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  9911چهارم بهمن  ی /هفته406 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 88/44/4911تاریخ چاپ:  41/8/4911تاریخ پذیرش:  41/5/4911تاریخ دریافت: 

 
 تأثیر نوشتن افکار و احساسات بر اختالل استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان: 

 مند ی مروری نظام یک مطالعه

 
 2زاده طالسازفاطمه هادی، 2نرجس بحری، 1اعظم محمدی

 
 

دهیچک

ی پس از اختالل استرس پس از سانحه و افسردگبا توجه به اهمیت سالمت روانی پس از زايمان، اين مطالعه با هدف بررسی تأثیر نوشتن افکار و احساسات بر  :مقدمه

 شد.مند انجام  زايمان به روش مرور نظام

 Medical subject headingبر اساس  یدیکل واژگانمورد جستجو قرار گرفتند.  یسیانگل یهاگاهيو پا یفارس یهاگاهيمند پا نظام یمرور ی مطالعه نيدر ا :ها روش

(MeSH )و نیز« اختالل استرس پس از سانحه»و « نوشتن احساسات» ،«مانيپس از زا یافسردگ» شامل و «Postpartum depression»، «Writing»،  
«Postpartum period» و «Post-Traumatic stress disorder» یبا استفاده از عملگرها یدیواژگان کل یبیترک یبودند که جستجو «and»، «or» و «not»  بدون

 انجام شد. CONSORT 2017 ستیچک ل شيرايو نيمقاالت وارد شده به مطالعه با استفاده از آخر تیفیک یابيانجام شد. ارز 4911ماه  وريتا شهر یزمان تيمحدود

مقاله به علت عدم داشتن  418مقاله به دلیل تکراری بودن مقاالت و  441مقاله يافت شد که  815های اطالعاتی در مجموع  در جستجوی اولیه از پايگاه :ها افتهی

داد که مداخالت نوشتن احساسات های پژوهش نشان  . يافتهمقاله وارد مطالعه شدند 6 تينهامقاله، در  89شرايط ورود، از مطالعه خارج شدند. پس از بررسی متن کامل 
 با کاهش مؤثر افسردگی، استرس و عاليم اختالل استرس پس از سانحه همراه است.

و کارايی آن برای افسردگی، قابل توجه  شود یپس از سانحه ماسترس م يکه باعث کاهش عال انتخاب مناسب برای زنان است کاحساسات يوشتن ن :یریگ جهینت

 تر، مکرر و هدفمندتر را بررسی کند. های بالینی بیشتری بايد اثربخشی مداخالت نوشتاری طوالنی شود که در آينده، مطالعات کارآزمايی پیشنهاد می بنابراين،. بوده است

 نوشتن؛ دوران پس از زايمان؛ افسردگی پس از زايمان؛ اختالل استرس پس از سانحه :یدیکل واژگان

 

تأثیر نوشتن افکار و احساسات بر اختالل استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان:  .طالساز فاطمه زادههادي ،بحری نرجس محمدی اعظم، :ارجاع

 .118-151 (:611) 98 ؛4911 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .مند ی مروری نظام یک مطالعه

 

 مقدمه

هتا را هبوت      ارتقای سالمتی و احساس تندرستتی ناتاک فیتیتن ناتدنی  ک    

فننتد. هترای    میلی ک نک نایماک می 131. ساالاه، هه ط ر تقریوی (1)هخشد  می

ی خ شتایند استن، امتا هرختی ان      هیشتر نااک حاملگی و نایماک یک تجرهته 

شت اد و   رو متی   ااک، ها چالش سانناری ها تغییرات جسمی و عاطتی روهته 

و همراه ها مشکالت توتدیل   ی  ر  ور ها تودیل هه یک تجرهه نایماک هرای  ک

. مشتتکالت ستتالمن رواک اایتتر ا ستتر نی یتتن ان نایمتتاک، (2)شتت    متتی

هتای   ت ااد هر نااک و ختاا ا ه  اضطراب و اختالل استرس ین ان سااحه، می

 رصد متا راک، نایمتاک    9-44. حدو  (2)ها تأثیر منتی و ماادنار هگذار    ک

.  وراک یتن ان نایمتاک، هته علتن     (3)ینداراد  نا می  ور و  سیب را اضطراب

 اشتن نایماک و سانناری ها ا نا  ممکن اسن هرای ناتاک هستیار ستخن و    

و هه همین  لیل،  ر طی اولین سال هعد ان نایمتاک، ناتاک    (3)نا هاشد  استرس

   .(4)نیراد  ای  ر معرض اختالالت رواای قرار می هه ط ر ویژه

خلقی ین ان نایماک،  ارای اهمین هتاالیی هستتند فته     اختالالت

 رصتد، ا ستر نی یتن ان     33-57شامل اادوه ین ان نایماک ها شی ع 

  عیین ان نایمتاک هتا شت    یشییر  رصد و رواک 13-17  عیا شنایماک ه

. ا ستر نی  (7-5)هاشتند    رصتد متی   1/3-2/3فمتر و  ر حدو   اریهس

نتذار .   ین ان نایماک اثرات اان اری هر متا ر، فت  و و ختاا ا ه متی    

 مروریمقاله 
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 رصتد   7اات اای ما ر  ر ااجام مراقون ما رااته،   اختالل، این   ری اثرات

. اثترات  (7، 5-9)هاشتد    رصد مت ار  ا نا فشتی متی    4خطر خ  فشی و 

هتای   هعدی و هلند مدت  ک ا سر نی  ایمی  ر نک، مشکالت و فشتمکش 

هتای ن اتان ک    هف  و و اختالل  ر جنوت  -نااش یی، اختالل  ر رواهط ما ر

علتن اختتالل    یهترا  یا یت ن اریع امل هست  .(9-13)هاشد  رشد و تکامل می

 یت اک هه هرخت  یمها  ی  ک ااد فه ان جمله مطرح شده ماکیین ان نا یا سر ن

 خالن فننتده  ر ایجتا     نیستیاشاره ام  . ع امل شناختی  نیسنان ع امل 

شامل ا ن اانباای غلان استروژک و یروژستتروک   ،ا سر نی ین ان نایماک

هتا ی ضتد تیرودیتد،     وجت    اتتی   ول،ین ان نایماک، ا زایش   ت  فت رتیز  

. عالوه هر ع امتل  (17، 23) هاشد یروالفتین، افسی ت سین و هتا اادور ین می

سایر ع امل مطرح  ر ایجتا  ا ستر نی یتن ان نایمتاک عوتارت ان       نیستی،

نای ناتدنی، اعتمتا  هته اتتن یتایین،       ا سر نی، ح ا ث استترس  ی ساهقه

سن فم، تحصیالت یایین، ا ع نایمتاک،   ،حماین اجتماعی فم و  ر مد یایین

 اایات یا مصرف  اروهتای غیتر  رضاین نااش یی، جنن ا نا ، استعمال  خ

مجان  ر  وراک حاملگی، خ استه یا ااخ استه ه  ک حاملگی، استتراغ شتدید  

 (.21-22) هاشد  اری می حاملگی، استعدا  ژاتیکی و استرس هچه

احساسی مبم فه  ر  وراک ین ان  -رواای اختالالتان  گری یکی 

هاشد. ش  ، اختالل استرس ین ان سااحه می جا ینایماک ممکن اسن ا

 یاستن فته  ر اثتر تجرهته     یاشتااگاا  یاختالل استرس ین ان سااحه

 هتد و  ر   یمت  یرو دیشتد  بی س ایها خطر مرگ  زید میتبد یدا یرو

و ترس نستر ه  ار  و ین  یاادنمقاهل  ک،  ر  احساس وحشن،  رم

مختلت  تکترار و تجرهته    را هه طتر    زید میتبد دا ی ک رو هارهاان  ک 

 .(11)فند  یم

هر طوت    ماکیاسترس ین ان سااحه، هه  اوال نا اختالل  عی مار ش

  ،(12-13)رصتتد    1-13 ییارویتتا ی ر فشتت رها  یمطالعتتات قولتت 

هت  ه   15-39 راکیت و  ر ا (14-17)متحده  االتی رصد  ر فااا ا و ا 9

اختالل استرس  میهرون عال ی. ان جمله ع امل خطر هرا(11-11)اسن 

 ،یرواات  یهتا  یماریه ی هه ساهقه ت اک یم ماک،یین ان سااحه هه  اوال نا

هنگتام   یو احساسات منتت  نا بی س یها ماکینا ماک،یمرتوط ها نا بی س

 نا، بی ست  متاک ینا کیت  ی . هته  اوتال تجرهته   (19)اشتاره فتر     ماکینا

 ،یر هیچ ک فتاهش احستاس عتزت اتتن، مشتکالت شت       ییامدهایی

و ترس ان  یااتخاه نی اشتن سزار یتا  رنو یمشکالت  ر رواهط جنس

 نی ین ان نایمتاک و  ر. نااک ها ا س(23)متتاوت هاشد  ت ااد یم ماکینا

اختالل استرس ین ان سااحه، ممکن اسن  ر جستج ی رواک  رمتاای  

ثر ایستن و  ؤهه عن اک یک  رماک اولیه هاشند، اما رواک  رماای همیشه م

هتای  ارویتی  اشتته    ممکن اسن ایان هته  رمتاک   ،م شدیدینااک ها عال

هته    رت ااند ان طری  شیر ما ر  استتا ه می اروهای م ،یهاشند. ان طر 

. (11)ثیر خ   قرار  هنتد  أا نا  منتقل ش اد و سالمن ا نا  را تحن ت

عتدم   ،ییعلن اداشتن ع ارض  ارو ههای غیر  ارویی ه رماک ،امرونه

تتر  هتای یتایین  زینهه یاهن یزی ل ژیک هدک و  یتداخل  ر عملکر ها

های غیتر  ارویتی   قرار نر ته اسن. ان جمله  رماک یشتریم ر  ت جه ه

 رمتاای، ختاا ا ه  رمتاای، م ستیقی  رمتاای،       ت اک هه نروهم ج   می

( EW ایت  Expressive writing) احساستات ماستاژ  رمتاای، ا شتتن    

 .(21)اشاره ام   

 یا شتن احساسات هر سالمت ریتأث ی نهی ر نم یا نستر ه قاتیتحق

ستال نذشتته،    33 یطت  یو تجره یاار قاتی ر تحق EWوج    ار . 

 ینیسالم و هتال  یها نی ر هبو   سالمن رواک  ر جمع یا عمده راتیتأث

مطالعتات   یحتال، هرخت   نیت اسن. هتا ا  دیمت ،یاشاک  ا ه و هه ط ر فل

و همکاراک فه ها هتدف   یمنتار یمطالعه جی. اتا(3)مخال   ک هستند 

 ی ر م ر  اضطراب نااک  ر  وراک هتار ار  یا شتن  رماا ریتأث یهررس

ت ااد هاعت  فتاهش اضتطراب     یم ،یااجام شد، اشاک  ا  ا شتن  رماا

. روش ا شتتن ا کتار و احساستات، هته طت ر      (22)نااک هتار ار شت     

 یهترا  نا بی ست  ایت نا  استرس دا یرو کیمعم ل شامل ا شتن  ر م ر  

. استتتا ه ان  (23)استن   یرون مت ال 3-4 ر ط ل  قهی ق 23مدت نماک 

 یهای  رماای  ر  رمتاک  ستته  ایی یا همراه ها سایر روشا شتن هه تنب

هتای اخیتر   هه طت ر قاهتل تت جبی  ر ستال     یان اختالالت رواا یهزرن

ا زایش  اشته اسن. مطالعات مختل  اشاک  ا ه استن فته ا شتتن  ر    

نذشتته هتر ستالمن روااتی و      یم ر  تجرهیات و یا مشتکالت عتاطت  

احساستات ان   یزیت ر هتروک  ن،یهمچنت  (.24-27)ثر استن  ؤجسماای م

 یو  ارو  رمتاا  یرواک  رمتاا  ریاا یگری  یها ا شتن، اثر  رماک  یطر

شت   احساستات   هاع  متی  ،. استتا ه ان ا شتن(21)  هد یم شیرا ا زا

 ،اانتته و ااخ   ناه هه عوارات نتتاری  ناهااه توتدیل شت اد.  ر واقت    

هر  ک چه فته اانتتته و ااییداستن، واهمته و هتراس هیشتتری  ار  و       

ان تتنش و استترس  ک    ،احساستات اانتتته   نیت  ناهی یا تن اسون هه ا

 حیهته علتن ستب لن  مت نش روش صتح      روش، نیت . ا(25)فاهد  می

و  یحضت ر  یهتدوک مراجعته   ار،یت ا شتن و ااجام فار هه ص رت خ  

 ستاک  ر ف تتاه    یریفمتر  رمااگر  ر رواد  رماک و ااجام یتذ   خالن

و  یحضت ر  ی مراجعته  انمنتد یفته ا  ی رمتاا  یهاروش ریان سا ،مدت

 .(24) اسن زیمتما ،هاشندیم یمداوم و جلسات ط الا

هبوت     ینااک هرا نی ر جمع EW ی مرتوط ها مداخله یها یژوهش

اسن. اختتالل استترس یتن ان ستااحه،      شیسالمن رواک  ر حال ا زا

 یشتناخت  رواک یها وافنش نیتر اضطراب و استرس، هرجسته ،یا سر ن

 قتات، یو  ر تحق تتنتد یاتتتا  ه  یاسن فه ممکن اسن  ر  وراک هار ار

استترس و   ،یمتؤثر ا ستر ن   ها فاهش EWهستند.  نیاهم زیحا اریهس

فته   یی. ان  ک جتا (3)اختالل استرس ین ان سااحه همراه اسن  میعال

 هتر  احساستات  ا شتتن  ریتأثهه  یند و مرورم هه ص رت ااام یامطالعه

 هت  ، پر اخته ا ماکینا ان ین یا سر ن و سااحه ان ین استرس اختالل

م ض ع را هتا   کی ی نهیشیان ی یت ااند  رو  رست یا ع مطالعات م نیا
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مطالعتات   نیت ا ن،ی. همچنت اتد مطالعات ااجام شتده  تراهم  ور   یهررس

ثرتر  ر ؤااجتام مطالعتات مت    یعمل یژوهشگراک هرا یت ااند راهنما یم

منتد   ااتام  یهتدف هررست   ارو، یتژوهش حاضتر هت    نیا انهاشند.  ندهی 

ا شتتن ا کتار و احساستات هتر      ریتتأث  ی نهیمطالعات ااجام شده  ر نم

 ااجام شد. ماکیین ان نا یاختالل استرس ین ان سااحه و ا سر ن

 

 ها روش

، Iran medex ،SID ی ارست  یهتا  گتاه ییا مند، ی مروری ااام  ر این مطالعه

MagIran یست یااگل یها گاهیو یا PubMed ،Google scholar ،Scopus 

 ارستی   واژنتاک  دیت م ر  جستج  قترار نر تنتد. ان فل   Science Directو 

اختتالل استترس یتن ان    »و « ا شتن احساسات»، «ا سر نی ین ان نایماک»

، «Postpartum depression»هتتتای ااگلیستتتی  و فلیتتتد واژه« ستتتااحه

«Expressive writing » و«Post-traumatic stress disorder » هتترای

های اطالعاتی استتا ه شد. همچنتین، جستتج ی ترفیوتی     جستج   ر یایگاه

ااجتتام شتتد.  «not»و  «and»، «or» یعملگرهتتاهتتا هتتا استتتتا ه ان  فلیتتد واژه

 ااجام شد.   1399جستج  هدوک محدو ین نماای و تا شبری ر ماه 

 

هت     ی حاضر، مقاالت اصیل  ارسی یا ااگلیستی  معیار اصلی ورو  هه مطالعه

و یتا   متاک یین ان نا یهر ا سر نا شتن احساسات  ریثأتفه ها هدف هررسی 

ی  قیت  عنت اک و    ااجام شده ه  اد. ها مطالعته  اختالل استرس ین ان سااحه

ی مقاالت  ارای معیارهتای ورو  ت ستط محقت ، تعتدا  نیتا ی هته        چکیده

منتاه   علن غیر مرتوط ه  ک ها هدف مطالعه، فنار نذاشتته شتداد.  برستن    

ی متدارو ایتز مت ر  جستتج  قترار       مقاالت، جبن اطمیناک ان هانیاهی فلیه

نر ن. معیارهای خروج ان مطالعه ایز شامل عدم  سترستی هته متتن فامتل     

 ها و مقاالت ف تاه ه  . ی همایش مقاالت، چکیده

 ر مجمت ع   ،یاطالعتات  یها گاهیان یا هیاول یجستج   ر :اطالعات استخراج

 ،SID ان مقالته  MagIran، 21مقاله مرهت   هته    27شد فه  ا نیمقاله  257

مقالتتته ان  Google scholar، 12مقالتتته ان  PubMed، 151مقالتتته ان  15

Scopus مقاله ان  22 وScience Direct لیت مقاله هته  ل  113شداد.  یاهیهان 

 طیمقاله هه علن عدم  اشتن شترا  142ه  ک مقاالت حذف شداد و  یتکرار

مقالته  ر   23متتن فامتل    یورو ، ان مطالعه ختارج شتداد و یتن ان هررست    

ااتختاب مطالعتات  ر امت  ار     نتد یمقالته وار  مطالعته شتداد.  ر     1 نیابا

CONSORT (21)  (.1)شکل  اسن شده  ا هاشاک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSORT نمودارانتخاب مطالعات در  ایند. فر1 شکل

 ها داده های پايگاه در جستجو طريق از آمده دست به مقاالت

71  =PubMed، 71  =Scopus، 11  =Science Direct،  

711  =Google Scholar، 17  =SID، 12  =Magiran  

(112  =n) 

ی
گر

بال
غر

 
ود

ور
 

 به
عه

طال
م

 
ی

ها
ار

عی
م

 
ود

ور
 

 به
عه

طال
م

 
ی

سای
شنا

 

 ديگر منابع از آمده دست به مقاالت

(1  =n) 

 تکراری موارد حذف از پس مقاالت

(465  =n ) 

 

 مقاالت عنوان بررسی

(465  =n) 
 شده خارج مقاالت

(418  =n) 

 مقاالت کامل متن بررسی

(89  =n) 

 

 مقاالت کامل بررسی از بعد مقاالت حذف

(41  =n) 

 

 مطالعه به شده وارد مقاالت

(6=n) 
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 نیمقتاالت وار  شتده هته مطالعته هتا استتتا ه ان  ختر        نیتیف یاهیارن

  برستن شتامل    نیت ااجتام شتد. ا   CONSORT 2017 برستن   شیرایو

 ریهح  و ستا  ج،ی)عن اک و خالصه، مقدمه، روش اجرا، اتا یاصل ی طهیح 1

مقتاالت وار    نیت تیف ی.  ر هررست (33) هاشد یم طهیح رین 27اطالعات( و 

م ر  اار  ر مقاله اشاره شتده هت  ،    ی حاضر، چنااچه ما ه ی شده هه مطالعه

 ک متا ه  ر ااتر    یصتتر هترا   ی و چنااچه اشاره اشده ه  ، امره کی ی امره

قترار   3-43 نی برسن هت  نیحاصل ان ا ی امره ب،یترت نی. هه اشد ینر ته م

 نیت تیمقتاالت  ر سته ستطح ف    نیتیف یاهی. امرات حاصل ان ارننر ن یم

  نیمت ستتتط )امتتترات هتتت نیتتتتی(، ف34/29ان  شیختتت ب )امتتترات هتتت

شتداد.   یهند می( تقس15/14)امرات فمتر ان   یضع نیتی( و ف34/29-15/14

 .ش   یم مشاهده 1 جدولمقاالت  ر  نیتیف یاهیحاصل ان ارن جیاتا

 

 اه افتهی
 هتد فته یتنج مقالته هته       هررسی مقاالت وار  شده هه این مطالعه اشتاک متی  

و یک مقاله هته روش مقطعتی ااجتام     (2، 32-37)ص رت فار نمایی هالینی 

، (31-33). ان اار محل ااجام مطالعه ایز سه مطالعه  ر ایتالیتا  (31)شده ه   

ی  یگر  ر س دین ااجام شتده   و یک مطالعه (2، 37)لین  و مطالعه  ر ااگ

 (.2، 31-37). نهاک تمام مقاالت ااگلیسی ه   (34)ه   

 Beck یا ستر ن  ی اامته  ان یرستش  ،یشدت ا ستر ن  ی  و مطالعه  ر

یتن ان   یا ستر ن  اسیمق ان گر،ی  مطالعات  ر. ه   شده استتا ه (33-32)

 (2) یمارستتاا یو اضتطراب ه  یا سر ن اسیو مق Edinburgh (34) ماکینا

استتا ه شده ه  . جبتن ستنجش    ماکیین ان نا یا سر ن یرین اادانه یهرا

استترس   میت عال ی اامه شدت استرس ین ان سااحه  ر  و مطالعه ان یرسش

اختتالل   ی اامته  ان یرستش  گتر ی  ی و  ر  و مطالعه (32-33)ین ان سااحه 

 .ه   شده استتا ه (34 ،31)( Perinatal) ااتال ییر ی استرس ین ان سااحه

رونااته هته    قته ی ق 17 زاکیت مدت مداخله  ر سه مطالعه هته م  ط ل

.  ر (2، 34-37)هتتتته هتت    کیتت ر طتت ل  یصتت رت ستته رون متتت ال

 رون هتا  و جلسته هته متدت نمتاک       کیت مداخلته  ر   گتر، یمطالعتات   

 کیت و  (31) قته ی ق 13-17جلسه هته متدت    کی ،(33) قهی ق 23-17

 ااجام شده ه  . (32)رون  کی ر  یا قهی ق 23 ی جلسه

مطالعتات وار  شتده، طترح مداخلته هته       یتمتام   ر ،جز یک مطالعته ه

هال اصتله یتن ان مداخلته و یتن      یهتا   نمت ک  و یتن   نم ک شیص رت ی

ه  . ین  نم ک  ر  و مطالعه هال اصله و سه متاه یتن    یرین یی یها  نم ک

و شتش متاه یتن ان     کیت  گری  ی  ر  و مطالعه ،(32-33)ان اتمام مداخله 

مطالعه هه   اصل سه، چبار و شش متاه یتن    کی ر  ،(2، 37)اتمام مداخله 

هته   اصتل  و و  وان ه متاه     گری  ی مطالعه کیو  ر  (34)ان اتمام مداخله 

ااجام شده ه  . قاهل ذفر اسن فته  ر  و مطالعته،    (31)ین ان اتمام مداخله 

 یهتا  هتته نیه ییزشک یها یهررس ای و ماکی ر  وراک قول ان نا هیاول یاهیارن

 .نر نص رت  (31) ماکیهتته قول ان نا کی و (32) یهار ار 43و  32

شتاهد(   -)مت ر   یااجام شده هه ص رت  و نروه ی مطالعه چبار

 -)مت ر   ی و مطالعه هه صت رت سته نروهت    (.31-34)ااجام شده ه   

( هه ا شتتن ا کتار و احساستات یرا ختته ه  اتد      یمراقون عا  -شاهد

ه    کساکینروه شاهد ها نروه م ر   طی.  ر چبار مطالعه، شرا(2، 37)

رونااه  یزیر هراامه ،یاتتاقات معم ل ی و ان  ااک خ استه شد ه    رهاره

 شتنا و   ی ضتا  کیت   یعا ات خت اب، ت صت   ،یورنش یها نیو  عال

 ر  و  ی. نتروه مراقوتن عتا    (2، 32-33، 37) سندیهن  هیتغذ ی اح ه

 جیت را یهتا  اکتر ه ه  اتد و مراقوتن    ا نیرا  ر یا مداخله چیمطالعه ه

 .(2، 37)فر ه ه  اد  ا نیرا  ر نیااگل یهبداشت

 یشتگاه ی ر  نما  و همکاراک ااجام  ا اتد،  Di Blasioفه  یا مطالعه سه

 رام و خل ت و هه  ور ان سر و صدا فه ت سط محق   تراهم شتده    یها اتاق

یتژوهش   یت سط واحتدها  گریو مطالعات   (31-33)ه  ، ص رت نر ن 

قاهتل ت جته  ر مطالعتات     ی . اکتته (2، 34-37) ر منزل ااجتام شتده هت      

Ayers ( و ا2و همکاراک )زی Crawley ( ا37و همکاراک )هت   فته قوتل     نی

و هعد ان شروع هه ا شتن، ان شرفن فنندناک خ استته شتده هت   فته طوت       

سؤال یاست   هنتد:    نی( هه ااری)هس 13)اه، اصال( تا  1ان  یانیامت 13 اسیمق

استترس خت      تتا  «د؟یاسترس  ار ای دیمشکل امرون ااراحت ایشما ان واقعه »

فته ا شتتن    شت    یهررست  و نندف یاهیرا قول و هعد ان هر جلسه ا شتن ارن

 .(2، 37)استرس اشده اسن  شیهاع  ا زا

 ستاعن   41-52ت جه استن فته نمتاک مداخلته  ر سته مطالعته        قاهل

صت رت نر تته    متاک یهتته ین ان نا 4-1 گری  ی و  ر  و مطالعه (33-31)

و  یمطالعات اشاک  ا   ر نتروه ا شتتن، شتدت ا ستر ن     نی. ا(2، 37)ه   

فتاهش    نمت ک  شی نم ک اسون هته یت   استرس ین ان سااحه  ر ین میعال

 ،  فته ا شتتن  ا( اشاک  2) همکاراکو  Ayers ی ه  ، اما مطالعه ا تهی ی ار یمعن

اتدار .   یناتدن  نیت تیف ایت  یهر خل  و خ ، اضطراب، ا سر ن ی ار یمعن ریتأث

ا شتتن احساستات    ریتأث ی نهیااجام شده  ر نم ، مشخصات مطالعات2 جدول

 . هد یرا اشاک م ماکیین ان نا یهر اختالل استرس ین ان سااحه و ا سر ن

 

 CONSORT 2017 یستچک ل یاصل های یطهح یکمقاالت وارد شده به مطالعه به تفک یاز. امت1 جدول
 سایر بحث ها یافته اجرا روش مقدمه چکیده و عنوان )سال( مقاله)گان(  نویسنده ردیف

 اطالعات
 ی نمره

 کل
 کیفیت
 مقاله

1 Di Blasio  متوسط 18 0 3 3 8 2 2 (31)و همکاران 
2 Di Blasio  متوسط 26 2 3 6 12 2 1 (32)و همکاران 
3 Di Blasio  متوسط 24 1 2 7 11 2 1 (33) همکارانو 
4 Horsch  متوسط 27 1 2 6 14 2 2 (34)و همکاران 
5 Ayers  خوب 30 3 3 8 12 2 2 (2)و همکاران 
6 Crawley  خوب 31 3 3 7 14 2 2 (35)و همکاران 
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 حاضر ی مطالعه به شده وارد مطالعات مشخصات. 2 جدول

 /نویسندگان

 /منبعانتشار سال

/ حجم مطالعه روش

 نمونه 

 گروه شاهد گروه مورد گروه

 مراقبت

 عادی

 ها یافته شده استفاده ابزار

Di Blasio  فرن 120نگر/  یندهآ (31)و همکاران 

نفر  122د و ورم گروه

 شاهدگروه 

 خواسته شد  مورداز گروه 

 یافکار و احساسات یقهدق 15-10

داشتند و  یمانکه در طول زا

احساسات  ینتر یمخف ین،همچن

 یو افکار خود را که به کس

 کنند. یفاند، توصنگفته

چند  یتشخص ی نامهپرسش - بدون مداخله

 ،Minnesota  ی منظوره

اختالل استرس پس  ی نامه شپرس

  ناتال یپر ی از سانحه

(Prenatal posttraumatic 

stress questionnaire) 

دهد و  یکاهش مم استرس پس از سانحه را یعال ،نوشتن

 (.P < 010/0در طول زمان ادامه دارد ) یشرفتپ ینا

Di Blasio  176/ بالینی کارآزمایی (32) همکارانو 

/ وردنفر گروه م 87نفر )

 (شاهدنفر گروه  89

 و افکار مورد در مورد، گروه

 زایمان با مرتبط احساسات

  ی جلسه یکخود در 

 نوشتند. یایقهدق 20

 مورد در شاهد گروه

 در خود  ی روزانه رویداد

 ای دقیقه 20 ی جلسه یک

 .نوشتند

 شناختی، جمعیت های نامه پرسش -

 اختالل عالیم و Beck افسردگی

 سانحه از پس استرس

 96 در افسردگی عالیم شاهد گروه به نسبت مورد گروه در

(. در P < 001/0) یافت کاهش زایمان از پس ماه 3 و ساعت

م اختالل استرس پس از یعال شاهدنسبت به گروه  ورد،گروه م

 سانحه در 

 (.P < 001/0) یافتکاهش  یمانماه پس از زا 3ساعت و  96

Di Blasio  113/ بالینی کارآزمایی (33) همکارانو 

د/ ورنفر گروه م 57نفر )

 (شاهدنفر گروه  56

افکار و  ی زمینهدر  موردگروه 

دو  یماناحساسات مرتبط با زا

 پرداختند نوشتن به روز در بار

 10 ی فاصله به جلسه دو بین و

 .بودند آزاد دقیقه

در مورد  شاهدگروه 

روزانه خود دو بار  یدادرو

در روز به نوشتن پرداختند 

 ی دو جلسه به فاصله ینو ب

 آزاد بودند. یقهدق 10

 شناختی، جمعیت ی نامه پرسش -

 حاد عالیم و Beck افسردگی

 سانحه از پس استرس اختالل

 داری یبه طور معن گیری یدر پ ینشان داد افسردگ نتایج

اختالل  یمعال ین،( و همچنP < 010/0) یافتکاهش 

 داری یکاهش معن گیری یاسترس پس از سانحه در پ

 داشت 

(003/0 > P .) 

Horsch  نفر  33/ ینیبال کارآزمایی (34)و همکاران

نفر  32و  موردگروه 

 شاهدگروه 

 سه شد خواسته مورد گروه از

 دقیقه 15 روز هر متوالی، روز

 احساسات ترین عمیق ی درباره

 .بنویسند زایمان به راجع خود

 یمانپس از زا یافسردگ مقیاس - مداخله بدون

Edinburgh  (Edinburgh 

postnatal depression scale یا 

EPDS ،)پس استرس اختالل ی نامه پرسش 

 یبررس ی نامه پرسش ناتال، پری ی سانحه از

-item self-36) موردی 36سالمت 

report health survey 

questionnaire) 

 وردماه، در گروه م 3-6 یناسترس پس از سانحه ب عالیم

 یم افسردگی(. عالP=  029/0) داشت یدار یکاهش معن

 به نسبت وردم گروهماه در  3-6 ینب یدار یکاهش معن

 (.P=  001/0داشت ) شاهدگروه 
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 )ادامه( ی حاضر مشخصات مطالعات وارد شده به مطالعه. 2جدول 

 نویسندگان/

 سال انتشار/منبع

مطالعه/ حجم  روش

 نمونه
گروه  گروه شاهد گروه مورد

مراقبت 

 عادی

 ها یافته شده استفاده ابزار

Ayers  سه  ینیبال ماییکارآز (2)و همکاران

نفر گروه  188/ یگروه

 وردم

 شاهدگروه  نفر 213

گروه مراقبت  نفر 163

 معمول

 شد خواسته موردگروه  از

 15 مدت به بار سه روزانه،

 متوالی روز سه در دقیقه

 زا استرس رویدادهای ی درباره

 و نوزاد تولد، حاملگی، در

 را خود احساسات ترین عمیق

 .بنویسند رویداد ی درباره

 خواسته شاهدگروه  از

 اتاق یک ی درباره شد

 را آن و بنویسند آشنا

 .کنند توصیف

 

 گروه در

 مراقبت

 هیچ معمول

 گونه

 ای مداخله

 صورت

 .نگرفت

 زندگی، کیفیت ی نامه پرسش

 جسمی، سالمت ی نامه پرسش

 اضطراب و افسردگی مقیاس

 Hospital anxiety) بیمارستانی

and depression scale) 

بر خلق و خو، اضطراب،  یدار یمعن یرتأث ،نوشتن

 افشای(. P=  051/0ندارد ) یزندگ یفیتک یا یافسردگ

 زنان ی همه برای جهانی ی مداخله یک عنوان به نوشتاری

 .نیست مؤثر زایمان از پس هفته 12-6

Crawley  بالینی کارآزمایی (35)و همکاران/  

 دورنفر گروه م 319

 شاهدگروه  نفر 334

گروه مراقبت  نفر 201

 معمول

گروه مورد خواسته شد سه  از

هفته و  یکدر طول  یروز متوال

یقعم ی دقیقه درباره 15هر روز 

افکار و احساسات خود  ینتر

زا استرس ی یک واقعه ی درباره

تولد،  که مربوط به بارداری،

نوزاد یا اتفاقات دیگری است 

 ،افتدکه در زندگیشان اتفاق می

 بنویسند.

گروه شاهد خواسته شد  از

 روزی ،در مدت سه روز

در مورد اتاق  یقهدق 15

اتاق  یکو هر روز  یسندبنو

و  ینیرا به همان اندازه ع

کنند و در  یفتر توص یواقع

 یدعقا ومورد احساسات 

 .یسندننو

 بدون

 و مداخله

 مراقبت

 عادی

 کیفیت و افسردگی اضطراب،

 زندگی

هفته پس از  6-12زنان  بیشتر یمداخله برا یکنوشتن به عنوان 

 (.P=  002/0قابل قبول بود ) ،کار را انجام دادند ینکه ا یمانزا
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 بحث

ا کار و احساستات هتر اختتالل     ا شتنی حاضر، ها هدف هررسی اثر  مطالعه

استرس ین ان سااحه و ا سر نی ین ان نایماک صت رت نر تن و اتتایج    

هتر  این مطالعات اشاک  ا  فته هیتاک و ا شتای احساستات، تتأثیرات م وتتی       

 اختالل استرس ین ان سااحه و ا سر نی ین ان نایماک  ار .  

 یفته هته هررست    یمترور  یا مت ک ااجام شده، مطالعه یجستج   ر

 یا شتن احساسات هر اختالل استرس یتن ان ستااحه و ا ستر ن    ریتأث

 کیت و همکاراک،  ر  Qianاشد، اما  ا نییر اخته هاشد،  ماکیین ان نا

متداخالت   ریتتأث  یهته هررست   ،یتصتا    ینیهتال  یها ییفار نما زیمتا اال

 ،یاختتالل استترس یتن ان ستااحه، ا ستر ن      یا شتن احساسات هترا 

مطالعه  1اتر ان  929یر اختند و  یاضطراب و استرس مره   هه هار ار

 کیت اشتاک  ا  ا شتتن احساستات،     جیقرار نر تند فه اتا یم ر  هررس

 Posttraumatic stress disorderفتتاهش  ی رمتتاک فار متتد هتترا 

(PTSDاسن و ا شتن احساسات هرا )ه  ه اسن  جهیات یه یا سر ن ی

(3) .De Graaff یریها عن اک جلت ن  یمرور ی و همکاراک،  ر مطالعه 

 ینابی س اتیو تجره ماکیهه  اوال نا سااحهان اختالل استرس ین ان 

رستد   یفته هته ااتر مت     دادیرس جهیات نیمقاله هه ا 13 یها هررس ماکینا

. (23)مؤثر استن   یرینشیاحساسات  ر ی اکیه یمداخالت ا شتن هرا

ا شتتتن ا کتتار و  ریتتتأث یهررستت ی نتتهی ر نم یمتترور مطالعتتات ریستتا

 یسترطاا  متاراک یه یان جمله سالمن رواات  یگریم ار    هراحساسات 

 ااجام شده اسن.  

هتا هتدف    یمترور  یا مطالعه ،O'Tooleو  Zachariaeم ال،  یهرا

ا شتتتن ا کتتار و احساستتات  ر هبوتت    یمداخلتته یاثرهخشتت یاهیتتارن

هتا    ا اتد.  ک  ااجامموتال هه سرطاک  ماراکی ر ه یو جسم یسالمن رواا

ا شتتن ا کتار و    ریتتأث  ی نته یمقالته  ر نم  11 یمطالعه ها هررست  نی ر ا

 هته  یو جستم  یسالمن رواات  یامدهایان ی یعیوس  یاحساسات  ر ط

ا شتن ا کتار و احساستات هتر     یعم م یاثرهخش فه دادیرس جهیات نیا

 یاما ها ت جته هته مداخلته    ،فند یام یوااییشت یسرطاا ماراکیه یامدهایی

 ریت اثترات ااتدو  ر ن   یامکاک وج    ار  فته حتت   نیو ارناک، ا یعمل

 . (31)قاهل ت جه هاشند  ینیان اار هال زیا ماراکیه یهانروه

Merz مقالته هته    13 یخ   ها هررس یمرور ی و همکاراک،  ر مطالعه

ا شتن ا کتار و احساستات هتر     یهرا یفه چند اثر اصل دادیرس جهیات نیا

وجت    ار  و هتر استاس     یو رواات  یجستم  یفلت  میت خ اب،  ر  و عال

 یمطالعته  جی. اتتا (35)هاشد  دیمت ت ااد یم شیفم و ه ،ی ر  اتیخص ص

Koopman فه م ر   نار و خش ان ان جااب  یو همکاراک هر روی نااا

همسرااشاک قرار نر ته ه  اد، اشاک  ا  فه اهزار احساسات و هیجااات ان 

اک  رو  ر  و اختتالل استترس یتن ان    ثیر فلی هتر میتز  أت ،طری  ا شتن

فته   اینیری ط الای مدت  ر هیمارا ر یی اما ،سااحه و ا سر نی اداشن

میتتزاک ا ستتر نی هتته طتت ر  ،قوتتل ان مداخلتته موتتتال هتته ا ستتر نی ه  اتتد

 یان مداخلتته همکتتاراکو  Smyth. (31) اری فتتاهش یا تتته هتت    یمعنتت

ا را  موتتال هته اختتالل استترس یتن ان ستااحه        یا شتن احساسات هرا

 یهتا یاست   یا یت تتا حتد ن   مداخله، نیا  ا  اشاک جیاتا و فر اد استتا ه

فتاهش   سااحه( را هه خاطرات مره   هه زولی)ف رت یو غد  عصو یعصو

 نا بیخاطرات  س یهنگام ا شا ماراکیه یکی ل ژیزی  یها  هد و یاس  یم

 .(39) اهدی یم شیها ا زا فاهش و هبو    ک

Jensen-Johansen خت     یمطالعه جی ر نزارش اتا ،و همکاراک

ثیری  ر اضتطراب مترتوط هتا    أتت  ،هیاک  اشتند فته اگتارش احساستات   

محققتین   ،و همکاراک Mosherی .  ر مطالعه(43)سرطاک اداشته اسن 

م جتب هبوت   استتتا ه ان ختدمات      ،احساستات  ارش ریا تند فه اگت 

متاستان شده  یسالمن رواک  ر میاک نااک  چار سرطاک سینه  ر مرحله

ثر اوت    ؤهه ط ر فلتی مت   ،رواک  رماای یهه عن اک یک مداخله اما ،ه  

 یا شا ریتأث یو همکاراک ها هررس یطب رسلطاا یاحمد ی . مطالعه(41)

اضتتطراب و  ،یا ستتر ن میتتعال ی( رویو نتتتتار ی)ا شتتتار یجتتاایه

 ر  یا شتتتار یجتاا یه یاشتاک  ا  فته ا شتا    اک،یر  ااشتج  استترس   

 ر  ینتتار یجاایه یخاطرات رونمره و ا شا ی ها ا شتن سا ه سهیمقا

 یا سر ن میم جب فاهش محس س عال یها حرف ن ک معم ل سهیمقا

 ی ار یمعنت  رییت تغ یریت ن ی نم ک تا ی مداخله ان ین جیشده اسن و اتا

 ریتأث یو همکاراک، ها هررس میقد یزچیهر ی . مطالعه(42)اداشته اسن 

اضتطراب   یا ستر ن  اکزیاحساسات هه ص رت ا شتن هر م یزیر هروک

( اشتتاک  ا  فتته  MS) Multiple sclerosisموتتتال هتته   متتاراکی ر ه

ستالمن   یهتا  احساسات هه صت رت ا شتتن، هتر شتاخ      یزیر هروک

)هه خصت    ترم    MSموتال هه  ماراکیه یاضطراب و ا سر ن ،یعم م

 .(43)هاشد  ی( مؤثر مدیشد

نارع و همکاراک اتایج اشاک  ا  فه ا شتای ا شتتاری  ر    یمطالعه

 -موتالیاک هه اختالل وست اس م وس اس و ا سر نی یفاهش شدت عال

روش را  ر  نیت هته فتارنیری ا   اک،محقق نیو ا  ار ثیر م ون أت یاجوار

.  الحتی  (44)م ر  ا را  وس اسی هه رواک  رمتااگراک ت صتیه فر اتد    

هیجاای ها ا شتن هتر   یثیر تخلیهأ ر خص   ت ،خشکناب و همکاراک

نزارش  ا اد فته اگتارش فتوتی     MS ههمیزاک ا سر نی هیماراک موتال 

هتر شتاخ     ،ریزی هیجااتات هته صت رت ا شتتن    احساسات و هروک

و  Ayers ی . مطالعته (47)ثر استن  ؤمت  MSا سر نی هیماراک موتال هه 

ها فتاهش استترس و استتتا ه ان     احساسات ا شتنهمکاراک، اشاک  ا  

 گتر، ی. طو  مطالعات  (2)همراه اسن  یهبداشت یهامراقون یهانهیهز

ستالم   یهتا  ر ام اته  یهبداشت یهاا شتن ها فاهش استتا ه ان مراقون

 . (41)همراه اسن 

 و روش  ریتتأث  ی سهیها مقا ،یالب اعمن یو رض  یط س ی مطالعه

 یا ستتر ن زاکیتت ر فتتاهش م ،یجتتاایه یو ا شتتا یواره  رمتتاا طتترح

 ریتأث یاشاک  ا  فه هر  و روش،  ر فاهش امرات ا سر ن اکی ااشج 
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 یواره  رمتاا  طترح  یهه  ستن  متده، هته طت ر استو      جی ار  و طو  اتا

 ری ر فنتار ستا   یااجت یه یو ا شتا   هتد  یرا اشتاک مت   یعملکر  هبتتر 

 . (45)تر خ اهد ه    اثرهخش ی رماک ا سر ن یها روش

م اجته ه  اتد فته     ییهتا  نیمطالعه، ها محدو  نی ر ا یژوهشگراک

ا شتتن   ریثأتت  یهررست  اهت  راکیا  ر یاها، عدم ااجام مطالعه ک  نیتر مبم

 متاک یین ان نا یاحساسات هر اختالل استرس ین ان سااحه و ا سر ن

 ناتاک  هته  حاضر ی مطالعه یها ا تهی ی ه میتعم قدرت م ض ع، نیا . ه 

 . هد یم فاهش را یراایا

 

 یریگ جهینت

ااتختاب مناستب هترای     کیت  احساستات، ا شتن اتایج این مطالعه اشاک  ا  

و فارایی  ک هترای   ش   یم ین ان سااحه میفه هاع  فاهش عال نااک اسن

شت   فته مطالعتات     هناهراین، ییشنبا  می ا سر نی ایز قاهل ت جه ه  ه اسن.

های هالینی هیشتری هرای هررسی اثرهخشی ا شتتن احساستات هتر     فار نمایی

اجتام شت  .  ر  ینتده،    روی ا سر نی و اختتالل استترس یتن ان ستااحه ا    

تتر، مکترر و    تحقیقات هیشتری هاید ارنیتاهی متداخالت ا شتتاری طت الای    

 هد مندتر را هررسی فند.

 

 یقدردان و تشکر

ها حمایتن متالی معاواتن یژوهشتی      A-10-1269-2 فدها این مطالعه 

ان تمتام محققتاک  ر    ااشگاه عل م یزشکی نناهتا  ااجتام شتده استن.     

مطالعته  ر مت ر  ا شتتن ا کتار و احساستات  ر      سراسر  ایتا فته هته    

ی ارنشمندی ان  ااتش را هترای    ااد و ییشینه های مختل  یر اخته نمینه

 ش  . ااد، تشکر و قدر اای می ما ایجا  فر ه
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Abstract 

Background: Given the importance of postpartum mental health, this systematic review study was conducted with 

the aim to investigate the effects of writing thoughts and feelings on postpartum mental health. 

Methods: In this systematic review study, Persian and English databases were searched. The keywords were based 

on Medical subject heading (MeSH) and included "Postpartum Depression", "writing", "Postpartum period" and 

"Posttraumatic stress disorder", and "Postpartum health", that a combination of keywords searches was performed 

using Bolin’s such as AND, OR, and NOT without time limit until September 2020. The articles were qualitatively 

assessed for inclusion in the study using the latest edition of the CONSORT-2017 checklist. 

Findings: A total of 275 articles were found as a result of the initial search in databases, of which, 110 were 

excluded for being repetitive articles, and 142 for the lack of inclusion and exclusion criteria, and after review of 

full texts of 23 articles, six were included in the study. Findings research showed expressive writing interventions 

effective in reduction of depression, stress, and symptoms of posttraumatic stress disorder. 

Conclusion: Expressive writing is a good choice for women that reduces the symptoms of posttraumatic stress, and 

its effectiveness for depression has been significant. Therefore, it is suggested that in the future, more clinical trial 

studies should examine the effectiveness of longer, more frequent, and more targeted written interventions. 
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