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Abstract
This study aimed to study the efficacy of a group behavioral
activation treatment on decreased depression symptoms,
cognitive-behavioral avoidance and increased quality of life.
After meeting the study’s requirements, 40 students with
depression were selected and randomly assigned to either
behavioral activation treatment (n= 20) or a waiting list
control group (n=20). The experimental group received eight
weekly behavioral activation treatment sessions. The Beck
Depression Inventory (BDI-II), Cognitive-Behavioral
Avoidance (CBAD) and Quality of Life Questionnaire
(WHOQOL-BREF) were used as outcome measures. The
questionnaires were administered immediately before and
after the intervention and two months following the
termination of the intervention. The results of the study
showed that behavioral activation treatment is effective in
reducing symptoms of depression and cognitive-behavioral
avoidance, however, there was no significant effect on
participants’ quality of life. Based on the results of this
study, group behavioral activation treatment is effective in
decreasing symptoms, and cognitive-behavioral avoidance in
students. These results can have practical implications for
clinicians and counselors engaged in university counseling
centers.
Keywords: behavioral activation therapy, depression,
cognitive–behavioral avoidance, quality of life.
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لذّتبخش دست میکشند ،دچار احساسات غمگینانه می -

مقدمه
و در معرض خطری هستند که بیماریها و ناراحتیهای روانی

اندازد ،این فاصله منجر به کاهش فعّالیتها واحساسات

در بین آنها شایع است( بوچانان  .) 1311 ،1دا نشجویان ساکن

غمگینانۀ بیشتر و نهایتاً افسردگی میشود .یافتههای تحقیقی

در خوابگاهها با مواردی همﭽون جدا یی و دوری از خــانواده،

مختلف نشان میدهند که ا نتخاب راهبردهای مقابلهای

ناسازگاری با سایر افــراد خوابگاه و کافی نبودن امکانات

ناسازگارا نه به جای حلّ تعارضات ،میتوا ند منجر به بروز انواع

بهداشتی و رفاهی موجود در خوابگاهها مواجه هستند که

مشکال ت روانی از جمله افسردگی و عالئم آن شود (فرستر،
8

مجموع این عوامل ،میتوانـ د نـاراحتیهـای روانـی مختلفی

1337؛ به نقل از دیمیدجیان ،بررا ،مارتل ،مونوز و لوینسون ،

را ایجـاد کـرده و بـاعﺚ کاهش عملکرد تحصیلی ،شغلی و

 .) 1311افسردگی همﭽنین باعﺚ کاهش عملکرد جسمانی،

اجتماعی دانشجویان خوابگاهی شود (ارشادیکیا ،شجری،

روانی ،اجتماعی و معنوی دانشجویان شده و در نتیجه کاهش

طیّبی و یعقوبی فر .) 1733 ،مطالعات نشان میدهد که حدود

رضایت و کیفیت زندگی آنها را به دنبال دارد (ستوده،

34درصد از دانشجویان دانشگاهها از برخی از نشانههای

نشاطدوست ،کالنتری ،طالبی و خسروی.) 1733 ،

افسردگی رنج می برند .در این میان شدّت عالئم  81درصد از

امروزه کیفیت زندگی ا غلﺐ بهعنوان یک مفهوم پویای

دانشجویان بگونهای است که آنها را نیازمند کمکهای

چندبعدی در نظر گرفته میشود که میتواند در بین افراد

تخصّصی میکند (فرهادی و امینی .) 1743 ،افسردگی

مختلف و همﭽنین در طول زندگی یک فرد متفاوت باشد.

اختاللــی اسـت کـه بـا کـاهش انـرژی و عالقـه ،احسـاس

یک توافق کلّی در میان پژوهشگران وجود دارد که شالودۀ

گنـاه ،اشـکال در تمرکـز ،بـیاشــتها یی و افکار مرگ و

کیفیت ز ندگی متشکّل از عوامل عینی (کارکردهای جسمانی،

خودکشی مشـخﺺ مـیشـود و بـا تغیـیر در سـطﺢ

روانی و اجتماعی) و عوامل ذهنی (بهزیستی درونی) است.

فعّـالیت ،توانـاییهـای شـناختی ،تکلــّـم ،وضعیـّـت خواب،

عوامل ذهنی بیشتر بر رضایت از ز ندگی تأکید دارند ،در حالی

اشتها و سایر ریتمهــای بیولـوژیـک همـراه اسـت

که عوامل عینی بیشتر بر نیازهای مادّی و مشارکت در

افسـردگـی

فعّالیتها و روا بط بینفردی متمرکز هستند (چاکماووبچ،

(درگاهیان ،محمدخانی و حسنی.) 1731 ،

5

منجـر بـه اختـالل در عملکـردهای شـغلی ،اجتماعی و بین -

فلک ،الدلو و پاور  .) 1334 ،بر خالف قرن بیستم ،چالش

فردی میشود که در نتیجه افراد برای مقابله با فشارهای روانی

اصلی قرن حاضر نه زنده ماندن بلکه ز ندگی با کیفیتی بهتر و

مختلف (که نتیجهای از درك ارتباط بین فرد و محیط است)
از جمله افسردگی ،از سبکهای مقابلهای  1مختلفی استفاده
میکنند (محمدی و امیری .) 1744 ،یکی از این سبکهای

باالتر است و از آ نجا که مطالعات نشان میدهند که بیش از -
هر چیز ،مشکالت روانی و عاطفی موجﺐ کاهش کیفیّت
ز ندگی جوانان میشود (مایکل و اورلند  .) 1331 ،1امــروزه

مقابلهای ،سبک اجتناب شناختی  -رفتاری  7است .افرادی که

روشهــای درمانــی متعــددّی بــرای کاهــش عالئــم

از این سبک مقابلهای استفاده می کنند ،چون از فعّالیتهای

افســردگی وجــود دارد؛ اگرچه که تعــداد کمــی از آنهــا
توانســتند در کارآزماییهــای تصادفــی بالینــی اثربخــش

1

4

2

5

. Buchanan
. coping styles
3
. cognitive-behavioral avoidance style
38

. Dimidjian, Barrera, Martell, Munoz,& Lewinsohn
. Chacahmovich, Fleck, Laidlaw, & Power
6
. Michalos, & Orlando
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جمعیّت دانشجویی ،از جملۀ گروههای اجتماعی با اهمیّت

شوند ،این احساسات بین آنها و دنیای بیرونی فاصله می -

اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری به شیوۀ گروهی...

1

زندگی ،که دارای کارکرد ضدّ افسردگی طبیعی هستند

 .) 1311 ،ایــن شــیوۀ درمانــی یکــی از روشهــای

طرّاحی شدهاست (جیکوبسو ن مارتل و دیمیدجیان.) 13311 ،

درمانــی مــوج ســوم رواندرمانــی اســت که مبتنــی

در بزرگترین مطالعهای که تاکنون در زمینۀ مقایسۀ اثربخشی

بــر تحلیــل تابعــی رفتــار اســت( مُشیر و اُتو  .) 1313 ،7از

درمانهای افسردگی انجام شده است (دیمیدجیان

آنجایی کــه اجتنــاب در کوتاهمــدت موجــﺐ راحتــی و

وهمکاران ) 1331،مشخّﺺ شد که درمان فعّالسازی رفتاری

آرامــش ســریع بیمــارمیشــود امّــا در بلند مــدت فــرد

در درمان بیماران افسردۀ شدید نسبت به دارو  -درمانی و

را از منابــع تقویتــی محــروم میکنــد؛ بنابرایــن در ایــن

درمان شناختی نتایج بهتری داشتهاست .الزم به ذکر است که

روش درمانــی بــه بیمــار آمــوزش داده میشــود که بــه

این نتایج تا دو سال با پیگیری حفظ شدهاست .در ایران نیز،

جــای اجتنــاب از الگــوی مقابلــهای جایگزیــن و

درمان گروهی فعّالسازی رفتاری در کاهش شدت عالئم

ســازگار اســتفاده کنــد .بــه عبــارت دیگــر در ایــن

افسردگی و تغییر نگرشهای ناکارآمد دانشجویان مؤثر بوده

درمــان بــه بیمــار آمــوزش داده میشــود کــه در

است (جلیلی .) 1745 ،فعّالسازی رفتاری در کاهش میزان

مقابلــه بــا شــرایط محیطــی آزارنــده و ناکامکننــده به

مصرف مواد و میزان عود پس از ترك و نیز افزایش شاخﺺ -

جــای اجتنــاب ،بــا رفتــاری فعّاالنــه واکنــش نشــان

های سالمت روان سوء مصرفکنندگان مواد نیز مؤثّر بوده

دهــد (دیمیدجیان و همکاران  .) 1331 ،8فعّالســازی

است (گودرزی .) 1745 ،پژوهش حاضر شامل سه فرضیۀ زیر

رفتــاری فراینــد درمانــی ســاختار  -یافتــهای اســت

است.

سازی رفتــاری  1است (چو ،اسلین ،اریزاگا ،لیندنر و اسکرینر

کــه موجــﺐ افزایــش رفتارهایــی میشــود کــه تمــاس

فرضیۀ .1درمان گروهی فعّالسازی رفتاری موجﺐ کاهش

فــرد را بــا پیوســتگیهای تقویتــی محیطــی زیادتــر

عالئم افسردگی دانشجویان میشود و این اثر تا مرحلۀ

میکنــد (چارتیر و پرونﭽر  .) 1317 ،5در واقــع ایــن شــیوۀ

پیگیری ادامه دارد.

درمانــی ،علـّـت اختاللهــا (مثــل اختــالل افســردگی )

فرضیۀ .2درمان گروهی فعّالسازی رفتاری موجﺐ کاهش

را در بیــرون فــرد (در زندگــی فــرد ) و نــه در درون آن

اجتناب شناختی  -رفتاری دانشجویان میشود و این اثر تا

جســتجو می کنــد(مک ایندو ،فیل ،پردی ،کالرك و هوپکو،

مرحلۀ پیگیری ادامه دارد.

 .) 1311این درمان به افراد افسرده کمک میکند تا از طریق

فرضیۀ .3درمان گروهی فعّالسازی رفتاری موجﺐ بهبود

راهبردهای متمرکز بر فعّالیت ،مجدداً درگیر زندگی شوند.

کیفیت زندگی دانشجویان میشود و اثر تا مرحلۀ پیگیری

ا ین راهبردها با ا لگوی اجتناب ،کنارهگیری و غیر فعّال بودن

ادامه دارد .با توجّه به آنﭽه گفته شد ،هدف عمدۀ پژوهش

که با ا یجاد مشکالت ثانویه اضافی موجﺐ تشدید افسردگی

حاضر بررسی اثربخشی درمان فعّالسازی رفتاری به شیوۀ

میشوند ،مقابله میکند .فعّالسازی رفتاری به منظور کمک

گروهی بر کاهش عالئم افسردگی ،اجتناب شناختی -رفتاری و
افزایش کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاههای

1

). Behavioral Activation (BA
. Chu, Crocco, Esseling, Areizaga, Lindner,& Skriner
5
. Moshier, & Otto
4
. Dimidjian,et al.
5
. Chartier, & Provencher

مرکز آموزش عالی امام رضا(ع) اندیمشک بود.

2

. Jacobson, Martell,& Dimidjian

6

35
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باشــند .یکــی از روشهــای درمانــی مؤثـّـر درمــان فعّال

به افراد در نزد یک شدن و دسترسی به منابع تقویت مثبت در

ولیان ،سودانی ،شیرالینیا و خجستهمهر

(  ) 1747با اجرای این پرسشنامه بر روی یک نمونۀ  38نفری

روش
طرح پژوهش حاضر ،از نوع مطالعات آزمایشی است که
در آن از طرح گروهی پیشآزمون  -پسآزمون و پیگیری با
میان دانشجویان پسر مقطع کارشناسی ساکن خوابگاههای
دانشگاه آموزش عالی امام رضا (ع) اندیمشک که در سال
تحصیلی  38- 35مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند.
 133نفر دانشجو به روش هدفمند انتخاب گردی دند و به
سؤالهای پرسشنامۀ افسردگی بک ویرایش دوم ) BDI-II( 1
پاسخ دادند .پس از جمعآوری پرسشنامهها و نمرهگذاری آنها
 ،تعداد  83نفر انتخاب شدند که پس از تشخیﺺ عالئم
افسردگی به صورت تصادفی در دو گروه بیست نفرۀ آزمایشی
(درمان فعّالسازی رفتاری) و گروه کنترل (گواه) گمارده
شدند .الزم به ذکر است که  7جلسه غیبت از جلسات درمانی
به عنوان مالك افت آزمودنیها در نظر گرفتهشد .مالكهای
ورود شرکت کنندگان به تحقیق عبارت بودند از :کسﺐ نمره
13و باالتر (افسردگی متوسّط) (رجبی ) 1748 ،در آزمون
افسردگی بک  ،1-عدم دریافت درمانهای روانشناختی یا
دارویی (دست کم از یک سال قبل از ورود به پژوهش)،
داشتن حداقل  14سال و حداکثر  73سال.

گزارش کردهاند .دابسون و محمدخانی (الف ) 1741نیز در
مطالعۀ خود ،همسانی درونی آزمون را در دانشجویان ایرانی
 3 /43و پایایی بازآزمایی آن را  3 /37گزارش کردهاند.
همﭽنین مطالعۀ دیگری ضریﺐ آلفا  ،3 /31ضریﺐ همبستگی
میان دو نیمه  ،3 /43ضریﺐ بازآزمایی به فاصلۀ یک
هفته 3 /38را برای این آزمون گزارش کردهاند(دابسون و
محمدخانی ،ب .) 1741رینولدز و گولد(  ،1341به نقل از
رجبی ) 1748 ،فرم کوتاه و فرم بلند پرسشنامه افسردگی بک
را روی نمونهای از افراد که در یک برنامه نگهدارنده با متادون
شرکت داشتند ،اجرا کردند .آنها ضریﺐ پایایی همسانی
درونی را برای فرم بلند  3 /45و برای فرم کوتاه  3 /47گزارش
کردند .در پژوهش حاضر ضریﺐ آلفای کرونباخ  3 /41به
دست آمد .فتی (  ) 1733همبس تگی بین آزمون بک و مقیاس
درجه بندی همیلتون را در آزمودنیهای ایرانی  3 /11گزارش
نمودهاست .کاویانی (  )1743در تحقیق خود ضریﺐ روایی این
پرسشنامه را  3 /33گزارش کردهاست .حجت ،شاپوریان و
مهریار  ،1341به نقل از رجبی 1748 ،به همبستگیهای
مثبت معنیدار بین پرسشنام ۀ افسردگی بک و شاخﺺهای
اضطراب ،تنهایی و مکان کنترل بیرونی دست یافتند .آنها

ابزار پژوهش
پرسشنامۀ افسردگی بک ویرایش دوم :این پرسشنامه
نوع بازنگریشدۀ پرسشنامۀ افسردگی بک ( ) BDIاست که
توسط بک ،استیر و براون  1در سال  1331مورد بازنگری قرار
گرفت و با مالكهای افسردگی در DSM-IVمنطبق شد.
پرسشنامۀ مذکور شامل  11مادّه است و هر مادّه بر طبق
مقیاس لیکرت نمرهای بین  3تا  7میگیرد .حداکثر نمرۀ
آزمون  17است .فتی ،بیرشک ،عاطفوحید و دابسون
). Beck Depression Inventory (BDI- II
. Beck, steer,& Brown
31

را  3 /43و ضریﺐ بازآزمایی به فاصله یک هفته را 3 /38

نشان دادند که پرسشنامۀ افسردگی بک از روایی و قابلیت
اعتماد الزم در دانشجویان ایرانی برخوردار است .بک (بک،
 1331به نقل از کرائوچویل ،موت و اودسون ) 1338 ،روایی
آزمون با روش اسپرمن -براون  3 /37را گزارش نمودهاست .در
پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه  3 /31به دست آمد.
پرسشنامۀ اجتناب شناختی -رفتاری اتنبریت ودابسون

 :)CBAS) 3 2002مقیـاس اجتنــاب شــناختی -رفتــاری
 71گویــه داردکــه روی مقیــاس لیکرت «اصالً صحیﺢ

1
2

. Cognitive Behavioral Avoidance Scale

3
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گروه کنترل استفاده شد .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،از

ایرانی ضریﺐ آلفا را  ،3 /31ضریﺐ همبستگی میان دو نیمه

اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری به شیوۀ گروهی...

 8 CBASخــردهمقیــاس

و میزان سالمت کلی فرد را مورد ارزیابی قرار داده و 18

اجتنــاب شــناختی اجتماعی ،اجتنــاب شــناختی

سؤال دیگر به بررسی چهار بعد اصلی این پرسشنامه یعنی:

غیراجتماعی ،اجتناب رفتاری اجتماعی و اجتنـاب رفتـاری

سالمت جسمانی ،سالمت روان ،روابط اجتماعی و سالمت

غیراجتماعی دارد .میــان خــرده مقیــاسهــای CBAS

محیط میپردازد .هر سؤال در برگیرندۀ یکی از  18عامل

همبســتگی درونــی متوسـّـط  3 /73- 3 /53وجـــــود دارد.

مطرح شده در پرسشنامۀ اصلی است .آزمودنی باید در یک

همسـانی درونـی نسخۀ فارسی خردهمقیاسهـای اجتنـاب

مقیاس لیکرت  5درجهای به هر سؤال پاسخ دهد .به منظور

اجتمـاعی و غیر اجتمـاعی در یک نمونۀ  134نفری در ایران

ارزیابی میزان پایایی از میزان همسانی درونی بر اساس ضریﺐ

به ترتیﺐ  3 /43 ،3 /48و پایـایی بازآزمایی آن به ترتیﺐ 3 /18

آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضریﺐ آلفای کرونباخ هر

و  3 /15به دست آمدهاست (عطایی .) 1731 ،در پژوهش

یک از ابعاد بدین شرح گزارش شدهاست :سالمت جسمانی

حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه اجتناب شناختی -رفتاری

 ،3 /43سالمت روان  ،3 /38روابط اجتماعی  3 /55و سالمت

 3 /31به دست آمد.

محیط  . 3 /58این ضرایﺐ حاکی از پایایی مطلوب آزمون

پاســخ داده مــیشــود.

پرسشنامۀ کیفیت زندگی :پرسشنامۀ کیفیت زندگی

هستند (اسکیونتون ،التفای و اوکلند  .) 1338این آزمون در

سازمان جهانی بهداشت ،یک ابزار خودگزارشی است که

ایران توسّّط

نجات ،منتظری ،هالکویی ،محمّد و

توسّط سازمان جهانی بهداشت به منظور ارزیابی کیفیت

مجدزاده (  ) 1745هنجاریابی شده است .در پژوهش حاضر

زندگی افراد طراحی شده است .این پرسشنامه که نسخۀ

ضریﺐ آلفای کرونباخ این پرسشنامه  3 /38بهدست آمده

کوتاه شدۀ پرسشنامۀ کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

است.
جدول 1

مداخالت درمانی انجام شده در زمان برگزاری جلسه های درمانی
جلسات درمان

اهداف

جلسۀ اول

معارفه ،بیان مقرّرات گروه ،ارائه برگۀ الگوی بافتاری افسردگی و بحﺚ در مورد تأثیر افسردگی بر زندگی

جلسۀ دوم

مرور تکلیف جلسۀ قبل ،ارائۀ مدل درمان ف عّال سازی رفتاری ،شروع ثبت ف عّالیتهای روزانه

جلسۀ سوم

مرور تکلیف جلسۀ قبل ،آموزش مهارت عمل کردن از بیرون به درون ،تکلیف خانگی

جلسۀ چهارم

مرور مهارت عمل کردن از بیرون به درون ،آموزش مهارت سبک تند

جلسۀ پنجم

مرور تکلیف جلسۀ قبل ،آموزش الگوهای رپا و رپم ،تکلیف خانگی

جلسۀ ششم

مرور تکلیف جلسۀ قبل ،ارائۀ برگۀ استرس ،نقش استرسورهای شخصی در افسردگی ،تکلیف خانگی

جلسۀ هفتم

مرور تکلیف جلسۀ قبل ،آموزش مهارتهای خودمراقبتی ،تکلیف دهی

جلسۀ هشتم

آموزش مهارتهای بینفردی ،جلوگیری از عود ،مرور مطالﺐ ارائه شده ،اجرای پسآزمون
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نیست» (  ) 1تـا «در مـورد مـن کـامالً صــحیﺢ اســت» ( ) 5

است 11 ،سؤال را در بر میگیرد 1 .سؤال اول ،کیفیّت زندگی

ولیان ،سودانی ،شیرالینیا و خجستهمهر

کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول  1ارائه

یافتهها
برای تحلیل دادههای پژوهش حاضر ،از تحلیل کوواریانس

شدهاست.

استفاده شد .میانگین و انحراف استاندارد گروههای آزمایشی و

میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایشی و کنترل در مراحل پیشآزمون،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون

گروه پیگیری

پسآزمون

متغیر

آزمایشی

کنترل

آزمایشی

کنترل

آزمایشی

کنترل

افسردگی

1/33±73/31

1/18±71/33

4/58±71/47

7/31±77/35

3/33±71/11

7/73±78/11

اجتناب شناختی
رفتاری
کیفیت زندگی

18/33±13/33

14/17±11

11 /75±51/13

13/45±13/33

11/11±81/53

18/35±13/14

7/17±41/71

1/37±48/781

1/37±44/781

1/78±48/731

1/37±47/781

1/87±31/181

برای انجام تحلیل کوواریانس ابتدا پیشفرضهای آن

بهطورمعنیداری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانسها

بررسی شد .بدین منظور چهار مفروضۀ تحلیل کوواریانس

تأیید میشود .بررسی نتایج ام باکس نیز حاکی از آن بود که

شامل خطیبودن،همخطی چندگانه ،همگنی واریانسها و

مفروضۀ همگنی ماتریس واریانس -کواریانس برقرار است

همگنی شیﺐهای رگرسیون مورد بررسی قرارگرفتند .ضرایﺐ

(  F=1 /71و  .) p=3 /18جهت بررسی همگنی شیﺐهای

همبستگی بین پیشآزمون و پسآزمون ،افسردگی ،3 /51

رگرسیون ،از آزمون کوواریانس و بررسی تعامل بین عامل

اجتناب شناختی رفتاری  3 /54وکیفیت زندگی  ،3 /78به

گروهها و پیشآزمونها استفاده شد .نتایج نشان داد که تعامل

دستآمد .با توجّ ه به همبستگیهای بهدستآمده ،مفروضۀ

گروه و پیشآزمون برای متغیّرهای افسردگی ( F=3 /31و

خطی بودن محقّق شدهاست؛ همﭽنین ضرایﺐ همبستگی

 ،.) p> 3 /34متغیر اجتناب شناختی -رفتاری (  F=3 /81و

بین متغیّرهای کمکی (پیش آزمونها ) نیز در تمام متغیّرها

 .) p> 3 /51وکیفیت زندگی (  F=3 /33و  .) p> 3 /71معنادار

کمتر از  3 /33بود .با توجّ ه به مقادیر همبستگیهای به دست

نیست و از اینرو میتوان گفت که این پیشفرض رعایت شده

آمده از مفروضۀ همخطی چندگانه بین متغیرهای کمکی

است .بنابراین با توجّ ه به برقراری مفروضههای اصلی این

(کوواریتها) ،اجتناب شدهاست؛ به عالوه برای بررسی همگنی

آزمون ،میتوان دادههای پژوهش را توسّط این روش آماری

واریانس متغیرها ،از آزمون مساوی بودن واریانسهای لوین

تجزیه و تحلیل کرد .نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین

استفاده شد .نتایج نشان داد که مقادیر آزمون لوین در متغیر

نمرههای پس آزمون متغیرهای وابسته ،با کنترل پیشآزمونها

افسردگی (  F=1 /18و  ،) p=3 /73در متغیّر اجتناب شناختی -

در گروههای آزمایش و کنترل نشان داد که مقدار  Fالمبدای

 -رفتاری ( F=3 /13و  p=(3 /13ودر متغیّر کیفیت زندگی

ویلکز معنادار است(  F=7 /13و  .) p> 3 /31بر این اساس

(  F=3 /44و  ،) p=3 /13معنیدار نیست  .بنابراین ،همگنی

میتوان بیان داشت که حداقّ ل در یکی از متغیرهای وابسته،

واریانسهای هر دو متغیر در گروههای آزمایشی و گواه

بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد .برای بررسی دقیق این
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جدول 2

اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری به شیوۀ گروهی...

تفاوت ،تحلیل کوواریانسهای یکراهه در متن مانکوا روی

اجتناب شناختی -رفتاری (  F=3 /31و  ) p 3 /331در مرحلۀ

متغیرهای وابسته انجام شد .نتایج ا ین تحلیل در جدول  1ارائه

پسآزمون معنادار و در متغیّر کیفیت زندگی(  F=1 /5و 3 /1

شدهاست .نتایج مندرج در جدول (  ) 7نشان میدهد که تفاوت

>  ) pمعنادار نیست.

دو گروه در متغیّرهای افسردگی ( F=11 /11و ،) p> 3 /331

نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا روی میانگین نمرههای پسآزمون با کنترل پ یشآزمون
متغیر

مجموع مجذورات

Df

F

p

اندازه اثر

افسردگی

717/17

1

11/11

3/31

3/18

اجتناب شناختی رفتاری

133/71

1

3/31

3/31

3/11

کیفیت زندگی

713/87

1

1/5

3/1

3/13

نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمرههای پیگیری وابسته انجام شد .نتایج این تحلیل در جدول (  ) 8ارائهشده
متغیرهای وابسته ،با کنترل پیشآزمونها در گروههای است .نتایج مندرج در جدول (  ) 8نشان میدهد که تفاوت دو
آزمایش و کنترل نشان داد که مقدار Fالمبدای ویلکز

1

گروه در متغیّر افسردگی در مرحله پیگیری معنادار نیست

معنادار است ( =F7 /74و  .) p> 3 /31بر این اساس میتوان ( = F 1 /83و  ،) p> 3 /1امّا در متغیر اجتناب شناختی -
بیان داشت که حداقل در یکی از متغیرهای وابسته ،بین دو رفتاری (  = F13 /33و  ) p> 3 /331و متغیّر کیفیت زندگی
گروه تفاوت معنادار وجود دارد .برای بررسی دقیق این تفاوت = F 3 /11( ،و  ) p> 3 /31در مرحلۀ پیگیری معنادار است.
تحلیلکووار یانسهای ی کراهه در متن مانکوا روی متغیرهای
جدول 2
نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا روی میانگین نمرههای پ یگیری با کنترل پ یشآزمون
متغیر

مجموع مجذورات

Df

F

p

اندازه اثر

افسردگی

34/35

1

1/83

3/1

3/13

اجتناب شناختی رفتاری

1413/34

1

13/33

3/331

3/75

کیفیت زندگی

143/11

1

3/11

3/31

3/11

Wilk’s Lambda

1.
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جدول 3

ولیان ،سودانی ،شیرالینیا و خجستهمهر

امر نیز متعاقباً دستیابی به تقویت مثبت را در آنها تسهیل

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فعّالسازی
رفتاری به شیوۀ گروهی بر عالئم افسردگی ،اجتناب شناختی -
مرکز آموزش عالی فرهنگیان امام رضا (ع) اندیمشک انجام
گرفت .نتایج حاصل از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری
نشان داد که بین افسردگی ،اجتناب شناختی -رفتاری و
کیفیّت زندگی در دانشجویان گروههای مداخله و کنترل در
مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از
درمان فعّالسازی رفتاری به شیوۀ گروهی موجﺐ کاهش
عالئم افسردگی در دانشجویان شدهاست .بنابراین فرضیۀ
«درمان فعّالسازی رفتاری به شیوۀ گروهی ،موجﺐ کاهش
عالئم افسردگی دانشجویان میشود» تأیید میگردد .این
یافته با پژوهشهای ریشل ،جاناتان و اندرو  ) 1313 (1؛ آرمنتو
و هوپکو  ) 1333 ( 1همسو است .این یافتهها با نتایج مطالعۀ
بیگ دلی و رحیمیان بوگر (  ) 1743ناهمسو است .نظریه
رفتاری افسردگی پیشنهاد میکند که درمان فعّالسازی
رفتاری به این دلیل اثربخش است که منجر به افزایش تقویت
مثبت میگردد (مازوك چلی  .) 1313 ،7هدف فعّالسازی
رفتاری ،افزایش رفتارهایی است که احتماال منجر به دریافت
پاداش از سوی بیمار میشوند .پاداشها ممکن است درونی
(لذّت یا حسّ موفقیت) و یا بیرونی (مانند توجّه اجتماعی)
باشند .این افزایش پاداشها به ارتقای خلق بیمار کمک می -
کند (لهیی ،هولند و مکگین  .) 1311 ،8درمان فعاّلسازی
رفتاری ،راهبرد شکستن تکالیف دشوار به عناصر سادهتر را به
کار می برد؛ بنابراین افراد افسرده با اجرای این راهبرد می -
توانند به شیوۀ پیشرونده به فعّالیتهایی دست زنند و این

دان  ) 1338 ( 5نیز فرض را بر این نهادهاند که علّت اثربخشی
این نوع درمان میتواند این باشد که در حین درمان ،افراد یاد
می گیرند که سبک زندگیشان را عوض کرده و قوانین
جدیدی را دنبال کنند ،مثالً فعّال شدن در مواقع احساس غم
به جای خاموش شدن در اینگونه مواقع.
درمان فعّالسازی رفتاری ،بیماران افسرده را تشویق می -
کند تا با وجود احساس خستگی و غمگینی ،فعّالتر شوند و
یا سعی کنند تکالیف رفتاری مرتبط با فرایند درمانشان را
انجام دهند ،حتبی اگر هیچ انگیزهای برای انجام دادن اینکار
نداشته باشند .چنین فرایندی به مرور زمان منجر به افزایش
تقویت محیطی و به دنبال آن بهبود خلق میگردد (مازوك
چلی .) 1313 ،همﭽنین برای تبیین اثربخشی این درمان
برکاهش عالئم افسردگی ،میتوان به آموزش مهارت عمل
کردن از بیرون به درون در جلسۀ سوم اشاره کرد که طی آن
به افراد آموزش داده میشود که بدون توجه به حسّ درونی
آن لحظه ،سعیکنن د که در فعّالیتهای فیزیکی درگیر شوند
و این افزایش فعّالسازی در نهایت بهبود خلق و کاهش عالئم
افسردگی را در پی خواهد  -داشت.
نتایج حاصل از درمان فعالسازی رفتاری به شیوۀ
گروهی ،موجﺐ کاهش اجتناب شناختی -رفتاری در
دانشجویان شد؛ بنابراین فرضیۀ «درمان فعالسازی رفتاری به
شیوۀ گروهی موجﺐ کاهش اجتناب شناختی -رفتاری در
دانشجویان میشود» تأیید میگردد .این یافته با پژوهشهای
عطایی ،فتی و احمدی ابهری (  ،) 1731اتنبریت و دابسون

1

(  ،) 1338دیمیدجیان و همکاران ( ،) 1331آرمنتو و هوپکو
(  ) 1333و گاورسیاك ،نیکوالس و هوپکو  ) 1333 ( 3در زمینۀ
نقش اجتناب شناختی  -رفتاری در ایجاد و حفظ افسردگی
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رفتاری و کیفیّت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاههای

میکند (مازوك چلی .) 1313 ،مارتل ،دیمیدجیان و هرمن

اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری به شیوۀ گروهی...

همسو است؛ و درمان فعّالسازی رفتاری با کاهش عالئم

را آزمایش کنند و این امر در نهایت باعﺚ کاهش رفتارهای

افسردگی ،باعﺚ کاهش همزمان اجتناب شناختی –رفتاری در

منفعالنه و اجتنابی و بهبود عالئم افسردگی میشود.

سبکهای مقابله با فشار روانی ،از سبک مقابلۀ اجتنابی

گروهی باعﺚ افزایش کیفیت زندگی در دانشجویان نشده

استفاده می کنند .مقابلۀ اجتنابی ،تالش در جهت اجتناب از

است .این یافته با پژوهشهای امیری ( ) 1741و اسنارسکی و

رخدادها و رویدادهای منفی است که میتواند به شکل

همکاران (  ) 1313همسو بوده و با یافتههای پرهون ،مرادی،

شناختی (انکار ،فرونشانی و سرکوب افکار) و رفتاری (فرار از

حاتمی و پرهون( ) 1731؛ طاهری (  ،) 1744هوپکو ،بل،

پذیرش مسئولیت ،تالش برای جلﺐ حمایتهای دیگران و . .

آرمنتو ،هانت و لجیوز  ) 1335 ( 1مطابقت نمیکند .از علل

 ).بروز کند .در مورد ارتباط اجتناب و افسردگی چندین

احتمالی رد فرضیۀ سوم میتوان به این موارد اشاره کرد:

نظریه مطرح شدهاست؛ یکی از این نظریهها ،نظریۀ فعّال -

صاحﺐ نظران

معتقدندکه

کیفیتز ندگی

مفهومی

سازی رفتاری است که به نقش الگوهای ناکارآمد اجتناب و

چندبعدی ،ذهنی و پویاست (لنینگر1338 ،؛ به نقل از

عدم فعّالیت در رشد و حفظ افسردگی می پردازد؛ و مداخله -

عبادی ،قانعی و کاظمنژاد (  .) 1743به طورکلّی میتوان گفت

های درمانی مبتنی بر این نظریه روی این موضوع تأکید می -

که کیفیت زندگی فقط از نظر فرد مشخﺺ میشود ،اگرچه

کنند که به مرا جعان آموزش داده شود که با الگوهای رفتاری

کیفیت زندگی را میتوان بهطورکلّی با عبارت شادی یا

غامض رو به رو شوند(دیمیدجیان و همکاران .) 1313 ،فعاّل -

رضایت تعریفکرد ،امّا این دریافت کلّی ،جنبههای مختلف

سازی رفتاری به درمانجویان کمک میکند با فعّالسازی

ز ندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد ،رضایت از زندگی،

ساختاریافته و مسئله گشایی مؤثر به جنگ با اجتناب بروند.

توسّط درك هر فرد از شرا یط کنونیاش در مقایسه با

درمانجویان در این درمان یاد میگیرند که الگوهای اجتنابی

انتظارات ،آرزوها و شرایط دلخواه و ایدهآل او تعیین میشود

خود را شناسایی کنند و برای نزدیک شدن و درگیرشدن با

(بنامی ،پاتریک ،بوشنل و مارتین  .) 1333 ،1زمانزاده و

مسائل ،راهبردهای مقابلهای جایگزین را به کار گیرند

همکاران ( ) 1741رابطۀ مستقیمی را بین حمایت اجتماعی و

(دیمیدجیان و همکاران .) 1313 ،درمان فعّالسازی رفتاری

کیفیت ز ندگی مشاهده کردهاند .کورنز و همکاران ( ) 1331

عالوه بر کاهش عالئم افسردگی ،در حذف الگوهای اجتنابی

در پژوهشی ارتباط مثبتی بین حمایت اجتماعی و کیفیت

ودر نتیجه کاهش اجتناب شناختی -رفتاری در افراد افسرده

ز ندگی گزارشکرده و بیان میکنند که حمایت اجتماعی بر

مؤثر است .همﭽنین برای تبیین فرضیۀ دوم میتوان به

ابعاد فیزیکی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی اثرات مثبتی دارد و

آموزش مهارت سبک تند و آموزش الگوهای رپا و رپم در

باعﺚ بهبودی در کیفیت زندگی ،ایجاد احساس خوب نسبت

جلسات چهارم و پنجم اشاره کرد که به افراد آموزش داده

به زندگی و ارز یابی بهتر از ز ندگی میشود .یافتههای پژوهش

میشود تا اجتناب خود را متوقّف کرده و فعّالیتهای خود را

حاضر به طور بالقوه تلویحات کاربردی مهمّی برای ارتقای

به شکلی متفاوت با آنﭽه که تا کنون انجام میدادند ،انجام

سالمت روانی افراد و پیشگیری از بروز افسردگی دارد .یکی از

دهند و به جای استفاده از الگوها و رفتارهای اجتنابی که

تلویحات بالینی نتایج پژوهش حاضر این بود که درمان فعّال -

منجر به افسردگی بیشتر میشود ،رفتارهای مقابلۀ جایگزین
. Hopko, Bell, Armento, Hunt, & Lejuez
. Bonomi, Patrik, Bushnell, &Martin
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افراد افسرده می گردد؛ بنابراین افراد افسرده از میان انواع

نتایج حاصل از درمان فعّالسازی رفتاری به شیوۀ

ولیان ،سودانی ،شیرالینیا و خجستهمهر

سازی رفتاری به عنوان درمان گروهی و کوتاهمدت سودمند
شناخته شد که میتواند به عنوان درمانی مقرون به صرفه در
نظر گرفتهشود که دربهبود نشانههای افسردگی و کاهش
اجتناب شناختی -رفتاری افراد کاربرد دارد .در این پژوهش
معناداری به دستآمد  .بنابراین ،درمان فعّالسازی به شیوۀ
گروهی کوتاهمدت میتواند درمانی امیدوار کننده و مقرونبه
صرفه برای افراد مبتال به افسردگی باشد.
پژوهش حاضر محدودیتهایی را به همراه داشت که
عبارت بودند از اجرای پژوهش بر روی دانشجویان ،حجم
پایین نمونه ،استفاده از پرسشنامههای خودگزارشی به عنوان
ابزار جمع آوری دادهها و کوتاهمدت بودن زمان پیگیری .بر
این اساس ،تعمیم پذیری نتایج مستلزم پژوهشهای بیشتری
در این زمینه است .بنابراین پیشنهاد میشود که در مطالعات
بعدی ،این درمان بر روی نمونههای بزرگتر و بیماران بالینی
مراجعهکننده به کلینیکهای روانشناسی و روانپزشکی اجرا
شود؛ همﭽنین پیشنهاد میشود که پژوهشهای بعدی
پیگیریهای طوالنی مدتتری را انجام دهند .ارزیابیهای
پیگیرانۀ بلندمدّت میتواند در درك اثرات طوالنیمدت این
درمان بر روی نشانههای افسردگی ،اجتناب شناختی -رفتاری
و کیفیت زندگی کمککننده باشد.
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.37- 15 ،)1(11 ،ایران
کاظم و،کوروش؛ محمد،علی ؛هالکویی، سحرناز؛ منتظری،نجات
 استانداردسازی پرسشنامۀ کیفیت.)1745(  سیّد رضا،مجدزاده
، مجلۀ دانشکدۀ بهداشت،زندگی سا زمان جهانی بهداشت
.11- 1 ،)8(8
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