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مقاله پژوهشی

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درمان افسردگی پس از
زایمان و انعطافپذیری روانشناختی مادران
محبت کاظمینی ،1مریم بختیاری ،*2محمد نوری

2

1دانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران؛ 2دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش96/5/29 :

تاریخ دریافت95/10/19 :

چکیده:
زمينه و هدف :اختالل افسردگی پس از زایمان یک اختالل شایع و ناتوانکننده روانی اجتماعی است،
بهصورتیکه  %10تا  %15از زنان تا یک سال بعد از زایمان به این اختالل مبتال میشوند .افسردگی پس از زایمان
یک مسأله مهم بهداشت جمعی محسوب میشود و پيامدهای منفی را برای مادر و نوزاد به همراه دارد .هدف این
پژوهش تعيين اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی پس از زایمان و انعطافپذیری
روانشناختی بود.
روش بررسی :پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالينی بود که برروی  32زن مراجعهکننده به کلينيک تخصصی
زنان و زایمان در اصفهان انجام شد که بهطورتصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل ،هر گروه  16نفر تقيسم شدند.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه افسردگی بک ،پرسشنامه افسردگی پس از زایمان
ادینبرگ و پرسشنامه پذیرش و عمل .پرسشنامهها در سه مرحله پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری دو ماهه توسط
کليه شرکتکنندگان تکميل شد .مداخالت طی  8جلسه هفتگی دو ساعته تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و
تعهد صورت گرفت .برای تجزیهوتحليل آماری دادهها نيز از روش تحليل واریانس با اندازههای مکرر استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهطور معنیداری باعث کاهش افسردگی و افزایش
انعطافپذیری روانشناختی ،در مقایسه با گروه کنترل شد (.)P=0/001
نتيجهگيری :با توجه به نتایج استفاد ه از این رویکرد درمانی توسط متخصصين روانشناسی بالينی برای مبتالیان به
اختالل افسردگی پس از زایمان توصيه میشود.
واژههای کليدی :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،افسردگی پس از زایمان ،انعطافپذیری روانشناختی.

مقدمه:
سالمت روانی پس از زایمان را سازمان بهداشت

پس از زایمان درمعرض خطر باالتری از وزن پایین هنگام

جهانی  ،)World Health Organization( WHOبه عنوان

تولد ،کاهش رشد نوزاد ،مشکالت ذهنی ،رفتاری،

یک موضوع مهم بهداشت جمعی مطرح کرده است؛

احساسی و اجتماعی هستند ( .)2این پژوهش بر افسردگی

حداقل از هر ده زن یک نفر در زمان بارداری و یا

پس از زایمان ،)Post Partum Depression( PPD

یکسال پس از زایمان مبتال به مشکالت روانی جدی

شایعترین اختالل روانشناختی در دورهی بعد از زایمان

میشود ( .)1دورههای قبل و بعد از زایمان تأثیر مهمی بر

متمرکز است .با وجود شیوع باالی افسردگی در این

آیندهی رشد و تحول شناختی ،روانی و جسمانی فرزندان

دوره ،متخصصین بهداشت غالباً از این مسئله چشمپوشی

خواهدگذاشت؛ فرزندان مادران مبتال به اختالل روانی

میکنند ،بهطوریکه حتی در سیستمهای بهداشتی

*
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کشورهای توسعه یافته احتمال شناسایی این بیماران و

گرفت؛ هر  11پژوهش نشاندهنده بهبود عالیم افسردگی

کمک به آنها کمتر از  %50میباشد و تنها  10تا %15

بودند 4 .مداخله از  6کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل

افرادی که افسردگیشان تشخیص داده میشود ،درمان

شده  ،)Randomized Control Therapy( RCTقویترین

میشوند (.)3

شواهد را برای اثربخشی درمان افسردگی پس از زایمان

اختالل افسردگی پس از زایمان یک اختالل

به شکل گروهی ،فراهم کردند .در هر یک از مداخالت

شایع و ناتوانکننده روانی اجتماعی است که ممکن

نوع متفاوتی از درمان اجرا شده بود؛ رفتار درمانی

است حداکثر طی  4هفته اول پس از زایمان آغاز گردد.

شناختی ،رواندرمانی بین فردی ،حمایت اجتماعی.

اگرچه برخی مطالعات شروع آن را تا  12ماه پس از

همچنین پژوهشهای دیگر در این مطالعه مروری اثرات

زایمان گزارش کردهاند ( .)4شیوع افسردگی پس از

سودمند مشابهی را نشان دادند (.)8

زایمان در چند هفته اول بعد از زایمان از  13تا  %20و در

 Stevensonو همکاران ،در یک مطالعهی

شرایط خاص تا  %41گزارش شده است ( .)5افسردگی

مروی بر رفتار درمانی شناختی به شکل گروهی در مقایسه

پس از زایمان اثرات مخربی بر مادر ،کودک و خانواده

با مراقبت اولیه معمولی

میگذارد .عوامل تنشزا ازقبیل عادت ماهیانه ،مهارتهای

بعد از زایمان برای زنان مبتال به افسردگی پس از

ناکافی اجتماعی و فشارهای روانی اجتماعی را در بروز

زایمان ،نشان دادند که اثربخشی گروه درمانی

افسردگی پس از زایمان دخیل میدانند ( .)6اما شایان

شناختی  -رفتاری بر بهبود ع الیم افسردگی بیشتر از

توجه است که هنوز علت این اختالل شناخته نشده است،

مراقبت اولیه معمولی است ( Miniati .)9و همکاران،

عوامل بیولوژیک نظیر افت ناگهانی غلظت استروژن بعد

در یک مطالعه ی مروری بر مطالعات منتشر شده بین

از زایمان ،افت پروژسترون ،وجود آنتی بادیهای ضد

سالهای  1995تا  2013درمورد روان درمانی بین

تیروئید ،پروالکتین ،اکسیتوسین و بتا اندروفینها در

فردی برای  ، PPDدریافتند که نتایج مطابق با مطالعات

بروز این اختالل نقش دارند .بااینحال نمیتوان این

پیشین حاکی از اثربخشی روان درمانی بین فردی ،به

اختالل را ناشی از تغییرات هورمونی پس از زایمان

شکل فردی و گروهی هستند و پاسخ درمانی معنیدار

دانست ،چراکه تنها درصدی از زنان بعد از زایمان به این

از این شواهد حمایت میکند (.)10

اختالل مبتال میشوند و همچنین امروزه شواهدی وجود

)(Routine primary care

روشی که در سالیان اخیر بیشتر مورد توجه بوده،

دارد ،مبنی بر اینکه مردان نیز افسردگی را پس از زایمان

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است که با عنوان اختصاری

همسرانشان تجربه میکنند ( .)7علیرغم مطالعات

(Acceptance and Commitment Therapy) ACT

محدودی که در حیطهی درمان غیردارویی افسردگی

شناخته شده و یک شکل از درمان شناختی -رفتاری مبتنی

پس از زایمان صورت گرفته است ،تعدادی از پژوهشهای

بر زمینهگرایی عملکردی

انجام شده نشان دهندهی اثربخشی درمانهای  6تا 12

است .به رغم  Herbertو  ،Formanاز اهداف اصلی

جلسهای ،شامل درمانهای غیرمستقیم و درمان با

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،افزایش انعطافپذیری

رویکردهای شناختی هستند.

روانشناختی است :یعنی به بیمار کمک شود تا خود را

)(Functional Contextualism

در مطالعهی مروری که توسط  Goodmanو

از چرخه اجتناب و آمیختگی شناختی خارج کند ،البته

 ،Santangeloبر  11پژوهش انجام شده درخصوص

نه با چالش یا تغییر افکار و هیجانهایش بلکه از طریق

درمانهای گروهی برای افسردگی پس از زایمان صورت

فرایندهای پذیرش ) ،(acceptanceگسلش )،(defusion
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خود بهعنوان زمینه ) ،(self as a contextارتباط با زمان

مداخلهها وجود دارد .بررسیها نشان میدهد که

حال ) ،(context with present momentارزشها

پژوهشهای معدودی پیرامون مداخلههای درمانی

) ،(valuesعمل متعهدانه ) (action commitedکه همهی

چندجانبه ،درمانهای جایگزین ،جنبههای پیشگیری در

آنها باعث انعطافپذیری روانشناختی میشوند (.)11

سطوح مختلف ،دارودرمانی و میزان ایمنی آن برای مادر

اگرچه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک

و شیرخوار انجام شده است (.)16

رویکرد فراتشخیصی پایهگذاری شد ،با این حال اولین

تحقیقات تجربی بسیاری بهمنظور بررسی

کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده ،اثربخشی این

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برروی

درمان را بر افسردگی ارزیابی نمود .در این کارآزمایی

اختالالت روانی و مشکالت کلینیکی مختلفی صورت

بالینی که توسط  Zettleو  Hayesانجام گردید ،نتایج

گرفته است و همچنین مطالعات متعددی برای تشخیص،

حاکی از این بود که  ACTاثربخشتر از شناخت

پیشگیری و درمان افسردگی پس از زایمان انجام شده

درمانی برای درمان افسردگی است و آزمودنیهای

است .بااینحال تاکنون اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش

گروه  ACTکاهش سریعتری را در افکار افسردهوارشان

و تعهد بر افسردگی پس از زایمان مورد مطالعه قرار

داشتند (.)12

نگرفته بود و هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی گروه
درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی پس از

افسردگی با تأثیر سوء بر توانایی خودمراقبتی

زایمان و انعطافپذیری روانشناختی بود.

مادر ،ممکن است منجر به مشکالتی ازقبیل تغذیه
ناکافی مادر ،ارتباط ضعیف بین مادر و کودک ،آسیب

روش بررسی:

رشد شناختی کودک ،سوء مصرف دارویی،
مراجعههای نامنظم مادر به مراکز درمانی و اختالل در

این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی کنترل

ارتباط با همسر شود ( .)13دلیل دیگری که لزوم

شده است .جامعه مورد پژوهش شامل مادرانی بود که

پرداختن به مادران افسرده پس از زایمان را برجسته

برای اولین مراقبت پس از زایمان به کلینیک متخصص

میسازد ،این است که چندین مطالعه حاکی از آناند که

زنان و زایمان در اصفهان ،در پاییز و زمستان

افسردگی پس از زایمان ،خطر بروز دورههای افسردگی

 1394مراجعه کردند .جهت انتخاب شرکتکنندگان،

اساسی را در طول عمر افزایش میدهد .همچنین درمان

پرسشنامهی افسردگی پس از زایمان ادینبرگ و

افسردگی پس از زایمان بهدلیل خطر انتقال داروهای

پرسشنامه افسردگی بک ،توسط  188نفر از مادرانی که

ضدافسردگی به درون شیر مادر و بدن نوزاد به خوبی

در این زمان (آذر و دی) به کلینیک مراجعه کرده

مورد مطالعه قرار نگرفته است (.)14

بودند ،تکمیل گردید .از این تعداد  32نفر از افرادی که
دارای نمرهی  13و باالتر در پرسشنامهی ادینبرگ و

جمعبندی پیشینه پژوهشی نشان میدهد که
برنامهها و اقدامهای درمانی محدودی جهت پیشگیری و

نمرهی  17و باالتر در پرسشنامهی بک بودند ،بهصورت

کاهش مشکالت خلقی بعد از زایمان پیشنهاد و استفاده

غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند .سپس توسط یک

شده است ( .)15اگرچه در تعدادی از مطالعات از

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به غیر از درمانگر

درمانهای دارویی و غیردارویی در پیشگیری و درمان

ارزیابی شدند و مصاحبه بالینی ساختاریافته

()SCID-I

افسردگی پس از زایمان حمایت شده است ،ابهامها و

جهت تشخیص دقیقتر اختالل افسردگی پس از زایمان

تناقضهای زیادی در میزان اثربخشی هریک از

اجرا شد و افرادی که براساس مصاحبه تشخیص اختالل
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روانی همبود اختالل افسردگی اساسی را داشتند ،از

افسردگی پس از زایمان ادینبرگ و برای سنجش

مطالعه خارج شدند .سپس نوع زایمان و جنسیت نوزاد

انعطافپذیری روانشناختی از پرسشنامه پذیرش و

مادرانی که دارای تشخیص افسردگی پس از زایمان

عمل استفاده شد.

بودند ،مشخص شده و بعد بهصورت تصادفی

گروه درمان تحت درمان گروهی پذیرش و

(قرعهکشی)  16نفر در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و

تعهد ،طی  1جلسه  2ساعته بهصورت هفتهای قرار گرفت

تعهد و  16نفر در گروه کنترل گمارده شدند .با توجه

و گروه کنترل ،هیچگونه درمانی دریافت نکرد .پس از

به اینکه این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی است،

پایان جلسات درمانی بهمنظور مقایسه اثربخشی مداخله از

حداقل  15نفر برای هر گروه توصیه شده است که با

هر دو گروه پسآزمون گرفته شد و نتایج پیشآزمون و

احتساب احتمال ریزش نمونه در پیگیری  16نفر در هر

پسآزمون هر دو گروه با هم مقایسه و پیگیری دو ماهه

گروه و در کل  32نمونه برای این مطالعه مناسب

انجام شد .دادههای حاصل از پرسشنامهها پس از

است (.)17

کدگذاری مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند .الزم
به ذکر است که مجموعاً  11نفر از آزمودنیها 5 ،نفر از

مالکهای ورود به مطالعه شامل -1 :دامنهی سنی
 20تا  40سال؛  -2مادرانی که زایمان اول را تجربه

گروه آزمایش و  6نفر از گروه کنترل ،بهعلت قطع

کردند؛  -3حداقل  4هفته از زایمان مادران گذشته بود؛

درمان ،جابهجایی و  ...از مطالعه خارج شدند.
قبل از اجرای این پژوهش ،رضایت مادران

 -4نوزاد تک قلو بود؛  -5مادرانی که در پرسشنامه
افسردگی بک امتیاز  17و باالتر ( )BDI-II≥17و در

جهت شرکت در این پژوهش جلب شد .برای حفظ

پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ امتیاز  13و

اصل رازداری اطالعات مربوط به شرکتکنندگان با

باالتر ( )EPDS≥13را بدست آوردند؛  -6مادرانی که

استفاده از کد اختصاص داده شده به هر یک ثبت شد.

تشخیص اختالل افسردگی پس از زایمان را ازطریق

مراجعان درصورت تمایل میتوانستند درمان را قطع کنند

 SCID-Iگرفتند.

و از مطالعه خارج شوند .همچنین درمورد قوانین شرکت

مالکهای خروج از مطالعه شامل -1 :مادرانی

در پژوهش ازقبیل رعایت رازداری ،رعایت نظم و حضور

که براساس مصاحبهی  SCID-Iتشخیص اختالل روانی

منظم در جلسات درمانی به شرکتکنندگان توضیح داده

همبود اختالل افسردگی اساسی داشتند .مثل دورهی

شد و روند کلی برنامهها و جلسات درمان برای آنها

مانیک همراه با خلق تحریکپذیر ،اختالل سازگاری

تشریح شد و رضایتنامه شرکت در پژوهش توسط همه

همراه با خلق افسرده ،غمگینیADHD ،؛  -2مادرانی

شرکتکنندگان تکمیل شد .همچنین ،پس از اتمام

که پتانسیل فعال اقدام به خودکشی در دورهی فعلی

طرح پژوهشی ،بهمنظور رعایت اصول اخالقی ،برای

داشتند و به درمان فوری نیازمند بودند؛  -3مادرانی که

آزمودنیهای شرکتکننده در گروه کنترل  8جلسه

بهدلیل اختالالت افسردگی و اضطراب تحت درمان

گروه درمانی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد اجرا شد.

)اعم از دارودرمانی و روان درمانی( بودند؛  -4مادرانی

برنامه آموزش گروهی براساس پروتکل  8جلسهای درمان

که به هر علت تمایل به ادامه شرکت در جلسههای

مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بهصورتیکه در جدول

گروه درمانی را نداشتند؛  -5برای هر دو گروه در یک

شماره  1آمده است ،اجرا شد ( .)18در پژوهش حاضر

زمان (پیشآزمون) ،بهمنظور سنجش میزان افسردگی،

جهت تحلیل دادهها ،از شاخصهای آمار توصیفی ،تحلیل

از پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه سنجش

کواریانس و نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
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جدول شماره  :1محتوی جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
جلسات

محتوی جلسات

جلسه اول

آشنایی گروه با یکدیگر و برقراری رابطه درمانی؛ آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش؛ سنجش کلی و سنجش شيوههای کنترلی و ایجاد
درماندگی خالق و پاسخ به پرسشنامهها بهمنظور سنجش پيش از درمان.

جلسه دوم

تصریح اثربخش نبودن نهایی تالشهای فرد برای کنترل افسردگی؛ ادامهی درماندگی خالق ،بررسی دنيای درون و بيرون در درمان .ACT

جلسه سوم

تمایل به ترک برنامهی ناکارآمد تغيير و تفهيم این موضوع که کنترل مسألههاست ،نه راهحل؛ تصریح محدودیتهای کنترل ،هنگام هدف
قراردادن رویدادهای درونی.

جلسه چهارم

معرفی جایگزینی برای کنترل ،یعنی تمایل .تصریح مزایای پذیرش نشخوارذهنی ،افکار افسردهوار و دیگر رویدادهای درونی.

جلسه پنجم

تفهيم آميختگی و گسلش و انجام تمارینی برای گسلش.

جلسه ششم

ارتباط با زمان حال و تمرینات ذهنآگاهی و کار روی خود بهعنوان زمينه.

جلسه هفتم

شناسایی ارزشهای افراد؛ تصریح ارزشها؛ تصریح اهداف؛ تصریح اعمال و تصریح موانع.

جلسه هشتم

بررسی داستان زندگی و عمل متعهدانه؛ پاسخ به پرسشنامهها بهمنظور سنجش پس از درمان و ختم درمان.

پرسشنامه افسردگی بک – ویرایش دوم

BDI-II

افسردگی پس از زایمان محسوب میشود .نسخهی

) (Beck Depression Inventory-IIشامل  21سوال

ایر انی این پرسشنامه قابل پذیرش بوده و ابزاری با اعتبار

است که بهمنظور سنجش بازخوردها و نشانههای بیماران

و پایا جهت سنجش افسردگی پس از زایمان میباشد.

افسرده ساخته شده است .مادههای آزمون درمجموع از

در اعتباریابی احمدی کانیگلزار و قلیزاده ،ضریب

 21ماده مرتبط با نشانههای مختلف تشکیل میشود که

اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ  0/70بود .مقدار

آزمودنیها باید روی یک مقیاس چهار درجهای از صفر

همبستگی های درونی آزمون با آزمون کیزر -میر-

تا سه به آن پاسخ دهند .نقطهی برش در این فرم عبارت

اولکین برابر با  0/80بهدست آمد که نشان از صحت

است از 0 :تا  :13هیچ یا کمترین افسردگی 14 ،تا :20

گویههای پرسشنامه در تشخیص افسردگی پس از

افسردگی خفیف 20 ،تا  :28افسردگی متوسط 28 ،تا :63

زایمان است (.)20

BDI-II≥17

در پژوهش حاضر از هر دو پرسشنامه ادینبرگ

افسردگی شدید .در این پژوهش نقطه برش

در نظرگرفته شده است .در مطالعهی دابسون و

و بک 2 -استفاده شد ،زیرا کوتاهبودن گزینههای

محمدخانی ،ضریب اعتبار کل  BDI-IIرا  0/91گزارش

پرسشنامه  EPDSاز دقت این آزمون میکاهد و

کردند .ثبات درونی آزمون برای دانشجویان ایرانی 0/87

حساسیت آن را نسبت به درمان کاهش میدهد ،لذا نباید

و اعتبار بازآزمایی آن  0/73گزارش شد (.)19

انتظار دقیق برآورد اثرات درمانی را از آن داشت.

پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ

بههمینجهت ،هم در غربالگری و هم در بررسی نتایج

((Edinburgh Postnatal Depression Scale= EPDS

گروههای مداخله و کنترل ،از آزمون افسردگی بک

حاوی  10سؤال است که هر سؤال به صورت صفر تا 3

( )BDI-IIاستفاده شد تا هم خطاهای موجود در

نمره گذاری می گردد ،حداکثر امتیاز  30و حداقل

پرسشنامه ادینبرگ را پوشش دهد و هم اینکه شدت

صفر می باشد .کسب نمره  13یا بیشتر بهعنوان

افسردگی آزمودنیها را مورد سنجش قرار دهد.
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AAQ-II

افسردگی پس از زایمان ادینبرگ ،افسردگی بک و

و

عمل

) (Acceptance and Action Questionnaireپذیرش،

انعطافپذیری روانشناختی در دو گروه درمان و کنترل


اجتناب تجربی و عدم انعطافپذیری روانی اندازهگیری

در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری حاکی از

میشود 10 AAQ-II .سؤال دارد که هر یک برروی

تفاوت بین دو گروه درمان و کنترل در متغیر افسردگی

یک مقیاس لیکرت  7درجهای از  1تا  7نمرهگذاری

پس از زایمان ادینبرگ معنیدار بود ( .)P=0/001بر این

میشود و حداکثر امتیاز  70و حداقل  10میباشد.

اساس میتوان گفت که مداخلهی گروهی با رویکرد

عباسی و همکاران ،برای اولین بار در ایران به بررسی

مبتنی بر پذیرش و تعهد  %50واریانس کل متغیر افسردگی

کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پرداختند.

پس از زایمان را تبیین میکند .همچنین تفاوت بین دو

بدینصورت که پس از ترجمه پرسشنامه ،پژوهش خود

گروه درمان و کنترل در متغیر افسردگی بک معنیدار بود

را بر گروه دانشجویان اجرا نمودند و همسانی درونی و

( ،)P=0/001بنابراین  %58واریانس کل متغیر افسردگی

ضریب تنصیف ر ضایتبخشی ( )0/71-0/89را گزارش

بک را مداخلهی گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد

کردند (.)21

تبیین می کند .همچنین نتایج حاکی از این است که

در بخش استنباطی بهمنظور تحلیل فرضیهها از

تفاوت بین دو گروه درمان و کنترل در متغیر

آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده

انعطافپذیری روانشناختی معنیدار است (.)P=0/001

شد .در این تحلیل دو گروه شرکتکننده در پژوهش

براساس ضریب تأثیر بهدست آمده %50 ،واریانس کل

(درمان و کنترل) بهعنوان عامل بین آزمودنی و زمان

متغیر انعطافپذیری روانشناختی ناشی از مداخلهی

اندازهگیری متغیرهای افسردگی بک و افسردگی

گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد است.

ادینبرگ و انعطافپذیری روانشناختی بهعنوان درون

یافتهها:

آزمودنی درنظر گرفته شدند .قبل از استفاده از آزمون
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،پیش فرضهای

شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی

آزمون ازجمله توزیع نرمال ،تساوی واریانسهای دو

شرکتکنندگان نشان می دهد که سن شرکتکنندگان

گروه و تناسب واریانسها محاسبه شد.

در گروه درمان ( 28/08±3/9میانگین  ±انحراف معیار)
و در گروه کنترل  27±4/45است .همچنین بین دو

نتایج آزمون شاپیرو -ویلک ()Shapiro - Wilk

نشاندهندهی توزیع نرمال دادهها بود ( .)P≤0/05همچنین

گروه درمان و کنترل از نظر سن تفاوت معنیداری

استفاده آزمون لوین ( )Leveneبرای هیچ کدام از

وجود ندارد ( .)P=0/184 ،T=1/360هم در گروه

متغیرهای مالک معنیدار نبود ( .)P≤0/05در نتیجه فرض

درمان و هم در گروه کنترل نوزاد با جنس مذکر

همسانی واریانس نمرات برقرار بود .در نهایت نتایج

دارای فراوانی بیشتری میباشد .عالوهبراین در مورد

آزمون ماچلی ( )Mauchlyنشان داد که مفروضه کرویت

نوع زایمان در هر دو گروه همسانی وجود دارد.

برای اثرهای مربوط به زمان ،زمان و گروه ،گروه رعایت

همچنین در هر دو گروه اکثریت دارای وضعیت

شده است .بنابراین میتوان گفت که فرض برابری

اقتصادی متوسط میباشند و بیشترین سطح تحصیالت،

واریانسهای درون آزمودنی برای تمام متغیرها رعایت

لیسانس میباشد .با توجه به نتایج ،میتوان بیان داشت

شده است ( .)P≤0/05همچنین نتایج حاصل از تحلیل

که هر دو گروه درمان و کنترل از نظر ویژگیهای

واریانس با اندازهگیری مکرر برای مقایسه میانگین

ذکر شده متعادل میباشند.
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جدول شماره  :1ميانگين و انحرافاستاندارد نمرات پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری افسردگی پس از زایمان
ادینبرگ و افسردگیبک و انعطافپذیری روانشناختی در دو گروه درمان و کنترل
متغير

افسردگی ادینبرگ

افسردگی بک

انعطافپذیری روانشناختی

درمان

17/12±3/07

35/25±4/31

21/56±5/46

کنترل

17/62±2/89

34/87±5/26

21/25±5/81

درمان

9/81±2/16

21/12±2/33

29/81±6/24

کنترل

17/12±3/20

35/18±5/15

21/68±5/57

درمان

10/06±1/80

21/56±1/93

30/87±6/56

کنترل

17/37±3/07

35/31±4/62

23/12±6/15

گروه
پيشآزمون

پسآزمون

پيگيری

دادهها بهصورت میانگین  ±انحرافمعیار بیان شدهاند.

همانطور که جدول شماره  1نشان میدهد،

درصورتیکه در گروه کنترل این کاهش محسوس

میانگین نمرات افسردگی پس از زایمان ادینبرگ،

نیست .براساس نتایج مندرج در جدول میتوان به این

افسردگی بک و انعطافپذیری روانشناختی در مرحله

توصیف دست زد که استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و

پسآزمون و پیگیری نسبت به مرحله پیشآزمون در

تعهد باعث تغییر در افسردگی و انعطافپذیری

گروه درمان کاهش محسوسی را نشان میدهد،

روانشناختی در گروه درمان شده است.

جدول شماره  :2نتایج تحليل واریانس با اندازهگيری مکرر برای مقایسه ميانگين افسردگی پس از زایمان ادینبرگ،
افسردگیبک و انعطافپذیری روانشناختی در دو گروه درمان و کنترل در سه مرحله پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

F

سطح معنیداری

ضریب تأثير

توان آماری

عامل بینگروهی

610/0

1

610/0

30/7

0/0001

0/506

1/00

عامل درونگروهی

306/0

2

105/0

105/3

0/0001

0/778

1/00

تعامل گروه و آزمون

247/5

2

123/7

85/2

0/0001

0/740

1/00

عامل بینگروهی

2007/5

1

2007/5

42/8

0/0001

0/588

1/00

عامل درونگروهی

977/7

2

488/8

199/8

0/0001

0/869

1/00

تعامل گروه و آزمون

1088/1

2

544/0

222/4

0/0001

0/881

1/00

انعطافپذیری

عامل بینگروهی

698/7

1

698/7

7/1

0/012

0/193

0/737

روانشناختی

عامل درونگروهی

551/6

2

275/8

54/8

0/0001

0/646

1/00

تعامل گروه و آزمون

310/6

2

155/3

30/8

0/0001

0/507

1/00

متغیر
افسردگی ادینبرگ
افسردگی بک

منبع
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بحث:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه

تعهد برای مراجعان این امکان را بهوجود میآورد که تا

درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درمان اختالل

تجربیات درونی خویش را بدون تالش برای کنترل

افسردگی پس از زایمان و انعطافپذیری روانشناختی

آنها احساس کنند و این کار باعث میشود که آنها را

مادران انجام شد .در بررسی پیشینه پژوهشی ،تحقیقی که

کمتر تهدیدکننده ارزیابی کنند (.)25

مستقیماً اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد

همچنین نتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان

بر افسردگی پس از زایمان را مطالعه کرده باشد ،یافت

داد که این درمان موجب افزایش انعطافپذیری

نشد .در پژوهشهایی که درمانهای دیگری مانند

روانشناختی مادران مبتال به افسردگی پس از زایمان

اثربخشی گروه درمانی شناختی -رفتاری و درمان

میشود و این یافتهها همسو با نتایج پژوهشهای

شناختی -رفتاری را برروی بیماران مبتال به افسردگی پس

 Bohlmeijerو همکاران Livheim ،و همکاران و

از زایمان بررسی کردند ،یافتههای مشابهی وجود داشت،

 Walserو همکاران میباشد ( .)27-29نتایج تحقیقات

بهطوریکه درمان شناختی -رفتاری بر بهبود عالیم

نشاندهنده اهمیت پذیرش روانی بهخصوص درمورد

افسردگی پس از زایمان تأثیرگذار بود .نتایج حاصل از

عملکردهای روانشناختی است .در این پژوهش نیز

این پژوهش نیز با نتایج پژوهشهای محققین با هدف

بیمارانی که گزارش کردند تمایل بیشتری برای تجربه

بهکارگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درمان

کردن تجارب روانشناختی منفی ،تجارب هیجانی،

استرس ناباروری Miniati ،و همکاران ،با هدف بررسی

افکار و خاطرات نامطلوب دارند ،عملکرد اجتماعی،

اثربخشی رواندرمانی بین فردی برای افسردگی پس از

فیزیکی و هیجانی بهتری را نشان دادند .در حقیقت

زایمان و مطالعهی مروری  Sockolبر بررسی اثربخشی

هدف این درمان افزایش خزانه رفتاری فرد است و نه

رفتار درمانی شناختی برای درمان و پیشگیری از

کاهش نشانههای اختالل ،چیزی که انعطافپذیری

افسردگی پس از زایمان همسو میباشد (.)10،8،22-24

روانشناختی نامیده میشود .در واقع اجتناب از تجارب

در تبیین یافتهها میتوان بیان کرد که گرچه در این

انسانها را درمقابل عوامل تنیدگیزا آسیبپذیرتر

مداخالت درمانی ،مستقیماً به عالیم افسردگی پرداخته

مینماید و همین آسیبپذیری بر مولفههای

نشد ،اما اعتقاد بر این بود که وقتی مراجعان برای کاهش

روانشناختی ازجمله کیفیت زندگی و بهزیستی

افکار و احساسات تالش و بهجای آن به اهداف تعیین

روانشناختی تأثیر نامناسبی بهجای میگذارد .درواقع

شده در جهتهای ارزشمند زندگی حرکت کنند،

فرآیندهای مرکزی  ACTبه افراد آموزش داد ،چگونه

کاهش نشانه خود به خود رخ میدهد .اجتناب تجربهای

عقیده بازداری فکر را رها کنند ،از افکار آزاردهنده

افراد افسرده از افکار ،تجربیات ،احساسات و خاطراتشان

رهایی یابند؛ رویدادهای درونی را بهجای کنترل کردن

فرآیند آسیبزایی را بهوجود میآورد ،به همین دلیل

آنها بپذیرند ،ارزشهایشان را تصریح کنند و به آنها

یکی از اهداف مداخالت در این پژوهش تغییر در

بپردازند (.)29

الگوهای اجتنابی اولیه بود .اجتناب تجربهای بهطور

همچنین یافتههای این پژوهش با پژوهشهای

کارکردی بهعنوان تالشها برای اجتناب یا فرار از

 Kashdanو همکاران Jeffcoat ،و  Hayesو

آمیختن با افکار و احساسات افسردهوار تعریف

 Fledderusو همکاران همگراست و حاکی از ارتباط

میشوند .مولفهی پذیرش در رویکرد مبتنی بر پذیرش و

معنیداری بین انعطافپذیری روانشناختی با عالئم
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افسردگی مادران افسرده پس از زایمان بود (.)30-32

افسردگی مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و اثربخشی

به این معنی که با افزایش انعطافپذیری روانشناختی

آن در ابعاد مختلف این اختالالت تأیید شده است .از

عالیم افسردگی پس از زایمان کاهش یافته است .شاید

محدودیتهای این پژوهش ،نمونهگیری دردسترس،

همهی آنچه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سعی دارد

تعداد محدود جلسات ،خروج  11نفر از مادران گروه

بگوید را درنتیجهی این فرضیه از پژوهش بتوان یافت.

درمان و کنترل به دلیل بیماری ،قطع درمان ،عدم

اجتناب تجربهای رابطهی میان راهبردهای تنظیم هیجان

دسترسی و جابهجایی و تمایل کم به همکاری برخی از

منفی و ناراحتی را میانجیگری میکند .به طورکلی

نمونهها بود.

افرادی که در تنظیم هیجان مشکل دارند یا از

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان استفاده میکنند،
انعطافپذیری کمتر و اجتناب تجربهای بیشتری داشته و

در مطالعات انجام شده دلیل موفقیت درمان

قادر به تحمل ناراحتی و چالشهای زندگی و مشکالت

مبتنی بر پذیرش و تعهد با انواع اختالالت بالینی و نیز

نیستند که همین امر منجر به ناراحتی بیشتر و مشکالت

گروههای مختلف این افراد ،این است که این رویکرد

روانی در این افراد شده و سالمت روان را در آنها

به جای تمرکز بر شکل و فراوانی نشانههای یک اختالل،

کاهش میدهد.

بر فرآیندهای کارکردی متمرکز است که در پس

نتایج نشان دادکه اجتناب تجربهای با افسردگی

بسیاری از تظاهرات مختل رفتاری وجود داردند .نتایج

رابطهی معنیداری دارد؛ به این معنی که هرچه

مطالعه حاضر نیز بیانگر اثربخشی این درمان بر افسردگی

انعطافپذیری روانشناختی فرد کمتر باشد ،میزان

پس از زایمان میباشد .با توجه به اینکه افسردگی پس از

افسردگی در او بیشتر میشود ( .)25پژوهشهای

زایمان بهعنوان یک معضل خانوادگی و اجتماعی شیوع

 Begotkaو همکاران و  Bondو همکاران ،از این یافتهها

نسبتاً باالیی دارد و با افزایش مسئولیتهای ناشی از تولد

حمایت میکنند ( .)34،33درنهایت میتوان بیان داشت

کودک ،نیاز به حمایت اجتماعی ،خانوادگی و عاطفی

که باتوجه به اینکه افسردگی پس از زایمان بهعنوان یک

زنان بیشتر شده ،بنابراین با بهکارگیری این درمان در

معضل خانوادگی و اجتماعی شیوع نسبتاً باالیی دارد ،با

برنامهریزی آموزشی بیمارستانها میتوان به بهبود

تشخیص به موقع و درمان این اختالل میتواند از عواقب

افسردگی پس از زایمان و عوارض ناشی از آن کمک

این اختالل برای مادر ،نوزاد و خانواده بکاهد و عملکرد

کرد .همچنین تشخیص به موقع و درمان این اختالل از

خانوادگی وکیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد.

عواقب این اختالل برای مادر ،نوزاد و خانواده میکاهد
و میتواند نقش بهسزایی در بهداشت روانی و سازگاری

نتیجه گیری

مادران با موقعیت جدید و درنهایت سالمت و بهداشت

باتوجه به نتایج بهدست آمده میتوان نتیجه

خانواده داشته باشد .جهت افزایش تعمیمپذیری یافتهها

گرفت که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر

پیشنهاد میشود این مطالعه با نمونهی بزرگتر و در مناطق

اختالل افسردگی پس از زایمان تأثیر داشته و عالیم

روستایی انجام شود.

افسردگی را کاهش میدهد .این نتایج همسو با یافتههای

تشکر و قدردانی:

پیشین بود .عالوهبراین یافتهها حاکی از اثربخشی این
درمان بر انعطافپذیری روانشناختی مادران مبتال به

این مقاله برگرفته از پایاننامه مصوب با کد

افسردگی پس از زایمان بود .درمان مبتنی بر پذیرش و

کمیته اخالق  IR.SBMU.SMREC.1394.16در دانشگاه

تعهد بهعنوان یکی از درمانهای موثر بر اختالالت

علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد .بدینوسیله مراتب
28

محبت کاظمینی و همکاران

گروه درمانی پذیرش تعهد افسردگی

شرکتکننده در این پژوهش که صمیمانه همکاری

سپاس و قدردانی خود را از معاونت محترم پژوهشی

. اعالم میداریم،نمودند

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیهی مادران
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Background and aims: Postpartum depression (PPD) is a common and disabling psychosocial
disorder that it suffers 10% to 15% women during the first year after delivery. PPD is a public
health problem with negative consequences for both mother and infant. Thus, the aim of this
study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment group therapy on
postpartum depression and its effect on psychological flexibility.
Methods: The current study was a clinical trial on 32 women who refereed to Gynecology Clinic
in Isfahan, Iran. Participants were randomly divided in two groups of experiment and control,
16 women in each group. The instruments of research included Beck depression inventory,
Edinburgh postpartum depression inventory and Acceptance and Action questionnaires. These
were completed by both groups in three stages: Pre-test, post-test and the follow up stage after a
2- month intervention. Interventions were conducted in 8 sessions, 2 hours in a week. Data were
analyzed using analysis of variance with repeated measures.
Results: The results showed that Acceptance and commitment therapy, was significantly
reduced the rate of depression and increased the psychological flexibility, compared with the
control group (P=0.001).
Conclusion: According to the results, use of this therapy approach is recommended by clinical
psychology specialists to women with PPD.
Keywords: Acceptance and commitment therapy, Postpartum depression, Psychological
flexibility.
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