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Abstract
Background and purpose: Postpartum depression is a health problem and its prevalence is
higher in women with unwanted pregnancy. This condition causes many psychological problems. The
present study aimed at investigating the effect of counseling based on acceptance and commitment
therapy (ACT) on postpartum depression in unwanted pregnancies.
Materials and methods: A clinical trial with pre-test, post-test control group design and twomonth follow-up was performed. The participants (n=52) were randomly selected from comprehensive
health centers in Arak, Iran with a median depression score and unwanted pregnancy in delayed
postpartum period (2-6 months). They were assigned into either a control group (n=26) or an intervention
group (n=26). Data were collected using a demographic questionnaire, Beck Depression Inventory, and
unwanted pregnancy. Beck Depression Inventory was completed before, immediately, and two months
after the intervention by both groups. The intervention group attended eight weekly ACT sessions
(90 min). Data were analyzed using descriptive statistics applying Chi-square and Mann-Whitney U tests.
Results: Depression scores in intervention group and control group were 17.3±4.2 and 26.5±3.1,
respectively, immediately after the intervention. Following two months intervention, the depression scores were
significantly different between the controls and intervention group (25.61±3.4 vs. 12.4±3.8, P<0.05).
Conclusion: In contrast to expensive and long-term treatments, ACT could be used as an
effective intervention in treatment of postpartum depression.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT20180118038424N1)
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چكیده
سابقه و هدف :افسردگی پس از زایمان یک مشکل بهداشتی و شیوع آن در بااردار ااوواتاتب بیشاتر اتا  .مطالعاب
حاضر با هدف تأثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی پس از زایمان در باردار ها ااوواتتب ااجام شد.
مواد و روشها :مطالعب حاضر بب صورت کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون ،پس آزمون و پی گیار دو ماهاب باا
گروه کنترل ااجام گرف  .شرک کنندگان شامل  25واام کب در باازه زمااای 5-6مااه پاس از زایماان ،باب مراکاع اام
تالم

شهرتتان اراک با امره افسردگی متوتط و باردار ااوواتتب مرا عب داشتند ،بوده؛ کب بب صورت اموابگیر در

دتترس در یکی از دو گروه مداولب ( 56افر) و کنترل ( 56افر) قرار داده شاداد .اباعار گاردآور دادههاا پرتشانامبهاا
دموگرافیک ،افسردگی بک و باردار ااوواتتب بود کب پرتشنامب افسردگی بک قبل ،بالفاصلب و دو ماه پاس از مداولاب
تکمیل شد .برا گروه مداولب 8 ،لسب  09دقیقبا درمان پذیرش و تعهاد ،هفتابا یکباار برگاعار شاد .تجعیاب و تللیال
دادهها ااجام شد.
یافتهها :امره افسردگی ،بالفاصلب پس از مداولب در گروه مداولب ( )71/3 ±4/5و کنترل ( ،)56/2 ±3/7دو مااه بعاد از
مداولب در گروه مداولب ( )75/4 ±3/8و کنترل ( )52/67±3/4بود و تفاوت معنیدار مشاهده شد(.)P>9/92
استنتاج :با تو ب بب تأثیر مداولب بب شیوه

درمان پذیرش و تعهد و ابعاد روااشناوتی آن ،اتتفاده از این مداولب مفید

میباشد.
شماره ثب

کارآزمایی بالینی IRCT5978977893454N7 :

واژه های کلیدی :درمان پذیرش و تعهد ،افسردگی پس از زایمان ،باردار ااوواتتب

مقدمه
امااروزه بااااردار ااوواتاااتب باااب ناااوان یکااای از

میلیون آن ،منجر بب تقط می گاردد( .)7در ایاران شایوع

شاوصها تالمتی امعب ،مورد اتتفاده قرار میگیارد

باردار ااوواتتب  38-44درصد گاعارش شاده اتا

و

زیاارا باااردار ااوواتااتب در بااروز تااقطها غیرقااااوای

در مطالعب دیگر  32/8 ،درصد از باردار ها ،ااوواتاتب

مؤثر ات  .هر تال 734میلیون حاملگی در دایا بب وقاوع

بوداد؛ بر اتاس آمارها منتشار شاده باادار ااوواتاتب

میپیوادد کاب از ایان تعاداد75 ،میلیاون ااوواتاتب و42

بین  49/1درصد تا  28 /8درصد گعارش شده ات
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تاثیر مشاوره ی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی پس از زایمان
در بارداری های ناخواسته

پژوهشی

سمانه شجاعی فر و همکاران

گذاشااتب وتاابب اضااطراب ،افسااردگی ،پرواشااگر ،

زاان در دوران باردار و پس از زایماان را ،افساردگی،

زایمان زودرس و کوتاهی در ااجام مراقبا هاا دوران

اتترس و اضطراب میدااد؛ وصوصاً افساردگی پاس از

باردار میشود( .)2،4باردار ااوواتتب اتترس و فشاار

زایمان یکی از شای ترین اوتالالت بوده کاب تااالاب 59

روحی و رواای دیاده ا باب هماراه دارد کاب ناین را

درصد از زاان بعد از زایمان را تل تاثیر قرار میدهاد(.)72

تااثیر قارار داده( )6-8و از طارف دیگار ،بار رشاد

ااجااام شااده در ایتالیااا 4/1 ،درصااد

تل

روحای و رواااای فرزاادان اثاار ااامطلوبی داشااتب و تاابب
کموزای مایشاود( .)79،0شایوع افساردگی در بااردار

در یااک مطالعااب

مادران ،مبتال بب افسردگی پس از زایمان بوداد(.)70

در یااک مطالعااب ایراااای ،شاایوع افسااردگی پااس از

ااوواتتب بیشتر از باردار وواتتب میباشد( .)77الیام

زایمان 58/1 ،درصد گعارش شده اتا ( .)59افساردگی

این اوتالل میتوااد در  52تا  29درصد مبتالیاان ،شاش

با ملکرد روزااب و ا تما ی مادر تاداول داشاتب وآثاار

ماه یاا بایشتار اداماب یاباد .بارا بسایار از زااان تولاد

زیان بار بر روابط زااشویی و ارتباط با کودک بر ا

کودک ،املی برا ابتال بب افسردگی باردار و پس از

می گذارد ،تشخیص و درمان بب موقا آن حاائع اهمیا

زایمان میباشد و در صاورت ااوواتاتب باودن بااردار

ات ( .)57این اوتاللای قابال پیشاگیر و درماان اتا .

شرایط بدتر مایشاود( .)73،75طبا  DSM 57افساردگی

تشخیص و درمان اولیب آن تابب بهباود ماادران افسارده

پس از زایمان بارت اتا

از ولا افسارده ،اضاطراب

گشتب و آاان را بب زادگی اد باز میگردااد( .)55برا

مفرط ،بیواوابی و تیییار وزن کاب ایان اواتالل موماا

این اوتالل ،درمان ها مختلفی از ملب درمان دارویی،

تا دوازده هفتب پس از زایمان شروع شاده و

و ود دارد( .)53یکی از روشها درماای مفیاد ،گاروه

الیم بب مادت حاداقل دو هفتاب و بایشتار باب صاورت

درماااای و ااااواع روان درماااای اتاا ( .)52،54در یااک

مداوم و ود داشتب و بازه دو تا شش ماه پاس از زایماان

مطالعب درماان شاناوتی -رفتاار ( )CBTدر اواتالالت

را شامل میشود( .)72،74مادران مبتال بب افسردگی پس از

افسردگی ،کاهش افساردگی مشااهده شاد( .)56یکای از

زایمااان در فعالیاا هااا ا تمااا ی ،ملکاارد فاارد و

روش ها روان درمااای کاب در بسایار ماورد اتاتفاده

وظااایخ واااابدار مشااکل داشااتب و در صااورت اادم

قرار گرفتاب ،درماان مبتنای بار تعهاد و پاذیرش ()ACT

ظرف هش

درمان گاه تا دوران یائسگی ایع با این مشاکل دتا

باب

گریبان وواهند بود( .)76و ود افسردگی پس از زایماان
با ث اوتالل در دلبستگی ماادر و ااوزاد گشاتب و تابب

میباشد( ACT .)51یکی از درمانها شناوتی -رفتار
مبتنی بر زمینب گرایی ملکرد ات
دید زبان و شناو

و ریشاب در اظریاب

دارد کاب اظریاب چاارچوب رابطاب

تاثیر منفی بر تکامل شناوتی اوزاد میشود .ایان اواتالل بار

ذهناای اامیااده ماایشااود .فرآیناادها بنیاااد در تعهااد و

دیگر ا ضا وااواده وصوصا همسر اثرات منفی دارد(.)71

پذیرش بارت ااد از :پذیرش ،ذهن آگاهی ،زادگی در

براتاس مطالعات ااجام شده اغلب همسران زاان افسرده،

للظب اکنون ،گسلش شناوتی ،ارزشهاا و مال متعهداااب؛

مبااتال بااب افسااردگی شااده و تعارضااات زااشااویی بااارز

کااب همااب آنهااا با ااث ااعطااافپااذیر روان شااناوتی

میگاردد( .)78تاا اماروز توافا

ماومی در ماورد لا

میشود .هدف این درمان کمک بب مرا

بارا داشاتن

اصلی بروز افسردگی پس از زایمان مشخص اشده ات .

یک زادگی غنی ،کامل و معنیدار در ین پذیرش راجی

هااای ( )WHOبهباود

کب زادگی دارد ،میباشد و دارا شش فرایند بنیاد ات :

رواای مادران را بب نوان بخش اتاتای اهاداف

-7گسلش شناوتی :یادگرفتن این کب اباید بب وتیلب

در تالها اویر تازمان بهداشا
تالم

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
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باردار ااوواتتب آثار اامطلوبی بر مادر ،اوزاد و وااواده

توتعب هعاره شناوتب و بیشترین اوتالالت روااپعشاکی

تاثير مشاوره بر افسردگي پس از زایمان

فکرمان کنترل شویم ،اما افکار را بدون درگیار شادن باا
ملتوا آن ها بب رتمی

بشناتیم.

بررتی اماییم.
افکار بادون

مبارزه با آن ها.
-3تماس با للظب حاال :تو ابآگاهی و آگااهی از

مواد و روش ها
مطالعب حاضر یک کارآزمایی بالینی با گروه کنترل
و با هادف تااثیر مشااوره مبتنای بار پاذیرش و تعهاد بار

این ا و اکنون.
 -4وود را باب ناوان بافتاار :یاادگیر دتاتیابی باب

افسردگی پس از زایمان در باردار ها ااوواتتب بود و

تداوم آگاهی کب تیییار امایکناد ("مشااهده ذهان" یاا

در زاان مبتال بب افسردگی پس از زایمان با باردار هاا

"مشاهده وود").

ااوواتتب ،کب بب پایگاه ها بهداشتی شهرتتان اراک در

 -2ارزشها :تعریخ چیعهایی کب برا شخص مهم

تال 7306مرا عب کرده بوداد ،ااجام شاد .حجام اموااب
با فرمول "حجم امواب بارا دو گاروه مساتقل" بارآورد

هستند.
 -6اقدام متعهدااب :تنظیم اهداف بر پایاب ارزشهاا و

شد؛ با تو ب بب فرمول حجم امواب ،با  79درصد احتماال

تعهد باب آن هاا ،بااو ود افکاار یاا هیجاااات ماعاحم یاا

ریعش و  α= 9/92و  β =9/5حجم امواب برا هر گاروه

اوالل گر کب ممکن ات

بب و ود بیایند(.)50 ،58

پژوهشااگران باار ایاان باوراااد کااب بااب کااارگیر

 56افاار باارآورد شااد کااب در مجمااوع 25 ،افاار بااب روش
اموااابگیاار در دتااترس ااتخاااب و بااب روش تصااادفی

روشها روان درماای مااند درمان مبتنی بار پاذیرش و

بلوکی با ایگش ها تصادفی  Aو  Bبب دو گاروه 56

تعهد و ذهنآگاهی بب دلیل تاز وکارها اهفتب در آن مااند

افره تقسیم شداد .پس ازکسب مجوز از شورا پژوهش

پذیرش ،افعایش آگاهی ،حضور در للظب ،مشاهدهگر

و کمیتب اوالق دااشگاه لوم پعشکی اراک و هماهنگی

بدون داور و ووددار از ا تناب تجربی ،میتوااد در

با مرکع بهداش

تلفی با فنون رفتار درمان شناوتی اثربخشی درمان هاا را

پس از زایماای وا د شرایطی کب ها دریافا وادمات

افعایش دهد( .)39این درمان اقدام ماوثر اتا

کاب باب

شهرتتان اراک ،اموابهاا از باین زااان

بب  74مرکع ام تالم

مو ود و پایگاههاا تاالم

میشاود در حاالیکاب

ضمیمب مرا عب کرده بودااد ،ااتخااب شاداد .زاااای کاب

فرد آگاه و متعهد ات ( .)37در مطالعبا پیرامون درمان

طب پرتشنامب بک ،پرتشنامب حاملگی ااوواتاتب را تکمیال

وتیلب می ترین ارزشها هدای

مبتنی بر پذیرش و تعهاد باا تاازگار زااشاویی ،اتاای
مثب

و اثربخشی بب دت

آمده بود(.)35

کاارده و باااردار ااوواتااتب داشااتند ،باارا شاارک
مطالعااب رضااای

در

و معیارهااا ورد بااب مطالعااب از ملااب

در مطالعب دیگر کب در آن درمان مبتنای بار ذهان

افسردگی متوتط (امره  ، )59-58تن  78-42تال ،بازه

لوگیر از ود افسردگی پس از زایماان

دو تا شش ماه پس از زایمان ،حداقل تلصیالت دیاپلم،

ااجااام شااد ،شاادت افسااردگی کاااهش یافتااب بااود(.)33

دم ابتال بب بیمار ها روحی و رواای مااناد تاایکوز،

مطالعات مربوط بب درمان ها مبتنی بر پاذیرش و تعهاد

اادم و ااود بیمااار هااا طباای ،اادم تااابقب ابااتال بااب

آگاهی برا

در زمینب اوتالالت افسردگی اشان دهنده اثر بخشی قابل

افسردگی قبلی را داشتند ،وارد مطالعب شاداد .معیارهاا

تو ااب ایاان روش ماایباشااد امااا تاااکنون مطالعاابا در

وروج از مطالعب شامل ،ادم حضاور در یاک لساب

وصوص اثر بخشای ایان رویکارد در درماان افساردگی

مشاوره و بیشتر ،حوادث غیرقابل پیش بینی کب تبب تشدید

پس از زایمان در کشورااجام اشده ات ؛ بنابراین بار آن

افسردگی میشود مااند توگ و دم تمایل بب ادامب شرک

شاادیم تااا تاااثیر مشاااوره مبتن ای باار پااذیرش و تعهااد باار

در مطالعب بوداد .ابعار گاردآور شاامل پرتشانامبهاا

15
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افسردگی پس از زایماان در بااردار هاا ااوواتاتب را

پژوهشی

سمانه شجاعی فر و همکاران

الزم بااب ذکاار اتاا

دموگرافیک ،بااردار ااوواتاتب( )33و افساردگی باک

کااب هاام زمااان بااا تکمیاال

در ات مختلاخ افساردگی وفیاخ تاا شادید را تعیاین

بالفاصالب پاس از مداولاب و دومااه پاس از مداولاب ،بااب

میکند و دامنب امرات آن از صفر تا  63اتا  .باب هار

صورت همعمان پرتشانامبهاا توتاط گاروه کنتارل ایاع

توال بر مبنا یاک مقیااس لیکارت چهاار در ابا از

تکمیاال شااد .تمااام زاااان شاارک کننااده در طاارح ،فاارم

صفر تا تب پاتخ داده میشاود .طبقاببناد باب صاورت،

رضای

اامب را تکمیل اموده و با آگاهی کامل در طارح

امااره  9 -70مطاارحکننااده افسااردگی وفیااخ59-58 ،

شرک

کرداد .در هر مقط از مطالعاب شارک کننادگان

افسردگی متوتط و 50-63افسردگی شدید باود .باک و

میتوااستند از شرک در اداماب طارح ااصاراف دهناد .در

همکارااش با بررتی مطالعاتی کاب از ایان اباعار اتاتفاده

اولین لسب آموزشی با تو اب باب گروهای باودن و بیاان

کرده بوداد دریافتند کب ضریب ا تباار آن باا اتاتفاده از

مساائل و مشاکالت ا ضااا گاروه اهمیا

رازدار بااب

شیوه بازآزمایی ،برحسب فاصلب بین دفعاات ا ارا و ایاع

ا ضا گروه یادآور شد و برا افراد توضیح داده شد

مورد آزماون از  9/48تاا  9/86متییار باوده

کااب در صااورت تشاادید الیاام افسااردگی و ایاااز بااب

ات ( .)34پرتشنامب بااردار ااوواتاتب یاک پرتشانامب

مداوا قارار وواهناد

ملق تاوتب بوده کب مربوط بب روشهاا

روااپعشک از مطالعب وارج و تل

لاوگیر از

گرف  ،کب در مطالعب حاضر ریعش امواب اداشتیم .پس از

حاملگی و آگاهی از روش پیشگیر بود .روایی پرتشانامب

تکمیاال فاارمهااا و اوتصاااص کااد ،دادههااا وارد ااارمافااعار

با مشورت متخصصین در این زمینب بررتی و تایید شاده

 spss24شااداد ،باارا دادههااا کماای از شاااوصهااا

بود .ه

آزمون پایایی پرتشانامب ایاع از روش آلفاا

مرکااع و پراکناادگی (میااااگین و االاارافمعیااار) و باارا

کرواباخ اتتفاده شد کب مقدار این ضریب  87درصد باب

دادهها کیفی از فراواای اتتفاده شد .از آزمون کا دو

آمااد( .)33قباال از آغاااز لسااات درمااان ،لسااب

و من ویتنی یو ایع اتتفاده شد .میعان وطا ااوع اول در

دت ا

هماااهنگی و تااو یهی باارا  26افاار شاارک

کننااده در

این پژوهش  9/92درصد در اظر گرفتب شده بود.

مطالعب ،در تالن مرکع بهداش اراک برگعار و در مورد
اهداف مطالعب توتط فرد آموزش دیده شده توضایلاتی
داده شد .برا گروه مداولب 8 ،لسب  09دقیقابا  ،درماان

یافته ها
در مطالعب حاضر از  25افر شرک

کننده 56( ،افار

پذیرش و تعهد هر هفتب برگعار شد .در پایان لسب هشتم

در گروه مداولب و 56افر در گروه کنترل) مطالعاب را باب

پرتشنامب افسردگی بک در اوتیار شارک کننادگان قارار

پایان رتااداد و ریعش امواب اداشتیم .بار اتااس ادول

داده شد و دو ماه پس از برگعار آورین لسب ،تاطح

شماره  ،7طب آزمون مان ویتنای-یاو و آزماون مقایساب

افسردگی مورد تنجش قرار گرف

( دول شماره .)7

میااااگینهااا ،بااین تاان در دو گااروه ،اوااتالف معنااا دار
آمار و ود اداش

جدول شماره  :1والصب لسات درمان پذیرش و تعهد
نوان لسب و موضوع مورد بلث

لسات
اول

معارفب و توضیح در مورد اهداف ،براامب درماای(درمان پذیرش و تعهد) و اهمی بودن در زمان حال

دوم

ااامید والق راهبرد ها کنترلی برا مقابلب با افسردگی ،راهبرد ها کوتاه وبلند مدت

طب

(.)P<9/92

دول شماره  ، 5فراواای یکساای از اظر شایل

و میعان تلصیالت در دو گروه و ود داش (.)P<9/92
طب

دول شماره  ،3بین میااگین امره افسردگی

توم

کنترل بب نوان مشکل اب راه حل

چهارم

راه دید برا زادگی با افسردگی

پس از زایماان قبال از مداولاب باین دو گاروه مداولاب و

مشاهده وود(وود بب نوان بافتار)

کنترل اوتالف معنادار و ود اداشا ( )P<9/92ولای بعاد

پنجم
ششم

داتاز افکار(گسلش)

هفتم

شناتایی ارزش ها مهم زادگی و حرک در ه آن

هشتم

اقدام متعهدااب و پیشگیر از ود

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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بود .پرتشنامب افساردگی باک ،دارا  57تاوال باوده و

پرتشنامبها توتط افراد گروه مداولب در لساب

اوع معی

اول،

تاثير مشاوره بر افسردگي پس از زایمان

دو گروه مداولب و کنترل اوتالف معنایدار آماار و اود
و در گروه مداولب میااگین امره افسردگی پس

داش

طب

دول شماره  ،4شادت افساردگی در مقایساب

بالفاصلب بعد و دو مااه بعاد از مداولاب تفااوت معنایدار
داش (.)P>9/92

افساردگی در گاروه مداولاب بیاااگر ماوثر باودن درمااان
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تیر افسردگی پس از زایماان
بود .دو ماه پس از مداولاب باب منظاور ارزیاابی پایادار
درمان میااگین امره افسردگی پس از زایمان در گروه
مداولب و کنترل مورد ارزیابی قرار گرف

کب اساب

باب

میااگین امره افسردگی بالفاصلب بعد از مداولب حادود
جدددول شددماره  :1مقایسااب مشخصااات دموگرافیااک مااادران دچااار
افسردگی پس از زایمان بین گروه مداولب و کنترل
گروه
وامل دموگرافیک

فاصلب

تطح

کنترل
مداولب
(االراف معیار  ±میااگین) (االراف معیار  ±میااگین)

معنی دار

تن مادر (تال)

()51/0 ± 4/1

(58/2 )±2/6

9/6

زماای از آورین زایمان

(3/8 )9±9/1

(3/0)±9/6

9/6

(ماه پس از زایمان)

 2امره کاهش داش
در مقایسب

وبیان گر پایدار درمان می باشد.

میااگین امره افساردگی پاس از زایماان،

در گروه مداولب و کنترل قبل از مداولب اوتالف معنادار
آمار و ود اداش

ولی بعد از مداولب میااگین امره

افسردگی پس از زایمان بین دو گروه مداولاب و کنتارل

جدول شماره  :2توزی فراوااای تلصایالت و شایل در گاروه هاا

اوتالف آمار معنیدار داش .
یافتب مطالعب حاضر با مطالعب فیضی و همکااران کاب

مورد مطالعب
گروه
مداولب
افسردگی وفیخ
تعداد (درصد)

تطح

کنترل
مداولب
افسردگی متوتط افسردگی متوتط معنی دار
درصد(فراواای) درصد(فراواای)

و افسردگی زاان باردار بب وتیلب لقاح وارج از رحمی

)9( 9

)9( 9

)799( 56

)799( 56

9/00

افسردگی بعد از مداولب

)89/8( 57

)9( 9

)70/5( 2

)799( 56

9/997

بیاااگر ماوثر

افسردگی بعد ازدو ماه مداولب

)88/2( 53

)77/2( 3

)77/2( 3

)88/2( 53

9/997

افسردگی قبل از مداولب

کنترل
افسردگی وفیخ
درصد(فراواای)

بر کارآمد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضاطراب
صورت گرفتب بود هم راتتا بود کب ،اتای

بودن این روش و کااهش میاعان افساردگی و اضاطراب

جدول شماره :3مقایسب میااگین هاا افساردگی پاس از زایماان در

بوده ات ( .)32املی کاب مطالعاب ااام بارده را از مطالعاب

گروه ها مداولب و کنترل

حاضر متمایع کرده ،تفاوت در ااتخاب اموابها باود کاب
گروه

مداولب امره افسردگی
(االراف معیار  ±میااگین)

کنترل
امره افسردگی
(االراف معیار  ±میااگین)

تطح
معنی دار

قبل از مداولب

()54/3 ± 4/5

()56/2 ± 3/7

9/6

بالفاصلب بعد از مداولب

()71/3 ± 4/5

()56/2 ± 3/7

9/93

دو ماه بعد ازمداولب

()75/4 ± 3/8

()52/67 ± 3/4

9/997

زاان باردار با باردار لقااح مصانو ی للااد شاده و باب
طور همعمان بر رو اضطراب و افسردگی آاان مداولاب
صورت گرف

ولی در مطالعب حاضر بر افساردگی پاس

از زایمان و زااای کب باردار ااوواتتب داشاتند مداولاب

جدول شماره  :4مقایسب شدت افساردگی پاس از زایماان در گاروه

صورت گرف

(ها مورد مطالعب) مداولب و کنترل

پذیرش و تعهد هستند.
گروه

تلصیالت

شیل

تطح

مداولب
تعداد (درصد)

کنترل
درصد(تعداد)

دیپلم

)60/5( 78

)29( 73

فوق دیپلم

)3/8( 7

)72/4( 4

لیسااس

)56/0( 1

)34/6( 0

وااب دار(افر)

)87( 57

)87( 57

کارمند(افر)

)70( 2

)70( 2

معنی دار

اما هر دو مطالعب بیااگر موثر بودن درمان

در مطالعب کاظمینی و همکاران ایع ،درمان مبتنی بار
تعهد و پذیرش بب طور معنادار با ث کاهش افسردگی

9/5

و افااعایش ااعطااافپااذیر روان شااناوتی گشااتب و ایاان
رویکرد درماای برا مبتالیان بب اوتالل افساردگی پاس
از زایمان توصیب شده بود(.)37

بحث
مطالعااب حاضاار بااا هاادف بررتاای تاااثیر مشاااوره
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی پاس از زایماان در

15

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

در مطالعب بختیار و همکاران پاس از پیگیار دو
ماهب بر اتتمرار تمرینها بب بیماران و بب اقاش تمارینهاا در
درازمدت برا ماادگار تاثیر آنها تاکید شاده باود و
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ازمداولب اسب

ببگروه کنترل کاهش یاف (.)P>9/92

باردار ها ااوواتتب ااجام شد .کاهش میااگین امره

پژوهشی

سمانه شجاعی فر و همکاران

امر با ث اتتمرار بهباود آنهاا شاده باود کاب ایان امار

می توااد بب دم ااعطاف پاذیر و پریشااای و مضاطرب

همراتتا با اتای مطالعب حاضر پاس از پیگیار دو ماهاب

شدن بیشتر فرد منجار شاود .از آن اایی کاب زااان باا

درمان بود( .)36اتای حاصل از یک مطالعب اشان داد کاب

باردار ااوواتتب دارا اشخوارها فکار زیااد در

لساات ذهاان آگاااهی باار فرآیناادها پااذیرش ،تصااور

ماورد ااوواتاتب باودن فرزادشاان هساتند ،باا اتاتفاده از

شناوتی ،آگاهی از للظب کناوای ،شناتاایی ارزشهاا و

پذیرش و گسلش شناوتی یاد گرفتند تفکرات منفی را باب

تنظیم هدف ،تمرکع میکند و اتیجاب ماداوالت معناادار

روش دید تجرباب کنناد و باب آنهاا کماک شاد تاا

بب دت

آماد( )31کاب بیاااگر ماوثر باودن ایان مکاایسام

درماای باشد.

ارزشها زادگی وود را بشناتند و بر کس رفتارها
قبلی وود کب بب صورت ا تنابی بوده باا و اود افکاار و

در مطالعبا کب توتط شیپینگ لیاو و همکااران در

احساتات ااووشایند شروع بب حرک درمسیر ارزشهایشاان

تااال  5976ااجااام شااد ،یااع تااک متییااره اشااان داد کااب

کنند در اتیجب تاثیر افکار بر زادگی شان کاهش پیادا کارد.

تفاوتها قابل مالحظبا بین افسردگی در بااردار و

در طی درمان ،تمرینها تو ب آگاهی و لعوم حرکا

چهااار هفتااب پااس از زایمااان در ارتباااط بااا تاان مااادر،

بب وود بب نوان زمینب با افراد کاار شاد کاب رویادادها

قرارگیاار در معاارش تششااعات تلفاان همااراه در طااول

دروای ااووشایند را در زمان حاال باب تاادگی و بادون

باردار  ،اوتالالت مرباوط باب فشاار واون بااال ،انس

قضاوت تجربب کنند و قادر بب دا کردن وود از افکار و

نین ،زایمان زودرس ،وزن اوزاد و زمان شاروع تیذیاب
با شیر مادر و ود دارد .یافتبها حاصال از ایان مطالعاب

واطرات ااووشایند شواد و بب آنها کمک شد بب اا
وود مفهومتاز شده وود مشاهده گر را تقوی

کنند.

اشااان داد کااب واماال بساایار ماایتوااااد تاابب تشاادید

پیشنهاد میشود در مطالعات آینده درمان پذیرش و

افسااردگی شاادهکااب بااا اتااتفاده از آمااوزش و مداولااب

تعهد با تایر درماانهاا کاهناده افساردگی در زااان

رواای مادران را ارتقا داد()38

دارا افسردگی پس از زایمان بررتای و مقایساب شاود.

کب مطالعب حاضر بر زاان باا بااردار ااوواتاتب صاورت

همچنااین درمااان پااذیرش و تعهااد درافسااردگی پااس از

زودهنگام میتوان تالم
گرف

کب ااوواتاتب باودن بااردار

امال زمینابتااز

زایمان زو ین بب صورت گروهی یا فارد ااجاام شاود.

برا ابتال بب افسردگی پس از زایماان مایباشاد( )37و باا

باااب لااا

درمان پذیرش و تعهد میعان افسردگی کاهش یاف .

رویکرد درماای پذیرش و تعهد بار اتیجاب افساردگی در

بب اظر میرتد درمان پاذیرش و تعهاد باب صاورت

ملااادودی

زمااااای امکاااان بررتااای تااااثیر

بااازه زماااای طااوالایتاار و تاااثیر آن باار روابااط زو ااین

گروهی می توااد بب نوان روشی غیردارویی ،کم هعینب

امکانپذیر ابود .بنابراین توصیب میشود در پژوهشهاا

و کم ارضب در کاهش افسردگی تاثیر داشاتب باشاد .در

آتاای تاااثیر رویکاارد فااوق باار اتااای روابااط زااشااویی

درمان پذیرش و تعهد ،تمرینها پذیرش ،گسلش ،تو ب

مورد بررتی قرار گیرد .همچنین پیشنهاد می شود پایگاه

واود باب ناوان زمیناب و

ها بهداشتی باب بخاش روان درمااای و مشااوره مجهاع

بلثها پیرامون ارزشها و اهداف فرد و مل متعهداااب

باشااد تااا مااادران در کنااار بررتاایهااا پعشااکی ،از

همگی با ث کاهش افسردگی پس از زایمان زاان شاد.

مشاورهها روااشناتی ایع برووردار شواد .الوه بر این

در ایان درمااان باب افااراد آماوزش داده شااد کاب چگوااب

برگعار دورهها آموزشی آشنایی با رویکارد درمااای

آگاهی ،لعوم حرک

بب تم

راهکارها ا تنابی وود را رها کنند و بب ا تالش برا

پااذیرش و تعهااد هاا

کنترل ،آن را بپذیراد .اگرچب ا تناب تجرببا در کوتاه

بهداشتی توصیب میشود.
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پژوهشای

و ثب

 پژوهشاگران ایان مطالعاب از معاواا.میباشد

 مسکولین بهداشتی درمااای،دااشگاه لوم پعشکی اراک
وافااراد مااورد مطالعااب کااب همکااار ص امیمااب بااا طاارح
. کمال تشکر و تپاتگعار را داراد،داشتند

سپاسگزاری
مطالعااب حاضاار برگرفتااب از رتااالب تلقیقاااتی بااا
نوان"بررتی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بار پاذیرش و
تعهااد باار افسااردگی پااس از زایمااان در باااردار هااا
IR.Arakmu.Rec.1396.175 ااوواتتب " با شماره تصویب

References
1. Mulatu T, Cherie A, Negesa L. Prevalence of

paper on mother-infant (perinatal) mental

Unwanted Pregnancy and Associated Factors

health, with guidelines for clinical practice.

among Women in Reproductive Age Groups

Arch Womens Ment Health 2017; 20(1):

at Selected Health Facilities in Addis Ababa,

113-120.

Ethiopia. J Women's Health Care 2017;
6(392): 2167-0420.

7. Ramlan NF, Sata NSAM, Hassan SN, Bakar
NA, Ahmad S, Zulkifli SZ, et al. Time

2. Mohammadi M, Mohammadi T. Knowledge,

dependent effect of chronic embryonic exposure

attitude and practice of gynecologists and

to

Midwifes toward Oral Health in Pregnant

biochemical and anxiety alterations. Behav

Women in Kerman (2016). Iranian Journal of

Brain Res 2017; 12(3): 1057-1095.

Obstetrics, Gynecology and Infertility 2017;
20(4): 9-18.

ethanol

8. McCurdy

on

AP,

zebrafish:

Boulé

NG,

Morphology,

Sivak

A,

Davenport MH. Effects of exercise on mild-

3. Sarayloo K, Mirzaei Najmabadi K, Ranjbar

to-moderate depressive symptoms in the

F, Behboodi Moghadam Z. Prevalence and

postpartum period: a meta-analysis. Obstet

Risk Factors for Domestic Violence against

Gynecol 2017; 129(6): 1087-1097.

Pregnant Women. IJN 2017; 29 (104): 28-35
(Persian).

9. Challacombe F, Salkovskis P, Woolgar M,
Wilkinson E, Read J, Acheson R. A pilot

4. Isgut M, Smith AK, Reimann ES, Kucuk O,

randomized controlled trial of time-intensive

Ryan J. The impact of psychological distress

cognitive–behaviour therapy for postpartum

during pregnancy on the developing fetus:

obsessive–compulsive disorder: effects on

biological mechanisms and the potential

maternal symptoms, mother–infant interactions

benefits of mindfulness interventions. J

and attachment. Psychol Med 2017; 47(8):

Perinat Med 2017; 45(9): 99-101.

1478-1488.

5. Barton K, Redshaw M, Quigley MA, Carson

10. Strobino

DM,

Ahmed

S,

Mistry

K,

C. Unplanned pregnancy and subsequent

Wasserman E, Hossain MB, Minkovitz C.

psychological distress in partnered women: a

Maternal Depressive Symptoms and Attained

cross-sectional

Size Among Children in the First 2 Years of

study

of

the

role

of

relationship quality and wider social support.
BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17(1): 44.

Life. Acad Pediatr 2016; 16(1): 75-81.
11. Gauthreaux C, Negron J, Castellanos D,

6. Brockington I, Butterworth R, Glangeaud-

Ward-Peterson M, Castro G, de la Vega PR,

Freudenthal N. An international position

et al. The association between pregnancy

5931  مرداد، 571  شماره،دوره بيست و نهم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

17

پژوهشی

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 20:43 +0430 on Saturday September 21st 2019

سمانه شجاعی فر و همکاران

intendedness and experiencing symptoms of

Depressive

postpartum depression among new mothers

Diabetes and Prediabetes Receiving Metformin

in the United States, 2009 to 2011: A

Therapy: A Pilot Study. Exp Clin Endocrinol

secondary analysis of PRAMS data. Medicine

Diabetes 2017; 125(01): 42-48.

2017; 96(6): e5851.

Symptoms

in

Women

with

19. Clavenna A, Seletti E, Cartabia M, Didoni A,

12. Leahy-Warren P, McCarthy G. Postnatal

Fortinguerra F, Sciascia T, et al. Postnatal

depression: prevalence, mothers' perspectives,

depression screening in a paediatric primary

and treatments. Arch Psychiatr Nurs 2007;

care setting in Italy. BMC Psychiatry 2017;

21(2):91-100.

17(1): 42.

13. Cooper PJ, De Pascalis L, Woolgar M,

20. Kettunen P, Koistinen E, Hintikka J. The

Romaniuk H, Murray L. Attempting to

connections of pregnancy-, delivery-, and

prevent postnatal depression by targeting the

infant-related risk factors and negative life

mother–infant relationship: a randomised

events on postpartum depression and their

controlled trial. Prim Health Care Res Dev

role in first and recurrent depression. Depress

2015; 16(4): 383-397.

Res Treat 2016; 18(1): 43.

14. Suri R, Stowe Z, Cohen L, Newport D, Burt V,

21. Gibbs A, Carpenter B, Crankshaw T,

Aquino-Elias A, et al. Prospective Longitudinal

Hannass-Hancock J, Smit J, Tomlinson M, et

Study of Predictors of Postpartum-Onset

al. Prevalence and factors associated with

Depression in Women With a History of

recent intimate partner violence and relationships

Major Depressive Disorder. J Clin Psychiatry

between disability and depression in post-

2017; 75(1): 13-41.

partum women in one clinic in eThekwini

15. Kaplan-Solms K. Clinical studies in neuropsychoanalysis. 2th ed. United Kingdom:

Municipality, South Africa. PLoS One 2017;
12(7): e0181236.
22. Marshe V, Maciukiewicz M, Rej S, Tiwari

Routledge; 2018.
16. Georgakis MK, Thomopoulos TP, Diamantaras

AK, Sibille E, Blumberger DM, et al. 232-

A,

Genome-Wide Association Study of Venlafaxine

Daskalopoulou SS, et al. Association of age

Treatment Remission in Late-Life Depression.

at menopause and duration of reproductive

Biolo Psychiatry 2017; 81(10): S95-S96.

period with depression after menopause: a

23. O'mahen H, Richards D, Woodford J,

systematic review and meta-analysis. JAMA

Wilkinson E, McGinley J, Taylor RS, et al.

Psychiatry 2016; 73(2): 139-149.

Netmums: a phase II randomized controlled

A-A,

Kalogirou

EI,

Skalkidou

17. Pinto RJ, Correia-Santos P, Levendosky A,

trial of a guided Internet behavioural activation

Jongenelen I. Psychological Distress and

treatment for postpartum depression. Psychol

Posttraumatic Stress Symptoms: The Role of

Med 2014; 44(8): 1675-1689.

Maternal Satisfaction, Parenting Stress, and
Social Support Among Mothers and Children
Exposed to Intimate Partner Violence. J
Interpers Violence 2016; 88-199.
18. Krysiak R, Drosdzol-Cop A, SkrzypulecPlinta V, Okopień B. Sexual Functioning and

11

5931  مرداد، 571  شماره،دوره بيست و نهم

24. Leahy-Warren P, McCarthy G. Postnatal
depression: prevalence, mothers' perspectives,
and treatments. Arch Psychiatr Nurs 2007;
21(2): 91-100.
25. Cristea IA, Stefan S, Karyotaki E, David D,
Hollon SD, Cuijpers P. The effects of cognitive

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 20:43 +0430 on Saturday September 21st 2019

تاثير مشاوره بر افسردگي پس از زایمان

behavioral therapy are not systematically

32. Tabrizi F, Nameghi AN. Effectiveness of

falling: A revision of Johnsen and Friborg.

acceptance and commitment therapy on

Psychol Bull 2017; 143(3): 326-340.

psychological well-being and anger reduction

26. Bina R, Barak A, Posmontier B, Glasser S,
Cinamon T. Social workers’ perceptions of

among mothers with deaf children in Tehran.
Aud Vest Res 2017; 26(3): 151-156 (Persian).

barriers to interpersonal therapy implementation

33. Ganjouei TA, Karim Zadeh Z, Faramarzi

for treating postpartum depression in a

Gohar A, Hosseini-Zijoud SS, Hosseini-Zijoud

primary care setting in Israel. Health Soc

SM. Unwanted pregnancy and related causes

Care Community 2018; 26(1): e75-e84.

in pregnant women in Kerman, 2013. Pajouhan

27. Whiting DL, Deane FP, Simpson GK, McLeod
HJ, Ciarrochi J. Cognitive and psychological

Scientific Journal 2015; 13(4): 19-26.
34. Wilson N, Wynter K, Fisher J, Bei B. Related

flexibility after a traumatic brain injury and

but

the implications for treatment in acceptance-

depression

based

seeking help for unsettled infant behaviours.

therapies:

A

conceptual

review.

Neuropsychol Rehabil 2017; 27(2): 263-299.

different:
and

distinguishing
fatigue

postpartum

among

women

BMC Psychiatry 2018; 18(1): 309.

28. Gaudiano BA, Davis CH, Epstein-Lubow G,

35. Ghavami H, Ahmadi F, Meamarian R,

Johnson JE, Mueser KT, Miller IW, editors.

Entezami H. Effects of applying continuous

Acceptance and Commitment Therapy for

care model on fasting blood glucose &

Inpatients with Psychosis (the REACH

HgbA1c levels in diabetic patients. Koomesh

Study): Protocol for Treatment Development

2005; 6(3): 179-186 (Persian).

and Pilot Testing. Healthcare 2017; 5(2): E23.
29. Pielech

M,

Vowles

KE,

Wicksell

36. Bakhtiari A, Abedi A. Effectiveness of group

R.

therapy based on meta-cognitive model of

Acceptance and Commitment Therapy for

discrete mindfulness Postpartum depression.

Pediatric Chronic Pain: Theory and Application.

Journal of Applied Psychology 2012; 2(22):

Children 2017; 4(2): 10-11.

9-24 (Persian).

30. Scott W, Daly A, Yu L, McCracken

37. Hayes SC, Levin ME, Plumb-Vilardaga J,

LM. Treatment of chronic pain for adults 65

Villatte JL, Pistorello J. Acceptance and

and over: Analyses of outcomes and changes

commitment therapy and contextual behavioral

in

following

science: Examining the progress of a

interdisciplinary acceptance and commitment

distinctive model of behavioral and cognitive

therapy (ACT). Pain Med 2017; 18(2): 252-

therapy. Behav Ther 2013; 44(2): 180-198.

psychological

flexibility

264.

38. Liu S, Yan Y, Gao X, Xiang S, Sha T, Zeng G,

31. Kazemeyni M, Bakhtiari M, Nouri M.

et al. Risk factors for postpartum depression

Effectiveness of acceptance and commitment

among Chinese women: path model analysis.

group therapy on postpartum depression and

BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17(1): 133.

psychological flexibility. Journal Clinical Nursing

and Midwifery 2018; 6(4): 20-31 (Persian).

5931  مرداد، 571  شماره،دوره بيست و نهم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

15

