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 چکیده فارسی

توانند در روند سالمت جنین تا سالمندی و مراقبتهای زنان از دوران قبل بارداری تاا بداد از زااماان و ماماها می  زمینه و هدف:

از اان رو سالمت روان آنها می تواند بر ارائه کیفیت خدمات آنها ساالمت زناان خاانواد  و جامداه  ،زاامان طبیدی اافای نقش کنند

پیشگیری و عاوامیی کاه باعاا تااثیر در  ،تاثیر گذار باشد همچنین به دلیل اجتناب ناپذار بودن عوامل استرس زا در حرفه ماماای

شیوع و عوامل استرس زا در اان حرفه در مطالداات قبیای تدیاین شاد   .ارتقاء سالمت روان ماماها خواهند شد در نظر گرفته شود

طبق دستورالدمل وزارت بهداشت طا  مممال در حیطاه عالو  بر اان  ،حیی برای کاهش دادن آن ارائه ندادند است اما تاکنون را 

بر افسردگی، اضطراب و استرس  ران بررسی مقااسه ای مصرف دور  های مختیف والکار ماماای است از اان رو اان مطالده با هدف 

 ماماهای شاغل انجام شد  است.

نفار از ماماهاای  80بار روی 99-98در ساا  کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکککر پژوهش حاضر به صورت  روش بررسی:

افاراد  .انجام شاد با افسردگی، اضطراب اا استرس درحد خفیف اا متوسط در بیمارستان ها و پااگاهای سالمت شهرخرم آبادشاغل 

)پالسابو  تقسایش شادند.  )والاران  وکنتار  هبه دو گرو  مداخیاتصادفی چهارتایی  بلکک بندی واجد شرااط مطالده به صورت

مییی گرمی سدامین به مدت ااک ماا  مصارف کردناد.  530ساعت اک عددکپسو  12شرکت کنندگان در گرو  مداخیه روزانه هر

ش کپسو  های حاوی میمروسیولز )پالسبو  را مصرف نمودند. شدت افسردگی، اضطراب، اساترس افراد درگرو  کنتر  به همین رو

درزمان های قبل ازشروع مطالده، هفته او  و پااان مطالده )اک ما   ارزاابی شاد. تداداد  DASS21افراد مورد پژوهش با پرسشنامه

و آزمون هاای تای مساتقل، کووارااانن، آناالیز  SPSS23نرم افزار  نفر بود. داد  ها با استفاد  از 3رازش نمونه ها در هر دو گرو  

 واراانن تمراری و مقااسه دو به دو بن فرونی تجزاه و تحییل گرداد.

 یافسااردگ اریااانحااراف مد ±. میااانگین دو گاارو  نبااود نیباا یاخااتالف مدنااادار کیاالحااام مشخصااات دموگراف ازیافتووه هووا: 

اب ضااطرا  مااا  کااا اناااپا 08/4±04/4،هفتااه کااا اناااپا 39/6±43/5، قباال از مداخیااه 91/10±5 /48در گاارو  آزمااون )

و اسااترس در  84/2 ±86/2مااا  کااا اناااو پا59/4 ±36/3هفتااه کااا اناااپا ، 62/9±99/3همداخیاا از در گاارو  آزمااون قباال

در گاارو  و   4 /22±75/4مااا کااا اناااا، پ14/9 ±44/5هفتااه کااا اناااپا ،81/14±43/5یااهقباال از مداخ)گاارو  آزمااون 

 ، 45/3±03/9، 69/3± 54/8، 415/3± 95/9یاا  )ترتمااا  بااه  کاااهفتااه و  کااا اناااکنتاار  اضااطراب قباال از مداخیااه و پا

،  80/5±03/15، 04/5±24/17)  ماااا  کاااا انااااهفتاااه و پا کاااا انااااساااترس در گااارو  کنتااار  قبااال از مداخیاااه پاا

 ±05/9، 87/5 10±/84) مااا  بااود کاااهفتااه و  کااا انااادر گاارو  کنتاار  قباال از مااداخل پا یافسااردگ ، 30/15±46/5

باا گارو  کنتار  اخااتالف  سااهانشاان داد کاه گارو  آزماون در مقا یتماارار اننااوار زیآزماون آناال جانتاا   32/9±92/5، 84/5

ماا  نسابت باه قبال از مطالداه  کااهفتاه و  کاااضاطراب اساترس ماماهاا در مادت زماان  ینمر  افساردگ نیب یمدنادار آمار

گاارو  آزمااون، عااوارش گوارشاای نظیاار درد مدااد  و بااوی نااامطبوع و نافااذ والااران  البتااه باار اساااس(. >001/0p) وجااود دارد

 پذارش اان دارو را سخت می کرد.

ما  موثر باشاد  کاهفته و  کا یاضطراب و استرس ماماها در باز  زمان یبر کاهش افسردگ تواندیم ناکپسو  والرنتیجه گیری: 

 یباو نیدر نظر گرفته شود همچنا دامدد  درد با یناخواسته مانند عالئش گوارش یاز عوارش جانب یاست که بروز برخ یدر حال ناا

 .ستین راهمه تحمل پذ ینامطبوع آن برا
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ABSTRAC 

Background and Purpose: Midwives can play a role in the health of the fetus to old age and 

the care of women from pre-pregnancy to postpartum and natural childbirth, so their mental 

health can affect the quality of their services, the health of women in the family and society, 

also because The inevitability of stressors in the midwifery profession, prevention and factors 

that will affect the mental health of midwives should be considered. The prevalence and 

stressors in this profession have been determined in previous studies, but so far they have not 

offered a solution to reduce it. In addition, according to the instructions of the Ministry of 

Health, complementary medicine is in the field of midwifery, so this study aims to compare 

consumption Various Valerian courses have been conducted on depression, anxiety and stress 

of working midwives 

analysis method: The present study was conducted as a randomized clinical trial of two 

blind in 1998-99 on 80 midwives working with depression or anxiety or stress (mild-

moderate) in hospitals and health centers in Khorramabad. Eligible study participants were 

randomly divided into four groups: intervention (Valerian) and control (placebo). Participants 

in the intervention group took a 530 mg Sedamine capsule daily for 12 hours. People in the 

control group used capsules containing microcellulose (placebo) in the same way. The 

severity of depression, anxiety, and stress in the subjects were assessed with the DASS21 

questionnaire in the pre-study, first week, and end of study (one month). The number of 

sample falls in both groups was 3. Data were analyzed using SPSS23 software and 

independent t-tests, covariance, repeated variance analysis and two-by-two comparison of 

binary. 

Findings: In terms of demographic characteristics, there was no significant difference 

between the two groups. Mean ± standard deviation of depression in the experimental group 

(10.91± 5.48 before the intervention, 6.39±5.43 at the end of one week, 4.08 ± 4.04 at the end 

of one month) Anxiety in the experimental group before the intervention 9.62± 3.99, end of 

week 4.59 ± 3.36 and end of month 2.84 ± 2.86) and stress in the experimental group (before 

intervention 14.81 ± 5.43, end of week 9.14± 5.44 The end of one of us was 6.22 ± 4.75 and 

in the anxiety control group before the intervention and the end of one week and one month 

(9.95±3.415, 8.54±3.69, 9.03±3.45respectively), stress in the control group before the 

intervention at the end of one week and the end of one month (17.24 ±5.04, 15.03 ±5.80, 

15.30 ± 5.46), depression in the previous control group The end of the intervention was one 

week and one month (10.84±5.87, 9.05±5.84, 9.32 ±5.92).The results of repeated measures 

analysis of variance showed that the experimental group was different from the control group. 

There was a statistically significant difference between midwives' stress anxiety scores in a 

week and a month compared to before the study (p <0.001). 

Conclusion: The results of this study showed that Valerian capsule is effective in reducing 

depression, anxiety and stress in midwives for a week and a month, but gastrointestinal side 

effects and unpleasant odor are not tolerable for everyone. 
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