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مقدمه :با توجه به اینکه افسردگی پس از زایمان بر الگوی ارتباطی والد  -فرزند تأثیر میگذارد؛ هدف پژوهش تعیین میزان اثربخشی
درمان فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان بود.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی میباشد .نمونه آماری پژوهش ،شامل  94بیمار مبتال به افسردگی پس از زایمان در سال
 7939بود که از میان  83بیماری که چهار هفته پس از زایمان به کلینیک بزرگمهر شهر تبریز مراجعه کرده بودند و پس از انجام
مصاحبه بالینی و تکمیل پرسشنامه افسردگی بک ،تشخیص افسردگی گرفته بودند ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شده و در دو گروه آزمایشی و کنترل ( 71نفر برای هر گروه) قرار گرفتند .بعد از اتمام دوره  8جلسههای (هفتههای دو جلسه 34
دقیقههای در طول یک ماه) درمان فراشناختی مبنی بر ذهن آگاهی انفصالی ،پرسشنامه افسردگی در هر دو گروه اجرا شد .دادهها با
استفاده از روش تحلیل کواریانس در نرمافزار  SPSSنسخه  76مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که پس از اجرای مداخله ،میانگین پسآزمون در گروه آزمایش به میزان معناداری
کاهش یافت ()P = 4/426؛ بنابراین این درمان باعث کاهش میزان افسردگی پس از زایمان در بیماران گروه آزمایش شده است.
نتیجه گیری :نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در زمینه به کارگیری درمان مبتنی بر الگوی فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی ،به
منظور کاهش افسردگی پس از زایمان به همراه دارد.
کلیدواژهها :فراشناخت ،ذهن آگاهی ،افسردگی ،زایمان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
مطابق معیارهای پنجمین ویراست راهنمای روشهای تشخیصی و
آماری اختاللهای روانی ،افسردگی پس از زایمان عبارت است از
افسردگی عمده و وجود همزمان پنج مورد از عالئم برهم خوردن نظم
جسمانی و مشخصه افسردگی که حداقل یکی از آنها خلق افسرده یا
کاهش عالقه و لذت در فعالیتها باشد .این عالئم حداقل باید به مدت
 2هفته تداوم داشته و حداکثر ظرف  0هفته پس از زایمان آغاز گردد
(.)1
افسردگی پس از زایمان با شیوع  1تا  04درصد در جوامع متفاوت و
بیش از  72/1درصد پذیرشهای زنان به دلیل مشکالت روانی را به خود
اختصاص میدهد ،اثرات سوئی بر روابط مرتبط با همسر و کودک دارد
و رشد و خصوصاً تکامل شیرخوار را به طور زیانبار تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)3 ,8مطالعات اخیر به وجود رابطه بین عالئم افسردگی مادر

حاملگی و دوره پس از زایمان ،مادر و خانوادهاش را با انواع تقاضاها
روبهرو میکند .معموالً مادران به خوبی از عهده مراقبت از کودک برآمده
و با تأثیرهای خانوادگی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن سازش
مییابند ()7؛ اما این دوران میتواند به حدی تنشزا باشد که سبب
بیماریهای روانی گردد ( .)2این مشکل یک مشکل جدی شایع و قابل
درمان با تاثیرهای گسترده بر مادر و خانواده بوده و به صورت شایعی
کمتر از حد واقعی تخمین زده میشود (.)9
افسردگی پس از زایمان یک اختالل روانی جدی و فراوانترین عارضه
شایع در این دوره با شیوع  74تا  71درصد است ( .)0افسردگی پس از
زایمان با احساس غمگینی ،ناتوانی از لذت بردن ،تحریکپذیری،
عصبانیت و کاهش اعتماد به نفس مشخص میگردد ( .)1شروع این
اختالل عموماً در  72هفته اول بارداری است (.)6
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( )2443در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر کاهش
افسردگی و نشخوار ذهنی میپردازد .نتایج حاکی از اثربخشی روش
درمانی مبنی بر ذهنآگاهی بود .به طوری که در نشخوار فکری ،نگرش
ناکارآمد و افکار خودآیند گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش
محسوسی دیده شد (.)79
چارچوب الگوی شناختی ،مدلهای نظری و به تبع آن راهکارهای
مداخلههای متعددی جهت درمان افسردگی به عنوان شایعترین اختالل
روانی ،توسعه یافته است .علیرغم کارآمدی نسبی اغلب شیوههای
شناختدرمانی در کنترل و یا حداقل کاهش افسردگی ،هنوز
کاستیهایی وجود دارد و به تبع آن مدلهای نظری جایگزین در حال
شکلگیری هستند .گرچه قضاوت درباره اندازه اثر و کارآمدی روشهای
مختلف درمانی در چارچوب الگوی شناختی هنوز زود است ،با این همه
به نظر میرسد درمان فراشناختی افسردگی با توجه به تأکیدش بر
رابطه متقابل نشخوارهای ذهنی افسردگی و فراشناخت (به ویژه عقاید
مثبت و منفی درباره نشخوارها) ،در مقایسه با سایر مدلهای نظری در
موقعیت بهتری قرار دارد .از سوی دیگر با توجه به شیوع اختالل
افسردگی پس از زایمان ،عدم شناسایی آن و تاثیرات زیادی که بر مادر،
نوزاد ،روابط مادر و فرزند و حتی روابط زن و شوهر میگذارد و همچنین
به دلیل سهم زیاد عوامل روانی مؤثر بر این اختالل ضرورت زیادی برای
پیشگیری و درمان آن احساس میشود؛ به همین منظور هدف از انجام
این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان فراشناختی ذهنآگاهی
انفصالی بر افسردگی پس از زایمان بود.

و تغییرات عصبی هورمونی و اختالل در سازگاری در جنبههای مختلف
خواب ،تغذیه ،خلق و خو و وابستگی در نوزاد تاکید میکند (.)74
فنون مبتنی بر الگو فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی تأثیر بهسزایی بر
اختاللهای هیجانی مخصوصاً افسردگی داشته است ( .)77یکی از
مهمترین و تاثیرگذارترین الگوهای تبیین اختاللهای روانی در
سالهای اخیر ،الگو عملکرد اجرایی خودتنظیمی  Wellsو
 Matthewsبوده است .در الگو عملکرد اجرایی خودتنظیمی ،همه
اختالالت روانی میتوانند با فعالیت الگویی ناکارآمد از شناخت مرتبط
باشند که نشانگان توجهی -شناختی نامیده میشود .این نشانگان
الگویی از فعالیت پردازش راهبردی است که به وسیله دانش فراشناختی
ذخیره شده در حافظه درازمدت ،راهاندازی میشود ( .)72بر این اساس،
تعدیل شناختی در درمان نباید فقط بر چالش با اعتبار نگرانی و افکار
منفی تمرکز کند ،بلکه باید مستقیماً بر تعدیل نشانگان توجهی-
شناختی و تغییر در سبک شناخت نیز متمرکز شود .یکی از با
اهمیتترین راهکارها برای انجام این مهم ،ایجاد و گسترش حالتی از
ذهنآگاهی انفصالی است ( Wells .)77و )2446( Matthews
ذهنآگاهی انفصالی را حالتی خوشایند برای بیماران تحت درمان
روانشناختی و نقطه مقابل و ناسازگار با نشانگان توجهی -شناختی
میدانند ( .)72به طور کلی ،ذهنآگاهی انفصالی شامل حالتی است که
در آن با وجود آگاهی عینی از افکار و وقایع درونی ،هیچگونه پاسخدهی
تالشگرانه شناختی (ارزیابی تاییدی ،تحلیل مفهومی ،تالش برای کنترل
یا سرکوب) و یا رفتاری صورت نمیگیرد (.)77
سطوح الگو فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی را میتوان شامل موارد زیر
دانست :سطح اول :سطح پایینتر است که براساس محرکها برانگیخته
میشود و خارج از دانش آگاهانه است ،اما تولیدهای آن ممکن است به
آگاهی راه پیدا کنند .پردازش این سطح ،خیلی وابسته به منابع شناختی
نبوده و به مقدار قابل توجهی انعکاسی است .سطح دوم :یک سطح
پردازشی کنترل شده پیوسته است که شامل ارزیابی آگاهانه از وقایع،
کنترل فکر و عمل است .سطح سوم :منبع دانش خود (باورها) در حافظه
بلندمدت است .این باورها عوامل فراشناختی هستند و حداقل شامل
بخشی از طرحهای پردازش هستند .منابع موردنیاز سطح پایینتر و
سطح پیوسته از یکدیگر متفاوت هستند .فعالیت سطح پایین عمدتاً
اتوماتیک است .به این معنی که نیازهای توجهی ،حداقل هستند و
پردازش عمدتاً خارج از دانش آگاهانه انجام میگیرد .سطح پیوسته
وابسته به منابع توجهی برای اجرای پردازش است و فعالیتهای آن تابع
درجههای متفاوتی از دانش آگاهانه است .پردازش انجام گرفته در این
سطح ،ارادی است و فرد به طور طبیعی از کنترل ارادی خودآگاه است،
اگرچه در بسیاری از اختاللهای بالینی ،این آگاهی ممکن است کاهش
یابد .اجزای پردازش پیوسته مستلزم دستیابی به دانش خود (باورها)
است .این سطح نمیتواند مستقل عمل کند و جهتگیری آن متکی بر
دانش خود یا باورهای موجود در حافظه است .در ترکیب ذهنآگاهی با
این الگو فراشناختی در مرحله پردازش پیوسته فرد باید بیاموزد که به
جای نشانگان توجهی -شناختی ،از ذهنآگاهی انفصالی استفاده کند و
در واقع هیچگونه فعالیت تالشگرانه برای کنترل و سرکوبی از خود نشان
ندهد (.)77
امروزه برخی شواهد نشان میدهد که درمان فراشناختی مبنی بر
ذهنآگاهی باعث کاهش افسردگی میشود؛ به عنوان مثال آذرگون

روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود که با استفاده از طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل انجام گرفت .جامعه آماری این پژوهش شامل
 83نفر از افرادی بود که در سال  7939و پس از گذشت حدوداً چهار
هفته پس از زایمان به کلینیک بزرگمهر شهر تبریز مراجعه کرده بودند
و از میان آنها تنها  91نفر مبتال به افسردگی پس از زایمان بودند .در
این میان تعداد  9نفر حاضر به شرکت در پژوهش نشدند و به علت
ریزش در گروه آزمایش که به دلیل طوالنی بودن مدت درمان ،لزوم
انجام تمرینات و تکالیف خانگی روزانه ،عود مکرر بیماری و در نتیجه
تشدید وضعیت بیماران 2 ،نفر نیز از مطالعه خارج شدند .در نهایت
آزمودنیهای این پژوهش شامل  94نفر از بیماران مبتال به افسردگی
پس از زایمان بودند که در سطح باالیی از افسردگی (نمره برش )78
قرار داشتند ،به وسیله مصاحبه ساختاریافته توسط روانشناس و براساس
مالکهای تشخیصی  DSM-5و با نظر روانپزشک شناسایی شدند.
بیماران مبتال به افسردگی پس از زایمان به روش نمونهگیری تصادفی
ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل ( 71نفر برای هر گروه)
جایگزین شدند .یک گروه از این آزمودنیها در معرض درمان
فراشناختی مبنی بر ذهنآگاهی انفصالی قرار گرفتند و یک گروه به
عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد و هیچگونه مداخلهای بر روی آنها
اجرا نشد .برای هر دو گروه پیشآزمون و سپس پسآزمون با استفاده
از پرسشنامه افسردگی بک سنجیده شد .همچنین به دلیل محدودیت
نمونهگیری تنها به کلینیک بزرگمهر مراجعه شد .مالکهای ورود
بیماران به نمونه پژوهش عبارت بودند از :نداشتن سابقه ابتالء به
افسردگی پس از زایمان ،دارا بودن سطح باالیی از افسردگی (نمره برش
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ضریب اعتماد بین ارزیابان برای  SCIDگزارش کردهاند ( .)71شریفی
و همکاران ( )2441این مصاحبه را پس از ترجمه به فارسی بر روی
نمونه  233نفری اجرا کردند ( .)76توافق تشخیصی برای اکثر
تشخیصهای خاص و کلی ،متوسط یا خوب بود (کاپای باالتر از .)64
توافق کلی (کاپای کل تشخیصهای فعلی  12و برای کل تشخیصهای
طول عمر  )11به دست آمده نیز رضایتبخش است .برای ارزیابی
افسردگی آزمودنیها از پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم (II-
 )BDIاستفاده شد .این پرسشنامه شکل بازنگری شده پرسشنامه
افسردگی  Beckاست که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده
است ( .)71این ویرایش در مقایسه با ویرایش اول ،همخوانی بیشتری
با  DSM-IVدارد و همانند  BDI-II ،BDIنیز  27سئوالی است و
تمام عناصر افسردگی را پوشش میدهد و درجات مختلف افسردگی را
از خفیف تا بسیار شدید؛ تعیین میکند .دامنه نمره کلی افسردگی فرد
بین صفر تا  69و نمره برش آن  78میباشد .نمرات صفر تا 79
نشاندهنده افسردگی حداقل 70 ،تا  73نشاندهنده افسردگی خفیف،
 24تا  28نمایانگر افسردگی متوسط و نمره  23تا  69نمایانگر افسردگی
شدید است ( .)71در مطالعهای ضریب آلفا  4/37و ضریب همبستگی
میان دو نیمه  ،4/83ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته  4/30گزارش
شده است ( .)78ثبات آزمون برای دانشجویان ایرانی  4/81و اعتبار
بازآزمایی آن  4/19گزارش شده است (.)73
درمان فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی توسط  Wellsدر سال 2441
ارائه گردید ( )77که طی هشت جلسه هفتگی  34دقیقهای اجرا شد و
در جدول  7ارائه شده است.

 ،)78نداشتن اختالل سایکوتیک و یا مالکهای کامل اختالل شخصیت
در محور  IIبراساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت
روانی ( )DSM-5و تشخیص روانشناس ،عدم دریافت درمانهای
روانشناختی قبل از ورود به پژوهش ،در صورت مصرف دارو ،امکان ثابت
نگهداشتن نوع و میزان داروی مصرفی طی مدت پژوهش ،دارا بودن
حداقل سطح تحصیالت دیپلم ،موافقت بیمار برای شرکت در پژوهش
و امضای رضایتنامه کتبی .وجود مخاطراتی برای بیمار مثل داشتن
افکار جدی درباره خودکشی که امکان عدم دریافت دارو و ثابت نگه
داشتن آن را ناممکن میسازد ،به عنوان مالکهای خروج از پژوهش
درنظر گرفته شد.
بعد از انتخاب گروههای نهایی پژوهش ،از آزمودنیهای دو گروه خواسته
شد که در یک جلسه توجیهی شرکت کنند .در این جلسه با تشریح
اهداف پژوهش سعی شد که انگیزه و موافقت الزم مراجعان برای شرکت
در پژوهش جلب شود .به منظور رعایت اصول اخالقی ،فرم موافقت برای
همکاری در پژوهش توسط مراجعان تکمیل شد و پژوهشگران به
مراجعان این اطمینان را دادند که کلیه مطالب ارائه شده در جلسات
درمانی و نتایج پرسشنامهها محرمانه خواهد بود.
در این پژوهش به منظور گردآوری اطالعات از دو ابزار استفاده شد:
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالالت محور  (SCID-I) Iو
پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم ( .)II-BDIمصاحبه بالینی
ساختاریافته که برای اختالالت محور  (SCID-I) Iبه کار میرود،
ابزاری انعطافپذیر است و توسط  Firstو همکاران در سال  7336تهیه
شد ( Tran .)70و  )2440( Smithضریب کاپای  64را به عنوان
جدول  :1پروتکل درمانی مبنی بر الگوی فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

معارفه ،بحث راجع به تعداد جلسات ،طول دوره و مدت زمان هر جلسه ،ارائه خالصهای از روش درمان و بیان هدف جلسات ،انجام
پیشآزمون.
بیان خالصه محتوای جلسه قبل ،توضیح راجع به اینکه الگوی فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی چیست و ارائه نمودار آن ،بحث راجع
به الگو ،آموزش فن کنترل توجه و تمرین آن ،ارائه تکلیف و تأکید بر انجام تکلیف ،دریافت بازخورد.
دریافت بازخورد از جلسه قبل ،مرور تمرین و تکلیف جلسه قبل ،آموزش و تمرین فن هدایت فراشناختی ،آموزش و تمرین آزمایش
ضد منع بازداری ،ارائه تکلیف خانگی.
دریافت بازخورد از جلسه قبل ،بحث پیرامون تکالیف خانگی ،آموزش و تمرین فن تداعی آزاد ،ارائه تکلیف خانگی ،دریافت بازخورد.
دریافت بازخورد از جلسه قبل ،مرور تکلیف خانگی ،آموزش و تمرین فن تجویز ذهن سرگردان ،آموزش تمرین تکلیف ببر ،ارائه
تکلیف ،دریافت بازخورد.
دریافت بازخورد از جلسه قبل ،مرور تکلیف خانگی ،آموزش و تمرین فن حلقه کالمی ،آموزش و تمرین فن کودک متمرد ،ارائه
تکلیف خانگی ،دریافت بازخورد.
دریافت بازخورد جلسه قبل ،مرور تکلیف خانگی ،آموزش و تمرین روش تصویرسازی ابرها ،آموزش و تمرین روش تمثیل ایستگاه
قطار ،ارائه تکلیف خانگی ،دریافت بازخورد.
دریافت بازخورد از جلسههای درمانی و تأثیر آن بر آزمودنیها ،مرور تکالیف و پاسخگویی به سؤالها و اشکالها ،تمرین تکنیکهای
آموخته شده در جلسههای قبل با مشارکت آزمودنیها ،بیان ضرورت و لزوم به کارگیری فنون آموخته شده جهت کاهش نشانههای
بیماری و افزایش بهبود کلی ،بحث راجع به وضعیت روانی فعلی آزمودنیها ،اجرای پس آزمون.

برای تجزیه و تحلیل آماری دادههای گردآوری شده ابتدا از روشهای
آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی توسط
روش آماری تحلیل کواریانس استفاده گردید .به عالوه دادهها در
نرمافزار  SPSSنسخه  76مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
در این مطالعه  94نفر از زنان مبتال به افسردگی پس از زایمان شرکت
داشتند .میانگین سنی آنها  26سال با انحراف معیار ( )6/79سال بود
و تمام آزمودنیها متأهل و خانهدار بودند .پس از اجرای درمان
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همانگونه که در جدول  2مالحظه میگردد ،نمرات پیشآزمون در گروه
آزمایش و کنترل اختالف معناداری نشان نمیدهد؛ اما در پسآزمون،
نمرات گروه آزمایش کاهش معناداری داشته است.
پیش فرضهای توزیع نرمال نمرات و همسانی واریانسهای متغیرهای
وابسته که از پیشفرضهای آماری استفاده از آزمون پارامتریک است
به وسیله آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف ،آزمون لوین و آزمون ام
باکس با مقادیر ( )P < 4/41مورد تأیید قرار گرفته ،لذا میتوان از
تحلیل کواریانس استفاده کرد .نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه
افسردگی گروههای مورد مطالعه در مرحله پسآزمون و پس از کنترل
اثر پیشآزمون در جدول  9ارائه شده است .همانگونه که در جدول 9
مالحظه میشود ،بین آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل تفاوت
معنیداری در متغیر افسردگی دیده میشود؛ به طوری که درمان
فراشناختی مبنی بر الگوی ذهنآگاهی انفصالی باعث کاهش افسردگی
پس از زایمان شده است (.)P = 4/426

فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی ،از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد.
در جدول  2آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) دو گروه کنترل و
آزمایش در شرایط پیشآزمون و پسآزمون درج شده است.
جدول  :2آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون نمرات افسردگی
پس از زایمان در دو گروه آزمایش و کنترل ()n = 71
افسردگی پس از زایمان

میانگین  ±انحراف معیار
-

پیشآزمون
آزمایش
کنترل

9/17064 ± 22/1999
0/32492 ± 20/2661
71

آزمایش
کنترل

1/11199 ± 78/8661
1/37966 ± 29/0444

پسآزمون

جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس نمرات افسردگی پس از زایمان
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

پیش آزمون

11/174

7

11/174

7/616

4/246

گروه

789/210

7

789/210

1/172

4/426

خطا

831/620

21

99/201

-

-

کل

79311/444

94

-

-

-

منابع

بحث
واکنش های نشخواری و منفی را مشاهده کنند و بتوانند از چنین
الگوهای فکری تمرکز زدایی کنند و به آنها به عنوان رویدادهای ذهنی
بنگرند که بازنماهایی از واقعیت نیستند ( .)29هدف مدل فراشناختی
نشان دادن فراشناختها و فرآیندهای تداومبخش برهه افسردهساز است
به طوری که افسردگی در اثر فعال شدن نشخوار فکری و الگوهای
پاسخدهی ناسازگارانه ،تداوم یافته و تشدید میشود .ولز به عنوان
مشهورترین چهره در این حوزه تأکید دارد که تا زمانی که نشخوارهای
ذهنی به صورت مستقیم مورد چالش قرار نگیرد و در این میان عقاید
فراشناختی مربوط به آنها و به طور اخص عقاید فراشناختی منفی (از
قبیل نشخوارها ،غیرقابل کنترل هستند) و عقاید فراشناخت مثبت (به
عنوان مثال نشخوارها برای یافتن پاسخ مقابلهای الزم هستند) تغییر
نیابند ،درمان افسردگی به صورت مؤثر پیش نخواهد رفت .به طوری که
در پژوهش حاضر مشخص شد ،همین مسئله منجر به اثربخشی درمان
شد.
یکی از مهمترین کاستیهای این پژوهش ،به کارگیری صرف درمان
فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی و نادیده گرفتن سایر مداخالت مؤثر در
بهبود افسردگی پس از زایمان میباشد .از دیگر محدودیتهای این
پژوهش کاهش حجم نمونه در جریان انجام مداخله و عدم پیگیری پس
از اجرای پسآزمون بود.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان فراشناختی مبنی بر الگوی
ذهنآگاهی انفصالی باعث کاهش افسردگی پس از زایمان شده است،
به طوری که درمان در کاهش افسردگی پس از زایمان گروه آزمایش
نسبت به گروه کنترل مؤثر بوده است .این نتایج با یافتههای برخی از
مطالعات پیشین که در این رابطه صورت گرفته مطابقت میکند .به
عنوان مثال بختیاری و عابدی ( )2479در مطالعهای نشان دادند درمان
گروهی مبنی بر الگوی فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی میتواند
افسردگی پس از زایمان را کاهش دهد ( .)24مطالعه حاضر همچنین با
یافتههای مطالعات کاویانی و همکاران ()2443؛ )2441( Wells
همسو میباشد .در این پژوهشها ،تأثیر درمانهای ذهناگاهی انفصالی
بر کاهش افسردگی و سایر پریشانیهای روانشناختی تأیید رسیده است
( .)27-77اثربخشی درمان مبنی بر الگوی فراشناختی ذهنآگاهی
انفصالی بر کاهش افسردگی پس از زایمان را میتوان اینگونه تبیین
نمود که بیماران با استفاده از تکنیکهایی چون حلقه کالمی
مثبتاندیشی و فکرکردن به کلمهها ،مسائل مثبت را میآموزند و تأثیر
افکار خوب یا بد را در وضعیت روانی خود درک میکنند ( .)24به طوری
که بیماران میآموزند که رویدادهای استرسزای زندگی را فاجعهآمیز
تلقی نکنند و در مقابل آنها هیچگونه پاسخدهی تالشگرانه شناختی یا
رفتاری نشان ندهند که این خود باعث کاهش افسردگی در این افراد
میگردد و این آموزهها با استفاده از تکنیکهای تکلیف ببر ،تصویرسازی
ابرها ،تمثیل ایستگاه قطار ،تمثیل کودک متمرد و تجویز ذهن سرگردان
فراهم میشود ( .)22به عبارت دیگر پرورش آگاهی به این شیوه،
بیماران را قادر میسازد تا به صورت آشکارتری برانگیخته شدن

نتیجهگیری
به طور کلی این پژوهش نشان داد درمان فراشناختی مبنی بر
ذهنآگاهی انفصالی در درمان افسردگی پس از زایمان مؤثر است؛
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.یک سال) دنبال نمایند

بنابراین برای مداخله در خصوص این نوع افسردگی و کاهش شیوع آن
 در پایان پیشنهاد میشود.میتوان از درمان فراشناختی کمک گرفت
اثربخشی درمان فراشناختی ذهنآگاهی انفصالی در درمان افسردگی
حین دوران بارداری (نیمه دوم بارداری) مورد بررسی قرار گیرد و به
منظور باال بردن اعتبار بیرونی یافتهها به محققان عالقمند به این حوزه
پیشنهاد میگردد که مطالعات پیگیری را در دورههای طوالنی (حداقل

سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میبینند از تمامی شرکتکنندگان محترم در
این پژوهش و مسئولین و پرسنل کلینیک بزرگمهر شهر تبریز که ما را
.در انجام این پژوهش صمیمانه یاری رساندند تشکر نمایند
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Abstract
Introduction: Given the influence of postpartum depression on patterns of parent-child
relationships, in this study we aimed to determine detached mindfulness in meta-cognitive therapy
on postpartum depression.
Methods: In this quasi-experimental study, the study sample included 30 patients among 89 patients
referred to Bozorgmehr clinic in Tabriz in 2014, who had postpartum depression. Four weeks after
delivery and after clinical interview and completing Beck Depression Inventory, depression was
diagnosed. After eight sessions (two sessions a week, 90 minutes per month) of detached
mindfulness-based cognitive therapy, depression questionnaire was administered in both groups.
The data was analyzed using SPSS version 16 and analysis of covariance.
Results: The results of analysis of covariance showed that after the intervention, the average posttest in the test group decreased significantly (P = 0.026). Thus, this treatment reduced the rate of
postpartum depression in the patients under study.
Conclusions: These findings may have important implications in the use of detached mindfulness
in meta-cognitive therapy on postpartum depression.
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