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 در مورد نویسندگان

انپزشرکی و علروم   رو دپارتمران دانشریار برالینی    ،ABPP، 1مارتل. آر ستوفریکردکتر 

نجرا بره   آو در  باشرد  مری  ۲ تن در سریاتل نروان شناسی دانش اه واش دپارتمانرفتاری و 

روانشناسری  در وی هم در روانشناسری برالینی و هرم     .خصوصی نیز مشغول است درمان

اشد و یکری از  ب می تخصصی دارای گواهی ۳آمریکانشناسی تخصصی ارفتاری از شورای رو

کره در ترالی  و ن رارش چهرار     دکتر مارتل . شناخت درمانی است بنیان گذاران موسسه

گی و رفتاری برای افسررد های  ندرمای  مطالب زیادی درباره ،کتا  همکاری داشته است

مبتال بره همجرنس گرایری و دو     بیماران رفتاری-یشناخت کاربرد درمانهای  دی ر حوزه

در سال  و بوده بین المللی های کارگاهوی سخنران و راهنمای  .ی منتشر کرده استجنس

موفق به دریافت جایزه روانشناس برتر شده  ،از انجمن روانشناسی ایالت واشن تن ۲00۴

  .است

اسرت.   ۵لردر ی در دانشر اه کلرورادو در بو  نشناسارو دانشیار ،4یدجیانمدی وناس دکتر

 یتمرکز خاصر  نیز و هستند افسردگی درمان و پیش یری از های وی در خصوصپژوهش

دکتررر . دارد زایمرران پررس ازدوران  و طررول دوران بررارداری ر سررالمت روانرری زنرران دربرر

 رفتراری بررای   و یی شرناخت کردهرا یروی  زمینره  دریک کارشناس برجسته  دیمیدجیان

اصرلی  هرای   گرروه  یکری از عضرو   وی .شرود  می افسردگی محسو  پیش یری از درمان و

هرای زیرادی   وکتا  تفسردگی اسبرای ا (BA)رفتاری سازی  فعالدرمان تخصصی برای 

در امرر بره کرارگیری     دیمیردجیان دکترر   همچنرین  .ر کرده اسرت در این خصوص منتش

                                                           
1 . Christopher R. Martell, Phd 

2 . University Of Washington In Seattle
3 . American Board Of Professional Psychology

4 . Sona Dimidjian, Phd
5 . University Of Colorado At Boulder
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نران سرخ نیرز راهنمرا و    و مثرل مراقبره نهرن تخصرر دارد     تفکرری های  بالینی تمرین

 بین المللی است.های  کارگاه

عنروان  به  خصوصی مشغول است و درماندر ایالت سیاتل به  1دان-ث هرمندکتر رو

 و نظارت برر  سرپرستیی  وظیفه ،روانشناسی دانش اه واشن تن دپارتمانمربی بالینی در 

آزمایش بالینی تصادفی برزر    درچندینعهده دارد. وی  دانشجویان فارغ التحصیل را به

 پژوهشر ر  ،۲رفتار درمرانی دیرالکتیکی  و رفتاری سازی  فعال رفتاری مثلهای  نابرای درم

در سراسر ایراتت متحرده و    را زیادیهای  کارگاهها  این درمانی  زمینه در بوده ودرمان ر 

ترر هررمن دان در مطالعرات مربرو  بره انتشرار و گسرترش        کانادا برگزار کرده است. دک

 اصرلی متخصصران  هرای   گرروه  یکری از  و برا  به عنروان مشراور حضرور داشرته     ،ها درمان

 و پیشربرد درمران همکراری   مروزش  آ ،در خصوص انجام پرژوهش هرا   رفتاریسازی  فعال

   .کند می

 

                                                           
1 . Ruth Herman-Dunn, Phd
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 تقدیر و تشکر

صرر  ایرن پرروژه     و توجه خود را وقت ،انهسخاوتمند نفرچندین  ،در انجام این طرح

 به عمل آوریم.ها  آنتب قدردانی خود را از اخواهیم مر می کرده اند و ما

ه تولرد  نقطر  ،برای درمان افسردگی سیاتلن دانش اه واشن ت مطالعه صورت گرفته در

در ایرن بررسری    افرادی کره طی دهه گذشته بود و رفتاری سازی  فعالاز  ماسازی  مفهوم

. مرا از شررکت کننردگان در    نقرش مهمری داشرتند   در هدایت افکار ما مشارکت داشتند 

گذشرت و ترالش   ه ایرم و کار کردها  آنبا  ن زمان تا حاتآاز  پژوهش و همه مراجعانی که

 مراتب سپاس و قدردانی خود را اعرالم  پژوهش ما بودی  ندهشکل ده الهام بخش وها  آن

سرازی   فعرال ی  همچنین ازدوستان و همکاران عزیزمان که پژوهش ران مطالعره  .کنیم می

بر ، دکترر  دکتر رابررت جری کرولن    دوستانی همچون ،بسیار سپاس زاریمبودند رفتاری 

شرل ای  ینگ، دکترر می الارن بی اسرپ دابسون، دکتر ک استیون دی هاتن، دکتر کیت اس

آمراری و یرک همکرار    ی  یک نابغره که  ۱دکتر رابرت گالوپو  دکتر دیوید ال دانر ،ادیس

ا دکترر مارشر  از بسیاری جهات  شویم که می باشد. در پایان متذکربسیار ارزشمند نیزمی 

. وی چه در مورد مشاوره برا مراجعران خراص و    بخش و راهنمای ما بود الهام ۲ام لینهان

بیرنش و بصریرت    ،درمانی در خانه اش در هن رام شرام  صحبت در مورد رفتار  مهن ا چه

زیرکانه ای را در مورد نظریه و تکنیک ارائه کرده، به طور خیرخواهانره مرا را بره چرالش     

اهمیت مرداوم ایرن    درموردو هم ام با ما  کشیده تا افکار خود را پاتیش و اصالح نمائیم

 .دادکار اشتیاق نشان می

نیرز در تقویرت درك و    با همکاران و دوسرتان گفت وهای بسیار ها  طی سالن نیهمچ

یک منبرع دائمری حمایرت،     ۳                            . مخصوصا  دکتر ویرجینیا راترتفکر ما نقش بسزایی داشتند

دکترر لینردا    دوستی و دانایی و فرزان ی بود. دکترر کرریس دان، دکترر دیویرد مرارکلی،     

                                                           
1 . Robert J. Kohlenberg, Phd, Steven D. Hollon, Phd, Keith S. Dobson, Phd, Karen B. 

Schmaling, Phd, Michael E. Addis, Phd And David L. Dunner 
2 . Marsha M. Linehan

3 . Virginia Rutter
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ن زمان چه کمرک  آبدون اینکه بدانند در  ۱نس، دکتر ساندرا کافمدایم ، دکتر سارا لند

و همچنین  در مورد نظریه و تکنیکی یها در بران یختن بحثارزشمندی به ما کرده اند، 

اصرلی سرر   ی  ، ایده، کارشناس۲اریک وودکاك .شکل گیری این کتا  به ما کمک کردند

ی  ن پرروژه نرگ کننرده چنردی   و هماهرا ارائه داد و یاور بسریار مهرم   سازی  فعالی  واژه

 بود.  رفتاریسازی  فعالبا  مرتبط

و ، سراموئل هرابلی   وی رر  -تمنتینرا پیر  متخصصان برالینی و پژوهشر رانی همچرون    

از ها  رین قدردانیگرم تی  پیش نویس نهایی ما را ویرایش کردند و شایسته ۳رزلیندکیسر

پژوهشر ران  ن ران و که درما ۴ساسبریک . دکتر جوآن دهل و دکتر آناباشند می جانب ما

دهایی به ما ارائه دادند که امکران تکمیرل ایرن پرروژه را برا      بازخور باشند می ای برجسته

 اطمینان برای ما فراهم نمودند. 

 ،نیز قدردانی کنریم  لفوردیمهم برخی افراد در انتشارات گهای  همچنین باید از کمک

ایشر ر همکرار؛   ، ویر۶، ویرایش ر پیشکسوت؛ جرین کیسرالر  ۵جیم ناگوت افرادی همچون

ویرایشر ر ارشرد تولیرد     8نسرخه و لروئیس فراکراس   ، ویررایش کننرده   7لی کاویرینگکی

و  را خواندنرد مرا  بازبینی کنندگانی که پروپزوال اولیه و پیش نرویس ابتردایی    کنندگان.

مانند امرا بره خراطر همکراری     منتقدانه کار را ارزیابی کردند نیز اگرچه ناشناس باقی می

   .دانی هستندشان شایسته قدر

بره خراطر اینکره یرک شرریک پشرتیبان و        ۹کریستوفر آر مارتل از مارك ای ویلیامز

 نوشتاری برترهای  کند. مارك با مهارت می حامی، متمرکز و مراقب و دقیق بوده قدردانی

نظر داده و ها  آنمتن را خوانده و در مورد های  بسیاری از بخشبزرگوارانه  ،و مسلط خود

 یرایشی بسیار عالی ارائه داد. وی همچنین از خواهرانش، کاترین برورکمن و وهای  توصیه

                                                           
1 . Chris Dunn, Phd,  David Markley, Phd, Linda Dimeff, Phd, Sarah Landes, Phd And Sandra 

Coffman, Phd 
2 . Eric Woodcock 

3 . Tina Pittman-Wagers, Psyd, Samuel Hubley, BA, And Roselinde Kaiser, MA 
4 . Joanne Dahl, Phd, And Anna Suessbrick, Phd

5 . Jim Nageotte 
6 . Jane Keislar

7 . Kelly K. Waering, 
8 . Louise Farkas

9 . Mark E. Williams
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نوشرتن ایرن   زمران   بردبراری در  به خاطر حمایرت و  و برادرش پل مارتل ۱آنیتا بورگالت

 کند. می کتا  تشکر

به خراطر اینکره یرک شرریک عرالی در زنردگی،        ۲اندسونا دیمیدجیان از چاك تن 

هرای   ه شریوه وی بر کند؛ حمایت هرر روز   می ت قدر دانیاس عشق، کار و وظای  والدینی

را  کار شررایط  وی به اهمیت این اپذیرو اعتماد و اطمینان تزلزل ن شد می بیشماری ارائه

نه و دلسوزانه وی، دتبهتر کرده است. وی همچنین از ویرجینیا راتر به خاطر دوستی هم

هرای   شریوه  بره  ود کره برر ایرن کرار    دانایی، زیرکی و نقا  قوت خ و با وارثان نیل ارتبا 

 -ترررش سرررنا تن رردانکنررد. سرررانجام وی از دخ مرری سرریاری ترراثیر گذاشررته تشررکر ب

کند و بره مرا    می که هر روز کش  به خاطر شادی، ش فتی، و خرسندی ای ۳دیمیدجیان

 کند.   می کند که همه چیز ممکن است تشکر می یاد آوری

به جرا و مناسرب و   های  وصیهه خاطر تب ۴رش کریستوفر دانهدان از شو-روث هرمن

کنرد. وی از بررادرش ادوارد    مری  رتشرک صرمیمانه  همیش ی او  تیزهوشانه و عیشوخ طب

سرازی   فعالتا پاسی از شب در مورد ی  زندههای  بحث و به خاطر حمایت عاشقانه ۵منهر

ی های مکررر و به خاطر تحمل نبودن ،۶کند. در آخر وی از دخترش الی می تشکر رفتاری

هرای   ر یادآوری دلسوزانه اهمیرت لحظره  و به خاط"زیادهای  مشغله و گرفتاری"به خاطر 

 کند.   می تشکر زندگی
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 مقدمه

صر  نظر  ،1درمانگر یکتاب راهنما برای افسردگی: رفتاریسازی  فعال هد  کتا 

هن رام    کره اسرت  مجهز کردن متخصصان بالینی بره دانشری    ،از جهت گیری نظری آن

نیاز دارند. نویسرندگان برا موفقیرت بره     ن آبه  (BA) رفتاریسازی  ه از درمان فعالاستفاد

از کترابی کره بسریاری    –خلرق کررده انرد   این هد  دست یافته و یک کتا  فوق العراده  

مفیرد اسرت    و بیمارانشران  رفتراری سازی  فعالکه برای درمان ران را رفتاری های  تکنیک

 د.کن می ارائه

 تندتا چه حد سراختار یافتره هسر   روانشناختی های  درماناینکه با در نظر گرفتن  اگر

را بایرد در انتهرای   رفتراری  سرازی   فعرال ، به عنوان یک پیوستار در نظر ب یرریم  ها راآن

بایرد   رفتراری سرازی   فعرال با این وجرود درمران    .این پیوستار قرار دهیمی  ساختار یافته

مسرتلزم میرزان قابرل تروجهی انعطرا        و بیمار بودهی  ویژهفردی و  متناسب با نیازهای

می باشد. این همان چیزی است کره باعرث   پذیری، ابتکار و آزمایش ری از جانب درمان ر

من همچنین  .شود می کتا این  توصی  شده درهای  مفید واقع شدن بسیاری از رویکرد

ی همکرار  برودن و تحت تاثیر اهمیتی که نویسندگان برای رهنمودی بودن، غیر داورانره  

، رفتراری سرازی   فعرال  مروثر  یک درمان ر. با مراجعان قائل هستند قرار گرفتم درمان ران

 نیست.  منفعلفردی 

وجرود دارد )بررای مثرال برنامره     رفتاری سازی  فعالمنحصر به فردی در های  تکنیک

هرای   درمران دی ر بسیاری وجود دارد که با های  ک(، اما همچنین تکنیها¬فعالیتریزی 

برخورد با افکار به عنروان رفتارهرای    ،مسالهحل مانند  ،اری مشترك هستندرفت-شناختی

 اجتنا  و پیش یری از عود.  مشکل زا و تمرکز بر

در هر فصل به طرور شرفا  بره     ،رفتاریسازی  فعالدر این توصی  مفصل و جامع از 

          احتمرات  کره  را و آن نروع رفتارهرایی    خاص پرداخته شدههای  کالت و چالشمسائل، مش

 نویسرندگان حاضرر بره عنروان     .شروند  مری  کنند توضیح داده می فرایند درمان را تسهیل

                                                           
1 .BehavioralActivationForDepression:AClinician’sGuide 
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و بره  به این رویکرد داشته  تعهد شدیدی ،رفتاریسازی  فعالمتخصصان شناخته شده در 

 درخشرانی  سرابقه هرا   ه از ایرن تکنیرک  در استفاد عنوان پژوهش ران و متخصصان بالینی

 دارند.  

که بره  برای افرادی رفتاری سازی  فعال به کاربرد احتمالی به طور مختصر نویسندگان

ماننرد غلبره برر دی رر     اشاره کرده انرد   برند می رنجنیز از مشکالت دی ری جز افسردگی 

آشرکار اسرت کره     .ند مبرتال بره زوال عقرل   بیماریهای پزشکی و مراقبرت از افرراد سرالم   

 انجرام بره خروبی   اخالت را فردی مهمی در اینکه چطور درمان ران مختل  مدهای  تفاوت

هرا  این .دهند وجود خواهد داشت می دهند و اینکه بیماران تا چه حد به درمان جوا  می

 آینده عنوان گردند.  های  پژوهش مسائل مهمی هستند که باید در

آمروزش درمران ران شایسرته و برا کفایرت       اگر چه واضح است که هد  از این کتا 

ی اثرربخش توسرط درمران ران در    توانرد بره گونره ا    مری  باشرد و  مری  رفتاریسازی  فعال

توانند از ایرن کترا     می همچنین پژوهش ران اما مورد استفاده قرار گیرد، شانهای درمان

درمان ران سود های  های مربو  به رشد مهارتیابی اثربخشی انواع مختل  آموزشدر ارز

همری بررای رشرته مران     ببرند. من نویسندگان را به خاطر فراهم کرردن چنرین منبرع م   

 کنم.   می تحسین
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 پیشگفتار

و نه یپیشر  .تراری  خرود قررار دارنرد    از حساس  ایبالینی در برهه کاربستپژوهش و 

وام برا  برا دیرده ای تر    . متخصصان بالینی اغلبمملو از چالش استها  این حوزهی  گذشته

انردکی برا   به پژوهش ران ن اه کرده، از اینکره بیشرتر مطالعرات پژوهشری ارتبرا       تردید 

هرای   بره محردودیت  هرا   آنکننرد.   می بالینی دارند ابراز ن رانی کاربستی  واقعیات روزانه

مشرابهت   و میرزان  نی که اجازه شرکت در مطالعات پژوهشی دارنرد مربو  به نوع مراجعا

نرد. درمران ران   کن مری  اعتررا   گیرنرد  مری  درمان قررار ی که مورد با مراجعان واقعها  آن

 حاصل از مطالعات پژوهشی با محریط و جرو  های  که آیا یافتهپرسند  می همچنین از خود

بایرد برا چنردین    در این جو ها  آنکه  ،مرتبط است یا نهها  آنر ی                      کاری مکررا  در حال تغی

که از نظر آزمایشی حمایرت و   درمان هاییامر  درکلنجار بروند تا  چالش بران یزتقاضای 

 یدر زمران  ،مهارت پیدا کرده و بتوانند برای تعداد رو به افزایش مراجعران  ،شده اند تایید

   .کمتر و اغلب با صر  بودجه کمتر خدمات ارائه دهند

تقویرت پیونردهای برین     منرد نیاز ،آینرده هرای   برای غلبه بر چالش سرال  به هر حال

در  ی کره درمران ران کتا  را با توجه بره روان   ا اینم .شیمبا می بالینی کاربستپژوهش و 

هرای   پرژوهش و  کاربسرت طری ده سرال گذشرته از طریرق      .نوشتیمهستند  درمانحال 

 انعکاسری اسرت از   کردیم و ایرن کترا   ( BAرفتاری )سازی  خود را غرق در فعال بالینی،

ی درمران رانی کره   ه بررا بره شریوه ای کر   ها  برای یکپارچه کردن این تجربه نماهای تالش

  .دهند مفید و مرتبط باشد می انجامرا بالینی  کاربست

کننرد   مری  هردایت که درمران ران را در طرول درمران     رفتاریسازی  فعالاصل  ۱0ما 

را شررح   رفتاریسازی  فعالدرمان ران ی  برجسته کرده و راهبردهای اصلی مورد استفاده

تواننرد   می مراجعان ان ران برایکه درم تکلی  و جزوه هاییهای  همچنین فرم. دهیممی

و نظرات در مرورد راهبردهرای   ها  و در سراسر کتا  بحث نیز شرح داده را استفاده کنند

براساس یا الهام گرفته ها  آنی  یم که همهکن می بیانموردی های  بالینی را در قالب مثال

-اری تغییر داده شدهاز مراجعان واقعی هستند )اطالعات به طور مناسب برای حفظ رازد
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 ،پیش بینی کرده ایم مواجه شوندها  آنکن است با مدرمان ران م ا مشکالتی را کهم اند(.

 جوا  دانیم که راهبردها همیشه هم می یم. مامواجهه شده اها  آنخودمان نیز با  چرا که

مشرکالت نیسرت و مرا پیوسرته توسرط      ی  همره  هند و اینکه هری  درمرانی عرال    د نمی

خرود اسرتفاده کامرل    ی  ویم. در این کتا  از این تجربهش می ت خودمان متواضعهااشتبا

بره  هرا   چرالش  ورود  مری ن و امیدواریم درمان ران هن امی که درمان به خوبی پریش  برده

مرا ایرن اسرت کره     ی  ی و الهام بخش ببیننرد. وظیفره  کاربردرا این تجربه آیند  می وجود

کره بررای    ،ه ایرن کترا   ر کنیم. امید داریم کرا پ و دانش آکادمیک کاربستشکا  بین 

نره تنهرا احتمرال تبردیل شردن       ،پژوهش ران و دانشمندان نوشته شده است ،ن راندرما

را افزایش دهد بلکه باعرث شرود    آیندههای  برای پژوهشبه موضوعی  رفتاریسازی  فعال

ار ب یرد ترا بره   ن وفادار مورد استفاده قرتوسط بسیاری از درمان را رفتاریسازی  فعالکه 

   .یک زندگی غنی و ارزشمند کمک کنند نمراجعان خود برای ساخت
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