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Abstract
The aim of this study was to compare the effectiveness of
cognitive behavioral therapy and acceptance and commitment
therapy on paranoid thoughts in women with postpartum
depression, and the aim was practical. The method of this
paper was quasi-experimental with a pretest-posttest design
and a 3-month follow-up with the control group. The statistical
population included all women with postpartum depression
who presented to health centers in the western part of Alborz
province in 2019. From the community, 45 of these patients,
whose depression was confirmed using the Edinburgh
Postpartum Depression Scale (EPDS), were selected by an
available sampling method and by random sampling into two
groups for experiments and a control group (15 people in each
group) were included. For the pretest-posttest follow-up, all
groups voluntarily answered the Persian version of the Green
Paranoid Thoughts Scale (GPTS), and members of
experimental group 1 received cognitive-behavioral therapy
sessions, and members of experimental group 2 received
acceptance and commitment therapy. However, the control
group received no intervention. Analysis of covariance and
Bonferroni test were performed using spss-24 software. The
means and standard deviations of paranoid thoughts were
116.76±10.76 at pretest, 106.29±12.31 at posttest, and
99.04±21.38 at follow-up. The mean scores of the cognitive
behavioral therapy and acceptance and commitment groups
were also lower than those of the control group at posttest and
follow-up. The mean difference between the cognitivebehavioral experimental groups and the control group was not
significant (P=0.158), but the mean difference between the
acceptance and commitment therapy experimental groups and
the control group was significant (P=0.000). The results were
repeated in the follow-up mode. Considering the significant
efficacy of acceptance and commitment therapy, it is
recommended that this treatment should be considered as the
preferred treatment for reducing paranoid thoughts in women
with postpartum depression.
Keywords: Postpartum Depression, Paranoid Thoughts,
Acceptance and Commitment Therapy, Cognitive-Behavioral
Therapy.
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رفتاری و مبتنی بر-هدف پژوهش حاضر مقایسة اثربخشی درمانهای شناختی
پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان مبتال به افسردگی پس از زایمسان
پیگیسری-پس آزمسون- روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پسیشآزمسون.بود
 جامعة آماری شامل زنان مبتال.سه ماهه با گروه کنترل و با هدف کاربردی بود
 به مراکز سالمت غسر اسستان98 به افسردگی پ از زایمان بود که در سال
 نفر از مراجعان کسه افسسردگی آنهسا بسا مقیساس45 .البرز مراجعه کرده بودند
 بسه روش نمونسهگیسری،) تأیید شدEPDS( افسردگی پ از زایمان ادینبورگ
دردسترس انتخا و به روش نمونهگیری تصادفی در دو گروه آزمایش و یسک
- گروههسا بسرای پسیشآزمسون. نفر) جایدهی شدند15 گروه کنترل (هر گروه
)GPTS( پیگیری به نسخة فارسی مقیاس افکار پارانوئیدی گسرین-پ آزمون
1  اعضسای گسروه آزمسایش، بعد از پیشآزمون.به صورت داوطلبانه پاسخ دادند
 درمان مبتنسی بسر پسذیرش و تعهسد2 رفتاری و گروه آزمایش-درمان شناختی
 از روش. اما گروه کنترل هیچ نوع مداخلسهای را دریافست نکسرد،دریافت کردند
 اسستفادهSPSS-24  با نرم افسزار،تحلیل کوواریان و آزمون تعقیبی بونفرونی
 در پسسیشآزمسسسون، میس سانگین و انحسسسراف معیس سار افکسسسار پارانوئیس سدی.شسسسد
 و در پیگیسسسسسری106/29±12/31  در پسسسسس آزمسسسسسون،116/76±10/76
 همچنین میسانگین نمسرات در گسروههسای پس آزمسون و. بود99/04±21/38
 کمتر از گروه،رفتاری و پذیرش و تعهد-پیگیری در گروههای آزمایش شناختی
رفتساری بسا- تفاوت میانگین بین گروههای آزمایش شسناختی.کنترل بوده است
 اما تفساوت میسانگین بسین گسروههسای،)P=0/158(  معنادار نبوده،گروه کنترل
 معنسادار بسوده اسست،آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با گسروه کنتسرل
 با توجه به اثربخشی معنادار. در مرحلة پیگیری نیز نتایج تکرار شد.)P=0/000(
 برای کاهش افکار،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پیشنهاد میشود این درمان
 درمسان ترجیحسی درنظسر،پارانوئیدی در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان
.گرفته شود
 درمان پسذیرش، افکار پارانوئیدی، افسردگی پ از زایمان:واژههای کلیدی
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مقدمه
نشانههای افسردگی پ از زایمان شامل خلقوخوی غمانگیز ،بیحوصلگی ،تحریکپذیری و عصبانیت و
اختالل در تمرکز است و این شاخص درصورتیکه نشانههای خلقی در مدت حاملگی یا چهار هفته پ از
زایمان شروع شده باشد ،بهکار برده میشود (پاولوسکی ،النستین و فلیمینگ .)2017 ،مهمترین عوامل خطر
افسردگی پ از زایمان ،رتبة تولد و ناخواستهبودن بارداری است .میزان شیوع افسردگی پ از زایمان در
ایران ،از  16درصد تا  43درصد گزارش شده است (ویسانی و سایهمیری)1391 ،؛ بنابراین اختالل افسردگی
پ از زایمان ،مسئلهای با شیوع باال و نیازمند روشهای درمانی مختلف است (گلزار و همکاران.)1392 ،
عالوهبر خلقوخوی افسرده ،نداشتن عالقه و بیلذتی ،کاهش انرژی و سرآسیمگی /2کندی روانی-
حرکتی ،3افکار پارانوئیدی نیز در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان با سابقهای از افسردگی قبل از زایمان
و افسردگی در طول زایمان شایع است (کتانن ،کویستینن و هینتیکا .)2014 ،افکار پارانوئیدی در بیشتر موارد
متأثر از استرس و تغییرات شدید در زندگی ،اضطرا اجتماعی و برداشتهای غیرمنطقی (تون ،گولدینگ و
کامپتون ،)2011 ،4افسردگی و عزتنف پایین و تغییر سطوح آن در اثر وقایع زندگی روزمره (تویسن ،بنتال،
لکامت ،ون و مایینجرمیز )2008 ،5و اسنادهای غیرمنطقی بیرونی است (کیندرمن و بنتل 1997 ،6به نقل از
رشوانلو ،اسفندیاری و امانی .)1394 ،سبکهای اسنادی منفی ،به استنباطهای منفی از رفتارهای دیگران
اشاره دارد که این نوع استنباط میتواند زمینهساز شکلگیری تفکرات پارانوئید در افراد باشد .تفکرات
پارانوئید ،نباید نشانههای یک اختالل در نظر گرفته شوند ،این تفکرات روی یک طیف قرار دارند که در حالت
شدید به هذیان و توهم میانجامند (عبدالمحمدی ،غدیری صورمان آبادی ،چوبداری و سید پورمند.)1397 ،
افکار پارانوئیدی فرایندهای شناختی هستند که افراد برای مقابله با محیط اجتماعی بهکار میگیرند (کاروالهو
و همکاران .)2014 ،فنیگستین و وانابل ( ،)1992پارانوئید غیربالینی 7را شکلی از افکار اغراقآمیز خودارجاعی
و تمایل پایدار به بیاعتمادی ،کینه یا خشم به دیگران و باور به کنترل یا تأثیرپذیرفتن توسط دنیای بیرونی
تعریف کردهاند که در رفتار عادی روزمره میتواند رخ دهد (آداچینا ،واریز ،مینجرمیز و بنتال .)2014 ،افراد
پارانوئیدی از سوگیری توجه نسبت به نشانههای تهدید و تمایل به نتیجهگیریهای آنی برخوردارند .همچنین
مقاصد خصمانه را به رفتارهای دیگران اسناد میدهند ،برای تبیین وقایع منفی برحسب سرزنش دیگران
بهعنوان دالیل بیرونی وقایع تالش میکنند و بدینترتیب میزان خشم با افزایش میزان افکار پارانوئیدی
افزایش مییابد (دارلبری و همکاران .)2017 ،مطالعات انجامشده نشان میدهد ،شیوع تفکرات پارانوئید در
1

1. postpartum depression
2. headach
3. mental-motor slowness
4. Tone, Goulding, & Compton
5. Thewissen, Bentall, Lecomte, & Myin-Germeys
6. Kinderman & Bental
7. non-clinical paranoid
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جامعه 2/3-4/4 ،درصد است که با افزایش سن بیشتر میشود (عبدالمحمدی و همکاران .)1397 ،راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی-نسخة پنجم ( )2013( 1)DSM-5هذیان را یکی از ابعاد هشتگانهای
معرفی میکند که باید در اختالالت طیف روانی ارزیابی شود (به نقل از کلالعماد ،کراسکیان موجمباری و
بهرامی هیدجی .)1397 ،هذیانهای «گزند و آسیب» 2و «برداشت اجتماعی» 3در طیف افکار پارانوئیدی
درنظر گرفته میشوند (گرین و همکاران.)2008 ،
رویکردهای درمانی متعددی برای درمان افسردگیها و افکار پارانوئیدی بهکار رفته است که از جمله
آنها میتوان به دیدگاه درمانی شناختی-رفتاری 4و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 5اشاره کرد .اگرچه هر
دوی درمانها انواع مختلفی از راهبردهای شناختی را ترویج میکنند ،خصیصههای مشترک مهمی دارند که
با اشکال مقابلة ناسازگارانه روبهرو میشوند .درمان شناختی-رفتاری بر پایة نظریة پردازش اطالعات قرار دارد
که فرض میکند شناختها ،رابطه علی مستقیمی با پاسخهای هیجانی و رفتاری دارند .راهبردهای درمانی
شناختی-رفتاری ،در سه مرحله تمرکز بر افکار خودکشی و سبکهای شناختی افسردهساز ،تمرکز بر روشی
که شخص با دیگران ارتباط دارد و تغییرات رفتاری ضروری برای قادرساختن فرد به بهبود از شرایط
مشکلساز اتفاق میافتد (لیهی.)1387 ،
رفتاردرمانیهای مبتنی بر پذیرش ،از اصول و تکنیکهای مبتنی بر توجه آگاهی استفاده میکنند و بر
مبنای این فرضیه روی کار آمدهاند که آسیب روانی در نتیجة کنترل یا اجتنا از افکار و هیجانهای منفی
بروز پیدا میکند و میتواند نقش مهمی در تداوم آسیب روانی داشته باشد .مطالعات نشان میدهد نمرات
باالتر در ذهنآگاهی ،سبب کاهش افسردگی شدید میشود و در درمان افسردگی مؤثر است (نیکوگفتار و
خانعلیلو .)1396 ،در رویکرد تعهد و پذیرش سعی بر این است که فرد بتواند بهجای اجتنا از افکار،
احساسها و خاطرههای آزاردهنده ،با پذیرش آنها و با استفاده از گسلش شناختی ،رفتاری را در پیش بگیرد
که با ارزشها و اهدافش هماهنگ باشد (همان).
محقق پژوهش حاضر با توجه به منابع قابل دستیابی ،هیچ پژوهشی در داخل یا خارج از کشور نیافت که
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان مبتال به
افسردگی پ از زایمان را بررسی کرده باشد ،اما دو رویکرد فوق در درمان افسردگی در جمعیتها و
مکانهای مختلف بسیار بهکار گرفته شدهاند .روسیوکاتو ،فرناندز و گونزالز ( )2020نشان دادند که درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد مبتنی بر گروه در درمان روانشناختی افسردگی ،اضطرا و اختالالت هیجانی مؤثر
است .نتایج پژوهش سیبهان و همکاران ( )2019نیز نشان میدهد که درمان شناختی-رفتاری بهطور
معناداری سبب کاهش نشانههای افسردگی و اضطرا در زنان دارای افسردگی پ از زایمان شده است.
1. diagnostic and statistical manual of mental disorders
2. stinging and harm delusions
3. social perception delusions
)4. Ccognitive-Behavioral Therapy (CBT
)5. Aacceptance and Commitment Therapy (ACT

مقایسة درمان شناختی-رفتاری و ...

274

ناتالی ،موستفا و آلیشا ( )2019در پژوهش خود نشان دادند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهصورت معناداری
بر عالئم کلینیکی افسردگی و اضطرا تأثیر مثبت معناداری داشته است .نتایج پژوهش ایزدی و رسولی
( )1398نشان میدهد درمان گروهی مبتنی بر تعهد و پذیرش ،برای کاهش افسردگی پ از زایمان و
افزایش کیفیت خوا از اثربخشی قابلتوجهی برخوردار است.
براساس رویکرد شناختی-رفتاری ،استفاده از گسلش شناختی بیمعناست؛ درحالیکه درمان شناختی-
رفتاری بر تغییر افکار و هیجانها تأکید دارد ،درمان پذیرش و تعهد به پذیرش و پایبندی به اهداف
طرحریزیشده تأکید میکند؛ از اینرو با توجه به تأثیرات مثبت هر دو درمان بر افسردگیها و برخی
شباهتها و تفاوتهای بنیادین دو درمان ،میزان شیوع و اینکه افکار پارانوئیدی متغیر مهمی در افسردگی
پ از زایمان هستند و با این حال پژوهشهای کافی دربارة آن در این بیماری انجام نشده است ،ضرورت
انجام پژوهشی که به این مسائل بپردازد ،احساس میشود .این پژوهش با هدف مقایسة درمان شناختی-
رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی ،در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان انجام
گرفت.

فرضیههای تحقیق
 .1اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان
مبتال به افسردگی پ از زایمان ،متفاوت است.
 .2اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی در زنان
مبتال به افسردگی پ از زایمان در یک دورة پیگیری سهماهه ،متفاوت است.

روش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پ آزمون-پیگیری سهماهه با گروه کنترل و هدف
پژوهش نیز کاربردی بود .جامعة آماری این پژوهش شامل زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان بود که در
سال  98به مراکز سالمت غر استان البرز مراجعه کرده بودند .پرسشنامهها در مراکز توزیع شد تا حجم
نمونة مورد نظر تکمیل شود .برای نمونة آماری پژوهش ،از میان افراد جامعه 45 ،نفر از این بیماران که
براساس خط برش مقیاس افسردگی پ از زایمان ادینبورگ (کسب نمرات باالتر از  )12و سپ مصاحبة
بالینی ،افسردگی آنها تأیید و بیماریشان حداکثر طی چهار هفته اول پ از زایمان آغاز شده و معیارهای
ورود به پژوهش ازجمله تعداد زایمان (حداکثر  5زایمان) و متغیرهای کنترل سن ( 18تا  44سال) و وضعیت
تحصیلی (دیپلم به باال) و تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند ،با روش نمونهگیری دردسترس انتخا
شدند و با روش نمونهگیری تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه  15نفر) ،قرار گرفتند.
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معیارهای خروج از پژوهش نیز ،دریافتکردن همزمان دو درمان ،ابتال به سایر بیماریهای روانشناختی و
جسمانی و تمایلنداشتن به ادامة همکاری بود.
در مرحلة اجرای پژوهش ،هر سه گروه برای پیشآزمون به نسخة فارسی مقیاس افکار پارانوئیدی گرین
و همکاران ( )2008بهصورت داوطلبانه پاسخ دادند و گروههای آزمایش تحت درمانهای مذکور قرار گرفتند
(اعضای گروه آزمایش  ،1طی  9جلسه  90دقیقهای بهصورت هفتهای یک جلسه درمان شناختی-رفتاری
رابرت لیهی ( )1387و ویلسون و برنچ ( )1393طبق جدول -1الف و اعضای گروه آزمایش  2طی  9جلسة
 90دقیقهای بهصورت هفتهای یک جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باخ و موران ( )1396را مطابق
جدول  -1بهصورت گروهی ،دریافت کردند) .گروه کنترل نیز هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد .سپ در
پ آزمون ،پرسشنامة پژوهش برای هر سه گروه اجرا شد 3 .ماه بعد از پ آزمون ،آزمون پیگیری اجرا شد.
برای انجام این مطالعه ،اجازهنامة کتبی از مراکز مربوط کسب و تأیید اخالقی با شناسة اخالق
 IR.IAU.K.REC.1398.097از کمیته اخالق دریافت شد .همة اصول اخالقی در این پژوهش رعایت
شده است .شرکتکنندگان با رضایت خود وارد پژوهش شدند و اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند ،از
پژوهش خارج شوند .اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد .بعد از اتمام آزمون پیگیری ،درمان مناسب برای
افراد گروه کنترل نیز درصورت تمایل و همکاری ایشان انجام شد.

ابزار سنجش
از پرسشنامههای زیر برای جمعآوری اطالعات استفاده شد:
مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ(EPDS) 1

این پرسشنامه شامل  10پرسش ،در مقیاس چهاردرجهای است که وضعیت روانی افراد را طی  7روز گذشته
بررسی میکند (نیکپور .)1391 ،این پرسشنامه را در سال  1987ادینبورگ کاک  2برای تشخیص افسردگی
پ از زایمان طراحی کرد که عالئم احساس گناه ،اختالل خوا  ،نداشتن انرژی ،کسبنکردن لذت و افکار
خودکشی را سنجش میکند (به نقل از تانوس ،جیگانتی ،فیوچز و بوسنلو .)2008 ،هر سؤال چهار گزینه دارد
و سؤالهای آن از صفر تا سه نمرهگذاری میشوند و جمع کلی امتیازات از  0-30است .در ایران ،نمرة برش
3
 12برای آن درنظر گرفته شده است (نوروزی و محمدی .)1392 ،در مطالعة کاک  ،هولدن و ساگوسکی
( ،)1987آلفای کرونباخ  0/84بهدست آمد که نشاندهندة اعتبار قابلتوجهی است (به نقل از نوروزی و
محمدی .)1392 ،در پژوهش عظیمی لولتی ،دانش ،حسینی ،خلیلیان و ضرغامی ( ،)1384پایایی این ابزار با

)1. Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS
2. edinburgh
3. Cox, holden & sagovsky
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انجام بازآزمون  0/88و همسانی درونی 1آن بهکمک آلفایکرونباخ  0/90بهدست آمده است.
مقیاس افکار پارانوئیدی گرین(GPTS) 2

مقیاس افکار پارانوئیدی گرین و همکاران ( ،)2008شامل  32گویه است که افکار مرجع و افکار مربوط به
آزار و اذیت را در یک طیف لیکرت پنجدرجهای از هرگز= ،1خیلی کم= ،2تا حدودی= ،3زیاد= 4و خیلی
زیاد= 5ارزیابی میکند؛ بنابراین گویههای مقیاس در یک دامنة هرگز تا همیشه ،بین  1تا  5نمرهگذاری
میشوند .نمرههای باالتر نشاندهندة سطح قویتر در افکار پارانوئیدی هستند .این مقیاس یک ابزار
خودگزارشگری برای سنجش افکار پارانوئیدی در یک ماه گذشته است که از دو بخش تشکیل شده است:
بخش الف ،به افکار مرجع (افکار اصلی و پایهای) میپردازد و بخش  ،به سنجش افکار مربوط به آزار و
اذیت اختصاص دارد (کلالعماد ،کراسکیان موجمباری ،بهرامی هیدجی .)1397 ،گرین و همکاران ()2008
برای این ابزار همسانی درونی رضایتبخش و توانایی این ابزار را در تمیز بیماران پارانوئیدی از افراد
غیرپارانوئیدی ،بهمنزلة شاخصی از روایی گزارش کردند .همچنین برای بررسی بعد همسانی درونی مقیاس ،از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند .این شاخص برای گروه بالینی  0/90و برای گروه غیربالینی 0/95
برآورد شده است .همچنین در این پژوهش ،پایایی مقیاس با استفاده از بازآزمایی ،با فاصلة زمانی دو هفته
 0/87محاسبه و گزارش شد .کلالعماد ،کراسکیان موجمباری و بهرامی هیدجی ( ،)1397همبستگی معنادار
بین نمرة مقیاس و خردهمقیاسهای افکار پارانوئیدی گرین و همکاران ( )2008و نمرة مقیاس پارانویایی
پرسشنامة چندمحوری بالینی میلون 3را بیانگر روایی همگرای 4مقیاس گزارش کردند .همچنین تحلیل
دادههای آنان نشان میدهد ،همسانی درونی کل مقیاس براساس ضریب آلفای کرونباخ  0/908است و
ضریب پایایی آزمون از طریق بازآزمایی در فاصلة زمانی یک ماه برای کل مقیاس و دو خردهمقیاس آن از
نظر آماری معنادار بودند ( .)P0/01مقیاس افکار پارانوئیدی گرین و همکاران ( )2008دارای اعتبار و روایی
مناسب برای سنجش افکار پارانوئیدی در جامعة ایرانی است .آلفای کرونباخ پرسشنامة افکار پارانوئیدی گرین
و همکاران در پژوهش حاضر ،در پیشآزمون برابر با  ،0/732در پ آزمون برابر با  0/749و در پیگیری برابر
با  0/939بهدست آمد.

1. internal consistency
)2. Green Paranoid Thoughts Scale (GPTS
)3. Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI
4. convergent validity
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جدول . 1الف) محتوای جلسات درمان شناختی-رفتاری
جلسه
جلسة اول
جلسة دوم
جلسة سوم
جلسة چهارم
جلسة پنجم
جلسة ششم
جلسة هفتم
جلسة هشتم
جلسة نهم

محتوای جلسات
معرفی ،ارائة اطالعات پایهای دربارة رواندرمانی شناختی-رفتاری ،هدف ،قوانین و اصول جلسات درمان ،انجام تکلیف تمرینی
توضیح ارتباط افکار ،احساس و رفتار ،استفاده از تکنیکهایی مانند رویداد تحریککننده -باورها -پیامدهای احساسی یا رفتاری .1ABC
سبکهای ناکارآمد تفکر و افکار خودآیند ،بیان خطاهای شناختی
توضیح چهار گام اصلی برای بازسازی افکار
بررسی زنجیرة علت ،پاسخ ،پیامد
تعریف رفتار جرئتمندانه
تفاوت میان خشم سالمت و ناسالمتی
مدیریت استرسها ،حل مسئله ،آرامش عضالنی
تعریف عزتنف
برنامهریزی برای پیشگیری از عود ،ارزیابی پیشرفت کار و مهارتهای کسبشده

ب) محتوای جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
جلسه
جلسة اول
جلسة دوم
جلسة سوم
جلسة چهارم
جلسة پنجم
جلسة ششم
جلسة هفتم
جلسة هشتم
جلسة نهم

محتوای جلسات
برقراری رابطة درمانی ،بستن قرارداد درمانی ،آموزش روانی
تجربیات و ارزیابی آنها ،ایجاد ناامیدی خالقانه
بیان کنترل بهعنوان مشکل ،درگیرشدن با اعمال هدفمند
تکنیکهای گسلششناختی
مشاهده خود بهعنوان زمینه
تکنیکهای ذهنی ،الگوسازی خروج از ذهن
کشف ارزشهای عملی زندگی
درک ماهیت تمایل و تعهد ،تعیین الگوهای عمل متناسب با ارزشها
جمعبندی جلسات

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در پژوهش حاضر ،از روشهای آمار توصیفی ،روش تحلیل کوواریان  ،آزمون تعقیبی بونفرونی و نرمافزار
 SPSS-24استفاده شد .سطح معناداری در این پژوهش 0/05 ،در نظر گرفته شده است.

یافتهها
نتایج نشان میدهد ،فراوانی نمونهها درمجموع در گروه نمونهها با یک زایمان ،با  20نفر ( 44/44درصد)
بیشتر از سایر گروهها بوده و نمونههای باالی سه زایمان ،با  2نفر ( 4/44درصد) کمترین فراوانی را داشتند.
بیشترین فراوانی سنی افراد شرکتکننده ،درمجموع به ردة سنی  25-31سال ،با  16نفر ( 35/55درصد) و
کمترین فراوانی به ردة سنی  18-24سال با  5نفر ( 11/11درصد) تعلق داشته است .فراوانی نمونهها
درمجموع ،در گروه تحصیلی لیسان با  14نفر ( 31/11درصد) ،بیشتر از سایر گروهها بوده و گروه تحصیلی
دکتری کمترین فراوانی را با  2نفر ( 4/44درصد) داشته است.
1. activating event- beliefs- consequences
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درباره نمرات افسردگی پ از زایمان ،در گروه آزمایش شناختی-رفتاری میانگین و انحراف معیار
 ،16/20±2/18در گروه آزمایش پذیرش و تعهد میانگین و انحراف معیار  15/87±2/85و در گروه کنترل
میانگین و انحراف معیار  15/80±2/40بود .مقدار میانگین و انحراف معیار متغیر افکار پارانوئیدی ،در حالت
پیشآزمون-پ آزمون-پیگیری در جدول  2نشان داده شده است:
جدول  .2مقدار میانگین و انحراف معیار متغیر افکار پارانوئیدی در حالت پیشآزمون-پسآزمون-پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

گروه آزمایش شناختی-رفتاری
گروه آزمایش پذیرش و تعهد
گروه کنترل
جمع
گروه آزمایش شناختی-رفتاری
گروه آزمایش پذیرش و تعهد
گروه کنترل
جمع
گروه آزمایش شناختی-رفتاری
گروه آزمایش پذیرش و تعهد
گروه کنترل
جمع

تعداد

میانگین

انحراف معیار

15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45

118/73
116/93
114/60
116/76
110/33
95/67
112/87
106/29
108/87
75/40
112/87
99/04

11/45
11/08
10/05
10/76
10/61
9/19
9/71
12/31
11/58
17/36
9/71
21/38

خطای استاندارد
میانگین
2/96
2/86
2/59
1/60
2/74
2/37
2/51
1/83
2/99
4/48
2/51
3/19

مطابق با جدول  2میتوان گفت ،میانگین نمرات در هر دو گروه پ آزمون و پیگیری ،کمتر از پیش
آزمون بوده است .همچنین میانگین نمرات در گروههای پ آزمون و پیگیری در گروههای آزمایش شناختی-
رفتاری و پذیرش و تعهد ،کمتر از گروه کنترل بوده است .برای بررسی فرضیههای آزمون از تحلیل
کوواریان استفاده و ابتدا همة پیشفرضهای آن بررسی شد .برای بررسی نرمالبودن توزیع دادهها ،از
آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد و توزیع متغیرهای پژوهش نرمال بود ( .)P>0/05در آزمون
همگنی شیب خط رگرسیون ،سطح معناداری تعامل متغیر مستقل و متغیر همپراش ( )0/210است؛ بنابراین
فرضیة عدم همگنی شیب رگرسیون رد میشود ( .)P>0/05با توجه به آمارة  )0/286( Fو سطح معناداری
( ،)0/753پیشفرض همگنی واریان ها نیز در آزمون لِوِن رعایت شده است (.)P>0/05
نتایج آزمون کوواریان دربارة مقایسة اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر افکار پارانوئیدی ،در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان در جدول  3آورده شده است:
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جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
منبع

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2982/635

2

1491/317

F

سطح

مربع

معناداری

مجذور اتا

0/000

0/585

متغیر
مستق

افکار پارانوئیدی -پ آزمون

27/511

ل

همانگونه که در جدول  3نشان داده شده است ،بین دو گروه مداخلة شناختی-رفتاری و مبتنی بر
پذیرش و تعهد در افکار پارانوئیدی ،در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P0/05برای مقایسة اثربخشی این دو روش درمان با گروه کنترل بر روی افکار پارانوئیدی و گروههای
آزمایشی با یکدیگر ،از آزمون مقایسة میانگینهای بونفرونی 1استفاده شده که در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون بونفرونی
تفاوت
متغیر وابسته

خطای

سطح

استاندارد

معناداری

14/036
-5/459

2/699
2/733

0/000
0/158

-14/036

2/699

0/000

میانگین
گروهها

گروه آزمایش
شناختی -رفتاری
افکار
پارانوئیدی-

گروه آزمایش
پذیرش و تعهد

پسآزمون
گروه کنترل

گروه آزمایش پذیرش و تعهد
گروه کنترل
گروه آزمایش شناختی-
رفتاری
گروه کنترل
گروه آزمایش شناختی-
رفتاری
گروه آزمایش پذیرش و تعهد

 %95ضریب اطمینان
سطح

سطح

پایین
7/258
-12/295

باال
20/786
1/377

-20/786

-7/258

-19/495

2/722

0/000

-26/303

-12/686

5/459

2/733

0/158

-1/377

12/295

19/495

2/722

0/000

12/686

26/303

نتایج آزمون بونفرونی مطابق جدول  ،4دربارة تفاوت میانگینها نشان میدهد در متغیر افکار پارانوئیدی،
تفاوت میانگین بین گروههای آزمایش شناختی-رفتاری با گروه کنترل معنادار نبوده است ( ،)P=0/158اما
تفاوت میانگین بین گروههای آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه کنترل معنادار بوده است
( .)P=0/000تفاوت میانگین بین گروههای آزمایش شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،
معنادار بوده است ( .)P0/05بهطورکلی ،تنها روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی
بهطور معنادار مؤثر بوده و روش درمان شناختی-رفتاری بر افکار پارانوئیدی تأثیر معناداری نداشته است.
نتایج آزمون کوواریان دربارة مقایسة اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر افکار پارانوئیدی ،در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان ،در یک دورة پیگیری  3ماهه در جدول 5

1. bonferroni
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آمده است:
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
منبع
متغیر
مستقل

افکار پارانوئید-پ آزمون پیگیری

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

12552/647

2

6276/323

F

43/622

سطح

مربع

معناداری

مجذور اتا

0/000

0/691

همانگونه که در جدول  5آمده است ،بین دو گروه مداخلة شناختی-رفتاری و مبتنی بر پذیرش و تعهد در
افکار پارانوئیدی ،در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان در یک دورة پیگیری  3ماهه ،تفاوت معناداری
وجود دارد ( .)P0/05برای مقایسة اثربخشی این دو روش درمان با گروه کنترل بر روی افکار پارانوئیدی و
گروههای آزمایشی با یکدیگر ،از آزمون مقایسة میانگینهای بونفرونی استفاده شده که در جدول  6آمده
است:
جدول  .6نتایج آزمون بونفرونی
تفاوت
میانگین

عناوین

گروه آزمایش
شناختی-رفتاری
افکار
پارانوئیدی-
پس آزمون

گروه آزمایش
پذیرش و تعهد

پیگیری
گروه کنترل

خطای

سطح

اطمینان

استاندارد

معناداری

سطح

سطح

32/977
-3/221

4/743
6/548

0/000
1/000

پایین
21/131
-19/601

باال
44/864
13/159

-32/977

4/743

0/000

-44/864

-21/131

-36/219

6/477

0/000

-52/423

-20/014

3/221

6/548

1/000

-13/159

19/601

36/219

6/477

0/000

20/014

52/423

گروهها
گروه آزمایش پذیرش و تعهد
گروه کنترل
گروه آزمایش شناختی-
رفتاری
گروه کنترل
گروه آزمایش شناختی-
رفتاری
گروه آزمایش پذیرش و تعهد

 %95ضریب

نتایج آزمون بونفرونی مطابق جدول  6دربارة تفاوت میانگینها در پیگیری سهماهه نشان میدهد در
متغیر افکار پارانوئیدی ،تفاوت میانگین بین گروههای آزمایش شناختی-رفتاری با گروه کنترل معنادار نبوده
است ( ،)P>0/05اما تفاوت میانگین بین گروههای آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه کنترل
معنادار بوده است ( .)P0/05در متغیر افکار پارانوئیدی ،تفاوت میانگین بین گروههای آزمایش شناختی-
رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،معنادار بوده است ( .)P0/05بهطورکلی ،تنها روش درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی تأثیر داشته و روش درمان شناختی-رفتاری ،تأثیری معنادار بر افکار
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پارانوئیدی در پیگیری سهماهه نداشته است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسة اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر افکار
پارانوئیدی در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان اجرا شد .نتایج نشان میدهد تنها درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر افکار پارانوئیدی ،در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان بهطور معنادار مؤثر بوده و روش
درمان شناختی-رفتاری بر افکار پارانوئیدی تأثیر معناداری نداشته است .در پیگیری سهماهه نیز اثرات
همینگونه بوده است .در رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ،باور بر این است که انعطافناپذیری
روانشناختی و اجتنا از پذیرش احساسات و افکار آزاردهنده ،به تقویت این احساسات و افکار و آزاردهندگی
بیشتر آنها منجر میشود .زنان افسردة تحت درمان با این رویکرد میآموزند که بهجای غرقشدن در گذشته
و سختیها و دشواریهایی که ممکن است در آینده با آن مواجه شوند ،اهداف منطبق بر ارزشهای خود را
شناسایی کنند و حتی با وجود افکار و احساسات فرسایندهای که موجب افسردگی فرد و کاهش کیفیت
زندگی او میشوند ،متعهدانه به اهداف خود پایبند باشند تا بتوانند بهتر و کارآمدتر زندگی و شرایط خود را
مدیریت کنند (محمدی و همکاران.)1395 ،
نتایج بهدستآمده از این پژوهش مبنی بر اینکه روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ،عملکرد بهتری
در کاهش افکار پارانوئید زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان ،در مقایسه با روش درمان شناختی-رفتاری
داشته است ،با یافتههای پژوهش بای ،لئو ،ژانگ ،وو و چای ( )2020همسویی دارد که نشان میدهد درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد بهطور معناداری افسردگی را کاهش میدهد و در پیگیری سهماهة این مطالعات،
نتایج همچنان پایدار بوده است .عزیزی ( )1397نیز نشان داد ،در دانشجویان افسرده بدون درنظرگرفتن
سطح تحول روانی معنوی مراجعان ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثرگذاری بیشتری در مقایسه با درمان
شناختی-رفتاری بر کاهش خشم دارد ،اما بر کاهش عالئم افسردگی مراجعان اثرگذاری تقریباً مشابهی با
درمان شناختی-رفتاری دارد .نتایج اثربخشی درمان بر پایة پذیرش و تعهد ،اثر بالقوة بیشتری را در دورة
پیگیری در مقایسه با بعد از درمان نشان داده است که با نظریهپردازی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
همسان است که در آن افزایش انعطافپذیری روانشناختی بعد از درمان ،ممکن است به ادامة تغییر رفتاری
مثبت و رشد در طول زمان منجر شود.
براساس پژوهش اژهای ،صیاد شیرازی ،غالمعلی لواسانی و کسایی اصفهانی ( )1397که به مقایسة درمان
شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش عالئم اضطرابی و افزایش پذیرش مادران
پرداخته است ،اثربخشی هر دو درمان تفاوت محسوسی نداشت ،ولی ماندگاری اثر درمان گروهی مبتنی بر
پذیرش و تعهد در مرحلة پیگیری بیشتر از درمان شناختی-رفتاری بود .همسو با نتایج ،پژوهش سواری
( )1391نیز نشان میدهد درمان شناختی-رفتاری اثربخشی معناداری بر کاهش افکار پارانوئید و عالئم روان
پریشی ندارد .همچنین نتایج پژوهش حاضر در راستای یافتههای پژوهش بالی ،الیور و موریز ( )2011است
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که نشان دادند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،در درمان نشانههای روانپریشی از جمله افکار پارانوئیدی و
افزایش رفتار هدفمند مؤثر است .کاظمینی ،بختیاری و نوری ( )1396نیز در پژوهشی به بررسی اثربخشی
گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درمان افسردگی پ از زایمان و انعطافپذیری روانشناختی مادران
پرداختند که نتایج آن نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهطور معناداری سبب کاهش افسردگی و
افزایش انعطافپذیری روانشناختی در مقایسه با گروه کنترل شد.
همچنین این نتایج با یافتههای پژوهش پاتکولدر و همکاران ( 2019همسویی ندارد .نتایج مطالعة آنها
نشان میدهد ،افکار پارانوئید پ از مداخلة درمانی به روش شناختی-رفتاری ،کاهش یافته و در رفتار ایمنی
و مشکالت شناخت اجتماعی نیز تأثیر معناداری مشاهده شده است .نتایج با یافتههای کی ،کراسک و رنو
( )2003نیز همسویی ندارد .نتایج مطالعة آنها حاکی از این بود که تکنیکهای شناختی-رفتاری مبتنی بر
کاهش اضطرا  ،در کاهش اضطرا و افکار پارانوئیدی در میان افراد مبتال ،بهطور معناداری مؤثراست.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت ،رویدادهای آسیبزا ،شرمآور و خاطرات تهدیدکننده و تحقیرآمیز به
طور مستقیم بر باورهای پارانوئید تأثیر میگذارند و به افزایش افکار و احساسات شرمآور ،دفاعهای تحقیرآمیز
و تشدید افکار پارانوئیدی منجر میشوند .افراد مبتال به پارانوئید ،طرحوارههای منفی به خود دارند که آنها را
در مقابل ادراک تهدید بسیار آسیبپذیر میکند .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که با تغییرات توجهآگاهی،
پذیرش ،تعهد و تغییر رفتار همراه است ،میتواند سوگیری توجه افراد را در برابر نشانههای تهدید و تمایل به
نتیجهگیریهای آنی کاهش دهد و سبب شود این افراد مقاصد خصمانه را به رفتارهای دیگران اسناد ندهند.
همچنین وقایع منفی را برحسب سرزنش دیگران ،بهعنوان دالیل بیرونی وقایع تبیین نکنند که این امر با
افزایش انعطافپذیری روانشناختی بعد از درمان ،ممکن است به ادامة تغییر رفتاری مثبت و رشد در طول
زمان منجر شود .این رویکرد به فرد آموزش میدهد بهجای سرکو  ،فرار و اجتنا از هیجانات و افکار
آزاردهنده ،آنها را مشاهده کند و پذیرش را تمرین کند .از سوی دیگر ،فرد یاد میگیرد براساس ارزشها در
زندگی عمل کند .بدینترتیب این رویکرد به فرد افسرده کمک میکند تا از چرخة افکار نشخواری و
افسردهساز و بهدنبال آن رفتارهای اجتنابی خارج شود و بتواند به سبک دیگری مبتنی بر ارزشهای خود
زندگی کند .در تبیین اثربخشنبودن درمان شناختی-رفتاری بر افکار پارانوئیدی زنان مبتال به افسردگی پ
از زایمان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از منظر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بازسازی شناختی در درمان شناختی-رفتاری بر محتوای
شناخت تمرکز بسیار زیادی دارد و بدینوسیله چرخة بازخورد را زنده نگه میدارد .وگنر ،)1994( 1نشان داد
که بازداری هوشیار یا ناهوشیار فکر ،ضد مولد است و بازگشت بسیاری از افکاری که فرد میخواهد از آنها
اجتنا کند تسهیل میکند (به نقل از اژهای و همکاران .)1397 ،درمان شناختی-رفتاری با تأکید بر اصالح
محتوای فکر و با برچسبزدن برخی از افکار بهعنوان افکار نادرست و ناکارآمد ،میل به بازداری آنها را
1. Wegner
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افزایش میدهد (هیز 2008 ،1به نقل از اژهای و همکاران .)1397 ،از سوی دیگر چالش با فکر ،در درمان
شناختی-رفتاری به ح کاهشیافتهای از کنترل منجر میشود؛ زیرا افکار بازداریشده همواره بیشتر در
دسترس قرار میگیرند (رکتور 2011 ،2به نقل از اژهای و همکاران .)1397 ،هدف فرایند پذیرش در درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،کاهش نیاز به بازداری فکر است .جایگزین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای
بازسازی شناختی ،پذیرش نشانهها و کنترل رفتار است (به نقل از اژهای و همکاران .)1397 ،بهنظر فریمن و
گارتی ( )2006نکتة مهمی که در تطبیق درمان شناختی-رفتاری برای درمان سوءظن و افکار پارانوئیدی باید
درنظر گرفت ،این است که درمان کوتاهمدت مناسب نیست و بهنظر میرسد باید حداقل مدت درمان شش
ماه باشد و بهصورت هفتگی ادامه یابد 9 .جلسه و کارکرد گروهی ،در مقایسه با زمان ششماهه ،عامل مهمی
در کسب نتیجة ضعیفتر است .همچنین براساس نظر بک )1988( 3درمان شناختی-رفتاری تنها در
طوالنیمدت اثربخش خواهد بود که درمانگر فرضهای زیربنایی بیماران را مرتب با چالش مواجه کند (به
نقل از اژهای و همکاران)1397 ،؛ بهویژه در چالش با افکار پارانوئیدی و احتماالً مدتزمان بهکار گرفته شده
در این پژوهش برای ایجاد تغییر در این متغیر ،کافی و مطلو نبوده است .همچنین تأثیرنداشتن درمان
شناختی-رفتاری بر افکار پارانوئیدی در پژوهش حاضر میتواند به این مربوط شود که احتماالً مکانیسمهای
تشویق و بازدارنده در درمان شناختی-رفتاری ،برای شناسایی و بهبود تحریفهای شناختی موفق عمل نکرده
و قادر به بازسازی افکار و ایجاد احساسات بهتر و بروز رفتارهای مطلو تر در بیمار نبوده است؛ چراکه مداخلة
شناختی-رفتاری میتواند سبب کاهش افکار اغراقآمیز خودارجاعی و تمایل پایدار به بیاعتمادی ،کینه یا
خشم به دیگران شود و باور به کنترل یا تأثیرپذیرفتن توسط دنیای بیرون را تقلیل دهد .بیمار پ از درمان،
با پذیرش تفکرات و همچنین جداکردن اعمال از تفکر ،از بند تفکرات نشخوارکننده ،ناکارآمد و هیجانی
رهایی مییابد و به مسیر ارزشمند زندگی خود بازمیگردد .درمان شناختی-رفتاری با بهبود شناختها و
باورهای فرد دربارة افسردگی ،آموزش تصویرسازی ذهنی ،مثبتاندیشی و تکنیک تنآرامی با افزایش
کارآمدی و احساس خودکفایی ،سبب کاهش افکار پارانوئیدی در فرد میشود.
گفتنی است میتوان تأثیرنداشتن درمان شناختی-رفتاری بر افکار پارانوئیدی در افسردگی پ از زایمان
در پژوهش حاضر و ناهمسویی آن با نتایج برخی پژوهشها مبنی بر تأثیرات این درمان بر افسردگی پ از
زایمان را ،به وجود عالئم دیگری غیر از افکار پارانوئیدی در این اختالل و احتمال تأثیرگذاری بیشتر درمان
شناختی-رفتاری بر آنها و درنهایت تأثیر درمانی آن مرتبط دانست .از آنجا که مهارتهای نگهداری و
پیشگیری از عود در جلسات آخر درمانها آموزش داده شد ،با توجه به نتایج درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
در دورة پیگیری میتوان گفت این مهارتها بهخوبی آموخته و بهکار گرفته شدهاند .حفظ و نگهداری
مهارتها و تعمیم آن به سایر حیطهها ،نهتنها مانع فراموشی مهارتها میشود ،بلکه سبب میشود افراد با
1. hayes
2. rector
3. beck
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گذر زمان احساس راحتی و سازگاری بیشتری با محیط داشته باشند .در تبیین کلی این یافتهها میتوان گفت
درحالیکه درمان شناختی-رفتاری بر تغییر افکار و هیجانها تأکید دارد و با تکنیکهای رفتاری در کنار
تکنیکهای شناختی خود به کاهش عالئم در گروههای مختلف منجر میشود ،درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد نیز به پذیرش و پایبندی به اهداف طرحریزیشده تأکید دارد و به افراد میآموزد با انتخا و تعهد به
زندگی مداوم با ارزشهای شخصی رفتار کنند و با عملنکردن به احساسات و انگیزههای رفتاری مرتبط،
عالئم منفی را کاهش دهند؛ بنابراین بهطورکلی نتایج نشان میدهد تنها درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،
بهطور معنادار بر افکار پارانوئیدی در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان اثربخش است .در پیگیری
سهماهه نیز اثرات همینگونه بود.
درنهایت پیشنهاد میشود با توجه به اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،این درمان برای کاهش
افکار پارانوئیدی در زنان مبتال به افسردگی پ از زایمان ،درمان ترجیحی درنظر گرفته شود .همچنین برای
جلوگیری از تعمیم نتایج از یک گروه آزمایشی به جامعه ،این پژوهش روی گروههای دیگری از افراد و با
دورههای پیگیری متفاوت و طوالنیتر انجام شود .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به انتخا نمونة
دردسترس اشاره کرد که باید در تعمیم نتایج بهدستآمده از نمونه به جامعه احتیاط کرد .همچنین در برخی
مراحل این پژوهش ،با توجه به شیوع بیماری کرونا در مقطعی دشواریهایی وجود داشت.
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