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در مورد نویسندگان
دکتر کریستوفر آر .مارتل ،ABPP ،1دانشریار برالینی دپارتمران روانپزشرکی و علروم
رفتاری و دپارتمان روان شناسی دانش اه واشن تن در سریاتل ۲مریباشرد و در آنجرا بره
درمان خصوصی نیز مشغول است .وی هم در روانشناسری برالینی و هرم در روانشناسری
رفتاری از شورای روانشناسی تخصصی آمریکا ۳دارای گواهی تخصصی میباشد و یکری از
بنیان گذاران موسسه شناخت درمانی است .دکتر مارتل کره در ترالی و ن رارش چهرار
کتا همکاری داشته است ،مطالب زیادی دربارهی درمانهای رفتاری برای افسرردگی و
دی ر حوزه های کاربرد درمان شناختی-رفتاری بیماران مبتال بره همجرنس گرایری و دو
جنسی منتشر کرده است .وی سخنران و راهنمای کارگاههای بین المللی بوده و در سال
 ۲00۴از انجمن روانشناسی ایالت واشن تن ،موفق به دریافت جایزه روانشناس برتر شده
است.
دکتر سونا دیمیدجیان ،4دانشیار روانشناسی در دانشر اه کلرورادو در بولردر ۵اسرت.
پژوهشهای وی در خصوص درمان و پیش یری از افسردگی هستند و نیز تمرکز خاصری
برر سررالمت روانرری زنرران در طررول دوران بررارداری و دوران پررس از زایمرران دارد .دکتررر
دیمیدجیان یک کارشناس برجسته در زمینرهی رویکردهرای شرناختی و رفتراری بررای
درمان و پیش یری از افسردگی محسو میشرود .وی عضرو یکری از گرروههرای اصرلی
تخصصی برای درمان فعالسازی رفتاری ) (BAبرای افسردگی است وکتا هرای زیرادی
در این خصوص منتشر کرده اسرت .همچنرین دکترر دیمیردجیان در امرر بره کرارگیری
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بالینی تمرینهای تفکرری مثرل مراقبره نهرن تخصرر دارد و نیرز راهنمرا و سرخنران
کارگاههای بین المللی است.
دکتر روث هرمن-دان 1در ایالت سیاتل به درمان خصوصی مشغول است و به عنروان
مربی بالینی در دپارتمان روانشناسی دانش اه واشن تن ،وظیفهی سرپرستی و نظارت برر
دانشجویان فارغ التحصیل را به عهده دارد .وی درچندین آزمایش بالینی تصادفی برزر
برای درمانهای رفتاری مثل فعالسازی رفتاری و رفتار درمرانی دیرالکتیکی ،۲پژوهشر ر
درمان ر بوده و در زمینهی این درمانها کارگاههای زیادی را در سراسر ایراتت متحرده و
کانادا برگزار کرده است .دک ترر هررمن دان در مطالعرات مربرو بره انتشرار و گسرترش
درمانها ،به عنروان مشراور حضرور داشرته و برا یکری از گرروههرای اصرلی متخصصران
فعالسازی رفتاری در خصوص انجام پرژوهش هرا ،آمروزش و پیشربرد درمران همکراری
میکند.

 1 . Ruth Herman-Dunn, Phd
. Dialectical Behavior Therapy
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تقدیر و تشکر
در انجام این طرح ،چندین نفر سخاوتمندانه ،وقت و توجه خود را صرر ایرن پرروژه
کرده اند و ما میخواهیم مراتب قدردانی خود را از آنها به عمل آوریم.
مطالعه صورت گرفته در دانش اه واشن تن سیاتل برای درمان افسردگی ،نقطره تولرد
مفهومسازی ما از فعالسازی رفتاری بود و طی دهه گذشته افرادی کره در ایرن بررسری
مشارکت داشتند در هدایت افکار ما نقرش مهمری داشرتند .مرا از شررکت کننردگان در
پژوهش و همه مراجعانی که از آن زمان تا حات با آنها کار کرده ایرم وگذشرت و ترالش
آنها الهام بخش و شکل دهندهی پژوهش ما بود مراتب سپاس و قدردانی خود را اعرالم
میکنیم .همچنین ازدوستان و همکاران عزیزمان که پژوهش ران مطالعرهی فعرالسرازی
رفتاری بودند بسیار سپاس زاریم ،دوستانی همچون دکتر رابررت جری کرولنبر  ،دکترر
استیون دی هاتن ،دکتر کیت اس دابسون ،دکتر کارن بی اسرپالینگ ،دکترر میشرل ای
ادیس ،دکتر دیوید ال دانر و دکتر رابرت گالوپ ۱که یک نابغرهی آمراری و یرک همکرار
بسیار ارزشمند نیزمی باشد .در پایان متذکر میشویم که از بسیاری جهات دکترر مارشرا
ام لینهان ۲الهام بخش و راهنمای ما بود .وی چه در مورد مشاوره برا مراجعران خراص و
چه هن ام صحبت در مورد رفتار درمانی در خانه اش در هن رام شرام ،بیرنش و بصریرت
زیرکانه ای را در مورد نظریه و تکنیک ارائه کرده ،به طور خیرخواهانره مرا را بره چرالش
کشیده تا افکار خود را پاتیش و اصالح نمائیم و هم ام با ما درمورد اهمیت مرداوم ایرن
کار اشتیاق نشان میداد.
همچنین طی سالها گفت وهای بسیار با همکاران و دوسرتان نیرز در تقویرت درك و
تفکر ما نقش بسزایی داشتند .مخصوصا دکتر ویرجینیا راتر ۳یک منبرع دائمری حمایرت،
دوستی و دانایی و فرزان ی بود .دکترر کرریس دان ،دکترر دیویرد مرارکلی ،دکترر لینردا
. 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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دایم  ،دکتر سارا لندس ،دکتر ساندرا کافمن ۱بدون اینکه بدانند در آن زمان چه کمرک
ارزشمندی به ما کرده اند ،در بران یختن بحثهایی در مورد نظریه و تکنیک و همچنین
شکل گیری این کتا به ما کمک کردند .اریک وودکاك ،۲کارشناس ،ایدهی اصرلی سرر
واژهی فعالسازی را ارائه داد و یاور بسریار مهرم و هماهنرگ کننرده چنردین پرروژهی
مرتبط با فعالسازی رفتاری بود.
متخصصان برالینی و پژوهشر رانی همچرون تینرا پیرتمن -وی رر ،سراموئل هرابلی و
رزلیندکیسر ۳پیش نویس نهایی ما را ویرایش کردند و شایستهی گرم ترین قدردانیها از
جانب ما میباشند .دکتر جوآن دهل و دکتر آنا ساسبریک ۴که درمان ران و پژوهشر ران
برجسته ای میباشند بازخوردهایی به ما ارائه دادند که امکران تکمیرل ایرن پرروژه را برا
اطمینان برای ما فراهم نمودند.
همچنین باید از کمکهای مهم برخی افراد در انتشارات گیلفورد نیز قدردانی کنریم،
افرادی همچون جیم ناگوت ،۵ویرایش ر پیشکسوت؛ جرین کیسرالر ،۶ویرایشر ر همکرار؛
کیلی کاویرینگ ،7ویررایش کننرده نسرخه و لروئیس فراکراس 8ویرایشر ر ارشرد تولیرد
کنندگان .بازبینی کنندگانی که پروپزوال اولیه و پیش نرویس ابتردایی مرا را خواندنرد و
منتقدانه کار را ارزیابی کردند نیز اگرچه ناشناس باقی میمانند امرا بره خراطر همکراری
شان شایسته قدردانی هستند.
۹
کریستوفر آر مارتل از مارك ای ویلیامز بره خراطر اینکره یرک شرریک پشرتیبان و
حامی ،متمرکز و مراقب و دقیق بوده قدردانی میکند .مارك با مهارتهای نوشتاری برتر
و مسلط خود ،بزرگوارانه بسیاری از بخشهای متن را خوانده و در مورد آنها نظر داده و
توصیههای و یرایشی بسیار عالی ارائه داد .وی همچنین از خواهرانش ،کاترین برورکمن و
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آنیتا بورگالت ۱و برادرش پل مارتل به خاطر حمایرت و بردبراری در زمران نوشرتن ایرن
کتا تشکر میکند.
سونا دیمیدجیان از چاك تن دان ۲به خراطر اینکره یرک شرریک عرالی در زنردگی،
عشق ،کار و وظای والدینی است قدر دانی میکند؛ حمایت هرر روز وی بره شریوههرای
بیشماری ارائه میشد و اعتماد و اطمینان تزلزل ناپذیر وی به اهمیت این کار شررایط را
بهتر کرده است .وی همچنین از ویرجینیا راتر به خاطر دوستی همدتنه و دلسوزانه وی،
ارتبا با وارثان نیل و دانایی ،زیرکی و نقا قوت خود کره برر ایرن کرار بره شریوههرای
بسرریاری ترراثیر گذاشررته تشررکر مرریکنررد .سرررانجام وی از دخترررش سرررنا تن رردان-
دیمیدجیان ۳به خاطر شادی ،ش فتی ،و خرسندی ای که هر روز کش میکند و بره مرا
یاد آوری میکند که همه چیز ممکن است تشکر میکند.
روث هرمن-دان از شوهرش کریستوفر دان ۴به خاطر توصیههای به جرا و مناسرب و
شوخ طبعی تیزهوشانه و همیش ی او صرمیمانه تشرکر مریکنرد .وی از بررادرش ادوارد
هرمن ۵به خاطر حمایت عاشقانه و بحثهای زندهی تا پاسی از شب در مورد فعالسرازی
رفتاری تشکر میکند .در آخر وی از دخترش الی ،۶به خاطر تحمل نبودنهای مکررر وی
به خاطر "مشغله و گرفتاریهای زیاد"و به خاطر یادآوری دلسوزانه اهمیرت لحظرههرای
زندگی تشکر میکند.

 1 . Catherine Borkman And Anita Bourgault
2
. Chuck Langdon
3
. Serena Langdon-Dimidjian
 5 . Edward Herman
 6 . Ellie
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مقدمه
هد کتا فعال سازی رفتاری برای افسردگی :کتاب راهنمای درمانگر ،1صر نظر
از جهت گیری نظری آن ،مجهز کردن متخصصان بالینی بره دانشری اسرت کره هن رام
استفاده از درمان فعالسازی رفتاری ( )BAبه آن نیاز دارند .نویسرندگان برا موفقیرت بره
این هد دست یافته و یک کتا فوق العراده خلرق کررده انرد–کترابی کره بسریاری از
تکنیکهای رفتاری را که برای درمان ران فعالسازی رفتراری و بیمارانشران مفیرد اسرت
ارائه میکند.
اگر با در نظر گرفتن اینکه درمانهای روانشناختی تا چه حد سراختار یافتره هسرتند
آنها را به عنوان یک پیوستار در نظر ب یرریم ،فعرالسرازی رفتراری را بایرد در انتهرای
ساختار یافتهی این پیوستار قرار دهیم .با این وجرود درمران فعرالسرازی رفتراری بایرد
متناسب با نیازهای فردی و ویژهی بیمار بوده و مسرتلزم میرزان قابرل تروجهی انعطرا
پذیری ،ابتکار و آزمایش ری از جانب درمان رمی باشد .این همان چیزی است کره باعرث
مفید واقع شدن بسیاری از رویکردهای توصی شده در این کتا میشود .من همچنین
تحت تاثیر اهمیتی که نویسندگان برای رهنمودی بودن ،غیر داورانره برودن و همکراری
درمان ران با مراجعان قائل هستند قرار گرفتم .یک درمان ر مروثر فعرال سرازی رفتراری،
فردی منفعل نیست.
تکنیکهای منحصر به فردی در فعالسازی رفتاری وجرود دارد (بررای مثرال برنامره
ریزی فعالیت¬ها) ،اما همچنین تکنیک های بسیاری وجود دارد که با دی ر درمرانهرای
شناختی-رفتاری مشترك هستند ،مانند حل مساله ،برخورد با افکار به عنروان رفتارهرای
مشکل زا و تمرکز بر اجتنا و پیش یری از عود.
در این توصی مفصل و جامع از فعالسازی رفتاری ،در هر فصل به طرور شرفا بره
مسائل ،مشکالت و چالشهای خاص پرداخته شده و آن نروع رفتارهرایی را کره احتمرات
فرایند درمان را تسهیل میکنند توضیح داده مریشروند .نویسرندگان حاضرر بره عنروان
.BehavioralActivationForDepression:AClinician’sGuide
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متخصصان شناخته شده در فعالسازی رفتاری ،تعهد شدیدی به این رویکرد داشته و بره
عنوان پژوهش ران و متخصصان بالینی در استفاده از ایرن تکنیرکهرا سرابقه درخشرانی
دارند.
نویسندگان به طور مختصر به کاربرد احتمالی فعالسازی رفتاری برای افرادی که بره
جز افسردگی از مشکالت دی ری نیز رنج میبرند اشاره کرده انرد ماننرد غلبره برر دی رر
بیماریهای پزشکی و مراقبرت از افرراد سرالمند مبرتال بره زوال عقرل .آشرکار اسرت کره
تفاوتهای فردی مهمی در اینکه چطور درمان ران مختل مداخالت را بره خروبی انجرام
میدهند و اینکه بیماران تا چه حد به درمان جوا میدهند وجود خواهد داشت .اینهرا
مسائل مهمی هستند که باید در پژوهشهای آینده عنوان گردند.
اگر چه واضح است که هد از این کتا آمروزش درمران ران شایسرته و برا کفایرت
فعالسازی رفتاری مریباشرد و مریتوانرد بره گونره ای اثرربخش توسرط درمران ران در
درمانهایشان مورد استفاده قرار گیرد ،اما همچنین پژوهش ران میتوانند از ایرن کترا
در ارزیابی اثربخشی انواع مختل آموزشهای مربو به رشد مهارتهای درمان ران سود
ببرند .من نویسندگان را به خاطر فراهم کرردن چنرین منبرع مهمری بررای رشرته مران
تحسین میکنم.
دکتر پیتر ام .لوینسون
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پیشگفتار
پژوهش و کاربست بالینی در برههای حساس از تراری خرود قررار دارنرد .پیشرینه و
گذشتهی این حوزهها مملو از چالش است .متخصصان بالینی اغلب برا دیرده ای تروام برا
تردید به پژوهش ران ن اه کرده ،از اینکره بیشرتر مطالعرات پژوهشری ارتبرا انردکی برا
واقعیات روزانهی کاربست بالینی دارند ابراز ن رانی میکننرد .آنهرا بره محردودیتهرای
مربو به نوع مراجعانی که اجازه شرکت در مطالعات پژوهشی دارنرد و میرزان مشرابهت
آنها با مراجعان واقعی که مورد درمان قررار مریگیرنرد اعتررا مریکننرد .درمران ران
همچنین از خود میپرسند که آیا یافتههای حاصل از مطالعات پژوهشی با محریط و جرو
کاری مکررا در حال تغییر آنها مرتبط است یا نه ،که آنها در این جو بایرد برا چنردین
تقاضای چالش بران یز کلنجار بروند تا در امر درمان هایی که از نظر آزمایشی حمایرت و
تایید شده اند ،مهارت پیدا کرده و بتوانند برای تعداد رو به افزایش مراجعران ،در زمرانی
کمتر و اغلب با صر بودجه کمتر خدمات ارائه دهند.
به هر حال برای غلبه بر چالش سرالهرای آینرده ،نیازمنرد تقویرت پیونردهای برین
پژوهش و کاربست بالینی میباشیم .ما این کتا را با توجه بره روان درمران رانی کره در
حال درمان هستند نوشتیم .طری ده سرال گذشرته از طریرق کاربسرت و پرژوهشهرای
بالینی ،خود را غرق در فعالسازی رفتاری ( )BAکردیم و ایرن کترا انعکاسری اسرت از
تالشهایمان برای یکپارچه کردن این تجربهها بره شریوه ای کره بررای درمران رانی کره
کاربست بالینی را انجام میدهند مفید و مرتبط باشد.
ما  ۱0اصل فعالسازی رفتاری که درمران ران را در طرول درمران هردایت مریکننرد
برجسته کرده و راهبردهای اصلی مورد استفادهی درمان ران فعالسازی رفتاری را شررح
میدهیم .همچنین فرم های تکلی و جزوه هایی که درمان ران برای مراجعان میتواننرد
استفاده کنند را نیز شرح داده و در سراسر کتا بحثها و نظرات در مرورد راهبردهرای
بالینی را در قالب مثالهای موردی بیان میکنیم که همهی آنها براساس یا الهام گرفته
از مراجعان واقعی هستند (اطالعات به طور مناسب برای حفظ رازداری تغییر داده شده-
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اند) .ما مشکالتی را که درمان ران ممکن است با آنها مواجه شوند پیش بینی کرده ایم،
چرا که خودمان نیز با آنها مواجهه شده ایم .ما میدانیم که راهبردها همیشه هم جوا
نمیدهند و اینکه هری درمرانی عرال همرهی مشرکالت نیسرت و مرا پیوسرته توسرط
اشتباهات خودمان متواضع میشویم .در این کتا از این تجربهی خرود اسرتفاده کامرل
برده و امیدواریم درمان ران هن امی که درمان به خوبی پریش نمریرود و چرالشهرا بره
وجود میآیند این تجربه را کاربردی و الهام بخش ببیننرد .وظیفرهی مرا ایرن اسرت کره
شکا بین کاربست و دانش آکادمیک را پر کنیم .امید داریم که ایرن کترا  ،کره بررای
درمان ران ،پژوهش ران و دانشمندان نوشته شده است ،نره تنهرا احتمرال تبردیل شردن
فعالسازی رفتاری به موضوعی برای پژوهشهای آینده را افزایش دهد بلکه باعرث شرود
که فعالسازی رفتاری توسط بسیاری از درمان ران وفادار مورد استفاده قرار ب یرد ترا بره
مراجعان خود برای ساختن یک زندگی غنی و ارزشمند کمک کنند.
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