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Abstract: 
 
Background: Depression is one of the most important psychological problems in society 
that reduces its health. This study aimed to compare the effectiveness of cognitive-
behavioral therapy with behavioral activation therapy on learned helplessness and cognitive 
emotion regulation in individuals with depressive symptoms. 
Materials and Methods: The present research was a quasi-experimental pretest and posttest 
with two experimental groups and a control group. The statistical population of the study 
included all people with depression in Babol who referred to psychotherapy clinics in 2021. 
Forty-five subjects who scored above-average on the Beck Depression Inventory were 
randomly selected and randomly assigned to three groups of 15 responding to the Garnfsky 
Emotion Cognitive Regulation and Queens and Nelson Learned Helplessness Questionnaire. 
Analysis of covariance and Benferoni test using SPSS-23 software were used to analyze the 
results.   
Results: The results showed that there was no significant difference between the effect of 
two methods of behavioral methodology and behavioral activation on learned helplessness 
(P<0.277) and cognitive emotion regulation (P<0.188). Similarly, they affect learned 
helplessness and cognitive emotion regulation (P<0.001).  
Conclusion: Cognitive-behavioral therapy and behavioral activation therapy can be used to 
reduce learned helplessness and emotion regulation in patients with depression. 
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 مقدمه 

سردگي  شخص آن در كه شودمي گفته خُلقي حالت به اف
ــاس ــگي و ممتد گيعالقبي و ناراحتي احس ــته هميش ــد.  داش باش

 احساسات و عمل فكر، عنوان يك اختالل شايع بررويافسردگي به
افسردگي با رنج شخصي، اختالل در ]. 1[ گذاردمي مخربي تأثيرات
خانوادگيعملك ماعي و نقش  يكي از  ،همراه بوده رد شــغلي، اجت

طبق آمار ســـازمان ]. 2[ ومير اســـتعلل اصــلي ناتواني و مرگ
آمار  WHO (World Health Organization( بهداشت جهاني

 20 در ســطح جهاني، در دهه گذشــته تقريباًمبتاليان به افســردگي 
   ].3[ درصد افزايش داشته است
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اند كـه شيوع طول عمر اين گيرشناسي نشان دادهبرآوردهاي همـه
در حال حاضر بيش از باشد. اختالل بين سيزده تا نوزده درصد مي

يكي از ]. 4[مليون نفر در سطح جهان به افسردگي مبتال هستند  350
 افراد آن در كه شده استموختهافراد افسرده، درماندگي آمشكالت 

 ،مستمر هايناكامي و هاسركوفت مانند( گذشته تجربيات برطبق
 پيشرفت با را كوشش كه رسندمي نتيجه اين به) مداوم و طوالني
 كاري هر كنندمي فكر كه هستند يادگيرندگاني هاآن. دانندنمي مرتبط
 بارنخستين موضوع اين. يابندنمي دست موفقيت به ،دهند انجام
يزشي، طيفي از گثباتي انبي]. 5[ شد مطرح سليگمن مارتين توسط

پايدار  هاي دروني، انتساب)از نااميدي تا افسردگي(هيجانات منفي 
مل مرتبط پذيري نسبت به رويدادهاي زندگي از عواآسيب و و فراگير

گونه اظهار داشت كه افراد توان اينميد. با احساس درماندگي هستن
ناپذير، فعاليت شناختي در حالت درماندگي و در موقعيتي كنترل

افسرده بعد از تجربه افراد ]. 6[ گيرندكار ميرا به قشديد اما ناموف
شوند و در كنترل شرايط چنين وضعيتي، دچار خستگي شناختي مي

ينانه را بهاي خوشافرادي كه خصيصه]. 7[ كننداحساس ناتواني مي
كمتر  ،برندكار ميناپذير بهزا و كنترلبراي توضيح عوامل استرس

هاي شوند تا افرادي كه از خصيصهشده ميدچار درماندگي آموخته

  خالصه:
هدف از  شود.ها ميترين مشكالت روانشناختي افراد جامعه است كه موجب كاهش سالمت آنافسردگي يكي از مهم :سابقه و هدف
 هيجان در شناختي شده و تنظيمسازي رفتاري بر درماندگي آموختهبخشي درمان شناختي رفتاري با درمان فعالمقايسه اثر ،پژوهش حاضر

  . بود هاي افسردگيداراي نشانهافراد 
جامعه  .بودگروه آزمايش و يك گروه كنترل  2آزمون با آزمون و پسصورت پيشآزمايشي بهنوع نيمهاز حاضر  پژوهش ها:مواد و روش

 درماني سطح شهر بابل مراجعه كردههاي روانبه كلينيك 1399آماري پژوهش شامل كليه افراد مبتال به افسردگي شهر بابل بود كه در سال 
گروه  3و در شدند دسترس انتخاب صورت دربه ،نفر از كساني كه در پرسشنامه افسردگي بك نمره متوسط به باال كسب كردند 45ند. بود
 و نلسون شده كوينلسدرماندگي آموختهجويي شناختي هيجان گارنفسكي و نظمهاي و به پرسشنامهصورت تصادفي قرار گرفتند نفري به 15

   استفاده شد. 23ويرايش  SPSSافزار نفروني به كمك نرمواز آزمون تحليل كوواريانس و آزمون بنتايج تحليل وبراي تجزيهپاسخ دادند. 
شان داد نتايج: و  )P>277/0( شدهسازي رفتاري بر درماندگي آموختهشناختي رفتاري و فعالروش ثير دو روشِأبين ميزان تكه  نتايج ن
ــناختيتنظيم  ــابهي بر درماندگي آموختهP>188/0وجود ندارد ( اختالف معناداري هيجان ش ــده) و هر دو درمان به ميزان مش و تنظيم  ش

  .)P>001/0( ثيرگذار هستندأهيجان ت شناختي
مشكالت  براي كمك به حلّ در مبتاليان به افسردگي  سازي رفتاريشناختي رفتاري و درمان فعال توان از هر دو درمانمي گيري:نتيجه

  استفاده نمود.شناختي آنان 
  هيجان، افسردگي شناختي شده، تنظيمسازي رفتاري، درماندگي آموختهدرمان شناختي رفتاري، درمان فعال :كليديواژگان
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كنند. همچنين زا استفاده ميبدبينانه براي برخورد با عوامل استرس
ي اعصاب انسان و ژشده تأثير بسزايي بر بيولودرماندگي آموخته

افراد مبتال به ]. 8[ جسمي و افسردگي دارد المتس پيامدهاي مهمّ
به تنظيم هيجان ]. 9[ ، در تنظيم هيجان نيز مشكل دارندافسردگي

هاي هيجاني اشاره واكنش الحظرفيت نظارت، ارزيابي، درك و اص
تنظيم هيجان  .كه براي عملكرد سازگارانه مفيد استنحويبه ،دارد
صورت هاي خود را بهافـراد هيجان ،طريق آنيندي است كه ازآفر

عنوان ن، تنظيم هيجان بههمچني]. 10[ كنندهشيار يا ناهشيار تعديل مي
ي شخص كردن مشكالت شخصي و بيناز خلق براي حل استفاده

تنظيم هيجان يي در تبيين رابطه ميان نارسا]. 11[ تعريف شده است
هاي هيجاني در برابر ، فرض بر اين است كه اگر پاسخفسردگيو ا

مد مديريت نشوند يا افراد دچار آصورت كاروقايع روزمره به
مدت و شديدي شوند، ممكن است اضطراب يا هاي طوالنيآشفتگي

استفاده ناكارآمد از راهبردهاي تنظيم ]. 12[ افسردگي را بروز دهند
شود مي هاي خلقي منجربحران به بروز نشانه عهيجان در شرايط وقو

 ها باعث فراخواني افكار،در ادامه، تداوم ابعاد منفي اين مهارتو 
 هايهويش ].13[ شونداز محيطي ميسهاي منفيالعملو عكس رفتارها

ي هاييكي از درمان. شوديكار برده مبه يبراي درمان افسردگ يجيرا
هاي باليني و غيرباليني مورد مطالعه قرار كه اثربخشي آن در جمعيت

و  Savitz مطالعه]. 41[ باشدسازي رفتاري ميدرمان فعالگرفته، 
افسردگي  كاهشسازي رفتاري در فعالدرمان كه  نشان داد همكاران،

و همكاران، در بررسي خود نشان دادند كه  Walsh]. 15[ ثير داردتأ
 ].16ثير دارد [أسازي رفتاري در تنظيم شناختي هيجان تدرمان فعال

فاده در اين پژوهش در جهت كاهش تديگر رويكرد مورد اس
  Cognitiveافسردگي در افراد، درمان شناختي رفتاري

behavioral therapy  اين درمان از نظريه شناختي آرون باشد. مي
 دارد وجود قوي شواهد .اقتباس شده است) Beck AT )1964 بك
 كنندمي تأييد افسردگي براي را رفتاري شناختي درمان كارايي كه

جمله فراد افسرده با مشكالت متعددي ازكه ابا توجه به اين]. 19-17[
شوند، به اختي هيجان مواجه مينشده و تنظيم شدرماندگي آموخته

اختي خود و درنهايت نهايي جهت كاهش مشكالت روانشدرمان
بررسي  ،هدف پژوهش حاضر بنابراينسالمت جامعه نياز دارند. 

سازي رفتاري درمان فعالشناختي رفتاري با مقايسه اثربخشي درمان 
 در سرسختي روانشناختيو  تنظيم هيجان ،شدهدرماندگي آموختهبر 

  .است داراي نشانگان افسردگيافراد 
  

  هامواد و روش
هاي اين پژوهش با توجه به هدف آن از نوع پژوهش

گروه  2آزمون با آزمون و پسصورت پيشآزمايشي بهكاربردي نيمه

در اجراي پژوهش مالحظات اخالقي  آزمايش و يك گروه كنترل بود.
احد مطابق با دستورالعمل كميته اخالق دانشگاه آزاد اسالمي و

و كد اخالق به شماره  بجنورد در نظر گرفته شده
IR.IAU.BOJNOURD.REC.1400.004  ده گرديدريافت

  است. 
افسردگي جامعه آماري پژوهش شامل كليه افراد مبتال به 

درماني سطح هاي روانكبه كليني 1399بود كه در سال شهر بابل 
از  نفر 50از جامعه آماري يادشده در ابتدا . ندبود هكردشهر مراجعه 

باال كسب به كساني كه در پرسشنامه افسردگي بك نمره متوسط 
نفر  45و در مرحله بعد شدند دسترس انتخاب صورت درهب ،كردند

 صورتو بهگشتند در دسترس انتخاب  صورتنفر به 50از اين 
 گروه آزمايش و يك گروه كنترل) 2نفري ( 15گروه  3در  تصادفي
، توان 95/0 اطمينان سطح گرفتن نظر در حجم نمونه با. ندقرار گرفت

 ميزان و 55/2نظر برابر با و مقدار حداقل اختالف مورد 90ون آزم
 معيارهاي ورود. شد محاسبه نفر 15 گروه هر براي درصد 10 ريزش

با استفاده از  افسردگيتشخيص  :از ندبه پژوهش عبارت بود
حداقل سه ماه از تشخيص افسردگي گذشته ، افسردگي بكپرسشنامه 

عدم كه براساس مشاهده پرونده روانپزشكي آنان انجام شد،  باشد
، سال 50تا  20شرايط سني  ،هاي رواني حاد و مزمنابتال به بيماري

رضايت آگاهانه  تمايل وو  داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
 به تمايل شامل عدممعيارهاي خروج . پژوهشجهت شركت در 

 تكميل عدم و جلسه دو از بيش غيبت و پژوهش در همكاري
 و جنسيت :شامل ،شناختيجمعيت پرسشنامه ند.بود هاپرسشنامه
 مصرف و پزشكيروان اختالالت سابقه تحصيالت، هل،تأ وضعيت

   هاي زير استفاده شد:ابزاردر اين پژوهش از  .بود دارو
ماده است كه عالئم  21 يپرسشنامه دارا ن: ايبك يپرسشنامه افسردگ

كند. هر ماده يم يريگرا اندازه يافسردگ يو شناخت يرفتار ،يجسمان
شود و يم يگذارصفر تا سه نمره ياست كه بر مبنا نهيگز 4 يدارا

كند. يم نييتع ديتا شد فيرا از خف ياز افسردگ يدرجات مختلف
عنوان به و حداقل نمره صفر است. 61پرسشنامه  نيحداكثر نمره در ا

 يافسردگ 20-28 ف،يخف يافسردگ 14-19نمره  يقاعده كل كي
در  شود.يم فيتعر ديشد يافسردگعنوان به 63تا  29متوسط و 

 ،89/0ضريب همبستگي ميان دو نيمه  ،91/0ضريب آلفا اي مطالعه
د شبراي آن گزارش  94/0ضريب بازآزمايي به فاصله يك هفته 

)Dabson نفري 94نيز در يك نمونه  در ايران. )2007 ،و همكاران ،
و اعتبار بازآزمايي اين مقياس را طي  91/0كرونباخ را  يضريب آلفا
  ].20[ اندگزارش كرده 96/0يك هفته 

  )CERQ( جويي شناختي هيجان (فرم كوتاه)پرسشنامه نظم
Cognetive Emotion Regulation Questionarie : اين
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اسـت و  شده نيتدو ]21[ جيو كراي گارنفسك توسط نامهپرسش
افراد پس از تجربه  يشناخت يامقابلهراهبردهاي  ييجهت شناسا

 هپرسشنام نيا گيرد.مي قرار مورداستفاده يمنف يهاتيموقع اي عيوقا
آسان است و هم براي  يليآن خ اجرايماده دارد.  18 يخودگزارش

 نيا است. استفادهقابل ينيبال يهاتيجمعافراد بهنجار و هم براي 
 يهااسيمقخردهاست.  شده ليتشك اسيمقخرده 9پرسشنامه از 

 تمركز، رشيذپ ،ينشخوارگر ش،يمالمت خو يمذكور راهبرد شناخت
، ي، ارزيابي مجدد مثبتزيربرنامه بر مجددتمركز ، مثبت مجدد

 هدامنكند. را ارزيابي مي سازي و مالمت ديگرانفاجعه ،رييگدگاهيد
هر است.  )هميشه باًيتقر( 5 ) تاهرگز باًيتقر( 1از  اسينمرات مق

 هااسيمقاز خرده كيهـر  كلّ هنمر. ماده است 4شامل  اسيمقخـرده
 هدامن ن،يبنابرا د؛يآيمدسـت بـه هاماده 1نمـره  كردنجمع قيطراز

باال در  نمـراتخواهد بـود.  10تا  4 نيبـ اسيمقنمرات هر خرده
راهبرد مذكور در  شـترياسـتفاده ب زانيم ـانگريب ـاسيمقهـر خـرده

 دراسـت.  يمنفـ وزا يـدگيتن عيمقابلـه و مواجهـه بـا وقـا
 مقياسخرده 9 آلفاي كرونباخ براي جيو كرا يپـژوهش گارنفسك

 رانيپرسشنامه در ا نيگزارش شده است. ا 80/0تا  62/0 نيمذكور ب
و  گرفته قرار يروانسنج اتيخصوص يمورد بررس يتوسط حسن

آن مطلوب  ييو روا) 82/0تا  68/0آلفاي كرونبـاخ  بي(ضر ييايپا
اين  :شدهپرسشنامه درماندگي آموخته]. 32[ گزارش شده است

كه شامل  طراحي شد و نلسون توسط كوينلس 1988مقياس در سال 
 الً(كام 1گذاري آن از ليكرت است و نمره 2اي گزينه 4سؤال  20

صورت گرفته است. درستي اين  ق)مواف الً(كام 2تا  )مخالف
 86/0به آن به روش آلفاي كرونباخ  و قابليت اعتماد 79/0پرسشنامه 

هاي مقياس گردي با ارزيابي نسخه اصلي آن با. گزارش شده است
ي اين مقياس گ، ضريب همبستافسردگي بك موجود همچون مقياس

 85/0قابليت اعتماد به آن  و 62/0خود اسميت مقياس حرمت  با
و  94/0ر گدي هايآلفاي كرونباخ در پژوهش. گزارش شده است

آلفاي  ،براي قابليت اعتماد به اين مقياس ايراندر  .دست آمدبه 90/0
همچنين وي گزارش كرده  .گزارش شده است 93/0كرونباخ برابر 

است كه براي تعيين درستي سازه اين مقياس از تحليل عاملي به 
هاي استفاده شده است كه در تحليل دادههاي اصلي روش مؤلفه

و مقدار آزمون  85/0گيري پرسشنامه، مقدار شاخص كفايت نمونه
محاسبه شده )  30/3237( يگبارتلت شاخص كفايت ماتريس همبست

صورت بود كه محقق بدين ،شيوه اجراي پژوهش حاضر ].22[ تاس

جهت  .كردمراجعه  بابل درماني سطح شهرهاي روانابتدا به كلينيك
بوطه در مراكز قرار گرفت و هاي مرپرسشنامه ها،انتخاب آزمودني

 در 14افرادي كه حداقل نمره  .ندكرد ها را پر، پرسشنامهافراد
ه باليني نيز و در طي مصاحب ندكردرا كسب  افسردگي بكپرسشنامه 

 عنوان آزمودنيشد، به مشخصها ي آنتشخيص افسردگي برا
. با ها تكميل شدهاي ديگر نيز توسط آنو پرسشنامهشدند انتخاب 
ت صورنفر به 45 ،مراكزكننده به شدن ليست افراد مراجعهمشخص

 2( گروه 3در  ،شده دسترس با توجه به معيارهاي موجود انتخابدر
گذاري جايصورت تصادفي بهگروه آزمايش و يك گروه كنترل) 

سازي رفتاري هر هفته و درمان فعال شناختي رفتاري. درمان شدند
ها ابتدا راستا از هريك از گروه. در همينشديك جلسه اجرا 

هاي ها طبق پروتكلو سپس اين درمانشد آزمون گرفته پيش
هاي بهداشتي صورت منقطع و با رعايت كامل پروتكلبهشده ارائه
شدن محيط، استفاده از عفونيگذاري اجتماعي، ضدفاصله :ازاعم

صورت كه به علت گرديد. بدينعملياتي ماسك و دستكش و الكل 
نفره  15، اعضاي عضاشرايط پاندميك كرونا و جهت حفظ سالمتي ا

صورت و جلسات به نديم شدسنفره تق 5دسته  3هر گروه به 
شناختي درمان  ،در طول هر جلسه هاي جداگانه برگزار شد.گروه

و به  شددقيقه اجرا  90مدت سازي رفتاري بهفعال و درمان رفتاري
قبل از اجراي پژوهش از  شد.نگونه درماني داده هيچ كنترل گروه

شده در پژوهش هاي ذكرها خواسته شد كه به پرسشنامهآزمودني
شد  ها خواستهبعد از اتمام جلسات درماني نيز از آن پاسخ دهند.

دهند. مداخله توسط دانشجوي ها پاسخ به اين پرسشنامه مجدداً 
و درمان  شناختي رفتاريزمينه درمان ي روانشناسي كه درادكتر
، برگزار شد. بودهاي الزم را كسب نموده سازي رفتاري آموزشفعال

و خطوط پايه  هاي مورد نياز صورت گرفتل سنجشدر جلسه اوّ
 دهكننشركت افراد به. در جهت رعايت اصول اخالقي، شدتعيين 

محفوظ  هاآن از شدهكسب اطالعات كه شد داده اطمينان پژوهش در
 شوند، مطلع خود نمرات از هستند مايل كه كسانيد و مان خواهند

 گروه به. گرفت قرار خواهد اختيارشان در خودشان نمرات صرفاً

 8 نيز هاآن بهپايان كار پژوهش،  از پس كهشد  داده اطمينان گواه
سازي رفتاري ارائه درمان شناختي رفتاري و درمان فعال جلسه

 مايل كه وهشژپ انجام از زمان هر درفرد، هر  همچنين خواهد شد.

خالصه جلسات د. شو برنامه خارج از توانستمي آزادانه طوربه، بود
  شده به شرح زير انجام شد:ارائه

  
  
  
  



 و همكاران كيائيان موسوي
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  ]29[پروتكل درمان شناختي رفتاري  -1شماره جدول 
  خالصه جلسات  جلسات

  
  لاوّ

ثير افكار بر احساسات، دعوت افراد به أن اهداف درمان، شناسايي چگونگي تتعيي ، CBTمورد هدفدهي به گروه، توضيح درهدايت خودكار، شكل معرفي اعضاي گروه،
  آزمون، ارائه تكاليفانجام پيش شده، تنظيم هيجان و سرسختي روانشناختي،مورد درماندگي آموختهتوضيح در درمان، در افراد نقش ، توضيحمعرفي خود با يكديگر

  دوم
كار بر روي هيجانات و سرسخت بودن در  ،فكر كردن كردن اعضا با انواع خاصّآشنا)، ها و اشياعواطف، افراد، مكانهيجانات منفي (انداز عوامل راه مرور جلسه قبل،

  ، ارائه تكاليف خانگيثير نوع افكار بر خلق، خطاهاي شناختيأچگونگي ت ،يزانندهگافكار بران زمينه در شناختي بازسازي منفي، مقابل هيجانات

  سوم
هيجانات ريزي براي مقابله با هاي برنامهروش ،درماندگيساز هعوامل زمينتعيين  هيجانات،هاي شناختي و تأثيرشان بر شناساندن تحريف مرور تكاليف، مرور جلسه قبل،

  خانگيارائه تكاليف  و تعديل نشخوار فكري، هايي براي افزايش افكار مثبت و كاهش افكار منفيآموزش استراتژي، رمانند: توقف فك ،منفي
  

  چهارم
  

هاي مطلق، توجه به علت بيان باورها و ارزش ،مبارزه با افكار منفي و بازسازي شناختي ،وهاي تفكر منفيگتعيين ال ،رابطه تفكر و عاطفه مرور تكاليف، مرور جلسه قبل،
ها، معرفي چهار سبك توأم با خطـا (افكـار خودآيند منفي، باورهاي مركزي منفي، مثلث رزيابي افكار و چالش با آناها، سازي اين باورها، شناسايي افكار و فرضمشكل

  تكليف هارائ، تكليف خانگي هارائ جهت تعديل هيجانات و كاهش درماندگي، شـناختي، خطـاي منطقي)

  پنجم
راهكارهـاي ساز، فسردههاي ابيني وضعيتريزي و پيشبرنامهشدن، هيجاني گامتحليل كاركردي تفكر هن ،هاي روزانهسازي فعاليتغني مرور تكاليف، مرور جلسه قبل،

  ، ارائه تكاليف خانگيهاي شناختيتوضيح در خصوص شناسايي تحريفدر جهت كاهش افسردگي،  عملـي براي پر كردن اوقات مراجع

  ششم
هاي مهارت ،شدنانتقاد واقع انتقاد كردن و مورد تنظيم هيجان،هاي ايفاي نقش براي تمرين پاسخ ،گذاريكار بر روي مفهوم هدف مرور تكاليف، مرور جلسه قبل،

  ، ارائه تكاليف خانگيهاي درونـي و بيرونـيكنندهتكليـف درخصوص شروع هو ارائـ افسردگيوضـيح درخصوص باورهاي غيرمنطقي مرتبط با ، تايفاي نقش ،زداييتنش

  هفتم
قطع روابط خود با  شود،باعث كاهش افسردگي ميهايي كه ايجاد دوستي ،نحوه ارتباط و تماس با مردم و چگونگي تأثير آن بر خلقمرور تكاليف، مرور جلسه قبل، 
  تكليف خانگي هارائ ،هاي خودياركيل گروهشكننده و تكل از افراد حمايتشپيدا كردن گروهي مت ،زا هستندكه آسيب يدوستان و آشنايان

  هشتم
هايي رائه تكنيك، ادرخصوص پايان جلسه هاي ثبت افكار ناكارآمد و توضيحشده فرمسات قبلي و تثبيت تغييرات ايجاديند جلآمرور فرمرور جلسه قبل،  مرور تكاليف،

  آزمون، پايان جلسه، گرفتن پسبراي ادامه و نگهداري روند بهبود
   ]29[ سازي رفتاريدرماني فعال همداخلپروتكل   

  لاوّ

قبل از آمدن به جلسه؛  توسط افراد بيان احساساتاعضاي گروه با درمانگر و يكديگر؛ فه مدگويي و آشنايي و معارآخوش آشنايي اعضاي گروه با هم، بيان قوانين گروه،
مورد تأثير و بحث درافسردگي الگوي بافتاري  هبيان مقرّرات گروه، ارائه برگ دليل آمدن به اين جلسه و انتظاري كه از جلسات درماني دارند؛ بيان تجارب مشابه قبلي؛

انجام بندي لذت و اهميت. درجه ،معرفي فرم بازبيني روزانه، ساختاري اين درمان مشاهده روزانه، نكات مهمّاي بر ق درمان، مقدمهطاي بر منمقدمه ،بر زندگي افسردگي
  آزمونپيش

  دوم
ساختار درمان: مورد نكات مهم در ؛منطق درمان: بررسي تكليف ؛بازبيني روزانه: بررسي تكليف و رفع اشكال؛ سازي رفتاريالمدل درمان فع هارائ؛ قبل همرور تكليف جلس

  هاها و فعاليتارزش؛ هاي زندگيبررسي سياهه حوزه؛ كاليف: تكميل فرم بازبيني روزانهت؛ هاها و فعاليتارزش؛ هـاي زندگيبررسي تكليف، اجراي سياهه حوزه

  سوم
بازبيني روزانه و ادامه بررسي و ؛ تكـاليف، هابندي فعاليتو رتبهانتخاب ؛ ها: بررسي تكليفها و فعاليتارزشهاي زندگي، سياهه حوزه، ازبيني روزانه: بررسي تكليفب

  ريزي فعاليت براي هفته آيندهكليف: بازبيني روزانه با برنامه؛ تهابندي فعاليتبررسي و تغيير انتخاب و رتبه؛ هاها و فعاليتارزش؛ هاي زندگيتغيير سياهه حوزه

  چهارم
ريزي فعاليت براي هتكاليف: بـازبيني روزانه با برنام؛ ندهريزي فعاليت براي هفته آيبازبيني روزانه با برنامه؛ قراردادها؛ فعاليت: بررسي تكليفريزي هازبيني روزانه با برنامب

  اصالح قراردادها / تداوم افزودن؛ هفته آينده

  پنجم
ريزي فعاليت تكاليف: بـازبيني روزانه با برنامه؛ ها: مرور و بازنگري مفاهيمفعاليتها و زندگي، ارزشهاي سياهه حوزه؛ ريزي فعاليت: بررسي تكليفهبرنام بازبيني روزانه با

  تغيير قراردادها / و تداوم افزودن؛ براي هفته آينده

  ششم
؛ ريـزي فعاليت براي هفته آيندهبـازبيني روزانـه بـا برنامـه؛ ها: مرور و بازنگري مفاهيمبندي فعاليتانتخاب و رتبه؛ ريزي فعاليت: بررسي تكليفبازبيني روزانه با برنامه

  دادن قراردادهاتغيير / تـداوم افزودن؛ يـزي فعاليـت بـراي هفتـه آينـدهرهتكاليف: بازبيني روزانه با برنامـ؛ تغيير قراردادها / تداوم افزودن

  هفتم
؛ ريـزي فعاليت براي هفته آيندهبـازبيني روزانـه بـا برنامـه؛ ها: مرور و بازنگري مفاهيمفعاليتبندي انتخاب و رتبه؛ زي فعاليت: بررسي تكليفريبازبيني روزانه با برنامه

  دادن قراردادهاتغيير / تداوم افزودن؛ ريزي فعاليت براي هفته آيندهتكاليف: بازبيني روزانه با برنامه

  هشتم
تكاليف: بازبيني روزانه با )؛ دهـيآمادگي براي خاتمه (پايـان؛ ريزي فعاليت براي هفته آيندهبازبيني روزانه با برنامه؛ بررسي تكليفريزي فعاليت: بازبيني روزانه با برنامه

  تغييردادن قراردادها / وم افزودنتدا؛ ريزي فعاليت براي هفته آيندهبرنامه
  

صيفي دادهدر اين تحقيق از تجزيه شده، آوريهاي جمعوتحليل تو
ــتفاده و  ــد. تجزيه SPSSافزار آماري با نرماطالعات اس وتحليل ش

ــاخصهمچنين  ــيفي (مانند ميانگين و انحراف از ش هاي آمار توص
اســتاندارد) براي توصــيف اطالعات اســتفاده شــد. در بخش آمار 

باطي ها از آزمون كلمگروف بودن دادهبراي بررســي نرمال اســتن
فاوتو اســميرنف  يل  هاي بينجهت بررســي ت گروهي از تحل

ــدچندمتغيري واريانس كو ــتفاده ش نيز  نفرونيوعقيبي بآزمون ت .اس

سه گروه شي با يكديگر و با گروه كنترل به كار براي مقاي هاي آزماي
  گرفته شد.

  
  نتايج

) نفر 30( آزمايش گروه دو در نفر 45 تعداد مطالعه در اين
 53/4 معيار انحراف و 06/34 سني ميانگين با) نفر 15( كنترل گروه و

هاي ، توزيع و درصد فراواني گروه3 شماره جدول .داشتند شركت
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  دهد.شناختي نشان ميدر متغيرهاي جمعيترا مورد پژوهش 
  

  شناختيمورد پژوهش در متغيرهاي جمعيت هايتوزيع و درصد فراواني گروه -3شماره جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  داراختالف معني P>05/0، دقيق فيشرآزمون **، آزمون مجذور كاي*
  

پژوهش در دو گروه آزمايش  ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي
 4 شماره در جدولآزمون آزمون و پسو كنترل در مرحله پيش

  گزارش شد. 

  
  به تفكيك نوع گروه و مرحله آزمون توصيف متغيرهاي پژوهش -4شماره جدول 

  
  
  
  

  
  

  
 
 
 
و  شدهدرماندگي آموختهميانگين نمرات  4ه ارشم اساس جدولبر

گروه  شناختي رفتاري و در گروه آزموندر مرحله پس تنظيم هيجان
اما در مرحله  ،افزايش داشته كنترل به گروه سازي رفتاري نسبتفعال
قبل از انجام تحليل كوواريانس  .آزمون تغييرات كم بوده استپيش
ناپارامتريك  هاي آن مورد بررسي قرار گرفت. آزمونفرضپيش

Kolmogorov-Smirnov  بودن فرض نرمالپيشكه نشان داد
شده محاسبه zتوزيع متغيرهاي مطالعه محقق شده است، زيرا مقادير 

 نشان Levene آزمون نتايج معنادار نبود. 05/0داري معني در سطح
 متغيرهاي از يك هر براي آمدهدستبه معناداري سطوح كه داد

 در هاواريانس همگني مفروضه بنابراين است، 05/0 از بيش وابسته

براي تحليل كوواريانس، يكساني . است برقرار گروهسه 
مورد  Mauchlyطريق آزمون كرويت هاي متغير وابسته ازواريانس

 بين بودن واريانسيكسانبررسي قرار گرفت كه طبق نتايج آن 
). براي ارزيابي برابري P<05/0رعايت شده است ( هاگروه

باكس استفاده شد كه طبق نتايج، ام اريانس، آزمونوهاي كوماتريس
هاي كوواريانس متغيرهاي وابسته براي مفروضه همگني ماتريس

، Box's M ،196/1=F=305/0( شدهدرماندگي آموختهمتغير 
214/0=P 368/0( تنظيم هيجان) و=Box's M ،316/1=F ،
319/0=P( بود. برقرار  

  

  زمان  متغيرها
  گروه  

 P  كنترل  سازيفعال  شناختي رفتاري

  (درصد) فراواني  

  سيتنج
  )33/53( 8  )60( 9  )60( 9  زن

 814/0* )67/46( 7  )40( 6  )40( 6 مرد

  هلأوضعيت ت
  )33/53( 8  )60( 9   )33/53( 8  مجرد

 238/0* )67/46( 7  )40( 6  )67/46( 7 هلأمت

  تحصيالت
  )67/66( 10  )67/66( 10  )60( 9  ترديپلم و پايين

  )20( 3  )33/13( 2  )30( 3 فوق ديپلم و ليسانس

  415/0**  )33/13( 2    )20( 3    )20( 3  فوق ليسانس و باالتر
سابقه اختالالت 

  پزشكيروان
    )60( 9  )33/53( 8    )60( 9  دارد
  201/0*  )40( 6  )67/46( 7    )40( 6  ندارد

  مصرف دارو
    )80( 12    )80( 12    )33/73( 11  بله
  626/0*  )20( 3    )20( 3    )67/26( 4  خير

  زمان  متغيرها
  گروه

  كنترل  سازيفعال  شناختي رفتاري
X SDX SD X SD 

  شدهدرماندگي آموخته
 13/51±81/9 13/51±88/7 93/52±53/10  آزمونپيش

 53/50±62/9 33/39±66/8 00/40±10/9 آزمونپس

  راهبردهاي تنظيم هيجان
 93/19±43/4 86/20±79/4 40/19±20/4  آزمونپيش

 13/20±51/4 00/31±05/5 40/29±83/3 آزمونپس
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  آزمونحسب نوع درمان و همپراشي پيشبرو تنظيم هيجان  شدهرايانس درماندگي آموختهووكتحليل هاي شاخص -5شماره جدول 
  مجذور اتا  معناداري Fآماره  ميانگين مجذورات آزادي درجه  مجموع مجذورات  منابع تغيير  متغيرها

درماندگي 
  شدهآموخته

  41/0  001/0  7/2850  2/741  1  2/741  آزمونپيش
  59/0  001/0  91/14  877/3  2  754/7  نوع درمان

        26/0  36  714/9  خطا

  تنظيم هيجان
  44/0  001/0  7/1476  8/457  1  8/457  آزمونپيش

  67/0  001/0  10/13  062/4  2  125/8  نوع درمان
        31/0  36  345/11  خطا

  
و شده آموختههاي درماندگي متغير 5 شماره توجه به نتايج جدولبا

دست آمد. و اثر نوع درمان معنادار به آزمونپيش اثر ،تنظيم هيجان
آزمون در از تعديل اثر پيش پس شدهر درماندگي آموختهمتغي
 ,≥001/0(سازي رفتاري شناختي رفتاري و فعال هاي درمانيگروه

P 91/14=F(  نتمتغير و) 001/0ظيم هيجان≤, P 10/13=F(  معنادار

هاي درماندگي مورد متغيردر توجه به معناداري اثر نوع درمانبا .بود
نتايج آزمون تعقيبي  6 شماره جدول ،تنظيم هيجانو شده آموخته

متغير دو  اين گروهي در هر يك از هاي بينبراي مقايسهرا  نفرونيوب
دهد.نشان مي

  
  حسب رويكردهاي درمانبر و تنظيم هيجان شدهميانگين درماندگي آموختهنفروني براي مقايسه زوجي وشده بنتايج آزمون تعديل -6شماره جدول 

 Pمقدار   خطاي استاندارد  هااختالف ميانگين  شدهدرماندگي آموخته مقايسه  گروه

  شناختي رفتاري
  247/0 29/3 06/1 سازي رفتاريفعال

  008/0  29/3  -53/7  كنترل

  سازي رفتاريفعال
  247/0 29/3 -06/1 شناختي رفتاري

  037/0  29/3  -60/8  كنترل

  كنترل
  008/0  29/3  53/7 شناختي رفتاري

  037/0  29/3  60/8  سازي رفتاريفعال
 Pمقدار   خطاي استاندارد  هااختالف ميانگين  مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان  گروه

  شناختي رفتاري
  188/0 64/1 -60/1 سازي رفتاريفعال

  014/0  64/1  26/9  كنترل

  سازي رفتاريفعال
  188/0 64/1 60/1 شناختي رفتاري

  007/0  64/1  86/10  كنترل

  كنترل
  005/0  64/1  -86/9 شناختي رفتاري

  001/0  64/1  -86/10  سازي رفتاريفعال
  
درماندگي هاي فاوت ميانگين مؤلفهت 6 شماره توجه به جدولبا

شناختي رفتاري و بين روش درمان و تنظيم هيجان  شدهآموخته
كه  بوده استندار آزمون معنيدر مرحله پس سازي رفتاريفعال

  باشد.حاكي از اثرگذاري مشابه دو روش درماني مي
  

  بحث
شناختي درمان بخشي ، مقايسه اثرهدف از پژوهش حاضر

شده و تنظيم بر درماندگي آموختهسازي رفتاري درمان فعال رفتاري و
 نتايج بود.داراي نشانگان افسردگي افراد  در هيجانشناختي 

هاي آزمايش و كنترل نشان داد كه بين گروهل خصوص فرضيه اوّدر
تفاوت معناداري  تنظيم هيجانو شده در متغيرهاي درماندگي آموخته

شناختي شده و تنظيم و هر دو درمان بر درماندگي آموختهوجود دارد 

 ،)P>001/0و F =91/14(ثر هستند ؤطور معناداري مهيجان به
)10/13= F 001/0و<P.(  آزمون تحليل كوواريانس نشان داد نتايج

 سازي رفتاريثير دو روش شناختي رفتاري و فعالأبين ميزان تكه 
هيجان اختالف معناداري شناختي شده و تنظيم درماندگي آموختهبر 

درماندگي ميزان مشابهي بر وجود ندارد و هر دو درمان به 
هاي تيجه اين قسمت نيز مؤيد پژوهشن ثيرگذار هستند.أشده تآموخته

دهد، هر دو طور كه نتايج نشان ميمانه]. 18-28[ گذشته است
عالئم درماندگي روش درماني باعث بهبود نمرات مراجعان در شدت 

. داري وجـود نـداردشدند و بين دو گروه تفاوت معني شدهآموخته
طي با كار بر روي يدر چنين شرابنابراين درمـان شـناختي رفتـاري 

طور اختصاصي، به ها باعث كاهش درماندگي شد.افكار و شناخت
ني هاي شناختي، جسمارفتاري بر كاهش نشانه درماني شناختيروان
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هاي خاص، طريق كاربرد روشو رفتاري اختالالت افسردگي از
يي منظم، بازسازي شناختي، زداسازي، حساسيتآرام :شامل

ها و آموزش بندي فعاليتله، فهرستأمس جلوگيري از پاسخ، حلّ
كلي در درمان طوربه .]23[ هاي بين فردي متمركز استمهارت
ها و شود افكار خودآيند منفي، طرحوارهرفتاري سعي مي شناختي

دستيابي به  ،يندهاي غلط فكري بيماران افسرده، شناسايي شدهآفر
ه ئهاي نوين تفكر، ارادركي جامع از ساختار شناختي فرد، به شيوه

بخشي كه برروي افكار سازي رفتاري موج سوم با اثرفعال. شود
هاي اجتنابي دارد، به افراد در بهبود حالت شده و فعاليتنشخوار

هاي اجتنابي كند. فعاليتخلقي و روابط بين فردي كمك بسياري مي
زنند و مانع حضور او در مادام بر آميختگي شناختي فرد دامن ميكه 

چه ادامه اين روند بر بهبود حال فرد اثر شوند و چنانزمان حال مي
آگاهي و توجهي نداشته باشد، اِعمال تمرينات ذهنقابل

سازي رفتاري در هاي مؤثر ديگري است كه فعالآموزي گاممهارت
كاهش تمريناتي كه نقش مؤثري بر  كند،جلسات بر آن تأكيد مي

ثير درمان شناختي أدر تبيين چگونگي ت ].24[ كنندايفا مي درماندگي
هدف اصلي درمان  كه شده بايد گفترفتاري بر درماندگي آموخته

شناختي رفتاري اين است كه با تغيير و اصالح شيوه تفكر و رفتار، 
در مقابله با حوادث ها را ناحساسات منفي افراد را تغيير دهد و آ

نظام  ، كلّهاواقع با تغيير شناختدر ].25[ زندگي توانمند سازد
احساسي و رفتاري شخص تغيير خواهد كرد. اين نوع درمان با 

، كشف و له مسأحلّ :جملهري، ازشناختي رفتا هايافزايش مهارت
تفسير رويدادها از ، تعبير و شدههشيار و تحريفيي افكار نيمهشناسا

كند و افراد را تري از كنترل را ايجاد ميقوي ، حسّزواياي جديدتر
دهد كه احساس صورت هشيارانه و فعال در موقعيتي قرار ميبه
ناپذير را در كنترل خود درآورند. توانند امور كنترلكنند ميمي

رف بر رويدادهاي به جاي توجه صِكه گيرند همچنين مراجعان ياد مي
هاي مثبت آن نيز توجه هاي منفي يك رويداد به جنبهمنفي يا جنبه

 كافي دست به پيشگويي نزنند و نگاهِ اليلكنند و بدون شواهد و د
گرايانه در خود تقويت كنند و با مثبت يگرايرو به آينده را با واقع

استفاده  شده غلبه كنند.كردن امور بر درماندگي آموختهزداييفاجعه
تنظيم شناختي هيجان ناسازگار با افزايش  افـراد از راهبردهاي

اضطراب و افسردگي در ارتباط است، اما استفاده از راهكارهاي 
ريزي و پذيرش، تمركز مجدد بر برنامه :مانند ،تنظيم سازگار

آمدن با ديدگاه بر عملكرد اجتماعي فـرد تأثير مثبت خواهد كنار
سالمت  يارتقانتيجه له و درأداشت و موجب بازسازي شناختي مس

كه روش شناختي رفتـاري، افكار  ييجاروان خواهد شد و از آن
منفي همچون مقصر دانستن و سرزنش خود را مورد چالش قرار 

جمله ارزيابي مجدد مثبت را جايگزين از ،دهد و افكار منطقيمي

شود كه بر اين امر تأكيد كند و در اين روش از افراد خواسته ميمي
ديگر پژوهش  يافته. مورد تمرين و تعميق قرار دهندرا و آن كنند 

و  شدهدرماندگي آموختهسازي رفتاري بر درمان فعالكه  نشان داد
براساس نظريات  افراد افسرده اثربخش است.در تنظيم هيجان 

خوردن نظم و ترتيب در همرفتاري يكي از علل رفتاري افسردگي به
سازي رفتاري موجب فعالدرمان  .باشدهاي روزانه ميفعاليت
كاهش هاي روزانه شده كه اين امر باعث شدن فعاليتمرتب

هاي هاي بيمار و مشاركت در فعاليتو افزايش فعاليت درماندگي
م افسردگي يعني اختالل ئگردد. بنابراين، بخشي از عالاجتماعي مي

رود. همچنين بخش از بين ميخواب و عدم عالقه به شركت لذت
هاي مختلف، كه افراد افسرده، اغلب براي انجام فعاليته اينتوجه ببا

كنند، اين درمان باعث انرژي احساس خستگي و فقدان انگيزه مي
د قادر افراشود، در چنين شرايطي ها ميانديشي در آنبيشتر و مثبت

ها را ناديده گرفته يا قادر شوند كه قبالً آنهايي ميبه انجام فعاليت
ترتيب درماندگي در افراد افسرده كاهش و به اين نبودند به انجام آن

تواند اين باشد كه در علت اثربخشي اين درمان مي ].26[ بايدمي
شان را عوض و گيرند كه سبك زندگيحين درمان، افراد ياد مي

 هنگامي«كه قانون جديدي را در زندگي دنبال كنند. يعني به جاي اين
. ، فعال شوند»كنند، خاموش شوندكه احساس غمگيني مي

تأثير رفتارها بر خلق و عالئم  سازي رفتاري براي افسردگي برفعال
مراجع را براي درگيري مجدد با منابع بالقوه  ،درمانگرد. كنكيد ميأت

مواجه و كاهش درماندگي  محورتقويـت مثبت، تنظيم اهداف تكليف
مشاركت در فرض بر اين است كه افزايش  ].27[كند مي

برد و چنـين بخش سطوح عاطفـه مثبت را باال ميهـاي لذتفعاليت
ساز افزايشي در فعاليت و عاطفه مثبت منجر بـه كاهش عالئم افسرده

گونه نتيجه گرفت كه درمان توان اينبنابراين مي؛ ]27[ دشومي
دهنده و هاي پاداشسازي رفتاري با درگيري افـراد در فعاليتفعال

سو باعث كاهش چرخه تواند از يكاثر ميكاهش رفتارهاي بي
طرفي با شـود و از كاهش درماندگيتبع آن نشخوار فكري و به

تشويق بيماران براي مواجهه ممتد با رفتارهايي كه با خلق افسرده، 
پذيري زمينه را براي انعطاف ،ا ناهماهنگ استهانگيزه و تمايل آن

، داختالل افسـردگي اساسي همراه ساز هيجاني بيماران مبتال به
سازي رفتاري با مورد هدف عبارتي ديگـر، در درمان فعالبه

دهنده و ايجاد يك سبك فعال رفتاري، قراردادن رفتارهاي غيرپاداش
طور غيرمستقيم پذيري شناختي و هيجاني بيمار نيز بهظرفيت انعطاف

تواند منجر به سازي ميگيرند كه همين ظرفيتميمورد مداخله قرار 
كاهش عالئم هيجاني و شناختي افسردگي نظيـر نشخوار فكري، عدم 

  .تمركز، خلق افسرده و نااميدي شود
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  گيرينتيجه
 سازي رفتاري وهاي فعالبودن درمانبا توجه به اثربخش

هاي بر اهميت كاربرد اين روش ،درمان شناختي رفتاري در افسردگي
از نهادها  شود.كيد ميأاعضاي خانواده نيز ت درماني در مورد ساير

ول در كنار روانشناسان، جهت درمان هاي حمايتي و مسؤو انجمن
و كاهش بار سنگين اقتصادي استفاده شود و كار تيمي جايگزين 

و  سازي رفتاريفعالكه درمان توجه به اينبا كار فردي گردد.
هاي موقعيتو در هستند مدت يك روش كوتاهشناختي رفتاري 

شود كه از اين پيشنهاد مي بنابراين ،كندخوب عمل مي متفاوت
ساير مشكالت در دوران قرنطينه ناشي از بيماري  رويكرد براي حلّ

شود اين جلسات در قالب جلسات پيشنهاد مي. كار برده شودبه كرونا
 صورت فردي مورد استفاده قرار گيردفردي براي هر كدام از افراد به

هاي آموزشي با هدف آگاهي از وضعيت روانشناختي افراد برنامهو 
طور اي بههر مطالعه مورد پژوهش براي خانواده اين افراد ارائه شود.

ها را در گردد كه تفسير يافتههايي ميناپذير دچار محدوديتاجتناب
كه حجم كم نمونه جمله اين، ازسازدها ضروري ميبستر محدوديت
دامنه سني  رو كرد.ه، تعميم نتايج را با محدوديت روبدر اين پژوهش

سال تعميم نتايج پژوهش را به خارج از اين سنين با  50تا  20

كرد. در اين پژوهش عواملي مانند طبقه اجتماعي،  مواجهمحدوديت 
زاي ديگر كه ممكن است اقتصادي، مصرف دارو و عوامل استرس

نظر گرفته نشده است. عدم در نيز  ،ثر باشندؤدر نتايج پژوهش م
ا با پژوهشگر در برخي مقاطع روند ههمكاري برخي از آزمودني

انجام پژوهش را با مشكل مواجه ساخت. به سبب شرايط پاندميك 
پذير سازي رفتاري با روند عادي امكانكرونا برگزاري جلسات فعال

شود در پيشنهاد مي .صورت منقطع برگزار شدنبود و جلسات به
هاي آتي، موضوع با تعداد نمونه بيشتر مورد بررسي قرار هشپژو

ن بيشتري صورت پذيرد. مقايسه گيرد تا تعميم نتايج با اطمينا
گرفتن هاي روانشناختي و درنظرها با ساير درمانبخشي اين درماناثر

طبقه اجتماعي، اقتصادي و مصرف دارو در  :مانند ،عواملي
  ند مفيد باشد. تواكنندگان پژوهش نيز ميشركت

  
  تشكر و قدرداني

كننده كه با شكيبايي در اين پژوهش از تمامي افراد شركت
  .شوداند، قدرداني ميهمكاري كرده
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