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Abstract
This study aimed to investigate the effect of
specific recall training on recovery of symptoms of
postpartum depression of women in Tehran. The
research used a quasi-experimental study with a
pretest-posttest design with the control group. The
population consisted of 315 women seeking
postpartum care in Tehran. Non-probability
sampling was used to select the participants. The
sample, then, included 30 women of whom 15
received 7 sessions of specific recall training and
15 were in the control group. The Edinburgh
Depression Scale Questionnaire (1987) was
administered. To analyze the data, analysis of
covariance was applied. The results showed that
treatment based on the specific recall training has
significant effect on recovery of symptoms of
postpartum depression (P<0.005).
Keywords: Specific Recall Training, Postpartum
Depression, Edinburgh Postnatal Depression Scale.
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چکیده
هدف این پژوهش اثربخشي درمان مبتنيي بير ومي یا یيادوور
 ایين. خاص در کاهش عالیم افسردگي پس ای یایمان ینان اسي
پژوهش نیمهویمایشي ای ني کياربرد و حيرژ پيژوهش ای ني
 تعداد اعضا جامعۀ. پیشویم ن ي پسویم ن با گروه گ اه اس
 ین مراجعهکننيده بيرا مراقبي پيس ای یایميان بيه513 پژوهش
 نم نيهگیير بيهصي ر.بخش ینان و یایمان شهر تهيران ب دنيد
 نفير در گيروه13(  نفير53  تعداد اعضيا نم نيه.غیراحتمالي ب د
 نفير در گيروه13  جلسه مداخله دریاف کردنيد و7 ویمایش که
 پرسشيينامۀ مرب ي ب بييه م یييا سيينگش افسييردگي.گ ي اه) ب دنييد
 روا ومييار تیلیييا ک اریييانس.) اجييرا شييد1897( (ادینب ي ر
 نتایج پژوهش حاکي ای ون اس که درمان مبتنيي بير.استفاده شد
ومي یا یييادوور خيياص در کيياهش عالیييم افسييردگي پييس ای
.)P>3/333( یایمان تأثیر داش
 افسردگي پس ای یایمان درمان مبتني بر وم یا:واژههای کلیدی
یييادوور خيياص م یييا سيينگش افسييردگي ادینب ي ر( ینييان
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اثربخشي دریان یبتني بر آیوزش يادآوري خاص در 5 / ...
مقدمه
اختالالت روانی ،از جمله مشکالت رایج دنیای کنوونی اسو .
در حقیق مشکالتی که هر روز ابعاد تواز توری موییابنو  .در
میان اختالالت روانی ،یکوی از مهمتورین آنهوا اخوتالل روانوی
هیجانی ناشی از تولو نووزاد اسو  .شویو اسرورد ی پوز از
زایمان 1در سالهای اخیر بهطور چشمگیری اسزایش یاسته اسو .
شواه نشان میده ابتال به اسرورد ی پوز از زایموان لواملی
خطرساز برای نوزاد ،مادر و روابط بین آنها اسو تتاملینروون،
کوپر ،استین ،سوآتز ،مولتنو .)2002 ،2برای درموان اسرورد ی
پووز از زایمووان درمووانهووای ملتلوور دارویووی و رواندرمووانی
3
پیشنهاد ش اس  .در این پژوهش از آموزش یادآوری خاص
برای کاهش لالیم اسررد ی پز از زایمان استفاد ش اسو .
زیرا براساس یاستههای پژوهشوی ،حاسظوۀ سر ذشوتی ،حاسظوۀ
رویو ادها و بوهطوور کلوی جنبووهای از حاسظوه کوه بوه تج یو
خاطرات ،تجارب ،موضولات و رویو ادهای شلصوی ذشوتۀ
سرد مربوط میشود ،بلشی از حاسظه اس که بهشو ت تحو
تأثیر اسررد ی اسراد قرار می یورد .ویلیوامز ،بوارنهووسر ،کورن،
هرمانز و ریز 4ت )2002الالم کردن اسراد اسرورد در مقایروه
با اسراد غیر اسررد بوه دشوواری خواطرات اختصاصوی حاسظوۀ
سر ذشتی خود را بازیابی و بیشتر خواطرات کلوی را یوادآوری
میکنن  ،اسراد اسررد در یادآوری خاطرات مثب مشکل دارن .
آنها خاطرات را بهصورت کلوی بوه یواد مویآورنو  .نانو رینو،
پیزارد ،پوسته ،رویلر و بونه 5ت )2002در پژوهشی نشوان دادنو
اسزایش حاسظۀ خاص موجو کواهش لالیوم اسرورد ی شو .
تولوینگ 1993 ،2تبه نقل از ریز و همکاران )2002 ،بیان کرد
حاسظۀ یادآوری خواص شوامل سراخووانی حووادب مربووط بوه
زن ی خود در دورۀ خاص اس  .مرادی ،تقوی ،نشاطدوس ،
یول و دا لیش 2ت ،)2000نشان دادن حاسظوۀ یوادآوری خواص
جنبهای از حاسظه اس که بوا تج یو خواطرۀ وقوایعی کوه در
ذشته بهصورت شلصی تجربه ش مرتبط اس و با اسوزایش
حاسظۀ یادآوری خاص اسررد ی کاهش موییابو  .در پوژوهش
بیغم لعلآبوادی ،مورادی ،یاریواری و رمضوانی ت )1392نتوایج
حوواکی از آن اس و کووه کلووی ووویی حاسظ وۀ سر ذشووتی ی و
خصیصۀ مهم برای اسررد ی ،ت اوم و لود مج د آن محرووب
میشود و با کاهش کلوی وویی حاسظوۀ سر ذشوتی اسرورد ی

کاهش مییاب  .ویلیامز و اسوکات 1999 9تبوه نقول از ریوز و
همکوواران )2002 ،نشووان دادن و  ،سووو یری شووناختی در اسووراد
اسررد به کاهش مق ار خاطرات مرتبط با خوود و ورایش بوه
بیش کلی کردن خاطرات میانجام  .اسراد اسررد زمان و تاریخ
خاطرات شلصی روی ادها را سل تر از اسراد لادی به خواطر
میآورن  .از سوی دیگر نقایص حاسظۀ سر ذشتی ،نتیجۀ قفول
حاسظۀ یوادآور و کواهش حاسظوۀ کواری و لملکردهوای نظوام
توجهی اس  .لامل قفل درونی حاسظۀ یادآور در حاسظۀ انروان
ساختار سلرلهمراتبی دارد .از اینرو یوادآوری خواطرات وقتوی
که نشانههای یادآور در قرم هایی از خاطرات منفوی خواص
سعال شون  ،متوقر میشود .در ایون زموان سورد بورای بازیوابی
تالش بیشتری میکن که پیام آن سعال ش ن دوبارۀ سراین های
بازیابی در سطح توصیرهای بیشکلی روی ادها برای یادآوری
خاطرات اس  .با توجه به این توضیحات ،به نظر میرسو کوه
این سرضیه تا ح ودی لملکرد ضوعیر حاسظوۀ سر ذشوتی را
توضیح میدهو  .پوژوهش مورادی ،مووقر رحیموی ،میرآقوایی،
پرهون و میرزایی ت )1392بیانگر این اس کوه اسوراد مبوتال بوه
اسررد ی کلی ویی در حاسظه دارنو  .براسواس نظریوۀ ریوز،
ویلیامز و هرمانز ت )2009کاهش در یادآوری خواص از لوامول
ابتال به اسررد ی اس  .اسراد اسررد در بازیابی خاطرات خاص
خود نرب به اسراد لادی دچار مشکل میشون  .مطالعواتی بور
تأثیر درمان آموزش یادآوری خاص بر اسرورد ی پرداختوهانو .
کاویانی ت )1393در مطالعهای تأثیر آموزش یادآوری خواص را
در درمان بیماران اسرورد نشوان داد .همینوین نشواطدوسو ،
دا لوویش ،یووول ،کالنتووری ،احموو ی و همکوواران ت )2012در
پژوهشووی توأثیر درمووان آموووزش یووادآوری خوواص را بوور روی
نوجوانان اسررد نشان دادن  .به نظر ویلیامز 1992 ،تبه نقول از
ریووز ،هرمووانز ،ویلیووامز ،دیمتنووز ،سووابه 9و همکوواران)2005 ،
کلی ویی حاسظۀ سر ذشوتی ،یو ویژ وی در سوب شوناختی
اس که در طول دوران رش ظاهر می شود و از این طریو بور
احراسووات نظووارت موویکن و  .یوسووفی ،التمووادی ،ویلیووامز و
برادبن  1999 ،10تبه نقل از وریلیون  ،دپلووس و سیلیپووت،11
 )2002شوواه ی را مبنووی بوور کمبودهوا و نقایصووی در کیفیو
خاطرات بازیابی ش توسط بیماران تخودکشی را) در مقایروه
با رو وا تغیرخودکشی را) کشر کردن  .آنها نشوان دادنو

2. Tomlinson, cooper, Stein, Swarts & Molteno
4. Williams, Barnhofer, Crane, Hernans & Raes
6. Tulving
8. Williams & Scott
10. Broadbent

1. Postpartum depression
3. specific recall training
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9. Raes, Hermans, Williams, Demyttenaere & Sabbe
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این ونه استنباط کرد که اسررد ی پز از زایمان تأثیر بروزایی
بر مادر ،روابط موادر و کوود دارد .امیو آن اسو کوه نتوایج
پژوهش با ه ف اثربلشی درمان مبتنوی بور آمووزش یوادآوری
خاص در کاهش لالیم اسررد ی پوز از زایموان ،زنوان شوهر
تهران انجام ش  ،بتوان وامی در جهو ارا وۀ راهکواری بورای
درمان برداش  .با توجه به مطال فته ش سرضیۀ پژوهش به
این صورت مطرح میشود :آموزش یادآوری خاص در کواهش
لالیم اسررد ی پز از زایمان مؤثر اس .

زمانی که از واژۀ راهنمای مثب و منفوی بوه قصو سراخوانو ن
خاطر ای خاص استفاد میشود ،اسراد طبقه و خالصوهای کلوی
از خاطرات را یادآوری کردن  .بوه ایون ترتیو  ،از مشلصوات
اسووراد اسروورد  ،مشووکل در بازیووابی حاسظوۀ سر ذشووتی اسو .
رایش این اسراد به طور قابل توجهی به سوی بازیابی خواطرات
کلی اس  .این پ ی ۀ خاص حاسظه در اسراد اسررد  ،کلی وویی
حاسظووه نامی و ش و اس و  .مکینجوور ،پیینگوور ،لوویبتر و ر و
سارتاس  1ت )2000نشان دادن تغییرات در حاسظۀ خاص بالث
کوواهش اسروورد ی شوو  .سوورانو ،لتووور و وواتز 2ت )2002در
پژوهشی نشان دادن کلی ویی حاسظوه در بزر رواالن اسرورد
بیشتر از بزر راالن غیر اسررد اس و آنها خواطرات منفوی را
بیشتر بازیابی مویکننو  .بوا اسوزایش حاسظوۀ خواص و کواهش
کلی ویی ،اسررد ی کاهش مییاب  .ریز و همکواران ت)2009
الالم کردن  ،ح اقل  4ریشه برای کاهش یادآوری خواص کوه
در ایجاد اسررد ی مؤثر اسو  ،در نظور رستوه مویشوود؛ 1وو
کاهش یادآوری خاص اسررد ی را تح تأثیر قورار مویدهو .
چون توانایی حل مرأله را تح تأثیر قرار میده و در روابط
بین سردی و اجتمالی اثر می ذارد2 .و سق ان یوادآوری خواص
در حفظ اسررد ی یا باز ش بوه اسرورد ی سوهیم اسو کوه
بالث ناامی ی میشود .ارتباط بوین احرواس ناامیو ی در اسوراد
اسررد و نظر مبهم و غیر اختصاصی در مورد آین بورای آنهوا
آشکار اس 3 .و نشلوار سکری :ارتباط دو سویه بوین نشولوار
ذهنی در مورد لواطر منفی و مشوکالت در اسرورد ی اسو .
4و ل م مواجه با خاطرات ب بالوث کواهش یوادآوری خواص
میشود .البته در کوتا م ت برای بهزیرتی خوب اس  ،اموا در
درازم ت بالث اسوزایش مشوکل مویشوود .اسورادی کوه لو م
یادآوری خاص دارن از رویارویی دوری میکننو  .بوا در نظور
رستن اهمی اسررد ی پوز از زایموان و لووارن آن یواستن
راهکاری برای از بین بوردن لالیوم اسرورد ی پوز از زایموان
ضروری اس  .با توجه به اینکوه درموانهوای ونوا ونی بورای
کاهش و یا از بین بردن لالیم اسررد ی پز از زایموان انجوام
ش اسو  ،ضوروت ابو ا راهکارهوای ج یو بورای درموان
اسررد ی پز از زایمان احراس میشود .با توجوه بوه مطالو
فته ش ا ر بتوان با آموزش یادآوری خاص در اسراد اسررد ،
بر طب نظور ریوز و همکواران ت )2009کوه یوادآوری حاسظوۀ
خاص در اسررد ی کاهش مییاب و زمینۀ ابتال به اسرورد ی را
سراهم میکن تغییر ایجاد کرد ،میتوان امی در کواهش لالیوم
اسررد ی پز از زایمان برداش  .با آنیه که مطرح ش میتوان

ابزار پژوهش
یقیاس افسردگي پس از زايمان ادينبورگ ) :(EPDSمقیواس
اسررد ی پز از زایمان ادینبورگ 3یکوی از ابزارهوای معتبور و
قابل قبول در سراسر جهان بورای تشولیص اسرورد ی پوز از
زایمان اس تدنیز .)2004 ،این مقیاس  10ویوه دارد .نمورۀ
این مقیاس ،بین صفر ت )0تا  30اس  .کر نمرۀ  12و بیشوتر،
بهلنوان اسررد ی پز از زایمان در نظر رسته میشود تکاکز
و هول ن .)1992 ،4منتظری ،ترکوان و امیو وار ت )2002روایوی
مقیاس اسررد ی پز از زایمان ادینبورگ را موورد تأییو قورار
دادن  .پایایی مقیاس در مطالعۀ منتظری و همکاران ت )2002بوا
روش آلفای کرونباخ  0/22و با روش بازآزمایی  0/9تعیین ش .
مصلینژاد و سبحانیان ت )1399برای بررسی حراسی  ،ویژ وی
و ق رت پیشبینی مقیواس سونجش اسرورد ی پوز از زایموان
ادینبورگ نشان دادن که حراسی آزمون  25/9درص  ،ویژ ی
آن  22/5درصو  ،ارزش اخبوواری مثبو آزمووون  22/2درصو ،
ارزش اخبوواری منفووی آزمووون  29/2درص و  ،دق و تشوولیص
درس  22/2درص و ح ود اطمینان  95درص بورای مقیواس

2. Serrano, Latorre & Gatz
4. Cox & Holden

1. Mackinger, Pachinger, Leibetseder & Fartacek
3. Edinburgh Depression Scale Questionnaire

روش
روش پژوهش جایعۀ آیاري و نمونه :ایون پوژوهش از نوو
نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پزآزمون با رو وا اس .
تع اد الضوای جامعوۀ پوژوهش  315زن مراجعوهکننو بورای
مراقب پز از زایمان بوه بلوش زنوان و زایموان شوهر تهوران
بودن و  .از روش نمونووه یووری غیوور احتمووالی بوورای انتلوواب
آزمودنیها استفاد ش  .تع اد الضای نمونوۀ ایون پوژوهش 30
نفر از مراجعهکنن ان به بلش زنان و زایمان شهر تهران بودن
که ح اقل  2هفته از زایمان آنها ذشته و سن آنها بین 20تا 35
سال بود .پژوهش شامل دو رو بود ت رو آمووزش یوادآوری
خاص و رو وا ) که با مارش تصادسی بر زی ش ن .
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اسررد ی پز از زایمان ادینبوورگ اسو  .یاماشویتا و یوشوی ا
ت )2003حراسی و ویژ ی مقیاس اسرورد ی پوز از زایموان
ادینبورگ را  92و  95درص بوه دسو آوردنو  .وان نروی و
سرمانیان 1999 ،2تبه نقل از احمو ی کوانی لوزار و همکواران،
 )1394در سرانره هنجاریابی مقیاس اسرورد ی پوز از زایموان
ادینبورگ را بوا اسوتفاد از مقیواس اسرورد ی پوز از زایموان
ادینبورگ و مقایرۀ آن با بررسویهوای روانپزشوکی و بررسوی
روایی آزمون بوا ضوری آلفوای کروبنواخ 0/22 ،نشوان دادنو .
همینین پایایی این مقیاس را  0/9وزارش کردنو  .اسوتفاد از
مقیاس اسررد ی پز از زایمان ادینبورگ بهلنوان یو آزموون
با سؤال مح ود با ضوری ارتبواط پویشآزموون و پوزآزموون
 ،0/99روش مؤثری در ارزیابی اسررد یهوای پوز از زایموان
اس  .دو نمونه از ویههوای ایون مقیواس لبوارتانو از :مون
احراس اسررد ی میکنم؛ آنق ر ناراح میشوم که ریه میکنم.

خواسته ش دو خاطرۀ خاص برای هر ی از چهوار لغو تدو
مثبوو و دو خنثووی) یووادآوری کننوو  .هوو ف توورویج کوواهش
بیشکلی رایی حاسظه بود .برای تکلیر خانوه از آنهوا خواسوته
ش  ،برای  10لغ تمثب و خنثی)  2خواطرۀ خواص ملتلور
برای هر روز از هر ش هفتۀ آین را بنویرون  .جلروۀ سووم:
ابت ا در مورد جلرۀ دوم پرسی ش  .روی دو لغ مثب و دو
لغ خنثی و دو لغ منفی کار ش  .بع از آنهوا خواسوته شو
ض کلمۀ منفی یعنی مثب آن را هم به یاد آورن  .برای تکلیر
منزل از آنها خواسته ش  5 ،لغ مثب و  5لغ منفی و با ض
آنها برای هر روز در هر ش در هفتوۀ آینو بنویرون  .جلروۀ
چهارم :تمرین بیشتر با استفاد از لغات منفوی و تهمتوای) آنهوا
لغات مثب انجام ش  .این موضوو توضویح داد مویشو کوه
بیشکلی رایی ممکن اس با ی تجربه به وجود آی  .در پایان
جلره از آنها خواسته ش برای تکلیور منوزل بورای  10لغو
منفی و  10لغ مثب هر ک ام دو خاطر برای هر روز در هور
ش هفتۀ آین بنویرن  .جلروۀ پونجم :ابتو ا در موورد جلروۀ
چهارم بحث ش  .تمرین بیشتر روی لغات مثب و منفی انجوام
ش  .اسرادی که بیشکلی رایی داشتن  ،با همکاری دیگر اسراد به
یادآوری خاطرۀ خاص تشووی شو ن  .در پایوان جلروه بورای
تکلیر منزل از آنها خواسته ش با  10کلمۀ مثبو و  10کلموۀ
منفی هر ک ام دو خاطر برای هر روز در هر ش هفتوۀ آینو
بنویرن  .جلرۀ ششم :ابت ا در مورد جلرۀ پنجم پرسوی شو .
تمرین بیشتر روی لغوات مثبو و منفوی و خنثوی انجوام شو .
اسرادی که بیشکلی رایی داشتن  ،با همکواری دیگور اسوراد بوه
یادآوری خاطرۀ خاص تشووی شو ن  .در پایوان جلروه بورای
تکلیر منزل از آنها خواسته ش با  10کلمۀ مثبو و  10کلموۀ
منفی و  5کلمۀ خنثی هر ک ام دو خاطر برای هور روز در هور
ش هفتۀ آین بنویرن  .جلروۀ هفوتم :ابتو ا در موورد جلروۀ
ششم پرسی ش  .تمرین روی لغات مثب  ،خنثی و منفی انجام
ش  .اسرادی که بیشکلی رایی داشتن  ،با همکاری دیگر اسراد به
یادآوری خاطرۀ خاص تشوی شو ن  .در پایوان ،خالصوهای از
کل برنامه ارا ه ش  .شرک کنن ان دلوت بوه ارزیوابی دور و
بوه اشوترا ذاشووتن تجربوههووای شلصوی خووود بوا الضووای
روههای دیگر و آموزشدهن ش ن  .بورای تجزیوه و تحلیول
داد ها از تحلیل کوواریانز استفاد ش .

روش اجرا و تحلیل
ابت ا آزمودنیها بهصورت تصادسی در دو رو درمان مبتنی بور
آموزش یادآوری خاص و رو وا قورار رستنو  .در هور دو
رو تآموزش یادآوری خاص و رو ووا ) مقیواس سونجش
اسررد ی پز از زایمان ادینبوورگ ت )1992اجورا شو  .سوپز
رو آزمایشی تح درمان مبتنی بر آموزش یوادآوری خواص
قرار رس  .درمان مبتنی بور آمووزش یوادآوری خواص شوامل
برنامهای اس کوه ریوز و همکواران ت )2009ارا وه داد انو و
شامل  2جلره اس  .سپز از هر دو رو پزآزمون به لمول
آم  .جلرات درمان مبتنی بور آمووزش یوادآوری خواص طبو
نظریۀ ریز و همکاران ت )2009انجام ش .
جلرۀ اول :در مورد آموزش یادآوری خواص توضویح داد
ش  .همینین آموزش در مورد لملکورد حاسظوه در ارتبواط بوا
اسروورد ی ارا ووه ردیو  .شوورک کننو ان در مووورد یووادآوری
خاص ،خاطرات طووالنیمو ت ،مقولوهای ،تکوراری ،لبوارات
تعریفی به جای خواطر وویی و بیشوتر از  30ثانیوه توأخیر در
بازیووابی خوواطرات خوواص را یوواد رستنو  .از شوورک کننو ان
خواسته ش ی خاطرۀ شلصی خواص بوا یو کلموۀ خنثوی
تدرخ ) و ی کلمۀ مثب تخوشحالی) بنویرن  .توجوه ویوژ
به جز یوات زموان ،موقعیو و جز یوات حروی ادراکوی بورای
خاطرات شرک کنن ان داد ش  .در پایان جلره ،تکلیر برای
هفتۀ آین داد ش ؛ برای  10کلمه تمثب و خنثی) حاسظههوای
شلصی خاص بنویرن  .جلرۀ دوم :در مورد اینکه جلروۀ اول
چه کاری انجام ش اس  ،بحث ش  .سپز از شرک کننو ان

یافتهها
بررسی یاستههای بهدس آم از پرسشنامهها طی مراحول زیور
تحلیل ش  .ابت ا پیشسرنهای تحلیل کوواریانز انجوام شو .

2. Guendency & Fermanian

1. Yamashita & Yoshida
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همانطور که ج ول  1نشان میده برای پویشسورن هنجوار
بودن توزیع نمرات ،از آزموون شواپیرو و ویلو اسوتفاد شو .
میانگین رو آزمایش  0/92و میانگین ورو ووا  0/92بوود.
ج ول  2نتایج حاصل از آزمون لوین در همگنی واریانزها در
مؤلفۀ اسررد ی پز از زایمان را نشان مویدهو  .در جو ول 3
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داد هوا بوا تحلیول کوواریوانز
نشان داد درمان مبتنی بر آمووزش یوادآوری خواص در کواهش
اسررد ی پز از زایمان تأثیر دارد .ت.)P>0/005

ج ول  1پیشسرن توزیع هنجوار بوودن نمورات را نشوان
میده که از آزمون شاپیروو ویل استفاد شو  .بوا توجوه بوه
آزمون شاپیروو ویل توزیع هنجار بودن نمرات تأیی ش .
ج ول  2آزمون همگنی واریانزها را نشان میدهو کوه از
آزمون لوین استفاد شو  .بوا توجوه بوه آزموون لووین همگنوی
واریانزها تأیی ش .
سرضیه :آموزش یادآوری خاص در کاهش لالیم اسررد ی پز
از زایمان مؤثر اس .

جدول 1ي نتايج حاصل از آزیون شاپیروي ويلک در یورد هنجار بودن توزيع نمرات افسردگي پس از زايمان
یتغیر
افسردگي

گرو

ییاناین

درجۀ آزادي

سطح یعنيداري

آزیايش

0/87

15

0/18

گوا

0/86

15

0/17

جدول 2ي نتايج حاصل از آزیون لوين در هماني واريانسها در یؤلفۀ افسردگي پس از زايمان
یتغیر

F

درجۀ آزادي 1

درجۀ آزادي2

سطح یعنيداري

اسررد ی

0/322

1

29

0/538

جدول 3ي نتايج حاصل از آزیون كوواريانس بر روي ییاناین نمرات پیشآزیون و پسآزیون در گرو یداخله و گوا
اثر

یجموع
یجذورات

درجۀ
آزادي

ییاناین
یجذورات

F

سطح
یعنيداري

ضريب اتا

توان

پیشآزیون

5/88

1

5/88

4/74

0/03

0/14

0/98

گرو

93/63

1

26/56

123/59

0/001

0/88

0/99

ییزان خطا

33/45

27

ج ول  3آزمون کوواریانز :نتایج ج ول  2نشان میدهو  ،ایون
تفاوت معنویدار اسو  .بنوابراین پویشسورن ایون آزموون یعنوی
همبرتگی متغیر همپراش با متغیر مرتقل رلای ش اس  .میوزان
 Fبهدس آم در پزآزمون با بررسی پیشآزموون نشوان مویدهو
این تفاوت در پزآزمون با بررسی پویشآزموون معنویدار اسو  .از
ایونرو سرضوویۀ توأثیر آموووزش یووادآوری خواص در کوواهش لالیووم
اسررد ی پز از زایمان تأیی ش  .همینین با توجه به میوانگینهوای
تع یل ش ۀ رو آزمایش ت )2/93در مقایره با ورو ووا ت)12/92
در پزآزمون سرضیۀ پژوهش تأیی ش  .شاخص مجذور اتوا نشوان
میده این تأثیر از اهمی باالیی برخوردار اس (.)P>3/335

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بهمنظور بررسی توأثیر درموان مبتنوی بور آمووزش
یادآوری خاص بر کاهش لالیم اسررد ی پز از زایمان انجوام
رس  .نتایج تحلیل کوواریانز نشان داد که درموان مبتنوی بور
آموزش یادآوری خواص در کواهش لالیوم اسرورد ی پوز از
زایمان تأثیر دارد .در جامعۀ مورد مطالعه با توجه بوه نتوایج ،دو
رو ووا و آزموایش از لحوای میوانگین نمورۀ اسرورد ی در
پیشآزمون همران بود ان و تفواوت معنواداری بوین دو ورو
وجود ن اشته اس  ،اما پز از آموزش یادآوری خاص کواهش
در لالیم اسررد ی پز از زایمان وجود داشته اس  .یاستههوای
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این پژوهش در مورد تأثیر آموزش یادآوری خواص در کواهش
اسررد ی با یاستوههوای ریوز و همکواران ت)2005؛ ویلیوامز و
همکوواران ت)2002؛ نانوو رینو و همکوواران ت)2002؛ سوورانو و
همکوواران ت )2002همرووو اس و  .درمووان مبتنووی بوور آموووزش
یادآوری خاص طب دی ا ریز و همکاران ت )2005بهمنظور
اسزایش حاسظوۀ خواص بورای توأثیر جهو بوازخوانی حاسظوۀ
شلصی اس و ح اقل  4ریشه برای کاهش یادآوری خاص و
از آن در ایجاد اسررد ی در نظر رسته میشود .از آنجا که ایون
پژوهش نشان داد اسزایش یادآوری خاص در کاهش اسرورد ی
پز از زایمان مؤثر اس  .کواهش اسرورد ی توأثیر در اسوزایش
حل مرأله و روابط بین سردی دارد کوه بوا پوژوهش مکینجور و
همکاران ت)2000؛ ویلیوامز و همکواران ت )2000همروو اسو .
این پژوهش نیز به نولی در تأیی اینکه بوا کواهش کلوی وویی
حاسظه و اسزایش بازیابی خاطرات اختصاصی اسررد ی پوز از
زایمان کاهش مییاب  ،با پژوهش بیغم لعلآبوادی و همکواران
ت)1392؛ مرادی و همکاران ت)2000؛ ریز و همکاران ت)2009
همرو اس  .همینین این پژوهش ویای این مطل اس کوه
کاهش بازیابی خاطرات اختصاصوی تکلوی وویی) در ایجواد و
مان اری اسررد ی بهلنوان لامل خطرساز نقش بروزایی دارد
که با پژوهش ریز و همکاران ت )2002همرو اس  .بنوابراین،
این ویژ ی روانشوناختی در اسوراد اسرورد بوهلنووان یکوی از
لوامل مهم اسررد ی تلقوی مویشوود و اهمیو ویوژ ای دارد.
بنابراین ،با توجه به ارتباط منفی و معنویدار اسرورد ی پوز از
زایمان و کلی وویی حاسظوۀ سر ذشوتی در اسرورد ی پوز از
زایمان میتوان چنین نتیجه رس  ،اسزایش خاطرات اختصاصی
نقش مهمی در کاهش اسررد ی پز از زایمان ایفا میکن  .پز
جه و یووری م و اخالت روانشووناختی بوورای اسووراد مبووتال بووه
اسررد ی پز از زایمان بای به سم کاهش کلی ویی حاسظوۀ
سر ذشتی تاسزایش بازیابی خاطرات اختصاصی) باش  .تحلیول
نتایج پژوهش نشان داد کوه اسوزایش یوادآوری حاسظوۀ خواص
موج کاهش اسررد ی پز از زایمان میشود .ایون نتوایج بوا
متون موجود در این زمینه همرو اسو و نشوان موی دهو کوه
کلی ویی حاسظوۀ سر ذشوتی تسقو ان حاسظوۀ اختصاصوی) از
ویژ یهای اسررد ی اس  .هر چن که بهمنظور روشن ش ن و
ارا ۀ ی تبیین قطعی نیاز به داشتن داد ها و اطاللات بیشوتری
اس که در سوایۀ انجوام پوژوهشهوای بیشوتر در آینو قابول
حصول اس  .با آنکه پژوهش تأثیر اسزایش یادآوری خاص بور
کاهش اسررد ی پز از زایمان را نشان داد ،اما مح ودی هایی
وجود داش  .با توجه به اینکوه ورو نمونوه در ایون پوژوهش
خاص بود و ممکون اسو تعمویمپوذیری نتوایج را بوا مشوکل

روبهرو کن  .بنابراین انجام پژوهش با نمونۀ بزر تور و مقایروۀ
نتایج مفی اس  .این پژوهش در شهر تهران انجام رسته اس ،
بنابراین در تعمیمپذیری نتایج به سایر شهرها بای احتیاط شود.
توصیه میشود پژوهشهای مشابهی در سایر شهرها ،استانها و
در صورت امکوان در سوطح کشوور بوه لمول آیو توا تعمویم
اثربلشی این دو م اخله در نمونههای دیگر بررسوی شوود .بوا
توجه به اینکوه در ایون پوژوهش شورک کننو ان بوین سونین
35و 20سال بودن  ،در تعمیم نتایج به سنین دیگور بایو جانو
احتیاط رلای شود .بنابراین پیشنهاد مویشوود ،پوژوهشهوای
مشابهی در سنین دیگر هم انجام شود .یاستههای ایون پوژوهش
این ای را به مرؤوالن خواه داد که بیان جز یات روی ادها و
خاطر نویری نقش مؤثر و مهمی در پیشگیری از اسررد ی پز
از زایمان دارد و نیز با بررسی مناس و دقی و انجام آزموونهوای
بالینی میتوان اسراد در معرن خطر را تشلیص داد و به درمان
و درنهای پیشگیری از اسررد ی پز از زایمان پرداخ .
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