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موضوع : اثر بخشی فراشناخت درمانی بر کاهش عالیم افسردگی، 

 ارتقاء رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در زنان مبتال به افسردگی 

 

 ، دکترکیومرث کریمیهاجر حسن زاده

 

 ارومیه  دانشگاه ازاد واحد دانشكده علوم انسانی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 ازاد اسالمی واحد مها باد عضو هیت علمی دانشگاه

 چکیده: 

یی کیبیت زند افسرردیی یكی از مهمترین اتتالت  شرایر رواپ شکشركی است که اترا  منبی بر   : هدف

بیماراپ و تانواده آناپ به جا می یذارد، البته درماپ های متعددی برای این بیماری شیشررنهاد شررده است 

اتربخشی فراشناتت درمانی بر کاهش عالیم بررسی به منظور  نیک در همین راستا وشژوهش حاضرر .هدف 

 .سته اافسردیی، ارتقای رضایت زناشویی و کیبیت زندیی در زناپ مبتال به افسردیی انجام یرفت

نبر نمونه به صرررور  تفرررادفی از میاپ  03 تعدادبود. شژوهش از نوع نیمه تجربی طرح روش و متدها:

و به بیمارسررتاپ فاطمه الکهرای میاندوآم مراجعه کرده بودند  هبودافرادی که دارای مشرركا افسررردیی  

 در مرحله شیشبه روش یمارش تفرررادفی ررار یرفتند. کنترل، و در دو یروه تجربی و ندیردید،انتخرام  

های افسرردیی ب،، شرسشنامه کیبیت زندیی سازماپ بهداشت جهانی و شرسشنامه  شرسرشرنامه   آزموپ به

جلسرره به صور  هبتگی ت ت  21یروه تجربی طی انریچ شاسر  دادند ،سر ، ،  مندی زناشرویی  رضرایت 

و در نهایت آزمودنی ها در مرحله ش، آزموپ نیک به شرسرشنامه های فو    درماپ فرا شرناتتی ررار یرفت 

 آزموپ کواریان، ت لیا شد. داده های به دست آمده به وسیله .شاس  دادند

ناتت درمانی بر کاهش عالیم افسردیی زناپ مبتال به افسردیی نشراپ داد فراشر   شژوهش نتایج یافته ها:

و کیبیت زندیی ( ˂3332/3p)و در ارتقاء رضرایت زناشویی آنها اتر مببتی داشته   (˂3332/3p)موتر بود

 .  (>3332/3Pداده است )را در نمونه مورد مطالعه افکایش 

 . کیبیت زندییفراشناتت درمانی، افسردیی، رضایت زناشویی و  کلید واژه:
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 مقدمه:

بالنسو و -باشد)سرانومی  یكی از شایر ترین اتتالت  روانی در دنیاو  روانی افسردیی به عنواپ نخستین معضا سالمت

ا ت می تانواده و جامعه به بیمار، ،بهداشتی و اجتماعی ،فرهنگی ارتفادی به واسطه این اتتالل،هکینه های فراواپ .(1323همكاراپ،

درصدی برای  12درصدی برای مرداپ و  5/21 ناتواپ کننده باشیوع باتی افسردییمیکاپ بروز   (1330کسلر و همكاراپ،)می شود 

همچنین،به طوری که برآوردهای همه ییر شناسی نشاپ داده اند شیوع (2032)همتی تابت و همكاراپ،زناپ در طول عمر می باشد

غالبا وضعیت مکمن  افسردیی . (1335درصد است)هاسین و همكاراپ، 23تا  20بین  هم طول عمر این اتتالل در جمعیت عمومی

تلق افسرده همراه با از دست دادپ عالره و احساس لذ  نسبت به تقریبا همه ی فعالیت  ،از نشانه های بالینی آپ و،و فراییری دارد

 ییردکه ت ت تاتیر اتتالل افسردیی ررار می فردی از مسائا(.2032صولتی دهكردی و مباشری،)می باشد ،های فردی و اجتماعی

 باردیی افس به طوری که یافته های شژوهشی جدید حاکی از آپ است که حتی سطوح تبیف.استکیبیت زندیی  رضایت زناشویی و

است همراه در افرادبکریسال ( 2023و رضایت زناشویی)عربی دیورزم، (1332چاچاموویچ وهمكاراپ،)کیبیت زندیی  معنادار کاهش

ی های درمانی یونایونی شیشنهاد شده است. یك، شیوهدر جنبه های مختلف زندیی افسردیی و تاتیر یذاری شناسیمتناسب با سبب.

رویكرد فراشناتتی بر این باور است که افراد به این دلیا در دام اتتالت  روانی یرفتار  . فراشناتتی است ،ردها درماپیكاز این رو

فراشناتت های آنها به الگوی تاصی از شاسخدهی به تجربه های درونی منجر می شود و این امر موجب تداوم هیجاپ  می شوند که

با این وجود،ولک و متیوس بیاپ می کنند که نباید به تجربه . (1333)مییرز و همكاراپ،های منبی و تقویت باورهای منبی می یردد

طالعا  نامربوطی بنگریم وبه دنبال آپ باشیم که فرضیا  وارعی تری را جایگکین آپ )طرحواره های منبی( به عنواپ اهای منبی 

زیرا، مردم باورها را شكا می دهند و به طور فعال بر اساس روانین درونی،آنها را  ،کنیم چرا که این شیوه نمی تواند مبمر تمر باشد

آنچه حائک اهمیت است صور  بندی شردازش شناتت درونی و  در این شیوه .(2331مورد تجدید نظر ررار می دهند)ولک و متیوس،

  (1333اراپ،ولک وهمك) روانین و ساز و کارهایی است که موجب می شود تا بیماراپ به تعبیر و تبسیر و بهبود باورهای ناسازیانه ب ردازند

ردپ شردازش، تمرکک دارد)جو فراشناتتی بنابر این، درماپ فراشناتتی بر کاهش فرایندهای شناتتی غیر سودمند و تسهیا سب، های

 بیماری های روانیدرماپ و عالئم  این تعداد زیادی از مطالعا  مدل فراشناتتی،ارتباط رابا اطمینانی را بین.  (1321و همكاراپ،

ر نتایج درماپ فراشناتتی دچنانچه .داده اندبرای بیماراپ مورد ارزیابی ررار  فراشناتتی رانشاپ دادند و به طور تجربی فواید درمانی 

،اتتالل  (1320ولک،اضطرام فراییر) تتالل،ا (1325،یاللتلی وبازاپ ) استرس، (1323افسردیی اساسی)یالماز و همكاراپ، درماپ
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هاسانواندی و ،بهبود کیبیت زندیی) (2030،استرس ش، از سان ه)سلیمی و همكاراپ،(2032صبایی راد و همكاراپ،)هراس اجتماعی

 ( نشاپ داده شده است.2030عاشوری و همكاراپ،)رضایت زناشویی و (1320همكاراپ،

اتر بخشی درماپ فراشناتتی بر  در زمینه اتتالل افسردیی،شواهد در مورد اترا  درماپ فراشناتتی فراهم شده است در مطالعه ی

تغییرا   ،که درماپ فراشناتتی ند، نشاپ داد (2031) شاکری و همكاراپ عالئم افسردیی و کیبیت زندیی بیماراپ افسرده اساسی،

 تدایاری ودر همین راستا ، .ه استافکایش کیبیت زندیی بیماراپ افسرده ایجاد کردافسردیی و  نشانه های کاهش در را معناداری

در بررسی درماپ فراشناتتی اتتالل افسردیی با تأکید بر تانواده، نشاپ دادند که تانواده درمانی با استباده ازفنوپ   (،2032شرند )

درمانی مانند آموزش حا مسئله، تنش زدایی، مببت اندیشی تانوادیی، و تودبازبینی، کارایی بسیاری دردرماپ افسردیی  فراشناتت

در بررسی درماپ فراشناتتی و افسردیی زناپ مبتال به سرطاپ شستاپ اظهار داشتند که،به همكارای الکامی و در شژوهشی دیگر، . اردد

در همین  ندبه زناپ مبتال به سرطاپ کم، ک در کاهش افسردیی و نشخوار فكری نظر می رسد ، درماپ فراشناتتی می تواند

نتیجه یرفتند که  ،در شژوهشی که بر روی بیماراپ مبتال به افسردیی عود کننده و مقاوم انجام دادند (1321و همكاراپ) ولکراستا،

ضوع، اهمیت موبا توجه به   در کاهش عالئم بیماراپ افسردیی دارد. یشایداری طوتنی مدت و یدرماپ فراشناتتی دارای اتربخشی زیاد

 در شژوهش حاضر سعی شده است تا کارآمدی درماپ فراشناتتی افسردیی، امرتبط ب و تعمیم این شیوه درمانی به زمینه های مختلف و

 مورد بررسی ررار ییرد.زناپ افسرده  کیبیت زندیی و رضایت زناشویی  ،به صور  یسترده تری بر افسردیی 

 روش :

جامعه آماری این شژوهش کلیه زناپ مبتال به  باشررد.می کنترلو  تجربییروه  دو طرح شژوهش حاضررر از نوع ت قیق نیمه تجربی با

بر اساس نمونه  نبر بیمار 03 تعدادبودند. 2031افسردیی مراجعه کننده به بیمارستاپ حضر  فاطمه زهرای میاندوآم درففا بهار 

عداد ت که شرایط ورود به شژوهش را داشتند انتخام شده س ، به صور  تفادفی به ییری در دسرترس و با تشرخیر روان کشر،   

شیش از شرروع برنامه درماپ فراشناتتی از بیماراپ هر دو یروه تواسته شد زیر   جایگکین شردند.  کنترلبرابر در دو یروه آزمایش و 

های افسررردیی ب،، کیبیت زندیی سررازماپ بهداشررت جهانی ورضررایتمندی زناشررویی انریچ را شاسرر  دهند )شیش آزموپ(   مقیاس

شرسررشررنامه   :(BDI-1) مقیاس افسررردیی ب، - 2 به ررار زیر اسررت.به کار رفته در شژوهش حاضررر ابکار اندازه ییری  ویژییهای.

جهت سرنجش شرد  افسردیی تدوین شده است.این ویرایش در مقایسه با نسخه اول بیشتر با معیارهای    (BDI-1 )افسرردیی ب، 



  999-993، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

 ISSN: 9174-8792      

http://www.joih.ir 

 
 
 

882 
 

DSM-IV  شرسشنامۀ ب، شاما ی، مقیاس  (.2331همكاراپ،)ب، و سوالی است 12و همانند ویرایش اول آپ نیک  داشرته همخوانی

و صبر است.  10مرتب شده است، بیشترین و کمترین نمره در این شرسشنامه به ترتیب  0تا  3ای اسرت که دامنه آپ از  چهار جمله

(، ضریب آلبای 2023) و همكاراپ دهد. رجبی، از شایایی مناسرب این ابکار تبر می BDI-1های انجام یرفته در زمینۀ شایایی بررسری 

( نیک 2021فتی)اند. به دست آورده 13/3 راو ضریب بازآزمایی  20/3و  2۸/3کرونباخ و تنفریف شرسشنامه افسردیی ب، به ترتیب  

یکارش کرده  31/3نبری در ایراپ ،ضرررریرب آلبرای کرونبراخ و اعتبار بازآزمایی این مقیاس را درطی ی، هبته     31در یر، نمونره   

و ضریب بازآزمایی به فاصله ی، هبته  23/3،ضرریب همبستگی میاپ دو نیمه   32/3،مطالعه دیگری ضرریب آلبای  همچنین اسرت. 

 (.2025م مد تانی،دابسوپ و را برای آپ یکارش کرده است) 31/3

سازماپ  سوالی 233فرم کوتاه شده شرسشنامه کیبیت زندیی  ،کیبیت زندیی سوالی  11 شرسشنامه رسشنامه کیبیت زندیی:ش - 1 

 یط م وروابط اجتماعی  ،روانشناتتی  ،سالمت جسمانی)فیکیكی(  ِی هباشد که کیبیت زندیی را در چهار حیطبهداشت جهانی می

نسرخۀفارسری شرسش نامه فرم کوتاه به عنواپ ی، شرسش نامه استاندارد توسط شژوهشكده علوم   دهد. زندیی مورد بررسری ررار می 

 برای تعیین روایی استباده شده شژوهشكده از آزموپ روایی همگرایی د تأیید ررار یرفته است. در این بهداشتی جهاد دانشگاهی مور

برای  بوده است 35/3تا 52/3دامنه تغییرا  ضرایب  به دست آمده است 1/3که تمامی ضرایب همبستگی بیش از مقدارتوصیه شده 

و  به دسررت آمده است)منتظری 33/3تا  ۸۸/3تعیین شایایی ازشایایی همسرانی درونی اسرتباده شرده که ضرریب آلبای کرونباخ بین    

 (.2025، همكاراپ

( ساتته شد. این شرسشنامه برای ارزیابی 2323 ) فاورزو  اولسوپ،این آزموپ توسط شرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ: - 0

چ از رود. شرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریزا یا شناسایی زمینه رو  وشربارسازی رابطه زناشویی به کار می های بالقوه مشكازمینه

سوال است، شاس   23ها شاما سوال دارد بقیه مقیاس 5مقیاس تشكیا شده است که به جکءمقیاس اول آپ  21سوال بسته و 225

  .باشدکامال مخالبم( می –مخالبم–نه موافقم نه مخالبم -موافقم-ای: )کامالموافقمیکینه 5به سوات  به صور  

  و روایی آپ را با شرسشنامه سازیاری زوجیناند.یکارش کرده35/3 کرونباخآلبا روش(، اعتبار این شرسشنامه را با 2323) و فاورز اولسوپ

 یکارش کرد. 30/3(اعتبار آپ را با آلبای کرونباخ 20۸0یکارش کردند.همچنین سلیمانیاپ ) 31/3
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ف و برای هر جلسه تكالی ،هر جلسه دارای اهداف مشخفی بودتشكیا شد. به صور  یروهی برای یروه تجربی جلسا  درمانی برنامه 

دریقه تشكیا  33جلسه بود که به صور  هبتگی به مد   21شاما جلسا  درمانی  یردید. و ارائه تانگی متناسب با آموزش تهیه

 . (2شد)طبق جدول شماره می

 تجربی: محتوای جلسات گروه ( 1 شماره) جدول

معارفه و آشنایی، ص بت در زمینه فراشناتت درمانی و ماهیت افسردیی، رضایت زناشویی، کیبیت زندیی و  جلسه اول

زناشویی و کیبیت زندیی، توضیح در مورد روش درمانی ، اهداف ، روانین نقش افسرردیی در کاهش رضایت  

 ها و ضرور 

ارائه مطالب کوتاهی از تعریف علم و روانشناسی و یذری کوتاه به مكاتب روانشناسی و س ، ارائه تاریخچه و  جلسه دوم

 تعریف فراشناتتی درمانی، ب ث شیراموپ رابطه فكر ، احساس ، رفتار و ن وه تاتیر یذاری بر یكدیگر  

یذار شاما وجود تبكرا  و انتقادهای موجود ارائه مطالب یذار از شرناتت به فراشناتت و علا و عواما این   جلسه سوم

 به شناتت و تالش جهت ترمیم آپ مشكال  و انتقاد ها  

 ارائه مطالب فراشناتت وزیر مقیاس های آپ با تعریف و مبال های زیر مقیاس  جلسه چهارم

یا باورهای اصلی و بررسری و تعریف افسرردیی و آموزش برای شناتت طرحواره های منبی یا باورهای منبی    جلسه پنجم

، تعیین و مشررخر کردپ  ABCنمایش دادپ این باورها با اسررتباده از روش شیكاپ رو به شایین، آموزش مدل 

 افكار غیر منطقی و ارائه ی راهكاری جهت جهت تغییر افكار غیر منطقی 

مول بندی موردی، آشناسازی آموزش راهبردهای مقابله ای مرتبط با باورهای م وری و زیر بنایی، طراحی فر جلسه ششم

برا مردل فراشرررنراتتی و چرالش ورزی برا باورهای منبی مرتبط با عالئم تمرین به تعویق انداتتن نگرانی و      

افسرردیی، آموزش روشرهای مدیریت تشم ، تن آرامی تفویری هدایت شده جهت کاهش اضطرام ،تكلیف   

 منکل 

 ارائه منطق فراشناتتی، تكلیف منکل  –مرور تكلیف منکل آموزش ارتقاء رضایت زناشویی و کیبیت زندیی  جلسه هفتم

 بررسی تكلیف منکل، ارزیابی و شناسایی باورهای مببت و منبی فراشناتتی و ت لیا این باورها، تكلیف منکل  جلسه هشتم

اشررناتتی مورد اسررتباده جایگکین کردپ راهبردهای بررسرری تكلیف منکل، شررناسررایی راهبردهای کنترل فر جلسه نهم

 کنترل فراشناتتی سودمندتر، تكلیف منکل 

بررسرری تكلیف منکل، کاربرد شرریوه فاصررله یرفتن از  هنم و آیاهی در برتورد با راهبردها و افكار ناکارآمد   جلسه دهم

تود برتورد کنند، چنانچه نیاز به فراشناتتی،زناپ افسرده یاد بگیرند که با افكار تود همچوپ ابری در  هن 

 شردازش نداشته باشد،آموزش فنوپ جرا  ورزی )تود ابرازی ( تكلیف منکل.

بررسرری تكلیف منکل، آشررنا کردپ افسررردیاپ با نشررخوار فكری و نگرانی افسررردیی به عنواپ راهبرد مقاله    جلسه یازدهم

فرایند سرررکوم به عنواپ ی، فرایند ناکارآمد،  ناکارآمد، ت لیا سررود و زیاپ نگرانی و نشررخوار  هنی، ت لیا
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توصریه راهكارهایی برای ارتقاء کیبیت زندیی و کاهش عالئم افسرردیی و همچنین ارتقاء رضرایت زناشویی،    

 آموزش شیوه درماپ افسردیی ،معرفی راهبردهایی برای مقابله به این بازیشت ها و عودها.

جللللسلللله  

 دوازدهم

زی افسردیاپ با نشانگاپ توجهی شناتتی در تدام اتتالل های روانی با ارائه بررسری تكلیف منکل، آشرناسرا    

منطق فنوپ آموزش به افسرردیاپ وآموزش شیوه متمرکک کردپ، شر کردپ اورا  فراغت و توصیه راهكارهایی  

ای ربرای ارتقاء رضایت زناشویی و کیبیت زندیی بعنواپ ی، راهبرد فراشناتتی کارآمد و آماده کردپ اعضاء ب

 اتتتامیه، شناسایی موانر موجود در به کار ییری روشها ، علت یابی و رفر آپ و در نهایت نتیجه ییری. 

 

ی جمر هاداده ودر نهایت،ها شاسرر  دادند.هر دو یروه مجددا به شرسررشررنامه، تجربیش، از اجرای برنامه درماپ فرا شررناتتی یروه 

 شد. تجکیه و ت لیا ت لیا کوواریان،   به وسیله آوری شده

 یافته ها:

های آزموپ در هر دو یروه در مولبهآزموپ و ش،ابتدا میانگین و ان راف اسرررتاندارد شیش برای درک مناسرررب از نتایج فرضررریه ها،

 . ه استنشاپ داده شد ( 1، در جدول شماره) افسردیی، کیبیت زندیی و رضایت زناشویی

 

آزمون درمولفه های افسردگی، آزمون و پسها در دو مرحله پیشاستاندارد گروه(: میانگین و انحراف  2جدول شماره) 

 کیفیت زندگی و رضایت زناشویی

 تعداد پس آزمون پیش آزمون گروه مراحل

 ان راف استاندارد میانگین ان راف استاندارد میانگین

 افسردگی

 

 25 10/0 11/11 51/0 11/52 آزمایش

 25 21/2 21/13 23/1 53 کنترل 

 25 15/3 13/51 15/23 5۸ آزمایش کیفیت زندگی
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 25 2۸/3 11/51 35/2 21/11 کنترل 

 25 15/22 11/25 ۸1/23 21/22 آزمایش رضایت زناشویی

 25 2۸/12 ۸0/20 31/12 13/20 کنترل 

 

 

 

اده از آزموپ کوواریان، استبآزموپ ها در ش،برای مقایسه میانگین نمرا  افسردیی، کیبیت زندیی و رضایت زناشویی یروه

آزموپ افسردیی، کیبیت زندیی و آزموپ به عنواپ متغیر هم راش کنترل شد و س ، نمرا  ش،شد. به این صور  که نمرا  شیش

 ( ارائه شده است. 0آزموپ مورد مقایسه ررار یرفت. که نتایج آپ در جدول )رضایت زناشویی بعد از کنترل اتر شیش

نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت مقایسه میانگین جامعه نمرات متغیرهای  (:3جدول شماره )

 وابسته

درجه  F ارزش منابع

آزادی 

 فرض

درجه 

آزادی 

 خطا

توان  ضریب اتا معناداری

 آزمون

32/3۸1/۸۸ 0103332/332/333/2 اترشیالیی یروه

33/3۸1/۸۸ 0103332/332/333/2 تمبدای ویلكک

T21/23 هاتلینگ۸1/۸۸ 0103332/332/333/2

21/23۸1/۸۸ 0103332/332/333/2 بکریترین ریشه ری

 [.  3332/3P<  ،۸1/۸۸( =10 ،0 )Fشود تباو  دو یروه در جامعه متغیرهای وابسته معنی دار است ]همانطور که مشاهده می



  999-993، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

 ISSN: 9174-8792      

http://www.joih.ir 

 
 
 

822 
 

متغیرهای شژوهش از آزموپ کوواریان، ت، متغیری استباده شده که نتایج آپ همچنین برای بررسری اتر یروه بر هر ی، از  

 شده است.  نشاپ داده( 1) شماره در جدول

(نتایج آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس تک متغیری پس آزمون افسردگی، کیفیت زندگی و رضایت 4جدول شماره) 

 زناشویی

متغیر  منابع

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F مجذور  معناداری

 ات

تلللوان 

 آزمون

1۸۸/52121۸۸/52133/2223332/321/332/3 افسردیی گروه

کیبیت 

 زندیی

33/111233/1113۸/133332/313/333/3

رضایت 

 زناشویی

22/55222/5533/21331/301/331/3

 

تباو  دو یروه در میکاپ افسررردیی در مرحله ش، آزموپ معنی دار اسررت   ( نشرراپ می دهد،1مشرراهده جدول شررماره ) 

[3332/3P<  ،33/222( =15 ،2 )F  [ همچنین تبراو  دو یروه در میکاپ کیبیرت زندیی .]3332/3P<  ،3۸/13( =15 ،2 )F] و 

 [. 3332/3P<  ،33/21( =15 ،2 )Fمیکاپ رضایت زناشویی در مرحله ش، آزموپ معنی دار است ]

 نتیجه گیری

فرضیه ج نتای .است،رضایت زناشویی و کیبیت زندیی  فراشناتت درمانی بر افسردیی اتربخشیبررسی  هدف اصرلی شژوهش حاضرر  

نشرراپ که ( 2031) شرراکری و همكاراپ شژوهش، با یافته نتایج حاصررا از اینهم کاهش افسررردیی را نشرراپ داده اسررت.  شژوهش

معناداری در کاهش عالئم افسردیی و افکایش کیبیت زندیی بیماراپ ایجاد کرده و به عنواپ ی، درماپ فراشرناتتی تغییرا   دادند،

که نشرراپ (، 1325) الکامی و همكاراپنتایج  ، همخوانی دارد.روش درماپ موتر برای اتتالل افسررردیی اسرراسرری توصرریه می شررود 

تایید کننده شژوهش حاضررر نیک به سرررطاپ را کاهش دهد،دادند،درماپ فراشررناتتی می تواند افسررردیی و نشررخوارفكری زناپ مبتال 

مقتدایی  (،1321ولک و همكاراپ ) (،1325) دامن و همكاراپاز جمله همچنین،نتایج حاصا از این شژوهش،با یافته های دیگر  است. 

بنابر این می باشد.همسو می( 1322و دیلوپ و بیچلر )(1322) یالماز و همكاراپ (،1321) همكاراپلوینسروپ و   (،2031) و همكاراپ
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راشناتت در تاتیر فتلق افسرده در بیماراپ مبتال به اتتالل افسردیی ، نتیجه ی  ودبهبو تواپ این چنین استنباط کرد که تغییرا  

  (.1321مربوط به آپ است)ولک و همكاراپ، باورهای منبی تغییرا  نشخوارهای  هنی و 

ر این دکه فراشناتت درمانی بر ارتقاء رضایت زناشویی زناپ مبتال به افسردیی موتر است.نتایج شژوهش حاضرر نشراپ داد   همچنین ،

در شژوهشی ت ت عنواپ تاتیر فراشناتت درمانی بر میکاپ رضایت زناشویی زناپ،نشاپ دادند که (،2030)عاشوری و همكاراپراسرتا،  

اهمیت توجه به مداتال   آنهاهمچنین ، ،فراشررناتت درمانی به طور معناداری باعث افکایش رضررایت زناشررویی زناپ شررده اسررت   

(در شژوهشی با عنواپ اتربخشی فراشناتت 1320ه و همكاراپ )ولی زاد .ندفراشناتتی را در افکایش رضایت زناشویی زناپ نشاپ داده ا

درمانی یروهی بر اضرطرام و باورهای رضایتی دانشجویاپ متاها مانند شژوهش حاضر به این نتیجه رسیدند که  این رویكرد درمانی  

پ در هایدپ و و، همچنین نتایج این شژوهش با شژوهش هایاتربخش بوده و براعرث افکایش رضرررایرت زنراشرررویی شرررده اسرررت .     

(، 2032(، ویسررانی و سررایه میری ) 2032) همكاراپ و ، تالدین (2033زاده )چوببروش (،1323(، ولک و همكاراپ )1321همكاراپ)

از دتیا موفقیت درماپ فراشناتتی،توانایی فراشناتت در حا تعارض های میاپ فردی .باشد(، همسرو می 2031) همكاراپ و عابدی

ی وتغییر توجه،رضرراو  مببت،بازیویی مانند شررناسررایی افكار و احسرراسررا  منبی، به تعویق انداتتن نگران از طریق آموزش فنونی 

 (.2030احساسا  و هیجانا ،تلق راهكار برای مقابله با مورعیت های چالش انگیک و مدیریت رفتار است)عاشوری و همكاراپ،

ور معناداری موجب افکایش کیبیت زندیی بیماراپ مبتال به افکوپ بر این نترایج شژوهش نشررراپ داد کره درمراپ فراشرررناتت به ط   

در بررسی اتربخشی درماپ فراشناتتی بر عالئم افسردیی و کیبیت زندیی (2031چنانچه شراکری وهمكاراپ ) .می شرود افسرردیی  

بیماراپ افسررده اسراسری ،نتیجه یرفتند که این درماپ در کاهش عالئم افسرردیی اساسی و بهبود کیبیت زندیی این بیماراپ موتر     

درمانی بردرماپ اتتالل اضطرام،  (، با موضروع اتربخشری فراشرناتت   2023) و همكاراپ نتایج شژوهش شدرام همچنین،بوده اسرت.  

یافته های این بخش با نتایج باشررد.افسررردیی و ایجاد امید به زندیی در زناپ در شررهر اهواز با نتایج شژوهش حاضررر هم راسررتا می 

شرهوپ و  (،2032همكاراپ) و¸(،مرادی منش 1323(،سررالو واسرر، و همكاراپ)1322کیم و همكاراپ) شژوهش های دیگری از جمله

نشرراپ داده اند مداتال  رواپ شررناتتی موجب  هک (2031و شرراکرمی و همكاراپ)(2030جبا عاملی و همكاراپ) ،(2032اراپ)همك

در وارر فراشررناتت درمانی با رطر راهبردهای بهبود کیبیت زندیی در بیماراپ مبتال به اتتالل افسررردیی می شررود ،مطابقت دارد.

احساسی و رفتاری  ،می دهد که توجه و تمرکک تود را از دام حلقه های معیوم شرناتتی  ناتوشرایند یذشرته، به فرد این توانایی را  

  (.2031و کیبیت زندیی را افکایش دهد)شاکری و همكاراپ، کندبر مسیر زندیی تود معطوف  ،تمرکک تود رابتواند تا ،نجا  دهد
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 منابع:

بر درماپ  فراشناتت درمانی(. اتربخشی 2023شدرام،م مد؛م مدی،مسعود؛نظیری،راسم؛آیین شرست،ندا. ) .2

شژوهشی زپ  -اتتالل اضرطرام،افسرردیی وایجادامیدواری در زناپ مبتالبه سررطاپ سینه. ففلنامه علمی    

 .۸5 – 12 صب ا :، 1وجامعه. ، شماره 

(.مقایسرره ی درماپ فعال سررازی رفتاری 2032،علیرضررا؛حاتمی،م مد و شرهوپ،کمال.)شرهوپ،هادی؛مرادی .1

کوتاه مد  و درماپ فراشرررناتتی بر کاهش شرررد  نشرررانه ها و افکایش کیبیت زندیی بیماراپ افسررررده 

 .51 – 01،صب ا :1شژوهشی در سالمت رواپ شناتتی،شماره –اساسی.ففلنامه علمی 

ی فراشرناتت درمانی بر رضایت  اتربخشری درماپ مدیریت تنش به شریوه  (. 2033چوببروش زاده، آزاده. ) .0

 .130 -531 صب ا :، 1۸زناشویی زناپ نابارور. مجله دانشگاه اصبهاپ، شماره 

(.اتربخشرری رواپ 2030مولوی،حسررین.)شرریدا؛نشرراط دوسررت،حمیدطاهر؛کجباف،م مدبارر ؛ جبا عاملی، .1

بتال به اتتالل اضرطرام فراییر،مجله دست آوردهای  درمانی اسرالمی بر کیبیت زندیی و اضرطرام افراد م  

 .22 – 2،صب ا :1رواپ شناتتی،شماره

برکاهش  فراشررناتت درمانی(. اتربخشرری درماپ 2032شور، زلیخا. )رلی و تالدین، م مد؛ غریبی، حسررن .5

، 1افسردیی وافکایش امیدبه زندیی درسندرم آشیانه تالی. ففلنامه مشاوره و رواپ درمانی تانواده. شماره 

 . 1۸3 -112 صب ا :

(. درماپ فراشرررناتت درمانی اتتالل افسرررردیی نوجوانی با تأکید 2032شرند، اکرم. ) و تردایاری، م مد  .1

 .12 -03 ب ا :ص، 1تازه های علوم شناتتی، شماره برتانواده. 

.مجلرره تواپ  BDI-1(.ویژیی هررای رواپ سرررنجی 2025دابسررروپ،کریررت و مر رمرردتررانی،شروانرره.)     .۸

 .22-21،صب ا :13بخشی،شماره

(. ت لیا عاملی سروال های شرسشنامه ی  2023عطاری، یوسرف علی و حقیقی، جمال. )  ؛رجبی، غالمرضرا  .2

شژوهشی دانشكده  -اهواز. ففلنامه علمی( بر روی شسرراپ دانشرجوی دانشگاه شهید چمراپ   BDI-12ب، )

   .11-13،صب ا :1و0، شماره های  علوم تربیتی و روانشناسی
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؛دبرراغی،شرویک و سرررلریرمری،حسررریرن؛راه نرجررا ،امریرم سرررن؛ربیعی،مهرردی؛فت ی آشرررتیررانی،علی         .3

(.مرور و ت لیلی بر درماپ فراشررناتتی اتتالل اسررترس ش، از سرران ه: ی، مطالعه   2030دنیوی،وحید.)

 .15-02،صب ا :15ام دار.ففلنامه شرستار و شکش، در رزم،شماره موردی نظ

(. بررسری تاتیرتبكرا  غیرمنطقی براسراس رویكردشناتتی برنارضایتی زناشویی.   20۸0. )لیسرلیمانیاپ،ع  .23
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The investigation of the effectiveness of Meta cognitive Therapy on the improvement of 

depression signs, Marital satisfaction and life quality in Depressed Females  

Abstract:  

Background & Objectives: Depression is one of the most common psychiatric disorders. that 

adversely affects the quality of life of patients and their families, but several has been proposed 

treatments for the disease.  this study with the aim of investigating the effectiveness of 

metacognitive therapy in reducing depression, improving marital satisfaction and quality of life in 

women with depression have been conducted. 

Methods: This study was a quasi-experimental research with pre-test and post-test. There were 

both experimental and control groups. Experimental group were consisted of 03 samples among 

women with depression who were referred Fatemeh Zahra Hospital in the summer of 1325. As 

well as number of people were randomly selected as control group. After sampling, experimental 

group received 21 sessions of meta-cognitive therapy (one session per a week). Then the Beck 

Depression Inventory test, the World Health Organization Quality of Life Questionnaire 

(WHOQOL) and Enrich Marital Satisfaction inventory were conducted on experimental and 
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control groups. Findings were analyzed by quantitative methods (ANCOVA, Box’s test, Bartlett's 

test).  

Results:The results showed that the meta-cognitive therapy was effective in reducing symptoms 

of depression in women with depression(p˂3/3332), and had a positive effect on improving the 

marital satisfaction(p˂3/3332), and had increased the quality of life in the sample of 

study(p˂3/3332). 

Conclusion: Implementation of metacognitive therapy reduced depression, quality of life and 

marital quality .However,further research is needed in this area and require more attention. 

Key Words: Metacognitive, Quality of life, Marital quality, Major depression. 


