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 چکیده  

  از نوع کسود. د  این پژوهشِ توصررریفی  مانیپس از زا یافسررررد ی سا مداد اک خودکا آی هدف پژوهش حاضرررر، سر سررری  اس  

، جامع  پژوهشی مو د نظر  ا تشکیل 1396ه  نخست سال ما 10د  ی زنان تازه زایمان کرده شهر کرمانشاه همبستگی سود، کلی 

 آو ید  دسررترا انتخاش شررده سودند، اجرا شررد. جهت جم  یری تصررادفی  زن ک  س   وش نمون 314دادند. پژوهش سر  وی می

سرد ی سک) شنام  اف س سون، موک و ا سوگ، BDIاطالعات از پر شنام  خودکا آمدی)1961؛ سک، وا د، مندل س شر  و SEI(، و پر ؛ 

شد. تجزی  و تحلیل داده (1982همکا ان،  ستفاده  سیون ا سون و تحلیل   ر ستگی سا  وش پیر ضرایب همب سب   ها از طریق محا

شد. یافت  چند ان  سا  وش شان داد ک  همزمان انجام  سرد ی سا مداد اک خودکا آهای پژوهش ن  اس   معنادا   مانیپس از زا یاف

ی  ا مدخودکا آتوان سینی سود. د  نتیج  می پایین، قاسل پیشمانِیپس از زا یافسرد ی، مدخودکا آداشتند و سر اساا س ح ساالی 

سر زند ِی  مانیازپس از  یافسرررد تها سا توج  س  تاثیر مهم دانسررت. د  ان مانیپس از زا یافسرررد جزء عوامل زیرسنایی مرتبط سا 

همچون  مانیپس از زا یافسرد شان، پیشنهاد شد ک  مشاو ان و  وانشناسان س  عوامل مرتبط سا ماد انِ تازه زایمان کرده و نوزادان

 ی توج  داشت  ساشند.  مدخودکا آ

 زنان.افسرد ی پس از زایمان، خودکا آمدی، ها: کلید واژه
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 مقدمه:

اختالل  کی دیتشد ایعود  ای دیجد یاختالل  وان کی جادیپراسترا است ک  ممکن است سبب ا یس  حد مانیپس از زا یدو ه     

س مانیپس از زا ی(. اختالالت  وان2006، 1نگهامیو کان امزیلیشود)و ی وان ست  تق س  د سرد شوندیم میس   سا ی: اندوه، اف  کوزیو 

 ا  مانیغم پس از زا ایخلق افسرررده اندوه  مانید صررد ماد ان پس از زا 85از  شی(. س2005، 2)کاپالن و سررادوکمانیپس از زا

 نیخود از س یِاسررت و معموالب س  خود مانیک  اوج عالئم آن د  هفت  اول، سخصررود د   وز دوم و سرروم سعد از زا کنند،یتجرس  م

، 3و چاپمن ی)کوکس، مو اشودیدچا  م مانیپس از زا یس  افسرد  ما یو س شودیشدت آن افزوده م . اما د  صو ت تداوم، سر ودیم

1993 .) 

شان داده      سترده ن شاناند ک  تحقیقات   سبت س  خود صو ات و دید اه افراد ن صی عملکردتواند تأثیرات سنیادی سر می ت  شخ

لگوهای ناسهنجا  عمل و اا ر منفی ساشرند، و دهد می  فتا ها  ا تحت تاثیر قرا تنظیم شرده و  اتاقدام. خودکا آمدی، داشرت  ساشرد

د،  فتا  و عملکرد افراد د  ساو  نسررربت س  خود، د  افراد ایجاد شرررونس  محض اینک  این الگوهای کند. می د  افراد ایجاد فتا ی  ا 

شناختی سا آن هماهنگ میتمامی جنب  شد. ا ر خودپندا ه تغییر میاین  شوند.های  فتا ی و  وان تواند د  جهت مثبت و یا منفی سا

همکا ان،  )قمری  یوی وشرررودمی ساشرررد، عملکرد فرد د  جهت پیشررررفت مثبت هدایت مبتنی سر من ق و تفکر متکی سر واقعیت

1390) . 

س   یاست. خودکا آمد یخودکا آمد شود،یم یسر س مانیپس از زا یآن سا افسرد  یک  د  پژوهش حاضر  اس   یسعد یسازه     

 دا یمفهوم  سترده و پا ،یکل یس  تصو  یشود. خودکا آمد یس  دست خودشان  فت  م یکنترل زند  ییافراد د سا ه توانا یساو ها

، 4)شوا ز ودشیزا ماسترا یتهایاز موقع یاشود ک  شامل عملکرد مؤثر فرد د  دامن ی فت  م شیهاییفرد نسبت س  توانا یاز ساو ها

ست از احساا ما از عزت نفس  یخودکا آمد نی(. سناسرا1998 سند  ،یا زش شخص ایعبا ت ا  یو کا آمد یاحساا ما د  مو د س

 (.1982، 5)سندو اید  کنا  آمدن سا مسائل زند 

. شرروندیمحسرروش م یانسرران ی فتا ها نییعوامل د  تب نیتریو اصررل نیاز مهمتر یکیس  عنوان  یخودکا آمد یساو ها امروزه     

م لوش  طیشرا زه،یاست ک  س ح انگ نید  عملکرد انسان ا یخودکا آمد ی( د سا ه نقش ساو ها1997سندو ا) یدیکل یهااستدالل

فرد  یساو ها یخاطر چگونگ نیآنچ  ک  آنها اعتقاد دا ند، قرا  دا د تا آنچ  ک  واقعاب د ست است. س  هم  یسر پا شتریو اعمال افراد س

شود  ینیسشیدا د سهتر پ شیهاییک  د  مو د توانا ییساو ها ل یس  وس تواندیم نده،یس  آ شانیدوا یو ام یا زشمند زانینسبت س  م

سرنوشتش ناتوان  نییخود  ا د  تع داند،یک  خود  ا خودکا آمد نم یفرد نی. سناسراتندآنچ  ک  واقعاب قاد  س  انجام آن هس ل یتا سوس

، 6سیهستند)پاجا  یسرد فساز ا ن یشود ک  زم جادیا ندهیس  آ یدیو ناام یا زشیس یک  د  او ساو ها شودیساعث م نیو هم نددایم

 د  ا تباط ساشد.  یسا افسرد  ی آمدقاسل استنباط است ک  خودکا یاساا از لحاظ نظر نی(. سر ا2002
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ش ینظر یتوج  س  مبان سا      شد، م ترشیک  پ یو پژوه سرد  توانی فت    ید اک خودکا آمداسا  مانیپس از زا یفرض کرد ک  اف

سا اد اک  مانیپس از زا یافسرد  نینظر وجود  اس   سشد، س  انیشود. سناسر آنچ  ک  س ینیسشیآنها، پ یسر مبنا تواندی اس   دا د و م

سدیس  نظر م یمن ق یخودکا آمد س نی و، ما د  ا نی. از ا  سرد  ی اس   یپژوهش س  دنبال سر   یسا  اهبردها انمیپس از زا یاف

پس از  ید ماد ان، افسرر یِمداد اک خودکا آ ایاسرت ک  آ نیپژوهش ا نیا یسروال اسراسر نی. سناسرامیهسرت یاد اک خودکا آمد

  کند؟یم ینیسشیآنها  ا پ مانیزا

 روش تحقیق:

اسررت ک  سا  وش همبسررتگی انجام می شررود، د  این پژوهش، نقش خودکا آمدی د   1این پژوهش از نوع پژوهش های توصرریفی

ست.پیش سی قرا   رفت  ا شاهی، مو د سر  سرد ی پس از زایمان د  زنان کرمان شامل هم  سینی اف ی جامع  آما ی د  این پژوهش 

های کودکان مراجع  کرده و س  سیما ستان هفت ( زایمان کرده 6سود ک  س  تاز ی) 1396ماه  نخست سال  10زنان کرمانشاهی د  

 1504های معتضدی، حضرت معصوم )ع(، امام حسین)ع(، سیستون، امام  ضا)ع( و سجاد، . تعداد کل این زنان د  سیما ستانسودند

دفی د  سصررو ت نمون   یری تصررا یری د  پژوهش حاضررر (. سا توج  س  وضررعیت توضرری  افراد جامع  پژوهش،  وش نمون نفر سود. 

. د  های مختلفی د  س ح شهر پراکنده سودنددسترا خواهد سود، زیرا جامع  از  سترد ی ساالیی سرخو دا  سود و د  سین سیما ستان

نفر د  نظر  رفت  شررد. سا توج  س  اینک  احتمال  310( حجم نمون  1970شرررایط پژوهشرری سر اسرراا جدول کرجسرری و مو  ان)

نفر اجرا شد  330ها سر  وی ها سصو ت صحیح پاسخ داده نشوند و یا ساز ردانده نشوند، پرسشنام ام  فت ک  تعدادی از پرسشنمی

ست آمد.  314ک  نهایتاب  صحیح سد شنام   س سنی پر سی افراد د  دامن   سال سود، همچنین میانگین  46تا   17د  نمون  مو د سر 

 سود. 214/4و سا انحراف استاندا د  26سن افراد 

ون، وا د، مندلس ؛ سک،BDIزا   ردآو ی اطالعات د  این پژوهش، پرسشنام  سود ک  عبا ت سودند از: پرسشنام  افسرد ی سک)اس     

 (.  1982؛ شر  و همکا ان، SEI(، پرسشنام  خودکا آمدی)1961موک و ا سوگ، 

 ابزار سنجش افسردگی  

سرد ی       شنام  اف س سط آ ون سک سود. پر شده تو ساخت   سرد ی  شنام  اف س ستفاده د  این پژوهش، پر سنجش مو د ا اسزا  

جمل  موجود ک  نشان دهنده شدت افسرد ی است، یک جمل  ک   4آیتم است ک  د  هرکدام از آنها فرد از  21( دا ای BDI-IIسک)

کند. ویرایش دوم این پرسشنام  شکل سازنگری شده پرسشنام  افسرد ی  ا انتخاش می سا حاالت او همخوانی و تشاس  سیشتری دا د

ستیر، ست)سک، سراون و ا شده ا سرد ی تدوین  شدت اف سنجش  ست ک  جهت  شنام  2000سک ا س شده پر (. فرم تجدید نظر 

امی عناصر افسرد ی  ا سر اساا همخوان است. همچنین ویرایش دوم، تم DSM-Vافسرد ی سک د  مقایس  سا فرم اولی ، سیشتر سا 

شش می سرد ی، پو شناختیِ اف شامل نظری   شنام   س شان  3دهد.این پر ست ک  ن سرد ی  ا د  زمین خرده مقیاا ا های های اف

آیتم، این سخش از  8های عاطفی شامل ها عبا تند از: نشان دهد. این خرده مقیااعاطفی، شناختی و جسمانی مو د سر سی قرا  می

 یری اجتماعی و تحریک قرا ی، کنا ههایی همچون غمگینی، نا ضایتی، احساا  ناه، سیزا ی از خود،  ریستن، سیشنام  نشان پرس

هایی همچون سدسینی، احساا شکست، انتظا  آیتم، این سخش از پرسشنام  نشان  8های شناختی شامل سنجد؛ نشان پذیری  ا می
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آیتم، این  5های جسمانی شامل سنجد؛ نشان ا زشی و اختالل د  تمرکز  ا میتصمیمی، سیشی، سیتنبی ، اتهام س  خود، افکا  خودک

شان  شنام  نیز س  نوس  خود ن س شتها و کاهش هایی همچون کمسخش از پر توانی، تغییر د  الگوی خواش، خستگی پذیری، تغییر د  ا

ساشد ک  د  هر آیتم پاسخ دهنده از آیتم می 21این پرسشنام  شامل  تر اشا ه کردیم،سنجد. همان و  ک  قبلعالیق جنسی  ا می

کند. هر آیتم نیز شرردت متفاوتی از افسرررد ی  ا نشرران سین چها  جمل ، یک جمل   ا ک  سا حاالت او مشرراس  اسررت  ا انتخاش می

نمره اختصاد  3ها س  ترتیب از صفر تا  ها د  این پرسشنام  س  این صو ت است ک  د  هر آیتم سرای  ویدهد. نمره  ذا ی آیتممی

شنام  د  دامن داده می س صفر تا شود. سدین ترتیب نمره کل پر سرد ی  63ای از  شدت اف شان   شت ک  نمره ساالتر ن قرا  خواهد دا

ست می سرد ی فرد سا جم  نمرات هر آیتم سد ست. نمره اف شتر ا شنام  نمرات سی س سرد 13تا  0آید. د  این پر شان  اف  ی جزئی، ن

نشان  افسرد ی شدید است.  63تا  29نشان  افسرد ی متوسط و نمرات  28تا  20نشان  افسرد ی خفیف، نمرات  19تا  14نمرات 

آشرتیانی و داسرتانی، س  ذکر اینک  د  این پرسرشرنام  نق   سرشری س  عنوان عدم وجود افسررد ی معرفی نشرده اسرت)فتحی الزم

شنام  د  پژو1391 س سرد ی از جایگاه ویژههش(. این پر ست و پژوهشهای حوزه اف سیل  آن انجام ای سرخو دا  ا های زیادی س  و

سشنام  اعتبا  و  وایی ساالی آن  ا تایید می شده سر  وی این پر شناختی انجام  ست.م العات  وان ( د  یک 1382کند. غرایی)شده ا

دانشجو  ا مو د سنجش قرا  دادند ک  نتایج این سر سی سیانگر  125، سر سی س  منظو  سنجش میزان اعتبا  و  وایی این پرسشنام 

صل  دو هفت   78/0آلفای کرونباخ  ستیر و سراون) 0.73سود. همچنین اعتبا  سازآزمایی سا فا شد. سک، ا ( ثبات د ونی 2000 زا ش 

و سرای  روه  86/0ب آلفا سرای  روه سیما  اند. همچنین ضری زا ش داده 86/0سا میانگین  92/0تا  73/0این پرسشنام   ا د  طیف 

سال 81/0غیر سیما   سون و محمدخانی د   ست. داس ست آمده ا شنام   ا د   روه سیما ان  1386سد س ضریب آلفای کرونباخ این پر

یک فاصل  یک اند. آنها همچنین پایایی پرسشنام   ا سا  وش سازآزمایی د   زا ش داده 93/0و سرای  روه دانشجویان  92/0سرپایی 

( ضریب پایایی این پرسشنام   ا سا استفاده از  وش 1384سود. مجتهدزاده) 93/0ای سنجیدند ک  نشان داد پایایی پرسشنام  هفت 

( د  پژوهش خود سرای 1392 زا ش کرده است. عسگری و صفرزاده) 90/0و س   وش آلفای کرونباخ سراسر سا  80/0تنصیف سراسر سا 

شنام  س  ترتیب سراسر سا تعیین اعتبا  ای س ستفاده کردند ک  سرای کل پر صیف ا شنام  از دو  وش آلفای کرونباخ و تن س و  88/0ن پر

 سدست آمد.  83/0

 ابزار سنجش خودکارآمدی 

ای است. د  ماده 17و  23توسط شر  و همکا ان ساخت  شده است. این پرسشنام  دا ای دو فرم  1982این پرسشنام  د  سال     

سرروالی آن اسررتفاده شررده سود. این پرسررشررنام  دا ای دو زیرمقیاا خودکا آمدی عمومی و خودکا آمدی  17ن پژوهش از فرم ای

قرا  « کامال موافقم»تا « کامال مخالفم»ای از نوع لیکرت از د ج  5اجتماعی سود. پاسررخگویی س  این پرسررشررنام  سر  وی یک طیف 

شت و از  شنام  شد ک ذا ی مینمره 5تا  1دا س شان دهنده می 85و حداکثر نمره  17  حداقل نمره د  این پر شود نمره ساالتر ن

 وایی این  1376اند. سراتی د  سررال های مختلف اعتبا  و پایایی این پرسررشررنام   ا تایید کردهخودکا آمدی ساالتر اسررت. پژوهش

 زا ش داده اسررت. وی همچنین سرای سر سرری اعتبا   86/0مقیاا خودکا آمدی پرسررشررنام   ا از طریق آلفای کرونباخ سرای خرده

شنام  س شنام ، از پر س ست آمده سازه پر ستگی سد ست ک  همب ستفاده کرده ا شان  86/0های عزت نفس و خودا زیاسی ا سود ک  ن

( 1383عراسیان )، و ا85/0( 1377نیا )دهنده اعتبا  سررازه ساال و قاسل قبول سود. همچنین اعتبا  این پرسررشررنام  د  پژوهش عبدی



شان دهنده اعتبا  ساالی این پرسشنام  سود. د  پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ سرای مولف  91/0 های  زا ش شده است ک  ن

  سدست آمده سود ک  نشان دهنده اعتبا  قاسل قبول این پرسشنام  سود. 828/0و  711/0خودکا آمدی عمومی و اجتماعی س  ترتیب 

معتضدی، حضرت معصوم )ع(، امام حسین)ع(، سیستون، امام  ضا)ع( و  هایمجوزهای الزم از مراج  ادا ی سیما ستاند  استدا      

ستانسجاد،  شد. از سیما  شدن تعداد نمون اخذ  شد. پس از مشخص  ی پژوهش، پرسشنام  سر  وی زنان ها تعداد کل زنان د یافت 

ها، اطالعات الزم د  مو د اهداف ز افراد مو د نظر سرای پاسررخگویی س  پرسررشررنام تازه زایمان کرده اجرا شررد. قبل از د خواسررت ا

دهی س  سررواالت، س  آنها داده شررد. همچنین س  منظو  جلب اعتماد افراد، س   منام سودن ها و نحوه پاسررخپژوهش، پرسررشررنام 

 ها اشا ه شد. پرسشنام 

ستند  این پژوهش از  وش       صیفی و ا صیفی ویژ یهای آما  تو شد. د  آما  تو ستفاده  هایی همچون فراوانی، میانگین، باطی ا

سی  واسط  سون سرای سر  ستگی سا  وش پیر سب   ردید؛ همچنین از تحلیل همب سمیرنوف محا انحراف معیا ، و آزمون کلمو روف ا

 ی متغییرهای پیش سین از  وش سینی کنندهای اسررتنباطی س  منظو  نقش پیشسین متغییرهای پژوهش اسررتفاده شررد. د  تحلیل

شد.  ستفاده  سیون چند ان  سا  وش همزمان ا سخ   SPSSها از نرم افزا  د  این پژوهش سرای تجزی  و تحلیل دادهتحلیل   ر  20ن

 استفاده شد.

 

 یافته ها:

  زا ش شده است.  1های توصیفی هر متغیر محاسب  و د  جدول یافت 

 متغیرهای پژوهشهای توصیفی :  شاخص1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین زیرمولفه            مولفه

 

 افسردگی

 956/4 37/12 افسرد ی عاطفی

 452/5 73/13 افسرد ی شناختی

 562/5 37/14 افسرد ی جسمانی

 

 خودکارآمدی

 693/2 48/8 خودکا آمدی عمومی 

 717/2 93/8 خودکا آمدی اجتماعی

 

توان قاسل مشاهده است. سرای مثال می 1میانگین متغیرهای مو د پژوهش س  عنوان معتبرترین شاخص  رایش مرکزی د  جدول     

ها حول میانگین سود. شاخص انحراف استاندا د نیز سیانگر میزان پراکند ی نمره 37/12سراسر سا « افسرد ی عاطفی»دید ک  میانگین 

تری دا ند. سرای مثال تر ساشد افراد د  متغیر مو د سنجش نمرات مشاس است. س  عبا ت دیگر هرچ  انحراف استاندا د توزی  نمرات کم

 ( سودند.956/4) «افسرد ی عاطفی»تر از نمرات ( پراکنده562/5« )افسرد ی جسمانی»توان دید ک  نمرات د  جدول فوق می

های آما یی هستند ک  د  تحلیل فرضیات از های همبستگی و تحلیل   رسیون نوع آزمونتر سیان شد، آزمونهمان و  ک  پیش     

های پژوهش است. ها نرمال سودن و یا نزدیک س  نرمال سودن توزی  نمرات مولف فرض اجرای این آزمونه خواهد شد. پیشآنها استفاد

اسمرینف اجرا شد. نتایج این  کلمو روف آزمون های پژوهشفرض نرمال سودن توزی  نمرات افراد د  مولف لذا سا هدف سر سی پیش



ها نشان ی این آزمون نرمال نبودن توزی  نمرات است، این یافت د. سا توج  س  اینک  فرضی نش معنادا  متغیرها تمامی د  آزمون

 متغیرها تمامی دیگر عبا ت س  های پژوهش  عایت شده است وفرض نرمال سودن توزی  نمرات د  تمامی مولف دهند ک  پیشمی

 ا ائ  شده است.  2نتایج این آزمون د  جدول  .سودند نرمال س  نزدیک توزی  دا ای

 اسمرینف :  نتایج آزمون کلمو روف2جدول

آزمون کلموگروف اسمرینف  زیرمولفه            مولفه

KS 

 معناداری 

 

 افسردگی

 813/0 952/0 افسرد ی عاطفی

 621/0 721/0 افسرد ی شناختی

 249/0 394/0 افسرد ی جسمانی

 

 خودکارآمدی

 589/0 609/0 خودکا آمدی عمومی 

 799/0 941/0 خودکا آمدی اجتماعی

 نفر 314کل نمون : 

 

 یافت  های استنباطی:

 کند.بینی میخودکارآمدی، افسردگی پس از زایمان زنان کرمانشاهی را پیش

 : ماتریس همبستگیِ خودکا آمدی سا افسرد ی پس از زایمان3جدول 

 5 4 3 2 1 متغیر

     1 خودکا آمدی عمومی 1

    1 65/0** اجتماعیخودکا آمدی  2

   1 -36/0** -37/0** افسرد ی عاطفی 3

  1 44/0** -46/0** -36/0** افسرد ی شناختی 4

 1 27/0** 32/0** -25/0** -47/0** افسرد ی جسمانی 5

0.01<P   :** ،0.05<P  :* 

نتایج اجرای تحلیل  3ضرایب همبستگی دو س  دویی متغیرهای خودکا آمدی سا افسرد ی س  شیوه پیرسون محاسب  شد. جدول 

دهد. نتایج تحلیل همبستگی د  جدول سیانگر آن است ک  خودکا آمدی عمومی س و  معنادا ی سا افسرد ی همبستگی  ا نشان می

ی  اس   دا د و این  اس   سصو ت منفی و معکوا سود. س  عبا ت دیگر هرچ  س ح عاطفی، افسرد ی شناختی، و افسرد ی جسمان

 کنند و سالعکس. خودکا آمدی عمومی د  افراد سیشتر ساشد، د  مقاسل افسرد ی کمتری  ا تجرس  می

و جسمانِی افسرد ی  سا اسعاد عاطفی، شناختی،« خودکا آمدی اجتماعی»ی شود ک  زیرمولف د  ستون دوم جدول مشاهده می      

معنادا  سودند. تفسیر این  اس   س  اینصو ت است ک  هرچ   001/0ی منفی و معنادا  داشت و معنادا ی تمامی  واسط د  س ح  اس  

 افراد خود  ا د  زند ی، وظایف و  اس   سا دیگران، کا آمدتر و توانمند سدانند، س ح افسرد ی د  آنها کمتر است.  

تر ای سین خودکا آمدی و افسرد ی پس از زایمان س و  جدا ان  مو د سر سی قرا   رفت و د  ادام  جهت سر سی دقیقه اس       

دیده 4ی دوم، تحلیل   رسیون چند ان  س  شیوه همزمان انجام شد ک  نتایج اجرای س  مرتب  تحلیل   رسیون د  جدول ضی فر



س  ترتیب متغییر مالک « افسرد ی جسمانی»، و «افسرد ی شناختی»، « ی عاطفیافسرد»های شود. د  این س  تحلیل، مولف می

سین وا د س  عنوان متغیرهای پیش« خودکا آمدی اجتماعی»، و «خودکا آمدی عمومی»های خودکا آمدی شامل سودند و زسرمولف 

 معادل  شدند.

 خودکارآمدی: خالصه رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان روی 4جدول 

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

 

 افسردگی عاطفی

  خودکا آمدی عمومی

21/0 

 

18/0 

 

02/16 

 

001/0 

277/0- 922/3- 001/0 

 001/0 -567/2 -207/0 خودکا آمدی اجتماعی

 

 افسردگی شناختی

  خودکا آمدی عمومی

27/0 

 

20/0 

 

64/23 

 

001/0 

241/0- 969/2- 001/0 

 001/0 -639/3 -305/0 خودکا آمدی اجتماعی

 

 افسردگی جسمانی 

  خودکا آمدی عمومی

23/0 

 

19/0 

 

76/21 

 

001/0 

326/0- 269/5- 001/0 

 001/0 -451/2 -200/0 خودکا آمدی اجتماعی

  

های ، حضو  همزمانِ زسرمولف 4سا توج  س  ضرایب استاندا د   رسیونی و آزمون معنادا ی شیب د  اولین معادل  د  جدول      

های خودکا آمدی د   ا تبیین کنند. ستای تمام زیرمولف  «افسرد ی عاطفی»ی د صد از وا یانس مولف  18توانند خودکا آمدی می

سینی افسرد ی منفی و معکوا قاد  س  پیشسا ستای  «خودکا آمدی اجتماعی»، و «خودکا آمدی عمومی»معنادا  سود.  001/0س ح 

سینی کرد ک  افسرد ی عاطفی آنها د  س ح ساالیی توان پیشها د  افراد میعاطفی سودند، س  عبا ت دیگر سا ساال سودن این زیرمولف 

 و سالعکس.  ساشد

« خودکا آمدی اجتماعی»، و «خودکا آمدی عمومی»های دهد ک  حضو  همزمان زیرمولف ن می، نشا4معادل  دوم د  جدول      

سینی کنند. ضرایب استاندا د   رسیونی و آزمون معنادا ی  ا پیش« شناختی»د صد از وا یانس افسرد ی د  حوزه  20توانند می

افسرد ی »سینی قاد  س  پیش 001/0نها س و  معنادا ی د  س ح دهند از میان متغیرهای موجود د  معادل ، تمامی آشیب نیز نشان می

 منفی و معکوا، سود. « خودکا آمدی اجتماعی»، و «خودکا آمدی عمومی»های سودند. جهت  اس   سرای زیرمولف « شناختی

افسرد ی » وا یانس از د صد 19 سینیپیش س  خودکا آمدی قاد های همزمانِ زیرمولف  حضو  ،4 جدول د  سوم معادل  س  توج  سا     

 منفی و معنادا  هامولف  تمامی ستای و جهت  ذشت ، تحلیل دو همچون نیز تحلیل این د . سودند زنان تازه زایمان کرده، د  «جسمانی

خودکا آمدی »، و «خودکا آمدی عمومی»ک   دادمی نشان نیز شیب معنادا ی آزمون و   رسیونی استاندا د ضرایب منفیِ. سود

ها د  افراد سیشتر یرمولف کردند. س  عبا ت دیگر هرچ  س ح این زسینی میسصو ت معکوا افسرد ی جسمانی  ا پیش« اجتماعی

 کمتر است و سالعکس.ساشد، س ح افسرد ی جسمانی د  آنها 

 نتایج:

ی خودکا آمدی (، و نظری 1976ی افسرررد ی شررناختی سِک)مدل مو د پژوهش از لحاظ نظری د  جهت تایید فرضرریات نظری     

شت. د  حوزه1977سندو ا) شناختی نیز پژوهش سا توج  س  دید اه فالول)(، قرا  دا صل دوم س و  1988ی  اهبردهای فرا ( ک  د  ف

ی نخست پس از زایمان د  سرخی  ی پس از زایمان اختاللی است ک  د  دو الی شش هفت مفصل توضیح داده شد، انجام شد. افسرد

ساا عدم کفایت و ناتوانی د  انجام وظایف و زنان دیده می سردی، خلق ناپایدا ، اح شود ک  دا ای عالئمی همچون  ری  کردن، دل



شدید هو موننقش ست. این عالئم س  دنبال تغیرات  سری ا شدت آن د  افراد ی پس از زایمان پدیدا  میهای ماد ی و هم شوند و 

ست) وه  شناختی ماد ان  ا یکی از عوامل 2015و همکا ان،  1مختلف متفاوت ا شناختی و  ضعیت  وان شگران و (. همچنین پژوه

 (. 1396کنند)پا سا و همکا ان، سروز و شدت افسرد ی پس از زایمان د  ماد ان معرفی می

های مو د انتظا   ا سازماندهی کرده و های مو د نیاز سرای  سیدن س  موقعیتن معناست ک  فرد چگون  شیوهخودکا آمدی س  ای    

شولتز های آینده سرمیشان سرای عمل د  موقعیتکند. اد اک خودکا آمدی س  انتظا ات افراد د  زمین  تواناییآنها  ا اجرا می  ردد )

  همراه دیگر س آمدی  ا د  سافت یک نظری  کا  زا ی شخصی و جمعی قرا  داده است ک  ( خودکا1997(. سندو ا )1392و شولتز، 

 العاده موثر است.عوامل شناختی اجتماعی د  تنظیم موفقیت و سالمت آدمی فوق

ضی      سرد ی پس از ی دوم پژوهش قد ت خودکا آمدی د  پیشد  فر ضیزسینی اف سی قرا   رفت. د  این فر   نیز ایمان مو د سر 

ضی  سیون تحلیل مرتب  س  ی اول،همچون فر  یری قرا  خواهد  ادام  مو د سحث و نتیج د  ک  شد انجام همزمان شیوه س    ر

 شدند.  معادل  وا د سینپیش متغیرهای عنوان س  خودکا آمدی عمومی و اجتماعی هایِزیرمولف  این تحلیل د   رفت.

شین هایپژوهش مرو  د      شاهده پی سو پژوهش این از آمده سدست نتایج ک  شودمی م شین هایپژوهش سا هم ست سوده پی  س . ا

  د (2009)مو ل (،2016لو سرردون و همکا ان) ،(1389)مردانی حمول  و حید ی ،(1396)دالو ی همچون پژوهشررگرانی مثال

سرد ی پس از زایمان  ا تایید کردهپژوهش خود وجود  اس   سرد ی و یا اف های اند. سناسراین یافت ی معکوا سین خودکا آمدی و اف

  ن، س  نتایجی مشاس  و همسو  سیده است.های مشاس  پیشیپژوهش حاضر از لحاظ مقایس  سا پژوهش

 سینیپیش توانایی سین)خودکا آمدی عمومی و اجتماعی(پیش هاییرمولف ز ک  داد نشررران 4تحلیل   رسررریون د  جدول  نتایج    

زایمان، خود  ا  از پس زمان د  افراد ا ر ک  اسرررت تفسررریر قاسل این و  یافت  این دا ند.  ا «عاطفی افسررررد ی» وا یانس از 18/0

 دچا  ند، کمترماد ی و نگهدا ی از کودک سرآیتوانند از پس وظایف توانمند و کا آمد سدانند و اد اکشررران سر این ساشرررد ک  می

کنند. همچنین زنانی ک  تر و کا آمدتر عمل میقوی زایمان از پس عاطفی افسرررد ی سا مقاسل  د  یا و شرروندمی عاطفی افسرررد ی

س از دچا  افسرررد ی پ ی پس از زایمان خود  ا د  مدیریت و ایجاد  واسط اجتماعی کا آمد و توانمندتر سدانند، کمترخود  ا د  دو ه

ست، زنانی ک  خود  ا از لحاظ اجتماعی کا آمدتر میزایمان می سیر ما از این یافت  این ا سر و شوند. تف دانند، د  ایجاد  اس   سا هم

شررود ک  دچا  افسرررد ی کنند و همین ساعث میانجام وظایف همسررری و خان  و  واسط سا اطرافیان احسرراا ضررعف و ناامیدی نمی

 ی پس از زایمان نشوند. عاطف

 نیز مرحل  این د . شررد یسر سرر شرراختی افسرررد ی سینیپیش د  های خودکا آمدیزیرمقیاا نقش دوم   رسرریون تحلیل د     

 ک  داد نشررران سر سررری این نتایج. شررردند معادل  وا د سینپیش متغیرهای عنوان س  های خودکا آمدی عمومی و اجتماعیزیرمولف 

 از پس ک  افرادی فت  این است،تفسیر ما از این یا. کنندمی سینیپیش  ا «شناختی افسرد ی» وا یانس از 20/0 سینپیش هایمولف 

س  میزان سیشرررتری از  شرررناختی لحاظ از دانند،خود  ا د  انجام وظایف و امو  مرسوط س  فرزند، همسرررر و خان  کا آمد می ایمان

 . هستند امان د  سازافسردهافسرد ی شناختی و تفکرات 

                                                           
1 Rouhe  



. شد سر سی جسمانی افسرد ی سینیپیش د  خودکا آمدی عمومی و اجتماعی هایزیرمقیاا نقش نیز 4سوم جدول  سخش د     

سصرررو ت معنادا  و معکوا   ا «جسرررمانی افسررررد ی» وا یانس از 19/0 سین،پیش هایزیرمولف  ک  داد این تحلیل نشررران نتایج

ضر هاییافت  توانمی پژوهش نظری مبانی س  توج  سا. کنندمی سینیپیش سیر این و   ا حا های عمومی افراد از جنب  ا ر ک  کرد تف

و اجتماعی خودکا آمدی، اد اک و ساو های مثبتی نسررربت س  خود داشرررت  ساشرررند و هموا ه خود  ا توانمند د  انجام امو  سدانند و 

زایمان سرای استال س  افسرررد ی  از پس توانند امو  فرزند و همسررر و زند ی  ا س  خوسی انجام دهند،میتصررو شرران سر این ساشررد ک  

 مقاومت سیشتری دا ند و یا ا ر هم افسرد ی پس از زایمان  ا حس کنند، شدت آن د  آنها سسیا  پایین خواهد سود. 

 منابع:    

 ترجم  ف. ماهر. تهران: انتشا ات  اهگشا.(. نظری  یاد یری اجتماعی. 1383سندو ا، آلبرت. ) 

 یاند  دانشررجو ییاضرر راش و احسرراا تنها ی. اس   سرربک اسررناد سا افسرررد  .(1386)ید. سررع محمدخانی، ه؛، آزادداسسررون     

  .41-56(، 22)21ی، دانش و پژوهش د   وانشناس مجل  .شهر تهران یآزاد اسالم یهادانشگاه

ستگی ماد ی(. 1396دالو ی، مینا. )      سرد ی پس از زایمان و خودکا آمدی ماد ی د  زنان سا دا   -دلب جنینی و ا تباط آن سا اف

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات سهداشتی نام  کا شناسی ا شد پرستا ی. پایان. د مانی شهر تبریز-مراجع  کننده س  مراکز سهداشتی

  . تبریز.د مانی تبریز

سترن. عبدی      س1377)نیا، ن شجو یعموم یخودکا آمد یساو ها یاامق ییو  وا یاییپا ی(. سر  س یاند  دان شنا شکده  ی وان دان

 .111-122 (،1)2یتی، ترس یننو یهایش اند ی چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت. نشر یددانشگاه شه یو  وانشناس یتیعلوم ترس

خانواده  یس  طو  تنها و توأم سا آموزش  وان ی روه ی فتا  –ید مان شناخت ی(. اثر سخش1392)؛ صفرزاده، سیتا. کمال عسگری،     

 .44-59(، 5)19، کرمان یزن. مجل  دانشگاه علوم پزشک یما اند  س یاساس یاختالل افسرد  یمد  سهبود عال

پایان نام  کا شناسی  افسرد ی سا اض راش اجتماعی د  دانشجویان زن.ا تباط میان سو یری توج  و  (.1382. )، حسینغرایی     

 .دانشگاه ترسیت مد ا .ا شد

مجل  . تأثیر موسیقی د مانی سر میزان افسرد ی و احساا تنهایی سالمندان(. 1391) .پاکدامنداستانی،  فتحی آشتیانی، علی؛     

 . 15-28(، 16)5، سالمند

(. خودکا آمدی عمومی و فوسی اجتماعی: ا زیاسی مدل 1390نی، ساسک؛ علیپو ، امین؛ مسعودنیا، اسراهیم. ) یوی، ناد ؛ سیاساقمری     

 . 115-127(، 3)4شناختی اجتماعی  سندو ا. مجل  ی م العات  وانشناختی، 

 ن: انتشا ات ا جمند.(. تهرا1389)ی ضاع ین. ترجم  فرزیخالص   وانپزشک(. 2005، سنیامین؛ سادوک؛ ویرجینیا. )کاپالن     

 . شدانتشا ات  تهران:. د مان آن یهایوهو ش یمقاسل  سا افسرد  (.1384مجتهدزاده، ناصر. )     

ش ی روه د مان یر(. تأث1389) .شاپو  مردانی حمول ، ساقر؛ حید ی،      یزان سر م ی سا  ویکرد ا تقاء توانایی اسراز وجودشناخت یوهس  

  . 86-99(، 3)2ی، و  فتا  یعلوم شناخت یهاپژوهش ۀ ر. مجلیثا شاهد و ا زنان فرزند پس از زایمانی افسرد  خودکا آمدی و
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Predicting Postpartum Depression Based on Self-efficacy in Kermanshah's Newly delivered 

Women 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy perception 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 Self-efficacy Questionnaire (SEI; 

Sherer et al., 1982) were used to collect data. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient 

and multiple regression analysis. The findings showed that self-efficacy perception had a 

significant relationship with postpartum depression and based on high self-efficacy, low 

postpartum depression was predictable. As a result, self-efficacy is 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 self-efficacy. 

Keywords: Postpartum Depression, Self-efficacy, Women. 

 


