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 رفتاری – شناختی اجتناب  افسردگی و عالئم کاهش بر رفتاری سازیفعال گروهی درمانتاثیر  

 دانشجویان

 2رضا خجسته مهر ،2، خدیجه شیرالی نیا2، منصور سودانی*1محمد ولیانعلی

 ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران یکارشناس 1
 گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 2

 

 چکیده 

 پژوهش هدف. است آن هاینشانه وجود و افسردگی خوابگاهی، دانشجویان بین در شایع های روانیناراحتی و مشکالت از یکی
 طرح یک در .بود دانشجویان رفتاری-شناختی اجتناب افسردگی، عالئم کاهش بر رفتاری سازیفعال گروهی درمان اثر تعیین حاضر

 امام عالی آموزش مرکز هایخوابگاه در ساکن دانشجویان از نفر 60 تعداد کنترل، گروه با آزمون پس-آزمون پیش نوع از آزمایشی
 و رفتاری سازیفعال درمان گروه دو در تصادفی صورتبه و انتخاب دسترس در تصادفی گیرینمونه شکل به اندیمشک( ع) رضا
های یافته. بودند رفتاری-شناختی اجتناب افسردگی و پرسشنامه پرسشنامه مورداستفاده ابزارهای. گرفتند قرار کنترل گروه

سازی رفتاری بر کاهش عالئم افسردگی و نشان داد که درمان فعالپژوهش حاضر  متغیری چند کوواریانس تحلیلآمده از دستبه
سازی رفتاری بر عالئم افسردگی و اجتناب رفتاری اثربخش بودند. با توجه به اثربخشی درمان گروهی فعال-اجتناب شناختی

مدت به مراکز مشاوره و کوتاهتواند برای مراجعینی که جهت دریافت درمان کارآمد سازی رفتاری میرفتاری، درمان فعال-شناختی
 ، گزینه درمانی مناسبی باشد.کننددانشجویی مراجعه می

 رفتاری-سازی رفتاری؛ افسردگی؛ اجتناب شناختیدرمان گروهی فعال ها:کلیدواژه

 

 

 مقدمه
 

در اداره آینده کشور دو چندان  آیند و در کشور ما به دلیل جوان بودن جمعیت، اهمیت آنهاسازان جوامع به حساب میآینده ،دانشجویان
 رضایی،آزادی و احمدی،) دباشقیم میتها با سالمت جامعه آینده و آینده کشور در ارتباط مسگردد. بنابراین سالمت جسم و به ویژه روان آنمی

اد خوابگاه  و کافی نبودن امکانات فرابا سایر ری گازناسااده، خانوو دوری از یی اجدن همچواردی مو ها بادانشجویان ساکن در خوابگاه(. 1385
کاهش باعث ده و کرد یجامختلفی را انی ی رواهاحتیرانند نااتوها، مواجه بوده که مجموع این عوامل، میبهداشتی و رفاهی موجود در خوابگاه

شایع در بین دانشجویان خوابگاهی، های  روانی یکی از این مشکالت و ناراحتیعملکرد تحصیلی، شغلی و اجتماعی دانشجویان خوابگاهی شود. 
و  1)سرانوبالنکو باشدنی میت رواتالالـخاترین ایعـشاز گی یکی دفسرا (. 1379، آقاخانی و بقایی) های آن استافسردگی و وجود نشانه

 )هاسین،گودوین، باشدمید ـصدر 19تا  13بین ل ختالاین اعمر ل طوع ه شیوـند کان دادهاـی نشـه گیرشناسـهم(. برآوردهای 2010همکاران،
 (.2،2005استینسن و گرنت

ای ی مقابلهسبکهااز جمله افسردگی، از ست( امحیط د و بین فرط تباای از درك ار)که نتیجه مختلفنی رهای روامقابله با فشاای براد فرا 
رفتاری است. افرادی که از این  –شناختی ای، سبک اجتنابهای مقابله(. یکی از این سبک3،2014)باللوك و جینر میکنندده ستفاامختلفی 

ها و شوند. این احساسات بین آنکشند، دچار احساسات غمگینانه میهای لذت بخش دست میکنند، چون از فعالیتای استفاده میسبک مقابله
 شودیتا افسردگی میها و احساسات غمگینانه بیشتر و نهااندازد، این فاصله منجر به کاهش فعالیتدنیای بیرونی فاصله می
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ی نه به جاراگازناساای مقابلهی هادهبرب رانتخااهند که دمین تحقیقی مختلف نشای (. یافتهها1،2008دون-)دیمیدجیان،مارتل،آدیس وهرمان
(. 2006ان،؛دیمیدجیان و همکار2،1973)فرستر شودت روانی از جمله افسردگی و عالیم آن میمشکالاع نووز اند منجر به برامیتوت ضارحل تعا
خت داپران بدی قت بیشتردید با باست که ای اهمساله عمد، مانی  مناسبت درمااقدو اسنی وه ین گرانی رواشت ابه بهدص سیدگی خاو رتوجه 

ینی، اثربخشی های تصادفی بالاند در کار آزماییهای روانشناختی متعددی برای افسردگی وجود دارند، اما تعداد کمی از آنها توانستهامروزه درمان
 من استریتن، کویجرز،) و شناخت درمانی درمانی بین فردی: رفتار درمانی، روانها عبارتند ازترین این درمانخود را به اثبات برسانند. عمده

اثربخشی و با صرفه  ها دارای اثر بخشی هستند، اما در میان آنها، تفاوتهایی از نظر میزان(. هرچند هر سه این درمان3،2008اندرسون و ون اپن
سازی رفتاری نوعی رفتار درمانی محض است که مبتنی بر تحلیل تابعی رفتار است  . درمان فعال(1996و همکاران، 4)جاکوبسن بودن وجود دارد

ت متعددی به (. اثر بخشی این درمان در تحقیقا 2008دون،-)دیمیدجیان،مارتل،آدیس و هرمان و از نظریه رفتاری افسردگی ریشه گرفته است
 (.2006دیمیدجیان و همکاران،) اثبات رسیده است و نسبت به شناخت درمانی و دارو درمانی در درمان بیماران افسرده برتری دارد

سازی رفتاری موجب کاهش عالیم افسردگی و کاهش اجتناب شود که درمان گروهی فعالاز این رو، در پژوهش حاضر فرض می
هایی رفتاریش افزو به منظور ا یافتهرساختار وـهطـبیک فرایند درمانی است که  رفتاری سازیفعال درمانشود. ن میرفتاری دانشجویا-شناختی

افسردگی اختاللی  (.2001، تنظیم می شود )جیکوبسون، مارتل و دیمیدجیان ، میکندبیشتر  محیطیتی تقوی هایوابستگی با را دفر ستما که
اشتهایی و افکار مرگ و ی و عالقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بیژعالیمی از قبیل خلق پایین با کاهش انر است که فرد مبتال به آن دارای

ست امنفی ی هاادیدو روها ادخدب از رجتنااجهت در تالشی شامل  اجتناب شناختی .)1378پور افکاری،  ترجمه ،2003سادوك ، خودکشی است )
پذیرش مسوولیت ،  شامل فرار از  اجتناب رفتاریر، فرونشانی و سرکوب افکار و تصورات پیرامون مشکالت فرارو باشد و نکااند به شکل اکه میتو

 (. 2000) باللوك و جینر، جسمانی را شامل می شود  خود مراقبتی افراطی به شکل اظهار نارضایتییا تالش برای جلب حمایت های دیگران و 
 

 روش

 شرکت کنندگان
جامعه ی آماری این پژوهش  شامل کلیه ی دانشجویان  پس آزمون با گروه کنترل بود. –پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون 

گیری مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه 94-95تحصیلی بودند که در سال  امام رضا )ع( اندیمشک های دانشگاه آموزش عالیساکن خوابگاه
نفر انتخاب  60تعداد و باالتر( را کسب کرده بودند،  20از بین کسانی که در پرسشنامه افسردگی بک نمره باال ). به شکل تصادفی در دسترس بود

جلسه غیبت از جلسات، به  3ر گرفتند. الزم به ذکر است که ( قرانفر 30و گروه کنترل ) نفر( 30)تصادفی در دو گروه آزمایشی  انتساب و به شکل
قبل شد. های وی از تحلیل کنار گذاشته میجلسه غیبت از درمان داشت داده 3ها در نظر گرفته شد و چنان چه فردی عنوان مالك افت آزمودنی

ن به عمل آمد. سپس، گروه آزمایشی )درمان فعال سازی رفتاری پیش آزمو –از مداخله از هر دو گروه در متغیرهای افسردگی، اجتناب شناختی
ی زمانی، بالفاصله از هر ای دریافت نکرد. پس از اتمام دورهرفتاری( به صورت مجزا تحت درمان قرار گرفت. ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخله

 درمان، آزمودنی ها مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند.  دو گروه در تمامی متغیرها پس آزمون به عمل آمد به منظور پیگیری نیز یک ماه پس از

 ابزار
 افسردگی مختلف های نشانه با مرتبط ماده 21 از آزمودن های ماده و است خودسنجی آزمونهای نوع از :بک افسردگی ( پرسشنامه1
، بک 82/0 آزمون بک را کرونباخ آلفای ضریب نمونه برای بوده، بخش رضایت آزمون این روایی و پایایی به مربوط مطالعات. شود می تشکیل

 را آزمون سازی نیمه دو پایایی ضریب و کرونباخ آلفای ضریب (1381حقیقی ) و اند. رجبی، عطاریآورده دست به 88/0 (،1988،استیرو کاربین)
 76/0 با برابر زونک سنجی خود مقیاس با 73/0 با برابر همیلتون افسردگی فهرست با آن همبستگی. اند کردنده گزارش 84/0 و 87/0 ترتیب به
 آمد. دست به/.69 افسردگی پرسشنامه کرونباخ آلفای حاضر پژوهش در است. 74/0 با برابر  MMPI  افسردگی فهرست با و
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نج( ـ)پ تا (یک)ت لیکرس مقیا روی که دارد گویه 31 (CBAS) ریفتار-شناختیب جتناس امقیا رفتاری: –پرسشنامه اجتناب شناختی (2
 بجتناا ،جتماعیاغیر تیشناخ بجتناا ،جتماعیا شناختی بجتناا سمقیا دهخر رچها CBAS.(2004) اتنبریت و دابسون، دمیشو داده پاسخ

 .د داردجوو 39/0-57/0 نی متوسطدروتگی ـهمبس CBASی هاسمقیاده خرن میادارد.جتماعیاغیرری اـفتر باـجتنو ا ری اجتماعی،فتار
، 91/0جتماعی به ترتیب اشناختی ماعی و جتری افتا، رجتماعیاغیر عی، رفتاری جتمااناختی غیر ـش هایمقیاسده خرو نی کل دروهمسانی 

یک نمونه در جتماعی اغیرو جتماعی ب اجتنای اهاسمقیاده سی خررنی نسخه فادروت. همسانی ـسه اشدارش گز 78/0، 86/0، 75/0 ،80/0
)عطایی،فتی و احمدی  به دست آمده است 65/0و  64/0 به ترتیبآن مایی ز آزایی باـپایو  89/0 ،84/0 به ترتیبان یردر ا 698ی نفر

 به دست آمد.       72/0رفتاری  –در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه اجتناب شناختی (.1392ابهری،
 1دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. خالصه این پروتکل در جدول  90لسه ج 8( پروتکل درمان فعال سازی رفتاری: این پروتکل در 3

 آمده است.
 

 1جدول 
 پروتکل درمان فعال سازی رفتاری

 زمان اهداف زمان بندی جلسات درمان

 
 جلسه اول

آشنایی و شناخت افراد گروه با یکدیگر و برقراری ارتباط بین اعضای گروه 
مقررات گروه )رازداری، حضور منظم و.(، ارائه برگه  )معارفه(،آشنایی با قوانین و

ی الگوی بافتاری افسردگی وبحث در مورد تاثیر افسردگی بر زندگی اعضای 
 گروه

 دقیقه 90

مرور تکلیف جلسه قبل،ارائه مدل درمان فعال سازی رفتاری ، شروع ثبت  جلسه دوم
 فعالیت های روزانه

 دقیقه 90

 جلسه سوم
 

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

 دقیقه 90

 دقیقه 90 مرور مهارت عمل کردن از بیرون به درون،آموزش مهارت سبک تند جلسه چهارم

 دقیقه 90 مرور تکلیف جلسه قبل، آموزش الگوهای رپا و رپم، تکلیف خانگی جلسه پنجم

ارائه برگه ی استرس ،نقش استرسورهای شخصی مرور تکلیف جلسه قبل،  جلسه ششم
 درافسردگی، تکلیف خانگی

 دقیقه 90

 دقیقه 90 مرور تکلیف جلسه قبل ، آموزش مهارت های خود مراقبتی، تکلیف دهی جلسه هفتم
آموزش مهارت های بین فردی ، جلوگیری از عود، مرور مطالب ارائه  جلسه هشتم

 شده،اجرای پس آزمون
 دقیقه 90

 

 شیوه اجرا
 نفر انتخاب و به شکل 60تعداد و باالتر( را کسب کرده بودند،  20کسانی که در پرسشنامه افسردگی بک نمره باال ) از بین جامعه آماری و

عنوان جلسه غیبت از جلسات، به  3( قرار گرفتند. الزم به ذکر است که نفر 30و گروه کنترل ) نفر( 30)تصادفی در دو گروه آزمایشی  انتساب
از قبل شد. های وی از تحلیل کنار گذاشته میجلسه غیبت از درمان داشت داده 3ها در نظر گرفته شد و چنان چه فردی مالك افت آزمودنی

رفتاری پیش آزمون به عمل آمد. سپس، گروه آزمایشی )درمان فعال سازی  –مداخله از هر دو گروه در متغیرهای افسردگی، اجتناب شناختی
ی زمانی، بالفاصله از هر ای دریافت نکرد. پس از اتمام دورهی( به صورت مجزا تحت درمان قرار گرفت. ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخلهرفتار
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. دو گروه در تمامی متغیرها پس آزمون به عمل آمد به منظور پیگیری نیز یک ماه پس از درمان، آزمودنی ها مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند
، عدم دریافت 2 –و باالتر )افسردگی متوسط( در آزمون افسردگی بک  20کنندگان به تحقیق عبارت بودند از: کسب نمره های ورود شرکتمالك

 پژوهش این در سال. 30سال و حداکثر  18درمان های روانشناختی یا دارویی  )دست کم از یک سال قبل از ورود به پژوهش(، داشتن حداقل 
 گفته کنندگان شرکت به( 2. شد اخذ آگاهانه کتبی نامه رضایت کنندگان شرکت از( 1: گرفت قرار مدنظر پژوهش اخالقی مالحظات مورد چند
 پژوهش در مشارکت( 3 داشت. نخواهد دسترسی آنها به کس هیچ پژوهشگر جز به و بوده محرمانه کامال آنها از آمده دست به اطالعات شد

 اصول رعایت برای نیز پیگیری مرحله پایان در (4.کنند ترك را پژوهش خود درخواست به بنا توانند می پژوهش از مرحله هر در و است اختیاری

 .شد داده توضیحاتی افسردگی درمان در آن اثرات و رفتاری سازی فعال درمان باره در کنترل گروه برای جلسه یک اخالقی
 

 نتایج

توصیفی این پژوهش شامل میانگین  هایشاخصارائه شده است. بعالوه  2فراوانی و درصد ویژگی های جمعیت شناختی نمونه در جدول 
 ارائه شده است. 3ی متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جدولو انحراف معیار برای کلیه

 
 2جدول           
 نمونه مورد مطالعه جمعیت شناختی هایویژگی           

 درصد  فراوانی  گروه  متغیر 

 تحصیالت
 %75 45 لیسانس

 %25 15 فوق لیسانس

 سن 
19-23 40 70% 

24-28 20 30% 

 وضعیت تأهل
 7/21 13 متأهل

 3/78 47 مجرد

 

 3جدول       
 آزمایش و کنترل رفتاری دانشجویان به تفکیک گروه -افسردگی، اجتناب شناختیتوصیفی  هایشاخص       

 متغیر گروه
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 آزمایش
 5/8 8/31 0/6 7/39 افسردگی

 3/16 2/52 9/14 7/60 رفتاری-اجتناب شناختی

 کنترل
 0/3 9/33 2/2 9/32 افسردگی

 8/17 9/60 1/18 0/61 رفتاری -اجتناب شناختی

آزمون، حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای های آزمایش و گواه در پسگر آن هستند که بین دانشجویان گروهمانکووا بیان نتایج جدول
 26/11در متغیر افسردگی برابر  F، مقدار 4د. با توجه به مندرجات جدول داری وجود دارارفتاری( تفاوت معن-وابسته )افسردگی، اجتناب شناختی

های گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر افسردگی تفاوت معناداری دار است، این بدین معنا است که بین آزمودنیامعن 01/0است که در سطح 
های گروه آزمایش و کنترل با توجه شناختی آزمودنی -های اجتناب نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس بر روی میانگین نمره همچنین  وجود دارد.

دار است، این بدین معنا است که بین گروه امعن 05/0است که در سطح  02/7در متغیر اجتناب شناختی برابر  F، مقدار 4به مندرجات جدول 
 آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر اجتناب شناختی تفاوت معناداری وجود دارد.
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 4جدول

 و کنترل گروه آزمایش های افسردگی و اجتناب شناختی رفتاریل کوواریانس میانگین نمرهنتایج تحلی             

 F p میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات 

 <001/0 53/14 37/404 1 37/404 پیش آزمون افسردگی

 002/0 26/11 23/313 1 23/313 هاگروه

   81/27 57 07/1029 خطا

 <001/0 3/234 9/9074 1 9/9074 پیش آزمون اجتناب شناختی رفتاری

 012/0 02/7 8/290 1 8/290 هاگروه

   4/41 57 4/1532 خطا

 

 بحث

 دانشجویان شناختی رفتاری اجتناب افسردگی، عالیم برکاهش رفتاری سازیفعال گروهی درمان اثربخشی تعیین حاضر پژوهش هدف   
سازی رفتاری موجب کاهش عالیم افسردگی و اجتناب شناختی رفتاری در دانشجویان شده است. این داد درمان گروهی فعالنتایج نشان بود. 
 ( همسو است.1392ابهری ) ( و عطایی، فتی و احمدی2011(، ریشل، رامیرز و جونز)2009ها با نتایج آرمنتو و هوپکو )یافته

گردد سازی رفتاری به این دلیل اثربخش است که منجر به افزایش تقویت مثبت میمان فعالکند درنظریه رفتاری افسردگی پیشنهاد می
سازی رفتاری افزایش رفتارهایی است که احتماال منجر به دریافت پاداش از سوی (. هدف فعال2008)دیمیدجیان، مارتل، آدیس و هرمان دون، 

ها به ارتقا خلق موفقیت( و یا بیرونی )مانند توجه اجتماعی( باشند. این افزایش پاداشها ممکن است درونی )لذت یا حس شوند. پاداشبیمار می
تر سازی رفتاری، راهبرد شکستن تکالیف دشوار به عناصر ساده(. درمان فعال2011کند )دیمیدجیان، باررا، مارتل، مونز و لوینسون ،بیمار کمک می

هایی دست یابند و این نیز متعاقبا دستیابی به توانند به شیوه پیشرونده به فعالیتاجرای این راهبرد، می برد. بنابراین افراد افسرده بارا به کار می
سازی رفتاری با کاهش عالیم افسردگی، باعث کاهش همزمان (. درمان فعال2006کند )دیمیدجیان و همکاران، تقویت مثبت را تسهیل می

 (. 1996گردد )جاکوبسن و همکاران، میاجتناب شناختی رفتاری در افراد افسرده 
سازی رفتاری است که به نقش ها، نظریه فعالدر مورد ارتباط اجتناب و افسردگی چندین نظریه مطرح شده است؛ یکی از این نظریه

یه روی این موضوع تأکید های درمانی مبتنی بر این نظرپردازد و مداخلهالگوهای ناکارآمد اجتناب و عدم فعالیت در رشد و حفظ افسردگی می
سازی رفتاری به (. فعال2008کند که به مراجعان آموزش داده شود با الگوهای رفتاری غامض روبرو شوند )دیمیدجیان و همکاران، می

گیرند، یاد میگشایی مؤثر به جنگ با اجتناب بروند. درمانجویان در این درمان سازی ساختاریافته و مسألهکند با فعالدرمانجویان کمک می
-ای جایگزین را به کار گیرند. درمان فعالراهبردهای مقابله الگوهای اجتنابی خود را شناسایی کنند، برای نزدیک شدن و درگیرشدن با مسائل،

رده مؤثر است رفتاری در افراد افس سازی رفتاری عالوه بر کاهش عالیم افسردگی، در حذف الگوهای اجتنابی و در نتیجه کاهش اجتناب شناختی
 (.2006)دیمیدجیان و همکاران، 

 افرادی و تمامی دانشجویان مرکز آموزش عالی امام رضا )ع( اندیمشک پرسنل و کلیه از دانندمی الزم برخود نویسندگان: سپاسگزاری

 آورند. عمل به تشکر و تقدیر کردند یاری مارا پژوهش این درانجام که
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