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 چکیده

های اخیر مورد  های جوامع مدرن است و مسائل مربوط به سالمت روان، بخصوص در سال مشكالت روانشناختي يكي از چالش :مقدمه     

 روانشناختي، افسردگي، چهارمین اختالل مهم از لحاظ بار بیماری به شمار مياندرکاران اين حوزه قرار گرفته است. در میان اختالالت  توجه دست

رفتاری -بررسي تاثیر درمان شناختيپیدا کند لذا اين پژوهش با هدف، تواند در زمان بارداری ادامه و يا تشديد  رود. با توجه به اينكه افسردگي مي

 گروهي بر افسردگي حین بارداری انجام شده است.

 وثرم مواقع اکثر در ها روش اين متاسفانه. است دارويي  و درماني روان های مداخله شامل اساساً بالیني، افسردگي برای سنتي های درمان     

 گيبرانگیخت های درمان ، رفتاری-شناختي درمان شامل درماني روان متنوع های روش میان از. دارند هم جانبي عوارض موارد، برخي در و نیستند

 های الس در بک، نظريه پايه بر رفتاری -شناختي درماني روان. فردی بین درمان و پويشي روان درمان ، زناشويي درمان ، مساله حل و رفتاری

 اين در شده انجام مطالعه 953 نتايج که طوری به. است کرده جلب خود به پژوهشي حوزه در نیز و بالیني درمان حوزه در را بسیاری توجه اخیر

 خصیتش های اختالل و اضطرابي های اختالل افسردگي، مانند پزشكي روان های اختالل درمان در درماني شیوه اين کارايي دهنده نشان زمینه،

 . است

وم لز همچنین عوارض دارو درماني در دوران بارداری و جنین و نوزاد و ،با توجه به عوارض افسردگي حین بارداری بر پیامد بارداری  همچنین    

 .انجام شد بارداری حین افسردگي بر گروهي رفتاری شناختي درمان تاثیر بررسي  شناختي پژوهش حاضر با هدف درمان مناسب روان

 که باشند مي قزوين شهر سالمت مراکز به کننده مراجعه فتهه 11 تا 61 باردار زنان شامل بالیني کارآزمايي اين آماری جامعه :کار روش     

 روش به نفر 13 تعداد. بود شده داده تشخیص ها آن برای( بک افسردگي پرسشنامه اساس بر)  متوسط يا خفیف حد در افسردگي بار اولین برای

 ای هفته هفته،1 مدت به آزمون گروه. شدند تقسیم شاهد و آزمون نفری 93 گروه دو به تصادفي صورت به و انتخاب دسترس  در گیری نمونه

 هیچ شاهد گروه و گرفت قرار بهداشت وزارت افسردگي برای مختصر مداخله راهنمای اساس بر گروهي رفتاری شناختي درمان تحت جلسه يک

 ادهد تحلیل برای. گرديد اجرا افراد تمام در آزمون پس عنوان به بک آزمون مجددا بعد، ماه دو و دوره اتمام از بعد بالفاصه. نكرد دريافت آموزشي

 .گرديد استفاده 19 ی نسخه SPSS افزار نرم و ويتني مان و کوواريانس تحلیل آزمون و توصیفي آمار از ها

شان که يافته های پژوهش نهدف اين پژوهش تعیین تاثیر مشاوره شناختي رفتاری گروهي بر افسردگي حین بارداری بود  :ها یافته      

 تفاوت که داد شانن ويتني مان تحلیل نتايجئم افسردگي حین بارداری مي باشد. بهبود عالدهنده تاثیر مثبت مشاوره شناختي رفتاری گروهي بر 

. دارد وجود( =Z-977/4 و ≥336/3P) پیگیری و( =Z-976/9 و =336/3P) آزمون پس مراحل در شاهد و آزمون گروه بین داری معني های



 پس مرحله در( =791/11F و ≥336/3P) افسردگي عالئم کاهش لحاظ از آزمون گروه در ANOVA کوواريانس تحلیل اساس بر همچنین

 .نشد مشاهده شاهد گروه در ها تفاوت اين که دارد وجود داری معني های تفاوت پیگیری، و آزمون

رمان دبر اساس نتايج اين پژوهش نشان داده شد که میانگین افسردگي زنان باردار گروه آزمون ، که از مشاوره گروهي  :گیری نتیجه     

به  هشناختي رفتاری استفاده کردند، به طور معناداری کمتر از میانگین افسردگي گروه کنترل بود. بنابراين مي توان نتیجه گیری کرد که مشاور

ن تست یروش درمان شناختي رفتاری گروهي، افسردگي زنان باردار را کاهش داده است. همچنین با توجه به کاهش قابل توجه و معنادار نمره سوم

 توان به تداوم تاثیر مشاوره به روش درمان شناختي رفتاری بر افسردگي حین بارداری پي برد. بک در گروه آزمون مي

  بارداری ، درماني گروه ، رفتاری شناختي درمان ، افسردگي :کلیدی های واژه
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Abstract: 

Introduction: Psychological problems are one of the challenges of modern societies. In recent 

years, especially mental health issues have attracted the attention of those involved in this field. 

Among psychological disorders, depression is the fourth major disorder in terms of burden of 

disease. Considering that depression can continue or intensify during pregnancy, this study 

aimed to investigate the effect of cognitive-behavioral group therapy on depression in 

pregnancy . 

Research method: The study population of this clinical trial included 12-22 weeks pregnant 

women referred to Qazvin health centers who were recognized with mild to moderate depression 

(based on the Beck Depression Inventory), for the first time. 60 individuals were selected using 

convenience sampling method and were randomly divided into two groups of 30 subjects, 

including the test and the control groups. Subjects in the test group underwent 6 sessions of 
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group cognitive-behavioral therapy on a weekly basis, based on the brief guide to depression 

intervention provided by Iranian Ministry of Health and Medical Education; while the control 

group received no training. Immediately after the end of the course and two months later, the 

Beck test was performed on all subjects, as a post-test. Descriptive statistics, analysis of 

covariance and Mann-Whitney test were performed using SPSS 23 to analyze data . 

Findings: The results of Mann-Whitney test revealed significant differences between the test and 

control groups at the post-test (P = 0.001 and Z = -3.371) and follow up (P ≤ 0.001 and Z = -

4.377) stages. In addition, based on the multivariate analysis of covariance, there were 

significant differences in the test group, in terms of reduced depression symptoms (P ≤ 0.001 and 

F = 22.732) in the post-test and follow up stages. Such differences were not observed in the 

control group. 

Conclusion: It seems that the group cognitive-behavioral therapy can effectively improve 

depression levels in pregnant women. 
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