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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 345-348  348 - 345، )ویژه نامه(، 12، 1396، روانشناسی معاصر 

 شدت افسردگی، اضطراب و استرس زنان بردرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی روانتاثیر  

 3، احسان کاظم نژاد لیلی2، مریم بقایی الکه*1مژده بقایی الکه

 گیالن، ایران عضو شورای اجرایی انجمن روانشناسی،دانشگاه ؟، ارشد روانشناسی،  یکارشناس 1
 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران 2
 گروه آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران 3

 

 چکیده 

شناختی هستند. روان استرس، اضطراب و افسردگی ازجمله مشکالت شایع در زنان و با پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
به  کنندههمراجعیفیت زندگی بر شدت افسردگی، اضطراب و استرس زنان بر کی مبتنی درمانروانمطالعه حاضر با هدف تعیین اثر 

زن بودند که به روش تصادفی ساده  44تعداد  کنندگانشرکتین مطالعه نیمه تجربی ر ادکلینیک منتخب شهر رشت انجام شد. 
 هایافسردگی، اضطراب، استرس بودند. یافته پرسشنامهو  پرسشنامه اطالعات فردی ابزارهای پژوهش شامل انتخاب شدند.

یر تأثنشان دادند. این مطالعه نشانگر  افسردگیاضطراب و  ی آماری کاهش معناداری در شدت افسردگی،هاآزموناز  آمدهدستبه
 است. موردمطالعهمداخله آموزش کیفیت زندگی بر کاهش شدت افسردگی، اضطراب و استرس زنان 

 افسردگی؛ اضطراب؛ استرس؛ کیفیت زندگی؛ زنانها: یدواژهکل 

 

 
 مقدمه

 

 های طبیعی زندگی و فعالیت موثر در اجتماع مرتبطاسترسهای خویش، تطابق با سالمت روان با توانمندی فرد در شناسایی قابلیت
ت زای زندگی هستند )سازمان بهداشمی باشد. اضطراب و افسردگی از جمله اختالالت شایع روانی بوده و  نشات گرفته از تجربیات استرس

و نقصان در کیفیت تعامالت اجتماعی  فرهنگی مثل از دست دادن شغل، پیوند زناشویی، مهاجرت، فقر -(. عوامل اجتماعی2014جهانی، 
( که با سطوح باالتر نشانه های افسردگی مرتبط بوده اند )اوبالکر و 1392زواره و همکاران، باشند )عاصمیزا میانواعی از تجربیات استرس

 (. 2013همکاران، 
ج تنی هستند. برای مثال نتایجسمی یا روانهای از طرف دیگر، مبتالیان به افسردگی و اضطراب در معرض ابتال به دیگر بیماری

اشتهایی عصبی بوده درصد( در مبتالیان به بی 85تا  62درصد( و اضطراب ) 68تا  50ای نشانگر وجود افسردگی طوالنی مدت )در مطالعه
موجب افزایش مشکالت طبی  های مختلف(. عالوه برآن، این اختالالت با کاهش تبعیت از درمان در بیماری1395است )مامی و همکاران، 

(. اهمیت این موارد با توجه به شیوع باالی اختالالت روانی که طبق تخمین 1395گردند )شیرازی و همکاران، و نهایتًا مرگ زودرس آنها می
 گردد. سازد، مشخص میفرد جوان را درگیر می 5یا  4فرد از هر  1

ای از اختالالت روانی در جامعه بالغ جهان و در سطوح قابل توجه و افزایش یابنده یک پروژه جهانی در زمینه بار بیماری نیز نشانگر
یژه در وکه رتبه یک افسردگی و رتبه ششم اضطراب در میان عوامل منجر شونده به زندگی با ناتوانی، بهزنان تمام جوامع بوده است. بطوری

العه سیب و همکاران با عنوان استرس، شیوه زندگی و کیفیت زندگی در زنان (. نتیجه مط2014زنان، مشاهده شد )سازمان بهداشت جهانی، 
ته های افسردگی  و اختالل خواب در زنان داشدهد که مدت تماس با استرسورهای زندگی، ارتباط معناداری با نشانه استرالیایی نیز نشان می

 (. 2014است )سیب و همکاران، 
زنان، نه تنها فرد مبتال، بلکه کودکان، والدین و دیگر افراد خانواده آنها و همچنین جامعه، توسعه  باید توجه داشت که اختالل روانی در

ترتیب کنترل و درمان این اختالالت (. بدین2014دهد )سازمان بهداشت جهانی، های بعدی را نیز تحت تاثیر خود قرار میاقتصادی و نسل
های غیر دارویی موثر بر ا توجه به مشکالت و عوارض زیاد ناشی از دارودرمانی، استفاده از روشدر زنان باید مورد توجه خاص قرار گیرد. ب

  (. 1395رسد )شیرازی و همکاران، نظر میکاهش افسردگی، اضطراب و استرس بیماران منطقی به
مختلف  هایو افسردگی در گروه های کنترل و درمان استرس، اضطراببدین ترتیب توجه بسیاری از روانشناسان به شناسایی روش

نشان دادند که درمان  2ای بر روی زنان مبتال به دیابت نوع ویژه در زنان جلب شده است. برای مثال صمدزاده و همکاران در مطالعهجامعه به

                                                           
 Mojdehbaghaei@gmail.com نویسندۀ مسئول: پست الکترونیک  * 
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(. مطالعه 1394، های اضطراب شده است )صمدزاده و همکارانهای افسردگی و کاهش نسبی نشانهشناختی موجب کاهش نشانه -رفتاری
 دیگر انجام شده در این زمینه توسط شیرازی و همکاران با عنوان اثر توانبخشی روانی به شیوه دوسا بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران

یرازی راه بود )شهمودیالیز شهر زاهدان نیز با نتایجی مشابه و کاهش معنادار میانگین نمرات این متغیرها در گروه آزمایش بعد از مداخله  هم
 (.    1395و همکاران، 

سون تر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت مبتالیان به پارکینخود مشاهده کردند که سطوح پایین این میان دونکن و همکاران در مطالعه در
درمان مبتنی بر بهبود کیفیت  (. این یافته نیاز به2014ها داشته است )دونکن و همکاران، ارتباط معناداری با افسردگی و اضطراب نمونه

ترین مسایل زندگی و چگونگی زیستن است. این باورها زندگی را مورد توجه قرار داد. زیرا این درمان دربرگیرنده باورهای فردی درباره مهم
(. براین 1389است )خمسه، شامل اهداف زندگی فرد و شیوه تفکر وی درباره درست یا غلط بودن امور و اهداف و معانی زندگی از دیدگاه فرد 

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان بهبود کیفیت زندگی بر شدت افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مراجعه کننده به کلینیک اساس، 
 منتخب در شهر رشت انجام شد. 

 

 روش
 

 کنندگانشرکت
بعد است که با هدف تعیین اثربخشی درمان بهبود کیفیت زندگی بر شدت -پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طراحی قبل

جامعه این پژوهش را کلیه زنان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مراجعه کننده به کلینیک منتخب در شهر رشت انجام شده است. 
با سطح تشکیل می داد. حجم نمونه در این مطالعه  1395منتخب شهر رشت در ماههای مهر تا اسفند  مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی

گروه درمانی شناختی رفتاری بر  تاثیری خطیبیان و شاکریان، با عنوان درصد با استفاده از مطالعه 90درصد و قدرت آزمون  95اطمینان 
تحت فرمول تعیین حجم نمونه محاسبه (، 1393کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتال به سرطان پستان )خطیبیان و شاکریان، 

ادفی زن دارای معیارهای پژوهش و مراجعه کننده به محیط پژوهش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به روش تص 44شد. دراین پژوهش 
توانایی  حداقل سواد سطح راهنمایی،سال، دارابودن  18معیارهای ورود به پژوهش شامل سن حداقل ساده در مطالعه شرکت داده شدند. 

 ءرشت، عدم ابتال به بیماری شدید جسمی همزمان، عدم سابقه سو گیری جلسات، سکونت درروانشناختی و حرکتی الزم برای حضور و پی
 بودند. نمونه ها مجاز به خروج از مطالعهبود.  رضایت آگاهانه به شرکت در تحقیقو داروهای روان پزشکی  مصرفمصرف مواد و 

 

 ابزار
 ماده است.  21این مقیاس توسط بک ساخته شده و دارای مقیاس افسردگی: 

عبارتی(  21عبارتی( و کوتاه ) 42است که به دو نوع بلند ) 1995ابزاری تدوین شده توسط الویوتد و الویوتد در سال : DASSمقیاس 
( است که شدت هریک 3درجه ای لیکرت از اصال )امتیاز صفر( تا کامال )امتیاز  4عبارتی براساس مقیاس  21در دسترس می باشد. فرم کوتاه 

ضرب شده  2سوال مورد سنجش قرار می دهد. نمره نهایی هریک از خرده مقیاس ها در  7ب و استرس را با از سازه های افسردگی، اضطرا
در اضطراب و  8-9در افسردگی؛  10-13در استرس(، خفیف )نمره  14-0در اضطراب و  7-0در افسردگی؛  9-0گروه عادی )نمره  5و در 

-19در افسردگی؛  21-27در استرس(، شدید )نمره  19-25در اضطراب و  10-14در افسردگی؛  14-20در استرس(، متوسط )نمره  18-15
+ در استرس( در تجزیه و تحلیل وارد  33+ در اضطراب و  20+ در افسردگی؛ 28در استرس( و بسیار شدید )نمره  26-33در اضطراب و  15

مورد تایید قرار گرفته است.  95/0، و 92/0، 97/0ضریب آلفای  شدند. این ابزار توسط آنتونی و همکاران مورد تحلیل عاملی قرار گرفته و با
برای افسردگی، اضطراب و استرس مورد  77/0، و 76/0، 8/0در ایران نیز روایی و اعتبار این مقیاس توسط سامانی و جوکار بررسی و با نتایج 

 نیز دریافت شد. سکونت محل و همسر شغل غل،ش تحصیالت، سن، اطالعات مربوط به(. 1395و همکاران، تایید قرار گرفت )مامی 
 

 ی اجراشیوه
داده ها در این پژوهش به روش خودایفا توسط نمونه ها در دو مرحله جمع آوری شد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، پژوهشگر 
نمونه های پژوهش را به روش تصادفی از میان مراجعین دارای معیارهای ورود شناسایی نموده و پس از ارائه توضیحات الزم و پاسخگویی 

در محیط پژوهش گردآوری  DASS-21ی مرحله اول پس از کسب رضایت کتبی با تکمیل پرسشنامه های دموگرافیک و به سواالت، داده ها
 5/1جلسه گروهی  22و برای لحاظ کردن مسائل اخالقی به صورت کد ثبت گردید. سپس نمونه ها در برنامه مداخله ای تعیین شده شامل 

هفته پس از پایان جلسات  4پژوهشگر در تمامی مرحله اجرای مداخله و همچنین تا دند. ساعته آموزش بهبود کیفیت زندگی شرکت داده ش
آموزشی درساعات و روزهای خاص و مشخص شده جهت پاسخگویی به سواالت احتمالی نمونه ها در محیط پژوهش حضور داشت. تمامی 
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ها در طول مداخله با هدف بررسی موارد پرخطر و توقف انجام  ارزیابی هفتگی نمونهنمونه ها امکان تماس تلفنی با پژوهشگر را داشتند.  
هفته پس از پایان برنامه  4درمحدوده زمانی  DASSمرحله دوم جمع آوری اطالعات با تکمیل مجدد  . مداخله در صورت لزوم گرفته است

، ی زوج تپراکندگی وفراوانی( و استنباطی ) های توصیفی )شاخصهایبا آزمون  داده هاتجزیه و تحلیل آموزشی توسط نمونه ها انجام شد. 
این پژوهش با رعایت کلیه اصول اخالقی شامل معیارهای پنجگانه اصول اخالقی  انجام شد. 22 ویرایش  SPSSمربع کا و ویلکاکسون( در 

 م شده است.انجا 2010( در سال APAروان شناسان و کدهای رفتار اخالقی تدوین شده توسط انجمن روان شناسان امریکا )

 

 ایجنت
 

( % 3/43( و خانه دار )% 3/63بودند. اکثریت آنان دارای تحصیالت کارشناسی ) 4/36 ± 6/5نمونه های مطالعه دارای میانگین سنی     
 . (1)جدول  بودند

 1جدول 
 توزیع شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب اطالعات فردی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 43/6و  53/27 ± 55/7)به ترتیب بعد مداخله زوج نشانگر کاهش معنادار میانگین و انحراف معیار نمرات  افسردگی  tنتایج آزمون  

± 63/24(  )001/0=p 45/29 ± 7/5و  83/34 ± 39/6( و استرس )به ترتیب 86/23 ± 04/6و  16/28 ± 86/7(؛ اضطراب )به ترتیب )

که بیشترین درصد نمونه ها در مرحله قبل از مداخله  ندنتایج نشان داددر ارتباط با شدت اختالل موجود در نمونه ها (. p=0001/0می باشد )
آزمون همبستگی پیرسون و آنوا ارتباط آماری ( بودند. % 7/51( و استرس خفیف )% 7/41(، اضطراب شدید )% 7/46دارای افسردگی خفیف )

. ندان ندادنمونه ها نش ، شغل و محل سکونتمعناداری بین میانگین تغییرات نمره افسردگی، اضطراب و استرس در قبل و بعد مداخله و سن
ییر نمره افسردگی قبل و بعد مداخله و تحصیالت نمونه ها میانگین تغ ی بینمعنادارمعکوس نشانگر ارتباط  ANOVAدر مقابل آزمون 

، p ،12=df=001/0(، اضطراب )p ،9=df ،22/45=2X=0001/0ش معناداری را در شدت افسردگی )کاهمربع کا آماری  وندر نهایت آزمبود. 
95/32=2xو استرس ) (280/0=p ،6=df ،16/14=2X نشان )(2)جدول  داد.  
 

 2جدول 

 مقایسه فراوانی شدت افسردگی، اضطراب و استرس در دو مرحله قبل و بعد از مداخله

 اصلی متغیرهای
 شدت متغیرها

 استرس اضطراب افسردگی؛ تعداد )%(

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 24( 5/54) 8( 3/13) 3( 8/6) 4( 7/6) 7( 9/15) 5( 3/8) عادی
 14( 8/31) 31( 7/51) 5( 4/11) 6( 10) 24( 5/54) 28( 7/46) خفیف
 6( 6/13) 21( 35) 27( 4/61) 20( 3/33) 12( 3/27) 24( 40) متوسط
 0 0 9( 5/20) 25( 7/41) 1( 3/2) 3( 5) شدید

 0 0 0 5( 3/8) 0 0 خیلی شدید
 X2= 45/22 df= 9 P= 0/01 X2=  32/95df= 12 P= 0/01 X2= 14/16 df= 6 P= 0/028 نتیجه آزمون آماری مربع کا

 درصد تعداد گروهبندی متغیرهای فردی

 
 تحصیالت

 3/23 10 دیپلم و پایین تر
 5 2 فوق دیپلم

 3/63 28 لیسانس
 4/8 4 فوق لیسانس و باالتر

 
 شغل همسر

 3/68 30 شاغل
 7/31 14 بازنشسته

 
 شغل

 35 15 شاغل
 3/43 19 خانه دار

 7/21 10 بیکار
 

 مسکن
 3/38 17 استیجاری

 7/61 27 شخصی

 4/36 ± 6/5 میانگین و انحراف معیار سن
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 بحث

افسردگی، اضطراب و استرس در زنان انجام  شد. درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شدت روان مطالعهمطالعه حاضر با هدف 
های این مطالعه نشان داد درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر کاهش شدت افسردگی، اضطراب و استرس زنان مراجعه کننده به یافته

را درمان ن قابل توجیه است. زیکلینیک منتخب در شهر رشت تاثیر معناداری داشته است. این یافته با توجه به ویژگی خاص این نوع درما
مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی با ارائه دیدگاهی کلی به مراجعین موجب درک ارتباط مستقیم بین یک مداخله و تحقق مهم ترین نیازها، 

ف افزایش با هداهداف و خواسته ها می گردد . عالوه برآن با رویکردی مبتنی بر رضایتمندی از زندگی نسبت به روانشناسی مثبت نگر و 
 (.1389باشد )خمسه، شادمانی و خرسندی مرتبط می

توانبخشی روانی به شیوه دوسا بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران  تاثیر( در مطالعه ای با عنوان 1395شیرازی و همکاران )
 همودیالیز شهر زاهدان نتیجه گرفتند که میانگین نمره متغیرهای تحقیق در نمونه های گروه آزمون بطور معناداری بعد از مداخله توانبخشی

رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عالیم افسردگی، اضطراب و استرس در  یرتاثروانی کاهش یافته بود. مامی و همکاران نیز با مطالعه ای با عنوان 
بیماران مبتال به اختالل بی اشتهایی عصبی نتیجه گرفتند که رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس مبتالیان به 

-( نیز درمطالعه خود دریافتند که درمان شناختی1392)(. عاصمی زواره و همکاران 1395اختالل خوردن موثر خواهد بود )مامی و همکاران، 
 رفتاری مدیریت استرس قادر به کاهش اضطراب، افسردگی و استرس در زنان مبتال به سرگیجه روان تنی در شهر اضفهان بوده است.

زندگی بر  بر بهبود کیفیت همراستایی یافته های این مطالعات با مطالعه حاضر را میتوان بدین دلیل دانست که نظریه درمان مبتنی
(. نتایج حاصل می تواند نشانگر این مهم باشد که رضایتمندی از 1389پایه کارهای متخصصان بالینی شناختی رفتاری استوار است  )خمسه، 

ه باشد. بسزایی داشت زندگی بر وقوع رویدادهای افسردگی مقدم بوده و در باال بردن توان مقابله با رویدادهای اضطراب زا و استرس زا تاثیر
موزشی در کاهش آ-بدین ترتیب درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی همانند دیگر زوشهای درمان روانی می تواند به عنوان یک مداخله روانی

ک ماهه ی هایی است. برای مثال محدودیت زمانی و انجام پیگیرینشانه های مشکالت روانی بکار گرفته شود. این مطالعه دارای محدودیت
درمان از جمله این موارد است. درحالیکه پیگیری به مدت بیشتر شاید بتواند اطالعات دقیق تری دراختیار قرار دهد. عالوه  تاثیرجهت بررسی 

اید ش برآن، تعداد بیشتری حجم نمونه و همچنین انتخاب نمونه ها از مراکز اجتماعی موجود مانند کلوپهای ورزشی ، مدارس و یا دانشگاهها
 به دستیابی به اطالعات کاملتر کمک بیشتری نماید. 

بابت همکاری صمیمانه در این کنندگان تمامی شرکتو همکاران مرکز روانپزشکی احیا مراتب سپاس خود را از  سپاسگزاری: پژوهشگران
 دارند. طرح اعالم می
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