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Abstract
Introduction: Depressed women experience
more mental distress and negative emotions
than normal women and their lives changes
more radically. The aim of this research was to
compare the effectiveness of enhancementbased cognitive-behavioral therapy and classical
cognitive-behavioral therapy on depression and
quality of life in depressed women.
Method: In a randomized control trial design
among population of all reffered depressed
women to Sanandaj counseling centers in year
2017 a total sample of 40 women were selected
and randomly divided to three groups of:1enhancement-based
cognitive-behavioral
therapy, 2- classical cognitive-behavioral
therapy and 3-control . In all three groups Beck
Depression Scale and Quality of Life
Questionnaire were administered and data were
analyzed using a multivariate covariance
analysis.
Results: The results showed that both classical
cognitive-behavioral therapy and enrichmentbased cognitive-behavioral therapy were
effective in reducing depression and enhancing
quality of life of depressed women; However
better therapeutic effects were evident for
enrichment-based therapy on quality of lifes of
depressed women.
Conclusion: Classical and enrichment-based
cognitive-behavioral therapies could reduce
depression and improve quality of life in
depressed women.
Keywords:
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چکیده
 زنان افسرده نسبت به زنان غیر افسرده فشار رواني و:مقدمه
عواطف منفي بیشتري را تحمل ميکنند و زندگیشان دستخوش
 هدف این پـژوهش مقایسه اثربخشي.تغییرات زیادتري است
- درمان شناختي رفتاري مبتني بر غنيسازي و درمان شناختي
رفتاري کالسیک بر افسردگي و کیفیت زندگي در زنان افسرده
.بود
 در پژوهشي با طرح کاربندي تصادفي کنترل شده از جامعه:روش
 براي درمان افسردگي6931 پژوهش شامل کلیه زناني که در سال
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پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه کیفیت زندگي اجرا شد و
دادههاي پژوهش با استفاده از روش تحلیل کورایانس چندمتغیره
.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 رفتاري-  نتایج نشان داد که هر دو درمان شناختي:یافتهها
کالسیک و درمان شناختي رفتاري مبتني بر غنيسازي بر کاهش
افسردگي و افزایش کیفیت زندگي مؤثر هستند؛ با این حال درمان
.غني سازي اثر بهتري بر کیفیت زندگي زنان افسرده نشان داد
 رفتاري کالسیک-  ميتوان از درمانهاي شناختي:نتیجهگیری
و مبتني بر غنيسازي براي کاهش افسردگي و افزایش کیفیت
.زندگي در زنان افسرده استفاده کرد
، درمان شناختي رفتاري مبتني بر غنيسازي:واژههای کلیدی
. افسردگي، کیفیت زندگي، رفتاري کالسیک- درمان شناختي
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مقدمه
زنان ازجمله افراد جامعه هستند که توجه به سالمترواني
آنها بسیار اهمیت دارد .داشتن روحیه امید ،سرزندگي و
شادابي ميتواند تأثیر بسزایي در نحوه کارکرد و فعالیت آنها
داشته و بهنوبهي خود موجبات شادي نسل بعد را فراهم
نماید .افسردگي که یک معضل ســالمت عمومي در نهاد
اجتماعي خانواده محســوب ميشود( )6پدیدههاي
اســترسزا اســت و آسیبپذیري افراد ،بهخصوص زنان را
به مشــکالت جسماني و روانشــناختي دو برابر ميکند
( )2و پیامدهاي منفي همچون نقص سیستم ایمني،
اختالالت خلقي ،اختالالت اضطرابي ،سوءمصرف مواد،
خودکشي ،تغییر در سبک زندگي و خودپنداره ،تغییر در
روابط اجتماعي را در پي دارد( )9و عالوه بر سیســتم
خانواده ،سیســتم اجتماع را نیز درگیر ميکند(.)0
یکي از اختالالت روانشــناختي که زنان افسرده با آن
دستوپنجه نرم ميکنند ،افسردگي )5(6و تغییر در کیفیت
زندگي است .افسردگي اختاللي است که با کاهش انرژي و
عالقه ،احساس گناه ،اشکال در تمرکز ،بياشــتهایي و
افکار مرگ و خودکشــي مشخص ميشود و با تغییر در
سطح فعالیت ،توانایيهاي شناختي ،تکلم ،وضعیت خواب و
اشــتها همراه اســت که منجر به اختالل در عملکرد
شغلي ،روابط اجتماعي و روابط بین فردي ميشود(.)1
هر انساني در مقاطع متفاوتي از سن خود ممکن است
افسردگي را تجربه کند .این بیماري ميتواند سالمت
جسماني ،احساسات ،رفتار و سالمت روحي انسانها را
تحتالشعاع قرار دهد( .)7و با وجود اینکه افسردگي در تمام
گروهها مشاهده ميشود اما برخي از گروهها نسبت به
دیگران آسیب پذیرترند و ميتوان گفت که شیوع کلي
افسردگي در زنان نسبت به مردان بیشتر است( .)1شانس
ابتال به افسردگي زنان دوبرابر مردان است و  64تا 25
درصد زنان در طول زندگي خود یک بار دورههاي
افسردگي را تجربه ميکنند .عواملي مانند اولین قاعدگي،
بارداري ،زایمان و یائسگي رویدادهاي طبیعي در چرخه
زندگي هستند که هر کدام از آنها به تنهایي ميتوانند باعث
افزایش آسیبپذیري زنان در برابر افسردگي شوند( .)3در
دنیاي امروز ارتقاء کیفیت زندگي 2از اهمیت ویژهاي

برخوردار است .منظور از کیفیت زندگي فاصله بین انتظارات
و تجربیات افراد از واقعیتهاي زندگي است( .)64کیفیت
زندگي ،بنا به تعریف سازمان جهاني بهداشت ،شامل درک
فرد از موقعیت خود در زندگي ،در ساختار فرهنگ و سامانه
ارزشي که فرد در آن زندگي ميکند و در ارتباط با اهداف،
انتظارات ،استانداردها و مسائل مهم براي آنهاست( .)66در
بین پژوهشگران ،سازه کیفیت زندگي از عوامل عیني
(کارکردهاي جسماني ،رواني و اجتماعي) و عوامل ذهني
(بهزیستي دروني) متأثر است .عوامل عیني شامل سطح
سواد ،سطح درآمد ،شرایط کاري ،وضعیت تأهل ،امنیت،
جایگاه اقتصادي  -اجتماعي و روابط بین فردي است و
شاخصهاي ذهني بر اساس ارزیابي و برداشت افراد از
میزان رضایت از زندگي و شادي ناشي از آن و نظایر آن به
دست ميآید(.)62
افسردگي یک عامل پیشبین قوي در آسیب به کیفیت
زندگي بزرگساالن محسوب ميشود؛ بهطوريکه یافتههاي
پژوهشي جدید حاکي از آن است که حتي سطوح خفیف
افسردگي با کاهش معنادار کیفیت زندگي در افراد بزرگسال
همراه است( .)69ازآنجایيکه درمان افسردگي همواره با
بهبود کیفیت زندگي در افراد همراه بوده است توجه و
رسیدگي خاص به بهداشت رواني افراد و اقدامات درماني
مناسب ،مسئله عمدهاي است که باید با دقت بیشتري به
آن پرداخت .از شیوههاي رایجي که براي درمان افسردگي
و بهبود کیفیت زندگي به کار برده ميشود ميتوان به
درمان شناختي رفتاري مبتني بر غنيسازي روابط زوجین9
و درمان شناختي  -رفتاري کالسیک 0اشاره نمود .روش
شناختي  -رفتاري کالسیک ،رویکردي فعال ،جهتبخش،
محدود و از لحاظ زماني سازمانیافته است که طبق آن
عاطفه و رفتار فرد عمدتاً برحسب ساختیابي او از جهانش
تعیین ميشود و بهطور ویژه در درمان افسردگي مؤثر بوده
است؛ چرا که این درمان با تمرکز بر افکار و اعتقادات
ناسازگاري که باعث آغاز و حفظ افسردگي شدهاند ،باعث
بهبود افسردگي ميشود(.)60
درمان شـناختي  -رفتـاري کالسیک کـه از دهـه 6374
براي درمان انواع بیماران افسرده مطرح شده اسـت ،یکي
از این رویکردها است که براي درمان انواع بیماران افسرده

1. Depression
2 . Quality of Life

3 . Enhancement - Based Cognitive Behavioral Therapy
4 . Classical Cognitive Behavioral Therapy
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کنترل بهتري بر زندگي خود و گامي مؤثر در تقویت روابط
برخواهند داشت .رویکرد غنيسازي ارتبـاط ،بر اهمیت
شناخت باورهاي افراد دربارهي علت بروز مشکالت تأکید و
به مراجعان کمک ميکند تا مهارتهاي الزم براي حل
مشکالتشـان را یاد بگیرند( .)26غنيسازي روابط یکي از
رویکردهاي پرکاربرد و شناختهشده در زمینه پیشگیري از
عواقب آسیبزاي نابساماني روابط زناشویي است که با
هدف کمک به زوجین براي آگاهي از افکار و احساسات
خود و همسر ،گسترش همدلي و صمیمیت و رشد ارتباط
مؤثر و مهارتهاي حل مسأله در آنها اجرا ميشود(.)22
در تحقیقات مختلف تأثیر رضایت از روابط زناشویي بر
بهبودي بیماران افسرده نشان داده شده است( )29و هدف
برنامه غنيسازي روابط این است که از طریق افزایش
آگاهي زوجین از نقاط مثبت رابطهشان به غنيسازي روابط
زناشویي و فراهم ساختن مهارتهایي براي بهبود روابط ،به
افراد در آستانه ازدواج کمک ميکند .در برنامهها و
درمانهاي غنيسازي زوجها  3مهارت به هم پیوسته را یاد
ميگیرند که کیفیت روابط را افزایش ميدهد .استفاده از
این مهارتها تعامالت را به احترام ،فهم ،همکاري و
مراقبت دوطرفهي بیشتري هدایت ميکند .مهارت
ابرازگري ،مهارت همدالنه ،مهارت تسهیلکننده (آماده
سازي) ،مهارت حل مسأله یا تعارض ،مهارت تغییر خود،
مهارت کمک به تغییر دیگران ،مهارت بحث و مذاکره،
مهارت رهبري ،مهارت انتقال و تعمیم( .)20از نظر
غنيسازي روابط همیشه ميتوان به شیوهاي رفتار نمود که
پاسخهایي که از دیگران دریافت ميشوند بیشتر پاسخهاي
مطلوب باشند .در تمام حیطهي روابط بین فردي و بهویژه
روابط زناشویي و خانوادگي ،هدف غنيسازي روابط این
است که به شرکتکنندگان بي آموزد که چگونه هشیارانه
چنین انتخابهایي انجام دهند .نظریهي بین فردي معتقد
است که بهتر است شخصیت بهعنوان الگوي داخلي
تمایالت و واکنشهاي رفتاري بین فردي نگریسته شود.
درنتیجه افزایش توانایي افراد براي انعطافپذیري و انتخاب
آگاهانه ،بهمنظور به دست آوردن اهداف فردي و اجتماعي
مثبت ،سریعترین و مطمئنترین راه افزایش سازگاري و
رضایتمندي است .همچنین بهترین شیوه براي افزایش
تأثیر و سودمندي درمان است .از دیدگاه غنيسازي روابط،

که کیفیت زندگیشان کاهش پیدا کرده مطرح شده و
سودمندي آن در برخي از پژوهشها تأییـد شده است.
بهطور مثال؛ یعقوبي نصرآبادي و همکاران( )65در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که گروه درماني شناختي -
رفتاري بهطور معناداري ( )P>4/45در کاهش افسردگي
بیماران بستري مبتال به اختالالت خلقي مؤثر بوده است.
علیپور و همکاران( )61نیز در پژوهشي دیگر ،به این نتیجه
رسیدند که درمان شناختي  -رفتاري در کاهش افسردگي،
اضطراب و کاهش قند خون ناشتاي زنان متأهل افسردگي
دیابتي مؤثر است .همچنین طالئي و همکاران( )67در
پژوهش مداخلهاي خود که بر روي  94زن نابارور
مراجعهکننده به بیمارستان ناباروري شهر مشهد انجام شد
درنهایت به این نتیجه رسیدند که روش شناختي  -رفتاري
بر افسردگي زنان نابارور گروه آزمون در مقایسه با گروه
شاهد ،تأثیر معناداري داشت؛ بهطوريکه ميتوان گفت
درمان شناختي  -رفتاري گروهي بر بهبود افسردگي و
کاهش مشکالت روانشناختي زنان نابارور مؤثر است.
نتایج پژوهش رنجبر و همکاران( )61با موضوع بررسي اثر
بخشي درمان رفتاري  -شناختي کالسیک به شیوه گروهي
بر میزان افسردگي نشان داد گروه درماني شناختي -
رفتاري بر کاهش افسردگي بیماران مبتال به افسردگي
خفیف مؤثر است .خالدیان و همکاران( )63نیز در پژوهش
خود نشان دادند درمان گروهي شناختي  -رفتاري در
کاهش افسردگي افراد معتاد مؤثر بود .گرچه سودمندي
روش شناختي  -رفتاري در برخي از پژوهشها تأیید شده
است ،امـا بـه دنبـال بعـضي انتقـادات از ایـن رویکـرد،
روشهاي تلفیقـي دیگري براي درمان مشکالت رواني
ارائه شـده اسـت .از سال  6334به بعد با شروع موج سوم
درمان رفتاري شناختي گرایش به سمت پروتکلهاي
درمـاني جدیـد بر پایة شناخت درماني افزایش یافـت و
درمـانهـایي چـون درمـان فراشـناختي ( )MCTو
غنيسازي روابط زوجین ( )REمعرفي شد( .)24یکي از
راههاي افزایش کیفیت زندگي آموزش به آنها ميباشد و
آموزش غنيسازي روابط زناشـویي نقـش مهمي را در این
راستا ایفا ميکند این رویکرد درصدد پـرداختن بـه
مشکالت زناشویي پیش از بحراني شدن آن برميآید و
زوجـین بـا آموزش مهارتهاي سالم در این برنامهها به
روشهاي تازه و مـؤثري دست ميیابند که با اعمال آنها،
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ذکر شده ،و پیامدهاي اجتماعي ،اقتصادي و عاطفي بیماري
افسردگي و کاهش کیفیت زندگي در زنان افسرده و اهمیت
آن در این گروه از افراد جامعه ،مطالعه حاضر درصدد است
تا میزان اثربخشـي درمان شناختي  -رفتاري کالسیک و
درمان شناختي رفتاري مبتني بر غنيسازي روابط زوجین بر
نشانههاي افسـردگي زنان را بررسي نماید .امید است
یافتههاي پـژوهش حاضـر راهگشاي پژوهشهاي آینده در
زمینه روشن کردن نقش مکانیزم هاي هر یک از انواع
درمـان در نحوه و میزان اثر هرکدام از آنها بر افسردگي و
کیفیت زندگي باشـد.
روش

درمان پیشگیري و غنيسازي در نگاه اول نقاط متفاوت
یک پیوستار دیده ميشوند(.)20
غنيسازي روابط ،حرکت براي رشد رابطه زناشویي است و
به تقویت رابطه از طریق ایجاد اهداف براي ازدواج
ميانجامد( .)25به طور اختصاصيتر ،عواملي که این
رویکرد براي حفظ روابط سالم و طوالني آنها را الزم مي
داند ،توانایي حل مشکالتي که براي هر دو همسر بهعنوان
عامل فشارزا بهحساب ميآید ،توانایي ایجاد جو حمایتي در
هنگام گفتوگو براي حل مسأله ،توانایي درک دیدگاه
دیگري و ارتباط با همسر ،توانایي دیدن خود و دیگري به
طور روشن و بدون تحریف ،توانایي مدیریت تبادل ارتباط
منفي و کنترل خشم ،توانایي تغییر الگوهاي رفتاري که
شخص خواهان آن است و توانایي کمک به همسر تا
الگوهاي ارتباطي خود را بهطور مطلوب تغییر دهد ،هستند.
در این راستا  3مهارت بههمپیوسته به زوجها آموزش داده
ميشود؛ ابرازگري ،همدلي ،بحث و مذاکره ،حل مسأله و
تعارض ،آسانسازي و تساهل ،تغییر خود ،کمک به تغییر
همسر ،انتقال و تعمیم و نگهداري و تداوم( .)20غنيسازي
به شیوههاي مختلفي صورت ميگیرد و هرکدام از این
شیوهها میزان تأثیرگذاري متفاوتي دارند ولي بر اساس
تحقیقات صورت گرفته ،شیوه غنيسازي روابط ،بیشترین
میزان اثرگذاري و مطلوبیت را داشته و نتایج پژوهشها در
مرحله پیگیري نیز اعتبار و اثرگذاري این شیوه را بیشتر از
سایر روشها نشان داده است( .)21بنابراین این درمـان در
عـین کوتـاه بـودن بیشتر مبتنـي بـر راهبردهـا ،مهارتها
و فرآینـدهایي است که شـناختهـا را ارزیـابي ،کنتـرل و
نظـارت ميکنند(.)21
از آنجا که شــالوده و بنیان خانواده و جوامع در درجه اول،
به ســالمت زنان آن جامعه بســتگي دارد و لذا
پیشــگیري از افسردگي و پیامدهــاي منفي آن ،براي
ارتقاء ســالمت آنهــا ضروري به نظر ميرســد و
همچنین با توجه به اینکه اثربخشي دو مدل درمان
شناختي  -رفتاري کالسیک و درمان شناختي رفتاري
مبتني بر غنيسازي بـر افسردگي و کیفیت زندگي به ویژه
در زنان در پژوهشهـاي مختلفـ و بهطور جداگانه نشـان
داده شد و بهعالوه مرور پژوهشهاي پیشین نشان داد که
مطالعهاي وجود نداشته است که میزان اثربخشي این دو
درمان را همزمان مقایسه کند ،همچنین با عنایت به موارد

طرح پژوهش :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشي
از نوع پیشآزمون  -پسآزمون همراه با گروه کنترل بود.
آزمودنیها :جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت بودند از
کلیه زنان افسرده که در سال  6931براي درمان افسردگي
به مراکز مشاوره شهر سنندج مراجعه کرده بودند .براي
انتخاب نمونه از نمونهگیري در دسترس استفاده شد بدین
ترتیب که سه مرکز مشاوره از بین کلیه مراکز مشاوره شهر
سنندج انتخاب و پس از اعالم فراخوان براي شرکت در
طرح درماني  04نفر از کساني که مایل به شرکت در طرح
درماني بودند و طي انجام مصاحبه روانشناختي ،تشخیص
افسردگي اساسي 6دریافت کرده بودند ،بهصورت تصادفي در
سه گروه ،درمان شناختي رفتاري مبتني بر غنيسازي (60
نفر) ،درمان شناختي  -رفتاري کالسیک ( 69نفر) و گروه
کنترل ( 69نفر) ،جایگزین شدند .مالکهاي ورود به طرح
درماني عبارت بودند از  .6تشخیص افسردگي بر اساس
انجام مصاحبه تشخیصي روانشناختي  .2قرار گرفتن در
محدوده سني  24تا  54سال  .9دارا بودن حداقل
تحصیالت سوم راهنمایي .مالکهاي خروج از طرح
درماني عبارت بودند از  .6دریافت درمانهاي دارویي و
روانشناختي در شش ماه گذشته  .2سوءمصرف مواد یا الکل
 .9وجود اختالالت شخصیتي و رواني بهغیراز افسردگي.
الزم به ذکر است که تا مرحله پسآزمون  0نفر از افراد
ریزش کردند ( 6نفر از گروه شناختي رفتاري و گروه کنترل
و  2نفر از گروه غنيسازي) و در انتها در هر گروه  62نفر با
پژوهشگر همکاري کردند.
1 . Major Depressive Disorder
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ناصر یوسفي و همکاران

مقایسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري کالسیک و درمان...

دروني و بازآزمایي  4/79تا  4/32گزارش شده است .در این
پژوهش نیز آلفاي کرونباخ  4/12بوده است.
روند اجرای پژوهش :در ابتدا در هر سه گروه
پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه کیفیت زندگي اجرا
شد .سپس گروه درمان غنيسازي طي  1جلسه  2ساعته و
گروه درمان شناختي  -رفتاري طي  3جلسه  2ساعته تحت
درمان قرار گرفتند و گروه کنترل درماني دریافت نکردند.
در انتها نیز در هر سه گروه پرسشنامه افسردگي بک و
پرسشنامه کیفیت زندگي دوباره اجرا شد و دادههاي
پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوارایانس چندمتغیره
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با مرور متون مربوط به
درمان شناختي رفتاري کالسیک نظیر هاوتون )96(5و
داتیلیو )92(1فرمت جلسات درماني شناختي رفتاري
کالسیک ،بر مبناي مهارتهاي تغییر باورها و شناختهاي
معیوب و آموزش مهارتهاي ارتباطي جهت مقابله با
آسیبهاي شناختي و اجتماعي زنان افسرده بهصورت زیر
تدوین شد .محتواي جلسات درماني و منابع مورد استفاده
بهصورت خالصه به شرح زیر بود.
یافتهها
میانگین سن نمونه در این پژوهش  92/0سال بوده است.
همچنین  26نفر از زنان ( 51/99درصد) داراي  6فرزند و
 65نفر بدون فرزند بودند .پس از اجراي مداخله میانگین و
انحراف استاندارد متغیرهاي وابسته مورد بررسي قرار گرفت
که نتایج آن در جدول  9ارائه شده است.
همانگونه که در جدول  9قابل مشاهده است میانگین
کیفیت زندگي در دو گروه آزمایشي نسبت به گروه کنترل
در مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیشآزمون افزایش
پیدا کرده و در متغیر افسردگي کاهش یافته است .با توجه
به اینکه طرح پژوهش حاضر از نوع پیشآزمون -
پسآزمون با گروه کنترل بود ،براي تجزیه وتحلیل
دادههاي به دست آمده از آزمون آماري تحلیل کوواریانس
چندمتغیره ( )MANCOVAاستفاده شد .استفاده از این
آزمون مستلزم رعایت چند پیشفرض اولیه است .یکي از
این پیشفرضها ،نرمال بودن توزیع نمرات است .براي
بررسي این پیشفرض از آزمون شاپیروویلک استفاده شد.
نتایج حاصل از بررسي این پیشفرض در مورد نمرات خرده

ابزار
این پرسشنامه یک ابزار خود
 .6پرسشنامه کیفیت
گزارشي  21سؤالي است که چهار حیطه کیفیت زندگي
جسماني ،رواني ،اجتماعي و محیطي 2را ارزیابي ميکند.
گروه سازندگان این پرسشنامه ،کیفیت زندگي را ادراک
افراد از سیستمهاي ارزشي و فرهنگي و همچنین اهداف
شخصي ،استانداردها و نگرانيهاي خود ،تعریف ميکنند.
بر طبق نتایج گزارششده توسط گروه سازندگان مقیاس
کیفیت زندگي سازمان بهداشت جهاني که در  65مرکز
بینالمللي این سازمان انجامشده ،آلفاي کرونباخ خرده
مقیاسهاي چهارگانه و کل مقیاس بین  4/79تا 4/13
گزارششده است( .)27آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در
ایران توسط نجات ،منتظري ،هالکویي ناییني ،محمد و
مجدزاده( )21در حیطههاي جسماني ،رواني و محیطي
باالي  4/7و در حیطه روابط اجتماعي  4/55گزارششده
است .در این پژوهش نیز آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در
حیطههاي جسماني ،رواني و محیطي باالي  4/77و در
حیطه روابط اجتماعي  11بوده است.
 .2پرسشنامه افسردگي بک :9پرسشنامه افسردگي بک یک
ابزار خود گزارشي است که شامل  26گویه است و هر گویه
یک جنبه خاص از افسردگي را ميسنجد که عبارتاند از
غمگیني ،بدبیني ،احساس شکست ،نارضایتي ،احساس
گناه ،انتظار تنبیه ،دوستنداشتن خود ،خودسرزنشي ،افکار
خودکشي ،گریه کردن ،بيقراري ،کنارهگیري اجتماعي،
بيتصمیمي ،بيارزشي ،از دست دادن انرژي ،تغییر در
الگوي خواب ،تحریکپذیري ،تغییر در اشتها ،اشکال در
تمرکز ،خستگيپذیري و کاهش عالقه جنسي .بک ،استیر
و گاربین )23(0ثبات دروني این ابزار را  4/79تا  4/39با
میانگین  4/11و ضریب آلفا براي گروه بیمار  4/11و غیر
بیمار  4/16گزارش کردهاند .فتي( )94پایایي این پرسشنامه
را در جامعه بزرگساالن ایراني  4/71و اعتبار آن را  4/10و
همچنین ثبات دروني آن را  4/19گزارش کرده است
همچنین روایي پرسشنامه با استفاده از روش همساني
زندگي:6

1. WHOQOL-BREF
2 . Quality of Physical, Mental, Social and
Environmental Life
3 . Beck Depression Inventory-II
4 . Beck, Steer & Garbin

5 . Hawton
6 . Dattilio
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مجله روانشناسي بالی ني

مقیاسها و متغیرهاي کلي پژوهش در گروه آزمایش و
گروه کنترل داراي سطح معني داري بیشتر از  4/45است
که نرمال بودن دادهها را تأیید ميکند.
در ادامه ،پیشفرض همگني واریانسها بررسي شد .بدین
منظور از آزمون لون استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد
که مقادیر آماره  Fکه نشاندهنده مقدار آزمون لون براي
بررسي همگني واریانسهاي گروههاي آزمایش و کنترل
است ،در هیچ یک از مقیاسهاي پیشآزمون معنادار نیست
( .)P>4/45با توجه به این نتیجه پیشفرض برابري
جلسه
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

واریانسهاي دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهاي
پژوهش تأیید ميشود .همچنین پیشفرض همگني
ماتریس واریانس کواریانس توسط آزمون امباکس بررسي
شد که که  Fبه دست آمده ( )4/51معني دار نبود ( )4/70و
به این صورت این پیشفرض هم رعایت شده است .با
توجه به اینکه مهمترین پیشفرضهاي استفاده از آزمون
تحلیل کوواریانس رعایت شده است ،نتایج اجراي این
آزمون در جدول  0و  5ارائه شده است.

جدول (1شرح جلسات درمانی شناختی  -رفتاری کالسیک
محتوا
هدف
برقراري رابطه درماني ،آشنا
معارفه و آشنایي ،بیان اهداف پژوهشي و چگونگي روند پژوهش،
نمودن افراد با موضوع
تعداد جلسات و قوانین و مقررات گروه آموزشي ،اجراي پیشآزمون
پژوهش ،اجراي پیشآزمون
بررسي تکالیف جلسه قبل و بحث درباره اهداف درمانجویان از
شرکت در طرح پژوهشي ،توانمندسازي اعضاء درزمینه خودآگاهي و
خودآگاهي
شناخت خصوصیات ،نیازها ،خواستهها ،اهداف ،ارزشها و هویت خود
بررسي تکالیف جلسه قبل و بحث درباره مشکالت درمانجویان در
شناسایي و تغییر تحریفهاي مسیر خودآگاهي و بررسي نیازها و خواستهها ،آشنایي اعضا با رابطه
بین فکر ،احساس و رفتار و آشنایي با افکار خودآیند ،تحریفات
شناختي
شناختي و به چالش کشیدن تحریفهاي شناختي
بررسي تکالیف جلسه قبل و بحث درباره تحریفهاي شناختي
شناسایي شده و تأثیر آنها در افکار ،احساسات و رفتار درمانجویان،
آشنایي با مفهوم اسناد
آشنایي با مفهوم اسناد و بررسي علل سوءبرداشتها و آموزش شیوه
تغییر اسنادها
بررسي تکالیف جلسه قبل ،بحث در مورد تأثیر تغییر اسنادها در
احساسات ،افکار و رفتار درمانجویان ،آموزش مهارت حل مسأله
آشنایي با مهارت حل مسأله
شامل تعریف مشکل ،ارائه راهحلهاي جایگزین ،ارزیابي راهحلها،
انتخاب و اجراي راهحل انتخابي و ارزیابي راهحل انتخابي اجراشده
بررسي تکالیف جلسه قبل و بحث در مورد تأثیر بهکارگیري مهارت
حل مسأله در زندگي شخصي و اجتماعي ،تعریف ارتباط و عناصر
آشنایي با مهارتهاي ارتباطي
آن ،آشنایي اعضا با مهارت ارتباط مؤثر و ویژگيهاي آن و آموزش
و مذاکره
شیوههاي مؤثر مذاکره و رفع اختالف
بررسي تکالیف جلسه قبل و بحث در مورد تأثیر بهکارگیري
شیوههاي ارتباط مؤثر در زندگي شخصي و اجتماعي ،آشنایي
آشنایي با رفتار جرأتمندانه
درمانجویان با رفتار جرأتمندانه و انجام فعالیتهاي عملي و ایفاي
نقش در جهت آموزش این مهارت
بررسي تکالیف جلسه قبل و بحث درباره تأثیر بهکارگیري رفتار
جرأتمندانه در زندگي شخصي و اجتماعي درمانجویان ،بررسي
بررسي تغییرات سازنده و
تغییرات سازندهاي که در طول جلسات درماني اتفاق افتاده است،
تثبیت و تحکیم آنها
برجستهسازي موفقیتهاي درمانجویان ،بحث در مورد چگونگي
تثبیت تغییرات ایجاد شده
ارائه خالصهاي از جلسات درماني و مرور کلي مهارتهاي آموزش
داده شده ،بحث درباره نکات مثبت و نقطه ضعفهاي درمانگر و
جمعبندي جلسات ،اجراي
طرح درماني و دریافت بازخورد از درمانجویان ،اجراي پسآزمون و
پسآزمون
اتمام جلسات درماني
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تکالیف
مشخص کردن اهداف خود از
شرکت در طرح پژوهشي توسط
درمانجویان
شناسایي و یادداشت ویژگيهاي
مثبت و منفي ،نیازها ،خواستهها
و ارزشها
یادداشت روزانه رویدادها ،افکار
و احساسات متعاقب آنها و
شناسایي تحریفهاي شناختي
شناسایي اسنادها در مورد وقایع
تلخ زندگي و سعي در تغییر
اسنادهاي نادرست
بررسي یکي از مشکالتي که
درمانجو با آن مواجه است و
اجراي مهارت حل مسأله در
مورد آن
تمرین ارتباط مؤثر در طول
هفته و بررسي پیامدهاي آن
تمرین مهارت رفتار جرأت
مندانه در طول هفته و بررسي
پیامدهاي آن
یادداشت نکات مثبت و نقطه
ضعفهاي درمانگر ،روش
آموزشي و طرح پژوهشي
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جدول (2شرح خالصهای از جلسات درمان شناختی رفتاری مبتنی بر غنیسازی
تکالیف
محتوا
هدف
جلسه
زندگي با کیفیت چگونه است؟
قوانین و چهارچوب عمومي مطرح شد ،اهداف هر
معارفه ،برقراري ارتباط اولیه ،اجراي
افسردگي و علت آن را در خود کشف
اول پیشآزمون ،گرفتن تعهد ،آشنایي با اصول و جلسه و تعداد و زمان جلسات مشخص شد ،بحث
نمایند
در مورد درمان غنيسازي و افسردگي
مقررات و اهداف جلسات ،دادن تکلیف
تمایز قائل شدن بین انواع مختلف تنش
مرور تکالیف جلسهي قبل ،آموزش
در زندگي ،کشف مسائل هیجاني و
بحث در مورد افسردگي و راههاي درماني ،آموزش
مهارتهاي صحبت کردن و مذاکره
دوم
شناختي در افزایش افسردگي و نشخوار
مهارتها ،ایفاي نقش
بهعنوان مهارت بنیادي اول ،مدلسازي
فکري
مهارتها براي اعضاء ،ارائه تکلیف
مرور تکالیف جلسه قبل آموزش مهارت خود
در طول هفته ابرازگري جرأتمندانه
بررسي نقش خود ابرازگري در مسائل زندگي و
ابزاري (مهارت دوم) و مهارت همدلي
انجام شود ،با یکي از نزدیکان همدلي
بهبود نشخوار فکري ،بررسي مهارت همدلي و
سوم
(مهارت سوم) ،مدلسازي مهارتها براي
صورت گیرد
نحوهي انجام آن
اعضاء ،ارائه تکلیف
مرور تکالیف جلسه قبل ،آموزش مهارت
نوشتن ایرادهاي کار در به کار بردن
آموزش تکنیک مهارتها به صورت جزئي و ایفاي
حل تعارض بهعنوان مهارت بنیادي چهارم،
مهارتها در زندگي واقعي ،ربط دادن
نقش ،نقش مهارتها در کاهش افسردگي و باال
چهارم
مدلسازي مهارتها براي اعضا ،ارائه
فکر و مسائل فکري به کیفیت زندگي
بردن کیفیت زندگي
تکلیف
نوشتن چگونگي آمادهسازي خود بر
بررسي نحوه آماده سازي خود و مبازه با ذهن و
مرور تکلیف جلسهي قبل ،آموزش مهارت
طبق مدل معرفي شده و چگونگي
پنجم آمادهسازي و تسهیل و مدلسازي مهارتها نشخوارهاي آن و ربط دادن تمام مهارتها براي
مبارزه با نشخوارهاي ذهني
داشتن کیفیت زندگي باالتر
براي اعضا ،ارائه تکلیف
آموزش تغییر خود و افکار و تغییر روابط مخدوش اعضا در طول هفته شروع به تغییر خود
مرور تکلیف جلسهي قبل ،آموزش مهارت
و روابط نمایند و مشکالت ،آسیبها و
به صورت ایفاي نقش ،بررسي مزیتهاي این
تغییر خود ،آموزش مهارت تغییر افکار و
ششم
مزیت آن را یادداشت نمایند
تغییر و مدلسازي آن
روابط ،مدلسازي مهارتها ،ارائه تکلیف
بررسي تکلیف جلسهي قبل ،مرور
چگونگي ارتباط دادن انواع مهارت با کیفیت
نوشتن  7مهارت آموخته شده و به کار
مهارتهاي آموختهشده تاکنون ( 7مهارت)،
زندگي بهتر و چگونگي تعمیم دادن آن در
هفتم
بردن آن در طول هفته
آموزش مهارتهاي انتقال و تعمیم ،ارائه
موقعیتهاي عادي زندگي
تکلیف

هشتم

بررسي تکلیف جلسهي قبل ،آموزش مهارت
نگهداري و تداوم ،اختتام جلسات ،اجراي
پسآزمون ،تعیین زمان مرحلهي پیگیري

متغیر

افسردگي

کیفیت زندگي

آموزش چگونگي حفظ مهارتها با روش بارش
فکري ،بررسي تأثیر این مهارتها بر روي
افسردگي و کیفیت زندگي ،ختم جلسات با دادن
جزوه کامل مهارتهاي غني سازي خانواده

جدول (3میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته
میانگین
گروه
مرحله
36
درمان غنيسازي
646/6
درمان شناختي  -رفتاري
پیشآزمون
10/54
گروه کنترل
19/04
درمان غنيسازي
53/54
درمان شناختي  -رفتاري
پسآزمون
10/34
گروه کنترل
51/05
درمان غنيسازي
57/74
درمان شناختي  -رفتاري
پیشآزمون
57/15
گروه کنترل
72/34
درمان غنيسازي
17/15
درمان شناختي  -رفتاري
پسآزمون
51/94
گروه کنترل

۷۰۷

انحراف استاندارد
1/21
5/59
7/66
7/69
1/95
0/31
5/69
5/23
1/45
5/34
7/20
0/21
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جدول )4نتایج تحلیل کواریان برای بررسی معناداری تفاوت میانگینها درمتغیرکلی کیفیت زندگی
توان آماري
ضریب اتا
مجموع مجذورات
درجهآزادي
منبع
Sig.
F
6
4/096
4/446
91/25
6291/21
6
پیشآزمون
6
4/717
4/446
56/74
671/67
2
گروه
90/64
92
خطا
جدول )5نتایج تحلیل کواریان برای بررسی معناداری تفاوت میانگینها درمتغیرکلی افسردگی
توان آماري
ضریب اتا
مجموع مجذورات
درجهآزادي
منبع
Sig.
F
6
4/561
4/446
26/5
211/61
6
پیشآزمون
6
4/796
4/446
02/16
225/10
2
گروه
5/94
92
خطا
-

مقیاس
کیفیت زندگي
افسردگي

جدول )6تحلیل مانکوا برای خرده مقیاسهای متغیرهای وابسته
معني داري ضریب اتا
درجهآزادي
مجذور میانگین
خرده مقیاسها
F
4/70
4/446
77/53
2
6456/2
جسماني
4/17
4/446
55/60
2
140/7
رواني
4/13
4/446
16/91
2
116/2
اجتماعي
4/57
4/446
95/56
2
674/72
محیطي
4/01
4/446
20/53
2
675/57
افسردگي

همانگونه که مشاهده ميشود با توجه به کنترل اثر
پیشآزمون بر پسآزمون تفاوت میان گروهها در پسآزمون
کیفیت زندگي ازلحاظ آماري معنادار است (.)P<4/446
بدین معنا که رویکردهاي درماني بر کیفیت زندگي
اثربخش بودهاند.
نتایج ارائه شده در جدول  5بیانگر آن است که رویکردهاي
درماني بر کاهش افسردگي مؤثر بودهاند ( .)P<4/446در
ادامه براي بررسي این فرضیه که بین میانگین نمرات
کیفیت زندگي و افسردگي در سه گروه درمان شناختي
رفتاري مبتني بر غنيسازي ،درمان شناختي  -رفتاري
کالسیک و گروه کنترل در مرحله پسآزمون تفاوت وجود
دارد .در جدول  1نتایج تحلیل مانکوا براي خرده
مقیاسهاي دو متغیر وابسته مورد بررسي قرار گرفته است.
همانطور که انجام تحلیل مانکوا نشان داد ،بعد از کنترل
اثر پیشآزمون ،مشخص شده است که مداخالت انجام

توان آماري
6/444
6/444
6/444
6/444
6/444

شده بر خرده مقیاسهاي متغیرهاي وابسته تأثیر معني
داري داشته است .همچنین براي اینکه تعیین شود کدام
روش مؤثرتر است از آزمون تعقیبي بن فروني استفاده شد.
همانگونه که مشاهده ميشود با وجود اینکه هر دو روش
تأثیر مطلوبي بر ارتقاء کیفیت زندگي زنان افسرده داشتهاند،
اما با توجه به میانگینها ،درمان غنيسازي روابط زوجین
( )27/62نسبت به درمان شناختي  -رفتاري ( )26/10تأثیر
بیشتري بر کیفیت زندگي داشته است.
همانگونه که مشاهده ميشود بین دو گروه درماني تفـاوت
معنيدار وجود نـدارد امـا هـر دو روش تـأثیر مطلـوبي بـر
کاهش افسـردگي زنـان افسـرده داشـتهانـد ،بـا توجـه بـه
میانگینها ،درمان شناختي رفتاري مبتنـي بـر غنـيسـازي
روابط زوجین ( )3/63نسبت به درمـان شـناختي  -رفتـاري
کالسیک ( )1/63تأثیر بیشتري بر کاهش افسردگي داشـته
است.

جدول )7آزمون تعقیبی بن فرونی بهمنظور مقایسه پ آزمون کیفیت زندگی گروههای آزمایش و کنترل
تفاوت میانگینهاي  I-Jانحراف استاندارد
گروههاي J
گروه I
Sig.
4/446
2/21
-27/62
گروه غنيسازي
گروه کنترل
4/446
2/96
26/10
گروه شناختي رفتاري
گروه غني سازي

گروه شناختي رفتاري

9/62

۸۰۸
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جدول )8آزمون تعقیبی بن فرونی بهمنظور مقایسه پ آزمون افسردگی گروههای آزمایش و کنترل
تفاوت میانگینهاي  I-Jانحراف استاندارد
گروههاي J
گروه I
Sig.
4/446
4/36
-3/63
گروه غنيسازي
گروه کنترل
4/446
4/39
-1/63
گروه شناختی رفتاری
گروه غني
سازي

6/67

گروه شناختی رفتاری

2/65

4/431

مشکالت ارتباطي و ناتواني زوجها در برقراري ارتباط مناسب
و صــحیح از مهمتــرین عوامــل بــروز تعــارض و در نتیجــه
نارضایتي و ناسـازگاري ،بـروز افسـردگي و کـاهش کیفیـت
زندگي ميباشد .بدیهي است مجهز شدن و آگاهي زوجها به
مهارتهاي ارتباطي مناسب و صحیح ميتوانـد بـه افـزایش
کیفیت زندگي و کاهش افسـردگي بینجامـد .از آنجـایي کـه
هسته اصلي آموزشهاي رویکرد غنيسازي ارتباط گفتگـوي
مناسب و صحیح ،نحوه مناسب صحبت کردن و گوش دادن
مؤثر است( )22پس رویکرد غنيسـازي مـيتوانـد در بهبـود
کیفیت زندگي مؤثر باشد.
افسردگي زوجین و کاهش کیفیت زندگي از جمله متغیرهاي
همبسته با رضایت زناشویي هستند .الگـوي مهـارت آمـوزي
غنيسازي ارتباط بـه زوجهـا کمـک مـيکنـد تـا الگوهـاي
مراودهاي مثبت تر و جدیدتري را از طریق ابزارهاي مناسـبي
که براي حل مشکالت ارتباطيشان به آنها داده ميشود یـاد
بگیرند و رضایت کلي ارتباطيشان را بهبود بخشند .به اعتقاد
گاتمن باثباتترین تعیین کننده ناخشـنودي زناشـویي ،ابـراز
هیجان منفي در پاسخ به ابراز هیجان منفي همسر در مواقـع
تعارض است .از این رو رویکرد غنيسازي ارتباط با آمـوزش
مهارتهاي ساده و در عین حال مهمي که زوجها از آن بـي
اطالع یا نسبت به آن بي توجه هستند ميتواننـد بـه بهبـود
رابطه و افزایش کیفیت زندگي کمک کنند.
هدفهاي مشاوره گروهي شناختي آموزش مراجعان است که
بتوانند شناختهاي ناکارآمد خـود را شناسـایي و بـا شـناخت
هاي کارآمد جایگزین کنند و با وقایع ناخوشایندي که ممکن
است در زندگي آنان اتفاق افتد ،کنار بیاید .براي برنامهریـزي
اقـدامات مناسـب ،ارتقـاي خـدمات سـالمتروانـي و ایجــاد
سیاستهاي مرتبط با آن در جامعه ،نیاز به آشنایي با درمـان
هاي مناسب از جمله درمان رفتاري  -شـناختي بـه صـورت
گروهي است(.)63
نکته مهم در کاربرد این روش این است کـه روش گروهـي
محاسن فراواني دارد که منجر به تسـهیل و تسـریع فرآینـد

بحث
هدف پـژوهش حاضـر مقایسـه اثربخشـي درمـان شـناختي
رفتاري مبتني بر غنيسازي روابط زوجین و درمـان شـناختي
 رفتاري کالسیک بر افسردگي و کیفیـت زنـدگي در زنـانافسرده بود .یافتهها بیانگر این موضوع بودند که رویکردهاي
درماني شناختي رفتاري مبتني بر غنـي سـازي و شـناختي -
رفتاري کالسیک بر کیفیت زندگي اثربخش بـودهاند(ضـریب
اتا در جداول  5 ، 0و  1بیانگر آن اسـت) کـه ایـن نتـایج بـا
یافتههاي پژوهشهایي از قبیـل کاویـاني و همکـاران (،)99
رحماني و همکاران( )90و شـاکري و همکـاران( )95همسـو
ميباشد .همچنین یافتـههـاي پـژوهش حاضـر بیـانگر ایـن
موضوع بودند که رویکردهـاي درمـاني یادشـده بـر کـاهش
افسردگي مؤثر بوده اند که این یافتهها نیز با نتـایج پـژوهش
هاي مختلفي مانند ولز ،فیشـر و همکاران( ،)91ولز و سـمبي
( ،)97کاویاني و همکاران( )99ميباشد.
نتایج این تحقیق درباره اثربخشي رویکرد درماني غني سازي
بر کیفیت زنـدگي بـا یافتـههـاي جـورني( )91و اکوردینـو و
جورني( )25همسو ميباشد .بـه لحـاظ نظري ميتوان گفـت
مهارتهاي غني سازي ،براي کمک بـه ارضـاي شـدیدترین
تمایالت خانوادهها ،و تقریباً در همه فرهنگها کاربرد دارنـد.
این تمایالت شامل عشق ،دلسوزي ،تعلق ،اعتماد ،وفـاداري،
امنیت و لذت هستند کـه در بـین بقیـه از اهمیـت بیشـتري
برخوردارند .اگر هر شرکت کننـده ،ایــن تمــایالت را بـراي
همسرش و سایر اعضاي خانواده ارضا کند ،بهعنوان کـارکرد
رواني  -اجتماعي تلقي شده که با ایجاد جو مراقبتـي پایـدار،
عشـق و صمیمیت ،عزتنفس و رشد رواني فردي هـر یـک
از اعضـا را تقویت ميکند .پاسخهاي دلسوزانه ميتواند عامل
بسیار مهمي در ارتقاي امنیت و پایـداري پیونـد زناشـویي ،و
ایجــاد روابـــط صـــمیمانه ســازنده ،و پایــداري بــراي رشــد
شخصي باشد( .)25درنتیجه ميتــوان گفــت ،مهـارتهـاي
آموخته شده به خوبي تأثیرگذار بودهاند و توانستهانـد کیفیــت
روابـط زناشـویي را ارتقـا بخشند.

۹۰۹
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درمان ميشود .از جمله اینکه بسیاري از بیمـاران مبـتال بـه
افسردگي به نوعي احساس منحصر به فـرد بـودن در زمینـه
مشکالت و افکار خود دارند .این احسـاس منحصـر بـه فـرد
بودن باعث تشدید انزواي اجتماعي این بیمـاران مـيشـود و
انزواي اجتماعي احساس منحصر بـه فـرد بـودن را در آنهـا
تقویت ميکند(.)61
از آنجا که کیفیت زندگي و افسـردگي ارتبـاط منفـي دارنـد،
بنابراین حاالتي چون افسردگي ،میزان کیفیت زندگي افراد را
کاهش ميدهد .عموماً کیفیت زندگي یک قضـاوت شـناختي
آگاهانه درباره رضایت فرد از زنـدگي اسـت ،بنـابراین وقتـي
فردي مبتال به افسردگي است ،مداخله درماني و پیشآگاهي
درمان ميتواند اثرات مفیدي بر درک کلي رضایت از زندگي
فرد بگذارد .مداخالت انجام شده بـر شـناختهـا و عواطـف
شــرکت کننــدگان تــأثیر داشــته و احتمــاالً از طریــق بهبــود
قضاوت شناختي فوق بر افـزایش کیفیـت زنـدگي و کـاهش
عالیم افسردگي منجر شده است.
همانطور که نتایج نشان ميدهد ،هر دو روش درماني باعث
بهبود نمرات مراجعان در شدت عالئـم افسـردگي و کیفیـت
زندگي شدند و بین دو گروه تفاوت معنـيداري وجـود نـدارد
ولي به صورت جزئي روش درمان شناختي رفتاري مبتني بـر
غنيسازي نسبت به درمان شناختي  -رفتاري کالسیک تأثیر
بیشتري داشته و با کیفیتتر بوده اسـت و ایـن بـا نظریـهي
جدیـدي کـه در سـالیان اخیـر در حیطـهي درمان افسردگي
و بهبود کیفیت زندگي مطرح شده اسـت همسو است ،ولـز و
متیـوس( )93بیان کردند که ایـن دیـدگاه کـه بـه طرحـواره
به عنوان اطالعات نامربوطي بنگـریم و ایــن عقیــده کــه
درمانگر ميتواند آنها را از ذهن بیمار پاک کند و بهجـاي آن
فرضـیات واقعي تري را جـایگزین کنـد نمـيتوانـد سـودمند
باشد زیرا ،مردم باورها را شـکل ميدهند و بهطور فعـال بـر
اساس قوانین دروني آنها را مورد تجدیدنظر قرار مـيدهنــد.
بنـابراین آنچـه داراي اهمیت است ،صـورتبنـدي پـردازش
شـناخت دروني و قوانین و سازوکارهایي اسـت کـه موجــب
ميشود تـا بیمـاران بـه تعبیـر و تفسـیر باورهـاي ناسـازگار
بپردازنـد و آنچـه مورد نیاز اسـت ،یـک چـارچوب شـناختي
کامل براي بازنمایي تعامــل بــین دانـش خـود و آشـفتگي
هیجاني است .بنابراین درمـان شـناختي رفتـاري مبتنـي بـر

غنيسازي بر کاهش رفتارهـاي غیــر ســودمند و تســهیل
سبکهاي شناختي پــردازش ،تمرکــز دارد.
بنابراین ميتوان نتیجه گرفت ،با وجـود اینکـه هـر دو روش
درماني بر کاهش افسردگي اثربخش هستند اما به این دلیـل
کـه روش شناختي رفتـاري مبتنـي بـر غنـيسـازي کـارآیي
بیشتري در مقایسه بـا روش شـناختي  -رفتـاري کالسـیک
داشته است ،پس براي بهبود افسردگي زنان مناسبتر اسـت.
از طـرف دیگـر ،شـاید اگـر مــدت پـیگیــري طـوالنيتـر
باشد ،تفاوتها بیشتر خود را نشان دهند .با توجـه بـه آنچـه
ارائه شـد بـه نظـر مـيرسـد کـه اســتفاده از روش درمـان
غني سازي کـارآیي بیشتري بـراي ارتقـاء کیفیـت زنـدگي و
بهبود افسـردگي ایـن گـروه از افــراد جامعـه داشـته باشـد.
پیـشنهاد مــيگــردد پــژوهشهــاي دیگـر بـا دورههـاي
پیگیري بلندمدت انجـام شــوند و چـون امکـان اسـتفاده از
روشهاي درماني به کار بـرده شده در این پـژوهش بــراي
افـراد مختلفـي کـه دچـار افسردگي و عدم کیفیت مطلـوب
زندگي مـيباشـند ،وجـود دارد ،این مقایسـه در گـروههـاي
مختلف و جنس مخالف نیز انجام گردد.
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