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 چکیده

بر کاهش عالئم افسردگی  دارودرمانیروش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و مقایسه آن با  اثربخشیهدف این پژوهش تعیین 

بیماران افسرده شهر اصفهان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای اختالل افسردگی اساسی 

در دسترس انتخاب گردیدند و سپس پرسشنامه افسردگی  گیری نمونهنفر با استفاده از روش  111هر اصفهان بودند. تعداد در ش

نفر انتخاب  01قرار گرفت و پس از تکمیل، از بین افرادی که دارای افسردگی اساسی تشخیص داده شدند،  ها آنبک در اختیار 

گروه آزمایش و یک گروه کنترل( قرار گرفتند، گروه اول آزمایش تحت درمان  نفری )دو 51گروه  3تصادفی در  صورت بهو 

قرار گرفتند و گروه سوم در انتظار درمان ماندند )گروه گواه(.  دارودرمانیمبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند، گروه دوم تحت 

حاصل از اجرای پرسشنامه  های دادهمودند، پس از مداخله در دو گروه آزمایش مجدداً پرسشنامه افسردگی بک را تکمیل ن

تحلیل شد. نتایج  SPSS- 20 افزار نرمدرمانی، از روش تحلیل کوواریانس با استفاده از  های روشتعیین اثربخشی  منظور به

اری هر دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در افسردگی تفاوت معناد آزمون پسو  آزمون پیشنشان داد که بین نمرات 

در کاهش عالئم افسردگی مؤثرتر است،  دارودرمانیو اینکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به  .(P<0/05) وجود دارد

برای  دارودرمانینبود و اینکه روش  دار معنیو سطح تحصیالت در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  ها آزمودنیجنسیت 

 ی بر پذیرش و تعهد است. شدید مؤثرتر از درمان مبتن های افسردگی
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