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ر
رچكیده

. مطالعه اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عوود اخوت د دطبط وی   
. آزمون با گرطه کنترد بود پسآزمون ط  پیشآزمایشی ط از نوع  طرح پژطهش ش ه

 Іطبط ووی نوووع یافتووه از اخووت د د جامعووه هووام شووامر بیسوواران هوورپایی ب  ووود
کنناه بوه بیسارهوتان امواس ن ویر ن وران بودنوا کوه بوا طجوود ن ووی             مراجعه
از ایور بویر بوا رط     . هوای خلیوی دروار عودهوای متنواطن بودنوا      کننواه  نث یت
طور نصادفی در گرطه  ، بهIبیسار دطبط ی نوع  41گیری در دهترس، نعااد  نسونه

هور دط گورطه درموان ط گوواه     . نوا گرفت درمان شناختی رفتاری یا گرطه گواه بورار 
 41طور میانگیر  ع طه، گرطه درمان به به. کردنامی های خلیی دریافتکنناه نث یت

های مانیای یانگ، اف ردگی از مییاس. کردنا جل ه درمان شناختی رفتاری دریافت
های پژطهش با داده. شا ط اضطران هسیلتون ط پای نای دارطیی موری کی اهتفاده

م ئو گورطه آزموایش در ع   . جفتوی نللیور شوا    tه از کواریوانس ط آزموون   اهتفاد
 نوای  یم مانیوا ط پا ئو در ع . دادنا اف ردگی ط اضطران کاهش بابر م نظه نشان

افو طدن درموان شوناختی    . نااشوت  دط گرطه طجوود میان دارطیی نفاطت معناداری 
  .شود می  من رم در بیساران دطبط ی ئرفتاری به دارطدرمانی به ب  ود ع 

 

  .درمان شناختی رفتاری ط اخت د دطبط ی، جلوگیری از عود :هاواژهكليد
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رنقدنه
پزشاکی مازمو و   اختالل دوقطبی یک بیماار  روان 

درصاد ممییات    1 یتقریبا طور  بهکننده است که ناتوان
ایو اختالل باا میازان    ؛دهدمی عمومی را تحت تأثیر قرار

خصوص بادیو دلیا     هت بهمراه اس 1چشمگیر ناخوشی
تر و در مقایساه  ها  بیمار  طوالنیکه ایو بیماران دوره

ها  بهباود کمتار  دارناد    با دیگر بیماران خلقی، دوره
میار بااالیی دارد    و ایو اختالل همچنیو نار  مار    ؛(1)
بار باه   یک کم دستسوم بیماران دوقطبی  که یک طور  به

 . (2)اند کرده اقدامخودکشی 
در  2به ایو مسائ ، سازمان بهداشات مهاانی   با تومه

اخاتالل دوقطبای را ششامیو علات نااتوانی       1445سال 
سال مهاان   99تا  10الیمر در سازگار  افراد سنیو مادام
رسد کاه اولایو   می نظر بنابرایو به ؛(3)است  کرده بند رتبه

هدف درمانی در اختالل دوقطبای، درماان مرهلاه هااد     
گرچه اساتااده  . بازگشت آن استبیمار  و ملوگیر  از 

ها  خلقی مانناد لیتیاوم و کارباماازپیو در    کنندهاز تثبیت
فرونشاندن مرهله هاد بیمار  و تثبیت آن مؤثرند، خیلای  

برا   ؛کنندمی ها و عود را تجربهبازگشت دوره ،از بیماران
هاا  طاولی   کننده خلق، دادهبا ومود عوام  تثبیتنمونه 

درصاد در دو   05ساال،   صد در یاک در 95نر  عود را 
 .(9)دهند می درصد در پنج سال یا بیشتر نشان 33سال و 

تنهایی در پیشاگیر  از عاود    دارودرمانی به ،ظاهر به 
دیگار هام در آن    یاختالل دوقطبی مؤثر نیست و عوامل

شناساایی   برا گرفته  ها  صورتدر بررسی. نقش دارند
دوقطبی، عواملی  عوام  مؤثر در بازگشت مجدد اختالل

م ئاا، ومااود عال(0)دارویاای  3عاادم پایبنااد  ماننااد
و  (3)مانیاا و افساردگی    0ماناده  و باقی (0) 9نشانه خرده

 هاا   خصاوص اخاتالل   هبا  0تاومم  هاا   ومود اخاتالل 
تومه ویژه به ایاو   ؛کنندمینمودبیشتر  (8و  3)اضطرابی 
 ؛کناد  تواناد باه کااهش خطار عاود کماک      عوام  مای 

ود درماانی ییردارویای در کناار دارو    وما  ،عباارتی  هب
هاا   از ممله ایو درمان ؛رسدمی نظر درمانی، ضرور  به

تاوان باه درماان    الحاقی و تومم با درمان دارویای، مای  
 8محاور ، درمان خاانواده (4) 3فرد  و ریتم امتماعی بیو

و درمااان شااناختی  (12و  11) 4رواناای، آمااوز (15)
 .کرد اشاره (13)رفتار  

ثرگذار  بیشتر بر مریاان اخاتالل دوقطبای،    برا  ا 
 ؛دنا شش هدف مداگانه برا  درمان وموددار کم، دست

پنج هدف اول مربوط به ملاوگیر  از عاود و آخاریو    
ایاو   هستند کههدف مربوط به درمان افسردگی دوقطبی 

پایبنااد  دارویاای، کشااه اولیااه و مداخلااه، » ،اهااداف
همبود و مدیریت استرس و سبک زندگی، درمان شرایط 

در . (19) شاوند  را شام  مای « درمان افسردگی دوقطبی
 خواهاد  ادامه توضیحی درباره هریک از ایو اهداف ارائه

 1 .دش
ماهیاات عودکننااده اخااتالل  :پايبندددد دارويددي( 1

ایاو   باوده، مدت درمان  طوالنی 15بیانگر تداوم ،دوقطبی
عدم  .استنیازمند پایبند  کافی به درمان دارویی به امر 
هاا   پریشی به عود نشاانه ایبند  به داروها  ضدروانپ

ضاییه   11شادن در بیمارساتان و پیاماد    بیمار ، بستر 
پایبناد  باه داروهاا      ،ایو ومود اما با (3)شود می منجر

است؛ مطالیاات   شده پاییو گزار  ،تجویز  در ایو افراد
 . (10)دهند می درصد نشان 05تا  12نر  پایبند  را بیو 

، نیاباد  می که بیمار به ضرورت درمان اعتقااد تا هنگا
شواهد  . مدت به درمان نیز ومودندارد پایبند  طوالنی

درماان   شناختی در کنار که مداخالت روان دهند می نشان
و  19، 2)دهناد   تواند نتیجه درماان را بهباود  دارویی می

به ایاو   ،عوام  مرتبط با عدم پایبند  ا  در مطالیه. (10
وابساتگی باه الکا ، ماوانی،     »: ندشاد  گازار  ترتیب 

مانبی گونااگون، اخاتالل    آثارناخوشی خلقی شدیدتر، 
 ؛«هیپومانیاا /وسواسی مبار  همباود و بهباود از مانیاا    

تشخیصی و دیگر همبودها  12نوعهمچنیو منسیت، خرده
 .(13)نداشتند ارتباطی با پایبند  

                                                                 
1- morbidity 
2- World Health Organization (WHO) 
3- non adherence 
4- subsyndromal symptoms 
5- residual   
6- comorbid 
7- Interpersonal and Social Rhythm Therapy (IPSRT)  
8- Family-Focused Therapy (FFT) 
9- Psychoeducation (PE) 
10- maintainance   
11- tmoctuo 
12- emyobuo 
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 اثربخشي درمان شناختي رفتاری در جلوگيری از عود اختالل دوقطبي

هدف درمان شناختی رفتار  برا  اختالل دوقطبای،  

رساندن پایبند  به دارو درمانی و دیگر اشکال  کثرهدا به

 کاردن  ایو کار از طریق شناسایی و برطرف. درمان است

 تواننااد در گیاارد کااه ماای  ماای عااواملی صااورت 

 .(19)کنند  پایبند  مداخله

م ئا آماوز  بازشناسای عال   :کشف اوليه و مداخله( 2

اولیه هشداردهنده مانیا و درمان زودهنگام، زماان وقاوع   

دهاد  مای  را کااهش  یا  بید  را افزایش و نر  عودمان

هاا  اول ثباات باالینی    خصاوص در مااه   هعود ب. (18)

زنگای و  باه برانگیز است و شاید با گو  تأسه ،اختالل

تیاداد   .ا  قاب  ملوگیر  باشاد دورهم بیوئتومه به عال

 ةکنناد بینای کند، پیشمی ها  مانیایی که فرد تجربهدوره

ها  شناختی و پیاماد  د، میزان بیشتر نقصخطر باالتر عو

م اولیاه و  ئا شناساایی عال . (14) اسات تار  کلی ضییه

هشااداردهنده عااود بیمااار  در بیماااران دوقطباای در  

شدن زمان عود مانیا  بیاد  و بهباود کاارکرد     طوالنی

همچنایو بارا  کااهش     ،ایو مداخالت ؛(25)تأثیردارد 

یه ماالی، امتمااعی و منسای ضای     هاا   وقوع تصمیم

دهند  شوند که ممکو است طی یک دوره ر طراهی می

(19). 

تاریخچه هاواد    :مديريت استرس و سبک زندگي( 3

از  پایش دهد که افراد دوقطبای  می زندگی بیماران نشان

هاا  بیاد  اخاتالل،    آیاز یاک دوره یاا قبا  از دوره   

در . (21)کنناد  می زا  شدید  را تجربههواد  استرس

( 1اندازراه)چکان تواند ماشهترس میاختالل دوقطبی، اس

خصاوص استرسای کاه     هافسردگی و هیپومانیا باشد، با 

استرس خاانوادگی یاک   . باعث آشاتگی در خواب شود

دیگر  یوقایی ؛چکان رایج برا  افراد دوقطبی است ماشه

رواباط   مانند ؛در افزایش میزان استرس سهیم هستند نیز

را  افاراد  با . شخصی، مسائ  کار  و عواما  محیطای  

مشک   ایلب،ها  روزانه دوقطبی امتناب از ایو استرس

مقابله مؤثر باا   منظور بهبنابرایو ایجاد راهکارهایی . است

 . زا برا  آنها ضرور  استهواد  استرس

م اولیه ئا  ضییه در پاسخ به عالها  مقابلهمهارت

امتماعی، خطار   ها روالاختالل و اختالل در خواب و 

مدیریت اخاتالل دوقطبای    .(22)دهد می زایشعود را اف

شااام  ماادیریت ساابک زناادگی باارا  هااا  چرخااه  

هاا   کردن توازن در سطح فیالیت بیدار ، فراهم/خواب

 گیرد را دربرمیبیمار و همچنیو بازنگر  افزایش فیالیت 

  .(19)تواند مناد  یک دوره هیپومانیا باشد که می

مبااود  ناار  باااال  ه :درمددان شددرايب همبددود( 9

پزشااکی در بیماااران دارا  اخااتالل دوقطباای     روان

بیماار سارپایی    288در مطالیاه   نمونهبرا   ؛دارد ومود

افاراد ماورد مطالیاه    درصد  92 ،دارا  اختالل دوقطبی

هاا   ماالک درصاد   92ها  اخاتالل اضاطرابی،   مالک

ها  اخاتالل  مالکدرصد  0اختالل سوءمصرف مواد و 

 . (8) کردند خوردن را دریافت

افاراد   میاان خصاوص در   هاضاطرابی با   ها  اختالل

در مقایساه باا گاروه     2دوقطبی در هالت آرامش روانی

تااریو اخااتالل اضااطرابی شااایت. کنتاارل شااایت اساات

اضاطراب  . الیمر، اختالل وسواسای مبار  اسات    مادام

امتماااعی، اخااتالل اضااطرابی عمااومی و اخااتالل     

اخاتالل  . گیرناد می ها  بید  قرارزدگی در رتبه وهشت

چشمگیر بر چهاار شااخص     اثر ،الیمر اضطرابی مادام

ها  درصد زمان( 1 :اند از عبارتشدت بیمار  دارد که 

بیشتریو دوره آراماش روانای   ( 2 ؛هاشده در دوره سپر 

 پریشاای ومااود روان( 3 ؛مااداوم در دو سااال پیشاایو 

باه دلیا    . (23)هاا  خلقای   کننده پاسخ به تثبیت( 9و 

اضطرابی در برنامه  ها  له، درمان اختاللاهمیت ایو مسئ

 1.  شودمی درمانی بیماران دوقطبی گنجانده

فهام افساردگی در    :درمدان افسدردگي دوبیبدي   ( 0

م ئا عال. اهمیات اسات   ، بسایار هاائز  اختالل دوقطبای 

 یدهند، باه مادت  می باالتر ر  یافسردگی دوقطبی با نرخ

یاا باعاث   یابناد و در مقایساه باا مان   مای  تر ادامهطوالنی

. شوندآشاتگی بیشتر، ناتوانی و بار اقتصاد  باالتر  می

                                                                 
1- trigger 
2- euthymia 
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شده، افسردگی یاا   دوقطبی درمانبیش از دوسوم بیماران 

بیاد از بهباود   . کنناد مای  ها  افسردگی را تجربهچرخه

نشانه افسردگی م خردهئآشکار از یک دوره دوقطبی، عال

  طاور تخمینای بارا    که به ماندمی به مدت طوالنی باقی

درصاد و بارا  اخاتالل     35بایش از   Iاختالل دوقطبی 

هااا  آتاای را درصااد هاتااه 05باایش از  IIدوقطباای 

 . (29)گیرد  دربرمی

شاده بارا     شناختی مطار  ها  رواندرمان میاناز  

اند، درمان اختالل دوقطبی که از نظر تجربی آزموده شده

شناختی رفتار  باه چنادیو دلیا  ماورد توماه واقات       

ورد اول ماهیت آموز  روانی آن است که از م ؛شود می

بخشایدن، باازنگر  و خاودتنظیمی، آن را     ءطریق ارتقا

برا  درمان ایاو اخاتالل مازمو و عودکنناده مناساب      

آن در افاازایش  شااده دوم، کااارایی اثبااات ؛گردانااد مای 

خصوص از  هایو مورد ب ؛پایبند  به درمان دارویی است

عادم پایبناد  باه     شده ایو مهت ماید است که گزار 

 اسات؛ درصاد   05طور میمول بیش از  درمان دارویی به

آن در ملااوگیر  از عااود  شااده سااوم، کااارایی اثبااات

کند ایاو درماان   قطبی است که پیشنهادمی افسردگی یک

ممکو است در ملوگیر  از عود اخاتالل دوقطبای نیاز    

ست کاه نتاایج مقادماتی    ا ایو ،مورد چهارم. مؤثر باشد

سابک شاناختی و هاواد      میاان ند تیاما   ده می نشان

افساردگی را   1شناسای نشاانه تواند زا میزندگی استرس

تواناد از درماان شاناختی    ایو ماورد مای   ؛کند بینیپیش

ها  کند زیرا سبک رفتار  برا  اختالل دوقطبی همایت

قطبای و اخاتالل دوقطبای    اخاتالل یاک   میاان شناختی 

 .(20)توانند شبیه باشند  می

ترتیاب   در ایران باه  IIو  Iالل دوقطبی نوع شیوع اخت

ایاو بیماار    . (20) ناد ا شده درصد گزار  3/5و  59/5

گاذارد و باه   منای در زندگی افراد دوقطبای مای   آثار 

و مشااکالت  (28)طااال  ، (23)مشااکالت تحصاایلی 

 .شاود مای  منجار  (24)رفتار  در فرزندان افاراد مباتال   

مرهلاه هااد    برخالف میزان باال  پاسخ باه درماان در  

م و عملکرد پس از ترخیص در ایاو  ئاختالل، بهبود عال

و نر  عود اختالل در ایو  (35)بیماران چشمگیر نیست 

رو  نموناه   ا ، در مطالیاه . (31) استگروه قاب  تومه 

قطات  »: آماد  دسات  هعوام  مؤثر در عود چنیو با  ،ایرانی

کنناده خلاق، کااهش دوز دارو، مصارف      دارو  تثبیت

کننده خلق، سوءمصرف و وابستگی باه   ثباتبیداروها  

خوابی و داشتو برنامه خواب ناامنظم، نداشاتو   مواد، بی

دانش و آگاهی کاافی در اهمیات درماان نگهدارناده و     

 ، در ایاران  ئبا ومود ایاو مساا   ؛(32) «هواد  زندگی

شناختی مؤثر  برا  دوران بیاد از بهباود   خدمات روان

هال آنکه دوران بیاد  . دشوینم دوقطبی ارائه ها  اختالل

. بسزا دارد ینقش ،از بهبود بیمار  در عود مجدد اختالل

شااناختی در گسااتره هااا  روانمااا  خااالی درمااان 

ا  ماننااد هااا  رواناای ماازمو و تکرارشااونده  بیمااار 

متأساانه در ایاران  . شوددوقطبی اهساس می ها  اختالل

نقاش   باارة شامار  در  انگشات  ةشد ها  کنترلپژوهش

 ها  شناختی برا  ملوگیر  از عود اختاللخدمات روان

بودن مطالیات  با تومه به کم. است گرفته دوقطبی صورت

اثربخشاای خاادمات  خصااوصمسااتدل و منسااجم در

ها  روانی مازمو و از مملاه   شناختی برا  بیمار  روان

اختالل دوقطبی، لازوم انجاام پاژوهش در ایاو زمیناه      

 . رسدمی نظر ضرور  به

پژوهش در راستا  ملوگیر  از عود اختالل،  در ایو

افازایش پایبناد    ( 1: اناد شاده  گرفته نظر اهداف زیر در

  ؛نشااانه افسااردگی م خااردهئااکاااهش عال( 2 ؛دارویاای

م ئا کااهش عال ( 9نشاانه مانیاا و    م خردهئکاهش عال( 3

برا  رسیدن به اهداف مذکور  ؛اضطرابی همراه با اختالل

 (33)ا  اخاتالل دوقطبای   از درمان شناختی رفتار  بار 

 1. شد استااده

 

راوش

آزمون  آزمایشی پیش نیمهطر  پژوهش هاضر از نوع 

 ،مامیه آمار . آزمون با گروه آزمایش و گواه بود و پس

 یافتاه از اخاتالل دوقطبای     شام  بیماران سرپایی بهباود 
                                                                 
1- symptomatology 
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باه   1384بود که از فروردیو تاا تیار مااه ساال      Іنوع 

، وابسته (ع)مارستان امام هسیو پزشکی بیدرمانگاه روان

بااه دانشااگاه علااوم پزشااکی شااهید بهشااتی تهااران،   

کنناده در پاژوهش از    افاراد شارکت  . کردناد  می مرامیه

از اخاتالل دوقطبای   ( 1: بودناد  مند بهرهها  زیر ویژگی

  ؛بردناد مای  رناج  (_IV_TR DSMها   طبق مالک) Іنوع 

ویای  رژیام دار ( 3 ؛بودناد  مناد  بهاره از سواد کافی ( 2

به بهبود کاما  یاا   ( 9 ؛کردندمی نسبت منظمی دریافت به

دوره )بودناد   یافتاه  به دوره شااخص دسات   ی نسبتئمز

، زیارا بیشاتریو   (کردناد مای  را ساپر   1آرامش روانای 

درمانی زمانی است که بیمار در دوره هاد اثربخشی روان

در دو سال گذشته دو دوره یاا  ( 0و  (13) نباشداختالل 

 ؛بودناد  کرده ل اخیر سه دوره بیمار  را تجربهدر پنج سا

همچنیو بیمارانی کاه مشاکالت سوءمصارف ماواد یاا      

( مانند اختالل اساکیزوافکتیو )پزشکی تومم اختالل روان

 میاان از . داشتند، از شرکت در پژوهش محاروم شادند  

بیمار سارپایی   پانزدهکنندگان به درمانگاه، تیداد مرامیه

پرونده سرپایی و بستر  آنهاا در  که مطابق با مندرمات 

بااه )پزشااکی دانشااگاه درمااانی روان -مرکااز آموزشاای

 Iمبتال به اخاتالل دوقطبای ناوع    ( پزشکتشخیص روان

 تورص ند، بهشتبودند، و مالک ورود به پژوهش را نیز دا

گروه نمونه در دسترس انتخاب و در قالب دو گروه گواه 

وارد  ،لیاه مطاباه  ( هشات ناار  )و آزمایشی ( هات نار)

 . شدند
 ابزارهاد پژوهش

 2یافتااه مصاااهبه بااالینی ساااخت (SCID) : مااالک

یافتاه طباق    تشخیص اخاتالل مصااهبه باالینی سااخت    

هااا  رواناای راهنمااا  تشخیصاای و آمااار  بیمااار  

(DSM_IV) در بررسای اعتباار   . پزشک باود توسط روان

یافتاه در تشاخیص    فارسی مصاهبه بالینی ساخت نسخه

و  SCID میاان توافاق   پزشاکی درماه   روان ها  اختالل

 هااا  در اخااتالل «متوسااط»پزشااکان از تشااخیص روان

در اخاتالل   «خوب»وسواسی مبر  افسردگی اساسی تا 

 . (39) است شده گزار دوقطبی و اسکیزوفرنیا 

  3مقیاس مانیا  یانگ (YMRS:) آوردن  دست هبرا  ب

بناد    همیزان مانیا در بیماران دوقطبای از مقیااس درما   

مقباس یانگ برا  سنجش . (30) شد مانیا  یانگ استااده

بر شرایط طبای بیماار    شود و مبتنیمی شدت مانیا استااده

ماده باا   11ایو مقیاس دارا   است؛ساعت اخیر  98طی 

دامناه   باوده، هدف تیییو شادت نابهنجاار  در بیماار    

گیرد و مقدار عادد   می قرار 05تا  5نمرات مقیاس بیو 

 ،هدف ایو مقیاس. تر، نمایاتگر شدت بیشتر مانیاستباال

 «9هالت»گیر  تشخیص اختالل نیست، بلکه برا  اندازه

 ،عما  درشود، چراکاه  می مانیا در مقاب  صاات استااده

شده افاراد، قبا  و    گیر نمرات اندازه میانا  هیچ رابطه

مقیااس یاناگ   . (30)ندارد  بید از دو هاته درمان ومود

و ویژگای  ( درصاد  9/48)تبار باا هساسایت    ابزار  می

دارا  قابلیت مناساب در   ،قبول بوده قاب ( درصد 9/48)

؛ پایاایی آن براسااس   اسات کارها  بالینی و پژوهشای  

گر و ثبات درونی و اعتباار آن  آزمون میانبررسی پایایی 

بر پایه همبستگی با سایر ابزارها  سنجش مانیاا خاوب   

 1. (30)است  بوده

 0سااردگی همیلتااونمقیاااس اف (HAM_D:)   باارا

آوردن میزان افسردگی بیماران دوقطبی از مقیاس  دست به

 .(33) شاد  استااده ،ا ماده 29نسخه ی همیلتون، افسردگ

تا عاالی، پایاایی تشخیصای     متوسطپایایی درونی ابزار 

ساایر   خصاوص آن دراعتباار  گزارشگران عاالی و   میان

خاوب   نیاز م افساردگی  ئا هاا  مرباوط باه عال    مقیاس

پایاایی   در بررسی دیگار  نیاز   ؛(33)است  شده گزار 

کافی  ،ایو مقیاسدرونی، اعتبار همگرا و اعتبار تاکیکی 

در یاک نموناه ایرانای ضاریب     . (38) است شده ارزیابی

نمرات افسردگی بک و مقیاس افساردگی   میانهمبستگی 

همچنیو ضاریب   ؛(34)است  شده گزار  00/5همیلتون 

ها  ناسالم با آزمون افساردگی  نگر  همبستگی مقیاس

 .   (95) آمد دست به 34/5بک 
                                                                 
1- euthymia 
2- Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) 
3- Young Mania Rating Scale (YMRS) 
4- state 
5- Hamilton Depression Rating Scale (HAM_D) 
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 2شماره / سال سوم/  1982پاييز و زمستان / دانشگاه شاهد / شناسي باليني و شخصيت  روان
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 3th Year / 2011- 2012/ No. 5 

 

  1مقیاااس اضااطراب همیلتااون (HAM_A:)   باارا
آوردن میزان اضطراب بیماران دوقطبی از مقیاس  دست به

ایو مقیااس شاام     ؛(91) شد استااده اضطراب همیلتون
ها مشاخص  هر ماده با یکسر  از نشانه و استماده  19
قارار   بای ) 2اضطراب روانای همیلتون  اسمقی. شودمی

 0و اضاطراب مسامی  ( 9شناختیو آشاتگی روان 3ذهنی
را ( شاااکایات مسااامانی مرباااوط باااه اضاااطراب )

پایاایی   باود؛  00تاا   5نمره ک  آن بایو   ؛گیرد می اندازه
 میاان خاوب، پایاایی تشخیصای     ،مجموع درونی آن در

ک یا  گزارشگران عالی و پایایی آن به رو  بازآزمایی با
اعتباار افتراقای مقیااس     .(91) استسال فاصله متوسط 
براون با مقیاس اضطراب همیلتاون   -وسواسی مبر  ی 

ضریب پایایی بازآزمون در . (92)است  شده گزار  04/5
و  80/5ناار  باا فاصاله دو هاتاه،      سییک گروه گواه 

 .(93)بود  84/5
 0مقیاس پایبند  دارویی موریسکی (MMAS:)   برا
گیر  پایبند  دارویی از مقیاس پایبناد  دارویای   اندازه

ایاو   ؛(99) شاد  ا  استاادهموریسکی نسخه هشت گزینه
( 1=خیار / 5=بلی)ا  دارا  هات گزینه دو نمره ،مقیاس

، 1=ناادرت ، بااه5=هرگااز)ا  و یااک گزینااه پاانج نمااره
. اسات ( 9=، همیشاه 3=اوقاات  ایلاب ، 2=اوقاات  گاهی
ا  از بیمااران  موناه سنجی مقیاس در نها  روانویژگی

پایاایی مقیااس بااال    . (99)شد  دارا  فشار خون بررسی
(83/5  =α )  و بااا کنتاارل فشااار خااون ماارتبط اساات
(50/5>p .) 

، هساسیت مقیاس 0با استااده از نقطه بر  کمتر از 
برا  تشخیص افراد دارا  پایبند  بااال از افاراد دارا    

یژگای آن   و و درصاد  43طور تخمینای   پایبند  پاییو به
 251سنجی مقیاس در  ها  روان ویژگی .است درصد 03

. شاد  زبان بررسی فارسیبیمار دارا  اختالل روانی مزمو 
افاراد نموناه باالینی باا      درآمده از مقیاس  دست هنتایج ب

عاااملی اکتشااافی مااورد بررساای  تحلیاا   اسااتااده از
د کاه تنهاا یاک عاما      نا دهمای  نتایج نشان. گرفت قرار

همچنیو میزان آلاا  کرونبا  در ایو  ؛است هشد استخراج
از  میاانگیو همبساتگی باا اساتااده    . است 01/5بیماران 

 برابار باا    رو  محاسبه ضریب همبستگی بایو عباارت  
دهنده ضریب همسانی درونی مطلوب  که نشان بود 28/5
اعتباار و   ابازار از . اسات پایایی ایو مقیاس  ،نتیجه و در

هااا  بااالینی ه در نمونااهپایااایی مناسااب باارا  اسااتااد
  .مندند بهره

طر  درمانی برگرفته از طار  درماانی    :طرح درماني
 هاا   درمان شناختی رفتاار  اخاتالل  مومود در کتاب 

کااارایی ایااو طاار  درمااانی در  . (33) بااود دوقطباای
. (93و  90، 90)اسات   شاده  مختلاای اثباات   ها  تحقیق

 : دان طور خالصه به ایو شر  چارچوب کلی ملسات به
باازبینی  : بازبینی درمان شناختی رفتاار  : اولملسه 

هقاو  بیماار،    باارة به فرایناد درماان، بحاث در    نسبت
ها  درمانگر و بیماران در فرایند کردن مسئولیت مشخص

 .وظایه خانواده خصوص درمان و بحث در
تیاااریه : اخااتالل دوقطباای چیساات : دومملسااه 

و اخااتالل هااایی از افسااردگی، مانیااا توصاایای و مثااال
 هاا   هاا  زیساتی اخاتالل   دوقطبی، مرور مختصر منبه

 ،عوام  روانی امتماعی میانرابطه  بارةخلقی و بحث در
 1  .مانند استرس و بازگشت افسردگی و مانیا

کننده خلاق و داروهاا     داروها  تثبیت: سومملسه 
 آثاار زایای،  مرور داروشناسی، مسمومیت: ضدافسردگی
کنناده  یوم و دیگر داروها  تثبیتمثبت لیت آثارمانبی و 

خلااق و داروهااا  ضدافسااردگی کااه باارا  بیمااار    
اساتااده از داروهاا     میاان اند، مرور تیاما   شده تجویز

م بیمار  ئگردان و با عالممنوع و الک  با داروها  روان
اساتااده از   باارة دوقطبی و تصحیح تصاورات یلاط در  

 .داروها  ضدافسردگی، شام  اعتیاد و وابستگی
کماک باه   : م فرد  اختالل دوقطبیئعال: چهارمملسه 

بیماران برا  شناسایی ایو مطلب که چطور تجارب روزاناه  
شاود و تماایز   م بیمار  دوقطبی مرتبط ئتواند با عالآنها می
 . م افسردگی و مانیائهاالت خلقی بهنجار از عال میان

                                                                 
1- Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM_A) 
2- psychic 
3- mental agitation 
4- psychological distress 
5- somatic 
6- Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8-Item) 
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اساتااده از نمودارهاا    : مئا نظارت عال: پنجمملسه 
 . طراهی یک نمودار خلقی برا  بیمارخلقی و 
میرفای مادل پایبناد     : پایبند  به درمان: ششمملسه 
، تشخیص موانت شایت یاا باالقوه در پیگیار     CBTدارویی 

 .ا  برا  نظارت بر ایو موانتبرنامه درمانی و تهیه برنامه
میرفای ماااهیم   : تاکر دارا  ساوگیر  : هاتمملسه 

کمک باه بیمااران بارا     تاکر سوگیرانه مثبت و منای و 
خلقی باا وقاایت، الگوهاا  تاکار و      ها دادن تغییر ربط
 .رفتار

مرور افکار : شناختی در افسردگی ها تغییر: هشتمملسه 
دارا  سوگیر  منای، آموز  بیماران برا  نظاارت افکاار،   

 .شناسایی افکار خودآیند منای و شناسایی خطاها  تاکر
: دآیناد مناای  تحلیا  منطقای افکاار خو   : نهمملسه 
باه بیماار بارا      «بر علیاه  /شواهد  له» رو آموز  

ارزیابی اعتبار افکار منای خودآیند و آماوز  بیمااران   
عناوان   وقایت باه  منظور بهبرا  ایجاد تیبیرها  مایگزیو 

 .ا  برا  مبارزه با افکار منای خودآیندوسیله
مارور اناواع   : شناختی در مانیا ها تغییر: دهمملسه 
که ممکو اسات نشاانگر شاروع مانیاا باشاند،       افکار 

خلقی مثبات و   ها آموز  بیماران برا  شناسایی تغییر
 .از انجام عم  پیشهایی افکار هیپومانیایی و تیلیم رو 

مارور  : ها  رفتاار  افساردگی  منبه: یازدهمملسه 
مسائ  رفتار  رایج مرتبط باا افساردگی و آماوز  دو    

 .ه با ایو مسائ راهکار به بیماران برا  مقابل
آماوز   : رفتار  در مانیا ها تغییر: دوازدهمملسه 

ها قبا   بازنگر  سطح فیالیت، آموز  تنظیم محدودیت
 .زااز رسیدن به سطو  مشک 

بحاث  : مشاکالت روانای امتمااعی   : سیزدهمملسه 
 .مشکالت روانی امتماعی افراد دوقطبی بارةدر

: عیارزیابی کارکرد روانای امتماا  : چهاردهمملسه 
ارزیابی مساائ  روانای امتمااعی دردسارزا، ارزیاابی      

فرد  بیمار و ایجااد اهاداف    ها  بیوها و ضیهتوانایی
 .درمانی مسائ  روانی امتماعی

ها  ها   ایجاد مهارت: ات پانزدهم و شانزدهمملس
آماوز  فرایناد    : مسئله و ه  مسائ  روانی امتماعی

  آنها و یافته برا  تشخیص و تیریه مسائ  و ه ساخت
 . تمریو ایو فرایند در ملسه

پزشااک هااا پااس از مشااورت بااا روانآزمااودنی
و با ( شناختیروان)بیمارستان و آگاهی از نوع درمان 

هاضار   ،رضایت شخصی بارا  شارکت در پاژوهش   
هاا  طاور تصاادفی در گاروه    بید از اینکاه باه  . شدند

هار دو  . ندشاد  هاا امارا  آزمون پیش ،مایگزیو شدند
 ؛کردناد می نسبت ثابتی دریافت بهدارویی  رژیم ،گروه

ا  درماان  گروه آزمایش همچنایو در ملساات هاتاه   
. کردناد  ملسه شارکت  10تا  12شناختی رفتار  بیو 
ملسات در . دقیقه بود 05تا  90مدت زمان هر ملسه 
بارا  برخای   . شاد  پزشکی برگزارمح  درمانگاه روان

ماهیات  بیماران با تومه به آشانایی قبلای بیماار باا     
کمتر نیازداشات   یبیمار  ملسات آموز  روانی وقت

گرفات و باه ملساات     و ادیام ملسات اولیه صورت
تاااوت در تیاداد    ،نباود و درنتیجاه  نیاز  مداگانه 

 . داد ملسات بیماران ر 
شناسای باالینی باا     دانشجو  کارشناسی ارشد روان
شناس بالینی و یک  راهنمایی و نظارت یک دکترا  روان

 .  کرد می برگزار ، ملسات راپزشکیروان متخصص
هااا آزمااون پاس پاس از اتمااام ملساات درمااان،   

ها  آمار توصایای  ها از رو در بیان داده. ندشد امرا
هاا   ها  مرکز  و پراکنادگی و رو  شام  شاخص
 کوواریاانس  تحلیا   ماتی و tآزمون استنباطی شام  

 بدیو ترتیب که بارا  مقایساه میاانگیو    ؛استاادهشد
 tآزمون هر مقیاس از آزماون   آزمون و پس نمرات پیش

و بارا  بررسای اثربخشای درماان از تحلیا        ماتی
از انجااام تحلیاا   پاایش. شااد کواریااانس اسااتااده

هاا و  شرط انجام آن، تساو  واریانس کواریانس، پیش
استااده از  ند کهداد نتایج نشان. شد بودن، بررسی نرمال

 .مانیی نداردتحلی  کواریانس 
 

رنانيج
در  Iبیماار دوقطبای    پانزدهایو پژوهش از تیداد در 

تیداد )شد  به شاخص بیمار  استااده مرهله بهبود نسبت

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
pa

p.
sh

ah
ed

.a
c.

ir 
at

 2
3:

52
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
19

th
 2

02
0

http://cpap.shahed.ac.ir/article-1-431-fa.html


 

 00 

 2شماره / سال سوم/  1982پاييز و زمستان / دانشگاه شاهد / شناسي باليني و شخصيت  روان
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 3th Year / 2011- 2012/ No. 5 

 

یکای از بیمااران   (. بیمار مؤنث دوازدهبیمار مذکر و  سه
پس از پنج ملسه درمانی، از هضور در پژوهش ( مؤنث)

هاا  ایاو   ها  پژوهش با لغو ویژگای داده. ورزید امتناع
باا   90تاا   18دامنه سنی بیماران  :دشونمی ودنی بیانآزم

، با 8و هداکثر آن  2هداق  نر  عود . بود 0/31میانگیو 
تار،  هات بیمار تحصیالت دیپلم و پااییو . بود 0میانگیو 

شش بیمار تحصیالت لیسانس و یک نار فاو  لیساانس   

هشت بیمار مجرد، پنج بیمار متأه  و یک بیماار  . داشتند
 . ندمطلقه بود
میاانگیو و انحاراف   )هاا  توصایای   داده ،1مدول 
آزماون   آزماون و پاس   مربوط به نمرات پیش( استاندارد

 نماایش  از چهاار مقیااس ماورد اساتااده را باه      یک هر
 .گذارد می 

 
 

 آزمون گروه آزمایش و گواه آزمون و پس میانگیو پیش .1مدول 

رنیننگینر 

ر(انحرافراساننداام)

 پنيبرد رمااويد

رنگینرنین

ر(انحرافراساننداام)

 ادسرمگد

رنیننگینر

ر(انحرافراساننداام)

 نننین

رنیننگین

ر(انحرافراساننداام)ر

 اضطراب

 (30/8) 19/12 (80/3) 92/0 (93/3) 92/10 (30/1) 03/0 آزمون آزمایش پیش

 (21/0) 28/4 (05/3) 92/0 (12/4) 28/10 (44/5) 13/0 آزمون کنترل پیش

 (20/9) 80/3 (18/3) 80/1 (09/0) 31/0 (38/1) 05/0 آزمون آزمایش پس

 (91/0) 55/3 (13/3) 80/9 (52/8) 19/12 (50/2) 20/0 آزمون کنترل پس

 
 ها در گروه آزمایش و گواهنمرات مقیاس tآزمون  .2مدول 

 سطحرنعرنماا  tنمرهر ماجهرآزام  نعینارانحراف نیننگین گروه نقینس

 پایبند 
 آزمایش

 گواه

42/5- 

53/5- 

38/1 

99/1 

0 

0 

33/1- 

13/5- 

12/5 

45/5 

 افسردگی
 آزمایش

 گواه

31/15 

19/3 

03/9 

18/3 

0 

0 

25/0 

01/2 

551/5 

59/5 

 مانیا
 آزمایش

 گواه

03/3- 

03/1 

35/3 

92/9 

0 

0 

80/2- 

43/5 

52/5 

38/5 

 اضطراب

 آزمایش

 گواه

28/8 

28/2 

18/0 

48/2 

0 

0 

09/3 

52/2 

51/5 

58/5 

α= 50/5  
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 اثربخشي درمان شناختي رفتاری در جلوگيری از عود اختالل دوقطبي

 تحلی  کوواریانس مقیاس نتایج .3مدول                                     

 سطحرنعرنماا  F ماجهرآزام  

 28/5 23/1 1 مقیاس پایبند  دارویی

 552/5 33/10 1 مقیاس افسردگی همیلتون

 23/5 1/3 8/1 مقیاس مانیا  یانگ

 52/5 30/0 1 مقیاس اضطراب همیلتون

α= 50/5  

شاده   ها  استاادهنمرات مقیاسبرا  مقایسه میانگیو 

ماتاای  tدر دو گااروه گااواه و آزمااایش از آزمااون   

آزماون،   ، در مرهله پس2با تومه به مدول . شد استااده

( p<50/5)، مانیاا  (p<51/5)گروه آزمایش در افسردگی 

و در دادناد  مینادار نشاان  یکاهش( p<50/5)و اضطراب 

نیاز،  واه در گروه گ ؛نشد پایبند  دارویی کاهشی مشاهده

شد  مشاهده( p<50/5)کاهش  ،فقط در مقیاس افسردگی

برا  مقایسه تاااوت  . نداد ها تااوتی ر و در بقیه مقیاس

دو گاروه آزماایش و گاواه در مرهلاه      میانهر مقیاس 

هاا، از تحلیا    آزماون  آزمون، با هذف اختالف پیش پس

واقت در تحلیا  کواریاانس آن    در ؛شد کواریانس استااده

آزمون که ناشی از نمرات  ز واریانس نمرات پسقسمت ا

آزماون   از ک  واریاانس نمارات پاس    است،آزمون  پیش

 9مادول  . تا مینادار  درمان سانجیده شاود   شد هذف

آزمااون  آزمااون و پااس نتااایج تحلیاا  کواریااانس پاایش

ها  مورد استااده در دو گروه گواه و آزمایش را  مقیاس

نمارات   ،شاود مای  کاه مشااهده   گونه همان. دهدمی نشان

و ( p < 51/5)هااا  افسااردگی آزمااون در مقیاااس پااس

هاا  مانیاا و   مینادار و در مقیاس( p < 50/5)اضطراب 

درماان   ،عباارتی  هبا  هساتند؛ پایبند  دارویی بدون مینا 

شناختی رفتار  در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران 

در  2همچنیو هرچند طباق مادول    ؛است اثربخش بوده

میناادار   یکاهش ،دو گروه آزمایش و گواه افسردگی هر

که ایاو   شد شد، ضمو تحلی  کواریانس مشخص مشاهده

 ضامو مقایساه دو گاروه باا هام و باا هاذف         ،کاهش

ها، فقط برا  گروه آزماایش میناادار   آزمون تااوت پیش

 .  است

رگیر رورنایجهربحث

داد کاه باا    ایو پژوهش بیمارانی را مورد تومه قارار 

هاا  خلقای عاود مجادد     کننده از تثبیت ومود استااده

بیمااران گاروه آزمایشای    . بودناد  کارده  اختالل را تجربه

ملساه   ، چهاارده طاور متوساط   بر دارودرمانی، به عالوه

کاه گاروه    هالی کردند در درمان شناختی رفتار  دریافت

منطباق باا   . گواه فقط تحت درمان دارویای قرارگرفتناد  

دهد که درمان می شاننتایج تحلی  کواریانس ن ،3مدول 

شاااناختی رفتاااار  در افااازایش پایبناااد  دارویااای 

-می نشان 2ها  مدول طورکه داده همان. است نداشته اثر

 ،آزماون  آزمون و پس د، در میانگیو دو گروه در پیشنده

نتایج از عدم تأثیر  ،درواقت ؛نداشت مینادار ومود یتااوت

دو دلی  اصالی   دارند که هکایتدرمان شناختی رفتار  

دلیا  اصالی اول   : د در ایو نتیجه دخیا  باشاد  نتوانمی

اینکه در گروه بیماران مورد مطالیاه، پایبناد  دارویای    

(. 1ماادول )هنگااام ورود بااه پااژوهش خااوب بااود  

 وود و واردموریسااکی، آنااگ، کروساا طورکااه  همااان

به بااال نشاانگر پایبناد      0نمره  ،ندکناظهارمی( 2558)

ایو بیماران با تومه به اینکه پایبناد    .(99) استخوب 

اثار خاود را    ،خوبی داشتند، درماان شاناختی رفتاار    

بودن پایبناد  در   دالی  زیر برا  باال. نداد خوبی نشان به

ا  پذیر  و دو مؤلاه مقابله. شودایو بیماران مطر  می

در پایبنااد  نیااز ( 1484، و همکاااران 1کااارور)انکااار 

انی که شادت یاا وماود بیماار      بیمار. (98)اند  دخی 

کنند، پایبناد  پااییو و بیماارانی کاه     روانی را انکارمی

پذیرناد، پایبناد  بااال    بیمار  خود و شدت آن را مای 
                                                                 
1- Carver 
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عود مکرر اختالل، به افزایش پذیر  در بیمااران  . دارند

شده به دلی  عود بیماار  در   کسبتجربه . بود شدهمنجر

 همچنایو  ؛ثرداشات هاا ا افزایش پایبند  برخی آزمودنی

به بیمار   تر نسبتها  سازگارانهتجربه بیمار  به نگر 

بیماران گروه مورد مطالیه باا توماه   . (98) شودمی منجر

مادت   به عودهایی که در گذشته داشتند، مصرف طوالنی

متخصاص و   میاان رابطه درمانی  ؛دارو را پذیرفته بودند

 بیشاتر . (94)کناد  می به افزایش پایبند  کمکنیز بیمار 

بیماااران مااورد پااژوهش، رابطااه درمااانی خااوبی بااا   

پزشااک خااود داشااتند و در ابتاادا  پااژوهش     روان

ضارورت مصارف ماداوم    [ تأکید بر]که  کردند میاظهار

 .اندپزشک خود پذیرفتهاز طرف روانرا دارو 

قب  از ورود به پژوهش باه بااالبودن    ،ایو سه عام 

نوعی ساوگیر    ،اقتبود و درو شدهمنجرپایبند  بیماران 

در گروه بیماران ومودداشت که به مینادارنشدن نتیجاه  

آزماون   دومیو دلی  اصلی ایو اسات کاه پاس    انجامید؛

ایو دوره  ؛بالفاصله بید از اتمام ملسات درمانی امراشد

تواناد کاارایی درماان بار     خوبی نمی سه ماهه درمان به

جه بهتار  برا  رسیدن به نتی. دهد افزایش پایبند  را نشان

پایبند  دارویی در پیگیر  . شود باید دوره پیگیر  انجام

هدف دیگار   ؛(05)دهد  می نشانبهتر ماهه اثر خود را  12

. م اضطراب، افساردگی و مانیاا باود   ئکاهش عال ،درمان

از اثربخشی درمان شاناختی رفتاار  در    3نتایج مدول 

 هاکی است؛م افسردگی و اضطراب بیماران ئکاهش عال

که در گروه گواه نیاز در   نماید میایو نکته ضرور  ذکر 

( 2مدول )شد  مینادار مشاهده یآزمون کاهش مرهله پس

مینااادار  آن ( 3ماادول )کااه در تحلیاا  کواریااانس 

تاوان باه مصارف    ایو میناادار  را مای   ؛نرسید اثبات به

هرچند هر دو گروه دارو . داد داروها  ضدافسردگی ربط

و  مصارفی و میازان آن در   کردند، ناوع دار می مصرف

ی ئتغییر مز ،همچنیو در برخی موارد ؛افراد متااوت بود

 . ناپذیر بود در برنامه دارویی برخی از بیماران امتناب

 میاان نشانه افسردگی و اضطرابی شکاف م خردهئعال

با ومود عبور . کندمی بهبود عالمتی و کارکرد  را تبییو

نشانه م خردهئمود عالاز مرهله هاد افسردگی، به دلی  و

م ئا بیمااران دارا  عال . نقص کارکرد  هنوز پابرماست

مادت، تخریاب کاارکرد      نشانه طوالنیافسردگی خرده

ها  رضایت، سرگرمی، کار و روابط و بیشتر  در هوزه

نقص کاارکرد   . (01)رضایت از کیایت زندگی دارند 

نشانه باه قادر  تأثیرگاذار اسات کاه      افسردگی خرده

. کناد  برابار   1عیاار  ند هتای باا افساردگی تماام    توا می

نشاانه از  م خارده ئا پیامدها  کارکرد  افراد دارا  عال

، برناد مای  سار  باه افراد  که در دوره افساردگی کاما    

ضرورت درمان کام   ،ایو خود ؛(01) است ناپذیرتمایز

مومب بهباود  با ذکر ایو نکته که دارو . کندمی را ایجاب

نشااانه م خااردهئااو عالشااود عالمتاای کاماا  نماای 

تواناد باه   کنند، درمان شناختی رفتاار  مای   می پافشار 

طور نیز که در  همان ؛کند کردن ایو شکاف کمک برطرف

ایو درماان توانسات در بهباود     ،شد ایو مطالیه مشاهده

 . م افسردگی و اضطراب اثربخش باشدئعال

قطبای باه    همانند افسردگی یاک  ،افسردگی دوقطبی

 ،افسردگی دوقطبی. دهدمی پاسخرفتار   مداخله شناختی

مشاخص   3تااوتیو بی 2ایلب با بازدار ، کمبود انرژ 

کاه در   درهاالی ( م رفتاار  ئعال ،طور عمده به)شود می

تواند باا ناامیاد ، افکاار    قطبی می مقاب ، افسردگی یک

 ؛(02)شاود   ها  شاناختی تیریاه  بدبینانه و دیگر نشانه

سردگی دوقطبای بهتار اسات    بدیو مینا که در درمان اف

در همیو  ؛ها  رفتار  در درمه اول اولویت باشندرو 

که باا وماود    دیگر نیز مشخص شد ا  مطالیهراستا در 

م افساردگی و تاکار مناای، تغییار  در     ئا بهبود در عال

شاود  نمای  ها  ناکارآمد بیماران دوقطبی مشاهدهنگر 

(90) .1 

ردگی هاا  رفتاار  افسا   رو  ،در ایو پژوهش نیز

بیشاتر از   ،هاا بناد  فیالیات  بند  و درماه  مانند مدول

ها  شناختی مانند شناساایی افکاار ناکارآماد باه     رو 

                                                                 
1- nmllyltuf 
2- lethargy 
3- apathy 
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افزایش انگیازه و فیالیات و کااهش افکاار افساردگی      

 .    کرد دوقطبی کمک

م اضااطرابی نیااز در ایااو بیماااران بساایار    ئااعال

از نظار متخصصاان   ایلب  ،م اضطرابیئعال. شود می دیده

هاال آنکاه    ؛شاود ماند و مورد یالت واقت مای یدور م

. شاود میمنجرم به پیامد منای در بیماران ئومود ایو عال

اضطراب تومم با اختالل دوقطبای کیایات زنادگی ایاو     

مای  که میزان افسردگی آنهاا کنتارل   افراد را هتی وقتی

بیماار   [ وضاییت ]وقتای  . (03)دهاد  مای  شود، کاهش

 باه توانناد  اضاطراب مای   مئشود، عالدوقطبی تثبیت می

تر بیماران ساهیم  شوند و در کارکرد ضییهوارد عرصه 

ها  بیماران دوقطبی دارا  اضطراب ویژگی. (20)باشند 

 نمونه،برا   ؛دهندمی شناسی روانی شدیدتر  نشانآسیب

پریشای  نر  باالتر سوءاستااده و وابستگی به الک ، روان

و نمارات   1چرخیالیمر، تال  برا  خودکشی، تندمادام

همچنایو وماود    ؛(03)تر در سطح کلی عملکارد  پاییو

م اضطرابی با افزایش خطر عاود افساردگی مارتبط    ئعال

اضاطرابی همباود همچنایو باا      هاا   اختالل ؛(3)است 

تاریخچه مکرر سوءمصرف مواد و میازان بااالتر افکاار    

همانند افسردگی، اضطراب . (09)خودکشی مرتبط است 

شاناختی تحات کنتارل    هاا  روان ا درمانتواند بنیز می

. شاد  داده کاه در ایاو پاژوهش نشاان     گونهدرآید، همان

کاهش مانیا بود که در ایاو بااره    ،آخریو هدف پژوهش

د که در ندهمی نشان 3نتایج مدول . ا  هاص  نشدنتیجه

گروهی مداخله شاناختی رفتاار  در کااهش     سطح بیو

کاه   طاور  همان. داشتم مانیا در بیماران دوقطبی اثرنئعال

گروهی در نمرات  دهد، در سطح درونمی نشان 2مدول 

قابا    یمانیا گروه آزمایش، قب  و بید از درمان، کاهشا 

کاه نمارات    صاورتی  در( p<50/5)شاد   مشاهده مالهظه

تاااوت   tآزمون گروه گواه در آزماون   آزمون و پس پیش

از کاه در بااال ذکرشاد،     گوناه  همان. نداد مینادار  نشان

. درماان دارویای اسات    ،عوام  دخیا  در ایاو نتیجاه   

پریشی در درماان مرهلاه هااد مانیاا     داروها  ضدروان

شادند،  وارد مداخلاه   بهبیمارانی که . دارند کارایی بسیار

م مانیایی آنها ئبودند و عال کرده مرهله هاد مانیا را سپر 

م ئا بارا  کنتارل برخای عال   . با دارو تحت کنترل باود 

خلقای،   ها  مانده مانیا و کنترل نوسان و باقی نشانه خرده

تغییر در برنامه دارویی بیماران در طول امرا  پاژوهش  

ایو تغییر دارویی که در هر دو گاروه   ؛ناپذیر بود امتناب

م مانیا و ملاوگیر  از عاود   ئداد، برا  کاهش عالمی ر 

بنابرایو با ومود کاهش میناادار   ؛گرفتمی مانیا صورت

انیا  گروه آزماایش، اثار تغییار دارویای بار      در نمره م

هااا ومودداشاات و در مینادارنشاادن نتیجااه     گااروه

 1.اثرگذاشت

وماود   ،در پژوهش کنونی مومودها  از محدودیت

. سااوگیر  در پایبنااد  دارویاای گااروه نمونااه بااود   

رابطااه درمااانی خااوب بااه  ،کااه ذکرشااد طااور همااان

شاد؛   رمیمنجنشدن اثر درمان بر پایبند  دارویی  مینادار

همچنیو به دلی  محادودیت مکاانی، ملساات درماان     

بیمااران شاای  و از    ،شد که درنتیجاه ها برگزارمیصبح

. امکان هضور در ملسات را نداشتند ،ممله منس مذکر

 ،هاها  بید  برا  تیمیم دادهشود در پژوهشپیشنهادمی

تر و با تیداد مسااو  مانس ماذکر و     گروه نمونه بزر 

همچنایو اهتماال    ،باا ایاو عما     ؛شاود  مؤنث انتخاب

همچنیو همانندساز  دارویی  ؛آیدسوگیر  نیز پاییو می

شود تا امکان اعتمااد باه نتیجاه درماان      نیز مدنظر گرفته

درماان   آثاار شد  که در پیشینه گاته طور همان. بیشتر شود

. داردنماود بیشاتر   ،مدت شناختی رفتار  در پیگیر  بلند

برا  بررسی اثر درمان در طاول  شود پیگیر  پیشنهادمی

نکته قاب  تومه نهاایی ایاو اسات کاه     . شود زمان انجام

و  I ،IIناوع   نموناه برا  )انواع مختله اختالل دوقطبی 

هاا   توانناد از درماان  وموددارناد کاه مای   ( تندچر 

ایو نکته شاید قابا  تأما    . شوندمند شناختی بهره روان

. برندا از درمان میبیشتریو استااده ر ،باشد که کدام نوع

ا  شام  اناواع مختلاه بیمااران باه     داشتو گروه نمونه

تر مخصاوص  ها  مامتدرک ایو مطلب و ایجاد درمان

گرچاه در ایاو   . خواهادکرد  هر ناوع از اخاتالل کماک   
                                                                 
1- rapid cycling 
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تار  م افساردگی موفاق  ئا پژوهش درمان بار کااهش عال  

که درمان شناختی  گاتتوان با قطییت کرد، اما نمی عم 

باردن باه    پی ست؛برا  افسردگی مؤثرتر از مانیارفتار  

تار و   تر با گروه نمونه بزر پژوهشی مامت بهایو مطلب 

 . دارد نیازتر کنترل شده یشرایط

که اثار درماان بار     کنند می مطر برخی  نمونه،برا  

که برخای دیگار باه اثار      درهالی (00)مانیا بیشتر است 

نکتاه آخار    .(00)بیشتر درمان بر افسردگی تأکیددارناد  

باا   موریساکی مقیاس پایبند  دارویی  خصوصاینکه در

باار   سنجی آن برا  اولیوها  روانتومه به اینکه ویژگی

 01/5شد، میزان آلاا  کرونبا  آن برابار   در ایرن بررسی

هرچناد  . اسات کمتار   31/5بود که از میازان متیاارف   

و  28/5عبارت مقیاس برابار باا    میانمیانگیو همبستگی 

، بررسای  اسات یانگر پایاایی مطلاوب بارا  مقیااس     ب

هاا   سانجی مجادد مقیااس در گاروه    ها  روان گیژوی

 و بیماران دارا  دیابت، فشارخون نمونه،برا  )مختله 

و با تیداد نمونه باالتر برا  دستیابی باه میازان   ( سرطان

 .دشومی آلاا  مطلوب توصیه

 مرهلاه  کاردن  ها  دوقطبی برا  برطرفایلب درمان

خصوص در  گرچه استااده از دارو، به. هاد اختالل هستند

تااومهی  درمااان مرهلااه هاااد، مزایااا  درمااانی قاباا  

ا  از بیماران دارا  اخاتالل  آورد، درصد عمدهمی ومود به

ها  خلقی، هناوز  کننده تثبیتدوقطبی، با ومود استااده از 

پایبناد  دارویای پااییو،    . کنناد می عود بیمار  را تجربه

هاا    نشانه افسردگی و مانیاا، مهاارت  م خردهئد عالومو

م اولیه و هشداردهنده و ئا  ضییه در پاسخ به عالمقابله

هاا  روزماره خطار عاود را     آشاتگی در خواب و روال

طورکه در مقدمه ذکرشد، اناواع مختلاه    همان ؛بردمی باال

. شناختی نیاز بارا  اخاتالل وموددارناد    ها  رواندرمان

بهتاریو و   ،نشده کادام ناوع درماان    ثابتگرچه تاکنون 

تواند ها میاز ایو درمان یکاستااده از هر است،کاراتریو 

هاا  گرچه تمام ایو درماان . راهی برا  بهبود بیمار  باشد

بیمارانی که برا  انطبا  با بیماار ،  . نقاط مشترکی دارند

م اولیه ئپایبند  به برنامه دارویی، شناسایی و مدیریت عال

زاهاا   م هشداردهنده اختالل و شناساایی اساترس  ئو عال

هاا  ند، همه به نوعی از ایو درماننیازمندکمک به محیطی 

 . مند خواهندشدبهره

. شد در ایو پژوهش از درمان شناختی رفتار  استااده

 خصاوص درمان شناختی رفتار  با آموز  بیمااران در 

م اولیااه مانیااا و افسااردگی، تومااه بااه ئاابیمااار  و عال

ها   ها  روزمره از ممله خواب و آموز  مهارت لروا

مانااده و  م باااقیئااعال کااردن ا  باارا  برطاارفمقابلااه

نشاانه افساردگی و مانیاا باه کااهش خطار عاود         خرده

ها  درمان تریو منبه شاید یکی از باارز . کندمی کمک

نشاانه  م خردهئشناختی رفتار  توانایی آن در کاهش عال

م ئا درماان در کااهش عال  در ایو پاژوهش ایاو   . باشد

کرد هرچناد   موفق عم  ،مانده و اضطراب افسردگی باقی

درماان   ؛نیاماد  دسات  هم مانیا کاهش مینادار  با ئدر عال

همچنیو به دلی  آشناکردن بیمار باا ماهیات بیماار  و    

م، در ئا هایی ییردارویی بارا  کنتارل عال   آموز  رو 

 هاا  رفتاار   رو . ناس بیمااران اثاردارد   بهبود عزت

کنترل محیط برا  مدیریت زندگی بیماران بید از اتماام  

شاناختی رفتاار ،    درماان . کننده اسات  ملسات کمک

کند تاا در  می درمانی بیمارمحور است که به بیمار کمک

 ؛باشد داشته م و بهبود خود نقشئروند بیمار ، کنترل عال

امر اهساس درماندگی بیماران هنگام موامهاه باا    ،همیو

بهبود کاارکرد  از آن مهات   . دهدمی کاهشاختالل را 

شدن مرهله هاد بیمار ،  بااهمیت است که بید از سپر 

باعث برقرار  ارتباط و تماس مجدد فرد بیمار با محیط 

پس به اندازه بهبود عالمتی  ؛دشوامتماعی پیرامونش می

 شاود؛ به ایو امر مباذول   ویژه یو باید تومهاست مهم 

باید از بهبود عالمتای باه سامت    درنهایت اینکه درمان 

 ،بارا  بهباود کاارکرد    . شود داده بهبود کارکرد  سو 

م همراه مانند ئا  مومود و عالنشانهم خردهئتومه به عال

با ایو هدف مدید، ماداخالت  . اضطراب ضرور  است

ها  ترکیبای و  سو  درمان باید از دارودرمانی صرف به

ودرماانی هناوز   د کاه در آن دار رک مراتبی هرکت سلسله

 . استبرا  بهبود عالئم ضرور  
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آماده بایش از اینکاه     دست هسخو آخر اینکه نتایج ب

هاا   قطیی باشند، امیدبخش هستند و ضارورت درماان  

روانای مازمو از مملاه     هاا   شناختی برا  اختاللروان

 .کنندمی اختالل دوقطبی را تبییو
 

 نرنبع

1. Mendlewicz, J., Souery, D., Rivelli, S.K. (1999). 

Short-term and Long-term Treatment for Bipolar 

Patients: Beyond the Guidelines. Journal of 

Affective Disorders. 55:79–85. 

2. Goodwin, FK., Bruce, F., Simon, G., Hunkeler, 

E., Lee, J., Revicki, D. (2003). Suicide Risk in 

Bipolar Disorder during Treatment with Lithium 

and Divalproex. J Am Med Assoc. 290:1467–

1473. 

3. Murray. CJL, Lopez. AD. (1996). The Global 

Burden of Disease. The World Health 

Organization. Cambridge (MA): Harvard 

University Press. 

4. Gitlin, M.J., Swendsen, J., Heller, T.L., Hammen, 

C., (1995). Relapse and Impairment in Bipolar 

Disorder. Am. J. Psychiatry. 152:1635–1640. 

5. Fialko, L., Garety, P.A., Kuipers, E., Dunn, G., 

Bebbington, P.E., Fowler, D., Freeman, D. 

(2008). A Large-Scale Validation Study of the 

Medication Adherence Rating Scale (MARS). 

Schizophrenia Research. 100:53–59.  

6. Marangell, L.B. (2004). The Importance of 

Subsyndromal Symptoms in bipolar Disorder. J 

Clin Psychiatry. 65 (supp1:10):24-27.  

7. Perlis, R.H., Ostacher, M.J., Patel, J.K., 

Marangell, L.B., Zhang, H., Wisniewski, S.R. 

(2006). Predictors of Recurrence in Bipolar 

Disorder: Primary Outcomes from the Systematic 

Treatment Enhancement Program for Bipolar 

Disorder (STEP-BD). American Journal of 

Psychiatry. 163(2):217–224. 

8. McElroy, S.L., Atshuler, L.L., Suppes, T., Keck, 

P.E., Frye, M.A., Denicoff, K.D., Nolen, W.A., 

Kupka, R.W., Leverich, G.S., Rochussen, J.R., 

Rush, A.J., Post, R.M. (2001). Axis I Psychiatric 

Comorbidity and Its Relationship to Historical 

Illness Variables in 288 Patients with Bipolar 

Disorder. Am. J. Psychiatry. 159:420–426. 

9. Frank, E. (2005). Treating Bipolar Disorder: A 

Clinician’s Guide to Interpersonal and Social 

Rhythm Therapy. New York: Guilford Press. 

10. Miklowitz, D., Goldstein, M. (1997). Bipolar 

Disorder: A Family-Focused Treatment Approach. 

New York: Guilford Press. 
11. Colom, F., Vieta, E., Martinez-Aran, A., 

Reinares, M., Goikolea, J.M., Benabarre, A., 

Torrent, C., Comes, M., Corbella, B., Parramon, 

G., Corominas, J. (2003). A Randomized Trial 

on the Efficacy of Group Psychoeducation in the 

Prophylaxis of Recurrences in Bipolar Patients 

Whose Disease Is in Remission. Arch. Gen. 

Psychiatry. 60:402–407. 
12. Colom, F., Vieta, E. (2006). Psychoeducation 

Manual for Bipolar Disorder. Cambridge 

University Press. 

13. Lam, D., Jones, S.H., Hayward, P., Bright, J.A. 

(1999). Cognitive Therapy for Bipolar Disorder, 

A therapist’s Guide to Concepts, Methods and 

Practice. London: John Wiley & Sons.  

14. Otto, M.W., Reilly-Harrington, N., Sachs, G.S. 

(2003). Psychoeducational and Cognitive-

Behavioral Strategies in the Management of 

Bipolar Disorder. Journal of Affective Disorders. 

73:171–181. 

15. Keck, PE, McElory, SL, Strakowski, SM, et al. 

(1997). Compliance with Maintenance Treatment 

in Bipolar Disorder. Psychopharmacol Bull. 

33(1):87-91. 

16. Miklowitz, D.J., (2008). Adjunctive Psychotherapy 

for Bipolar Disorder: State of the Evidence. Am. 

J. Psychiatry. 165(11):1408–1419. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
pa

p.
sh

ah
ed

.a
c.

ir 
at

 2
3:

52
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
19

th
 2

02
0

http://cpap.shahed.ac.ir/article-1-431-fa.html


 

 02 

 2شماره / سال سوم/  1982پاييز و زمستان / دانشگاه شاهد / شناسي باليني و شخصيت  روان
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 3th Year / 2011- 2012/ No. 5 

 

17. Baldessarini, R.J., Perry, R., Pike J. (2008). 

Factors Associated with Treatment Non-Adherence 

Among US Bipolar Disorder Patients. Hum 

Psychopharmacol. 23(2):95-105. 

18. Russell, Sarah J., Browne, Jan L. (2005). Staying 

Well with Bipolar Disorder. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry. 39:187–193. 

19. Thompson, Katherine N., Conus, Philippe O., 

Ward, Janine L., Phillips, Lisa J., Koutsogiannis, 

John, Leicester, Steven, McGorry, Patrick D.  

(2003). The Initial Prodrome to Bipolar Affective 

Disorder: Prospective Case Studies. Journal of 

Affective Disorders. 77:79–85. 

20. Morriss, R. (2004). The Early Warning 

Symptom Intervention for Patients with Bipolar 

Affective Disorder. Advances in Psychiatric 

Treatment. 10:18–26. 

21. Alloy, L.B., Abramson, L.Y., Urosevic, S., 

Walshaw, P.D., Nusslock, R., Neeren, A.M. 

(2005). The Psychosocial Context of Bipolar 

Disorder: Environmental, Cognitive, and 

Developmental Risk Factors. Clinical 

Psychology Review. 25:1043–1075. 

22. Watkinz, E. (2003). Combining Cognitive 

Therapy with Medication in Bipolar Disorder. 

Advances in Psychiatric Treatment. 9:110–116. 

23. Zutshi, A., Janardhan, Y.C., Thennarasu, Reddy 

K., Chandrashekhar, C.R. (2006). Comorbidity 

of Anxiety Disorders in Patients with Remitted 

Bipolar Disorder. Eur Arch Psychiatry Clin 

Neurosci. 256:428–436. 

24. Mansell, W., Colom F., Scott J. (2005). The 

Nature and Treatment of Depression in Bipolar 

Disorder: A Review and Implications for Future 

Psychological Iinvestigation. Clin Psychol Rev. 

25:1076-l100. 
25. Patelis-Siotis, Irene. (2001). Cognitive-Behavioral 

Therapy: Applications for the Management of 

Bipolar Disorder. Bipolar Disorders. 3: 1–10. 

26. Mohammadi, M.R., Ghanizadeh, A., Davidian, 

H., Noorbala, A.A., Malekafzali, H., Naghavi, 

H.R., Pouretemad, H.R., Bagheri Yazdi, S.A., 

Rahgozar, M., Alaghebandrad, J., Amini, H., 

Razzaghi, E.M., Mesgarpour, B., Mohammadi, 

M., Ghaemi, S.N. (2006). Prevalence of Mood 

Disorders in Iran. Iran J Psychiatry. 1:59-64. 

محمالاد  قرايال     جالااد و  ارسالالي  اكرم  ،عالقبندراد، جالل. 72

عملكالالرد صحلالالنل  ياجاايالالال  مبالالتال  الال  ا الالتالل  » ؛(4831)
 االالال  دوقطبالال  يالالا  يالالث و صالالودنر امبالالاد  سالالالير ا الالتالل 

سالالل اتالت     ،علوم  نوخاي     هاي تازه ،«پزشالك   روا 

 .72-77 ص، ص1شمالره 
كنالالي   فرزايال    و  ركتننمجند مساليل ، يسرين  ،افشالر، حمند. 73

طنالالد دوقطبالال  در  االالال  فراوايالال  يسالالب  ا الالتالل» ؛(4832)

كننده    مراكز مشالوره  اليااده شالرر   مراجع متقالضنال  طالق 
االالال  جمعنالال  اصالالترال  و را طالال  ا   الالال  ر الال  از وي  الال   

 ،4شمالره  ،دوره شش  ،تحقيقات علم  رف اري ،«شنال ت 

 .45-14صص 
مري   و شرف سنده الرالم حكن  شاشتر ، منترا  ،پنالغ ، لنل . 72

مشالالكالر رفتالالالر  انجالالالي  در فرزيالالدا  » ؛(4833)عبالسالال  

-مجلو  ران   ،«مبتاليال     ا تالل دو قطب  و  روه  الااه 

سالالل پالاليزدا     ،نخاس  باليخ  نيوان  پزنك  ا ران 

 .752-754صص  ،7ه شمالر

پنگنالر   » ؛(4833) و امكالرا  شريت ويداد  ،امنن ، اماليا . 85
يث سالل   نمالرا  مبتال    ا تالل دوقطب   سالتر  شالده در   

نخاسو    پزنك  ا ران  مجل  ران  ،« نمالرستال  روز  
 .421-463صص  ،7سالل پاليزدا  شمالره  ،باليخ  نيان 

منزا  عاد » ؛(4834) كالرا و ام افتخالرمررداد  ،شعبالي ، امنر. 84

مالا   نمالرا  مبتال  42پنگنر  : در ا تالل دوقطب  يا  يث

سالالل   ،هواي علوم  نوخاي     تازه ،«   اواين دوره مالينال
 . 17-88صص  ،8اشت  شمالره 

محمالد زكريالال   و  ريجبالر فالطم   ،زاده، سند محمد عل  قريش . 87

 عاامل  طرسالز در عاد ا تالل دو قطبال  » ؛(4833)پزشك  
مجلوو   ، «يالالث و ارصبالالال  ا   الالال  لاصالالنالر دما رافنالالث 
 پزنك  دننشگاه علم  پزنك  تبايز

 . 34-22صص ، 7شمالره  ،84دوره   
33. Basco, M.R., Rush, J. (2007). Cognitive 

Behavioral Therapy for Bipolar Disorder. Second 

Edition. New York: Guilford Press. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
pa

p.
sh

ah
ed

.a
c.

ir 
at

 2
3:

52
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
19

th
 2

02
0

http://cpap.shahed.ac.ir/article-1-431-fa.html


 

 03 

 اثربخشي درمان شناختي رفتاری در جلوگيری از عود اختالل دوقطبي

روايال   » ؛(4836)امكالالرا    و شالريت  اد ويد ،امنن ، اماليا . 81

يسالالخ  فالرسالال  ملالالالحب  سالالال تالريالفت  صشخنلالال   الالرا      

فصولخام    ، «DSMIV (SCID-I)در  Iاال  محالار   ا تالل
 .42-12صص  ،4سالل اتت  شمالره  ،پايش

35. Young, R.C., Biggs, J.T., Ziegler, V,E,. Meyer, 

D.A. (1978). A Rating Scale for Mania: 

Reliability, Validity and Sensitivity. Brit. J. 

Psychiat. 133:429-35. 

محسالالن مالالالا ، حسالالنن صالالاكل ، مالاگالالل  ، الالركتنن، مجنالالد. 86
انجالريالال  ، اعتبالالر و   » ؛(4836)صالاللح   مرالرداد   و معروف 

 ،نخاس مجل  ران  ،«رواي  مقنالس سنجش مالينال  ياليگ

 .466-445صص  ،7سالل يالزدا  شمالره 

37. Hamilton, M. (1960). A Rating Scale for 

Depression. Journal of Neurology, Neurosurgery 

and Psychiatry. 23:56-62. 

38. Bagby, R.M., Ryder, A.G, Schuller, D.R, 

Marshall, M.B. (2004). The Hamilton Depression 

Rating Scale: Has the Gold Standard Become a 

Lead Weight? Am J Psychiatry. 161:2163–2177. 

ي  راياراي  تمأ  بوا  نمقايس  کار ؛(4827)فت ، الد  . 82
جلمگياي نز پاسخ، کلمميپانمين ا تاکيو  نيون دا   

يالمال    پاليالال   ،راش در درما  ني الل اسمنس  جبواي 

پزشالك   ايسالتنتا روا   ،شنالسال   الاللنن    كالرشنالس  ارشد روا 

 .صررا 

ني نز نلگمهواي    پواره بارسو  ؛(4827)غراي ،  نتشال   . 15
نخاي   در بيمارن  مب ال ب  همبومدي نطواانو ا   

 ،شنالسال   الاللنن    يالم  كالرشنالس  ارشد روا  پاليال  ،نفسادگ 
 .   پزشك  صررا ايستنتا روا 

41. Hamilton, M. (1959). Assessment of Anxiety 

States by Rating. British Journal of Medical 

Psychology, 32:50-55. 

سند اكبر  و ملكاص سند كالظ   الرر ، جعتر  ،دادفر، محبا  . 17

اال  ا تالل وسااس   ررس  شنا  يشالي » ؛(4835)زاده   نال 
و  4سالل اتت  شمالره  ،فصلخام  ننديش  ا رف ار ،«جبر 

7. 

مقايسو  نرابششو  گوااه     ؛(4822)عبالس   الويل، ژال  . 18
 ر رف وواري ا دنرادرمووان  د  -درمووان  نووخاي   

يالمال  كالرشنالسال     پاليالال   ،درما  ني الل نطاانو مخ شا

  ايسالالتنتا روايشزشالالك   ،شنالسالال   الالاللنن   ارشالالد رشالالت  روا  
 .صررا 

44. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward H. 

(2008). Predictive Validity of a Medication 

Adherence Measure for Hypertension Control. 

Journal of Clinical Hypertension. 10(5):348-354. 

45. Zaretsky, A.E., Segal, Z.V., Gemar, M. (1999). 

Cognitive Therapy for Bipolar Depression: A 

Pilot Study. Can. J. Psychiatry. 44:491– 494. 

46. Satterfield, J.M. (1999). Adjunctive Cognitive-

Behavioral Therapy for Rapid-Cycling Bipolar 

Disorder: An Empirical Case Study. Psychiatry. 

62:357–369. 

47. Zaretsky, A, Lancee, W, Miller, C, Harris, A, 

Parikh, S.V. (2008). Is Cognitive-Behavioural 

Therapy More Effective Than Psychoeducation 

in Bipolar Disorder? The Canadian Journal of 

Psychiatry. 53:7. 

48. Greenhouse, W.J., Meyer, B., Johnson, S.L. 

(2000). Coping and Medication Adherence in 

Bipolar Disorder. Journal of Affective Disorders. 

59:237–241. 

49. Zeber, J.E., Copeland, L.A., Good, C.B., Fine, 

M.J., Bauer, M.S., Kilbourne, A.M. (2008). 

Therapeutic Alliance Perceptions and Medication 

Adherence in Patients with Bipolar Disorder. 

Journal of Affective Disorders. 107:53–62. 

50. Lam, D., Bright, J., Jones, S., Hayward, P., 

Schuck, N., Chisholm, D., Sham, P. (2000). 

Cognitive Therapy for Bipolar Illness-A Pilot 

Study of Relapse Prevention. Cognitive Therapy 

and Research. 24(5):503–520. 

51. Marangell, L.B., Dennehy, E.B., Miyahara, S., 

Wisniewski, S.R., Bauer, M.S., Rapaport, M.H., 

Allen, M.H. (2009). The Functional Impact of 

Subsyndromal Depressive Symptoms in Bipolar 

Disorder: Data from STEP-BD. Journal of 

Affective Disorders. 114:58–67. 
52. Colom, F., Vieta, E. (2004). A Perspective on the 

Use of Psychoeducation, Cognitive-Behavioral 

Therapy and Interpersonal Therapy for Bipolar 

Patients. Bipolar Disorders. 6:480–486. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
pa

p.
sh

ah
ed

.a
c.

ir 
at

 2
3:

52
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
19

th
 2

02
0

http://cpap.shahed.ac.ir/article-1-431-fa.html


 

 09 

 2شماره / سال سوم/  1982پاييز و زمستان / دانشگاه شاهد / شناسي باليني و شخصيت  روان
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 3th Year / 2011- 2012/ No. 5 

 

53. Kauer-Sant’Anna, M, Frey, B.N., Andreazza, 

A.C., Ceresér, K.M., Gazalle, F.K., Tramontina, 

J., Correa da Costa, S., Santin, A., Kapczinski, F. 

(2007). Anxiety Comorbidity and Quality of Life 

in Bipolar Disorder Patients. The Canadian 

Journal of Psychiatry. 52(3):175-181. 

54. Lee, J., Dunner, D. (2008). The Effect of 

Anxiety Disorder Comorbidity on Treatment 

Resistant Bipolar Disorders. Depression and 

Anxiety. 25:91–97. 

55. Perry, A., Tarrier, N., Morriss, R., McCarthy, E., 

Limb, K. (1999). Randomised Controlled Trial 

of Efficacy of Teaching Patients with Bipolar 

Disorder to Identify Early Symptoms of Relapse 

and Obtain Treatment. Br. Med. J. 318:149– 153. 

56. Scott, J., Garland, A., Moorehead, S. (2001). A 

pilot study of cognitive therapy in bipolar 

disorders. Psychol. Med. 31:459– 467.  

 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
pa

p.
sh

ah
ed

.a
c.

ir 
at

 2
3:

52
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
19

th
 2

02
0

http://cpap.shahed.ac.ir/article-1-431-fa.html

