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در تاریخ  49/ /توسط کمیتهی تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.
 -1استاد راهنما پایان نامه

دکتر یوسف گرجی

 -2استاد داور پایان نامه

دکتر مهدی خوروش

 -3استاد داور پایان نامه

دکتر محمدرضا ایروانی

مدیر تحصیالت تکمیلی گروه علوم انسانی

دکتر فهیمه نامدارپور

«تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب سمیه هادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مشاوره و راهنمایی که در تاریخ
 49/61 / 11از پایان نامه  /رساله خود تحت عنوان " :اثربخشی آموزش روان درمانی بین فردی
برکاهش عالئم افسردگی زنان شهر اصفهان درسال  "3141-49با کسب نمره 11و درجه
 ...................................دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد می شوم :
 -1این پایان نامه /رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای
علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و  )..........استفاده نمودهام ،مطابق ضوابط و رویه موجود،
نام منبع مورد استفاه و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
 -2این پایان نامه /رساله قبالً برای دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح ،پائین تر یا باالتر ) در سایر دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
 - 3چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم چاپ کتاب ،ثبت اختراع ،و..........
از این پایان نامه را داشته باشم ،از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزههای مربوطه را اخذ نمایم.
 - 9چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود ،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی
مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلیام هیچگونه ادعایی
نخواهم داشت/.

نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء

تقدیم به:
مادر دلسوز
وپدرمهربانم که شهیدمنا شد ومرا برای همیشه منتظرروی ماهش گذاشت،
و
همسر عزیزم بخاطرحمایت ها ومهربانی های بی دریغش که همواره مایه دلگرمی
وآرامش خاطرم بود و پسرم پوریا

سپاس خدای را که نعمت آموختن را به من عطا فرمود
تقدیرو تشکر
از جناب آقای دکتر گرجی که از راهنماییها ومحبت های بی دریغشان همواره بهره مند بوده ام وشکیبایی ایشان
در تک تک مراحل پژوهش ستودنی بود.
همچنین از جناب آقای دکتر خوروش وجناب آقای دکتر ایروانی که داوری این پایان نامه را پذیرفتند،
سپاسگذارم.
در پایان از کلیه دوستانی که من را در تمامی مراحل این پژوهش یاری رساندند ،کمال تشکر رادارم.

کلیه حقوق مادی مرتبط بر نتایج مطالعات ،ابتکارات

و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع این پایاننامه متعلق به

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر است.

چکیده
هدف ازاین پژوهش« بررسی اثربخشی آموزش روان درمانی بین فردی برکاهش عالیم افسردگی زنان شهر
اصفهان» بود.طرح پژوهش ،نیمه آزمایشی ازنوع پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل بود.تعداد آزمودنی های
شرکت کننده دراین پژوهش را  36نفر تشکیل می دادند که به طور تصادفی از بین  19زنی که پس از پرکردن
پرسشنامه افسردگی بک ، 2تشخیص افسردگی گرفته بودند  ،انتخاب شدند .شرکت کنندگان به طور تصادفی به
دو گروه  11نفره تقسیم شدند؛ گروه روان درمانی بین فردی وگروه کنترل  .قبل از اجرای متغیر مستقل هردو
گروه تحت پیش آزمون قرار گرفتند ،سپس گروه آزمایش مداخله آموزشی را درطی  1جلسه آموزشی درطول
2ماه دریافت نمود  .این درحالی بود که گروه کنترل این مداخله آموزشی را دریافت نکرد .ابزار استفاده شده
دراین پژوهش ،پرسشنامه بک  2وپرسشنامه  SCL-90-Rبوده است ،که ازپرسشنامه  SCL-90-Rتنهابه
منظوربررسی حساسیت بین فردی زنان افسرده استفاده شد.داده های به دست آمده توسط تحلیل کواریانس مورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
نتایج تحلیل نشان داد که آموزش روان درمانی بین فردی بر کاهش عالیم افسردگی زنان تاثیرمعناداری
( ) P>6/61داشته است .لذا باتوجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از آموزش روان درمانی بین فردی جهت
کاهش عالیم افسردگی زنان بهره برد.
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The Effectiveness of Interpersonal Psychotherapy In Decreasing Women's
Depression Signs In Isfahan City

Abstract
The purpose of the present research was to investigate the effectiveness of interpersonal
psychotherapy in decreasing women's depression signs in Isfahan city. The research was a quasiexperimental with pre-test, post-test with the control group. By filling out Beck Depression Inventory
II, 64 women were recognized as depressed ones, among this population 30 persons was selected
randomly as the participant of this research. Then these participants were divided into 2 groups
randomly as control and experimental. Before conducting any treatment a pretest was given to the two
groups, then the experimental group received teaching in 8 sessions during two months, meanwhile the
control group did not receive any teaching. The instrument used in this research were Beck Depression
Inventory and SCL -90- R questionnaire. It is notable to say that the SCL - 90- R questionnaire which
was used in this research was only due to recognizing the interpersonal sensitization in depressed
women. The gathered data were analyzed through co-variance analysis.
The results showed that training of interpersonal psychotherapy had a significance influence

p<

/05 on decreasing women's depression signs, so due to the results of the present research, it can be
concluded that the training of interpersonal psychotherapy can be useful in decreasing women's
depression signs.
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Interpersonal psychotherapy, depression signs, interpersonal sensitization, women depression
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