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چکیده
اضطراب و افسردگی پس از زایمان شرایط زیان باری است که نهتنها مادران بلکه نوزاد آنان را بهصورت
منفی تحت تأثیر قرار میدهد .از این رو این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمانهای روانشناختی در
کاهش مشکالت مذکور در مادران در معرض خطر اجراشده است .پژوهش حاضر کار آزمایی بالینی تصادفی
با گروه کنترل بود .پس از ارزیابی  77مادر که نوزادشان در بخش مراقبت ویژه نوزادان بستری بودند47 ،
مادر که میزان اضطراب و افسردگی آنها باالتر از نقطه برش بوده و شرایط الزم را داشتند شناسایی و سپس
بهصورت تصادفی در سه گروه  17نفری ،دو گروه مداخله و یک گروه کنترل اختصاص یافتند .برای گروه
مداخله اول ،درمان  CBTو گروه مداخله دوم ،درمان  ACTدر  8جلسه اجرا شد و گروه کنترل ،مراقبت
معمول را دریافت کردند .جهت تعیین تأثیر برنامه مداخلهها ،با استفاده از آزمون اضطراب زانک و آزمون
افسردگی ادینبورگ ،پیشآزمون و پسآزمون برگزار شد .نمرات گروههای مداخله در مقایسه با گروه کنترل
در مقیاس اضطراب و افسردگی در پسآزمون تغییرات معنیدار داشت .افسردگی و اضطراب پس از
مداخالت ،کاهش یافت و اندازه این کاهش در گروه  ACTبیشتر بود .با توجه به نتایج ،درمان  ACTدر
کاهش اضطراب و افسردگی مادران تأثیر بیشتری نسبت به درمان  CBTدارد و استفاده از رویکرد ACT
و لزوم همکاری پرستاران و پزشکان با روانشناسان برای انجام مداخالت ضروری به نظر میرسد.

واژگان کلیدی ،ACT،CBT :اضطراب ،افسردگی ،مادران نوزاد نارس
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مقدمه
حدود  %9/11یا  12/9میلیون تولد در سراسر جهان بهصورت تولد نارس است (وودیال 1و
همکاران .)2010 ،بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ،جزء بخشهایی است که بستری شدن
نوزاد در آن با نگرانی و اضطراب هر چه بیشتر والدین بهخصوص مادر همراه است (بوآرد

2

و همکاران.)2010 ،
مادران نوزادان نارس ،مکرراً رنج روحی و روانی زیادی طی بستری شدن نوزادشان در
بخش مراقبت ویژه به علت عدم درگیر بودن و مشارکت در مراقبتهای نوزاد تحمل میکنند
و به تبع آن احساس بیکفایتی ،اضطراب ،افسردگی و تغییر در نقش والدی را تجربه
مینمایند (جانسون 0و همکاران .)2010 ،بسیاری از زنان پس از زایمان دچار مشکالت خلقی
میشوند .از جمله این مسائل ،گرفتگی خلق پس از زایمان است که شیوع آن  21تا  84درصد
برآورد شده است (اوهارا 4و همکاران .)2010 ،یکی دیگر از مشکالت مادران ،افسردگی
پس از زایمان است که شیوع آن  10تا  17درصد گزارششده (بک 7و همکاران )2012 ،و
در یکی از یافتههای فراتحلیل در ایران میزان شیوع را تا  %27گزارش کردهاند (ویسانی و
همکاران .)1092 ،پژوهشها نشان میدهند  %77مادران عالئم واضح ترومای روانی را حتی
تا یک ماه بعد و  %49عالئم را تا یک سال بعد از تولد نوزاد نارس نشان دادهاند .در صورت
مزمن شدن عالئم و صدمهدیدگی ،روی کیفیت زندگی و شیردهی تأثیر میگذارد و متعاقب
ضربه روانی ،افسردگی نیز ایجاد میشود (جوتزو 1و همکاران .)2011 ،از جمله عالئم این
شرایط :بیقراری ،انرژی پایین ،خشم ،کاهش عالقه و سطح فعالیت و احساس غمگینی است
(گرین 7و همکاران.)2010 ،
امروزه شناسایی و ارائه برنامه مداخله زود هنگام برای پیشگیری و کاهش این شرایط به
یکی از اولویتهای خدمات بهداشتی در جهان تبدیلشده است (میشینا 8و همکاران.)2009 ،
افسردگی و اضطراب منجر به تجربه احساس تنهایی و از دست دادن حمایت اجتماعی در
1. Wojdyla, D
2. Board
3. Johnson, S
4. O'Hara MW
5. Beck, CT
6. Jotzo, M
7. Green, K.
8. Mishina, H
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فرد میشود و توانایی مادر را برای مدیریت هیجانهایش با مشکل مواجه میکند ،در نتیجه
زندگی روزمره را برای وی و اطرافیان دشوار میسازد (کلرمن 1و همکاران.)2010،
عزتنفس کاهش مییابد و افکار منفی ،برقراری ارتباط و تعامل با نوزاد را مشکل میسازد
و اینگونه رفتارها میتواند منجر به بروز واکنشهای منفی از سوی دیگران در ارتباط با مادر
مضطرب و افسرده شود (پوترباف 2و همکاران.)2011 ،
حتی زمانی که این اختالل شناسایی میشود ،این افراد برنامه مداخلهای الزم را دریافت
نمیکنند فقدان انرژی و ترس از برچسب ،مانعی در راه استفاده از درمان ایجاد میکند
(پوستمونتیر .)2010 ،0جمعبندی پیشینه پژوهش نشان میدهد که برنامهها و اقدامهای درمانی
محدودی جهت پیشگیری و کاهش مشکلهای خلقی و اضطرابی پس از زایمان طراحی و
ارائهشده است (هوآرد 4و همکاران .)2017 ،شواهد تجربی در این زمینه نشان میدهد که
بیماران در زمان بارداری و شیردهی ،درمانهای روانشناختی را بر درمانهای دارویی ترجیح
میدهند (اریکسون 7و همکاران .)2017 ،یافتههای تجربی نشان میدهد رفتاردرمانی شناختی
 1CBTبهعنوان یک روش مبتنی بر شواهد تجربی برای کاهش افسردگی پس از زایمان (ام
گین 7و همکاران )2008 ،و بهعنوان یکی از موفقترین رویکردهای درمانی در کوتاهمدت
هم به لحاظ پیشگیری و هم به لحاظ نقش کاهشدهنده عالئم افسردگی و اضطراب در نظر
گرفته میشود (استورات 8و کلوا .)2014 ،9در مورد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
( 10)ACTدر رابطه با اضطراب و افسردگی پس از زایمان پژوهشی یافت نشد ولی در رابطه
با اثربخشی درمان  ACTبر درمان بیماران مبتالبه دردهای مزمن ،بررسی روی  171بیمار
نشان داد که پس از اجرای طـرح درمانی ،در شاخصهایی از قبیل میزان تجربـه درد،
افسردگی ،اضطراب ،ناتوانایی ،معلولیت ،وضعیت شغلی و عملکرد فیزیکی ،بهبـودی
معنـاداری در بیماران نسـبت بـه قبـل از اجرای درمان ایجاد شد .قابلذکر است که نتایج
1. Klerman, G. L
2. Puterbaugh, D. T
3. Posmontier, B
4. Howard, L. M
5. Ericksen, J
6.Cognitiv Behavioral Therapy
7. McGinn, L. K
8. Stuart, S.,
9. Koleva, H
10. Acceptance Commitment Therapy
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فـوق در یک دوره سه ماهه پیگیری نیز تداوم داشته است (وولز و ام کریکن .)2010 ،1با
توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر به دنبال مقایسه اثربخشی درمان  CBTو ACT

روی کاهش اضطراب و افسردگی مادران نوزاد نارس بود.

روش

در پژوهش حاضر ،از روش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه
کنترل استفاده شد.
جدول  .1طرح پیشآزمون _ پسآزمون با گروه کنترل
مرحله

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

گروه آزمایشی 1

T1

درمان CBT

T2

گروه آزمایشی 2

T1

درمان ACT

T2

گروه کنترل

T1

-

T2

گروه

این پژوهش ،یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که در تابستان و پاییز  1091در مرکز
آموزشی درمانی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،انجام
پذیرفت .جامعه آماری کلیه مادرانی بودند که نوزاد نارسشان در بخش مراقبتهای ویژه
نوزادان بستری بودند و تعداد کل آنها  77نفر بود .از این میان  47نفر شرایط ورود و شرکت
در طرح را داشتند که پس از ارزیابی بهصورت تصادفی ،در دو گروه مداخله و یک گروه
کنترل جایگزین شدند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از:
 .1زندهبودن نوزاد نارس
 .2تک قل بودن نوزاد
 .0تمایل مادر به شرکت در پژوهش
 .4بستری نبودن مادر
 .7عدم سوءمصرف مواد مخدر ،مشروبات الکلی و داروهای روانگردان و داروهای
دیگر
1. Vowles, K. E & McCracken, L. M
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 .1سواد خواندن و نوشتن
 .8سپری شدن سه روز از زایمان
 .9عدم ابتال به بیماری روان قبل از بارداری و زایمان
مالکهای خروج:
 .1عدم پاسخدهی به  7سؤال از پرسشنامههای پژوهش.
 .2عدم حضور در دو جلسه از جلسههای درمانی.
پس از اجرای مصاحبه کوتاه با افراد نمونه ،پرسشنامه رضایت آگاهانه و پرسشنامههای
اضطراب زانک 1و افسردگی ادینبورگ 2توسط هر سه گروه تکمیل شد .سپس ،بعد از
تشریح کامل طرح برای دو گروه آزمایشی ،زمانبندی کالسها اعالم و قرارها برای شروع
درمان تنظیم شد .درمانها طبق پکیج آموزشی در  8جلسه ،هفتهای دو جلسه  90دقیقهای،
آموزش داده شد.
پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبورگ 0EPDSابزاری اختصاصی برای سنجش
میزان افسردگی پس از زایمان است که زنان در معرض خطر افسردگی پس از زایمان را
نشان میدهد (بک .)2008 ،هم در دوران بارداری و هم بعد از زایمان مورد استفاده قرار
میگیرد .این پرسشنامه برای اولین بار توسط کاکس 4و همکاران در سال  1987تنظیم
گردیده و در سال  1994مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
نمره مقیاس  10سؤالی ادینبرگ بین صفر تا  00هست و کسب نمره  12و بیشتر بهعنوان
افسردگی پس از زایمان در نظر گرفته میشود .سؤالهای  4-2-1از  0تا  0و سؤالهای -0
7
 ،10-9-8-7-1-7از  0تا  0نمرهگذاری میشود .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ
برای پرسشنامه ادینبرگ برابر  0/70بود .
در پژوهش کیمبرلی و رونکر 1که از آزمون ادینبرگ و مصاحبه ساختاریافته بالینی برای
بررسی عالئم افسردگی استفادهشده بود ،میزان شیوع در نمونه  802نفری  1/7الی 8/7
گزارش شد (کیمبرلی.)2008 ،
1. zung
2. Edinburgh
3. Edinburgh Postpartum Depression Scale
4. Cox
5. Cronbachs alpha c, efficient
6. Kimberiy. A. & Ronker
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پژوهشهای متنوعی در خصوص بررسی آلفای کرونباخ آزمون ادینبرگ انجامگرفته
است .در مطالعهای در فرانسه روایی درونی آزمون  0/70به دست آمد (سانتوس )2007 ،1و
در مطالعه مظاهری و نخعی ( )1091آلفای کرونباخ مبتنی بر آیتمهای استاندارد  0/70به
دست آمد که حاکی از پایایی باالیی برای آزمون است .آزمون ادینبرگ در پژوهش منتظری
و ترکان ( )2007در روند هنجاریابی با مقایسه و بررسیهای روانپزشکی و بررسی انسجام
درونی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ  0/71مشخص شد.
مقیاس اضطراب زانک  2S.A.Sدارای  20سؤال چهارگزینهای بر مبنای نشانگان بدنی ـ
عاطفی اضطراب است .بهمنظور ساختن این مقیاس از مالکهای تشخیصی استفادهشده که
با شایعترین ویژگیهای اختالل اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند ،یعنی مصاحبههای بالینی
مراجعین مضطرب را بهصورت مشروح ضبط کرده و بعداً از تکتک موارد مطرحشده ،در
ساخت آزمون استفاده کردهاند .مالکهای تشخیصی  S.A.Sدارای  7نشانه عاطفی و 17
نشانه بدنی است (زانک.)1971،
در این مورد مطالعههای چندی صورت گرفته که نشان میدهد این مقیاس در یک سطح
معنیدار آماری ،پیوسته بیماران مبتال به اختاللهای اضطرابی را از سایر طبقات متمایز میکند
(آناستازیا .)2014 ،0یکی از مطالعهها که بیانگر همبستگی میان مقیاس اضطراب هامیلتون

4

 )1979( H.A.Sو مقیاس اضطراب زانک S.A.Sبود که نشان داد بر اساس اطالعات حاصل
از اجرای دو مقیاس روی بیش از  700مورد و با استفاده از روش همبستگی پیرسون همبستگی
میان دو آزمون  S.A.Sو  H.A.Sبرابر  )r = 0/7( 0/71بوده است (تایلور .)2008،7برای
محاسبه پایایی مقیاس  S.A.Sاز روش ضریب انسجام که میزان همبستگی درونی یا تجانس
سؤالها را مورد بررسی قرار میدهد استفادهشده است و تحلیلهای آماری نتایج  S.A.Sبا
استفاده از روش ضریب انسجام نشان دهده ضریبی برابر  %84بود که بیانگر پایایی بسیار باالی
این مقیاس است (نانالی 2014 ،1و کرمی.)2009 ،

1. Santus.c
2. Self rating Anxiety Scale
3. Anastasi
4. Hamilton Anxiety Scale
5. Taylor
6. Nunnali. J. C
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جدول  .2پروتکل درمانی CBT
جلسه اول

معارفه و آشنایی با اهداف دوره و انجام پیشآزمون

جلسه دوم

معرفی و توضیح پیرامون موضوع مورد پژوهش (افسردگی و اضطراب مادران) و متغیرهای آن

جلسه سوم

آموزش و معرفی تکنیکهای شناختی

جلسه چهارم

آموزش و معرفی تکنیکهای رفتاری
آموزش مهارتهای حل مسئله

جلسه پنجم

آموزش مهارتهای بین فردی و ارتباطی

جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

پیشگیری و مقابله با افسردگی و اضطراب
بررسی تکالیف جلسههای گذشته ،خالصه کردن و بازخورد دادن به مادران و پسآزمون

جدول  .3پروتکل درمانی ACT
جلسه اول

معارفه و آشنایی با اهداف دوره و انجام پیشآزمون ،رضایت آگاهانه

جلسه دوم

درماندگی خالق :بهکارگیری بارش ذهنی برای کنترل اختالل و کاووش راهبرد

جلسه سوم

کنترل بهعنوان مسئله یا مشکل

جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم

پذیرش ،گسلش شناختی و عمل متعهدانه
پذیرش ،گسلش شناختی ،ارزشها ،اقدام متعهدانه
تماس با لحظه اکنون

جلسه هفتم

ارزشها ،پذیرش ،اقدام متعهدانه

جلسه هشتم

مرور و اختتام و انجام پسآزمون

برای تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش حاضر از نرم افزار 1spss 23و آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شد.
بهمنظور توصیف یافتهها ،از جداول و نمودارهای فراوانی و شاخصهای مرکزی و
پراکندگی استفاده گردید.
جهت بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون کوواریانس ،2آزمون لون 0و آزمون
کولموگروف اسمیرنوف )K-S( 4استفاده شد.

1. Statistical Package for the Social Sciences
2. Covariance
3. Leven
4. Kolmogorov Smirnov test
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مالحظههای اخالقی در پژوهش:
-1از همه داوطلبین شرکت در پژوهش رضایت آگاهانه (طبق فرم استاندارد دانشگاه
علوم پزشکی) اخذ شد.
-2حق انصراف توضیح داده شد.
 -0عدم افشای اطالعات شخصی و اینکه اسامی کدگذاری میشوند ،تشریح شد.
 -4حریم خصوصی افراد و اصل رازداری رعایت شد.
-7از آسیب رساندن به آزمودنیها (روانی و جسمی) اجتناب شد.
 -1هیچ تبعیضی بین افراد ،لحاظ نشد.
 -7ضرری از هیچ نظر (مالی ،اتالف وقت و )...به آزمودنیها نرسید.

یافتهها
از  47نفر شرکتکننده ،هیچکدام از طرح خارج نشدند و هیچیک از نوزادان هم دچار
مشکل خاصی نشد .میانگین سن مادران  27/90سال بود و درصد قابلتوجهی از مادران بین
 21تا  00سال قرار داشتند .سطح تحصیالت اکثر مادران دیپلم و لیسانس بود و ازنظر
اقتصادی ،متوسط به باال بودند .قبل از شروع مداخله ،نمرههای اضطراب موقعیتی زانک و
افسردگی پس از زایمان ادینبورگ بین سه گروه تفاوت آماری معنیداری را نشان نداد ولی
بعد از اجرای مداخلههای درمانی ،میانگین نمرات اضطراب و افسردگی در دو گروه مداخله،
کاهش قابلتوجهی نسبت به گروه کنترل نشان داد.
فرضیه اول - :بین اثربخشی  CBTو  ACTدر درمان اضطراب مادران نوزادان نارس
تفاوت معناداری وجود دارد.
در  00مادر گروههای  CBTو  ،ACTمیانگین اضطراب در پیشآزمون  72/10و 72/70
و در پسآزمون  07/27و  29/17بود و در  17مادر گروه کنترل ،میانگین اضطراب در
پیشآزمون  71/00و در پسآزمون  70/70بوده است (جدول .)4

مقایسه اثر بخشی رفتاردرمانی شناختی ( )CBTو درمان مبتنی بر پذیرش و ....

349

جدول  .4آمارههاي توصیفی اضطراب مادران نوزادان نارس در گروههاي کنترل CBT ،و  ACTدر
پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون

زمان

پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

CBT

72/10

7/17

07/27

4/09

ACT

72/70

2/81

29/17

7/17

کنترل

71/00

0/11

70/70

2/01

بر اساس جدول  ،4پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون CBT ،و  ACTبر کاهش
اضطراب مادران نوزادان نارس تأثیر معنیداری داشت (.)F(1)=111/41 ،P>0/07 ،ȵ2=0/87
چون در این آزمون معنیداری کمتر از  0/07بود پس فرض صفر رد شد .میزان تأثیر
درمانهای  CBTو  ACTبر کاهش اضطراب مادران نوزادان نارس  87درصد به دست آمد.
جهت آزمون فرضیه فوق از تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAاستفادهشده است .در
این روش جهت کنترل اثر پیشآزمونها بهعنوان متغیر تصادفی اثر پیشآزمون از طریق
کورییت کردن کنترلشده است .این آزمون هم مثل سایر آزمونهای آماری دارای
مفروضهها یی است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت برقرار بودن مفروضههای
اصلی از این آزمون جهت آزمون فرضیه استفاده شود.
مفروضه همگنی شیب رگرسیون
جهت بررسی همگنی ضرایب (شیب) رگرسیون از آزمون تحلیل دو عامل واریانس و
نمودار پراکنش استفاده شد .نتایج بهدستآمده  F(1)=0/017 ،P=0/778بود بنابراین
معنیداری آزمون بزرگتر  0/07است در نتیجه میتوان گفت دادهها از فرض همگنی شیب
رگرسیون تبعیت میکند.
مفروضه برابری واریانسها :برای آزمون برابری واریانسها از آزمون لون استفادهشده

و چون معنیداری اضطراب  )F(1,28)=1/71 ،P<0/07( 0/912بزرگ تراز سطح معنیداری
 α =0/07بود؛ لذا در این سطح فرض صفر رد نمیشود و در نتیجه میتوان گفت واریانس
بین گروههای کنترل و  CBTو  ACTدر متغیر وابسته تقریباً باهم برابر هستند ،بنابراین
مفروضه برابری واریانسها بین گروههای کنترل و آزمایش برقرار است.
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مفروضه نرمال بودن توزیع نمرهها در متغیر وابسته :نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای اضطراب  0/074و برای افسردگی  0/081بود که حاکی از نرمال بودن توزیع
متغیر پیوسته است.
با توجه به اینکه هر سه مفروضه تحلیل واریانس کوواریانس ( )ANCOVAبرقرار
است بنابراین مجاز به استفاده از روش جهت آزمون فرضیه ذکرشده هستیم.
جدول  .5تحلیل کوواریانس تأثیر  CBTو  ACTبر کاهش اضطراب مادران نوزادان نارس
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرها

مجذورها

آزادی

مجذورها

پیشآزمون

44/07

1

44/07

2/81

گروه

0111/17

2

1808/10

111/41

0/001

خطا

101/87

41

17/70

-

-

ضریب

F

معنیداری
0/099

0/017
0/87
-

تأثیرȵ2

نتایج جدول  7نشان داد که میانگین نمرههای تعدیلشده پسآزمون اضطراب در گروه
 )07/27(CBTو  )29/70(ACTکمتر از گروه کنترل ( )70/88بود.
جدول  .6میانگین نمرههاي تعدیلشده پسآزمون اضطراب در گروههاي کنترل و  CBTو ACT
فاصله اطمینان 0/97

گروه

میانگین

خطای استاندارد

کنترل

70/88

1/02

48/82

CBT

29/70

1/02

27/47

01/79

ACT

07/27

1/02

00/19

07/01

سطح پایین

سطح باال
72/94

فرضیه دوم :بین اثربخشی  CBTو  ACTدر درمان افسردگی مادران نوزادان نارس
تفاوت معناداری وجود دارد.
در  00مادر گروههای  CBTو  ،ACTمیانگین افسردگی در پیشآزمون  27/70و  28و
در پسآزمون  20/00و  18بوده است و در  17مادر گروه کنترل ،میانگین افسردگی در
پیشآزمون  27/70و در پسآزمون  27بود (جدول .)10
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جدول  .7آمارههاي توصیفی افسردگی مادران نوزادان نارس در گروههاي کنترل CBT ،و  ACTدر
پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون

زمان

پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

CBT

27/70

2/02

20/00

2/02

ACT

28

2/48

18

2/01

کنترل

1/91

0/11

27

2/77

بر اساس جدول  7پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون CBT ،و  ACTبر کاهش
افسردگی مادران نوزادان نارس تأثیر معنیداری داشت (،P>0/07 ،ȵ2=0/770
 ،)F(1)=12/41چون در این آزمون معنیداری کمتر از  0/07بود پس فرض صفر رد شد.
میزان تأثیر درمانهای  CBTو  ACTبر کاهش افسردگی مادران نوزادان نارس 77/0
درصد بود.
جهت آزمون فرضیه فوق از تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAاستفادهشده است .در
این روش جهت کنترل اثر پیشآزمونها بهعنوان متغیر تصادفی اثر پیشآزمون از طریق
کورییت کردن کنترلشده است .این آزمون هم مثل سایر آزمونهای آماری دارای
مفروضهها یی است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت برقرار بودن مفروضههای
اصلی از این آزمون جهت آزمون فرضیه استفاده شود.
مفروضه همگنی شیب رگرسیون
جهت بررسی همگنی ضرایب (شیب) رگرسیون از آزمون تحلیل دو عامل واریانس و
نمودار پراکنش استفاده شد F(1)=0/002 ،P=0/912 .بود؛ بنابراین معنیداری آزمون
بزرگتر  0/07است .در نتیجه میتوان گفت دادهها از فرض همگنی شیب رگرسیون تبعیت
میکند.
مفروضه برابری واریانسها :برای آزمون برابری واریانسها از آزمون لون استفادهشده
و چون معنیداری افسردگی /989؛ یعنی ( )F(1,28)=0/001 ،P<0/07بزرگ تراز سطح
معنیداری  α =0/07هست؛ لذا در این سطح فرض صفر رد نمیشود و در نتیجه میتوان
گفت واریانس بین گروههای کنترل و  CBTو  ACTدر متغیر وابسته تقریباً با هم برابر
هستند؛ بنابراین مفروضه برابری واریانسها بین گروههای کنترل و آزمایش برقرار است.
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مفروضه نرمال بودن توزیع نمرهها در متغیر وابسته :نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف در سطح معنیداری  ./407بود لذا حاکی از نرمال بودن توزیع متغیر پیوسته است.
با توجه به اینکه هر سه مفروضه تحلیل واریانس کوواریانس ( )ANCOVAبرقرار
است بنابراین مجاز به استفاده از روش جهت آزمون فرضیه ذکرشده هستیم.
جدول  .8تحلیل کوواریانس تأثیر  CBTو  ACTبر کاهش افسردگی مادران نوزادان نارس
مجموع

درجه

میانگین

مجذورها

آزادی

مجذورها

پیشآزمون

0/09

1

0/09

0/120

گروه

182/94

2

041/47

12/41

خطا

224/04

41

7/47

-

منبع تغییرها

ضریب

F

معنیداری
0/407

0/017

0/001

0/770

-

-

2

تأثیر ȵ

نتایج جدول  8نشان داد که میانگین نمرههای تعدیلشده پسآزمون افسردگی در گروه
 )20/01(CBTو  )18/00(ACTکمتر از گروه کنترل ( )27/19بود.
جدول  .9میانگین نمرههاي تعدیلشده پسآزمون افسردگی در گروههاي کنترل و  CBTو ACT
فاصله اطمینان 0/97

گروه

میانگین

خطای استاندارد

کنترل

27/19

0/104

27/98

CBT

20/01

0/107

11/81

19/27

ACT

18/00

0/107

19/08

21/70

سطح پایین

سطح باال
28/42

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان  ACTو  CBTبر کاهش اضطراب و افسردگی
مادران نوزاد نارس بود .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که افسردگی و اضطراب
شرکتکنندگان در گروههای مداخله در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون بهصورت
معنیداری کاهشیافته و اثربخشی درمان  ACTنسبت به درمان CBTبیشتر بود.
مطالعههای گذشته ،اثربخشی درمان CBTرا بر طیف گستردهای از اختاللهای روان
نشان دادهاند (هیز 1و همکاران .)2017 ،نتایج برخی پژوهشها نیز حاکی از تأثیر اندک و یا
اثربخشی متوسط درمان شناختی رفتاری بودند (بابلوک 2و همکاران .)2014،اختاللهای
1. Hayes SC
2. Babcock JC
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خلقی که افسردگی پس از زایمان را نیز شامل میشود ،زمینه اصلی بررسیهای رفتاردرمانی
شناختی و در اغلب موارد درمان انتخابی افسردگی و اضطراب را به خود اختصاص دادهاند
(کازانتیس 1و همکاران .)2010 ،افراد مبتال به این اختاللها میتوانند تأثیر عمیقی بر پرورش
فرزند و ساختار خانواده داشته باشند (پارکر 2و همکاران )2010 ،و با توجه به اینکه تمرکز
اصلی سیستم بهداشتی بر وضعیت سالمت نوزاد قرارگرفته ،مراقبت و بهداشت روان مادر
مورد غفلت واقعشده و در این میان ،بهواسطه تأکید بر تغییرهای هورمونی پس از زایمان ،در
اکثر موارد افسردگی نادیده گرفته میشود و انتظار میرود که این تغییرهای خلقی،
خودبهخود رفع شوند .لذا از طرف افراد مبتال و خانواده هیچگونه تمهید خاصی برای درمان
در نظر گرفته نمیشود.
در تبیین نتایج حاصل میتوان به نقش چند عامل زیر اشاره نمود :نخست اینکه با
غربالگری انجامشده بین  77مادر قبل از شروع برنامه مداخله ،افراد باسابقه اختالل روان و
تحت درمان از پژوهش کنار گذاشته شدند ،بنابراین احتمال پاسخ به برنامه مداخلهای افزایش
یافت .دوم اینکه ،برنامه مداخله استاندارد و مبتنی بر راهنما 0توسط تیم چند رشتهای طراحی
و ارائه شد .سومین عامل در تبیین یافتهها را میتوان ناشی از شناسایی زودهنگام برای مادران
در معرض خطر (سه روز پس از زایمان) دانست .بدیهی است که افراد با افسردگی و
اضطراب خفیفتر در مراحل اولیه مشکالت خلقی ،از انگیزه و انرژی بیشتری برای مقابله با
این شرایط برخوردار هستند.
زیر بنای نظری درمان CBTتأکید میکند که این خود حوادث نیست که منجر به
حالتهای خلقی مختلف میشود بلکه تعبیر و تفسیری که از حوادث میشود ،هیجانهای
مختلف ایجاد میکند (هوو 4و همکاران .)2014 ،آموزش شرکتکنندگان درباره
اختاللهای خلقی و اضطراب و چگونگی ایجاد و تأثیر آن بر سالمت مادر ،در برنامه
مداخلهای ممکن است منجر به کاهش نمرههای افسردگی و اضطراب در پسآزمون شده
باشد .چنین نتیجهگیری با پژوهشهای پیشین همراستا است (لیز 7و همکاران .)2014،در

1. Kazantis, N.
2. Parker, G.
3. Manual Based
4. Parker, G.
5. Leis, J. A.
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مقابل شواهد ارائهشده توسط میسری 1و همکاران (میسری و همکاران )2014 ،در تضاد با
یافتههای پژوهش حاضر است .آنان گزارش کردند که مداخلههای روانشناختی در کاهش
اضطراب و افسردگی شرکتکنندگان گروه مداخله تأثیر معنیداری نداشته است .در توضیح
تفاوت موجود میتوان به نحوه ارائه برنامه مداخله توجه کرد ،در آن پژوهش گروه مداخله
درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی را با هم دریافت کرده بودند و در گروه دیگر تنها
درمان دارویی استفادهشده بود .افسردگی و اضطراب در هر دو گروه کاهشیافته بود ولی
تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
در مورد اثرات درمانی  ACTبر اضطراب و افسردگی مادران ،میتوان به قابل اجرا
بودن 2و پذیرفته شدن 0مداخله برای مقابله با مشکالت خلقی مادران اشاره کرد .مقایسه نرخ
ریزش آزمودنیها در پژوهش حاضر صفر بود ولی در پژوهشهای مشابه دیگر تا  %07هم
گزارششده بود (آکربالد 4و همکاران .)2010،در پژوهشهای فریمن و هربرت (،)2014
کانتر و همکاران ( ،)2012باخ و هیز ( ،)2017گیفورد و همکاران ( ،)2012زتل و همکاران
( ،)2008قمیان و شعیری ( ،)1091فیضی و همکاران ( ،)1091نعیمی و مظاهری (،)1091
درمان  ACTبر افسردگی ،اضطراب و درد مزمن اثربخش گزارششده و همسو با این
پژوهش است .در مجموع یافتههای مطالعه حاضر مؤید اثر مثبت مداخلههای روانشناختی
 ACTو  CBTبر کاهش اضطراب و افسردگی مادران نوزاد نارس بود هرچند اثربخشی
روش درمانی  ACTبیشتر بود ولی نتایج این تحقیق ،تأکید مجددی بر ضرورت پیوند
شاخههای مختلف علوم از جمله علم پزشکی و روانشناسی و همکاری توأم آنها بهمنظور
افزایش اثربخشی مداخلههای درمانی در بهبود زندگی افراد است.
پژوهش حاضر دارای برخی محدودیتهاست که باید هنگام تفسیر نتایج و تعمیم دهی
به گروههای دیگر در نظر داشت .نخستین محدودیت ناشی از عدم اجرای مرحله پیگیری
شرکتکنندگان و بررسی پایداری اثرهای برنامه مداخلهای بود .چون نوزادان و مادران از
شهرها و روستاهای اطراف هم به این مرکز درمان ارجاع دادهشده بودند لذا دسترسی مجدد

1. Misri, S
2. feasibility
3. acceptability
4. Akerblad A-C

مقایسه اثر بخشی رفتاردرمانی شناختی ( )CBTو درمان مبتنی بر پذیرش و ....

311

به همه آنان ممکن نبود .همچنین با توجه به اینکه روانشناس در قسمت استراحت گاه مادران
مستقر بود مدت زمان طوالنیتری با گروه مداخله نسبت به گروه کنترل سپری کرد.
تشکر و سپاسگزاری

مجوز انجام این پژوهش از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کسب شد و
طرح پژوهشی در کمیته پژوهش و کمیته اخالق به شماره IR.semums.REC.1396.103
مورد تصویب قرار گرفت .همچنین به شماره  IRCT2017073125732721در مرکز ثبت
کارآزمایی بالینی ایران به ثبت رسیده است .در پایان نویسندگان این مقاله نهایت تشکر و
قدردانی خود را به مادرانی تقدیم میکند که در فرایند این پژوهش یاریگرشان بودند.
همچنین از کارکنان مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان و پرستاران
بخش مراقبت ویژه نوزادان کمال سپاسگزاری را دارند.
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