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Abstract
Introduction: The present study aimed to
investigate
brain-behavioral
systems,
early
maladaptive schemas and premenstrual syndrome as
predictors of postpartum blues.
Method: The present study was a descriptive
correlational research. Study population included all
referred females who diagnosed as mothers with
postpartum depression in health centers of Mashahd
city during 2018. A total sample of 172 mothers
with postpartum depression selected with Multistage cluster sampling method. The participants
completed brain behavioral systems Scale, Early
maladaptive Schema Scale, Edinburgh Postpartum
Depression Scale, and Premenstrual Syndrome
Scale. Collected data were analyzed by a stepwise
regression model.
Results:
The
results
showed
that
inhibition/activation
behavioral
systems,
premenstrual syndrome, impaired autonomy and
performance schemas and impaired limits schemas
were all related to postpartum Blues. The behavioral
inhibition system, impaired autonomy and
performance schemas, impaired limits schemas and
premenstrual syndrome positively predicted
postpartum Blues and the behavioral activation
system negatively predicted postpartum Blues.
Conclusion: Overall, the results of the study
confirm that mood, are directly or indirectly
influenced by psychological, endogenous and
biological factors such as brain behavioral system,
schema, premenstrual syndrome. In order to
conceptualization,
prediction
and
treatment
postpartum blues disorder, we need to consider the
role of early maladaptive schema, premenstrual
syndromes and behavioral inhibition system.
Keywords: Brain Behavioral System, Schema,
Premenstrual Syndrome, Postpartum Blues.
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از طرفی گاهی شناختهای افراد تحت تأثیر بعضی از
حالتها و بیماریهای جسمی قرار میگیرد و باعﺚ تحریف
هایی در عملکرد و نگرش فرد میشود که این تحریفهای
شناختی خلق و عاطفه را تحتتأثیر قرار میدهد ،یکی از
این حالتها که در زنان رخ میدهد ،نشانگان پیش از
قاعدگی )PMS( 1است که برای توصیف عالئم جسمی و
روانی بکار میرود و حدود  1هفته قبل از قاعدگی شروع
میشود و با شروع خونریزی قاعدگی بر طرف میشود(.)77
بررسیهای همهگیرشناسی حاکی از این است که حدود 15
درصد زنان عالئم فیزیکی و روانی قبل از قاعدگی را تجربه
میکنند( ،)71ولی موارد شدید آن تنها در  5درصد موارد
گزارش شده است( .)79شایعترین عالئم خلقی این افراد
افسردگی ،بیثباتی عاطفی ،خشم و تحریکپذیری و شایع-
ترین عالئم جسمی احساس درد ،نفخ شکم و آکنه
است(7.)71
تحقیقات نشان دادند که نشانگان پیش از قاعدگی در
متاهلها شدیدتر از مجردها است( .)75 ,74همچنین
تحقیقات نشان دادند که بین نشانگان پیش از قاعدگی و
افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد و زنانی که شدت
عالئم پیش از قاعدگی در آنان بیشتر است به احتمال زیاد
بیشتر به افسردگی پس از زایمان مبتال میشوند(.)71 ,76
از طرفی عقیده بر این است که تغییرات هورمونی که
احتماالً در ایجاد اندوه پس از زایمان نقش دارند ،مشابه
همان تغییراتی است که در نشانگان پیش از قاعدگی نیز رخ
میدهند( .)78چون نشانگان پیش از قاعدگی را میتوان به
صورت عود دورهای ترکیبی از تغییرات آزاردهنده فیزیکی،
روانی یا رفتاری در خالل فاز لوتئال 9چرخه قاعدگی تعریف
نمود که عوامل متعددی در بروز آن دخالت دارند( .)73سه
فرضیه که بیش از همه به عنوان علل این عارضه مطرح
شدهاند ،عبارتند از :نظریه هورمونهای تخمدانی ،هورمون-
های هیپوفیز و نظریه روانیاجتماعی .واکنشهای پیچیده
بین هورمونهای تخمدانی ،میانجیهای نظام عصبی
مرکزی و نظام عصبی خودکار میتوانند این اختالل را ایجاد
کنند .مثالً گفته میشود نوسانات غلظت پالسمایی استروژن
و پروژسترون میتواند تغییرات خلقی را شعله ور کند(.)11

مقدمه
بارداری و دوره بعد از زایمان ،مادر را با چالشهای متعددی
روبرو میکند( ،)7با این وجود اکثر مادران به خوبی از
عهده مراقبت از کودك برمیآیند ،اما برای برخی از مادران
چالشهای این دوره میتواند بهحدی استرسزا باشد که
باعﺚ شروع اختالالت روانی از جمله اضطراب ،افسردگی و
یا اندوه پس از زایمان 7شود( .)9 ,1اندوه پس از زایمان ،از
جمله عوارضی است که ممکن است در دوران بعد از زایمان،
مادران را درگیر کند و با حالتهای غمگینی یا گریه
مشخص میشود( .)4اندوه پس از زایمان نوعی از اختالالت
خلقی زودرس پس از زایمان است که روز دوم پس از
زایمان آغاز و تا روز دهم پس از زایمان بهبود مییاید(.)5
نوع شدیدتر این عارضه که با خلق افسرده ،افزایش اضطراب
و بیخوابی مشخص میشود ،افسردگی بعد از زایمان نام
دارد(.)6
عوامل ایجادکننده اندوه پس از زایمان به درستی شناخته
شده نیستند .اما در مورد علل احتمالی میتوان به این موارد
اشاره نمود؛ احساس یأس در اثر ترس و تهییج که در اکثر
زنان ،طی حاملگی و زایمان بروز میکند ،ناراحتی ناشی از
اوایل دوره نفاس ،خستگی حاصل از مشکالت خواب،
اضطراب در مورد عدم توانایی برای مراقبت از نوزاد ،ترس از
کاهش جذابیت بعد از زایمان ،همچنین دخالت عوامل
هورمونی از جمله کاهش سطح اندورفین ،استروژن و
پروژسترون نیز در بروز این عارضه عنوان شده است(.)1
اگرچه تغییرات هورمونی در زنان محدود به دوره بعد از
زایمان نمیشود و گاها کل چرخه زندگی آنان را تحت تأثیر
قرار میدهد .ولی یکی از مهمترین دورههای تغییرات
هورمونی در زنان دوران قاعدگی است ،در واقع شروع
دوران قاعدگی در نوجوانی مهمترین رویداد تکاملی دستگاه
تناسلی و توانایی باروری دختران است( .)8خونریزی
قاعدگی به طور متوسط در  79سالگی شروع شده ،در سال
های باروری ادامه دارد و در دوران یائسگی قطع می
شود( .)3تجربه فرایندهای روانشناختی ،هیجانی و جسمانی
مرتبط با قاعدگی ،استرسزا بودن این نشانهها و گاه مداخله
آنها با زندگی روزمره فرد ،اهمیت توجه به قاعدگی را مورد
تأکید قرار میدهد(.)71

1- postpartum blues
2- Premenstrual syndrom
3- luteal phase
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از طرفی در حوزهی رشد شناختی ،اصطالح دیگری که
هیجان ها را تحت تأثیر قرار میدهد طرحواره 7نام دارد.
نظریهپردازان طرحواره را به صورت قالبی در نظر می گیرند
که براساس واقعیت یا تجربه شکل میگیرد تا به افراد
کمک کند تجارت خود را تبیین کنند( .)17طرحواره
بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کنندهی یک واقعه
شناختی ،هیجانی و رفتاری است .به عبارت دیگر طرح کلی
از عناصر برجسته یک واقعه را طرحواره میگویند( .)11در
زمینه رشد شناختی ،طرحواره به عنوان ‹‹نقشهی انتزاعی
شناختی›› در نظر گرفته میشود که راهنمای تفسیر
اطالعات و حل مسئله است .با این حال در روانشناسی
طرحوارهها بهعنوان یک اصل سازمان بخش در نظر گرفته
میشود که برای درك تجارب زندگی فرد ضروری
است( .)19طرحوارهها در اوایل زندگی شکل میگیرند ،به
حرکت خود ادامه میدهند و خودشان را به تجارب بعدی
زندگی میچسبانند ،حتی اگر هیچ کاربرد دیگری نداشته
باشند .این مسئله همان چیزی است که از آن گاهی اوقات
بهعنوان نیاز به ‹‹هماهنگی شناختی›› یاد میشود ،یعنی
‹‹حفظ دیدگاهی با ثبات دربارهی خودو دیگران›› ،حتی اگر
این دیدگاه نادرست یا تحریف شده باشد( .)11با این تعریف
کلی طرحوارهها میتواند مثبت یا منفی ،سازگار یا ناسازگار
باشد و همچنین میتواند در اوایل زندگی یا در مسیر بعدی
زندگی شکل بگیرد(.)11
حال اگر طرحوارهها در خصوص افراد مبتال به اندوه پس از
زایمان بررسی شود به این نتیجه میتوان رسد که گاها
خلق افسرده هیجانهای افراد را محکوم به طرحواره بی-
رمقی و بی حوصلهگی میکند و باعﺚ افت فعالیت افراد
میشود ،برای مثال در اندوه پس از زایمان ،این بیماری
حتی گاهی فرد را به مرز از بین بردند خود و فرزندش می-
کشاند( .)14ولی گاهی این بیماری میتواند با همیاری
دیگران سریع بهبود یابد .به هر حال اندوه پس از زایمان،
وضعیتی طبیعی است که در  51درصد زنان پس از تولد
نوزاد روی میدهد( .)19تغییرات سریع هورمونی و اشکال
در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز -آدرنال از علل این عارضه
می باشد( .)15اگرچه این تغییرات هورمونی سریع ،گذار و
گاها خودمحدود شونده است و فقط طی چند روز اول پس
از زایمان مشاهده میشود( ،)16اما در برخی موارد ،اندوه

این دوران ،آغاز افسردگی پس از زایمان است( .)11این
نوع سریع از هیجانها فرد را دچار سردرگرمی میکند چون
هیجانها چند بعدی هستند و به صورت پدیدههای ذهنی،
زیستی ،هدفمند و اجتماعی وجود دارند .هیجانها از این
نظر احساسهای ذهنی هستند که باعﺚ میشوند به
صورت شناختی مثل عصبانیت یا شادی احساس شود(،)18
به طورکلی این نوع شکلگیری رفتار و هیجان در فرد می-
تواند خواستگاه دیگری نیز داشته باشد ،یعنی این که افراد
براساس برنامه زیستیعصبی بعضی از رفتارها را در طول
زمان حذف و برای برخی دیگر ،برنامه طوالنی مدتی را
پیشبینی میکنند ،این نوع شکلگیری رفتار را باید در
نظریههای زیستی شخصیت 1بررسی کرد ،یکی از برجسته-
ترین رویکردها در این زمینه ،نظریه ساختارهای زیستی
شخصیت یا نظریه نظامهای مغزیرفتاری گری 9است.
گری( )91 ,13با بازنگری ادبیات پژوهشهای حیوانی در
نظریه حساسیت به تقویت )RST( 4از شخصیت یک الگوی
زیستی ارائه نمود که شامل سه نظام مغزیرفتاری است .به
اعتقاد گری( )91 ,97این نظامهای مغزیرفتاری اساس
تفاوتهای فردی میباشند و فعالیت هر یک از آنها به
فراخوانی واکنشهای هیجانی متفاوت نظیر ترس و
اضطراب میانجامد ،اولین نظام ،نظام فعالسازی رفتاری5
( )BASمیباشد که به محركهای شرطی پاداش و فقدان
تنبیه پاسخ میدهد ،فعالیت و افزایش حساسیت نظام فعال-
ساز رفتاری موجب فراخوانی هیجانهای مثبت و رفتارهای
روی آورد و اجتناب فعال میگردد( .)99همچنین حساسیت
نظام فعالساز رفتاری نشان دهنده تکانشگری است(.)13
دومین نظام ،نظام بازداری رفتاری )BIS( 6است که به
محركهای شرطی تنبیه و فقدان پاداش و همچنین به
محركهای جدید و محركهای ترسآور ذاتی پاسخ می
دهد(7.)99
فعالیت نظام بازداری رفتاری موجب فراخوانی حالت عاطفی
اضطراب و بازداری رفتاری ،اجتناب فعلپذیر ،خاموشی،
افزایش توجه میگردد( .)95 ,94سومین نظام ،نظام ستیز و
1- schema
2- biological personality theories
3- Gray behavioral brain systems
4- reinforcement sensitivity theory
5- behavioral activation system
6- behavioral inhibition system
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گریز )FFS( 7است که به محركهای آزارنده حساس است
و مؤلفههای رفتاری نظام ستیز و گریز که فعالیت زیاد آن با
پسیکوزگرایی ارتباط دارد ،پرخاشگری تدافعی (ستیز) و فرار
سریع از منبع تنبیه (گریز) می باشد(.)91 ,96 ,97
گری( )13براساس نظریه نظامهای مغزیرفتاری این فرض
را مطرح ساخت که اختالالت روانپزشکی ناشی از اختالل
کارکرد یکی از این نظامها یا تعامالت آنها با هم میباشد،
از زمان ارائه الگوی گری ( )91پژوهشگران این فرضیه را
مطرح کردند که حساسیت نابهنجار این نظامها نشان دهنده
آمادگی و استعداد به اشکال متعدد آسیب شناسی روانی
است( .)93 ,98بهطوریکه نظام فعالساز رفتاری و نظام
بازداری رفتاری میتواند دامنه وسیعی از اختالالت را تبیین
کند .گری ( )13اذعان کرد که اضطراب و افسردگی
نوروتیک نتیجه فعالیت بیشتر نظام بازداری رفتاری در
حالیکه افسردگی پسیکوتیک از فعالیت کم نظام فعالساز
رفتاری و سوء مصرف مواد از فعالیت بیشتر نظام فعالساز
رفتاری ناشی میشود( .)41گری و مکناتون ( )47با تجدید
نظر در نظریه حساسیت به تقویت تغییراتی ایجاد نمودند .بر
این اساس نظام ستیز و گریز ،به نظام ستیز،گریز و انجماد1
( )FFFSتغییر یافت که در تئوری جدید انجماد یا بهت
پاسخ به تهدیدهای واقعی که قابل اجتناب نیستند اشاره
دارد(.)41
بهطور کلی خلق ،حالت طبیعی درونی شخص میباشد که
به میزان زیادی بر رفتار ،شخصیت و ادراك افراد تأثیر می-
گذارد .شخص طبیعی طیف وسیعی از انواع خلقها را
تجربه میکند و قادر به کنترل خلقیات خود میباشد .گاهی
افراد یک احساس غمگینی و یاس را به نام اندوه تجربه
میکنند که بسیار شایع است و به عنوان پاسخ طبیعی به
سرخوردگیهای روزمزه تلقی میشود و گاهی ممکن است
این اندوه راه انداز اختالل وسیعتری همچون افسردگی
باشد .با توجه به این که نتایج تحقیقات در خصوص اندوه
پس از زایمان و همچنین نظامهای مغزیرفتاری گاها
متناقض بوده است ،پژوهش حاضر سعی دارد با در نظر
گرفتن تحقیقات پیشین و همچنین با استفاده از تئوری
جدید حساسیت به تقویت به این سوال پاسخ دهد که آیا
نظامهای مغزیرفتاری ،طرحوارههای ناسازگار اولیه و

نشانگان پیش از قاعدگی با اندوه پس از زایمان مادران
رابطه دارد؟
روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-
همبستگی است.
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی
 71496مادری می باشد که در طی هفته اول پس از
زایمان به مراکز بهداشتی (مراکز جامع سالمت) شهر مشهد
در طی  6ماهه اول ( فروردین تا شهریور) سال 7931
مراجعه کرده و فرم غربالگری اولیه سالمت روان آن توسط
مراقب سالمت و کارشناس سالمت روان تکمیل شده و
براساس مصاحبه تشخیصی 9روانپزشک و  5روانشناس
مبتنی بر مالكهای تشخیصی  DSM-5تشخیص اختالل
اندوه پس از زایمان گرفتند .در این پژوهش سعی شد که
مالكهای تشخیص افتراقی بین اختالل اندوه پس از
زایمان با افسردگی پس از زایمان و روانپریشی پس از
زایمان با دقت بررسی شود و از آنجا که این اختالالت
مشابهت زیادی به همدیگر دارند ،بین طول دوره ابتال و
نشانگان اصلی ،تفاوتها مشخصاً در نظر گرفته شود .به-
منظور انتخاب افراد نمونه از این جامعه از روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .به این ترتیب که در
مرحله اول ،سه مرکز بهداشتی سطح شهر مشهد (مرکز
بهداشت شماره  7و  1و  )9به عنوان طبقات اولیه در نظر
گرفته شدند ،و در مرحله دوم پنج پایگاه بهداشتیدرمانی از
بین طبقات اولیه به طور تصادفی انتخاب شدند .در نهایت
تعداد  711نفر بهعنوان گروه نمونه براساس جدول مورگان
انتخاب شدند .دامنه سنی شرکتکنندگان از  73تا  47سال
و میانگین سنی آنها  91سال بود .به لحاظ مقطع
تحصیلی ،شرکتکنندگان از مقطع تحصیلی سیکل تا
دکترا16(7شرکتکننده تحصیالت راهنمایی 56 ،نفر دیپلم،
 48نفر فوق دیپلم و کارشناسی 94 ،نفر کارشناسی ارشد و
 8نفر پزشک و دکترا) پراکنده بودندمالكهای ورود به
مطالعه شامل؛ تحصیالت سیکل به باال ،عدم استفاده از
داروهای مؤثر بر روان و ایجاد کننده خلق منفی ،عدم اعتیاد
به سیگار ،الکل و مواد مخدر ،نداشتن مشکالت طبی،
1- fight flight systems
2- freeze
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روانی ،مامایی و عدم وجود سابقه اندوه و افسردگی پس از
زایمان در زایمان های قبلی ،عدم تجربه رویداد استرس آور
زندگی طی دوران بارداری مثل فوت عزیزان و طالق بود.
مالكهای خروج از مطالعه نیز شامل؛ عدم همکاری در
خصوص تکمیل پرسشنامهها و رضایتنامه بود.
ابزار
 -7مقیاس افسردگی ادینبرگ :7این مقیاس یک آزمون 71
سوالی چندگزینه ای خود گزارشی است که جهت سنجش
اندوه پس از زایمان مورد استفاده قرار میگیرد .میزان نمره
آزمون بین  5تا  11میباشد که براساس میزان نمره کسب
شده نمرات باالی  71جهت بررسی افسردگی های خفیف
تا شدید مورد بررسی قرار میگیرد .طبق این آزمون ،افرادی
که نمرات کمتر از  71را کسب کنند ،به عنوان سالم تلقی
میشوند .نمرات بین  71الی  ، 75به عنوان غم پس از
زایمان و نمره بیش از  ،75به عنوان افسردگی پس از
زایمان منظور میشوند .کلید آزمون در این پرسشنامه به
این صورت است که سوالهای  4 ،1 ،7از 1تا  9و سوال-
های  3 ،8 ،1 ،6 ،5 ،9و  ،71از  9تا  1نمرهگذاری میشود.
امتیازات به دست آمده را با هم جمع میشوند تا رقم کلی
آزمون به دست آید .آزمون ادینبرگ یک مقیاس استاندارد
برای بررسی افسردگی پس از زایمان میباشد و مطالعات
نشان داده اند این ابزار میتواند برای سنجش اندوه و
اختالالت خلقی در روزهای اول نفاس نیز استفاده شود .در
زمینه حساسیت آزمون مصلینژاد ( )49پایایی آن را برای
جمعیت ایرانی  65/8و ویژگی آن  16/5اعالم کرده است.
ارزش اخباری مثبت آزمون  61/1و ارزش اخباری منفی
آزمون  13/1و دقت تشخیص درست آزمون  11/6و حدود
اطیمنان برای آزمون را ( )1/161محاسبه کرده اند.
 -1پرسشنامه پنج عاملی جکسون :1این مقیاس  91گویهای
توسط جکسون( )44طراحی شده است و به منظور سنجش
نظامهای نظریه تجدیدنظر شده حساسیت به تقویت به کار
می رود .جکسون پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ برای
هر یک از این نظامها محاسبه نموده که بدین شرح است:
نظام فعالساز رفتاری ،1/89نظام بازداری رفتاری 1/16
کل نظام ستیز،گریز و انجماد ( 1/14برای هریک از زیر
نظامها به ترتیب  )1/11 ،1/14 ،1/18 ،می باشد .حسنی،
صالحی و رسولی آزاد( )45پایایی و روایی نسخه ایرانی این

مقیاس را از منظر همسانی درونی ،همبستگی مجموعه
مادهها ،بازآزمایی ،تحلیل عاملی ،همبستگی میان خرده
مقیاسها و روایی مالکی مورد بررسی قرار دادند که دامنه
آلفای کرونباخ  1/11تا  ،1/88ضریب بازآزمایی 1/64تا
 1/18و همبستگیهای مجموع ماده ها  1/18تا 1/68
گزارش کردند.
 -9فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه
یانگ :9این پرسشنامه براساس فرم کوتاه مقیاس یانگ
ساخته است .این پرسشنامه دارای  15ماده است و بر پایهی
یافتههای یانگ ( ،)46پانزده طرحواره غیر انطباقی در 5
حوزه را ارزیابی میکند .این طرحوارهها عبارتند از)7:
محرومیت هیجانی ،رهاشدگی/بی ثباتی ،بی
اعتمادی/بدرفتاری ،انزوای اجتماعی /بیگانگی ،نقص /شرم،
 )1شکست ،وابستگی /بی کفایتی ،آسیب پذیری نسبت به
بیماری ،خود تحول نایافته/گرفتار )9 ،استحقاق /بزرگ
منشی و خود کنترلی ناکافی )4 ،اطاعت ،فداکاری)5 ،
بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه /بیش انتقادی .ماده-
ها به کمک مقیاس شش گزینه درجهبندی میشود (یک:
کامالً غلط در مورد من نادرست است؛ تا شش :کامالً
درست مرا توصیف میکند) .نمرهی باال در یک خرده
مقیاس معینی احتمال وجود طرحوارهی ناسازگار را برای آن
فرد نشان میدهد .اولین پژوهش جامع در مورد ویژگیهای
روانسنجی این طرحواره ها را اسمیت ،جونز ،یانگ و
تلچ( )41انجام دادند؛ ضریب آلفای کرونباخ در جمعیت غیر
بالینی برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه بین  1/51تا
 1/81به دست آمد .این پرسشنامه را آهی ( )48ترجمه و
آماده اجرا کرده و همسانی درونی آن بر حسب آلفای
کرونباخ در گروه زنان  1/31و در گروه مردان  1/38گزارش
کرده است7 .
 -4پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی :4این پرسشنامه با
هدف سنجش نشانگان پیش از هر عادت ماهانه توسط
خدادادی  ،بدیعی و خوشدل در سال  7937و با همکاری
مرکز ارتقاء سالمت زنان طراحی شده است .این پرسشنامه
برای جامعه دانشجویان ،جوانان و بزرگساالن مؤنثی که
)1- edinburgh postpartum depression scale (EPDS
2- jackson-5 scale
)3- schema questionnaire short form(SQ-SF)(1
4- premenstrual syndrome questionnaire
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سال  ،71شماره ( 4پیاپی ،)41زمستان 7931

مجله روان شناسی بالینی

سواد خواندن را داشته و مفهوم جمالت را به خوبی متوجه
شوند ،قابل اجرا است .این پرسشنامه  93گویه دارد و
پاسخها به صورت لیکرت از هیچ تا خیلی شدید درجهبندی
شده است .شیوه نمرهگذاری در این پرسشنامه در کلیه
گویه ها به صورت مستقیم میباشد .و به این صورت است
که به هیچ (نمره صفر) و ضعیف( نمره  ) 7به شدید (نمره
 )9و به خیلی شدید(نمره  )4داده میشود و در نهایت نمرات
با هم جمع شده و نتیجه کلی مشخص میشود ،بهطوری
که نمرات باالتر نشاندهنده شدت عالئم در فرد است.
اعتبار این پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ  1/34 ،به دست
آمده است(.)43
روند اجرای پژوهش :بعد از انجام هماهنگیهای الزم
با معاونت بهداشتی استان و اخذ نامهها و مجوزها و دریافت
کد اخالق در کمیته اخالق دانشگاه آزاد واحد ،به مراکز
بهداشتی و درمانی سطح شهر مشهد مراجعه شد و در
تابلوهای اعالنات مراکز اطالع رسانی الزم جهت اجرای
پژوهش انجام گردید .بعد از تعیین روز برای پذیرش
مراجعین ،به افراد گروه هدف در خصوص روند اجرای
پژوهش ،اختیاری بودن شرکت در پژوهش ،رازداری در
خصوص اطالعات شخصی و نشانی شرکتکنندهها ،آگاهی
از نتایج پژوهش و غیره توضیح کوتاهی داده شد .باتوجه به
مالكهای ورود و خروج از پژوهش ،شرکتکنندهها
سواالت پرسشنامهها را به صورت فردی در زمان تقریبا 45
دقیقه تکمیل کردند.
یافته ها
دادههای شرکتکنندگان با بهرهگیری از نسخه  11نرم
افزار  SPSSو استفاده از تحلیل رگرسیون با ورود گام به
گام 7مورد تحلیل قرار گرفت.
جدول  7توزیع فراوانی نسبی و درصد افراد نمونه برحسب
متغیر تعداد زایمان را نشان میدهد که از بین  711شرکت
کننده  716نفر بارداری اول 41 ،نفر بارداری دوم و  14نفر
بارداری سوم را تجربه کرده بودند.
در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
نشان داده شده است .همچنین ،برای اینکه بتوانیم ارتباط
بین متغیرها را به صورت شفافتر درك کنیم همبستگی
بین متغیرها محاسبه شد که نتایج آن در جدول  1به همراه
اطالعات توصیفی ارائه شده است.

جدول  )1توزیع فراوانی نسبی و درصد افراد نمونه
شاخص

برحسب متغیر تعداد زایمان
بارداری سوم
بارداری دوم
نخستزا

فروانی

716

41

14

درصد

% 67/6

% 14/4

% 74

مطابق با جدول  ،1نتایج تحلیل همبستگی دو متغیری
بیانگر آن است که بین اندوه پس از زایمان و نشانگان پیش
از قاعدگی همبستگی مثبت و معناداری ( ) r=1/59وجود
دارد ،همچنین بین اندوه پس از زایمان با طرحوارههای
حوزه خودگردانی و عملکرد مختل ( ،) r=1/91طرحواره-
های حوزه محدودیت مختل ( )r=1/14همبستگیها مثبت
و معنادار است .همچنین همبستگی اندوه پس از زایمان با
نظام بازداری رفتاری تجدیدنظر شده مثبت و معنادار
( ،)r=1/91و با نظام فعالساز رفتاری تجدیدنظر شده
همبستگی منفی و معنادار( )r=-1/93است ،اما این متغیر
با نظامهای ستیز ،گریز و انجماد همبستگی ندارد .سایر
روابط همبستگی بیانگر آن است که نشانگان پیش از
قاعدگی همبستگی معناداری با هیچ یک از طرحوارههای
اولیه ندارد .همچنین مشخص شد که نشانگان پیش از
قاعدگی با دو نظام مغزی ـ رفتاری رابطه دارد ،بدین نحو
که از یک طرف همبستگی مثبت نسبتاً قوی معناداری
( )r=1/53با نظام بازداری رفتاری تجدیدنظر شده دارد و از
طرف دیگر همبستگی منفی معناداری ( )r=-1/74نیز با
نظام بهت یا 7انجماد دارد .عالوه براین مشخص شد که
نظام بازداری رفتاری تجدیدنظر شده با طرحوارههای حوزه
بریدگی  /طرد همبستگی منفی و معناداری ()r=-1/71
دارد اما با سایر طرحوارهها همبستگی ندارد .در خصوص
ارتباط طرحوارهها با نظام فعالساز رفتاری تجدیدنظر شده
فقط طرحوارههای حوزه خودگردانی و عملکرد مختل با
نظام فعالساز رفتاری همبستگی منفی و معناداری (-1/76
= )rنشان داد .بین سایر نظامهای مغزی ـ رفتاری با
طرحوارههای ناسازگاری اولیه نیز همبستگی معناداری
مشاهده نشد.
در ادامه با کمک رگرسیون چندگانه به روش گام به گام
نقش نظامهای مغزی رفتاری در پیشبینی و تبیین اندوه
پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفت .در این مدل
1- Step wise
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رگرسیونی متغیرهای نظامهای مغزی رفتاری ،نشانگان
پیش از قاعدگی و طرحوارههای ناسازگار اولیه برای تبیین
اندوه پس از زایمان مادران وارد مدل شدند .الزم به ذکر
است که پیش از انجام تحلیل یادشده ،نخست مفروضههای
آماری مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت .در بررسی
مفروضه عدم همخطی چندگانه ،از شاخص تحمل استفاده

شد که نتایج آن بیانگر عدم وجود همخطی بین متغیرهای
پیشبین است .همچنین مقدار آماره دوربین واتسون برابر با
 7/33است که نشان میدهد باقیماندهها نیز با هم
همبستگی ندارند ،یعنی از هم مستقل هستند .جدول 9
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون را نشان میدهد.

متغیرها
 .7اندوه پس از
زایمان
 .1نشانگان پیش
از قاعدگی
 .9بریدگی  /طرد
 .4خودگردانی و
عملکرد مختل
 .5محدودیت
مختل
 .6دیگر جهت-
مندی
 .1گوش بهزنگی
و بازداری
 .8بازداری رفتاری
()rBIS
 .3فعالسازی
رفتاری ()rBAS
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جدول  )2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
71
3
8
1
6
5
4
9
1

77

ــ
**1/59

ــ

1/13

-1/117

ــ

**1/91

1/71

1/17

ــ

**1/14

1/71

**1/78

1/11

ــ

1/16

1/13

-1/11

1/71

**-1/19

ــ

1/71

1/79

-1/71

-1/11

1/71

1/13

ــ

**1/91

**1/53

*-1/71

1/77

1/15

1/11

1/15

**-1/93

-1/13

1/14

*-1/76

1/17

-1/75* -1/14 -1/11

M

SD

71/47

7/61

71/74 97/91
74/45 46/84
74/41 46/11
71/11 95/41
71/61 41/46
75/76 44/98
ــ
ــ

71/35

9/11

71/81

5/14

71/11

4/57

77/18

4/16
4/16

 .71ستیز

-1/14

1/71

1/71

1/17

1/117

-1/71

1/15

1/111

**1/11

ــ

 .77گریز

*-1/74

-1/17

1/11

1/71

-1/111

1/11

-1/11

-1/71

*1/74

**1/41

 .71بهت یا
انجماد

-1/71

*-1/74

-1/11

1/19

-1/11

-1/11

1/14

-1/13

1/16

**71/91 1/46** 1/93

ــ

* رابطه در سطح  1/15معنادار است** .رابطه در سطح 1/17معنادار است .M .میانگین؛  .SDانحراف استاندارد.
جدول  )3مدل رگرسیونی گام به گام نظامهای مغزی رفتاری برای تبیین اندوه پس از زایمان
آمارههای تبیینی مدل
ضرایب پیشبینی مدل
مدل
سطح
سطح
متغیر
R2
R
F
t
Beta
S.E
B
معناداری
معناداری
فعالسازی
1/75 1/93 1/1117 96/73 1/1117 -6/11 -1/93 1/11 -1/71
گام اول
رفتاری
فعالسازی
1/1117 -5/56 -1/95 1/11 -1/77
رفتاری
1/15 1/51 1/1117 99/43
گام دوم
بازداری
1/1117
5/71
1/91 1/19 1/76
رفتاری
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شاخص تحمل استفاده شد که نتایج آن بیانگر عدم وجود
همخطی بین متغیرهای پیشبین است .همچنین مقدار آماره
دوربین واتسون برابر با  7/86است که نشان میدهد
باقیماندهها مستقل از یکدیگرند .در جدول  4نتایج حاصل از
این تحلیل به نمایش در آمده است.
مطابق با نتایج جدول  ،4در دو گام ،از بین  5طرحواره
ناسازگارانه ،متغیرهای تبیینکننده اندوه پس از زایمان
شناسایی شدند .ضریب تبیین به دست آمده از این مدل
بیانگر آن است که  3درصد از واریانس متغیر اندوه پس از
زایمان توسط مؤلفه خودگردانی و عملکرد مختل تبیین
میشود و با اضافه شدن مؤلفه محدودیت مختل در گام دوم،
قدرت تبیین این مدل به  74درصد رسید .نتایج آزمون مدل
در گام اول ( )F=11/78، P < 1/1117و دوم (،P < 1/14
 )F=76/7نیز بیانگر معناداری مدلها است .بررسی ضرایب
رگرسیون مدل نهایی نیز بیانگر آن است که طرحواره اولیه
خودگردانی و عملکرد مختل ( )β= 1/13 ، P<1/1117و
سپس طرحواره محدودیت مختل ()β= 1/11 ، P<1/117
قویترین پیشبینیکنندههای اندوه پس از زایمان در این
مدل هستند.
در آخرین تحلیل ،نقش نشانگان پیش از قاعدگی در
پیشبینی و تبیین اندوه پس از زایمان مورد بررسی قرار
گرفت .جدول  5حاوی نتایج این تحلیل است.

همانطور که در جدول  9مالحظه میشود ،مدل رگرسیونی
مورد بررسی در دو گام ،متغیرهای پیشبین اندوه پس از
زایمان را از بین نظامهای مغزی رفتاری شناسایی کرد.
ضریب تبیین به دست آمده از این مدل بیانگر آن است که
 75درصد از واریانس متغیر اندوه پس از زایمان توسط نظام
فعالساز رفتاری و  71درصد واریانس آن توسط نظام
بازداری رفتاری قابل تبیین است .نتایج آزمون مدل در گام
اول ( )F=96/73، P < 1/1117و دوم (،P < 1/1117
 )F=99/43نیز بیانگر معناداری مدلها است .بررسی ضرایب
رگرسیون مدل نهایی (دوم) نیز بیانگر آن است که از بین
مؤلفههای نظامهای مغزی رفتاری ،نظام فعالساز رفتاری
تجدیدنظر شده ( )β= -1/95 ، P<1/17و سپس نظام
بازداری رفتاری تجدیدنظر شده ()β= 1/91 ، P<1/117
قویترین پیشبینیکنندههای اندوه پس از زایمان هستند.
نظام فعالساز رفتاری تجدیدنظر شده اولین متغیری بوده که
وارد مدل شده است و اندوه پس از زایمان مادران را به
صورت منفی و معناداری پیشبینی میکند ،درحالیکه نظام
بازداری رفتاری ،اندوه پس از زایمان مادارن را به صورت
مثبت و معناداری پیشبینی میکند.
در ادامه و در تحلیلی مشابه نقش طرحوارههای ناسازگار
اولیه در پیشبینی و تبیین اندوه پس از زایمان مورد بررسی
قرار گرفت .در بررسی مفروضه عدم همخطی چندگانه ،از

جدول  )4مدل رگرسیونی گام به گام طرحوارههای ناسازگار اولیه برای تبیین اندوه پس از زایمان
آمارههای تبیینی مدل
ضرایب پیشبینی مدل
مدل
سطح
سطح
متغیر
R2
R
F
t
Beta
S.E
B
معناداری
معناداری
خودگردانی و
1/13 1/91
1/1117 11/78 1/1117 4/43 1/91 1/118 1/195
گام اول
عملکرد مختل
خودگردانی و
1/1117 4/96 1/13 1/118 1/194
عملکرد مختل
1/74 1/91
1/1117 75/83
گام دوم
محدودیت
1/117
9/16 1/11 1/17 1/195
مختل
جدول  ) 5مدل رگرسیون ساده نشانگان پیش از قاعدگی برای تبیین اندوه پس از زایمان
آمارههای تبیینی مدل
ضرایب پیشبینی مدل
سطح
سطح
متغیر
R
F
t
Beta
S.E
B
معناداری
معناداری
1/59
1/1117 18/11 1/1117
8/48
نشانگان پیش از قاعدگی 1/59 1/17 1/13
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بهمن علیمرادی و حمید نجات

نظامهای مغزیرفتاری ،طرحوارههای ناسازگار اولیه و نشانگان...

اضطراب و افسردگی نوروتیک بـا دو دسـته از مکانیزمهای
بازداری رفتاری مرتبط میباشد ( )54 ,13و از لحاظ عصب
شناختی ،مجموعه ساختهایی که کنشهای نظام بازداری
رفتاری را بر عهده دارند ،در سیستم جداری هیپوکمپی 7قرار
دارند و سه بخش اصلی ساختمانی این سیستم عبارتند از:
تشکیالت هیپوکمپی 1ناحیه جداری( 9که متشکل از ناحیهی
جداری میانی 4و ناحیهی جداری جانبی 5است) و مدار پاپز6
( .)56 ,55مکانیزم دسته اول این است که حساسیت بیش از
حد برخی نواحی ،به جز سیستم جداری ـ هیپوکامپی،
درونداد مخرب ذاتی بیزاری را افزایش داده و اضطراب را به-
وجود میآورد و مکانیزم دسته دوم شامل افزایش فعالیت
بیش از حد سیستم جداری ـ هیپوکامپی یا فعالیت بیش از
حد نواحی آمیگدال که به این سیستم متصل میباشد و
باعﺚ افزایش بیش از حد ارزیابیهای تهدیدآمیز از محرك-
های محیطی میشود و در نتیجه باعﺚ ارزیابی خطر و
افزایش تداعیها و ارزیابی منفی از موقعیت میگردد(.)51
نتایج همچنین نشان داد که بین نشانگان پیش از قاعدگی و
اندوه پس از زایمان همبستگی وجود دارد و نشانگان پیش از
قاعدگی قویترین پیشبینی کننده اندوه پس از زایمان در
بین متغیرها بود .این نتیجه به طوری کلی با نتایج پژوهش-
های مسیانمقدم( )58و مظلوم( )53همسو بود .عقیده بر این
است که تغییرات هورمونی که احتماالً در ایجاد اندوه پس از
زایمان نقش دارند ،مشابه همان تغییراتی است که در
نشانگان پیش از قاعدگی نیز رخ میدهند(.)61
نظامهای مغزی و هورمونها در اندوه و افسردگی پس از
زایمان و همچنین نشانگان پیش از قاعدگی نقش بسزایی
دارند ،بهطوریکه بهنظر میرسد که افسردگی پس از زایمان
که دوره شدیدتر و طوالنیتر اندوه پس از زایمان است ،در
اثر تغییرات سریع استروئیدها گنادی در دوره پس از زایمان
میباشد( .)67سطوح متفاوت انتقالدهندهای عصبی مانند
دوپامین ،نوراپینفرین و سروتونین جزء عوامل کنترل خلق
میباشد که تحت تأثیر سبک زندگی ،محیط و رژیم غذایی
هستند .التهاب حاد یا مزمن مغز به نظر میرسد که عامل

مطابق با نتایج جدول  ،5ضریب تبیین به دست آمده از این
مدل بیانگر آن است که  18درصد از واریانس متغیر اندوه
پس از زایمان توسط متغیر نشانگان پیش از قاعدگی قابل
تبیین است .نتایج آزمون مدل ()F=18/11، P < 1/1117
نیز بیانگر معناداری مدل فوق است .بررسی ضرایب
رگرسیون مدل نهایی نیز بیانگر آن است که این متغیر
پیشبینیکننده مثبت ( )β= 1/59 ، P<1/1117اندوه پس از
زایمان است.
بحث
پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفههای زیستی شخصیت
(نظامهای مغزیرفتاری) ،طرحوارههای ناسازگار اولیه و
نشانگان پیش از قاعدگی در پیشبینی اندوه پس از زایمان
در جمعیت بالینی مادران با اندوه پس از زایمان پرداخته
است .نتایج نشان داد که متغیر نظام بازداری رفتاری تجدید
نظر شده قابلیت پیشبینی اندوه پس از زایمان مادران را
دارند به گونهای که در کل نمونه متغیر نظام بازداری رفتاری
توانسته اندوه پس از زایمان مادران را پیشبینی کنند .نتایج
این پژوهش با نتایج تحقیقات کاش ،روتنبرگ ،آرنو و
گاتلیب( )51که نشان دادند بیماران افسرده در مقایسه با
افراد بهنجار دارای سطوح باالی فعالیت نظام بازداری
رفتاری هستند ،همسو میباشند ،همچنین در تایید نتایج این
پژوهش ،گری و مکناتون( )57اذعان کردند که افسردگی و
اضطراب نوروتیک نتیجه فعالیت بیشتر نظام بازداری رفتاری
است؛ در حالیکه افسردگی سایکوتیک از فعالیت کم نظام
فعالساز رفتاری ناشی میشود .جانسون ،ترنز و ایواتا( )51با
یک مطالعه همهگیرشناسی دریافتند که نمرههای باالی نظام
بازداری رفتاری ،تشخیص اختالالت افسردگی و اضطرابی
تمام عمر را پیشبینی میکند .مطالعه گابل ،رایس و
الیوت( )59نشان میدهد نظام فعالساز رفتاری با تجربه
عواطف مثبت ،خوشبینی و بهزیستی روانی رابطه تنگاتنگی
دارد و با افسردگی کمتر همبسته است .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که افراد مبتال به اندوه پس از زایمان نظام بازداری
رفتار فعالتری دارند و فعالیت نظام فعالساز رفتاریشان
محدودتر است .براساس تئوری حساسیت به پاداش فعالیت
باالی نظام بازداری رفتاری در افراد مبتال به اندوه پس از
زایمان قابل تبیین است ،چون نظام بازداری رفتاری اساس
اضـطراب و افسردگی نوروتیک است و از طرفی ایجاد

1- septohippocampal
2- hippocampus formation
3- septal area
4- medial
5- lateral
6- papez cirucuit
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اولیه افسردگی باشد ،چون مغز به التهابات بسیار حساس
است( .)61یکی از پاتوژنرهای افسردگی التهاب است که
هورمونهای محیطی و سیگنالهای التهابی میتواند به مغز
دسترسی پیدا کنند و سلولهای مربوط به میکروگلیا را که در
تعدیل پاسخهای التهابی مرکز دخیل هستند را فعال
کند( .)69در طی دوره پس از زایمان ،دو سیستم ایمنی و
محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال تحت تأثیر
هستند( .)64از طرفی قاعدگی به دلیل تغییرات دورهای
هورمونی در زنان تحت کنترل محور هیپوتاالموس–
هیپوفیز–تخمدان است( .)77در نتیجه به احتمال زیاد نظام
بازداری رفتاری در مادران با اندوه پس از زایمان ارتباط
تنگاتنگی با محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال و محور
هیپوتالموس–هیپوفیز-تخمدان داشته باشد.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد که طرحوارههای ناسازگار
اولیه میتواند اندوه پس از زایمان مادران را پیشبینی کند.
به طوری که بین طرحوارههای حوزه خودگردانی و عملکرد
مختل ،و طرحوارههای حوزه محدودیت مختل با اندوه پس
از زایمان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت .به-
طورکلی این نتایج با پژوهش مظلوم ( )53که بررسی
طرحوارههای ناسازگار اولیه و نشانگان پیش از قاعدگی در
مادران با اندوه پس از زایمان پرداخت همخوان میباشد.
همچنین یافته اخیر با نتایج پژوهشهای یانگ ( )11نیز هم-
خوانی دارد .یانگ معتقد است که ،با ارضا نشدن نیازهای
دلبستگی و صمیمت و سرخوردگی از روابط عاطفی اولیه،
طرحواره های ناسازگار مربوط به روابط صمیمانه و دلبستگی
ایجاد میشود .این باورها و طرحوارههای مربوط به روابط
بینفردی در بزرگسالی در انتخاب همسر ،بچهدارشدن ،شغل
و غیره نمود مییابد و بر آن تأثیر مخرب میگذارد( .)14هم-
چنین طرحوارهها به واسطهی ارتباط و تأثیری که بر سبک
دلبستگی ،احساس تنهایی ،اختالالت شخصیت و اختالالت
خلقی از جمله افسردگی و اضطراب میگذارد( ،)11میتواند
تأثیر مستقیم بر روابط فرد نیز بگذارد ،بهطوریکه افسردگی،
اضطراب ،غم و اندوه از شایعترین اختالالت در بزرگساالن
به شمار می آید.
مطابق با یافتههای این پژوهش ،شواهد پژوهشی نشان می-
دهد گرایشهای سرشتی نظام بازداری رفتاری و نظام فعال
ساز رفتاری که به صورت سبکهای هیجانی خود را بروز

میدهند ،عامل خطر مهمی برای اختالالت هیجانی هستند.
همچنین حساسیت ناهنجار این نظامها نشان دهنده آمادگی
و استعداد به اشکال متعدد آسیب شناسی روانی است(,65
 ،)66به گونه ای که نظام فعالساز رفتاری و نظام بازداری
رفتاری همراه با نشانگان پیش از قاعدگی و طرحوارههای
ناسازگار اولیه میتوانند دامنه وسیعی از اختالالت را تبیین
کنند .شایان ذکر است که این مطالعه با محدودیتهایی نیز
مواجه بوده است .از آنجا که پژوهش حاضر در جمعیت
مادران مبتال به اندوه پس از زایمان شهر مشهد صورت
پذیرفته است ،تعمیمپذیری آن باید با احتیاط صورت گیرد و
پیشنهاد میشود مطالعهای مشابه در میان جمعیت بالینی
مادران مبتالبه اندوه پس از زایمان با مالكهای تعمیم-
پذیری گستردهتری صورت گرفته تا بتوان به درك بیشتری
از رابطه میان متغیرهای مذکور و تعمیم آن به جمعیتهای
بیشتری دست یافت .از دیگر محدودیتهای این پژوهش
میتوان به استفاده صرف از ابزارهای خود گزارشی اشاره
کرد ،توصیه میشود بررسیهای آتی از سنجشهای عصب-
شناختی نیز برای ارزیابی نظامهای مغزیرفتاری بهره
بگیرند .از طرفی دیگر ،این مطالعه محدود به رابطه مستقیم
میان نظامهای مغزیرفتاری ،طرحواره های ناسازگار اولیه و
نشانگان پیش از قاعدگی در انده پس از زایمان مادران بوده
و نقش متغیرهای مختلفی که در این میان وجود دارند نادیده
انگاشته شده است .پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی به
بررسی نقش این مؤلفهها و به خصوص تفاوت آنها در میان
اندوه و افسردگی پس از زایمان و افسردگی به عنوان یک
اختالل خلقی در سایر افراد بپردازند .در نهایت این که
پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفههای عصبشناختی
شخصیت ،با تمرکز بر نظریه حساسیت به تقویت تجدیدنظر
شده ،در اندوه پس از زایمان مادران پرداخت و از طرحواره
های ناسازگار اولیه و نشانگان پیش از قاعدگی به عنوان
متغیرهای پیشبین استفاده کرد .یافتهها حاکی از آن بود که
حساسیت نظام بازداری رفتاری تجدیدنظر شده ،نشانگان
پیش از قاعدگی و طرحوارههای حوزه خودگردانی-عملکرد
مختل و طرحوارههای حوزه محدودیت مختل در اختالل
اندوه پس از زایمان مادران نقش دارد و در نتیجه در مفهوم-
پردازی این اختالل ،باید به نقش طرحوارههای حوزه
خودگردانی -عملکرد مختل و طرحوارههای حوزه محدودیت
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مختل بهعنوان طرحوارههای موثر پرداخته شود و همچنین
به عالئم روانیجسمی نشانگان پیش از قاعدگی نیز توجه
گردد و از طرفی محركهای شرطی که با تنبیه همخوانی
 محركهای شرطی که با حذف یا پایان یافتن پاداش،دارند
 محركهای جدید و محركهایی که به،همخوانی دارند
صورت ذاتی برای یک نوع ترسآور هستند در مقولهی
محركهای مهم برانگیزانندهی نظام بازداری رفتاری قرار
دارند که باید این یافتهها در مداخالت پیشگیرانه و درمانی
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