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اثر بخشی الگوی بالینی خالقیت درمانی بر کاهش نشانگان اضطراب و افسردگی پس از زایمان
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Abstract:
Aim: The main purpose of present study was to
investigate the effectiveness of Clinical creativity
treatment to reduce postpartum anxiety and depression.
Method: Semi-experimental research was design with the
pretest- posttest and control group. 30 women (15 control
group, 15 experimental groups) selected through randomly
sampling method. Completed a questionnaire which
consisted Beck Anxiety Inventory (BAI(and Beck
Depression Inventory(BDI). For experimental group, 8
sessions of (3 hours) Clinical creativity treatment were
held but control group did not receive any training.
Result: Results of covariance between two groups showed
significant difference in anxiety and depression. The
average of experimental group in depression and anxiety
symptoms were lower than control group. Conclusion:
Results showed Clinical creativity treatment were efficacy
intervention to reduce symptoms of depression and
anxiety and also its effectiveness was confirmed
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         پژوهش به م ظن ور بررس ب ینامرد تیقالخ ینیلاب یوگلا یشخبرثا ی ر:هدف
:د روش. کاهش نشانگان اضطراب و افسردگی پس از زایمان زنان بادار انجام ش
پژوهش به شکل نیمه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون پس آزمون با گر هو
 نفر از زن نا ب هدننک هعجارم ه     کلینی ناور ک30  نمونه شامل.کنترل اجرا گردید
.شناسی شهرستان دماوند بود که دارای اضطراب و افسردگی پس از زایمان بودند
 نفری آزمایش و کنترل15 ا نی گروه صورت تصادفی انتخاب و سپس به دو دسته

)BDI( ی
) و افسر گد ی یBAI( ب
 نمونه ب ارطضا همانشسرپ ه ببب ببب.تخصیص داده شدند
 س )هتعا3(  جلسهای8 بسته آموزشی

 برنامه مداخلهای شامل کی.بک پاسخ دادند

 نت جیا::دیدرگ راز    یافتهههها. از خالقیت درمانی بود که به شکل کارگاهی برگ
تحلیل کوورایانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل پس از مداخله در
     

. نشانگان اض راد دوجو یراد ینعم توافت یگدرسفا و بارط د هورگ نیگنایم

   آزمایش در نشانگان اضطراب و افسردگی کمتر از میانگین گروه کنترل دروآرب
     یافتهها نشان داد که الگوی ب شور ینامرد تیقالخ ینیلا: نتیجهگیری.گردید
مداخلهای کارآمدی برای کاهش نشانگان اضطراب و افسردگی بوده و اثربخشی
.آن تأیید گردید
 پس از زایمان، افسردگی، اضطراب، خالقیت درمانی:واژگان کلیدی
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مقدمه
حاملگی و دوره پس از آ ،ن با تغییرات روان شناختی و فیزیولوژ کی

بسیار مهمی همراه است که گاهی منجر به تغییرات پاتولوژ کی

بروز اختالالت روانی میگردد (زلوتنیک ،2جانسون ،3میلر ،4پیرلستین 5و راوه ددد .)4102،6اخ الت ال زا سپ یناور ت

و

میاز ان زا  هلمج      

یکند .چنین وض یتیع
اضطراب و افسردگی پس از زایمان در صورت بروز مشکالتی را برای مادر ،نوزاد و سایر افراد خانواده ایجاد م 
ممکن است بر میزان دل سب تگی مادر و نوزاد و سایر روابط خانوادگی تأثیر گذاشته و حتی تهدیدی برای امنیت و سالمت مادر ،نوزاد و

سایر فرزندان باشد (سادوک و سادوک .) 008 2،7اغلب مطالعات نشان دادهاند که اضطراب و افسر گد ییی پس

زا و نیمود رد نامیاز

سومین ماه پس از زایمان ایجاد میشود اما یافتههای کمی وقوع آن را در رو هز ای اولیه پس از زایمان مطرح کردهههانددد .ب یا ا ن ح  ااا اااال
گ .) 2003 ،13در اض و بارط
گ 12و چانگ گ
برخی زنان شروع عال می حاد افسردگی را گزارش کردهاند (لی ،8ییپپپ ،9چ ننن  ،10سووو ،11وانگ گ

یشود .میل به خواب سنگین به خصوص در زنان نخست زا افزایش
افسردگی پس از زایما ،ن اغلب تغییراتی در اشتهای بیمار مشاهده م 
یافته اما با کوچکتر نی گریه نوزاد بیدار شده و دیگر قادر به خوابیدن نیستند .تحر کی
کنتر ،ل رفتار اجفنا یاه ر و ی

تالمح ،دیدش بارطضا ،هنارگشاخرپ کیناپ

پذیری ،گریههای خ لباق ریغ و یدوخ هب دو      

 ییاهنت هب لیم و سرت و ااااااا ا ااا ااااااااااااز دیگر میالع 

میییباشددد

یباشد که اغل یلد هب ب ل    
(اوهارا .)3102،14یکی از برجستهتر نی خصوصیات اضطراب و افسردگی پس از زایما ،ن طرد کردن نوزاد م 

خشم و عصبانیت غیر طبیعی مادر است .موضوع مهم و هشدار د نه ده ،دیگر وجود عال می روانی نظیر افکار خودکشی وآشفتگی یاه
یز اد در الگوی خواب میباشد (سادوک و سادوک 2007 ،؛ بک .) 2001 ،15اضطراب و افسردگی پس از زایمان عالوه بر اثر نایز تا

بخش در روابط مادر و کودک ،ارتباط با همسر را نیز مختل میکند و همسران زنان افسرده ،اغلب افسرده میییش نو ددد ک وص رد ه رت   
عدم درما ،ن گاه منجر به جدایی و طالق میگردد ( هز رایی ،فهامی ،یزدانی ،احمدی و بشردوست.) 1382 ،
در درمان اضطراب و افسردگی انواعی از درمانهای دارویی و روان شناختی وجود دارد .با ا نی حا ،ل کمتر از درمانهای خالق در ا نی

یشود (سوایر .)1102،17استرنبرگ
یتر نی کارکرد ذ نه انسان محسوب م 
رهگذر استفاده شده است (سیمونتون .) 2006 ،16خالقیت ،عال 

و کافمن )0102(18خالقیت را برقرار کردن ارتباطات جدید ،دیدن چیزها از راههای جدید تعریف کردهاند .تورنس (  1995؛ به نقل از
استارکو )3102،19خالقیت را فرا نی دی میداند که شامل حساسیت ن بس ت به مسائل ،کمبودها ،تنگناها و ناهما نه گیها است .ا دی ههه تأأثیر

تها قبل در حوزه روان شناسی بالینی مطرح بوده است .اما متاسفانه به دلیل غلبه نگاه آس بی
تواناییهای خالق در سالمت روان از مد 
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اثر بخشی الگوی بالینی خالقیت درمانی بر...

شناسانه ا نی مهم تبلور عینی پیدا نکرده است .نتا جی پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند که افزایش خالقیت درافراد م بجومدناوت ی   
کاهش اضطراب وافسردگی شود (پیرخائفی 1388 ،پیرخائفی و برجعلی.) 1391 ،

خالقیت درمانی 20را باید آموزش خالقیت برای خالق سازی درونی انسان (ذ نه و شخصیت) به م ظن ور دستیابی ب و ملاس یاهراتفر ه
سازنده دانست .الگوی خالقیت درمانی ،کی

الگوی دو بعدی متشکل از عناصر خودکارآمدی خالق و انطباق خالق است که در پ جن

سطح فراشناختی ،زبانی ،انگیزشی ،شخصیتی و حرکتی عمل میک نن د .محصول ا نی فعالی یارف ت ن  نهذ ءاقترا ید و تیصخش 

     

است

(پیرخائفی .) 1393 ،در الگوی خالقیت درمانی ،فعال سازی خالقیت منجر به رشد توانایی و مهارتهای خالق ،باورهای خودکارآمدانه
و ظرفیتهای انطباقی /مقابلهای میگردد .به سخنی دیگر توانائیهای درونی فرد ب وص ه ر یت    کارآم چراپکی د هه ههه م ممیش نو ددد .در چ نین
حالتی تواناییهای فرد به عوض آنکه به طور عادی به خدمت گرفته شود در شکلی ن یو ن یهدنامزاس    م ممیگردنددد در الگ دیدج یو   
خالقیت نگرشی نو و باز ن بس ت به خود است که با عاطفه و هیجانی مثبت منجر به ایجاد تغییرات نو ،نی کارآمد و اثرگ و نهذ رد راذ
ی  ، 1393س هزنم یداج     ، 1393میر هدازاز
شهای خالقیت درمانی (س وپ ینامل ر    نقلبری ی
شخصیت فرد میشود .درا نی راستا ،نتا جی پژوه 
 ) 1393حاکی از اثربخشی ا نی الگو بر سطح تعارضات و افزایش رضایتمندی زناشویی ،ارتقا انگیزه درونی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان و امید و شادکامی بیماران سرطان پستان است .اگرچه تاکنون پ هوژ شششها ای موج زا دو تأییددد تجرب رد وگلا ی    موقعیتتت اه ییی
مختلف حکایت دارد ،ولی تاکنون پژوهشی درباره اثربخشی الگوی بالینی خالقیت درمانی بر نشانگان اض زا سپ یگدرسفا و بارط
زایمان انجام نشده است .بنابرا نی پژوهش حاضر به م ظن ور بررسی ا نی سئوال که آیا الگوی بالینی خالقیت درمانی بر ک ناگناشن شها
اضطراب و افسردگی پس از زایمان زنان مؤثر است اجرا گردید.
رو ش
روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود.
جامعه و نمونه :جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان دارای اضطراب و افسردگی پس از زایمان شهرستان دماوند بود .نمونه پژوهش
به صورت تصادفی انتخاب گردید .بد نی صورت که  30نفر از زنان مراجعه ک نن ده به کلینیک گیالرد شهرستان دماوند انتخاب ش .دند
سپس از ا نی

کهای
 30نفر  15نفر بصورت تصادفی به عنوان گروه آزمایشی و  15نفر به عنوان گروه کنترل اختصاص داده شدند .مال 

ورود به پژوهش عبارتنداز )1 :زنانی که حداقل  6ماه تا یکسال از زایمانشان گذشته باشد  )2عدم وجود اضطراب و افسردگگگی ق زا لب
زایمان و همچنین سایر اختالالت روانی  )3ساکن شهرستان دماوند  )4کسب نمره باالتر از  52در تست اض و کب بارط

17

زا رتالاب

در تست افسردگی بک.
گروه آزمایش به مدت  8جلسه تحت آموزش خالقیت درمانی قرار گرفت .ا نی گروه هفتهای  1جلسه به مدت  3س تاسلج رد تعا   
یکردند .آموزش خالقیت در قالب جلسات کارگاهی برگزار گرد نآ رد هک دی
خالقیت درمانی شرکت م 

یها ا ن یلاعف شق   
آزم ندو ی ی

داشتند .ایفای نقش آزمودنیها در قالب فعالیتها ،تکالیف و تمر نی هایی بود که آنان در کارگاه یا در منزل انجام دادند .آزمو ننن اه ییی
مرحلهای پیش و پس از آموزش برای هر دو گروه انجام گرفت در برنامه آموزشی مؤلفههه اه ییی فراش تیصاخ لیلدب تیقالخ یتخان

   

آموزش پذیری به  24ساعت آموزش کارگاهی محدود گردید .ام ریاس ا    مؤلفههه اه ییی خالقی لماش ت    مؤلفههه اه ییی شخص ،ینابز ،یتی   
انگیزشی و زبان بدنی به جهت افزایش حداکثر راندمان و انعطاف در آزمودنیها عم ًالًال به بیش از  24س طسب یهاگراک تیلاعف تعا    
تهای کارگاهی در داخل منزل برای زنان بود.
یافت که شامل انجام و تمر نی فعالی 

Creativity therapy
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ابزار

پرسشنامه اضطراب بک ( :21)BAIبرای سنجش میزان اضطراب پس از زایمان زنان از پرسشنامه اضطراب ب دش هدافتسا ک  .... ...ای ننن
،ک اپستی ،ن براون واستیر در سال  1988براساس  21نشانه اضطرابی ت ظن یم شده است .آزم یندو میییبا سی تتت یک زا ی

پرسشنامه توسط ب

چهار گز نی های را که نشان د نه ده شدت اضطراب اوست به صورت «هرگز»« ،خفیف»« ،متوسط» و «شدید» پاسخ دهد .چهار گز نی ه هر
سؤال در کی

طیف چهار بخشی از صفر تا سه نمره گذاری شده است .هر کی

از مادههای پرسشنامه یک زا ی یاش میالع ععع عععع اض ارط ببب

یکند .نمره کل ا نی پرسشنامه در دامنهای بین صفر تا  63قرار میییگیرددد .در شهوژپ کی   
(عال می ذ نه ی ،بدنی و هرا )س را توصیف م 
روایی و پایایی مقیاس اضطراب بک در جمعیت بیمار و غیربیمار ایرانی سنجیده ش هک داد ناشن جیاتن .د

   

سایقم رد کب بارطضا

  

جمعیت ایرانی دارای روایی  ،0/ 72اعتبار  0/ 83و همسانی درونی  0/ 92است (کاویانی و موسوی.) 1387 ،

پرسشنامه افسردگی بک ( :22)BDIبرای سنجش میزان افسردگی زنان از پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد .ا نی پرسشنامه توسط

آرون تی بک در سال  1961ساخته شده است .ا نی پرسشنامه دارای  21سؤال میباشد که هر سؤال بیان ک نن ده حالتی در فرد میباشددد.
ا نی سؤالها از صفر تا  4نمره گذاری شدهاند ،نمره صفر نشان د نه ده حالت طبیعی فرد در هر سؤال و نمره  1تا  4نش نا تلاح هدنهد    
غیر طبیعی در فرد از شدت ضعیف تا قوی است .ا نی پرسشنامه جهت آشکار ساخت عال می شدت افسر یگد

میییباشددد و بر یاوتحم    

شناختی افسردگی بیشتر تاکید میکند .بک هم سب تگی کلی سؤاالت را حدود  0/ 31تا  0/ 68گ  شراز کک کککرده اس یلک یگتسبمه و ت    
سوالها با ضریب هم سب تگی اسپیرمن -براون در ح دود
هم سب تگی نمرات دوبار اجرای ا نی آزمون را با فاصله کی

 0/ 93گ یوگ .تسا هدش شراز گ دوک شور زا هدافتسا اب ز رررر ر رر رررررررر -ریچاردس نو
ماه  0/ 78و با فاصله سه ماه  0/47و برای  50بیمار روانی با فا  هس هلص ه هتف    

 0/ 48گزارش کرده است (اکبری.) 389 1،
برنامه مداخلهای

جدول  :1شرح مختصر الگوی بالینی خالقیت درمانی برای بیماران دارای اضطراب و افسردگی پس از زایمان

جلسه اول

در جلسه نخستین شرکت ک نن دگان ضمن معرفی خود و آشنایی با اعضای گروه و مجری با قوانین گروه ،مشکالت گروه (اضطراب و افسردگی پس از زایما )ن و
الگوهای بالینی خالقیت آشنا شدند.

جلسه دوم

در ا نی جلسه مؤلفه اول فراشناخت (سیالی وانعطاف پذیری) آموزش داده شد .هدف ا نی مؤلفه ایجاد پویایی ذ نه ی برای تغییر در سطح کمی یگزاتو تیفیک ،ت

  

تولیدات ذ نه ی است.
جلسه سوم

در ا نی جلسه مؤلفه دوم فراشناخت (طراحی ذ نه ی و به سازی فکر وادراک ،راه حل یابی) آموزش داده ش نیا فده .د   

مؤلفههه منعط یزاس ف

و کاردا

داجیا    

توانایی برای برنامه ریزی و حل مسائل روزمره است.
جلسه چهارم

در ا نی جلسه مرحله دوم (طراحی ذ نه ی و بهسازی فکروادراک ،راه حل یابی) مجدد تمر نی داده شد.

جلسه پنجم

در ا نی جلسه مؤلفه زبانی (به سازی و ب طس ادراکی کلمه ،وسعت بخشی معنایی و روابط کالمی) تمر نی داده شد .هدف ا نی مؤلفه ارتقای توانش کالمی و استفاده
نو نی از کلمات برای ارتباط و تعامل است.

جلسه ششم

در ا نی جلسه مؤلفه شخصیتی (اعتماد به نف ،س جسارت ورزی ور کسی

پذیری) تمر نی داده شد .هدف ا نی مؤلفه افزایش توان غلبه بر نگرانیها و رویارویی م ثؤ ررر

با سختیها است.
جلسه هفتم

در ا نی جلسه مؤلفه انگیزشی (جهت دهی انگیزشی و پشتکار) تمر نی داده شد .هدف ا نی مؤلفه ایجاد تمرکز مثبت بر خود ،انگیزهها ،عالیق فردی همراه با سخت
کوشی و امیدواری است.

جلسه هشتم

یهای حرکتی و بهبود تعام قیرط زا طابترا و ل    
در ا نی جلسه مؤلفه زبان بدن (رفتارهای غیر کالمی و زبان بد )ن آموزش داده شد .هدف ا نی مؤلفه ارتقای رفتار 
زبان بدن است.

Beck Anxiety Inventory
Beck Depression Inventory
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صهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروههای کنترل و آزمایش ()n=30
جدول  :2شاخ 
K-S Z

متغیر

وضعیت

گروه

افسردگی

پیش آزمون

آزمایش

60 / 07

8/ 18

0/ 475

کنترل

62 / 43

7/ 71

0/ 382

0/ 999

آزمایش

35 / 40

15 / 55

0/766

0/667

کنترل

63 / 40

7/ 09

0/ 690

0/727

آزمایش

63 / 40

11 / 51

1/ 118

0/461

کنترل

60 / 27

11 / 05

0/124

0/ 994

آزمایش

44/ 13

9/91

0/ 584

0/429

کنترل

58 / 60

13 / 24

0/ 780

0/ 578

پس آزمون
پیش آزمون

اضطراب

پس آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

p
0/ 978

در جدول  2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروهها گزارش شده است .با توجه به
این جدول آماره کالموگروف-اسمیرنف برای تمامی متغیرها معنی دار نمیباشد .بنابراین توزیع این متغیرها در گروهها نرمال میباشد
و شرا طی الزم برای اجرای آزمونهای پارامتریک ایجاد گردید .قبل از ارائه نتا جی تحلیل کئوواریانس به بررسی مفروضه همگنی شیب
رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون اضطراب در گروه کنترل و آزمایش پرداخته شد.
جدول  :3بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل
سطح معنی داری
0/ 13

F
2/ 43

باتوجه به جدول  3آماره  Fآزمون همسانی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل ینعم   
یتوان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون در گروهها برابر بوده و
دار نمیباشد ( .)F=2.43, p<0.13بنابرا نی م 
اجرای تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل امکان پذیر است.
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در اضطراب
 SSآزمایشی
1182 / 688

 MSآزمایشی

 SSخطا

1182 / 688

2456 /646

 MSخطا
90 / 987

p

F
21 / 381

0/100

با توجه به جدول  4آماره  Fاضطراب در پس آزمون (  ) 21 / 381بوده که در سطح  0/100معنی دار است .ا نی یافته نشان د نه ده تف توا
معنی دار بین دو گروه در میزان اضطراب است .بنابرا نی میتوان نتیجه گرفت که الگوی بالینی خالقیت درمانی توانسته باعث ک شها
نشانگان اضطراب پس از زایمان در زنان شود.
برای بررسی تأثیر الگوی بالینی خالقیت درمانی بر افسردگی پس از زایمان نیز از تحلی وک ل و فم یسررب .دش هدافتسا سنایرا ر هضو       
همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون افسردگی در گروه کنترل و آزمایش در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون افسردگی در گروه آزمایش و کنترل
سطح معنی داری
0/ 27

F
1/ 43

باتوجه به جدول  5آماره  Fآزمون همسانی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون افسردگی در دو گروه آزمایش و کنترل مع ین
یتوان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون در گروهها برابر بوده و
دار نمیباشد ( .)F=1.43, p<0.27بنابرا نی م 
اجرای تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل امکان پذیر است.
جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در افسردگی
 SSآزمایشی
173 / 639

 SSخطا
3564 / 916

 MSآزمایشی
173 / 639

 MSخطا
132 / 034

F

40 / 014

p

0/100
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یدار است .ا نی یافته نشان د نه ده تف توا
با توجه به جدول  6آماره  Fافسردگی در پس آزمون (  ) 40 / 014بوده که در سطح  0/100معن 
یتوان نتیجه گرفت که الگوی بالینی خالقیت درمانی توانسته باعث ک شها
معنی دار بین دو گروه در میزان افسردگی است .بنابرا نی م 
نشانگان افسردگی پس از زایمان در زنان شود.
بحث و نتیجهگیری
مطابق با یافتههای پژوهش حاضرالگوی بالینی خالقیت درمانی موجب کاهش نشانگان اضطراب و افسردگی پس

زا انز رد نامیاز ن   

شد ،بنابرا نی نتا جی آن همسو با یافتههه اه ییی گوپت و ا همک ارا ننن ( ) 2009؛ دوالن و متکالفههه () 008 2؛ پریلیت کسن ییی ( ) 2006؛ اوگ و یمینو
مابکوجی ( ) 2007؛ پاویترا و چاندراشیکار ( ) 2007؛ احم و ید همک ارا ننن ( ) 1393؛ پیرخ و یفئا برجعلییی ( ) 1391؛ میییباشددد .در تبی نی
یافتههای پژوهش میتوان گفت بارداری و زایمان از موارد منحصر به فرد اضطراب زا برای زنان است .تجارب بعد از زایم نا طوبرم   
به مداخالت غیرمنتظره پزشکی ،درد شدید یا ترس از مرگ ،در م ناردا طضا ر ا یدیدش با یجاد      میییکنددد که میییتوانددد منجر هب    
اختالالت اضطرابی پس از زایمان شود .مهار ا نی نوع از اضطراب یکی از نکات مهم برای ایج انز رد شمارآ دا ن اب هک تسا ی ر راد       
سه تند .شواهد علمی نشان میدهد که یکی از ویژگیهای مهم  دارفا د را ا رب ناوت نتشاد ناور تمالس ی ای تیقالخ

زرو ی تسا 

    

(والراث 2006 ،؛ برانون و فیت ،س  2007؛ به نقل از پیرخائفی و برجعلی ) 1391 ،خالقیت نوعی رشد درونی است که موجب حرکت افراد
به سوی تعالی و خودشکوفایی میشود در واقع زایش و حرکت درونی باعث میگردد تا ا نی افراد از ق لداعت و یرگ تیاده ترد    
باالتری در ذ نه و شخصیت برخوردار شوند .مطابق ب  نوسناج هاگدید ا (((((((  1985؛ ب یلعجرب و یفئاخریپ زا لقن ه  ) 1391 ،،،،،،،،،زم هک ینا   
درمانگر از خالقیت در روان درمانی استفاده میکند به مراجعین خود فرصت میدهد تا مشارکت فع هار و هتشاد دوخ نامرد رد یلا    
حلهای مناسبی را برای کنار آمدن با مشکل پیدا ک نن د .ارتقای پویایی ذ نه ی برای تولید افکار مثبت و جدید ،ایجاد حس زن ایوپ و هد   
بود ،ن افزایش توان چالش گری و حل مساله و ارتقای مقاومت و پایداری درونی از مهمتر نی اتقاقاتی است ک تیقالخ تاسلج رد ه    
درمانی برای درمانجویان اتفاق می افتد .از طرف دیگر مادران علی رغم گذراندن دوران بارداری و تحمل درد زایمان و تولد نوزادی
یبرنددد و ب هب یفنم ساسحا ا یگدنز       مییینگرنددد ا نی
سالم با وجود مشکالت پس از زایمان آنگونه که باید از زندگی خود لذت نم 
موضوع تطابق مادر و کودک همچنین همسر و خانواده را با جریان رو به جلو زندگی دچ لکشم را    میییکنددد و اج هزا نمیییدهددد که
رو هز ای خوشی را پس از زایمان و بعد از آن همه مشقت ،تجربه ک نن د .افسردگی بعد از زایمان تبعات مختلفی بر روند رشد کودک و
فرا نی دهای زندگی خانوادگی خواهد داشت.
در الگوی بالینی خالقیت درمانی تقویت مؤلفههای فراشناختی موجب میشود تا زنان بتوانند از پویایی ذ نه ی ایجاد شده برای تغییر در
یگردد تا ایدهها و نگرش اه ییی
سطح کمیت ،تنوع و تازگی تولیدات ذ نه ی سود ببرند در واقع آموزش مؤلفههای فراشناختی موجب م 
زنان در باره خود در سطح کارآمدتری قرار گیرد .تقویت مؤلفههای زب م دوخ یاج رد زین ینا و بج      

میییگردددد ت دنناوتب نانز ا زا

قابلیتها و مهارتهای جدید برای طراحی نظام محاورهای /ارتباطی در زندگی بهره مند شوند .تقویت مؤلفه انگیزشی در زنان پویایی
ت اه ییی
عمومی بیشتری را به ارمغان آورده است .در حقیقت آموزش مؤلفههای انگیزشی موجب گردیده تا انرژی فراگیری برای فعالی 
ذ نه ی و عملی در آنان پدید آید .تقویت مؤلفه شخصیتی نیز توانسته نقش محوری مرکزیت درونی برای حمایت از ایدهها ،رفتار و اه
تواناییها را در زنان بیافزاید .در نهایت تقویت مؤلفه زبان بدنی نیز باعث شده ک دنناوتب نانز ه رد
دیگران از زبان بدن و حرکات مناسب استفاده بیشتری کرده و اعتماد بنفس خود را افزایش د نه د.

لاقتنا د تاناجیه ر خ ینو و هب د         
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یافتههای پژوهش حاضر دارای تلویحات کاربردی یز ادی است .با ا نی حال از محدودیتهای خاص خود نیز برخوردار است .به دلیل
محدودیت زمانی و همچنین مشکل در دسترسی دوباره به آزمودنیها از پیگیری نتا جی به دست آمده صرف نظر ش  عقاو رد و د ع مد    
اجرای دوره پیگیری یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر است.
سپاسگزاری
از مدیرا ،ن کارکنان و بیماران گرامی که در کلینیک گیالرد شهرستان دماوند در طول اجرای ا نی پژوهش با مح قق ین همکاری کردند
یگردد.
صمیمانه تشکرو قدردانی م 
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