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Abstract 
Introduction: As one of the members of the care team, nurses are confronted with a lot of work-associated 
stress whereby they will experience depression if the situation continues. The aim of this study was to 
determine the effect of cognitive-behavioral group training on nurses' depression at 2017 
Methods: In this randomized controlled field trial, 40 nurses from the teaching hospitals affiliated with 
Birjand University of Medical Sciences were selected through convenience sampling method and randomly 
allocated into two groups. The cases received logical cognitive behavioral group training for 8 one-and-a-
half hour sessions. Nurses in both groups completed Beck Depression Inventory before, immediately after, 
and two months after the intervention. Data were analyzed in SPSS 18 software, using independent t-test, 
intra-group ANOVA, Bonferroni test, Mann-Whitney U test, Friedman tests, Wilcoxon test, and Fisher's 
exact test at the significance level of 0.05. 
Results: The mean depression scores of the case group immediately and two months after the intervention 
reduced significantly compared with before the intervention; in the control group nurses, the score 
immediately after the intervention decreased significantly compared to before the intervention (P < 0.05). 
However, the mean score changes before and after the intervention, and before and two months after the 
intervention reduced significantly in the case group compared with that of the control group (P < 0.05). 
Conclusions: According to the results, this therapeutic approach can be used as an effective therapeutic 
activity in decreasing depression of nurses in order to promote health and care purposes. 
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مقدمه

پرستاران به عنوان بازوی توانمند سیستم خدمات بهداشتی و درمانی 

نقش مهمی در تحول و پیشرفت امور مراقبتی، درمانی، بهبود و ارتقاء 

، بنابراین سالمت جسمی و روانی آنان از [1]کنند سالمت ایفا می

های . پرستاران به دلیل شیفت[2] باشداهمیت زیادی برخوردار می

کاری طوالنی و خستگی ناشی از آن مستعد به خطر افتادن سالمتی

شان هستند و پرستارانی که از سالمت روانی و جسمی مناسبی 

های مطلوبی همانند برخوردار نباشند، قادر نخواهند بود که مراقبت

های . حیطه[3]های فیزیکی و روانی از بیماران به عمل آورند تحمای

ها را در معرض مشکالت و فشارهای گسترده در فعالیت پرستاران آن

تواند منجر به خستگی ها میدهد که تجمع این استرسمختلفی قرار می

. افسردگی در بین بیماری[0] مزمن، ناامیدی و افسردگی در آنان گردد

شود که بنا به های جسمی و روانی مسئله شماره یک دنیا محسوب می

تعریف سازمان جهانی بهداشت از مهمترین اختالالت خلقی است که با 

ارزشی، اختالل در کاهش خلق، از دست دادن عالقه، احساس گناه و بی

بر اساس . [5] ا، کاهش انرژی و ضعف تمرکز همراه استخواب و اشته

(، افسردگی در بین مشکالت WHOگزارش سازمان جهانی بهداشت )

شود که در سال باشد و پیش بینی میسالمت رتبه چهارم را دارا می

. این بیماری [6]دومین عامل ناتوان کننده در دنیا خواهد شد  2424

 چکیده
 گردد،یان مآن یمنجر به افسردگ تیموقع نیستند تداوم امواجه ه یشغل یهامراقبت با استرس میت یاز اعضا یکیپرستاران به عنوان  مقدمه:

 انجام شد. 1336پرستاران در سال  یبر افسردگ یرفتار -یشناخت وهیبه ش یآموزش گروه ریتأث نییمطالعه با هدف تع نیا
 رجند،یب یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یمارستانهاینفر از پرستاران ب 04شده،  یشاهدار تصادف یدانیم ییمطالعه کارآزما نیدر ا روش کار:

ساعته  5/1جلسه  0به مدت  شیساده در دو گروه قرار گرفتند. پرستاران گروه آزما یدر دسترس انتخاب و به طور تصادف یریبه روش نمونهگ
عد از ه و دو ماه ببک را قبل، بالفاصل یکردند. پرستاران هر دو گروه پرسشنامه افسردگ افتیرا در یرفتار یشناخت شبه رو یآموزش گروه
 بیتعق ،یدرون گروه انسیوار زیمستقل، آنال t یآمار یو آزمون ها SPSS 18 یافزار آمارکردند. دادهها با استفاده از نرم لیمداخله تکم

 شدند. لیو تحل هیتجز 45/4 یدر سطح معنادار شریف قیو تست دق لکاکسونیدمن و ویفر و،ی یتنیمن و ،یبنفرون
ین نمره افسردگی در پرستاران گروه آزمایش بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن و در پرستاران گروه کنترل میانگ ها:یافته

( ولی میانگین تغییرات نمره افسردگی قبل و بالفاصله >45/4Pداری کاهش داشت )بالفاصله بعد از مداخله نسبت به قبل از آن به طور معنی
داری بیشتر کاهش داشته است همچنین قبل و دوماه بعد از مداخله در پرستاران گروه آزمایش نسبت به کنترل به طور معنیبعد از مداخله و 

(45/4P<.) 
 شبردیپ پرستاران در جهت یمؤثر در کاهش افسردگ یدرمان تیفعال کیبه عنوان  یروش درمان نیاز ا توانیم ج،یبا توجه به نتا نتیجه گیری:
 استفاده کرد. یو مراقبت یاهداف بهداشت

 پرستاران ،یافسردگ ،یگروه وهیش ،یرفتار -یآموزش شناخت ها:یدواژهکل
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ها شایع، پرهزینه و ناتوان کننده بوده و از یکی از باالترین بار بیماری

اختالل افسردگی با شیوع و بروز . [1]در سراسر جهان برخوردار است 

درصد برای مردان  5-12درصد برای زنان و  14-25ای با حدود گسترده

ها پیش به خود در طول عمر به عنوان سرماخوردگی روانی از سال

( شیوع افسردگی در 1335. خانی و همکاران )[0]اختصاص داده است 

گزارش  %26های دانشکده علوم پزشکی شیراز را پرستاران بیمارستان

 .[3]اند کرده

گی زندافسردگی منجر به از کار افتادگی قابل توجه فرد در قلمروهای 

شود و عملکردهای روزمره فرد همچون فردی و اجتماعی و اشتغال می

 .[14]دهد قرار می ریخوردن، خوابیدن و سالمتی فرد را تحت تأث

شود که به عنوان یک امر همچنین افسردگی منجر به غیبت از کار می

. برای درمان افسردگی [11]زا در پرستاران رو به افزایش است مشکل

ترین این گردد که یکی از شایعه میهای متعددی استفادهایروش

 دهدیها دارو درمانی است که مرور مطالعات گذشته نشان مروش

های روانی اجتماعی، به علت های دارویی بدون مداخلهاثربخشی درمان

 و از طرفی با توجه به [12]تاکید صرفاً دارویی موفقیت چندانی ندارد 

اینکه نگرش جامعه به درمان دارویی افسردگی منفی است و در درمان 

های جدید به درمان به صورت ترکیبی )دارویی و اختالل در نظریه

های توان در کنار درمانشناختی( توصیه شده است، میمداخالت روان

در این زمینه برای . [13]دارویی از مداخالت روانشناختی استفاه نمود 

پرستاران تاکنون دو نوع مداخله اصلی برای کاهش استرس و افسردگی 

مورد بررسی قرار گرفته است. یک نوع از آن بر تغییر در فرهنگ 

های به کارگیری نیروی انسانی و طراحی کار سازمانی، مدیریت، شیوه

های منفی پرستاران به استرس و افسردگی متمرکز میبرای واکنش

و نوع دوم بر مداخالت فردی یا گروهی با استفاده از برنامه [10]باشد 

های آموزشی و مداخالت شناختی رفتاری تاکید دارد. مطالعات مختلف 

اند که مداخالت شناختی رفتاری موثرتر از تغییرات سازمانی نشان داده

باشد افزایش توانایی پرستاران برای مدیریت استرس و افسردگی میدر 

[15]. 

یکی از مداخالت روانشناختی رایج در درمان افسردگی درمان شناختی 

 ( است.1352بک ) آیرون روش شناختی رفتاری، گذارهیپارفتاری است. 

رویکرد شناختی رفتاری تلفیقی از دو رویکرد رفتار درمانی و شناخت 

درمانی است. در حقیقت در این رویکرد نکات قوت رویکرد رفتاردرمانی 

گرایی ارزیابی و سنجش از یک شناخت درمانی یعنی عینی و رویکرد

سو و دخالت دادن نقش حافظه در بازسازی و تفسیر اطالعات از سوی 

رفتاری اصالح  -. هدف آموزش شناختی[16]اند دیگر گرد آمده

های تفسیرهای غلط، احساس کنترل بر زندگی، تسهیل خودگویی

. آموزش [11]های مقابله و سالمت روان است سازنده، تقویت مهارت

ها غالب شوند و کند تا بر بازداریشناختی رفتاری به افراد کمک می

یکی . [10]ای و سالمت روانی خود را افزایش دهند های مقابلهمهارت

از راهبردهای مهم برای دستیابی به اثربخشی این نوع درمان، این است 

که به صورت گروهی برای افراد به کار برده شود. گروه درمانی شناختی 

گیری رفتاری بر ابعاد شناختی و رفتاری و بر اندیشیدن، قضاوت، تصمیم

رفتاری به صورت  -آموزش شناختی. [13] و تجزیه و تحلیل تاکید دارد

گردد افراد تر است و باعث میگروهی از نظر وقت و هزینه به صرفه

های کنند و گروه فرصتی برای آموزشبیشتری در این روش شرکت می

های گروهی به واقعیت زندگی روزمره کند و تجربهمیان فردی فراهم می

از دیگر مزایای آن انتقال . [24]تر است مراجعه کنندگان نزدیک

های اجتماعی، رفتار تقلیدی، اطالعات، نوع دوستی، رشد مهارت

باشد یادگیری همنشینانه، تجربه عاطفی تصحیحی و تخلیه هیجانی می

[21]. 

که اجرای درمان شناختی  کنندی( پیشنهاد م2443کونرت و همکاران )

دگی مقرون به صرفه بوده و رفتاری در پرستاران در معرض خط افسر

جهت کاهش استرس، افکار منفی،  یابه عنوان برنامه مقابله تواندیم

. [22]افزایش حوادث خوشحال کننده و شادی بخش استفاده شود 

( نشان داد که مداخله شناختی 2412و همکاران ) Orly نتایج مطالعه

و در مطالعه  [23]رفتاری بر کاهش استرس پرستاران اثر معناداری دارد 

نشان داد که گروه درمانی به شیوه ( نتایج 1331فریدونی و همکاران )

با . [20]معناداری دارد  ریشناختی بر کاهش افسردگی دانشجویان تأث

توجه به نقش پرستاران در حفظ و اعاده سالمتی جامعه و اهمیت 

 یهاها در انجام مراقبتسالمت پرستاران در بهبود و ارتقای کارایی آن

آموزش به شیوه  ریدرمانی، این مطالعه با هدف تعیین تأث و بهداشتی

های دانشگاه علوم شناختی رفتاری بر افسردگی پرستاران بیمارستان

 انجام شد. 1336یرجند در سال پزشکی ب

 روش کار

نفر  04از نوع کارآزمایی میدانی شاهدار تصادفی شده، در این مطالعه 

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که از پرستاران بیمارستان

گیری در دسترس معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، به روش نمونه

رستاران به طور تصادفی ساده در دو گروه انتخاب و وارد مطالعه شدند. پ

 نفر( قرار گرفتند. 24نفر( و کنترل ) 24آزمایش )

معیارهای ورود به مطالعه شامل افسردگی خفیف یا متوسط )نمره باالتر 

سال سابقه  3در مقیاس افسردگی بک(، حداقل  32و کمتر از  13از 

العه و کار، حداقل تحصیالت لیسانس و تمایل به همکاری در مط

معیارهای خروج شامل ابتال به اختالالت شدید روانی و جسمانی که 

نیاز به مداخالت درمانی داشته باشند، سابقه بستری در بخش 

های شدید )مرگ و میر نزدیکان، طالق( در روانپزشکی، تجربه استرس

 ماه اخیر و غیبت بیش از دو جلسه در جلسات آموزشی بود. 6

𝑛 ه از فرمولحجم نمونه با استفاد =
(𝑢+𝑣)2(𝑆1

2+𝑆2
2)2

(𝑚1−𝑚2)
بر اساس ، 2

، سطح %34، توان آزمون [25]نتایج مطالعه فروزنده و همکاران 

نفر در هر  24آمد که در این پژوهش  نفر به دست 14، %35اطمینان 

 گروه در نظر گرفته شد.

𝑛 =
10.5(3.642 + 6.662)

(15.09 − 7.27)2
= 10 

در این پژوهش پس از اخذ مجوز از کمیته اخالق پزشکی دانشگاه علوم 

در تاریخ  IR.bums.REC.1396.21پزشکی بیرجند )کد خالق 

ینی (، ثبت در سایت کارآزمایی بال34/41/1333

(IRCT20170316033099N5 ) از معاونت نامه معرفیو اخذ 

های آموزشی مراجعه و پس از هماهنگی با پژوهشی، به بیمارستان

مسئولین، توضیح اهداف مطالعه و اخذ رضایت آگاهانه کتبی، پرستاران 

از نظر معیارهای ورود و خروج به مطالعه بررسی شدند. ابتدا پرسشنامه 

پرستاران تکمیل شد و افرادی که افسردگی خفیف افسردگی بک توسط 

در مقیاس افسردگی بک( داشتند، وارد مطالعه  32-13یا متوسط )نمره 

نفر ادامه داشت.  04گیری تا رسیدن حجم نمونه به شدند. نمونهمی
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نفر( و  24سپس پرستاران به طور تصادفی ساده در گروه آزمایش )

جلسه  0اران گروه آزمایش به مدت نفر( قرار گرفتند. پرست 24کنترل )

آموزش گروهی به روش شناختی رفتاری ساعته به صورت هفتگی  5/1

ها توسط پژوهشگر پس از گذراندن دوره را دریافت کردند. آموزش

آموزش شناختی رفتاری و اخذ گواهی آموزش، تحت نظارت کامل 

ای هقابلم یهاروانشناس بالینی و با مطالعه کتب روانشناختی و مهارت

ای دریافت صورت گرفت. پرستاران گروه کنترل هیچگونه مداخله

 نکردند.

ها و محتوای جلسات آموزشی شناختی رفتاری بر اساس کتاب برنامه

 [26]رفتاری برای افسردگی و اختالالت اضطرابی  -مداخالت شناختی

 به شرح زیر بود: [21]ها و درمان شناختی( و افسردگی )برداشت

خوشامد گویی، معارفه، آموزش ماهیت افسردگی و نشانهجلسه اول: 

 های آن، تمرین تنفس عمیق و مطالعه بروشور افسردگی

تبیین مدل شناختی و توضیح مثلث شناختی و چگونگی جلسه دوم: 

های لذت بخش، پر کردن فرم ثبت افکار روزانه، لیست کردن فعالیت

 های لذت بخشبت افکار روزانه و فعالیتدادن تکلیف فرم ث

بررسی فرم ثبت افکار روزانه، آشنایی با خطاهای شناختی جلسه سوم: 

و شناسایی خطاهای شناختی بر اساس فرم ثبت افکار روزانه، دادن 

تکلیف فرم ثبت افکار روزانه و پیداکردن خطاهای شناختی، تنفس 

 های لذت بخشعمیق و فعالیت

رسی تکالیف جلسه قبل، شناسایی افکار منفی بر برجلسه چهارم: 

های حواس پرتی )شمارش معکوس، حسب فرم افکار، آموزش تکنیک

آگاهی نسبت به محیط و...(، دادن تکلیف فرم ثبت افکار روزانه و انجام 

 های حواس پرتیتکنیک

بررسی تکالیف جلسه قبل، بازسازی شناختی با استفاده جلسه پنجم: 

گویی مثبت و بررسی شواهد و دالیل، دادن تکلیف ثبت از تکنیک خود

های آموزش داده شده و های انجام شده با استفاده از تکنیکچالش

 های لذت بخشتکرار فعالیت

آموزش تکنیک پیکان رو به پایین و تحلیل سود و زیان، جلسه ششم: 

ار ها برای چالش با افکدادن تکلیف ثبت تعداد دفعات استفاده از تکنیک

 های لذت بخشمنفی، تنفس عمیق و فعالیت

آشنایی با راه اندازهای افسردگی و پیدا کردن ماشه جلسه هفتم: 

ها و تکنیک استاندارد دوگانه، دادن تکلیف ثبت دفعات فعال چکان

 شدن افکار منفی و نوع چالش

 ای و حل مسالههای مقابلهآموزش مهارتجلسه هشتم: 

ز مداخله، پرستاران هر دو گروه آزمایش و کنترل بالفاصله و دو ماه بعد ا

 مجدداً پرسشنامه افسردگی بک را تکمیل کردند.

ها پرسشنامه شامل دو بخش مشخصات جمعیت ابزار گردآوری داده

شناختی )سن، جنس، سابقه کار، بخش محل خدمت، وضعیت تأهل، 

بیمارستان محل خدمت، سطح تحصیالت( و پرسشنامه افسردگی بک 

معرفی و در سال  1361. این پرسشنامه توسط آرون بک در سال بود

باشد که عالئم شناختی، سؤال می 21منتشر شد که دارای  1310

ها با زمینهسنجد. پرسشهیجانی، رفتاری و جسمانی افسردگی را می

پذیری، هایی مانند احساس ناتوانی و شکست، احساس گناه، تحریک

اشتها ارتباط دارند. سؤاالت بر اساس آشفتگی خواب و از دست دادن 

شود که حداقل گذاری مینمره 3ای لیکرت از صفر تا درجه 0مقیاس 

باشد. در مطالعه کاویانی و می 63نمره در این مقیاس صفر و حداکثر 

و پایایی با استفاده  32/4( ثبات درونی این پرسشنامه 1301همکاران )

ها با استفاده از . داده[20]آمد  به دست 03/4از ضریب آلفای کرونباخ 

تجزیه و تحلیل شد. ابتدا با استفاده از آزمون  SPSS 18افزار آماری نرم

کولموگروف اسمیرنف برخورداری از توزیع نرمال متغیرهای پژوهش 

های بررسی شد. برای متغیرهای برخوردار از توزیع نرمال از آزمون

های مکرر و تعقیب بنفرونی و برای حلیل اندازهمستقل، ت tآماری 

های آماری من متغیرهایی که از توزیع نرمال برخوردار نبودند از آزمون

ویتنی یو، فریدمن و ویلکاکسون استفاده شد. برای مقایسه توزیع 

فراوانی متغیرها در دو گروه از تست دقیق فیشر استفاده شد. سطح 

 ته شد.در نظر گرف >45/4Pداری معنی

 هایافته

پرستار  24پرستار در گروه آزمایش و  24پرستار مورد مطالعه،  04از 

در گروه کنترل بودند. دو گروه آزمایش و کنترل از نظر متغیرهای 

داری نداشتند جنس، وضعیت تأهل، سن و سابقه خدمت تفاوت معنی

(45/4P>( ) 1جدول). 

فسردگی قبل از مداخله، بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین نمره ا

بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله در پرستاران دو گروه کنترل و آزمایش 

( ولی میانگین نمره افسردگی هم در <45/4Pداری ندارد )تفاوت معنی

پرستاران گروه آزمایش و هم گروه کنترل در سه مرحله تفاوت معنی

( نی و ویلکاکسون(. نتیجه آزمون تعقیبی )بنفرو>45/4Pداری داشت )

نشان داد که میانگین نمره افسردگی در پرستاران گروه آزمایش 

بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن و در پرستاران 

گروه کنترل بالفاصله بعد از مداخله نسبت به قبل از آن به طور معنی

سبت ( ولی دو ماه بعد از مداخله ن>45/4Pداری کاهش داشته است )

داری نداشت به بالفاصله بعد از آن در هر دو گروه تفاوت معنی

(45/4P>( ) 2جدول). 

دهد، میانگین تغییرات نمره نشان می 3جدول همانطور که نتایج در 

افسردگی قبل و بالفاصله بعد از مداخله و همچنین قبل و دوماه بعد از 

داری ور معنیمداخله در پرستاران گروه آزمایش نسبت به کنترل به ط

(. به عبارتی میانگین نمره افسردگی بالفاصله >45/4Pباشد )بیشتر می

و دو ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در پرستاران گروه آزمایش 

داری بیشتر کاهش داشته است ولی نسبت به کنترل به طور معنی

ه در لمیانگین تغییرات نمره افسردگی بالفاصله و دو ماه بعد از مداخ

داری نداشت پرستاران دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی

(31/4=P.) دهد همانطور که نتیجه تحلیل کوواریانس نشان می

میانگین نمره افسردگی قبل از مداخله در نمره افسردگی بالفاصله بعد 

(، لذا برای تعدیل، متوسط P=42/4داری دارد )از مداخله تأثیر معنی

در نظر گرفته شد. پس از تعدیل،  10/21بل از مداخله نمره افسردگی ق

بین میانگین نمره افسردگی بالفاصله بعد از مداخله در پرستاران گروه 

 (P=05/4داری به دست نیامد )آزمایش و کنترل تفاوت معنی

 .(0جدول )
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 مقایسه مشخصات جمعیت شناختی در پرستاران دو گروه آزمایش و کنترل :1جدول 

 داریسطح معنی کنترل آزمایش متغیر

  تعداد )درصد( تعداد )درصد( 

 20/4 *   جنس

  (14) 2 (34) 6 مذکر

  (34) 10 (14) 10 مؤنث

 14/4*   وضعیت تأهل

  (15) 3 (25) 5 مجرد

  (05) 11 (15) 15 متأهل

    سن

 02/4 ** 44/31±10/5 55/34±06/6 میانگین±انحراف استاندارد

    سابقه خدمت

 51/4 ** 00/6±11/5 13/5±61/5 میانگین±انحراف استاندارد
* Fisher Exact Test، ** t مستقل 

 

 مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل، بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله در پرستاران دو گروه کنترل و آزمایش :2جدول 

 اخلهدو ماه بعد از مد بالفاصله بعد از مداخله قبل از مداخله مرحله
P-value  مربوط به مقایسه

 مراحل مختلف

  انحراف استاندارد±میانگین انحراف استاندارد±میانگین انحراف استاندارد±میانگین گروه

     افسردگی

 403/4 *** 35/11±35/0 25/10±51/3 55/22±60/6 آزمایش

 443/4 **** 64/13±43/1 65/10±56/0 04/13±41/5 کنترل

P-value  16/4 ** 36/4 ** 15/4 * مقایسه دو گروهمربوط به - 

 :*t  :*** فریدمنهای مکرر تحلیل اندازهمستقل **: من ویتنی یو :**** 

 

 مقایسه میانگین تغییرات نمره افسردگی قبل، بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله در پرستاران دو گروه کنترل و آزمایش :3جدول 

 بالفاصله و دو ماه بعد و ماه بعدقبل و د قبل و بالفاصله بعد گروه

 انحراف استاندارد±میانگین انحراف استاندارد±میانگین انحراف استاندارد±میانگین 

    افسردگی

 -34/4±30/3 -64/0±13/11 -34/0±54/14 آزمایش

 35/4±10/5 -24/4±33/5 -15/1±46/2 کنترل

P-value 31/4 442/4 >441/4 مربوط به آزمون من ویتنی یو 

 

 خلهنتیجه تحلیل کوواریانس مربوط به مقایسه میانگین نمره افسردگی بالفاصله بعد از مداخله پس از تعدیل بر اساس نمره افسردگی قبل از مدا :4جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 42/4 36/6 15/313 1 15/313 افسردگی قبل از مداخله

 05/4 50/4 31/20 1 31/20 گروه

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره افسردگی هم در 

پرستاران گروه آزمایش و هم گروه کنترل بعد از مداخله نسبت به قبل 

( ولی میانگین تغییرات >45/4Pداری داشته است )از آن کاهش معنی

ه و همچنین قبل و دوماه نمره افسردگی قبل و بالفاصله بعد از مداخل

بعد از مداخله در پرستاران گروه آزمایش نسبت به کنترل به طور معنی

داری بیشتر بود. به عبارتی میانگین نمره افسردگی بالفاصله و دو ماه 

بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در پرستاران گروه آزمایش نسبت به 

و  Daniel است.داری بیشتر کاهش داشته کنترل به طور معنی

Strunk (2414در مطالعه )درمان شناختی بر  ریای به بررسی تأث

افسردگی بیماران افسرده پرداختند و نتایج نشان داد که روش شناخت 

درمانی به طور معناداری باعث کاهش افسردگی بیماران افسرده شده 

ای نشان دادند که ( در مطالعه2443) Beckو  Calark. [23]است 

. [34]رفتار درمانی شناختی در درمان افسردگی نقش موثری دارد 

( نیز 2446) Hamamci( و 2446همچنین نتایج مطالعات هویچن )

درمان شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش  ریحاکی از تأث

این که نتایج  [32, 31]عزت نفس بیماران در گروه مداخله بوده است 

باشد. نتایج مطالعات مختلف مطالعات همسو با نتایج مطالعه حاضر می

درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش  ریحاکی از تأث

که همسو با نتایج مطالعه حاضر  [33, 20]باشد افسردگی افراد می

 است.

مداخله  ری( در زمینه بررسی تأث2412و همکاران ) Orlyنتایج مطالعه 

شناختی رفتاری بر کاهش استرس پرستاران نشان داد که پرستاران 

دریافت کننده مداخله حس همبستگی باالتر، قدرت بیشتر و استرس و 

یاری و . علی[23]ی پس از اتمام مداخله داشتند خستگی کمتر

مداخله شناختی رفتاری به شیوه  ریای تأث( در مطالعه1330همکاران )

ردند و نتایج کار بررسی کگروهی را بر میزان استرس پرستاران تازه

نشان داد که میانگین نمره استرس در پرستاران گروه آزمون بعد از 

مداخله نسبت به قبل از آن کاهش معناداری داشته است ولی در گروه 
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زاده و نتایج مطالعه ملک .[30] داری مشاهده نشدکنترل تفاوت معنی

مداخله شناختی رفتاری بر میزان استرس  ریهمکاران در زمینه تأث

پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج نشان داد که 

مداخله شناختی رفتاری به طور معناداری در کاهش استرس پرستاران 

زاده و همکاران نشان داد که نتایج مطالعه قاسم. [35]مؤثر بوده است 

مداخله شناختی رفتاری در افزایش سالمت روانی، کیفیت زندگی و 

معناداری دارد  ریکاهش عالئم افسردگی، اضطراب و تنش در افراد تأث

[36]. 

Van Starten ( در مطالعه خود نشان دادند که 2414و همکاران )

 ریهای افسردگی بیماران تأثهای شناختی رفتاری بر کاهش نشانهدرمان

 باشد.که ناهمسو با نتایج مطالعه حاضر می [31]معناداری ندارد 

Koenig, (2412بیان داشت که درمان ) های شناختی رفتاری به

خصوص در درمان افسردگی مؤثر است چرا که این درمان با تمرکز بر 

شود، باعث و اعتقادات ناسازگار که باعث آغاز و حفظ افسردگی میافکار 

 از درمانی روش این . در[30]گردند بهبودی افسردگی در افراد می

 توجیه درمان راه رفتار و احساس تفکر، بین ارتباط دادن نشان طریق

( CBT) یرفتار -شناختی یهادر واقع فرض بنیادی درمان. شودیم

( REBTری )بک و درمان عقالنی هیجانی رفتا یاطرحواره هیمانند نظر

آن است که اختالل یا سوگیری در تفکر موجب اختالل روانشناختی 

. این رویکردها بر نقش محوری باورهای ناکارآمد تاکید شودیم

داد که این روی کندیرفتاری بیان م -. رویکرد درمان شناختیندینمایم

ر ، بلکه شیوه تفسیشوندیم یشناختنیست که موجب مشکالت روان

. درمان شناختی رفتاری با شودیدها باعث بروز مشکالت ماین رویدا

، سروکار دارد. این دهندیخود نسبت م یهامعانی که افراد به تجربه

 یهانگرش جهیکه مشکالت روانشناختی نت دینمایدیدگاه فرض م

تحریف شده و نادرست فرد نسبت به خود و جهان است. از این رو 

محتوای افکار و باورهای شخص درباره  درمان شناختی رفتاری به تغییر

 .[33] پردازدیدرست بودن این محتوا م

هایی های آموزش شناختی رفتاری در ایجاد و افزایش توانمندیبرنامه

گیری، ایجاد انگیزه، پذیرش مسئولیت، ارتباط مثبت با مانند تصمیم

دیگران، ایجاد عزت نفس مثبت، حل مشکل، خود نظم دهی، خودکفایی 

. در شیوه شناختی رفتاری این باور [04]باشد و سالمت روان مؤثر می

تواند شرایط زندگی فرد را تغییر دهد وجود دارد که اگر درمانگر نمی

تواند با تغییر نگرش وی درباره رویدادهای زندگی و استرس میولی 

هایی در زمینه های مثبت و آموختن مهارتناشی از آن و ایجاد نگرش

های مقابله موثرتر با موقعیت مشکل آفرین به کنترل استرس و راه

کوشد احساس تقویت حس خودکارآمدی فرد بپردازد و از این راه می

که  [01]اهش دهد و به بهبود خلق منفی کمک کند ها را کناتوانی آن

در مطالعه حاضر کاهش معنادار نمره فرسودگی پرستاران بعد از اتمام 

کنند که مطلب است. میلیکن و همکاران اشاره میمداخله موید این 

فراهم آوردن فرصتی برای آموختن راهبردهای متعدد مدیریت استرس 

تواند و افسردگی، مستقیماً بر روی محیط پرستاران کاربرد دارد و می

آموزش راهبردهای مدیریت  .ای به همراه داشته باشدمنافع عمده

مع و گسترده برای پرستاران، استرس و افسردگی در یک برنامه جا

سالمت و بهزیستی و در نتیجه کاهش استرس و افسردگی را به دنبال 

 .[02]دارد 

ای شناختی رفتاری پرستاران را قادر میهبه دست آوردن مهارت

انداز متعادلزا در محیط بیمارستان را از چشمسازد تا حوادث استرس

ها را قادر به سازگاری و تطابق تواند آنتری درک کنند که این امر می

استفاده از روش . [23]های پر استرس شغلی کند بیشتر در موقعیت

گروهی محاسن زیادی دارد که منجر به تسهیل و تسریع فرایند درمان 

گردد. افراد مبتال به افسردگی به نوعی احساس منحصر به فرد می

بودن در زمینه مشکالت و افکار خود دارند. این احساس منحصر به 

 گردد وفرد بودن باعث تشدید انزوای اجتماعی این دسته از افراد می

ها تقویت میانزوای اجتماعی احساس منحصر به فرد بودن را در آن

کند که تعدادی از این کند. درمان گروهی این امکان را فراهم می

افراد در یک مکان جمع شده، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و راجع 

به مشکالت مشابه خودشان با یکدیگر گفتگو کنند. از بین رفتن این 

هم باعث آرامش و راحتی افراد شده و هم به توسعه  احساس انحصار

های . یافته[33]کند ها در خارج از محیط درمانی کمک میروابط آن

ریزی برای برطرف تواند راه گشایی در جهت برنامهاین پژوهش می

نمودن افسردگی پرستاران و ارتقاء سالمت آنان باشد. با توجه به این 

های پرستاری، پرستاران باعث کاهش کیفیت مراقبت که افسردگی

شود و های درمانی کارکنان و افزایش غیبت از کار میافزایش هزینه

با عنایت به اینکه آموزش راهکارهای مقابله با افسردگی، افسردگی 

توانند دهد، مدیران و مسؤوالن پرستاری میپرستاران را کاهش می

های وزش مقابله با افسردگی در محیطهای آمنسبت به برگزاری دوره

کاری اقدام نموده و از این طریق کیفیت خدمات پرستاری و رضایت 

 مددجویان را ارتقا دهند.

 گیرینتیجه

آموزش  ریبا توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر مبنی بر تأث

توان از رفتاری بر افسردگی پرستاران، می -گروهی به شیوه شناختی

روش درمانی به عنوان یک فعالیت درمانی مؤثر، کم هزینه و  این

کوتاه مدت در کاهش افسردگی پرستاران در جهت پیشبرد اهداف 

 ها استفاده کرد.بهداشتی و مراقبتی در بیمارستان

 سپاسگزاری

نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی مطالعه حاصل پایاناین 

کد  مجوز از کمیته اخالق باذ باشد که پس از اخبیرجند می

(Ir.bums.REC.1396.21) پژوهش دانشگاه علوم پزشکی  در

در سایت کارآزمایی بالینی با کد  بیرجند

IRCT20170316033099N5 بر ثبت گردیده است. پژوهشگران 

معاونت محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم  از دانندمی خود الزم

پرستارانی که در این طرح همکاری داشتند،  و پزشکی بیرجند

 صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.

 تضاد منافع

 تضاد منافع وجود ندارد.
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