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 چکیده    

فی ک  از نوع رود. دی این پژوهشِ توصرری مانیپس از زا یافسرررد را  یفراشررنا   ییاهبردهای هدف پژوهش حاضررر، رریسرری یار  

، جامع  پژوهشی موید نظر یا تشکیل 1396ه  نخست سال ما 10دی ی زنان تازه زایمان کرده شهر کرمانشاه همبس گی رود، کلی 

 آوییدی دسرر را ان خاش شررده رودند، اجرا شررد. جهت جم  یری تصررادفی  زن ک  ر  یوش نمون 314دادند. پژوهش رر یوی می

، MCQیه ها)(، پرسشنام  نام  فراشنا ت وا1961؛ رک، واید، مندلسون، موک و ایروگ، BDIاطالعات از پرسشنام  افسرد ی رک)

ها از طریق محاسب  ضرایب همبس گی را یوش پیرسون و تحلیل ی  و تحلیل داده(، اس فاده شد. تجز2004هاتون،  -ولز و کایترایت

سیون چند ان  را یوش شد. یاف   ی ر شان داد ک  همزمان انجام  شنا   ییاهبردهاهای پژوهش ن سرد را  یفرا  مانیپس از زا یاف

یج  رینی رود. دی ن ش پایین، قارل پیمانِیپس از زا یافسرد ی ، نا  فراش ییاهبردهایار   معنادای داش ند و رر اساا س ح راالی 

ا را توج  ر  تاثیر مهم دانسررت. دی ان ه مانیپس از زا یافسرررد ی یا جزء عوامل زیررنایی مرتبط را فراشررنا   ییاهبردهاتوان می

ن و یوانشناسان ر  عوامل مرتبط نهاد شد ک  مشاویاشان، پیشرر زند یِ مادیانِ تازه زایمان کرده و نوزادان مانیپس از زا یافسرد 

 ی توج  داش   راشند.  فراشنا   ییاهبردهاهمچون  مانیپس از زا یافسرد را 

 افسرد ی پس از زایمان، یاهبردهای فراشنا  ی، زنان.ها: کلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کایشناا ایشد یوانشناسی،دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه- 1
 aeedeh2h@yahoo.coms؛ نویسنده مسول مکاتبات  روه یوانشناسی، دانشگاه ازاد اسالمی، کرمانشاه- 2



 مقدم :

ساز ای مانیزا ،یرایدای      شا یو  شده یا  ساا دیرا نوزاد تازه م ولد  شد زند  نیترر وان ح ست. دی ا یمرحل  ی مق    نیزن دان

 ییشفای)صح شودیفرد م تیهو ریو تغ یک  راعث سردی م ونددیپیر  وقوع م یجانیو ه ییوان ،ییوح کیولوژیزیرحران ف کی یزمان

سبت ر  نگهدای یررا تیتولد نوزاد ناهنجای، از دست دادن جذار مان،ی(. ترا از زا1387و همکایان،  از  یهمسر و احساا دو ان  ن

س اف  ینوزاد تازه تولد  ض راش م یاییر صاً مانیو دویه پس از زا کندیاز مادیان یا دچای ا دویه  کیهف   پس از آن یا ر   6 و مخصو

 (. 1999، 1یولی)رکندیم لیتبد یار ال ر  ا  الالت یوان یمهم ررا ریپذبیآس

(. 2015، 2کنند )اوملی و کهاتهای اجرایی هسررر ند ک  موفقیت فعالیت یاد یری یا ایزیاری مییاهبردهای فراشرررنا  ی، مهایت

شامل یرط دادن اطالعات جدید ر  اطالعات قبلی ان خاش یاهبردهای تفکر، ررنام  سی،  سا شنا  ی ا ییزی، نظایت، و یاهبردهای فرا

شنا  ی، فرآیندهای م والی هس ند ک  فعالیت2010، 3شود )دیرکسفرآیندهای تفکر میایزیاری  شنا  ی یا (. یاهبردهای فرا های 

ییزی و کنند، همچون کن رل آ اهان  رر یاد یری، ررنام های یاد یری کمک میکنند و ر  تنظیم و نظایت رر فعالیتکن رل می

شی یاهبردهای یاد یری و تغییر یف ایها و یاهبردهای ان خاش یاهبردها، نظایت رر فرآیند یاد ش باهات، تحلیل اثررخ صیح ا  یری، ت

توان . را توج  ر  مبانی نظری یاهبردهای فراشررنا ت این وی می(2006و همکایان،  4یاد یری، هنگامی ک  ضرررویی راشررد )ییدی

توان دی رروز و یا نا  ی کایآمد دی زمان پس از زایمان میی افراد از یاهبردهای فراشرراسرر نباک کرد ک  کیفیت و توانایی اسرر فاده

 شدت افسرد ی دی مادیان نقش داش   راشد.

 ییزناشو تیمخ لف همچون اض راش، عزت نفس، یضا یک  عوامل یوانشنا   دهدی( نشان م1391و همکایان) یا الق پژوهش     

شنا   سرد  یو عوامل  سب اً یشواهد تجرر نیزا یار   داید. همچنزنان نخست یرا اف شان م ییایپا ر وی ن  نیا انیک  از م دهندین

پژوهش  نی(. دی ا1391 ،یهسررر ند)ل ف یافسررررد  نیرشیپ یرهایم غ نیتررا ثبات و نیتریاز قو یشرررنا   یرهایعوامل م غ

 هس ند.  یفراشنا   ییاهبردها مان،یپس از زا یایتباک را افسرد  یموید نظر، ررا یشنا   یهاسازه

 ،یریپذکیرتح ،یمثل عدم احسرراا لذت از زند  یاسررت، و را عال م مانیهف   پس از زا نیاز چهایم یشررروع عال م افسرررد      

وجود افکای  واو،  زدی مراقبت ا ییو عدم توانا ر وایینسرربت ر  شرر یو احسرراا منف یمکری، عال م جسررم یهاج یسررر  ،ی واریر

تواند شند میرنارراین شنا ت عواملی ک  را افسرد ی پس از زایمان مرتبط را(. 2005)کاپالن و سادوک، شودیمشخص م ی ودکش

  ران و نظری  پردازان آشکای کندهای جدید یا ررای پژوهشافق

یت رر و نظا میکنند و ر  تنظییا کن رل م یشرررنا   هایتیهسررر ند ک  فعال یم وال یندهایفرآ ی فراشرررنا  ییاهبردها     

 ،یریاد ی ندیرر فرآ و ان خاش یاهبردها، نظایت یزییررنام  ،یریاد یهمچون کن رل آ اهان  رر  کنند،یکمک م یریاد ی هایتیفعال

و   یدیراشد)ی یک  ضروی یهنگام ،یریاد ی ییف ایها و یاهبردها رییو تغ یریاد ی ییاهبردها یرخشاثر لیاش باهات، تحل ححیتص

 (. 2006همکایان، 
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 های(یاهبرد3  ی،هدنظم  ی(یاهبردها2 ی،زییررنام  ی(یاهبردها1: دی س  طبق  قرایداد توانیعمده یا م یفراشنا   ییاهبردها     

 نییم الع ، تع یازمان الزم رر ینیرشیو م الع ، پ یریاد ی یهدف ررا نییشررامل تع ،یزیررنام  ی ی. یاهبردهایارینظایت و ایزشرر

ز کن رل و اسررت. منظوی ا دیمف یریاد ی یان خاش یاهبردها ،یریاد یرر وید را موضرروع  یچگونگ لیسرررعت مناسررب م الع ، تحل

اسررت. از جمل   آن تینظر  رف ن و هدا ری ود و ز شرررفتیپ یاز چگونگ اف نی یآ اه یاز کای ود ررا رندهیاد ی یارینظایت، ایزشرر

سرعت م الع  نام  ر  هنگام م الع  و کن رل زمان و دنیم ن، از  ود پرس کینوش ن  ایتوان نظایت رر توج  دی هنگام  واندن یم

شکل کندیکمک م رندهیاد ییاهبردها ر   نیررد. ا شخ  ویدیرر م یتا هر وقت ر  م سرعت آن یا ت شد. د صیر   اده، دی یف  آن رکو

ضررررویت  شیان ک  رراتا هر زم کنندیو ر  او کمک م شررروندییا موجب م رندهیاد یدی یف ای  یرپذیانع اف دهینظم ییاهبردها

 (.1392 ف،یدهد)س ریی ود یا تغ یریاد یداش   راشد، 

و  یمرتبط را آن مشکل دایند، از لحاظ سالمت یوان یهافراشنا ت و مهایت یک  دی یاهبردها یافراد دهندینشان م هاپژوهش     

شا ص نی(. لذا دی ا2010و همکایان،  1سیمشکل هس ند)هر یدایا زیآن ن یهاشا ص س یپژوهش  صد رری آن را  ییار   یک  ق

 . راشدیسالمت یوان م یهااز شا ص یکیاست ک  جزء  یافسرد  م،یفراشنا ت دای ییاهبردها

 

 یوش تحقیق:

است ک  را یوش همبس گی انجام می شود، دی این پژوهش، نقش یاهبردهای فراشنا  ی  2این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی

ی جامع  آمایی دی این پژوهش شامل هم  رینی افسرد ی پس از زایمان دی زنان کرمانشاهی، موید رریسی قرای  رف   است.دی پیش

های کودکان مراجع  کرده و ر  ریمایس ان یمان کردههف  ( زا 6رود ک  ر  تاز ی) 1396ماه  نخست سال  10زنان کرمانشاهی دی 

 1504های مع ضدی، حضرت معصوم )ع(، امام حسین)ع(، ریس ون، امام یضا)ع( و سجاد، . تعداد کل این زنان دی ریمایس انرودند

 یری تصررادفی دی  رصررویت نمون  یری دی پژوهش حاضررر نفر رود. (. را توج  ر  وضررعیت توضرری  افراد جامع  پژوهش، یوش نمون 

. دی های مخ لفی دی س ح شهر پراکنده رودنددس را  واهد رود، زیرا جامع  از  س رد ی راالیی رر ویدای رود و دی رین ریمایس ان

نفر دی نظر  رف   شررد. را توج  ر  اینک  اح مال  310( حجم نمون  1970شرررایط پژوهشرری رر اسرراا جدول کرجسرری و موی ان)

نفر اجرا شد  330ها رر یوی ها رصویت صحیح پاسخ داده نشوند و یا راز ردانده نشوند، پرسشنام از پرسشنام  یفت ک  تعدادیمی

ست آمد.  314ک  نهای اً  صحیح رد شنام   س سنی پر سی افراد دی دامن   سال رود، همچنین میانگین  46تا   17دی نمون  موید رری

 .رود 214/4و را انحراف اس انداید  26سن افراد 

ون، واید، مندلس ؛ رک،BDIارزای  ردآویی اطالعات دی این پژوهش، پرسشنام  رود ک  عبایت رودند از: پرسشنام  افسرد ی رک)     

 (.  2004اتون، ه -ولز و کایترایت، MCQ(، پرسشنام  نام  فراشنا ت وایه ها)1961موک و ایروگ، 
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سرد ی       شنام  اف س سط آیون رک رود. پر شده تو سا     سرد ی  شنام  اف س س فاده دی این پژوهش، پر سنجش موید ا ارزای 

جمل  موجود ک  نشان دهنده شدت افسرد ی است، یک جمل  ک   4آی م است ک  دی هرکدام از آنها فرد از  21( دایای BDI-IIرک)

کند. ویرایش دوم این پرسشنام  شکل رازنگری شده پرسشنام  افسرد ی یا ان خاش می را حاالت او همخوانی و تشار  ریش ری داید

س یر، ست)رک، رراون و ا شده ا سرد ی تدوین  شدت اف سنجش  ست ک  جهت  شنام  2000رک ا س شده پر (. فرم تجدید نظر 

امی عناصر افسرد ی یا رر اساا همخوان است. همچنین ویرایش دوم، تم DSM-Vافسرد ی رک دی مقایس  را فرم اولی ، ریش ر را 

شش می سرد ی، پو شنا  یِ اف شامل نظری   شنام   س شان  3دهد.این پر ست ک  ن سرد ی یا دی زمین  رده مقیاا ا های های اف

آی م، این رخش از  8های عاطفی شامل ها عبایتند از: نشان دهد. این  رده مقیااعاطفی، شنا  ی و جسمانی موید رریسی قرای می

 یری اج ماعی و تحریک قرایی، کنایههایی همچون غمگینی، نایضای ی، احساا  ناه، ریزایی از  ود،  ریس ن، ریشنام  نشان پرس

هایی همچون ردرینی، احساا شکست، ان ظای آی م، این رخش از پرسشنام  نشان  8های شنا  ی شامل سنجد؛ نشان پذیری یا می

آی م، این  5های جسمانی شامل سنجد؛ نشان ایزشی و ا  الل دی تمرکز یا میتصمیمی، ریشی، ریتنبی ، اتهام ر   ود، افکای  ودک

شان  شنام  نیز ر  نور   ود ن س ش ها و کاهش هایی همچون کمرخش از پر توانی، تغییر دی الگوی  واش،  س گی پذیری، تغییر دی ا

راشد ک  دی هر آی م پاسخ دهنده از آی م می 21این پرسشنام  شامل  تر اشایه کردیم،سنجد. همان وی ک  قبلعالیق جنسی یا می

کند. هر آی م نیز شرردت م فاوتی از افسرررد ی یا نشرران رین چهای جمل ، یک جمل  یا ک  را حاالت او مشررار  اسررت یا ان خاش می

نمره ا  صاص  3ها ر  ترتیب از صفر تا  ها دی این پرسشنام  ر  این صویت است ک  دی هر آی م ررای  ویدهد. نمره  ذایی آی ممی

شنام  دی دامن داده می س صفر تا شود. ردین ترتیب نمره کل پر سرد ی  63ای از  شدت اف شان   شت ک  نمره راالتر ن قرای  واهد دا

ست می سرد ی فرد را جم  نمرات هر آی م رد ست. نمره اف ش ر ا شنام  نمرات ری س سرد 13تا  0آید. دی این پر شان  اف  ی جز ی، ن

نشان  افسرد ی شدید است.  63تا  29نشان  افسرد ی م وسط و نمرات  28تا  20نشان  افسرد ی  فیف، نمرات  19تا  14نمرات 

آشر یانی و داسر انی، ر  ذکر اینک  دی این پرسرشرنام  نق   ررشری ر  عنوان عدم وجود افسررد ی معرفی نشرده اسرت)ف حی الزم

شنام  دی پژو1391 س سرد ی از جایگاه ویژههش(. این پر ست و پژوهشهای حوزه اف سیل  آن انجام ای رر ویدای ا های زیادی ر  و

سشنام  اع بای و یوایی راالی آن یا تایید می شده رر یوی این پر شنا  ی انجام  ست.م العات یوان ( دی یک 1382کند. غرایی)شده ا

دانشجو یا موید سنجش قرای دادند ک  ن ایج این رریسی ریانگر  125، رریسی ر  منظوی سنجش میزان اع بای و یوایی این پرسشنام 

صل  دو هف    78/0آلفای کرونباخ  س یر و رراون) 0.73رود. همچنین اع بای رازآزمایی را فا شد. رک، ا ( ثبات دیونی 2000 زایش 

و ررای  روه  86/0ب آلفا ررای  روه ریمای اند. همچنین ضری زایش داده 86/0را میانگین  92/0تا  73/0این پرسشنام  یا دی طیف 

سال 81/0غیر ریمای  سون و محمد انی دی  ست. دار ست آمده ا شنام  یا دی  روه ریمایان  1386رد س ضریب آلفای کرونباخ این پر

یک فاصل  یک اند. آنها همچنین پایایی پرسشنام  یا را یوش رازآزمایی دی  زایش داده 93/0و ررای  روه دانشجویان  92/0سرپایی 

( ضریب پایایی این پرسشنام  یا را اس فاده از یوش 1384رود. مج هدزاده) 93/0ای سنجیدند ک  نشان داد پایایی پرسشنام  هف  

( دی پژوهش  ود ررای 1392 زایش کرده است. عسگری و صفرزاده) 90/0و ر  یوش آلفای کرونباخ ررارر را  80/0تنصیف ررارر را 

شنام  ر  ترتیب ررارر را تعیین اع بای ای س س فاده کردند ک  ررای کل پر صیف ا شنام  از دو یوش آلفای کرونباخ و تن س و  88/0ن پر

 ردست آمد.  83/0

 ابزار سنجش راهبردهای فراشناختی 



( ررای سررنجش چند پایام ر فراشررنا  ی صررفت  ون  طراحی شررده اسررت. رر ی از این MCQها)پرسررشررنام  فراشررنا ت وایه     

شنا  ی، نقش محویی دایند پژوهشپا شنا  ی ا  الل یوان شنا ت وایهیام رها دی مدل فرا شنام  فرا س س فاده از پر ها های ک  را ا

ی ی پرسررشررنام ی فراشررنا  ی فراهم سررا    اسررت. نسررخ  اولی انجام شررده، شررواهد تجرری رسرریایی دی حمایت از نظری 

شنا ت سخ  65( 1997هاتون و ولز، -ها)کایترایتوایهفرا شت و جدیداً ن ست)ولز و  30ی سوال دا شده ا سوالی آن نیز طراحی 

ی ( مراجع  کنید پرسررشررنام 2000توانید ر  ک اش ولز)سرروالی می 65( ررای دسرر یاری ر  نسررخ  ی 2004هاتون، -کایترایت

ی دازیم: راویهای مثبت دیرایهپریاهبردهای فراشرررنا  ی پنج  ویده مقیاا داید دی این قسرررمت ر  معرفی این  ویده مقیاا می

یاز ر  کن رل افکای،  ودآ اهی نگرانی، راویهای منفی دیرایه ی کن رل ناپذیری و   ر آفرینی نگرانی، اع ماد شرررنا  ی پایین، ن

سانی دیونی)آلفای کرونباخ( ررای زیر مقیاشنا  ی) برای مثال، من توج   ود یا کامال ر  عملکرد ذهنم مع وف می ها اکنم(. هم

س فاده شد.  5است. ررای سنجش پایایی این پرسشنام  از ضریب همبس گی آزمون راز آزمون ر  فاصل   89/0تا  72/0رین هف   ا

ها یار   ی مثبت و معنادایی را اضررر راش رود.  رده مقیاا 89/0تا  76/0ها  رین دامن  ضرررریب ررای هر کدام از  رده مقیاا

های کن رل ناپذیری و   ر ریش رین ( زیر مقیاا2000اجبایی دایند)ولز، -د ی و عالیم وسواسیصفت، نگرانی مرضی، عالیم افسر

سییار   یا را مقیاا سوا ض راش فرا یر و ا  الل و صفت دایند. این دو مقیاا ریمایان مب ال ر  ا  الل ا ض راش  -های نگرانی و ا

(. همچنین ر  نظر 1997هاتون و ولز،-کند)کاترایتماعی م مایز میاجبایی یا از ریمایان مب ال ر  ا  الل هراا یا اضررر راش اج 

های مب ال ر  هراا یا یسرررد نمرات زیرمقیاا نیاز ر  کن رل دی ریمایان مب ال ر  ا  الل اضررر راش فرا یر دی مقایسررر  را  روهمی

 (. 2001اض راش اج ماعی ر  صویت معنادایی راالست)ولز و کایترایت،

شنام  راوی های  س شنا  ی پر شواهدی  65فرا ست.  سازه و اع بای اف راقی  وری رر ویدای ا سوالی از پایایی، اع بای همگرا، اع بای 

ست)ولز و کاترایت ساا ا شنا ت دیمانی ح شی از فرا سبت ر  تغییرات نا های (. از محدویت2004هاتون،-وجود داید ک  این ارزای ن

شنا  ی  شایه کرد. ر  همین دلیل فرم کوتاه شده آن، یعنی ی رودن و وقتتوان ر  طوالنسوالی می 65پرسشنام  فرا  یر رودن آن ا

 30ی فراشنا  ی(. ن ایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشنام 2004هاتون، -سولی تدوین شد)واز و کاترایت 30پرسشنام  فراشنا  ی

شنام  س سا  ای عاملی  پر ست ک   شان داده ا ست. دامن  آلفای کرونباخ ررای  رده سوالی دی این ارزای حفظ 65ی سوالی ن شده ا

یوز انجام شد،  118تا  22ی رازآزمون این پرسشنام  ک  ر  فاصل -قرای داید. ضریب همبس گی آزمون 93/0تا 72/0ها رین مقیاا

و   ر آفرینی و  ی کن رل ناپذیری، راویهای منفی دی رایه79/0، راویهای مثبت ررارر را 75/0ردین شرررا اسررت: نمرات کل ررارر را 

و  ودآ اهی شررنا  ی ررارر را  74/0، نیاز ر  کن رل افکای ررارر را 69/0، اع ماد شررنا  ی ررارر را 59/0  ر آفرینی نگرانی ررارر را 

ها و ( از لحاظ اع بای سرررازه، یار   مثبت و معنادایی رین این پرسرررشرررنام  را  رده مقیاا2004هاتون،–)ولز و کایترایت87/0

ص  سا  ای عاملی آن موید تایید میشا  ست و  شده ا شان داده  سپادا، محیهای مرتبط از لحاظ اع بای نظری ن شد)ا الدین و ولز، را

شنام های مرتبط را فر( ن ایج فرم کوتاه آن را یاف  2008 س شنا  ی م رلند آن، یعنی پر شد.  رده سوالی، همخوان می 65ی فرا را

سرروالی آن، نسرربت ر  فراشررنا ت دیمانی حسرراسررند)ولز و  65سرروالی همانند فرم  30های پرسررشررنام  فراشررنا  یمقیاا

  (. 2008همکایان

 )ع(، امام حسین)ع(، ریس ون، امام یضا)ع( و مع ضدی، حضرت معصوم هایدی ار دا مجوزهای الزم از مراج  ادایی ریمایس ان     

س انسجاد،  شد. از ریمای شدن تعداد نمون ا ذ  شد. پس از مشخص  ی پژوهش، پرسشنام  رر یوی زنان ها تعداد کل زنان دییافت 

دی موید اهداف ها، اطالعات الزم تازه زایمان کرده اجرا شررد. قبل از دی واسررت از افراد موید نظر ررای پاسررخگویی ر  پرسررشررنام 



دهی ر  سررواالت، ر  آنها داده شررد. همچنین ر  منظوی جلب اع ماد افراد، ر   منام رودن ها و نحوه پاسررخپژوهش، پرسررشررنام 

 ها اشایه شد. پرسشنام 

صیفی ویژ یدی این پژوهش از یوش       شد. دی آمای تو س فاده  س نباطی ا صیفی و ا انگین، هایی همچون فراوانی، میهای آمای تو

سی یوارط  سون ررای رری س گی را یوش پیر سب   ردید؛ همچنین از تحلیل همب سمیرنوف محا انحراف معیای، و آزمون کلمو روف ا

رینی کنند ی م غییرهای پیش رین از یوش های اسرر نباطی ر  منظوی نقش پیشرین م غییرهای پژوهش اسرر فاده شررد. دی تحلیل

سیون چند ان  را یوش همز شد. تحلیل ی ر س فاده  سخ   SPSSها از نرم افزای دی این پژوهش ررای تجزی  و تحلیل دادهمان ا  20ن

 اس فاده شد. 

 یاف   ها:

  زایش شده است.  1های توصیفی هر م غیر محاسب  و دی جدول یاف  

 

 های توصیفی م غیرهای پژوهش:  شا ص1جدول 

 استانداردانحراف  میانگین زیرمولفه            مولفه

 

 افسردگی

 956/4 37/12 افسرد ی عاطفی

 452/5 73/13 افسرد ی شنا  ی

 562/5 37/14 افسرد ی جسمانی

 

 راهبردهای فراشناختی

 038/5 39/35 راویهای مثبت ر  نگرانی

 665/4 06/12 راویهای منفی ر  نگرانی

 678/4 76/12 اع ماد شنا  ی پایین

 485/4 42/12 نیاز ر  کن رل افکای

 695/10 11/56  ودآ اهی شنا  ی 

 

توان قارل مشاهده است. ررای مثال می 1میانگین م غیرهای موید پژوهش ر  عنوان مع برترین شا ص  رایش مرکزی دی جدول     

ها حول میانگین پراکند ی نمرهرود. شا ص انحراف اس انداید نیز ریانگر میزان  37/12ررارر را « افسرد ی عاطفی»دید ک  میانگین 

تری دایند. ررای مثال تر راشد افراد دی م غیر موید سنجش نمرات مشار است. ر  عبایت دیگر هرچ  انحراف اس انداید توزی  نمرات کم

 ند.( رود956/4) «افسرد ی عاطفی»تر از نمرات ( پراکنده562/5« )افسرد ی جسمانی»توان دید ک  نمرات دی جدول فوق می

های آماییی هس ند ک  دی تحلیل فرضیات از های همبس گی و تحلیل ی رسیون نوع آزمونتر ریان شد، آزمونهمان وی ک  پیش     

های پژوهش است. ها نرمال رودن و یا نزدیک ر  نرمال رودن توزی  نمرات مولف فرض اجرای این آزمونآنها اس فاده  واهد شد. پیش

اسمرینف اجرا شد. ن ایج این  کلمو روف آزمون های پژوهشفرض نرمال رودن توزی  نمرات افراد دی مولف یشلذا را هدف رریسی پ

ها نشان ی این آزمون نرمال نبودن توزی  نمرات است، این یاف  نشد. را توج  ر  اینک  فرضی  معنادای م غیرها تمامی دی آزمون

 م غیرها تمامی دیگر عبایت ر  های پژوهش یعایت شده است ودی تمامی مولف  فرض نرمال رودن توزی  نمراتدهند ک  پیشمی

 ایا   شده است.  2ن ایج این آزمون دی جدول  .رودند نرمال ر  نزدیک توزی  دایای



 اسمرینف :  ن ایج آزمون کلمو روف2جدول

 معناداری  KSآزمون کلموگروف اسمرینف  زیرمولفه            مولفه

 

 افسردگی

 813/0 952/0 افسرد ی عاطفی

 621/0 721/0 افسرد ی شنا  ی

 249/0 394/0 افسرد ی جسمانی

 

 راهبردهای فراشناختی

 594/0 611/0 راویهای مثبت ر  نگرانی

 846/0 972/0 راویهای منفی ر  نگرانی

 328/0 347/0 اع ماد شنا  ی پایین

 344/0 362/0 نیاز ر  کن رل افکای

 603/0 701/0  ودآ اهی شنا  ی 

 نفر 314کل نمون : 

 

 یاف   های اس نباطی:

های یاهبردهای دهد ک  تمامی زیرمولف دهد. ن ایج تحلیل همبس گی دی جدول نشان مین ایج اجرای تحلیل همبس گی یا نشان می

را « راوی مثبت ر  نگرانی»ی یاهبردهای فراشنا  ی، زیرمولف ی معنادایی داش ند. از های افسرد ی یار  فراشنا  ی را تمامی مولف 

هایشان راوی و نگرش ی منفی و معنادایی داشت، ر  این معنا ک  هرچ  افراد نسبت ر  نگرانیهای افسرد ی یار  تمامی زیرمولف 

  ج  واهند ررد. های عاطفی، شنا  ی، و جسمانی از افسرد ی کم ری ینتری داش   راشند دی تمامی حوزهمثبت

 : ماتریس همبس گیِ یاهبردهای فراشنا  ی را افسرد ی پس از زایمان3جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

        1 باور مثبت به نگرانی 1

       1 -30/0** باور منفی به نگرانی 2

      1 56/0** -29/0** اعتماد شناختی پایین 3

     1 66/0** 60/0** -25/0** نیاز به کنترل افکار 4

    1 -31/0** -42/0** -35/0** 50/0** خودآگاهی شناختی 5

   1 -33/0** 56/0** 59/0** 44/0** -20/0** افسردگی عاطفی 6

  1 44/0** -27/0** 52/0** 45/0** 40/0** -16/0** افسردگی شناختی 7

 1 27/0** 32/0** -19/0** 36/0** 47/0** 30/0** -13/0* افسردگی جسمانی 8

0.01<P   :** ،0.05<P  :* 

را تمامی ارعاد عاطفی، شنا  ی و جسمانی افسرد ی « راوی منفی ر  نگرانی»ی شود ک  زیرمولف دی س ون دوم جدول مشاهده می      

معنادای رودند. تفسیر این یار   ر  اینصویت است ک  هرچ   001/0ی مثبت و معنادای داشت و معنادایی تمامی یوارط دی س ح یار  

 هایشان راویها و تفکرات منفی ریش ری داش   راشند، س ح افسرد ی دی آنها ریش ر است.یافراد نسبت ر  نگران



را ارعاد افسرد یِ عاطفی، شنا  ی، و « اع ماد شنا  ی پایین»ی شود ک  زیرمولف همچنین دی س ون سوم جدول مشاهده می     

داشت. این یوارط ر  این معنا هس ند ک  ا ر  001/0س ح ی مثبت و معنادای دی یار   47/0، و 45/0، 59/0جسمانی ر  ترتیب 

افراد از لحاظ شنا  ی ر   ود اع ماد نداش   راشند و س ح اع ماد شنا  ی دی آنها پایین راشد، دی مقارل از افسرد ی ریش ری نیز 

 ررند. ینج می

دهد. های افسرد ی یا نشان میرا زیر مولف « کاینیاز ر  کن رل اف»ن ایج اجرای تحلیل همبس گی رین  6-4س ون چهایم جدول      

ی های افسرد ی یار  را تمامی مولف « نیاز ر  کن رل افکای»ی دهد ک  تمامی زیرمولف ن ایج تحلیل همبس گی دی جدول نشان می

توانی دی کن رل افکایشان یا نق   تر ردانند و ناهرچ  افراد  ود یا دی کن رل افکایشان ناتوان مثبت و معنادایی داشت. ر  عبایت دیگر

 ضعف  ود ردانند، از س ح ریش ری از افسرد ی ینج  واهند ررد و رالعکس. 

 : خالصه رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان روی راهبردهای فراشناختی4جدول 

 معناداری β t معناداری R 2R F متغییرهای پیش بین متغییر مالک

 

 افسردگی عاطفی

  مثبت ر  نگرانیراوی 

64/0 

 

40/0 

 

02/44 

 

001/0 

369/0- 356/5- 001/0 

 001/0 012/4 201/0 راوی منفی ر  نگرانی

 001/0 653/5 352/0 اع ماد شنا  ی پایین

 001/0 500/4 282/0 نیاز ر  کن رل افکای

 001/0 -756/4 -320/0  ودآ اهی شنا  ی

 

افسردگی 

 شناختی

  مثبت ر  نگرانی راوی

55/0 

 

29/0 

 

37/27 

 

001/0 

414/0- 882/5- 001/0 

 001/0 424/6 483/0 راوی منفی ر  نگرانی

 030/0 175/2 148/0 اع ماد شنا  ی پایین

 001/0 272/5 360/0 نیاز ر  کن رل افکای

 001/0 -408/6 -622/0  ودآ اهی شنا  ی

 

افسردگی 

 جسمانی

  راوی مثبت ر  نگرانی

47/0 

 

21/0 

 

03/18 

 

001/0 

521/0- 080/6- 001/0 

 001/0 998/5 430/0 راوی منفی ر  نگرانی

 001/0 592/5 402/0 اع ماد شنا  ی پایین

 001/0 211/4 216/0 نیاز ر  کن رل افکای

 001/0 -307/5 -366/0  ودآ اهی شنا  ی

  

را ارعاد افسرد ِی عاطفی، شنا  ی، و «  ودآ اهی شنا  ی»ی همچنین دی س ون پنجم جدول  مشاهده شد ک  زیرمولف      

معنادای رودند. این یوارط  001/0ی منفی و معکوا داشت و این یوارط دی س ح یار   -19/0، و -27/0، -33/0جسمانی ر  ترتیب 

شان مع وف راشد، شان ر  عملکرد ذهنلحاظ شنا  ی ر   ودآ اهی راالیی یسیده راشند و توج ر  این معنا هس ند ک  ا ر افراد از 

 تر است.ر  مراتب س ح افسرد ی دی آنها پایین

های رین یاهبردهای فراشنا  ی و افسرد ی پس از زایمان ر وی جدا ان  موید رریسی قرای  رفت. دی ادام  جهت رریسی یار       

 3ی اول، تحلیل ی رسیون چند ان  ر  شیوه همزمان انجام شد ک  ن ایج اجرای س  مرتب  تحلیل ی رسیون دی جدول یضی تر دقیق

ر  ترتیب م غییر « افسرد ی جسمانی»، و «افسرد ی شنا  ی»، «افسرد ی عاطفی»های شود. دی این س  تحلیل، مولف دیده می



، «اع ماد شنا  ی پایین»، «راوی منفی ر  نگرانی»، «راوی مثبت ر  نگرانی»شامل  های یاهبردهای فراشنا  یمالک رودند و زررمولف 

 رین واید معادل  شدند.ر  عنوان م غیرهای پیش«  ودآ اهی شنا  ی»، و «نیاز ر  کن رل افکای»

های مزمانِ زررمولف را توج  ر  ضرایب اس انداید ی رسیونی و آزمون معنادایی شیب دی اولین معادل  دی جدول ، حضوی ه     

های یاهبردهای یا تبیین کنند. ر ای تمام زیرمولف  «افسرد ی عاطفی»ی دیصد از واییانس مولف  40توانند مییاهبردهای فراشنا  ی 

مثبت و را ر ای  «نیاز ر  کن رل افکای»، و «اع ماد شنا  ی پایین»، «راوی منفی ر  نگرانی»معنادای رود.  001/0فراشنا  ی دی س ح 

رینی کرد ک  توان پیشها دی افراد میرینی افسرد ی عاطفی رودند، ر  عبایت دیگر را راال رودن این زیرمولف مس قیم قادی ر  پیش

 افسرد ی عاطفی آنها دی س ح راالیی راشد. 

رینی افسرد ی عکوا قادی ر  پیشرا ر ای منفی و م«  ودآ اهی شنا  ی»و « راوی مثبت ر  نگرانی»های از طرف دیگر زیرمولف      

راوی مثبت ر  » هایتفسیر این یاف   ردین صویت است ک  رر اساا س ح راالیِ یاهبردهای فراشنا  ی دی زیرمولف  عاطفی رودند.

رند و رینی کرد ک  زنان تازه زایمان کرده، از افسرد ی پس از زایمان کم ری ینج ربتوان پیشمی«  ودآ اهی شنا  ی»و « نگرانی

 رالعکس.

اع ماد »، «راوی منفی ر  نگرانی»، «راوی مثبت ر  نگرانی» هایدهد ک  حضوی همزمان زیرمولف ، نشان می4معادل  دوم دی جدول      

یا « شنا  ی»دیصد از واییانس افسرد ی دی حوزه  29توانند می«  ودآ اهی شنا  ی»، و «نیاز ر  کن رل افکای»، «شنا  ی پایین

دهند از میان م غیرهای موجود دی معادل ، تمامی نی کنند. ضرایب اس انداید ی رسیونی و آزمون معنادایی شیب نیز نشان میریپیش

ی قبل، جهت یار   ررای رودند. مانند معادل « افسرد ی شنا  ی»رینی قادی ر  پیش 001/0آنها ر وی معنادایی دی س ح 

 اع ماد»، «راوی منفی ر  نگرانی»های منفی و معکوا، و ررای زیرمولف «  ودآ اهی شنا  ی»و« راوی مثبت ر  نگرانی»های زیرمولف 

 مثبت و مس قیم رود. « نیاز ر  کن رل افکای»،، و «شنا  ی پایین

 واییانس از دیصد 21 رینیپیش ر  قادی های یاهبردهای فراشنا  یهمزمانِ زیرمولف  حضوی ،4 جدول دی سوم معادل  ر  توج  را     

 هامولف  تمامی ر ای و جهت  ذش  ، تحلیل دو همچون نیز تحلیل این دی. رودند زنان تازه زایمان کرده، دی «افسرد ی جسمانی»

«  ودآ اهی شنا  ی»و« راوی مثبت ر  نگرانی»ک   دادمی نشان نیز شیب معنادایی آزمون و ی رسیونی اس انداید ضرایب. رود معنادای

اع ماد »، «راوی منفی ر  نگرانی»های کردند. از طرف دیگر زیرمولف رینی میمعکوا افسرد ی جسمانی یا پیشرصویت منفی و 

ی افسرد ی جسمانی رودند. ر  عبایت دیگر هرچ  رینی کنندهجهت پیشرصویت مثبت و هم« نیاز ر  کن رل افکای»، «شنا  ی پایین

   ح افسرد ی جسمانی نیز دی آنها ریش ر است و رالعکس. ها دی افراد ریش ر راشد، سیرمولف س ح این ز

 

 ن ایج:

ی شهر کرمانشاه رینی افسرد ی پس از زایمان دی زنان تازه زایمان کردهدی پژوهش حاضر نقش یاهبردهای فراشنا  ی دی پیش    

شنا  ی، و  سرد یِ عاطفی،  س  زیرمقیااِ اف شامل  سرد ی پس از زایمان  سی قرای  رفت. دی مدل موید نظر اف موید تحلیل و رری

ی نیز دی پنج زیرمقیااِ راویهای مثبت ر  نگرانی، راویهای منفی ر  نگرانی، اع ماد شررنا  ی جسررمانی رود. یاهبردهای فراشررنا  

  .پایین، نیاز ر  کن رل افکای، و  ودآ اهی شنا  ی موید رریسی قرای  رفت

 نخست، یفرضی  رریسی ررای. شد تحلیل و م را نخست یفرضی  افسرد ی پس از زایمان، رینیپیش دی یاهبردهای فراشنا  ی

 نقش نخست تحلیل دی. کرد  واهیم تفسیر یا آنها مشروا ر وی ادام  دی ک  شد انجام همزمان شیوه ر  ی رسیون تحلیل مرتب  س 



هایِ راوی مثبت ر  نگرانی، زیرمولف  و  رفت قرای رریسی موید افسرد ی عاطفی رینیپیش هایِ یاهبردهای فراشنا  ی، دیزیرمقیاا

 معادل  واید رینپیش م غیرهای عنوان ر  نگرانی، اع ماد شررنا  ی پایین، نیاز ر  کن رل افکای، و  ودآ اهی شررنا  یراوی منفی ر  

 .شدند

شین هایپژوهش مروی دی     شاهده پی شین هایپژوهش را همسو پژوهش این از آمده ردست ن ایج ک  شودمی م ست روده پی  ر . ا

محمدی و نژاد، شررراه، موسررری(1391)رخ یایی و عاردی(، 1396تبریزی و لرسررر انی) هایی همچونپژوهشرررگرانی پژوهش مثال

اند ، نشان داده(2000)2، و ولز(2008)1(، آنا و همکایان2009مویل) ،(1392) لزای و همکایاناحمدی کانی ،(1394)شکرویامین

افسرررد ی پس از زایمان هسرر ند و رر اسرراا آنها ی قوی را های همسررو و مشررار  آن، دی یار  ک  یاهبردهای فراشررنا  ی و سررازه

 رینی کرد.توان افسرد ی پس از زایمان یا دی آنها پیشمی

 ضررریب این دایند ک  یا «طفیافسرررد ی عا» واییانس از 40/0 رینیپیش توانایی رینپیش هایمولف  ک  داد نشرران تحلیل ن ایج    

پس از زایمان، راویهای  دی زمان افراد ا ر ک  است تفسیر قارل این وی یاف   این. رود 4 جدول دی کنند ی رینیپیش قدیت ریش رین

 ماد داش   راشند مثبت ریش ری نسبت ر   ود و موقعی شان داش   راشند و تفکرات منفی دی آنها پایین راشد و همچنین ر   ود اع

شند، کم ر دچای  اهیِ شنا  ی وضعیت م لوری داش   راو نیازی ر  کن رل  ود ر وی وسواا  ون  نداش   راشند و از لحاظ  ود آ

تری  واهند داشرررت و دچای شررروند و یا دی مقارل  را افسررررد ی عاطفی پس از زایمان موقیعت ایمنافسررررد ی پس از زایمان می

 زند ی ر  نسبت ی ک افراد توان  فت:شوند. ر وی مثال دی یار   را زیرمقیاا راوی مثبت ر  نگرانی میافسرد ی شدید عاطفی نمی

تر هسرر ند و ررند و نسرربت ر  آن ایمنتری دایند، از افسرررد ی عاطفی کم ری ینج میشرران، دید اه امیدوایان  و مثبتموقعیت و

 رالعکس.

 مرحل  این دی. شد یافسرد ی شا  ی رریس رینیپیش یاهبردهای فراشنا  ی دی هایزیرمقیاا نقش دوم ی رسیون تحلیل دی    

 ر    یهای راوی مثبت ر  نگرانی، راوی منفی ر  نگرانی، اع ماد شررنا  ی پایین، نیاز ر  کن رل افکای، و  ودآ اهی شررنازیرمولف  نیز

افسرررد ی » واییانس از 29/0 رینپیش هایمولف  ک  داد نشرران رریسرری این ن ایج. شرردند معادل  واید رینپیش م غیرهای عنوان

ک  پس از ایمان از موقعیت  یافراد است، این ما تفسیر پژوهش نظری مبانی و یاف   این ر  توج  را. کنندمی رینیپیش یا «شنا  ی

سازی نمی شان فاجع   شرایط جدید ش ر دی امان های مثبت یا حفظ میکنند و دید اهو  سرد ی ری شنا  ی از اف کنند، از لحاظ 

. از طرف دیگر آ اهی م لوری دایند و دیرایه  ود راویهای مثب ی داینددهسررر ند. همچنین این افراد نسررربت ر   ود اع ماد و  و

دانند و ر وی کلی این  صایص کنند ک  راید هموایه افکای  ود یا کن رل کنند و  ود یا دی کن رل افکایشان ناتوان نمیاحساا نمی

های شوند و نایاح یر دی دام افسرد ی  رف ای و کم ایمان پایین راشد شود ک  س ح افسرد ی شنا  ی پس از زدی آنها موجب می

 کنند.میتری تحمل یوانشنا  ی حاصل از شرایط یا ر وی م لوش

شنا  ی هایزیرمقیاا نقش نیز سوم ی رسیون تحلیل دی     سرد ی جسمانی رینیپیش دی یاهبردهای فرا  این دی. شد رریسی اف

راوی مثبت ر  نگرانی، راوی منفی ر  نگرانی، اع ماد شررنا  ی پایین، نیاز ر  کن رل  هایزیرمولف  قبل یمرحل  دو همچون نیز مرحل 

 رین،پیش هایزیرمولف  ک  داد نشان 4 جدول ن ایج. شدند  رف   نظر دی رینپیش م غیرهای عنوان افکای، و  ودآ اهی شنا  ی ر 

                                                           
1 Ana  
2 Wells  



 این وی یا حاضرر هاییاف   توانمی پژوهش نظری مبانی ر  توج  را. کنندمی رینیپیش یا «افسررد ی جسرمانی» واییانس از 21/0

سیر شنا  ی کایآمد و قوی افراد ا ر ک  کرد تف س فاده کنند و از یاهبردهای فرا س ح راالیی ا سبک تفکر  شند و از  تری رر ویدای را

ی ناشرری از آن و شرررایط موقعی ی ر وانند نسرربت ر  آنچ  دی تفکرشرران جریان داید، ریاندیشررند، پس از زایمان و ا  الالت هویمون

 توانند مقاومت کنند و عال م افسرد ی جسمانی دی آنها پایین  واهد رود و رالعکس.ساز پس از زایمان، ره ر میافسرده

 منار :   

سراری، وحید؛ احمدی کانی      سک؛ راراجانی، محمد؛  صوم  یررازایی،پ یملک لزای، فرمی شی دیمان (. 1392). مع شنا  ی اثررخ

سامان  سرد  یمو عال یاج ماع یتحماهای تفکری رر یف ایی را تمرکز رر  س ی پس از زایمان.اف شنا صلنام  یوان شر یدو ف صر)ن  ی معا

  . 12-25(، 2)6، (یرانا یانجمن یوانشناس

سی یار  1391ا القی، مهرداد. )      سرد ی پس از زایمان. مجی جهت(. رری ض راش و اف شی  -ی علمیل  یری مذهبی را ا پژوه

 .  76-89(، 3)10اصول رهداشت یوانی، 

شنا  ی ذهن1391رخ یایی، آزاده؛ عاردی، احمد. )      سرد ی (. اثررخشی دیمان  روهی مب نی رر الگوی فرا صالی رر اف آ اهی انف

 . 9-24(، 2)6پس از زایمان. فصلنام  یوانشناسی کایرردی، 

ش(. 1999یوید. )د ریولی،      سیوان  سرد  ینا شر دا :. تهران(1381)یقراچ  داغ یمهدی ی پس از زایمان. ترجم اف  یره. چاپن

 دوازدهم.

سن؛ تبریزی سو س انی،،  س لر سرد ی (. 1396)ی . آ شنا  ی رر کاهش اف شی مدا ل  ال قاطی دیمان  ود و فرایندهای فرا اثررخ

 .87-98، 22ی، تحول ییوان شناسفصلنام  دویان رایدایی و پیشگیری از افسرد ی پس از زایمان. 

 نشر دویان.  ویرایش هش م. چاپ نوزدهم. تهران: ها و یوشها.ی نظر ییف ای و یف ای دیمان ییر(. تغ1392). اکبر یعل یف،س     

ر   یف ایی -رریسی اثر رخشی دیمان شنا  ی(. 1387، رهادی؛ ینجبر، فرحد ت؛ اشک تراش، طاهره؛ داد ری، آتنا. )ییشفایصح   

 . 29-36(، 4)18، مجل  علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدپس از زایمان.  شیوه  روهی رر میزان افسرد ی

 انواده  یر  طوی تنها و توأم را آموزش یوان ی روه ییف ای –یدیمان شنا   ی(. اثر رخش1392)؛ صفرزاده، ری ا. کمال عسگری،     

 .44-59(، 5)19، کرمان یزن. مجل  دانشگاه علوم پزشک یمایاندی ر یاساس یا  الل افسرد  یمدی رهبود عال

پایان نام  کایشناسی  ایتباک میان سو یری توج  و افسرد ی را اض راش اج ماعی دی دانشجویان زن. (.1382. )، حسینغرایی     

 .دانشگاه ترریت مدیا .ایشد

 (. تهران: ان شایات ایجمند.1389)ییضاع ین. ترجم  فرزی الص  یوانپزشک(. 2005، رنیامین؛ سادوک؛ ویرجینیا. )کاپالن     

سرد ی دی دانش آموزان (1391)، علیل فی      سی اثر تمرینات هوازی رر کاهش اف شهر ررازجان. پایان نام   16. رری سر  سال  پ

 دانشگاه آزاد اسالمی. .کایشناسی ایشد



 .یشدان شایات  تهران:. دیمان آن یهایوهو ش یمقارل  را افسرد  (.1384مج هدزاده، ناصر. )     

سی      شاهمو ش(. 1394شکروی، تویج. )محمدی، مجید؛ امیننژاد، زهره؛  شنا   یاثررخ سرد  یدیمان فرا پس از  یرر ا  الل اف

 . 1-7(، 3)2ینی، رال یمجل  یوانشناسآراد. زایمان دی زنان مراجع  کننده ر  مراکز رهداش ی دیمانی شهر  رم

شنا ت)ردعت دی دیمان(. ا  الل1385ولز، آدیین. )      ضوان. های هیجانی و فرا شیوا ی شنا  ی(. ترجم  فاطم  رهرامی و  های 

 (. 2000ی ر  زران اصلی، اصفهان: ان شایات مانی. )تاییخ ان شا
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Predicting Postpartum Depression Based on Metacognitive Strategies in Newly Born Women in 

Kermanshah 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between metacognitive strategies and 

postpartum depression. In this descriptive correlational study, all newborn women in Kermanshah 

during the first 10 months of the year 1396 formed the target population. The study was conducted 

on 314 women who were selected through available random sampling. Beck Depression Inventory 

(BDI; Beck, Ward, Mendelssohn, Muck, & Erbog, 1961) and the Metacognition Questionnaire 

(MCQ, Wells & Cartwright-Hutton, 2004) were used for data collection. Data were analyzed by 

Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. Findings showed that 

metacognitive strategies had a significant relationship with postpartum depression and based on 

high level of metacognitive strategies, low postpartum depression was predictable. As a result, 

metacognitive strategies can be considered as one of the underlying factors associated with 

postpartum depression. Finally, considering the significant impact of postpartum depression on the 

lives of newborn mothers and their infants, it was suggested that counselors and psychologists 

consider the factors associated with postpartum depression such as metacognitive strategies. 

Keywords: Postpartum depression, Metacognitive strategies, Women 

 

 

 

 

 


