ،هــدف ایــن پژوهــش تعییــن

شــخصی و تــاش بــرای اجتنــاب از تجــارب اســترسزا دردنــاک

رابطــه نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربـهای بــا افســردگی دوران

میباشــد [ .]14ایــن ســازه اثــر تجــارب آزارانــده را کنتــرل یــا

بــارداری بــود.

بــه حداقــل میرســاند و در کوتاهمــدت باعــث کاهــش اســترس

و اضطــراب و افزایــش آرامــش میشــود ،امــا در بلندمــدت نــه

روش کار

روزانــه و دشــواری در دســتیابی بــه اهــداف میشــود [ .]15نتایــج

زنــان افســرده بــاردار مراجعهکننــده بــه بیمارســتان یــاس وابســته

تنهــا نقــش موثــری نــدارد ،بلکــه باعــث اختــال در عملکــرد

ایــن مطالعــه توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود .جامعــه پژوهــش

پژوهشهــا حاکــی از رابطــه مثبــت بیــن اجتنــاب تجربــهای و

بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در ســال  1398بودنــد .بــرای
تعییــن حجــم نمونــه از نظــر  )2010( Klineاســتفاده شــد کــه

افســردگی اســت [ .]16-17 ،12نتایــج پژوهــش  Steinو همکاران

بــر اســاس نظــر وی در پژوهشهــای همبســتگی بــه ازای هــر

( )2020نشــان داد کــه اجتنــاب تجربـهای بــر حساســیت اضطرابی
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متغیــر حداقــل  50نفــر در نظــر گرفتــه میشــود [ ]19و در ایــن

دارای  10گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس هفــت گزینـهای

بــرآورد کــه پــس از بررســی مالکهــای ورود بــه مطالعــه بــا

نمــره گویههــا بدســت میآیــد .دامنــه نمــرات بیــن  10تــا 70

لیکــرت از یــک تــا هفــت نمرهگــذاری و نمــرهاش بــا مجمــوع

پژوهــش بــا توجــه بــه وجــود ســه متغیــر حجــم نمونــه  150نفــر

اســت؛ بهطــوری کــه نمــره باالتــر اجتنــاب تجربــهای بیشــتر

روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند .مالکهــای ورود

را نشــان میدهــد .روایــی ســازه پرسشــنامه بــا روش تحلیــل

بــه مطالعــه شــامل حداقــل تحصیــات ســیکل ،ســن 26-35

عاملــی تاییــد و پایایــی آن بــا روشهــای آلفــای کرونبــاخ 0/84

ســال ،قرارداشــتن در ســه مــاه ســوم بــارداری ،عــدم اعتیــاد و

و بازآزمایــی ســه ماهــه  0/81محاســبه شــد [ .]22همچنیــن،

مصــرف داروهــای روانپزشــکی از جملــه ضدافســردگی و تحــت

محققــی و همــکاران پایایــی ابــزار را از طریــق محاســبه ضریــب

درمــان روانشــناختی نبــودن و مالکهــای خــروج از مطالعــه

آلفــای کرونبــاخ  0/86گــزارش کردنــد [ .]23در ایــن مطالعــه

شــامل انصــراف از تکمیــل کــردن پرسشــنامهها و تکمیــل آنهــا

پایایــی از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/81بدســت

بــه صــورت نامعتبــر بــود .رونــد اجــرای پژوهــش ایــن طــور

آمــد.

بــود کــه پــس از تصویــب پروپــوزال و دریافــت کــد اخــاق از

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی بــا شناســه IR.IAU.

پرسشــنامه افســردگی دوران بــارداری :ایــن پرسشــنامه توســط

 TMU.REC.1399.103بــه بیمارســتان یــاس مراجعــه و پــس

 Coxو همــکاران در ســال  1987طراحــی شــد .ایــن پرسشــنامه

مشــکوک بــه افســردگی را بــه پژوهشــگر معرفــی کننــد ،زنــان

لیکــرت از صفــر تــا ســه نمرهگــذاری و نمــرهاش بــا مجمــوع

دارای  10گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس چهــار گزینـهای

از هماهنگــی بــا مســئوالن از آنــان خواســته شــد تــا زنــان بــاردار

نمــره گویههــا بدســت میآیــد .دامنــه نمــرات بیــن صفــر تــا

معرفیشــده در صــورت برخــورداری از مالکهــای ورود بــه

مطالعــه بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .بــرای نمونههــا رعایــت

 30اســت؛ بهطــوری کــه نمــره باالتــر افســردگی دوران بــارداری

پژوهــش بــه امضــای آنهــا رســید و در نهایــت آنــان در یکــی از

پرسشــنامه افســردگی  Beck & Clarckتاییــد و پایایــی آن بــا

بیشــتر را نشــان میدهــد .روایــی همگــرای پرسشــنامه بــا

نــکات اخالقــی بیــان و فــرم رضایتنامــه شــرکت آگاهانــه در

روش دونیمهکــردن  0/88محاســبه شــد [ .]24همچنیــن ،باغــی

اتاقهــای بیمارســتان بــه ابزارهــای پژوهــش پاســخ دادنــد .در

و همــکاران پایایــی ابــزار را از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای

ایــن پژوهــش بــرای جمـعآوری دادههــا عــاوه بــر فــرم اطالعات

کرونبــاخ  0/74گــزارش کردنــد [ .]25در ایــن مطالعــه پایایــی از

جمعیتشــناختی (تحصیــات ،شــغل ،ســن ،تعــداد فرزنــد و

طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/73بدســت آمــد.

جنســیت جنیــن) از پرسشــنامههای زیــر اســتفاده شــد.

پرسشــنامه نشــخوار فکــری :ایــن پرسشــنامه توســط Nolen-

دادههــا بــا رعایــت نــکات اخالقــی از جملــه رازداری ،محرمانــه

پرسشــنامه دارای  22گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس چهار

غیــره و پــس از جمــعآوری بــا ابزارهــای فــوق بــا روشهــای

مجمــوع نمــره گویههــا بدســت میآیــد .دامنــه نمــرات بیــن

بــه کمــک نرمافــزار  SPSS-21در ســطح معنــاداری 0/01

 Hoeksema & Morrowدر ســال  1991طراحــی شــد .ایــن

مانــدن اطالعــات شــخصی ،بینــام بــودن پرسشــنامهها و

گزین ـهای لیکــرت از یــک تــا چهــار نمرهگــذاری و نمــرهاش بــا

همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه بــا مــدل گامب ـهگام

 22تــا  88اســت؛ بهطــوری کــه نمــره باالتــر نشــخوار فکــری

تحلیــل شــدند.

تحلیــل عاملــی تاییــد و پایایــی آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/91

یافتهها

بیشــتر را نشــان میدهــد .روایــی ســازه پرسشــنامه بــا روش

در ایــن پژوهــش میانگیــن و انحــراف معیــار ســن افــراد

محاســبه شــد [ .]20همچنیــن ،نیکوگفتــار و ســنگانی پایایــی ابــزار

 24/75±2/26ســال بــود .بــر اســاس نتایــج (جــدول  )1بیشــتر

را از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/86گــزارش

زنــان افســرده بــاردار مــدرک کارشناســی ( 41/33درصــد) ،شــغل

کردنــد [ .]21در ایــن مطالعــه پایایــی از طریــق محاســبه ضریــب

خانـهداری ( 61/33درصــد) ،ســن  31-35ســال ( 57/33درصــد)،

آلفــای کرونبــاخ  0/89بدســت آمــد.

بــدون فرزنــد ( 54/67درصــد) و دارای جنیــن دختــر (52/67

پرسشــنامه اجتنــاب تجربـهای :نســخه دوم این پرسشــنامه توســط

درصــد) بودنــد.

 Bondو همــکاران در ســال  2011طراحــی شــد .ایــن پرسشــنامه
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سارا باقری و همکاران
جدول  :1فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیتشناختی زنان باردار
سطوح

فراوانی

درصد

متغیرها

دیپلم

46

30/67

کارشناسی

62

41/33

کارشناسی ارشد

13

8/67

دولتی

12

8

آزاد

46

30/67

خانهدار

92

61/33

سیکل

تحصیالت

شغل

29

متغیرها

19/33

سطوح

سن

فراوانی

 26-30سال

64

 31-35سال

86

57/33

بدون فرزند

82

54/67

یک فرزند

46

30/67

دو فرزند

22

14/67

پسر

71

47/33

دختر

79

52/67

تعداد فرزند

جنسیت جنین

پیــش از تحلیــل دادههــا بــا روشهــای همبســتگی پیرســون و
رگرســیون چندگانــه مفروضههــای آن بررســی شــد و نتایــج
نشــان داد کــه فــرض نرمالیتــی بــه دلیــل قرارداشــتن مقــدار
کجــی و کشــیدگی متغیرهــا در دامنــه  +1تــا  ،-1فــرض عــدم
همخطــی چندگانــه بــه دلیــل کوچکتــر بــودن مقــدار عامــل
تــورم واریانــس بــرای متغیرهــای پیشبیــن از عــدد  10و فــرض

درصد
42/67

عــدم همبســتگی باقیماندههــا بــه دلیــل قرارداشــتن مقــدار
دوربیــن -واتســون در دامنــه  1/5تــا  2/5تاییــد شــدند .بنابرایــن،
شــرایط اســتفاده از روشهــای تحلیــل مذکــور وجــود داشــت .بــر
اســاس نتایــج (جــدول  )2نشــخوار فکــری ( )r=0/472و اجتنــاب
تجربــهای ( )r=0/424بــا افســردگی دوران بــارداری رابطــه
مثبــت و معنــادار داشــتند (.)P>0/01

جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی نشخوار فکری ،اجتناب تجربهای و افسردگی دوران بارداری
متغیرها

 .1نشخوار فکری

میانگین
48/223

انحراف معیار

 .2اجتناب تجربهای

36/317

3/725

**

0/439

1

 .3افسردگی دوران بارداری

16/046

2/776

**0/472

**0/424

7/431

1

2

1

3

1

**P<0/01

مقــدار بتاهــا ســهم نشــخوار فکــری بیشــتر از اجتنــاب تجربـهای
بــود (.)P>0/01

بــر اســاس نتایــج (جــدول  )3و گام دوم تحلیلهــا نشــخوار
فکــری و اجتنــاب تجرب ـهای توانســتند  28/1درصــد از تغییــرات
افســردگی دوران بــارداری را تبییــن کننــد کــه بــا توجــه بــه

جدول  :3نتایج رگرسیون چندگانه با مدل گامبهگام برای پیشبینی افسردگی دوران بارداری

گام ها
گام 1

گام 2

B

SE

16/357

0/749

0/097

0/015

مقدار ثابت

14/471

0/904

نشخوار فکری و

0/073

0/016

0/354

0/084

0/024

0/269

متغیرهای پیشبین

R

R square

مقدار F

معناداری

0/222

42/632

0/001

مقدار ثابت

نشخوار فکری

اجتناب تجربهای

0/472

0/530

0/281

0/001

28/675

Beta

مقدار t

معناداری

0/472

6/466

0/001

16/007

0/001

4/562

0/001

3/500

0/001

21/838

0/001

بــارداری بــود.
یافتههــا نشــان داد کــه نشــخوار فکــری بــا افســردگی دوران
بــارداری رابطــه مثبــت و معنــادار داشــت کــه ایــن نتیجــه بــا
نتایــج پژوهشهــای  Barnumو همــکاران [ ]8و کرمــی و

بحث
حاملگــی و بــارداری یکــی از رویدادهــای بــزرگ در زندگــی هــر
زنــی اســت و از مشــکالت رایــج زنــان بــاردار میتــوان بــه
افســردگی اشــاره کــرد .در نتیجــه ،هــدف ایــن پژوهــش تعییــن
رابطــه نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربـهای بــا افســردگی دوران

همــکاران [ ]11همســو بــود .در تبییــن ایــن نتایــج میتــوان
33
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گفــت کــه نشــخوار فکــری افسردهســاز دارای اجــزای شــناختی
(شــناختهای متمرکــز بــر خــود) ،رفتــاری (نقــص رفتــار هــای
ابــزاری) و عاطفــی (افزایــش واکنشپذیــری هیجانــی) اســت
و فــرد حالــت افســردگی را بــه صــورت تفاوتــی دردنــاک بیــن
ســطح مطلــوب عملکــرد و خلــق طبیعــی بــا خلــق افســرده تجربه
میکنــد کــه ایــن مســاله موجــب برانگیختهشــدن پاســخهایی
ماننــد نشــخوار فکــری میشــود .افــراد افســرده باورهایــی مثبــت
دربــاره نشــخوار فکــری دارنــد و معتقدنــد کــه انجــام ایــن کار
باعــث کاهــش آن میشــود ،امــا ایــن کار تنهــا باعــث کاهــش
آن نمیشــود ،بلکــه موجــب افزایــش آن میگــردد .چــون ایــن
بــاور افــراد را بــراي نشــخوار فكــري بیشــتر تحريــك ميكنــد
و باعــث ایجــاد دو بــاور منفــی در فــرد میشــود .یکــی بــاور
بــه غیرقابــل کنتــرل بــودن نشــخوار فکــری و دیگــری ایجــاد و
افزایــش مشــکالت بینفــردی و اجتماعــی کــه ایــن عوامــل از
طریــق وخامــت در وضعیــت خلقــی ،افزایــش ســوگیری در تفکــر
منفــی ،تضعیــف عملکردهــای شــناختی و کاهــش توانایــی حــل
مســاله بــه افســردگی منتهــی میشــوند [ .]26همچنیــن ،نشــخوار
فکــری در نقــش ســبک مقابلـهای منفــی عمــل میکنــد و اثــری
معکــوس بــر جــا میگــذارد کــه ایــن فراینــد ممکــن اســت از
طریــق ســه مکانیســم زیــر رخ دهــد .یکــی اینکــه نشــخوار فکری
موجــب افزایــش یــادآوری خاطــرات منفــی و اســتنباطهای
بدبینانــه از زندگــی میشــود ،دیگــری اینکــه از طریــق آســیب
بــه فراینــد حــل مســاله مانــع از تمرکــز و توجــه مناســب میگــرد
و دیگــری اینکــه از طریــق آســیب بــه ظرفیــت فــرد بــرای توجــه
و تمرکــز باعــث درگیرشــدن فــرد در رفتارهــای ابــزاری میشــود
کــه ایــن ســه مکانیســم میتواننــد موجــب کاهــش حــس کنتــرل
و برطرفشــدن نشــانههای افســردگی شــوند [ .]27بــا توجــه بــه
مطالــب مطــرح شــده میتــوان انتظــار داشــت کــه بــا افزایــش
نشــخوار فکــری میــزان افســردگی دوران بــارداری افزایــش یابــد.
دیگــر یافتههــا نشــان داد کــه اجتنــاب تجرب ـهای بــا افســردگی
دوران بــارداری رابطــه مثبــت و معنــادار داشــت کــه ایــن نتیجــه
از جهاتــی بــا نتایــج پژوهشهــای  Steinو همــکاران [،]12

الگــوی انعطافناپذیــر تجربــه و پاســخ تبدیــل نشــده اســت،
مشکلســاز نیســت و اختــال محســوب نمیشــود ،امــا در
بلندمــدت موجــب حفــظ و تــداوم رفتــار و هیجانهــای منفــی
شــده و مشــکل یــا اختــال محســوب میشــود .زیــر تــاش زیــاد
بــرای جلوگیــری از تجــارب شــخصی منفــی منجــر بــه تکــرار و
تشــدید پریشــانیهای روانشــناختی شــده و موجــب تداخــل در
فعالیتهــای روزمــره زندگــی میگــردد [ .]28همچنیــن ،عــدم
تجربــه عواطــف و احساســات و گریختــن از افــکار و احســاسهای
منفــی مثــل خشــم ،نفــرت و غــم موجــب میشــود کــه فــرد
افــکار و احســاسهای خــود را ترســناک تلقــی کنــد و از بخشــی
از خــود فاصلــه بگیــرد .چنیــن فراینــدی باعــث میشــود 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 تجرب ـهای میتوانــد
باعــث افزایــش افســردگی دوران بــارداری شــود.
یافتههــای دیگــر نشــان داد کــه نشــخوار فکــری و اجتنــاب
تجرب ـهای توانایــی پیشبینــی معنــادار افســردگی دوران بــارداری
را داشــتند و در ایــن پیشبینــی ســهم نشــخوار فکــری بیشــتر
از اجتنــاب تجرب ـهای بــود .پــس ،آنچــه در پیشبینــی افســردگی
دوران بــارداری نقــش بیشــتری دارد در درجــه اول اشــتغال
ذهنــی مکــرر و منفعالنــه دربــاره یــک موضــوع اســت .در تبییــن
توانمنــدی نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــهای در پیشبینــی
افســردگی دوران بــارداری میتــوان گفــت افــرادی کــه دارای
اشــتغال ذهنــی مکــرر و منفعالنــه دربــاره یــک موضــوع یــا یــک
رویــداد هســتند (نشــخوار فکــری بــاال) و یــا افــرادی کــه از تجربه
افــکار ،احســاسها و تجربههــای منفــی اجتنــاب میکننــد
(اجتنــاب تجربــهای بــاال) در زندگــی بــا اســترس ،چالشهــا و
مشــکالت بیشــتری مواجــه میشــوند و حتــی هنــگام مواجهــه
بــا آنهــا از راهبردهــای مقابل ـهای ناســازگار یــا نامناســب اســتفاده
میکننــد و توانایــی غلبــه بــر آنهــا را ندارنــد کــه ایــن عوامــل
از طریــق کاهــش ســامت و کیفیــت زندگــی باعــث افزایــش
افســردگی دوران بــارداری میشــوند .بنابرایــن ،هنگامــی کــه
نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجرب ـهای بــا هــم بــرای پیشبینــی
افســردگی دوران بــارداری در نظــر گرفتــه شــوند ،میتواننــد نقــش
معنــاداری در پیشبینــی آن داشــته باشــند.
مهمتریــن محدویتهــای ایــن پژوهــش شــامل اســتفاده از روش
نمونهگیــری هدفمنــد ،حجــم نمونــه نســبتا انــدک ،اســتفاده از
ابزارهــای خودگزارشدهــی بــرای جمــعآوری دادههــا و محــدود
شــدن جامعــه پژوهــش بــه زنــان بــاردار مراجعهکننــده بــه

 Fonsecaو همــکاران [ ]16و کهتــری و همــکاران [ ]17همســو
بــود .در تبییــن ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه اجتنــاب تجربـهای
عــدم تمایــل بــرای تجربــه رویدادهــای شــخصی دردنــاک و
آزارنــده و تــاش بــرا مهــار ،بــازداری و ســرکوبی ایــن رویدادهــا
و زمینههــای ایجــاد کننــده آن اســت .پــس ،اجتنــاب تجرب ـهای
در کوتاهمــدت شــکلی از تنظیــم هیجانــی ســازگار اســت و تــا
زمانــی کــه اجتنــاب از تجربههــای درونــی ناخواســته بــه یــک
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بــا ارائــه آموزشهــای کارگاهــی جهــت کاهــش نشــخوار فکــری
و اجتنــاب تجرب ـهای میتواننــد باعــث کاهــش افســردگی دوران
.بــارداری شــوند

بیمارســتان یــاس وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
 انجــام ایــن پژوهــش بــر روی زنــان مبتــا، بنابرایــن.بودنــد
بــه ســایر آســیبهای روانشــناختی مثــل زنــان افســرده تحــت
 زنــان افســرده مبتــا بــه ســرطان پســتان و،درمــان بــاروری
 حجــم، اســتفاده از روشهــای نمونهگیــری تصادفــی،غیــره
نمونــه بیشــتر و در صــورت امــکان انجــام مصاحبــه بــرای
.جمــعآوری دادههــا پیشــنهاد میشــود

سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری روانشناســی عمومــی در
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی و دارای شناســه
اخــاق از کمیتــه اخــاق در پژوهشهــای زیستپزشــکی
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی بــا شــماره
. اســت1399/3/18  در مــورخIR.IAU.TMU.REC.1399.103
بدینوســیله نویســندگان تشــکر و قدردانــی خــود را از مســئوالن
بیمارســتان یــاس وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و
.زنــان بــاردار شــرکتکننده در پژوهــش اعــام مینماینــد

نتیجه گیری
نتایــج نشــان داد کــه نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــهای
بــا افســردگی دوران بــارداری رابطــه مثبــت و معنــادار داشــت
و متغیرهــای نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربــهای بــهطــور
معنــاداری توانســتند افســردگی دوران بــارداری را پیشبینــی
نماینــد کــه در ایــن پیشبینــی ســهم نشــخوار فکــری بیشــتر از
 برنامهریــزی جهــت طراحــی، بنابرایــن.اجتنــاب تجرب ـهای بــود
برنامههایــی بــرای کاهــش افســردگی دوران بــارداری از طریــق
 در.کاهــش نشــخوار فکــری و اجتنــاب تجربـهای ضــروری اســت
 درمانگــران و روانشناســان بالینــی، متخصصــان ســامت،نتیجــه
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