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اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری و بهزیستی روانشناختی افراد مبتال به
افسردگی مراجعهکننده به مراکز جامع سالمت :کارآزمایی بالینی تصادفی
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مقاله پژوهشی

مقدمه :افسردگي به عنوان یک عامل هیجاني ،یکي از اختالالت رواني است که باید به صورت جدي به آن توجه شود .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسي
اثربخشي درمان شناختي -رفتاري ( Cognitive behavioral therapyیا  )CBTبر اضطراب اجتماعي ،نشخوار فکري و بهزیستي روانشناختي افراد مبتال به
افسردگي بود.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع کارآزمایي بالیني با گروه شاهد و جامعه آماري شامل افراد مبتال به افسردگي مراجعهکننده به مراکز جامع سالمت شهر آبادان
بود .بدین ترتیب 03 ،فرد مبتال به افسردگي که تمایل به شرکت در تحقیق داشتند ،از بین افراد واجد مالكهاي ورود به طور هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي
در گروههاي آزمایش و شاهد جایگزین شدند (هر گروه شامل  11نفر) .از افراد داوطلب درخواست شد تا پرسشنامههاي پژوهش را در مرحله پیشآزمون تکمیل
کنند .سپس گروه آزمایش در  9جلسه درمان  CBTشرکت نمودند و گروه شاهد در لیست انتظار درمان بود .پ س از پایان جلسات درمان در گروه آزمون ،هر دو
گروه به پرسشنامهها در مرحله پسآزمون و پیگیري پاسخ دادند .دادهها با استفاده از نسخه فارسي پرسشنامه افسردگي Beck depression inventory( Beck

یا  ،)BDIپرسشنامه اضطراب اجتماعي ،پرسشنامه نشخوار فکري و پرسشنامه بهزیستي روانشناختي جمعآوري گردید .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل
 ANCOVAو  MANCOVAدر سطح معنيداري  3/31مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :روش  CBTگروهي تأثیر معنيداري بر اضطراب اجتماعي ( ،)P ≥ 3/331نشخوار فکري ( )P ≥ 3/331و کیفیت زندگي ( )P ≥ 3/331افراد مبتال به
افسردگي داشت.
نتیجهگیری :ميتوان نتیجه گرفت که روش  CBTگروهي بر اضطراب اجتماعي ،نشخوار فکري و بهزیستي روانشناختي افراد مبتال به افسردگي مؤثر ميباشد و
ميتوان این رویکرد را در جهت بهبود مشکالت روانشناختي افراد مبتال به افسردگي توصیه کرد.
کلید واژهها :اضطراب اجتماعي؛ افسردگي؛ بهزیستي روانشناختي ،درمان شناختي -رفتاري؛ نشخوار فکري
ارجاع :ورمزیار احمدرضا ،مکوندی بهنام ،سراج خرمی ناصر ،مرادیمنش فردین ،مرادی نگین .اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر اضطراب اجتماعی،
نشخوار فکری و بهزیستی روانشناختی افراد مبتال به افسردگی مراجعهکننده به مراکز جامع سالمت :کارآزمایی بالینی تصادفی .پژوهش در علوم
توانبخشی 1400؛ .17
تاریخ دریافت2933/20/21 :

تاریخ پذیرش2933/21/12 :

مقدمه
یکی از شایﻊترین اختالﻻت روانی ( ،)Mental disordersافﺴردگی
( )Deprationمیباشد ( .)1برآوردهای همﻪگیرشناسی نشان میدهد ﻛﻪ شیوع
این اختالل بین  13تا  11درصد میباشد ) ) 2و بﻪ عنوان یک اختالل شایﻊ و رو
بﻪ رشد ،طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال  2020بﻪ دومین علت
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گرفتﻪ در پیشگیری و درمان این اختالل اشاره دارد ( .)4 ،5با توجﻪ بﻪ این ﻛﻪ
افﺴردگی اختاللی عودﻛننده و طاقتفرسا است ،شناخت عوامل بروز و درمان
بﻪموقﻊ آن از اهمیت باﻻیی برخوردار است ( .)6یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در
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افﺴردگی ،نشخوار فکری ( )Ruminationمیباشد (.)7
مدل فراشناختی ( )Metacognitive modelاختالل افﺴردگی ،نشخوار
فکری را ویژگی مهم افﺴردگی معرفی میﻛند .هدف درمان فراشناختی ،درک
علل نشخوار فکری و حذف این فرایند ناسازگارانﻪ است .در مورد نشخوار فکری
تعریف واحدی وجود ندارد ،اما میتوان آن را هر نوع فکر یا گرایش بﻪ تکرار
شدن در نظر گرفت ( .)8گام مهم در درک علل افﺴردگی در درمان فراشناختی،
ایجاد مدل فراشناختی نشخوار فکری و افﺴردگی میباشد ﻛﻪ ریشﻪ در مدل
ﻛارﻛرد اجرایی ( )Executive functionخودنظمبخش ( )Self-regulatoryدر
اختالﻻت روانشناختی دارد ( .)1این مدل فرض میﻛند ﻛﻪ افراد آسیبپذیر
نﺴبت بﻪ افﺴردگی ،اقدام بﻪ نگرانی و نشخوار فکری راجﻊ بﻪ ﻛارﻛرد باورها و
فراشناختهای زیربنایی میﻛنند ( .)10در خصوص مدلهای فراشناختی
افﺴردگی ،مدلهای شناختی ( )Cognitive modelsمنفی و نشخوار بﻪ عنوان
عوامل خطرساز در افﺴردگی شناسایی شدهاند (.)11
از طرف دیگر ،اضطراب اجتماعی ( )Social anxietyیکی دیگر از
متغیرهای است ﻛﻪ بﻪ نظر میرسد با افﺴردگی ارتباط دارد ( .)12 ،13بهزیﺴتی
روانشناختی ( )Psychological well-beingبﻪ عنوان رشد استعدادهای واقعی
هر فرد تعریف میشود ( )14و دارای مولفﻪهای خود پیروی (،)Self-control
رشد و بالندگی فردی ( ،)Individual growthهدفمندی ( )Purposefulnessدر
زندگی ،خویشتنپذیری ( ،)Self-acceptanceشادی ( ،)Happinessتﺴلط بر
محیط ( )Environmental masteryو خوشبینی ( )Optimismمیباشد (.)15
یکی از درمانهایی ﻛﻪ در افراد مبتال بﻪ افﺴردگی مورد استفاده قرار میگیرد،
میتوان بﻪ درمان شناختی -رفتاری ( Cognitive behavioral therapyیا )CBT
اشاره نمود (.)16
روش  CBTاز تلفیق دو رویکرد رفتاردرمانی (ﻛﻪ بﻪ طور عمده در بﺴتر
شرطیسازی ( )Onditioningپاولفی ( )Pavlovو نوپاولفی میباشد) و رویکرد
شناختی در قالب شناختدرمانی و در چارچوب روانشناسی شناختی و دانش
شناخت پایﻪ پدید آمده است .امروزه این رویکرد نظریﻪها و نگرشهای نﺴبتاً
متفاوتی را در خود جای داده است ﻛﻪ تنها وجﻪ مشترک آنها ،توجﻪ بﻪ نقش
واسطﻪمند فرا یندهای شناختی در پردازش اطالعات و بروز واﻛنش فرد بﻪ
محرکها است .این رویکرد از اصطالحات و مفاهیمی استفاده میﻛند ﻛﻪ بﻪ
نحوی در چارچوب رفتاری معنا پیدا میﻛند و قابل ارزیابی و سنجش تلقی
میشود ( .)10این روش درمانی بﻪ بیمار ﻛمک میﻛند تا افکار منفی خود را
شناسایی ﻛند و آنها را مورد بررسی قرار دهد .هﺴتﻪ اصلی رویکرد  CBTبﻪ
طور عمده بر اساس خودیاری استوار میباشد و هدف درمانگر ،ﻛمک بﻪ بیمار
است تا بتواند مهارتهای ﻻزم را نﻪ تنها برای حل مﺴایل جاری ،بلکﻪ مﺴایل
مشابﻪ در آینده رشد دهد ( .)11در مجموع ،میتوان گفت ﻛﻪ هدف این درمان
عبارت است از شناسایی و بازسازی باورهای غیر منطقی ( )Irrational beilievesو
طرحوارههای ( )Schemasمربوط بﻪ خود ،دیگران و جهان ﻛﻪ در ایجاد
آشفتگیهای هیجانی و رفتارهای ناسازگارانﻪ نقش اساسی دارند (.)17
در مطالعات پیشین ،اثربخشی  CBTگروهی بر ﻛاهش افﺴردگی بیماران
تومور مغزی ( ،)18ﻛاهش افﺴردگی بیماران مبتال بﻪ افﺴردگی ( )11و ﻛاهش
افﺴردگی بیماران مبتال بﻪ ﻛمردرد مزمن ( )20مورد بررسی و تأیید قرار گرفتﻪ
است .هدف رویکرد  CBTگروهی ،آموزش مراجعان است تا بتوانند شناختهای
ناﻛارامد خود را شناسایی و با شناختهای ﻛارامد جایگزین نمایند و با وقایﻊ

ناخوشایندی ﻛﻪ ممکن است در زندگی آنان اتفاق بیفتد ،ﻛنار بیایند (.)17
بنابراین ،با توجﻪ بﻪ اهمیت موضوع و این ﻛﻪ اثربخشی این درمان تاﻛنون بر
نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی ﻛﻪ در بین بیماران مبتال بﻪ افﺴردگی شیوع
دارد ،بررسی نشده است؛ هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی روش
 CBTبر اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری و بهزیﺴتی روانشناختی در بین
افراد مبتال بﻪ افﺴردگی بود.
مواد و روشها
این مطالعﻪ از نوع ﻛارآزمایی بالینی تصادفی ﻛنترل شده و جامعﻪ آماری شامل افراد
مبتال بﻪ افﺴردگی مراجعﻪﻛننده بﻪ مراﻛز جامﻊ سالمت شهر آبادان در سال 1311
بود ﻛﻪ پس از انجام آزمون افﺴردگی Beck depression inventory( Beck
یا  ،)BDIنمره باﻻتر از  17را ﻛﺴب ﻛردند .روش اجرا بدین ترتیب بود ﻛﻪ پس
از هماهنگی های ﻻزم با مراﻛز جامﻊ سالمت شهر آبادان از طریق تماس تلفنی،
در رابطﻪ با تشکیل جلﺴات گروهی مشاوره برای بیماران اطالعرسانی شد و از بین
افراد داوطلب مراجعﻪﻛننده واجد شرایط ورود بﻪ مطالعﻪ 30 ،نفر بﻪ صورت هدفمند
(ﻛﺴانی ﻛﻪ نمره باﻻتر از  17در پرسشنامﻪ  BDIداشتند) ،انتخاب و بﻪ طور
تصادفی (از طریق جدول اعداد تصادفی) در دو گروه آزمایش و شاهد جایگزین
شدند (هر گروه شامل  15نفر) .تعداد افراد نمونﻪ با استفاده از نرمافزار G*Power
نﺴخﻪ  )University of Düsseldorf, Düsseldorf, Germany( 3.1.9.7و بر
اساس اندازه اثر  ،0/25آلفای  0/05و توان آزمون  0/80در دو گروه ،حداقل
برای دستیابی بﻪ توان مورد نظر ،در مجموع  30نفر برآورد گردید .پس از
تخصیص تصادفی افراد ،جلﺴات گروه  CBTدر  1جلﺴﻪ  10دقیقﻪای و طی دو
ماه در مرﻛز مشاوره تشکیل شد .قبل از شروع جلﺴات ،برای اعضای گروه
آزمایش ،یک جلﺴﻪ توجیهی برگزار و در آن توضیحات ﻛلی در مورد گروه
درمانی ارایﻪ شد و ضمن توضیح شرایط تحقیق و معرفی پژوهشگر ،از آنان
جهت شرﻛت در مطالعﻪ رضایتنامﻪ ﻛتبی گرفتﻪ شد .همچنین ،در طول این
جلﺴﻪ ،از شرﻛتﻛنندگان درخواست شد تا پرسشنامﻪهای تحقیق را تکمیل
نمایند و بعد از برگزاری جلﺴات مجدد پرسشنامﻪهای مذﻛور توسط هر دو گروه
تکمیل شد .دو ماه پس از پایان پژوهش ،پرسشنامﻪها در مرحلﻪ پیگیری مجدد
تکمیل شدند .بﻪ عبارت دیگر ،اعضای گروه  1 ،CBTجلﺴﻪ مشاوره و درمان
گروهی دریافت نمودند ،اما اعضای گروه شاهد در لیﺴت انتظار مداخلﻪ قرار
گرفتند و بﻪ منظور رعایت مالحظات اخالقی در پایان پژوهش و پس از
جمﻊآوری پرسشنامﻪهای مرحلﻪ پیگیری ،جلﺴات گروه درمانی  CBTبرای
گروه شاهد نیز انجام گرفت.
برای اجرای پژوهش ،ﻛلیﻪ آزمودنیها قبل و بعد از اجرای جلﺴات درمانی ،بﻪ
همﻪ گویﻪهای پرسشنامﻪهای پژوهش و سؤاﻻت مرتبط با ویژگیهای
جمعیتشناختی پاسخ دادند .پژوهشگر نیز متعهد شد ﻛﻪ برای رعایت اصول
اخالقی ،پس از پایان تحقیق این مداخلﻪ را برای گروه شاهد نیز انجام دهد.
معیارهای ورود بﻪ پژوه ش شامل داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،مراجعﻪ
بﻪ مراﻛز جامﻊ سالمت شهر آبادان ،ﻛﺴب نمره باﻻتر از  17در مقیاس ،BDI
ساﻛن بودن در شهر آبادان و رضایت آگاهانﻪ جهت شرﻛت در جلﺴات درمانی
بود .وجود اختالﻻت روانی همبود با افﺴردگی نیازمند درمانهای فوری ﻛﻪ بﻪ
تشخیص روانپزشک مرﻛز سبب ایجاد اخالل در روند طبیعی درمان گردد و
عدم همکاری و ناتوانی جﺴمی بﻪ طوری ﻛﻪ فرد توان شرﻛت در جلﺴات را
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نداشتﻪ باشد نیز بﻪ عنوان معیارهای خروج در نظر گرفتﻪ شد .قبل از اجرا و بﻪ
منظور رعایت اصول اخالقی ،فرم رضایتنامﻪ بﻪ شرﻛتﻛنندگان ارایﻪ شد تا در
صورت رضایت برای شرﻛت در پژوهش آن را تکمیل ﻛنند .همچنین ،بﻪ منظور
رعایت حریم خصوصی ،نام و نامخانوادگی شرﻛتﻛنندگان ثبت نشد .سپس
بیماران پرسشنامﻪها را در مرحلﻪ پیشآزمون تکمیل ﻛردند و برای گروه
آزمایش جلﺴات درمان برگزار گردید و پرسشنامﻪها در مرحلﻪ پسآرمون تکمیل
و جمﻊآوری شد .ﻛلیﻪ مراحل تحقیق بﻪ تأیید ﻛمیتﻪ اخالق در پژوهشهای
زیﺴت -پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمشهر رسید و پیش از شروع
مطالعﻪ در سامانﻪ ثبت ﻛارآزماییهای بالینی ثبت گردید .در ادامﻪ ،ابزارهای مورد
استفاده بﻪ تفصیل آمده است.
 :BDIویرایش دوم مقیاس  ،)BDI-II( BDIشکل بازنگری شده
پرسشنامﻪ اصلی  BDIاست ﻛﻪ بﻪ منظور سنجش شدت افﺴردگی تدوین شده
است .فرم تجدیدنظر شده ( )Modifiedپرسشنامﻪ مذﻛور در مقایﺴﻪ با فرم
اولیﻪ ،بیشتر با نﺴخﻪ چهارم دستورالعمل تشخیصی و آماری اختالﻻت روانی
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-4th Edition
یا  )18( )DSM-IVهمخوانی دارد .عالوه بر این BDI-II ،تمامی عناصر افﺴردگی
را بر اساس نظریﻪ شناختی افﺴردگی ()Cognitive theory of depression
پوشش میدهد ( .)11این پرسشنامﻪ مانند ویرایش نخﺴت ،از  21ماده تشکیل
شده است ﻛﻪ آزمودنی برای هر ماده ،یکی از چهار گزینﻪ ﻛﻪ نشان دهنده شدت
عالمت افﺴردگی در مورد خودش است را برمیگزیند .هر ماده نمرهای بین صفر
تا  3میگیرد و بدین ترتیب ،نمره ﻛل پرسشنامﻪ دامنﻪای از صفر تا  63دارد
( .)20همچنین ،در این پرسشنامﻪ ،دو ماده (مادههای 16و  )18بﻪ گونﻪای
ویرایش شده است ﻛﻪ بﻪ شدت افﺴردگی بیشتر حﺴاس باشد ( .)20این
پرسشنامﻪ در جمعیت باﻻی  13سال قابل استفاده است ( 21 .)20ماده BDI-II
در سﻪ گروه «نشانﻪهای عاطفی ،نشانﻪهای شناختی و نشانﻪهای جﺴمانی»
طبقﻪبندی میشود ( .)21مطالعﻪ روانسنجی انجام شده در ایران بر روی
 BDI-IIنشان می دهد ﻛﻪ از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است و بﻪ طور
ﻛلی ،این مقیاس جایگزین مناسبی برای ویرایش اول آن محﺴوب میشود (.)21
 Beckو همکاران ثبات درونی این ابزار را  0/73تا  0/12با میانگین  0/86و
ضریب  Cronbach's alphaرا برای گروه بیمار 0/86 ،و برای گروه غیر بیمار،
 0/81گزارش ﻛردند (.)20
پرسشنامﻪ اضطراب اجتماعی :این آزمون نخﺴتین بار توسط  Connorو
همکاران بﻪ منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیﻪ شد .این پرسشنامﻪ یک
مقیاس خودسنجی  17مادهای است ﻛﻪ از سﻪ مقیاس فرعی «ترس ( 6ماده)،
اجتناب ( 7ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک ( 4ماده) تشکیل شده است ﻛﻪ نمره هر
مقیاس میتواند جداگانﻪ محاسبﻪ گردد .نمره ﻛل آزمون با جمﻊ نمره هر یک از
سﻪ مقیاس بﻪ دست میآید ( .)22روایی و پایایی این آزمون توسط دوگاهﻪ در
ایران بررسی و تأیید شده است (.)23
پرسشنامﻪ نشخوار فکری Nolen-Hoeksema :و همکاران ،پرسشنامﻪ
خودآزمایی را تدوین ﻛردند ﻛﻪ چهار نوع متفاوت از واﻛنش بﻪ خلق منفی را مورد
ارزیابی قرار میدهد (.)24
پرسشنامﻪ سبکهای پاسخ (،)Responses to depression questionnaire
از دو مقیاس پاسخهای نشخواری ( Ruminative response scaleیا  )RRSو
مقیاس پاسخهای منحرفﻛننده حواس ()Distracting responses scale

تشکیل شده است .مقیاس  RRSشامل  22عبارت میباشد ﻛﻪ از پاسخ دهندگان
درخواست میشود هر ﻛدام را در مقیاسی از ( 1هرگز) تا ( 4اغلب اوقات)
درجﻪبندی ﻛنند ( .)24ضریب  Cronbach's alphaدر دامنﻪای از  0/88تا
 0/12قرار دارد .نتایج مطالعﻪ  Treynorو همکاران نشان داد ﻛﻪ همبﺴتگی
بازآزمایی برای  0/67 ،RRSاست ( .)25این مقیاس در ایران نیز از زبان
انگلیﺴی بﻪ فارسی ترجمﻪ و ضریب  Cronbach's alphaآن  0/88بﻪ عنوان
شاخصی از همﺴانی درونی برای مقیاس  RRSمحاسبﻪ گردید (.)26
پرسشنامﻪ بهزیﺴتی روانشناختی :فرم ﻛوتاه مقیاس بهزیﺴتی
روانشناختی  Ryffدارای  18گویﻪ در شش خرده مقیاس بﻪ نامهای روابط مثبت
با دیگران ( ،)Positive relation with othersپذیرش خود
( ،)Self-acceptanceتﺴلط بر محیط (،)Environmental mastery
خودمختاری ( ،)Autonomyزندگی هدفمند ( )Objective lifeو رشد فردی
( )Personal growthمیباشد ( .)27با جمﻊ نمرات فرد در این مؤلفﻪها ،میتوان
نمره ﻛلی بهزیﺴتی روانشناختی فرد را بﻪ دست آورد .آزمودنی باید در یک طیف
لیکرت شش درجﻪای (از ﻛامالً موافق تا ﻛامالً مخالف) مشخص ﻛند ﻛﻪ تا چﻪ
حد با هر یک از عبارات موافق است .نمره ﻛل ،میزان بهزیﺴتی روانشناختی فرد
را نشان میدهد .روایی این مقیاس بﻪ شیوه روایی همزمان و با استفاده از
پرسشنامﻪهای افﺴردگی ،اضطراب و استرس معتبر گزارش شده است (.)27
همچنین ،میزان ضریب  Cronbach's alphaبرای نمره ﻛل نﺴخﻪ فارسی
مقیاس 0/71 ،بﻪ دست آمده است (.)28
رویکرد  CBTدر  1جلﺴﻪ  10دقیقﻪای و یک بار در هفتﻪ بﻪ مدت دو ماه
بر اساس بﺴتﻪ آموزشی  Beckاجرا گردید .روایی این پروتکل توسط سازندگان
آن مورد تأیید قرار گرفتﻪ است و از روایی صوری و محتوایی باﻻیی برخوردار
میباشد ( .)17همچنین ،روایی محتوایی آن در پژوهش حاضر توسط دو نفر از
استادان مقطﻊ دﻛتری روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمشهر -خلیج
فارس مورد تأیید قرار گرفت و سپس مورد استفاده قرار گرفت .مداخلﻪ درمان
 CBTبﻪ صورت گروهی برای افراد گروه آزمایش ﻛﻪ بﻪ صورت تصادفی
جایگزین شده بودند ،اجرا گردید .خالصﻪ جلﺴات درمانی در ادامﻪ آمده است.
جلﺴﻪ اول :برقراری اتحاد درمانی و مرور عالیم اختالل اضطراب و
افﺴردگی و نارضایتی از زندگی ،ایجاد پیوستگی گروهی ،توضیح مشکل فرد در
قالب افﺴردگی و اضطراب ،خالصﻪای از طرح درمانی
جلﺴﻪ دوم :معرفی مارپیچ پایین رونده ( )Downhill spiralافﺴردگی و
اضطراب ،ارایﻪ سببشناسی افﺴردگی و اضطراب ،ارایﻪ منطق سﻪ مؤلفﻪ درمان،
بررسی واﻛنش بﻪ شروع طرح درمانی
جلﺴﻪ سوم :مرور تکلیف خانگی ،ساخت سلﺴلﻪ مراتب ترس و اجتناب،
توضیح و تمرین خودبازبینی ( ،)Self-reviewتخصیص تکلیف خانگی
جلﺴﻪ چهارم :مرور تکلیف ،افکار خودآیند ( )Automatic thoughtsو
هیجانات ناشی از آنها ،مروری مقدماتی بر مهارتهای بازسازی شناختی،
شناسایی افکار خودآیند و هیجانات ناشی از آنها ،تخصیص تکلیف خانگی
جلﺴﻪ پنجم :مرور تکلیف خانگی ،تعیین خطاهای تفکر ،بﻪ چالش گذاشتن
افکار خودآیند ،استفاده از پاسخهای عاقالنﻪ ،تخصیص تکلیف خانگی،
آمادهسازی برای اولین جلﺴﻪ رویارویی
جلﺴﻪ ششم :مرور تکلیف ،مرور منطق رویارویی تدریجی و منظم
( ،)Gradual and regular confrontationانجام رویارویی درون جلﺴﻪای ،تکلیف
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خانگی با تأﻛید بر ﻛاهش افﺴردگی و اضطراب و افزایش رضایتمندی بﻪ زندگی
جلﺴﻪ هفتم و هشتم :مرور تکلیف خانگی ،ارایﻪ چندین نکتﻪ تکمیلی درباره
رویاروییهای بعدی ،انجام رویارویی درون جلﺴﻪای ،بررسی پرسشهای مراجﻊ
و پاسخگویی بﻪ آنها در زمینﻪ افﺴردگی و اضطراب و رضایتمندی از زندگی،
تخصیص تکلیف
جلﺴﻪ نهم :مرور تکلیف ،توضیح منطق بازسازی شناختی پیشرفتﻪ ،باورهای
بنیادین ،ﻛشف و بﻪ چالش گذاشتن باورهای بنیادین ،تخصیص تکلیف خانگی با
تأﻛید بر ﻛاهش افﺴردگی و اضطراب و افزایش رضایتمندی بﻪ زندگی
جلﺴﻪ دهم :ارزیابی پیشرفت ،تصمیمگیری درباره درمانهای تکمیلی ،بحث
درباره احتمال عود و پیشگیری از آن ،توضیح فرایند پایان ،بررسی انتظارات از بعد از
پایان گرفتن درمان ،آگاهیبخشی درباره هیجانات مختلف درباره پایان گرفتن
درمان با تأﻛید برﻛاهش افﺴردگی و اضطراب و افزایش رضایتمندی بﻪ زندگی
بﻪ منظور توصیف دادهها ،از شاخصهای مرﻛزی و پراﻛندگی مانند میانگین
و انحراف معیار استفاده و برای تحلیل دادهها از آزمون تعقیبی  Tukeyو
 Bonferroniو آزمون  Repeated measures ANOVAاستفاده شد .ﻻزم بﻪ
ذﻛر است ﻛﻪ بﻪ منظور بررسی پیشفرضهای آزمون استنباطی از آزمونهای
( Leveneجهت بررسی همگنی واریانسها)( Shapiro-Wilk ،جهت نرمال
بودن توزیﻊ دادهها) Mbox ،و ﻛرویت  Mauchlyاستفاده گردید .جهت مقایﺴﻪ
2
دو گروه از نظر جنﺴیت از آزمون  و برای مقایﺴﻪ سن از آزمون ANOVA
استفاده شد .در نهایت ،دادهها در نرمافزار  SPSSنﺴخﻪ version 22, IBM ( 22
 )Corporation, Armonk, NYمورد تجزیﻪ و تحلیل قرار گرفت P > 0/05 .بﻪ
عنوان سطح معنیداری در نظر گرفتﻪ شد.
یافتهها
ﻛلیﻪ افراد داوطلب واجد شرایط شرﻛت ،مطالعﻪ را بﻪ صورت ﻛامل دنبال ﻛردند و
از آنجا ﻛﻪ ریزشی در شرﻛتﻛنندگان در هیج ﻛدام از گروههای مورد بررسی
صورت نگرفت ( 100درصد =  ،)Adherence rateآزمون Intention to treat
( )ITTانجام نشد .میانگین سنی گروههای آزمایش و شاهد بﻪ ترتیب ± 7/83
 36/61و  35/51 ± 7/11سال بود .بین دو گروه تفاوت معنیداری از نظر
مشخصات دموگرافیک وجود نداشت (( )P < 0/050جدول .)1
نمرات اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری و بهزیﺴتی روانشناختی در دو
گروه قبل از انجام مطالعﻪ و پس از پایان آن در جدول  2آورده شده است.

جدول.1توزیعفراوانیومقایسهمشخصاتدموگرافیک 
شرکتکنندگاندوگروه

دسته

متغیرهای
دموگرافیک
جنﺴیت

زن
مرد
مجرد
متأهل
 20تا 30
31-40
41-50
بیسواد
زیردیپلم
ﻛاردانی
ﻛارشناسی

وضعیت تأهل
گروه سنی
(سال)
سطح
تحصیالت

گروه
CBT
(6 )40/0
(1 )60/0
(0 )0
(15 )100
(1 )6/7
(10 )66/7
(4 )26/7
(1 )6/7
(11 )73/3
(2 )13/3
(1 )6/7

شاهد

مقدار P

(4 )26/7
(11 )73/3
(1 ) 6/7
(14 )13/3
(0 )0
(10 )66/7
(5 )33/3
(0 )0
(14 )13/3
(0 )0
(1 )6/7

0/330
< 0/111
0/430

0/080

دادهها بر اساس تعداد (درصد) گزارش شده است.
CBT: Cognitive behavioral therapy

قبل از انجام مداخلﻪ ،آزمونهای  Repeated measures ANOVAو
 AVCOVAجهت رعایت پیشفرضها ،نتایج آزمونهای  ،Mboxﻛرویت
 Mauchlyو  Leveneبررسی شد .از آنجایی ﻛﻪ آزمون  Mboxبرای هیچ یک
از متغیرهای پژوهش معنیدار نبود ،شرط همگنی ماتریسهای واریانس-
ﻛواریانس برقرار بود .همچنین ،عدم معنیداری هر یک متغیرها در آزمون
 Leveneنشان داد ﻛﻪ فرض برابری واریانسهای بین گروهی نیز برقرار
میباشد .بنابراین ،برای بررسی تأثیر روش  CBTبر اضطراب اجتماعی ،نشخوار
فکری و بهزیﺴتی روانشناختی با توجﻪ بﻪ برآورده شدن پیشفرضهای آزمون
پارامتریک ،از آزمون  MANCOVAاستفاده شد (جدول .)3
بر اساس دادههای ارایﻪ شده در جدول  ،4مقدار احتمال آزمون معنیداری
 ،Wilks Lambdaﻛمتر از سطح آلفای تعیین شده ( )α = 0/05است ،پس بین
دو گروه از نظر حداقل یکی از متغیرهای وابﺴتﻪ تفاوت معنیداری وجود داشت.
با توجﻪ بﻪ نتایج مندرج در جدول  ،5مقدار  Fتأثیر متغیر مﺴتقل
(روش  )CBTبر متغیرهای پژوهش معنیدار بود ( .)P > 0/010در نتیجﻪ ،زمانی
ﻛﻪ اثر پیشآزمون از روی نتایج پسآزمون مربوط بﻪ گروهها حذف شود ،تفاوت
بین گروهها در سطح  11درصد اطمینان ،معنیدار میباشد.

شاخصهايمرکزيوپراکندگینمراتاضطراباجتماعی،نشخوارفکريوبهزیستی 

جدول.2
روانشناختیدردوگروهآزمایشوشاهد
متغیر
نمره پرسشنامﻪ اضطراب اجتماعی
نمره پرسشنامﻪ نشخوار فکری
نمره پرسشنامﻪ بهزیﺴتی روانشناختی

گروه
CBT
شاهد
CBT
شاهد
CBT
شاهد

پیشآزمون
33/66 ± 8/21
31/73 ± 8/41
38/06 ± 6/43
37/60 ± 4/13
51/86 ± 4/74
60/11 ± 4/51

پسآزمون
28/60 ± 6/18
31/20 ± 8/26
23/80 ± 4/31
37/26 ± 4/00
65/53 ± 4/12
60/53 ± 4/70

پیگیری
27/06 ± 5/38
30/80 ± 7/20
33/13 ± 4/42
37/46 ± 3/16
64/80 ± 4/02
60/46 ± 4/77

دادهها بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده است.
CBT: Cognitive behavioral therapy
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آزمونمعنیداريآزمونMANCOVA

جدول.3
متغیر
گروه

آزمون
Pillais Trace
Wilks Lambda
Hotelling's trace
Roy's largest root

آماره
0/157
0/043
22/364
22/364

F
21/811
21/811
21/811
21/811

مقدار P
≥ 0/001
≥ 0/001
≥ 0/001
≥ 0/001

میتوان نتیجﻪ گرفت ﻛﻪ روش  CBTبر اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری
و بهزیﺴتی اجتماعی تأثیر دارد .در نهایت ،بﻪ منظور بررسی ماندگاری اثر درمان،
از آزمون  Repeated measures ANOVAاستفاده گردید .بررسی نتایج آزمون
ﻛرویت  Mauchlyنشان داد ﻛﻪ این آزمون نیز برای متغیرهای پژوهش معنیدار
بود .بنابراین ،فرض برابری واریانسهای درون آزمودنیها (فرض ﻛرویت)
رعایت نشد ( .)P ≥ 0/001بنابراین ،از آزمون  Greenhouse-Geisserبﻪ
منظور بررسی نتایج آزمون تک متغیره برای اثرات درون گروهی و اثرات متقابل
استفاده گردید ﻛﻪ با مقدار  )P ≥ 0/001( 0/21تفاوت معنیداری را از نظر
اثربخشی درمان  CBTبر اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری و ﻛیفیت زندگی در
گروههای آزمایش و شاهد در سطح معنیداری  0/05نشان داد .نتایج آزمون
 Repeated measures ANOVAدر جدول  3ارایﻪ شده است.
بر این اساس ،نمرات گروه  CBTدر مقایﺴﻪ با گروه شاهد ،بهبودی
معنی داری در هر سﻪ شاخص اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری و بهزیﺴتی
روانشناختی نشان داد ( .)P ≥ 0/001همچنین ،در این گروه ،نمرات مذﻛور
بهبودی معنیداری در مراحل پسآزمون و پیگیری داشت ( .)P ≥ 0/001جهت
بررسی تفاوت زمانهای اندازهگیری ،از آزمون تعقیبی  Bonferroniاستفاده
گردید ﻛﻪ در جدول  6ارایﻪ شده است.
نتایج حاﻛی از آن بود ﻛﻪ اثربخشی روش  CBTدر مرحلﻪ پیگیری برای هر
سﻪ متغیر اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری و ﻛیفیت زندگی ماندگار بود.
بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی روش  CBTگروهی بر
افﺴردگی ،اضطراب و ﻛیفیت زندگی افراد مبتال بﻪ افﺴردگی بود .یافتﻪها نشان
داد ﻛﻪ روش  CBTگروهی بر افﺴردگی ،اضطراب و ﻛیفیت زندگی افراد مبتال
بﻪ افﺴردگی اثربخش بود .این یافتﻪها با نتایج مطالعات نیکیار و همکاران مبنی
بر اثربخشی روﻛرد  CBTبر افﺴردگی و امید بیماران دارای تومور مغزی ( )21و
رنجبر و همکاران مبنی بر تأثیر روش  CBTبر افﺴردگی ( )30همﺴو بود.
در تبیین این ﻛﻪ روش  CBTبر اضطراب اجتماعی افراد مبتال بﻪ افﺴردگی

اثربخش بود ،میتوان گفت ﻛﻪ ارزیابی بیمار از تأثیر بیماری افﺴردگی بر روند
زندگی و تنیدگی ( )Tensionو تحریکپذیری مفرط ()Excessive irritability
ناشی از افکار منفی از جملﻪ عواملی هﺴتند ﻛﻪ بیشتر از خود بیماری سبب
نگرانی و اضطراب در این افراد میشود .باورهای خاص درباره بیماری ،منجر بﻪ
روشهای مقابلﻪای ناسازگارانﻪ ( ،)Incompatible coping strategiesتشدید
عالیم روانی -جﺴمی و رنج و ناتوانی ناشی از آن میشود .گروه درمانی ش
 CBTنخﺴت این زمینﻪ را فراهم میﻛند تا افراد آزادانﻪ و بدون ترس افکار و
باورهای ناﻛارامد و تحریفهای شناختی خود را بیان ﻛنند و سپس بﻪ بررسی و
اصالح افکار ،باورها زیربنایی و تحریفهای شناختی بپردازند ( .)21بازسازی
شناختی ﻛﻪ بﻪ عنوان تجربﻪگرایی منطقی ( )Rational empiricismنیز شناختﻪ
شده است ( ،)30ﻛمک میﻛند تا افراد با استفاده از استدﻻل منطقی ،برای آزمون
عملی محتوای افکار پر از اضطراب خود در مقابل واقعیت تجربﻪهای
زندگی شان ،جریان افکار مملو از اضطراب خود را شناسایی ﻛنند و حتی افکار
اضطرابی غالب خود را مورد آزمایش رفتاری قرار دهند؛ یعنی احتمال رخ دادن
اتفاقی را ﻛﻪ نﺴبت بﻪ آن نگران هﺴتند ،در واقعیت بیازمایند ( .)7بدین ترتیب،
ارزیابی شناختی حوادث بر پاسخ بﻪ آن حوادث تأثیر میگذارد و مقدمﻪای برای
تغییر فعالیت شناختی خواهد بود .آموزش  CBTدر ایجاد یا تغییر شناخت و
نگرش در افراد نقش تأثیرگذاری دارد ( .)30با توجﻪ بﻪ این ﻛﻪ پیروان رویکرد
 CBTاعتقاد دارند ﻛﻪ وجود برخی خطاهای رایج ذهنی ،میتواند تفﺴیر و
برداشت ما را از واقعیت دچار اشکال نماید و بﻪ دنبال آن ،روحیات و رفتارهای
نامناسب ظاهر گردد ،آموزش  CBTمیتواند در بهبود اضطراب فرد مؤثر باشد و
بﻪ توانایی وی برای انتقال روشن ،صحیح و مؤثر افکار ،احﺴاسات ،نیازها و
خواستﻪهایشان بﺴتگی دارد.
در تبیین این ﻛﻪ رویکرد  CBTبر نشخوار فکری افراد مبتال بﻪ افﺴردگی
اثربخش بود ،میتوان گفت ﻛﻪ این روش از طریق تغییر سبک تفکر انتزاعی و
غیر انطباقی بﻪ سبک تفکر سازنده و اختصاصی ،بﻪ بیمار میآموزد ﻛﻪ چگونﻪ
تلﻪهای تفکر غیر سازنده را شناسایی ﻛند و در دام آنها گرفتار نشود .همچنین،
این مدل درمانی با درگیر ﻛردن فرد در یک زندگی ارزشمند ،فرایند اجتناب از
گیر افتادن در تلﻪهای نشخوار فکری را تﺴهیل مینماید (.)31
تحقیقات نشان دادهاند ﻛﻪ نشخوار فکری ،عامل مهمی در آسیبپذیری
نﺴبت بﻪ افﺴردگی ،پیشبینی شروع ،شدت و مدت افﺴردگی بعدی میباشد
( ،)32بﻪ ﻛارگیری رویکرد  CBTمیتواند باعث ﻛاهش نشخوار فکری گردد.
 CBTبا تغییر دادن تفکر نادرست ،مﺴتقیمترین راه برای تغییر دادن هیجانات و
رفتارهای ﻛژﻛار افراد مبتال بﻪ افﺴردگی است .بنابراین ،در روش  ،CBTرویکرد
فرد از تأثیری ﻛﻪ شناخت بر احﺴاسات و رفتارهای وی دارد ،آگاه میشود (.)31

جدول.4تأثیررویکرد)CBT(Cognitive behavioral therapyبرمتغیرهايوابسته(ANCOVAدرمتن)MANCOVA
منبع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

مقدار P

پیشآزمون
گروه
پیشآزمون
گروه
پیشآزمون
گروه

1
1
1
1
1
1

20/020
13/241
2/343
1/528
102/345
3/125

7/351
4/867
1/370
0/813
102/311
3/127

0/011
0/036
0/252
0/353
> 0/001
0/088

متغیر
اضطراب اجتماعی
نشخوار فکری
بهزیﺴتی روانشناختی
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جدول.5نتایجآزمونRepeated measures ANOVAبهمنظوربررسیتأثیرزمانوگروهبرمتغیرها
مقیاس
اضطراب اجتماعی

منبع متغیر
درون گروهی
بین گروهی

نشخوار فکری

درون گروهی
بین گروهی

بهزیﺴتی روانشناختی

درون گروهی
بین گروهی

منبع اثر

آماره F

مقدار P

زمان
زمان*گروه
گروه
زمان
زمان*گروه
گروه
زمان
زمان*گروه
گروه

70/48
35/31
5/51
175/61
120/30
40/30
164/78
70/50
32/11

0/001
0/001
≥ 0/001
0/001
0/001
≥ 0/001
0/001
0/001
≥ 0/001

رویکرد  CBTبﻪ فرد ﻛمک میﻛند تا بﻪ وسیلﻪ تغییر دادن رفتارها،
احﺴاسات ،نگرشها و باورهای غیر منطقی ،رفتارهای غیر انطباقی را با
واقﻊگرایی ،احﺴاس ﻛارامدی و افزایش فعالیت جایگزین ﻛند ( )33و از این
طریق ،در ﻛاهش نشخوار فکری ﻛمک مینماید .بﻪ عبارت دیگر ،رویکرد CBT
با ﻛاهش افکار غیر منطقی افراد مبتال بﻪ افﺴردگی از جملﻪ ﻛنترل رفتارهای غیر
انطباقی مانند عدم انجام فعالیتهای شغلی و روزمره ،باعث میشود ﻛﻪ افراد
مبتال بﻪ افﺴردگی نگرشهای منفی خود را ﻛاهش دهند و از این طریق ،افکار
منفی در آنان ﻛاهش پیدا ﻛند .روشهایی چون الگودهی ( ،)Modelingﻛﺴب
تجربیات موفقیتآمیز و تقویت اجتماعی ،از جملﻪ روشهای رایجی است ﻛﻪ در
برنامﻪهای  CBTبﻪ ﻛار گرفتﻪ میشود ( .)32بنابراین ،پذیرفتنی است ﻛﻪ نشخوار
فکری در نتیجﻪ رویکرد  CBTبهبود پیدا ﻛند.
در تبیین این ﻛﻪ رویکرد  CBTبر بهزیﺴتی روانشناختی افراد مبتال بﻪ
افﺴردگی اثربخش بود ،میتوان گفت ﻛﻪ شناختها و نگرشهای بیماران بر
بهزیﺴتی روانشناختی ،تأثیر بﺴزایی دارد ( .)30با توجﻪ بﻪ رویکرد  ،CBTآنچﻪ
افراد بر آن باور دارند ،بر احﺴاسات و رفتارهایشان نیز تأثیر میگذارد .از اصول
بنیادی رویکرد  ،CBTتأثیر و تأثر متقابل و پیوستﻪ بین شناختها یا عقاید فرد در
مورد بیماری (افکار) ،احﺴاسات ،رفتارهای او و روابط او با دیگران است (.)33
استفاده از رویکرد  CBTدر افرادی ﻛﻪ اغلب دارای خطاهای شناختی ،باورهای غیر
منطقی و مخرب در زندگی خود هﺴتند ،موجب میشود ﻛﻪ آگاهی افراد نﺴبت بﻪ
اسناد و باورهای غیر منطقی باﻻ رود ( .)34بنابراین ،انجام تمرینات جلﺴات آموزشی
و تکالیف بیرون از جلﺴات ،بﻪ اصالح باورها و اسنادهای غلطی میپردازد ﻛﻪ

مجذور
اتا
0/71
0/55
0/17
0/86
0/81
0/64
0/85
0/71
0/51

موجب بهبود بهزیﺴتی روانشناختی بیماران میشود .آموزشهای رویکرد  CBTبر
اهمیت اﻛتﺴاب مهارتها و استفاده از این مهارتها تأﻛید دارد (.)35
طی آموزشهای ارایﻪ شده ،افراد عالوه بر ﻛار ﻛردن روی تفکرات منفی،
روشهای رفتاری ثمربخش را میآموزند ﻛﻪ این مهارتها آنها را با منابﻊ
ارزشمندی در زندگی مواجﻪ میسازد .افراد تحت تأثیر این آموزشها ،توانایی پیدا
خواهند ﻛرد تا تفکرات اتوماتیک و عواطف تداعیﻛننده آنها و همچنین ،مدارک
جهت تأیید و عدم تأیید آنها را فراهم ﻛنند و بﻪ نوعی بﻪ خودآگاهی برسند
( .)34با توجﻪ بﻪ این ﻛﻪ پیروان رویکرد  CBTاعتقاد دارند ﻛﻪ وجود برخی
خطاهای رایج ذهنی میتواند تفﺴیر و برداشت ما را از واقعیت دچار اشکال نماید
و بﻪ دنبال آن ،روحیات و رفتارهای نامناسب ظاهر گردند ،این ﻛﻪ آموزش روش
 CBTبﻪ افراد بتواند در بهبود بهزیﺴتی روانشناختی افراد مبتال بﻪ افﺴردگی
مؤثر باشد ،بﻪ توانایی آنان برای انتقال روشن ،صحیح و مؤثر افکار ،احﺴاسات،
نیازها و خواستﻪهایشان بﺴتگی دارد (.)35
محدودیتها
از جملﻪ محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان بﻪ عوامل محیطی و خانوادگی،
مانند شرایط خانوادگی ،وضعیت والدین ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی ﻛﻪ ممکن
است نتایج مطالعﻪ را تحت تأثیر قرار دهد ،اشاره ﻛرد ﻛﻪ در تحقیق حاضر ﻛنترل
نشد .همچنین ،پژوهش حاضر تنها بر روی جمعیت افراد مبتال بﻪ افﺴرده
مراجعﻪﻛننده بﻪ مراﻛز جامﻊ سالمت شهر آبادان صورت گرفت و در تعمیم نتایج
بﻪ دیگر مناطق و شهرهای دیگر باید جانب احتیاط را رعایت نمود.

جدول .6نتایجآزمونتعقیبیبونفرونیبرايمقایسهزوجیمیانگیننمراتاضطراباجتماعی،نشخوار 
فکريوبهزیستیروانشناختیدرزمانهايمختلف

متغیر
اضطراب اجتماعی

نشخوار فکری

بهزیﺴتی روانشناختی

مراحل
پیشآزمون پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیشآزمون پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیشآزمون پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون

تفاوت میانگین
-4/46
-3/33
1/13
-2/26
-1/13
0/33
-2/26
-1/13
0/33

خطای معیار برآورد
1/11
1/11
0/51
0/51
0/51
0/53
0/51
0/51
0/53

مقدار P
≥ 0/001
≥ 0/001
0/105
≥ 0/001
≥ 0/001
0/804
≥ 0/001
≥ 0/001
0/804
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پیشنهادها
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده ،از یک متخصص بﻪ عنوان درمانگر بیاطالع
از فرایند تحقیق در آموزش درمان استفاده شود تا احتمال سوگیری ﻛاهش یابد.
همچنین ،پیشنهاد میگردد پژوهش پس از آموزش گروهی بﻪ صورت مشاوره
فردی نیز پیگیری شود .استفاده از یک جامعﻪ وسیﻊتر از افراد مبتال بﻪ افﺴردگی
برای افزایش تعمیمپذیری در جهت بهبود اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری و
بهزیﺴتی روانشناختی در افراد دارای عالیم بالینی ابتال بﻪ افﺴردگی نیز پیشنهاد
میگردد .با توجﻪ بﻪ یافتﻪهای مطالعﻪ حاضر ،میتوان بﻪ متخصصان سالمت
روان و افراد فعال در حوزه سالمت و بهداشت ،توصیﻪ ﻛرد ﻛﻪ با طراحی و
ﻛاربرد روشهای مناسب الهام گرفتﻪ شده از آموزش برنامﻪهای  ،CBTبر
سالمت روان بیماران مبتال بﻪ افﺴردگی بیفزایند.
نتیجهگیری
بر اساس یافتﻪهای تحقیق حاضر ،میتوان گفت ﻛﻪ رویکرد  CBTگروهی بر
افﺴردگی ،اضطراب و ﻛیفیت زندگی افراد مبتال بﻪ افﺴردگی تأثیر دارد و میتوان
از این روش برای ﻛمک بﻪ بیماران مبتال بﻪ افردگی سود برد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیلﻪ از ﻛلیﻪ بیماران شرﻛتﻛننده در پژوهش و همچنین ،از مﺴؤوﻻن
مراﻛز جامﻊ سالمت آبادان تشکر و قدردانی بﻪ عمل میآید.
نقش نویسندگان
طراحی و ایدهپردازی مطالعﻪ :احمدرضا ورمزیار و بهنام مکوندی
جذب منابﻊ مالی برای انجام مطالعﻪ :احمدرضا ورمزیار ،بهنام مکوندی ،ناصر
سراج خرمی
خدمات پشتیبانی ،اجرایی و علمی مطالعﻪ :احمدرضا ورمزیار ،بهنام مکوندی،

ناصر سراج خرمی ،نگین مرادی
فراهم ﻛردن تجهیزات و نمونﻪهای مطالعﻪ :احمدرضا ورمزیار و بهنام مکوندی
جمﻊ آوری داده ها :احمدرضا ورمزیار
تحلیل و تفﺴیر نتایج :ناصر سراج خرمی ،فردین مرادیمنش
خدمات تخصصی آمار :ناصر سراج خرمی
تنظیم دست نوشتﻪ :احمدرضا ورمزیار ،بهنام مکوندی ،ناصر سراج خرمی ،فردین
مرادیمنش ،نگین مرادی
ارزیابی تخصصی دستنوشتﻪ از نظر مفاهیم علمی :احمدرضا ورمزیار ،بهنام
مکوندی ،ناصر سراج خرمی ،فردین مرادیمنش ،نگین مرادی
تأیید دستنوشتﻪ نهایی جهت ارسال بﻪ دفتر مجلﻪ :احمدرضا ورمزیار ،بهنام
مکوندی ،ناصر سراج خرمی ،فردین مرادیمنش ،نگین مرادی
مﺴؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعﻪ از آغاز تا انتشار و پاسخگویی بﻪ
نظرات داوران :احمدرضا ورمزیار ،بهنام مکوندی ،ناصر سراج خرمی ،فردین
مرادیمنش ،نگین مرادی
منابع مالی
پژوهش حاضر برگرفتﻪ از رسالﻪ مقطﻊ دﻛتری تخصصی روانشناسی سالمت با
ﻛد اخالق  IR.AJUMS.REC.1397.354و ﻛد ثبت  R000053341در مرﻛز
ثبت ﻛارآزمایی های بالینی ﻛشور ژاپن ،مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خرمشهر میباشد .مطالعﻪ بدون حمایت مالی انجام گرفت .دانشگاه آزاد اسالمی
واحد خرمشهر در جمﻊآوری دادهها ،تحلیل و گزارش آنها ،تنظیم دستنوشتﻪ و
تأیید نهایی مقالﻪ برای انتشار اعمال نظر نداشتﻪ است.
تعارض منافع
نویﺴندگان تعارض منافﻊ ندارند.
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The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on the Social Anxiety,
Rumination and Psychological Well-Being of People with Depression Referred
to the Integrated Health Centers: Randomized Clinical Trial
Ahmadreza Varmzyar1 , Behnam Makvandi2 , Nasser Seraj-Khorrami3 , Fardin Moradi-Manesh3 ,
Negin Moradi4

Abstract

Original Article

Introduction: Depression as an emotional factor is one of the mental disorders that should be seriously considered.
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the social anxiety,
rumination and psychological well-being of people with depression.
Materials and Methods: The present study was a randomized clinical trial with a control group. The target
population was people with depression who referred to the integrated health centers in Abadan. In this study, 30
people with depression who were willing to participate in the study were purposefully selected according to the study
criteria and were randomly assigned to the experimental and control groups (each group consisted of 15 people). The
volunteers were requested to fill the research questionnaires in the pre-test. Then the experimental group participated
in 9 sessions of behavioral cognitive context and the control group were saved on the treatment waiting list. After the
last treatment session for the experimental group, both groups filled the questionnaires again in the post-test and
follow-up stages. Data were collected using Persian version of Beck Depression Inventory, Social Anxiety
Questionnaire, Ruminant Questionnaire, and Psychological Welfare Questionnaire. Data analysis was performed
using one-variable, and multivariate analysis of covariance testat the significance level of 0.05.
Results: The results showed that group cognitive-behavioral therapy had a significant effect on social anxiety
(P≤0.001), rumination (P≤0.001) and quality of life (P≤0.001) of people with depression.
Conclusion: It can be concluded that group cognitive-behavioral therapy was effective on social anxiety, rumination
and psychological well-being of people with depression and this approach may be recommended to improve the
psychological problems of people with depression.
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