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Abstract
Introduction: The aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on depression, self-esteem and body image concerns, after the first delivery in women in Kashan.
Methods: This was a quasi-experimental study with a pre-test and the post-test
and a control group. For this purpose from all women who gave birthfot the first
timein in city of Kashan, 87 patients were screened in 2016 using convenience sampling. Of them, 30 were selected, and randomly placed in two groups: experimental
and control. To do the pre-test and the post-test and collect information Edinburgh
Postnatal Depression Scale, Self Esteem Inventory and body image concern inventory questionnaires were used. The treatment plan of acceptance and commitment
was conducted during 1 month with 8 sessions of 90 minutes and after the implementation of the post-test data was analyzed using analysis of covariance with
repeated measures.
Results: The present study shows that there is a significant difference between
the subjects of the experimental and control groups in terms of one of the dependent
variables (depression, self-esteem and physical deformity) (F=19.19, P<0.01). The
results showed that there is a significant difference between the experimental group
and the control group in terms of depression (F=95.85, P<0.0001), self-esteem
(F=91.65, P<0.0001), and physical deformity (F=117.04, P<0.0001).
Conclusion: According to the results obtained we can conclude that acceptance
and commitment therapy can reduce depression and concerns about body image and
increase self-esteem of women after the first delivery.
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Postpartum Depression,
Self-Esteem, Body Image Concerns
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مقدمه

چکیده
مقدمه :هدف از پژوهﺶ ﺣاﺿر ،تبیین اﺛربﺨشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر افسردگی ،عزتنﻔس و نﮕرانی
تصوير بدنی ،بعد از اولین زايمان زنان شهرستان كاشان است.
روش کار :روش پژوهﺶ نیمهتجربی و از طرح پیﺶآزمون و پسآزمون با گروه كنترل بود .به اين منﻈور از بین
كلیۀ زنان بعد از اولین زايمان شهرستان كاشان در سال  1395با استﻔاده از روش نمونهگیری در دسترس  87نﻔر
ﻏربالﮕری شدند .از بین آنها تعداد  30نﻔر انتﺨاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمايﺶ و كنترل قرار گرفتند .در
مرﺣلۀ پیﺶآزمون و پسآزمون برای گردآوری اطالعات از پرسﺶنامۀ افسردگی ادينبرگ ،پرسﺶنامۀ عزتنﻔس
كوپر اسمیت و پرسﺶنامۀ نﮕرانی از تصوير بدنی لیتلتون استﻔاده شد .سپس برنامۀ درمانی پذيرش و تعهد بهمدت
 1ماه طی  8ﺟلسۀ  90دقیقهای اﺟرا شد و پس از اﺟرای پسآزمون ،دادهها با استﻔاده از آزمون تحلیل كواريانس
تكمتغیره و چندمتغیره تجزيهوتحلیل شد.
یافتهها :پژوهﺶ ﺣاﺿر بیانﮕر آن است كه بین آزمودنیهای گروههای آزمايﺶ و شاهد ﺣداقل از لحاظ يکی از
متغیرهای وابسته (افسردگی ،عزتنﻔس و بدشکلی بدنی) تﻔاوت معنیدار وﺟود دارد ( F=19/195و .)P>0/01
نتايﺞ نشان داد كه بین گروه آزمايﺶ و گروه شاهد از لحاظ افسردگی ( F=95/85و  ،)P=0/0001عزتنﻔس
( F=91/65و  )P=0/0001و بدشکلی بدنی ( F=117/04و  )P=0/0001تﻔاوت معنیداری وﺟود دارد.
نتیجهگیری :با توﺟه به نتايﺞ بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت كه روش درمان گروهی مبتنی بر پذيرش و تعهد
در كاهﺶ افسردگی و نﮕرانی تصوير بدنی و افزايﺶ عزتنﻔس زنان بعد از اولین زايمان مﺆﺛر است.
کلمات کلیدی :درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ،افسردگی پس از زايمان ،عزتنﻔس ،نﮕرانی تصوير بدنی

افسردگي يکي از شايﻊترين اختالالت روانشناختی است
كه در طبقهبندی اختالالت خلقي قرار میگیرد [ .]1هر انساني
در مقاطﻊ متﻔاوتي از سن خود ممکن است افسردگي را تجربه
كند .اين بیماري میتواند سـالمت ﺟسمانی ،اﺣساسات ،رفتار
و سـالمت روﺣـي انسانها را تحتالشعاع قرار دهد [ .]2اين
بیماری نوعي اختالل تناوبي در عملکرد هیجاني است كه
بهصورت خلﻖ افسرده و نداشتن اﺣساس لذت ،خـود را نشان
میدهد [ .]3طبﻖ گزارش سازمان بهداشت ﺟهاني افسردگی
در صدر  10علل مهم ناتواني و ازكارافتادگي در ﺟهان است
و میتواند با كاستن توانايي فرد از پیشرفت و اعتالي وي در
انجام وﻇايﻔي كه بر عهدة او گذاشته شده ﺟلوگیري كند [.]4
از نﻈر سازمان ﺟهانی بهداشت ،افسردگی چهارمین مشکل
مبرم بهداشتی در ﺟهان محسوب میشود [ .]5يکی از انواع
افسردگیهای شايﻊ ،افسردگی پس از زايمان است .افسردگی
يکی از مشکالت اصلی بهداشتی بهشمار میرود كه عوارض
سويی بر مادر ،نوزاد و خانواده بهﺟای میگذارد [ .]3اين
بیماری با اختالل در نزديکی مادر و نوزاد تﺄﺛیر منﻔی بر
تکامل نوزاد دارد و باعﺚ ايجاد مشکالت رفتاری ،اﺟتماعی و
اﺣساسی در نوزادان میشود .در بعﻀی موارد در صورت شديد
بودن اين اختالل كشتن نوزاد بهدست مادر افسرده گزارش
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شده است .تا  5سال بعد از بهبودی ،اﺣتمال افسردگی در اين
بیماران دو برابر ﺟمعیت عادی است .از طرفی اين بیماری
باعﺚ ايجاد تﺄﺛیرات منﻔی بر ديﮕر اعﻀای خانواده بهخصوص
همسر شده و در كل باعﺚ كاهﺶ كیﻔیت زندگی زنان و
خانواده میشود [ .]6شیوع آن در زنان دو برابر مردان گزارش
میشود كه علت اين شیوع باالتر را میتوان به وﺟود عوامل
مﺨتلﻒ از ﺟمله تغییر هورمونی مرتبﻂ با چرخۀ باروری و
فشارهای مﺨتلﻒ عصبی از بارداری و زايمان نسبت داد [.]7
به نﻈر میرسد يکی از متغیرهايی كه میتواند بر افسردگی
بعد از زايمان مﺆﺛر باشد ،عزتنﻔس اعتماد به ﻇرفیت فرد
برای كسﺐ ارزشها است [ .]8اين سازة شﺨصیتی يك
مﻔهوم ذهنی و پايدار از تﺄيید خود واقعی است و ديدگاه و
ارزش فرد را در اﻏلﺐ سﻄوح بنیادی تجربهگری روانشناختی
بیان میكند [ .]9از نﻈر  ]10[ Osbornعزتنﻔس عموماً يك
مﺆلﻔۀ ارزيابیكننده از خودپنداره و معرف گسترة خود است
كه شامل ﺟنبههای شناختی ،رفتاري و عاطﻔی است []11
كه عبارت است از درﺟۀ تصويﺐ ،تﺄيید و ارزشی كه شﺨﺺ
نسبت به خود اﺣساس میكند و يا قﻀاوتی كه فرد نسبت به
ارزش خود دارد [ .]12از تﻔاوت خود ادراكشده يا خودپنداره
دوره  26شماره  - 2خرداد و تیر 1397
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(يك نﻈر عینی از خود) و خود ايدهآل (آنﭽه شﺨﺺ با ارزش
میداند) نشﺄت میگیرد بهطوریكه فاصلۀ كم میان اين
دو منجر به عزتنﻔس باال و فاصلۀ زياد بین آنها منجر به
عزتنﻔس پايین میشود [ .]13يك منبﻊ شﺨصی مهم است
و همبستﮕی قوی با عملکردهای روانی دارد [.]14
نﮕرانی تصوير بدنی يا اختالل بدشکلي بدن (Body
 )Dysmorphic Disorderكه در گذشته بدشکليهراسی
نامیده میشد ،عبارت از اشتغال ذهني با نوعي كاستي
در ﻇاهر فرد است .اين كاستي يا خیالي اسـت يا چنانﭽه
نابهنجاري بدني ﺟزﺋی وﺟود داشته باشد ،دلواپسي بیمار
دربارة آن افراطي و رنﺞآور اسـت [ .]15اين اختالل با
اشتغال ذهنی نسبت به يك نقﺺ خیالی در ﻇاهر شﺨﺺ
بروز میكند كه موﺟﺐ ناراﺣتی قابلمالﺣﻈه و تﺨريﺐ در
زمینههای مهمی از كاركرد میشود [ .]16در اين اختالل
اگر يك نابهنجاری ﺟسمی ﺟزﺋی وﺟود داشته باشد ،نﮕرانی
شﺨﺺ دربارة آن مﻔرط و مزاﺣم است [ .]17اساس اين
اختالل ،باور يا ترس قوي بیمار از نداشتن ﻇاهر ﺟذاب است
[ .]18اختالل بدشکلی بدن علتهای مﺨتلﻒ روانشناختی و
زيستی دارد كه هنوز از لحاظ سبﺐشناسی ﺟنبههای مبهم
زيادی دارد [ .]19نﮕرانی شديد نسبت به ارزيابی منﻔی از
سوی ديﮕران منجر به نارﺿايتی شديد از تصوير بدنی شده،
تداوم اين نارﺿايتی نیز منجر به افسردگی و پايین آمدن
عزتنﻔس میشود [.]20

ﺣاملﮕی دوران خاصی است كه طی مدتزمان كوتاهی
(ﺣدود  40هﻔته) بدن فرد دچار تغییرات زيادی میشود؛
بنابراين میتواند دوران مناسبی برای بررسی تصور از بدن و
عوامل مﺆﺛر بر آن باشد .بهعالوه طی دوران بارداری اﺣتمال
وﺟود افسردگی كه میتواند بر اعتمادبهنﻔس فرد و بالﻄبﻊ
رﺿايت از بدن مﺆﺛر باشد ،وﺟود دارد .بهطوركلی ﺣاملﮕی
بهدلیل تغییرات هورمونی و تغییر شکل بدن منجر به اختالل
در تصور از بدن و اعتمادبهنﻔس میشود و از سويی خود نیز
تمايل به افسردگی را افزايﺶ میدهد [ .]19درمان افسردگی
شامل رواندرمانی و دارو است ولی همۀ زنان به درمان
دارويی ﺟواب نداده و باال بودن هزينۀ درمان ،اﺛرات ﺟانبی
داروهای ﺿدافسردگی و تﺄﺛیر بعﻀی از اين داروها در شیر
مادر از مساﺋل بسیار مهم بهشمار میآيد .ﺣدود يك درصد از
مادران نیاز به بستری در بیمارستان دارند [.]17
رويکرد پذيرش و تعهد به مداخالت روانشناختی است
كه نه براساس فنون مشﺨﺺ بلکه براساس فرايندهای نﻈری
معین تعريﻒ میشود .براساس مﻔاهیم نﻈری ،پذيرش و تعهد
يك مداخلۀ روانشناختی براساس روانشناسی رفتاری مدرن
است كه نﻈريۀ چهارچوب ارتباطی را شامل میشود و در آن
فرايندهای توﺟه ،آگاهی ،پذيرش ،تعهد و تغییر رفتار بهكار
میرود تا انعﻄافپذيری روانشناختی ﺣاصل شود [.]21
رويکرد پذيرش و تعهد ،هدف تغییر رابﻄۀ مراﺟﻊ با افکار
و اﺣساساتﺶ است به نحوی كه ديﮕر آنها را نشانه نبیند .تا
زمانی كه ما فکر يا اﺣساسی را بهعنوان نشانه برچسﺐ بزنیم،
اين تلويﺢ را دارد كه بد ،نادرست ،منﻔی و آسیﺐزا است و
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برای سالم بودن بايد از آنها خالص شد كه اين باعﺚ منازعۀ
ما با اين افکار و اﺣساسات میشود .منازعهای كه معموالً
نتیجۀ خوبی ندارد .هدف نهايی ،تغییر اين افکار و اﺣساسات
رنﺞآور از شکل قديمی ،يعنی نشانههای آسیﺐزای نابهنجاری
كه مانﻊ زندگی معنادار و ﻏنی هستند ،به شکل ﺟديدتر يعنی
تجارب انسانی طبیعی كه بﺨﺶهايی از يك زندگی ﻏنی و
معنادارند ،است[.]22
با توﺟه به مواردی كه گﻔته شد به نﻈر میرسد زايمان
با ويژگیها و مشکالت روانشناختی خاصی همراه است كه
بايد به اين مشکالت توﺟه شود و با بهكارگیری روشها و
فنون درمانی به بهبود وﺿعیت روﺣی و روانی زنان پس از
زايمان پرداخته شود .ﺣال مسﺌلۀ اين پژوهﺶ اين است كه
آيا درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر افسردگی ،عزتنﻔس و
نﮕرانی تصوير بدنی بعد از اولین زايمان زنان شهرستان كاشان
مﺆﺛر است؟

روش کار

با توﺟه به موﺿوع پژوهﺶ ،پژوهﺶ ﺣاﺿر از نوع
نیمهتجربی است .طرح نیمهتجربی استﻔادهشده در اين
پژوهﺶ ،طرح دو گروهی (يك گروه آزمايﺶ و يك گروه
كنترل) با پیﺶآزمون و پسآزمون بود .متغیر مستقل در اين
طرح پژوهشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد و متغیرهای
وابسته افسردگی پس از زايمان ،عزتنﻔس و بدشکلی بدن
بودند .هر دو گروه دو بار سنجﺶ را بهصورت پیﺶآزمون و
پسآزمون در طول پژوهﺶ پشت سر گذاشتهاند.
ﺟامعۀ آماری اين پژوهﺶ شامل كلیۀ زنان بعد از اولین
زايمان در شﺶ ماه دوم سال  94در شهرستان كاشان بودند.
از بین افراد مراﺟعهكننده به كلینیكهای اطﻔال شهرستان
كاشان تعداد  87نﻔر كه مالك ورود به پژوهﺶ را داشتند
ﻏربال شدند .از بین آنها تعداد  30نﻔر از افرادی كه نمرات
ﺣد نصاب را داشتند وارد پژوهﺶ شدند .نمونۀ آماری اين
پژوهﺶ دربرگیرندة  30نﻔر از زنان بعد از اولین زايمان بود
كه به دو گروه  15نﻔری كنترل و آزمايﺶ تقسیم شدند.
ﺣجم نمونه با توﺟه به اندازة اﺛر و واريانس بهدستآمده از
آزمون پايلوت و توان  0/8و با استﻔاده از نرمافزار G-Power
محاسبه شد .شركتكنندگان با استﻔاده از نمرة كسﺐشده
در پرسﺶنامههای افسردگی ادينبرگ ( ،)EPDSعزتنﻔس
كوپر اسمیت  ))SEIو بدشکل بدنی  ))BICIﻏربالﮕری شدند
و با استﻔاده از روش تصادفی در دو گروه  15نﻔری آزمايشی
و كنترل قرار گرفتند.
قابل ذكر است كه با توﺟه به ريزش افراد شركتكننده در
ﺟلسات درمان ،طبﻖ شرايﻂ خروج تعداد گروههاي كنترل
و آزمايﺶ هركدام به  13نﻔر تقلیل يافتند .ﺟمﻊآوری نمونه
و انجام مﻄالعه پس از تصويﺐ طرح انجام شد .برای اين كار
مراﺣل زير انجام گرفت :معیارهای ورود به اين طرح پژوهشی
عبارت بودند از :رﺿايت كامل شﺨصی و مشاركت در پژوهﺶ
تا پايان دوره و اولین زايمان زنان؛ زنان سابقۀ سقﻂﺟنین
قبل از اين بارداری را نداشته باشند؛ نوزادان اين مادران از
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نﻈر ﺟسمی و ذهنی سالم باشند؛ سواد مادران بايد ﺣداقل
در سﻄﺢ ديپلم باشد .اين طرح زنان با هر دو نوع زايمان
طبیعی و سزارين را شامل میشود .ﺣﻀور ﻏیرمستمر افراد
در ﺟلسات (ﺣداقل  3ﺟلسه) موﺟﺐ ﺣذف مادر از فرايند
پژوهﺶ شده و ﺟزو معیارهای خروج در پژوهﺶ ﺣاﺿر
محسوب میشد .در ﺟلسۀ توﺟیهی تعهد كتبی مبنی بر
همکاری مادر با طرح پژوهشی اخذ شد .بهمنﻈور رعايت
مالﺣﻈات اخالقی در پژوهﺶ ﺣاﺿر به آنها اطمینان داده شد
كه اطالعات مرتبﻂ با ايشان بهصورت محرمانه باقی خواهد
ماند و نتايﺞ بهصورت گروهی بررسی میشود و هر زمان كه
بﺨواهند میتوانند از ادامۀ كار انصراف دهند .نتیجۀ درمان،
كمکی در راستای بهبود مشکالت روانشناختی روزمره در
زندگی آنها خواهد بود.
پرسﺶنامۀ افسردگی ادينبرگ :اين پرسﺶنامه برای
سنجﺶ افسردگی پس از زايمان ( 10آيتمی) بوده كه نمرة
اين مقیاس ،بین صﻔر تا  30است و كسﺐ نمرة  12و بیشتر،
بهعنوان افسردگی پس از زايمان در نﻈر گرفته میشود.
هرچه اين امتیاز باالتر باشد ،بیانﮕر میزان افسردگی باالتر
فرد خواهد بود و بالعکس .روايی مقیاس افسردگی پس از
زايمان ادينبرك با روش آلﻔای كرونباخ 0/77 ،و با روش باز
آزمايی 0/8 ،تعیین شد [ .]23در اين مﻄالعه به روش آزمون
مجدد ﺿريﺐ همبستﮕی  0/81برای پايايی تعیین شد [.]24
نمرة پايینتر ،نشاندهندة وﺿعیت بهتر فرد و نمرة باالی ،12
وﺟود اﺣتمالی اختالل افسردگی را نشان میدهد .پذيرش
آن از سوی مادران 100درصد گزارش شده است .پايايی
پرسﺶنامۀ ادينبرگ با روش سنجﺶ ﺛبات درونی (آلﻔای
كرونباخ)  0/92تﺄيید و پايايی ساير فرمهای مصاﺣبه از طريﻖ
آزمون مجدد 0/90 ،به دست آمد [ .]25آلﻔای كرونباخ اين
پرسﺶنامه در اين پژوهﺶ  0/88به دست آمد.
پرسﺶنامۀ عزتنﻔس كوپر اسمیت :اين پرسﺶنامه شامل
 58ماده است كه اﺣساسات ،عقايد يا واكنﺶهای فرد را
توصیﻒ میكند .ﺣداكﺜر نمرة كل عزتنﻔس مساوي  50است

[ .]26بررسیها در ايران و خارج از ايران بیانﮕر آن است
كه اين آزمون از اعتبار و روايی قابلقبولی برخوردار است.
ﺿريﺐ همسانی درونی  0/86تا  0/09آزمون عزتنﻔس كوپر
اسمیت و ﺿريﺐ بازآزمايی بعد از  5هﻔته  0/88و بعد از يك
سال  0/07گزارش كردهاند [ .]27ﺿرايﺐ اعتبار اين آزمون با
روش بازآزمايی برای دختران و پسران بهترتیﺐ  0/90و 0/92
گزارش شده است [ .]28آلﻔای كرونباخ اين پرسﺶنامه در
اين پژوهﺶ  0/82بهدست آمد.
پرسﺶنامۀ نﮕرانی از تصوير بدنی :اين پرسﺶنامه ﺣاوی
 19آيتم است كه به بررسی نارﺿايتی و نﮕرانی فرد دربارة
ﻇاهرش میپردازد .برای نمرهگذاری پرسﺶنامه ،صﻔر در
مقابل پاسخ خیر و يك در مقابل پاسخ بلی داده میشود.
اين ابزار دو عامل دارد كه عامل اول نارﺿايتی و خجالت
فرد از ﻇاهر خود ،وارسی كردن و مﺨﻔی كردن نقايﺺ
ادراكشده را در برمیگیرد .عامل دوم میزان تداخل نﮕرانی
دربارة ﻇاهر را در عملکرد اﺟتماعی فرد نشان میدهد [.]29
ﺿريﺐ آلﻔای كرونباخ اين پرسﺶنامه را برای كل سﺆالها،
عامل اول و عامل دوم بهترتیﺐ  0/92 ،0/93و  0/76گزارش
كردند .خصوصیات روانسنجی اين ابزار در ﺟامعۀ ايران نیز
رﺿايتبﺨﺶ گزارش شده است [ ]30آلﻔای كرونباخ اين
پرسﺶنامه در اين پژوهﺶ  0/85بهدست آمد.
تمام اطالعات كسﺐشده در اين مﻄالعه محرمانه بوده و به
شركتكنندگان اين اطمینان داده شد كه اطالعات محرمانه
و بینام است .ﺟلسات درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد برای
گروه آزمايﺶ در  8ﺟلسه ،هر ﺟلسه  90دقیقه و بهصورت
دو بار در هﻔته در كلینیك سامان و پیمان برگزار شد .گروه
كنترل پس از اﺟرای پیﺶآزمون در انتﻈار درمان بعد از پايان
دورة مداخله قرار گرفتند و در اين دوره هیﭻ درمانی روی
آنها انجام نشد.
سرفصلهای ﺟلسات درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد
برای بهبود افسردگی پس از زايمان ،عزتنﻔس و نﮕرانی
تصوير بدنی طی  8ﺟلسه به شرح ﺟدول ( )1است.

جدول  .1خالصﮥ جلسات درمان مبتنی بر پﺬیرش و تعهد
جلسات

جلسﮥ اول

موضوع و برنامههای درمانی
آشنايی اعﻀای گروه با هم ،بیان قوانین گروه ،خوشامدگويی و آشنايي و معارفۀ اعﻀاي گروه با درمانﮕر و يکديﮕر؛ بیان افراد اﺣساسات قبل از آمدن به
ﺟلسه؛ دلیل آمدن به اين ﺟلسه و انتﻈاري كه از ﺟلسات درماني دارند؛ بیان تجارب مشابه قبلي؛ بیان قوانیني كه رعايت آنها در گروه الزامي است از
ﺟمله :بهموقﻊ آمدن ،ﻏیبت نکردن (وقتشناسی) و انجام تکالیﻒ و...؛ بیان اصل رازداري و اﺣترام متقابل اعﻀاي گروه به يکديﮕر؛ بیان موﺿوع پژوهﺶ
و اهداف آن و بیان اين موﺿوع كه روي اهداف فکر شود؛ بیان كلي مﻄالﺐ آموزشي پیرامون تعهد و پذيرش و نتايﺞ آن ،مقدمهای بر درماندگی خالق و
استﻔاده از استعاره و دادن تکلیﻒ

جلسﮥ دوم

سنجﺶ عملکرد ،مرور واكنﺶها به ﺟلسۀ قبل ،مرور تکالیﻒ ،ادامۀ درماندگی خالق ،استﻔاده از استعاره و دادن تکلیﻒ

جلسﮥ سوم

سنجﺶ عملکرد ،مرور واكنﺶها به ﺟلسۀ قبل ،مرور تکالیﻒ ،بیان كنترل بهعنوان مسﺌله ،استﻔاده از استعاره و دادن تکلیﻒ

جلسﮥ چهارم

سنجﺶ عملکرد ،مرور واكنﺶها به ﺟلسۀ قبل ،مرور تکالیﻒ ،معرفی اﺣساسات پاك و ناپاك ،معرفی تمايل/پذيرش و تمايل ﺟايﮕزينی برای كنترل و تعهد
رفتاری ،استﻔاده از استعاره و دادن تکلیﻒ
سنجﺶ عملکرد ،مرور واكنﺶها به ﺟلسۀ قبل ،مرور تکالیﻒ تمايل و ناراﺣتی پاك و ناپاك و تعهد رفتاری ،معرفی خود بهعنوان زمینه ،استﻔاده از استعاره
و دادن تکلیﻒ

جلسﮥ پنجم
جلسﮥ ششم

سنجﺶ عملکرد ،مرور واكنﺶها به ﺟلسۀ قبل ،مرور تکالیﻒ ،گسلﺶ و تمرين تعهد رفتاری ،استﻔاده از استعاره و دادن تکالیﻒ

جلسﮥ هفتم

سنجﺶ عملکرد ،مرور واكنﺶها به ﺟلسۀ قبل ،مرور تکالیﻒ ،معرفی ارزشها ،دادن ارزشها ،افزايﺶ تمركز بر تعهد رفتاری ،استﻔاده از استعاره و دادن
تکلیﻒ
سنجﺶ عملکرد ،مرور واكنﺶها به ﺟلسۀ قبل ،بررسی تکلیﻒها ،بحﺚ و نتیجهگیری و پسآزمون از طريﻖ پرسﺶنامههای افسردگی ادينبرگ (،)EPDS
عزتنﻔس كوپر اسمیت ( )SEIو بدشکل بدنی ()BICI

جلسﮥ هشتم

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان
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در سﻄﺢ توصیﻔی از شاخﺺهای انحرافمعیار ،گرايﺶ
مركزی و پراكندگی برای نشان دادن وﺿعیت متغیرهای
مستقل و وابستۀ پژوهﺶ استﻔاده شده است .در سﻄﺢ
استنباطی نیز از آزمونهای بررسی پیﺶفرضها (كولموگروف
ـ اسمیرنﻒ و آزمون لوين توزيﻊ طبیعی نمرات) و تحلیل
واريانس تكمتغیره ( )analysis of varianceو چندمتغیره
( )multivariate analysis of varianceو ﺿريﺐ آلﻔای
كرونباخ استﻔاده شده است .كلیۀ تحلیلهای آماری با استﻔاده
از بستۀ آماری برای علوماﺟتماعی (Statistical Package for
 )Social Sciencesنسﺨۀ  22انجام شده است.

جدول  .2فراوانی و درصد فراوانی مشﺨصات فردی شرکتکنندگان
فراوانی

متﻐیرهای جمعیتشناختی
سن )سال(
<30
30-40

وضعیت تﺄهل
متﺄهل
مطلقه

یافتهها

میزان تحصیالت
دیپلم

میانﮕین (انحراف استاندارد) در گروه شاهد 32/14
( )3/65و در گروه آزمايﺶ  )4/01( 33/80بود .يافتههای اين
پژوهﺶ نشان داد كه اكﺜريت افراد در دامنۀ سنی 30 - 40
سال ،متﺄهل ،با تحصیالت فوق ديپلم و از نوع زايمان طبیعی
بودند (ﺟدول .)2

فوق دیپلم

نوع زایمان

طبیعی

سزارین

تعداد

درصد

14

46/6

16

54/4

28

93/3

2

7/7

13

43/3

17

56/7

21

70

9

30

جدول  .3شاخصهای توصیفی افسردگی در آزمودنیهای گروههای آزمایش و شاهد در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متﻐیر

مرحله

افسردگی

پیﺶآزمون
پسآزمون

عزتنفس

پیﺶآزمون
پسآزمون

بدشکلی بدنی

پیﺶآزمون
پسآزمون

شاخﺺ آماری گروه

انحراف معیار

میانگین

حداقل نمره

حداکﺜر نمره

تعداد

آزمايﺶ

14/84

1/95

11

18

13

شاهد

15/23

2/61

11

20

13

آزمايﺶ

9/53

2/14

6

13

13

شاهد

15/23

2/00

12

18

13

آزمايﺶ

11

2/48

7

15

13

شاهد

10/69

2/52

7

14

13

آزمايﺶ

16/46

3/50

9

22

13

شاهد

10/84

2/33

7

15

13

آزمايﺶ

40/69

4/23

34

47

13

شاهد

41/38

4/33

48

35

13

آزمايﺶ

34/07

4/46

28

43

13

شاهد

41/46

3/99

36

46

13

جدول  .4نتایﺞ تحلیل کوواریانس چندمتﻐیری )مانکوا( مقایسﮥ نمرات پسآزمون متﻐیرهای افسردگی ،عزتنفس و بدشکلی بدنی آزمودنیها در
گروههای آزمایش و شاهد با کنترل پیشآزمون
نام آزمون
آزمون اثر پیالیی

آزمون ﻻمبدای ویلکز
آزمون اثر هتلینﮓ

آزمون بزرگترین ریشه روی

 Dfخطا

F

سطﺢ معنیداری P

مجﺬور اتا

مقدار

 Dfفرضیه

0/724

3

22

19/195

0/0001

0/724

0/276

3

22

19/195

0/0001

0/724

2/61

3

22

19/195

0/0001

0/724

2/61

3

22

19/195

0/0001

0/724

نتايﺞ آزمون كلموگروف-اسمیرنﻒ دربارة پیﺶفرض نرمال
بودن توزيﻊ نمرات دو گروه تﺄيید شد .همﭽنین نتايﺞ آزمون
لوين نشان داد فرض صﻔر برابری واريانسهای نمرات دو گروه
در متغیرهای پژوهﺶ تﺄيید میشود .مقدار  Fتعامل برای
يکسان بودن شیﺐ خﻂ رگرسیون نیز برای كلیه متغیرهای
تحقیﻖ ﻏیرمعنیدار بود .بهعبارت ديﮕر ،همﮕنی شیﺐ خﻂ
رگرسیون در تمام متغیرها پذيرفته شد.
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

با كنترل پیﺶآزمون ،سﻄوح معنیداری همۀ آزمونها
بیانﮕر آن هستند كه بین آزمودنیهای گروههای آزمايﺶ و
شاهد ﺣداقل از لحاظ يکی از متغیرهای وابسته (افسردگی،
عزتنﻔس و بدشکلی بدنی) تﻔاوت معنیدار وﺟود دارد
( F=19/195و  )P>0/01بنابراين فرﺿیۀ اول تﺄيید میشود.
میزان تﺄﺛیر يا تﻔاوت برابر با  0/72است؛ يعنی  72درصد
تﻔاوتهای فردی در نمرات پسآزمون متغیرهای وابستۀ
مربوط به تﺄﺛیر درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد است (ﺟدول
دوره  26شماره  - 2خرداد و تیر 1397

 .108اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و ...

.)4
با كنترل پیﺶآزمون بین گروه آزمايﺶ و گروه شاهد
از لحاظ افسردگی ( F=95/85و  ،)P=0/0001عزتنﻔس

( F=91/65و  )P=0/0001و بدشکلی بدنی ( F=117/04و
 )P=0/0001در پسآزمون تﻔاوت معنیداری وﺟود دارد؛
بهعبارت ديﮕر مداخلۀ مبتنی بر پذيرش و تعهد موﺟﺐ
كاهﺶ افسردگی ،كاهﺶ بدشکلی بدنی و افزايﺶ عزتنﻔس

جدول  .5نتایﺞ تحلیل کواریانس یکراهه )انکوا( مقایسﮥ نمرات پسآزمون افسردگی گروههای آزمایش و شاهد با کنترل پیشآزمون

افسردگی

عزتنفس

بدشکلی بدنی

منبع
تﻐییرات

مجموع مربعات

درجﮥ
آزادی

میانگین
مربعات

F

معنیداری P

سطﺢ

توان
آماری

مجﺬور اتا

پیﺶآزمون

103/231

1

103/231

95/85

0/0001

0/80

0/806

گروه

60/159

1

60/159

55/86

0/0001

0/75

0/708

خﻄا

24/76

23

1/07

پیﺶآزمون

548/88

1

548/88

91/65

0/0001

0/792

0/799

گروه

946/112

1

946/112

157/99

0/0001

0/825

0/873

خﻄا

137/733

23

5/988

پیﺶآزمون

807/605

1

807/605

117/04

0/0001

0/810

0/836

گروه

1052/977

1

1052/977

152/60

0/0001

0/825

0/869

خﻄا

158/702

23

6/90

آزمودنیهای گروه آزمايﺶ شده است (ﺟدول .)5

بحث

اﺛربﺨشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر افسردگی
بعد از اولین زايمان زنان شهرستان كاشان تﺄﺛیر داشته است.
نتايﺞ تحلیل كوواريانس نشان داد كه درمان مبتنی بر پذيرش
و تعهد نسبت به گروه كنترل در بهبود افسردگی پس از
زايمان اﺛربﺨﺶ بوده است .نتايﺞ اين پژوهﺶ با يافتههای
[ ]15-12همﺨوانی دارد كه نشان دادند درمان مبتنی بر
پذيرش و تعهد بر بهبود افسردگی پس از زايمان مﺆﺛر بوده
است.
در تبیین اين يافتهها میتوان گﻔت چون پذيرش و تعهد،
اﺣساس بدون قﻀاوت و متعادلي از آگاهي است كه به واﺿـﺢ
ديدن و پذيرش هیجانات و پديدههای فیزيکي ،همانطور كه
اتﻔاق میافتند ،كمك میكند و بنابراين آموزش به مادران
بعد از اولین زايمان كه از مشکالت روﺣی و روانی ناشی
از آن در رنﺞ هستند باعﺚ میشود كه آنان اﺣساسات و
نشانههای فیزيکي و رواني خود را بپذيرند و قبول و پذيرش
اين اﺣساسات باعﺚ میشود تا ارزشهای زندگي خود را
بشناسند و برعکس رفتارهای قبلـي خـود كـه انزوا بوده
است و با وﺟود افکار و اﺣساسهای ناخوشـايند ،شروع به
انجام رفتارهای ارزشمند در زندگي خود كنند و در نتیجه
افسردگی آنها بهبود يابد .از طرفی ديﮕر در درمان پذيرش و
تعهد افـزايﺶ انعﻄافپذيری روانـي ،میانجي بهبود مشکالت
روانشناختی مﺜل افسردگي است .بیماران افسرده معموالً
بهدنبال دلیل آوردن براي افسـردگي هستند كه اين منجر
بـه افـزايﺶ نشﺨوار فکري میشود و دربارة تجارب خود به
انتقاد منﻔي میپردازند .بنا به نﻈر  Zettleو همکاران []21
در درمان پذيرش و تعهد از طريﻖ تمرينهای ذهنآگاهي،
خودمشاهدهگری و آگاهي از وﺿﻊ اندام و تغییر و اصالح
ارتباط فرد با افکارش تقويت میشود كه در اين راستا برای
افزايﺶ پذيرش ،افکار ،باورها اﺣساسات و دريافتهای ﺣسي
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

و بدني تالش میشود .بنابراين افراد افکار افسردهزاي خود را
مشاهده میكنند و خود را از نشﺨوارهای فکري كـه منتﺞ از
افسردگي است ،ﺟدا میسازند .بدين ترتیﺐ ،محتواي افکار
بدون توﺟه به ﺟنبههای تهديدكننده و نشـﺨوارهاي فکري
در زمان ﺣال تجربه میشود .بهعالوه ،مﺆلﻔة پذيرش در درمان
مبتني بر پذيرش و تعهد براي فرد اين امکان را فراهم میآورد
تا تجربیات ناخوشايند دروني خويﺶ را بپذيرد .درنتیجه
تﺄﺛیرشان بر زندگي فرد كاهﺶ يابد .به نﻈر میرسد درمان
مداخالت ناشي از رويکرد پـذيرش و تعهد ،توانسته است
در الﮕوهای اﺟتنابي ،افزايﺶ پذيرش ،روشنسازی ارزشها و
اهداف ،ارتقای كیﻔیت زندگي و افزايﺶ انعﻄافپذيري رواني
تﺄﺛیرگذار باشد .در اين راستا درمان پذيرش و تعهد به تقويت
میـزان آگـاهي از تجارب دروني ،پذيرفتن آنها و قﻀاوت
نکردن و واكنﺶ نشان دادن نسبت به تجارب میپردازد و به
مراﺟعین كمك میكند تا ارزشهای زندگي خود را بشناسند
و برعکس رفتارهای قبلي خود كه مبتنی بر اﺟتناب بوده
است ،شروع به انجام رفتارهای ارزشمند زندگي خود با وﺟود
افکار ،اﺣساسات و ﺣسهای ناخوشايند بـدني كنند .به نﻈر
میرسد اين روش منجر به كاهﺶ افسـردگي زنان بعد از
اولین زايمان شد.
اﺛربﺨشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر عزتنﻔس بعد
از اولین زايمان زنان شهرستان كاشان مﺆﺛر بوده است .نتايﺞ
تحلیل كوواريانس نشان داد كه درمان مبتنی بر پذيرش و
تعهد نسبت به گروه كنترل در افزايﺶ عزتنﻔس اﺛربﺨﺶ بوده
است .نتايﺞ اين پژوهﺶ با يافتههای ﺣاصل از پژوهﺶهای
 Pearsonو همکاران [ Zettle ،]20و همکاران [ ]21همﺨوانی
دارد كـه نـشان دادنـد درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر
افزايﺶ عزتنﻔس مﺆﺛر بوده است.
در تبیین اين فرﺿیه میتوان گﻔت كه علت كاهﺶ عالﺋم
اختالل ،در محتواي برنامههای اين رويکرد است كه فرد
تجارب و ادراكات ذهني را بدون هیﭻگونه واكنﺶ درونی يا
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بیرونی بهمنﻈور ﺣذف آنها بهطور كامل میپذيرد و درنتیجه
بر آگاهي رواني وي افزوده میشود تا به عادی كردن الﮕوهای
ﻏلﻂ تﻔکر تمركز داشته باشد .اين نوع پذيرش و تعهد در
فرد ،منجر به برنامهريزی و خاتمه دادن به چرخههای تﻔکر
ﻏلﻂ از خود میشود و به بیمار آموزش داده میشود كه افکار
اشتباه دربارة خودكمبینی را نﻈم دهد .همﭽنین هدف عنصر
شناختي اين درمان ،بهنوعی میتواند شامل تغییر شناختها
و رفتارهايی باشد كه چرخۀ تﻔکر ﻏلﻂ را آﻏاز كرده يا به
آنها تداوم میبﺨشد .اين كار از طريﻖ پذيرش افکار ناكارآمد
همراه با توقﻒ افکار انجام میشود .بنا بر نﻈر  Hayesو
همکاران [ ]16میتوان گﻔت كه در درمان مبتنی بر پذيرش
و تعهد از شیوههای شناختي براي بهبود تحريﻔات فکري
و باورهای مربوط به تﻔکر ﻏلﻂ ،خﻄاهای شناختي و نحوة
مقابله با اين شناختها نسبت به خود فرد استﻔاده میشود.
بدينصورت كه با اﺟازه دادن به آمدورفت افکار و ادراكات
مربوط به خودكمبینی ،بدون اينکه با آنها مبارزه شود ،به فرد
آموخته میشود كه خود را از تجارب ذهني مربوط به وﺿعیت
ﺟسمي خود ﺟدا سازد( ،ﺟداسازی شناختي) بهنحوی كه
بتواند مستقل از اين تجارب عمل كند و اين به فرد كمك
میكند تا ارزشهاي شﺨصي اصلي خود را بشناسد و بهطور
واﺿﺢ مشﺨﺺ سازد و آنها را به اهداف رفتاري خاص تبديل
كند (روشنسازی ارزشها) و در نهايت ،انﮕیزههايی برای
عمل متعهدانه يعني فعالیت معﻄوف به اهداف و ارزشهاي
مشﺨﺺشده به همراه پذيرش تجارب ذهني در فرد ايجاد
میشود .بهطوریكه فرد دچار خودكمبینی ،به ارزشهاي
شناسايیشده در طول درمان از ﺟمله وﺿعیت ﺟسمي خود،
آگاهي رواني پیدا كرده و از طريﻖ كاهﺶ نشﺨوارگری،
افزايﺶ میزان پذيرش ،كاهﺶ گسلﺶ هیجاني میتواند بر
بهبود عزتنﻔس خود تﺄﺛیر بﮕذارد .بنابراين پذيرش و تعهد
درماني از طريﻖ راهبردهای شناختي و هیجاني موﺟﺐ
افزايﺶ عزتنﻔس شده و متعاقﺐ آن باعﺚ ايجاد تﻔکر مﺜبت
در افراد میشود.
مداخالت درمانی ناشي از رويکرد پذيرش و تعهد توانسته
است به فرد ياد میدهد بین انتﺨاب و قﻀاوتهای مستدل
تمايز قاﺋل شود و ارزشها را انتﺨاب كند .گسلﺶ ،پذيرش
ارزشها و عمل متعهدانه به مراﺟﻊ كمك میكند تا بتواند
مسﺌولیت تغییرات رفتاری را بپذيرد و به بینﺶ درستی
از خود واقعی برسد .كار روی ارزشها انﮕیزة مراﺟﻊ برای
مشاركت در درمان را افزايﺶ میدهد .بﺨﺶ مهمی از كار در
رسیدن به بینﺶ درستی از خود واقﻊ پذيرش است .به اين
صورت كه انﮕیزهای برای پذيرش فراهم میكنند .پذيرش
میتواند كار دشواری باشد .تشريﺢ ارزشها اين كار سﺨت و
دشوار را تسهیل میكند و به نﻈر میرسد كه از اين طريﻖ
منجر به افزايﺶ عزتنﻔس زنان بعد از اولین زايمان میشود.
اﺛربﺨشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر نﮕرانی تصوير
بدنی پس از اولین زايمان زنان شهرستان كاشان مﺆﺛر بوده
است .نتايﺞ تحلیل كوواريانس نشان داد كه درمان مبتنی بر
پذيرش و تعهد نسبت به گروه كنترل در كاهﺶ نﮕرانی تصوير
بدنی اﺛربﺨﺶ بوده است .نتايﺞ اين پژوهﺶ با يافتههای
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ﺣاصل از پژوهﺶ  Manlickو همکاران [ ]19و  Pearsonو
همکاران [ ]20همﺨوانی دارد كه نشان دادند درمان مبتنی بر
پذيرش و تعهد در كاهﺶ نﮕرانی تصوير بدنی مﺆﺛر بوده است.
در خصوص تبیین اين فرﺿیه میتوان گﻔت افراد دچار
اختالل نﮕرانی تصوير بدنی ،افکار پريشانكنندهای دارند.
اين افراد از موقعیتها يا فعالیتهای برانﮕیزانندة اين افکار و
اﺣساسات گريزان هستند .سرخوردگی ناشی از كنترل نکردن
اين افکار و اﺣساسات پريشانكننده اﺛرات ناخواستۀ ﺟديدی
ايجاد میكند و فرد را بهطور فزاينده از چیزهايی كه برايﺶ
اهمیت دارند از قبیل كار ،دوستان و خانواده دور میكند.
كسی كه بهخاطر نﮕرانی از تصوير بدنی و آمیﺨتﮕی با افکاری
چون "من زشتم" يا "كسی مرا دوست ندارد" زياد آرايﺶ
میكند و يا در خانه میماند ،شايد در كوتاهمدت آرامﺶ داشته
باشد اما مداوم درگیر چنین افکاری است كه "من زشتم" يا
"كسی مرا دوست ندارد" .همین موﺿوع در بلندمدت باعﺚ
تشديد نارﺿايتی وی از بدنﺶ میشود .در درمان مبتنی بر
پذيرش و تعهد ،افکار نتیجۀ يك ذهن طبیعی هستند و باورها
ﺣاصل آمیﺨتﮕیشناختی .آنﭽه افکار را تبديل به باور میكند
آﻏشته شدن فرد به محتوای افکار است .وقتی فرد طبﻖ يك
فکر مربوط به نارﺿايتی بدن عمل میكند يعنی با محتوای
آن آمیﺨتهشده و ﺣاصل اين آمیﺨتﮕی باورهای مربوط به
نﮕرانی تصوير بدنی هستند .فنهای مبتنی بر درمان پذيرش
و تعهد بر كاهﺶ آمیﺨتﮕی شناختی تﺄكید زيادی دارند.
وقتی آمیﺨتﮕیشناختی كاهﺶ يابد يعنی محتوای افکار فرد
گسلیده شده است .تمرينات گسلﺶشناختی به مراﺟعان
میآموزد كه افکار را فقﻂ افکار ،اﺣساسات را فقﻂ اﺣساسات،
خاطره را فقﻂ خاطرات و اﺣساسات بدنی را فقﻂ اﺣساسات
بدنی ببینند .هیﭻيك از رويدادهای درونی وقتی تجربه
میشوند ذاتاً برای سالمتی انسان آسیﺐزا نیستند .آسیﺐزا
بودن آنها از آنجا ناشی میشود كه تجارب آنها بايد ﺣذف
و كنترل شوند Hayes .و همکاران [ ]17درمانﮕر از طريﻖ
فرايند گسلﺶشناختی به مراﺟﻊ میآموزد كه رويدادهای
درون را همانگونه كه هستند ببیند ،نه آنطور كه خود آن
رويدادها میگويند و اين باعﺚ میشود پذيرش بهتر صورت
گیرد .بنا بر نﻈر ]16[ Hayesدلیل موفقیت درمان مبتنی
بر پذيرش و تعهد اين است كه اين رويکرد بهﺟای تمركز به
شکل يا فراوانی نشانهها كه ويژگیهای يك اختالل هستند،
بر فرايندهای كاركردی متمركز است كه در پس بسیاری
از تﻈاهرات رفتاری مﺨتل وﺟود دارد .در رويکرد پذيرش و
تعهد با استﻔاده از استعاره ،برای رها شدن از محتوای لﻔﻈی
زبان و برقراری ارتباط بیشتر با ﺟريان مداوم تجربه ،در زمان
ﺣال استﻔاده میكند .در اين درمان بهﺟای تغییر شناختها و
چالﺶ با آنها ،سعی میشود تا ارتباط روانشناختی فرد با افکار
و اﺣساساتﺶ افزايﺶ يابد .بنابراين پذيرش و تعهد درماني
از طريﻖ راهبردهای شناختي و هیجاني موﺟﺐ تصحیﺢ و
كاهﺶ تصوير بدني منﻔي شده و متعاقﺐ آن باعﺚ ايجاد
تصوير بدني مﺜبت در افراد میشود .در ﺣقیقت استﻔاده از
فنهای گسلﺶ و پذيرش ،میزان آزارندگی اين موقعیتها را
برای آزمودنیها كاهﺶ میدهد .اگرچه در اين درمان فراوانی
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و محتوای فکر وسواسی مربوط به بدن بهطور مستقیم هدف
قرار داده نمیشود اما كاهﺶ اﺿﻄراب در نتیجۀ استﻔاده از
فنهای گسلﺶ و پذيرش ،منجر به كاهﺶ افکار و اعمال
وسواسی مربوط به نﮕرانی تصوير بدنی بدن شد .اين روش
درمانی باعﺚ شد تا فرد به درك واقﻊبینانه از خود دست
يابد و بتواند بر الﮕوهای فکری تکراری ،شناختهای منﻔی،
دستكم گرفتن خود ،تعقیﺐ اهداف ناهمﺨوان با ارزشها
ﻏلبه كند و به نﻈر میرسد كه از اين طريﻖ منجر به كاهﺶ
نﮕرانی تصوير بدنی زنان بعد از اولین زايمان میشود.
پژوهﺶ ﺣاﺿر ،همانند هر پژوهﺶ ديﮕر محدوديتهايی
داشته است كه بیان آنها میتواند يافتهها و پیشنهادهای
پژوهﺶ را تصريﺢ كرده و پژوهشﮕران بعدی را در اتﺨاذ تدابیر
مﺆﺛر برای مقابله با تهديد روايی درونی و بیرونی طرحهای
پژوهشی ياری دهد .محدوديتهای اساسی پژوهﺶ ﺣاﺿر
به قرار زير است :محدود بودن نتايﺞ پژوهﺶ به مادران بعد
از اولین زايمان در شهرستان كاشان .اين پژوهﺶ بهدلیل
آموزش و درمان گروهی مبتنی بر پذيرش و تعهد در مادران
بعد از اولین زايمان در شهرستان كاشان پیشینۀ زيادی ندارد؛
بنابراين امکان مقايسۀ كامل و ﺟامﻊ نتايﺞ و زيرمقیاسهای
اين پژوهﺶ با نتايﺞ ديﮕر وﺟود نداشت .اين پژوهﺶ فقﻂ
روی ﺟمعیت مادران بعد از اولین زايمان در شهرستان كاشان
انجام شده و در تعمیم نتايﺞ به ديﮕر ﺟنسیتها ،مناطﻖ و
شهرهای ديﮕر بايد ﺟانﺐ اﺣتیاط را رعايت كرد.
با توﺟه به اﺛربﺨشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر
افسردگی بعد از اولین زايمان زنان پیشنهاد میشود ،مراكز
زنان و زايمان ﺟلسات آموزشی و درمانی در اين خصوص
ترتیﺐ دهند تا مادران با شرايﻂ بهتری بتوانند روند تربیتی
و آموزشی و مراقبتی خود را آﻏاز كنند .با توﺟه به اﺛربﺨشی
درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر عزتنﻔس بعد از اولین
زايمان زنان پیشنهاد میشود مراكز زنان و زايمان ﺟلسات
آموزشی و درمانی در اين خصوص ترتیﺐ دهند تا مادران با
شرايﻂ بهتری بتوانند روند تربیتی و آموزشی و مراقبتی خود
را آﻏاز كنند.
با توﺟه به اﺛربﺨشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد
بر نﮕرانی تصوير بدنی بعد از اولین زايمان زنان پیشنهاد
میشود مراكز زنان و زايمان ﺟلسات آموزشی و درمانی در
اين خصوص ترتیﺐ دهند تا مادران با شرايﻂ بهتری بتوانند
روند تربیتی و آموزشی و مراقبتی خود را آﻏاز كنند .همﭽنین
توصیه میشود از رويکرد درمانی درمان مبتنی بر پذيرش و
تعهد بهمنﻈور افزايﺶ سالمت روان و رﺿايت از زندگی زنان
بعد از زايمان استﻔاده شود .گنجاندن آموزش و كاربرد فنون
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درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در مراكز بهداشتی از ديﮕر
پیشنهادات اين پژوهﺶ است .مديران و مسﺌوالن میتوانند با
استﻔاده از فنون درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد شرايﻄی را
برای بهبود و افزايﺶ سالمت روان مادران زايمانكرده فراهم
آورند تا اين مادران با ارتقای سﻄﺢ سالمت روان به تحکیم
بنیان خانواده و بهبود روابﻂ و تربیت سالم و مﺆﺛر كودكان
خود بپردازند .از سوی ديﮕر با آموزش و كاربرد فنون درمان
مبتنی بر پذيرش و تعهد در مادران میتوان سالمت خانواده
و ﺟامعه را ارتقا بﺨشید .همﭽنین توصیه میشود كه اين
پژوهﺶ بر ساير افراد و ﺣیﻄههای ديﮕر روانشناختی انجام
و نتايﺞ آن ارزيابی شود .اين پژوهﺶ را میتوان با روشهای
ديﮕر درمانی و در ﺟامعۀ آماری گستردهتر نیز اﺟرا كرد.
پیشنهاد میكنیم كه درمان گروهی مبتنی بر پذيرش و تعهد
بهصورت آموزش فردی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد نیز
انجام شود .بهتر است پژوهشﮕران آتی از اين برنامۀ مداخله
در بهبود و ارتقای ديﮕر ﺟنبههای روانشناختی و روﺣی افراد
به لحاظ اهمیت بسیار زياد اين ابعاد در زندگی فرد ،استﻔاده
كنند.

نتیجهگیری

پژوهﺶ ﺣاﺿر نشان میدهد روش درمانی مبتنی بر پذيرش
و تعهد برای نمونۀ مادران بعد از اولین زايمان بهعنوان ﺟامعۀ
آسیﺐپذير خاص قابلاﺟرا است .دوم اينکه مداخالت درمانی
پژوهﺶ در ارتقای سالمت روانی مادران آﺛار قابل بررسی
دارد .از طرف ديﮕر برنامههای مداخالت درمانی پذيرش و
تعهد ،در كاهﺶ افسردگی پس از زايمان و نﮕرانی تصوير
بدنی و افزايﺶ عزتنﻔس مادران مﺆﺛر بوده است .در ارتباط با
تﺄﺛیر مداخالت روش درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد برای
نمونۀ مادران با اولین زايمان بر افسردگی ،عزتنﻔس و نﮕرانی
تصوير بدنی به اين نکته اشاره دارد كه تﻔاوت نمرة افسردگی
پس از زايمان ،نﮕرانی تصوير بدنی و عزتنﻔس افراد گروه
آزمايشی در مقايسه با گروه شاهد در پیﺶآزمون و پسآزمون
معنادار باقیمانده است.
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