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کتاب کار گروهی برای درمتان افستردگی متزمن راهنمتايی بترای کستانی استت کته از         

کننتد. ايتن کتتاب     گروهتی شترکت متی    CBASPبرنتد و در   افسردگی متزمن رنتم متی   

خواهنتد بته شتگش گروهتی بته کتار درمتان        های الزم را برای متخصصانی که می مهارت

های اين کتاب به همتراه جلستات گروهتی     ورد. بیماران با آنجا تمرينآبپردازد فراهم می

CBASP شان را به حداکثر رسانند بین فردی در حوزۀ حش مسئله های  توانند مهارت می. 

 
 



 

 مقدمه
 

( يگتی از دشتوارترين   PDD) 1فرد و بیماران مبتال به افسردگی مزمن مشگالت منحصربه

شوند. در حال حاضر، دکتر لیلیتان ستايق    مشگالتی است که متخصصان با آن مواجه می

کننتده  ربطکار مضت  اینیرجيگیش و جی.کیم پنبرثی از دانشگده پزشگی واز دانشگاه مك

دهنتد و رو  درمتانی ختود را در دو     با رويگرد گروهی را انجام می PDDدرمان بیماران 

انتد. کتتاب راهنمتای     کتاب راهنما، يگی برای بیماران و يگی برای متخصصان، شرح داده

توست    «تاب کار گروهی بترای درمتان افستردگی متزمن    ک»ها برای بیماران با عنوان  آن

با نام  CBASPها در اجرای  ر شده است. رويگرد نوين و خالقانه آنمنتش مانتشارات روتل

«CBASP شده استت.  شناخته «گروهیCBASP  کته تتاکنون    یدرمتان  ، تنهتا متدل روان

، 1888، 1968استت )متك کتالو،     شتده  یطراحت  PDDطور ويژه برای درمان بیماران  به

تجربی معتبتر بترای   يك درمان اين رويگرد ( 1816  مك کالو، شرمان و پنبرسی، 1886

PDD .است 

پذير و کارآمد است و بته  امگان                های مزمن ظاهرا  استفاده از گروه برای درمان بیماری

گروهتتی از لحتتات اقتصتتادی نیتتز    CBASPنظتتر ايتتن نويستتنده، محتتدوديت زمتتانی   

 متحتده  االتيت در ا PDDمیلیتون بیمتار    18                                   صرفه است. با توجه به اينگه تقريبا  به مقرون

 CBASPد و تعداد متخصصانی کارآمد بترای درمتان ايتن گتروه انتدك استت،       وجود دار

 لفه بهنگام در پگیم درمانی ما به کار برده شود.ؤعنوان يك م تواند به گروهی می

ق دقیقی نط، نويسندگان م«کتاب کار گرهی برای درمان افسردگی مزمن»در مقدمه 

دهند. سايق و پنبرثی در طی جلسه  گروهی ارائه می CBASPبرای مشارکت بیماران در 

های دوره افسردگی و چند ابزار پیگیری خلتق  ، معرفی نیمرخPDDاول، همراه با تعريف 

ی طتور خردمندانته   (، بته 1هتا )مانند چارت خلقی، نظتارت بتر داروهتا و گتزار  فعالیتت     

روهتی ادامته   گ CBASPتوضیحی خود را در زمینه شترکت در  -همچنان مسیر مقدماتی

های توضتیحی   و در هر جلسه مثال شودمیجلسه برگزار  18دهند. دوره کارگاهی در می

                                                           
1. Persistent depression disordedr  

2. Mood Chart, Medication Monitoring, andan Activity Log 
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هايی که در طول جلسه بايد انجام شتوند و تگتالیفی کته     در مورد محتوای جلسه، تمرين

 گیرد. بعد از هر جلسه بايد اجرا شوند در اختیار بیماران قرار می

کنتد. ختوب    ی بوده و انرژی بیماران را هدايت میاين جلسات بسیار تعاملی و انگیزه

بین فتردی، ويژگتی ايتن جلستات استت و بتا        کید قوی بر مواجهه أاست ذکر کنیم که ت

، بیمتاران  گتر يد عبارت راستا است. به هم CBASPبین فردی اساسی مدل   مبناهای نظری

و عالوه بتر   خود برای ديگران پی برده «1ارز  -محرك»از طريق مشارکت گروهی و به 

لفه برای رسیدن به اهداف فردی خود استتفاده کننتد. دلیتش    ؤموزند که از اين مآ اين می

 انیت بین فردی در جلسات ايتن استت کته احستاس امنیتت م      های کید بر مواجهأديگر ت

 يتد. آ  کنندگان پديديك محتوای جديد است، در شرکت یریادگيکه از ملزومات  یگروه

هتای اساستی متدل    لفته ؤم یریادگيت روند که  قدم پیش می به قدم یا گونه اين جلسات به

CBASP افستردگی   ةبرای بیماران تسهیش شود. برای مثال، در جلسه دوم در مورد چرخ

 شود. توضیح داده می است PDDو مشگالت اضطرابی که اغلب همراه با 

 هتد دمتی و به بیماران نشان  است، CBASP(، فن اصلی مدل SA) 1تحلیش موقعیتی

هتای از   د و با پیتروی از گتام  نکه چطور بر يك رويداد در يك موقعیت خاص متمرکز شو

ای آن را توصیف کنند. در جلسات سوم و چهارم نیز بیمتاران همچنتان   شدهپیش تعیین

هتای   ها کمك شود با رويگردهای کارآمد با موقعیت گیرند تا به آن قرار می SAدر مرحله 

هتا بیمتاران را    متوز  آند مقابله کنند. ايتن  اکرده «3گیر»ها  آنکه در  یا شده تيريمد بد

بتین   خواهند در روابت   ، يا همان چیزهايی که می«8پیامدهای مطلوب»دهد به  ياری می

کاری جلسات پنجم تتا هشتتم    هيما درون SAفردی دست يابند، برسند. بودن در مرحله 

 دهد. را تشگیش می

بتین فتردی قترار     تری در معرض نظريه و عمش طور ژرف بهبیماران  18تا  9از جلسه 

آموزنتد کته چطتور از ارز  محترك ختود بترای        گیرند. در اين جلسات بیماران متی  می

هتا   رسیدن به پیامدهای مطلوب استفاده کنند و چطور ارز  محرك کستانی کته بتا آن   

انتد  ين نتیجه رستیده سايق و پنبرثی به ا کنند. «1استفاده»و  «6بخوانند»تعامش دارند را 

                                                           
1. stimulus-value 

2. Situational Analysis 

3 . fix 

4. Desired Outcomes 

5 . reading 
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آمیز زندگی کردن دشتوار استت. از   های موفقیتکه افسرده ماندن در عین آموختن رو 

طتور جتامعی در ايتن     بین فتردی بته   ، نحوه رسیدن به پیامدهای مطلوب در رواب  رو نيا

 شود. شش جلسه آموخته می

استت و درك و استتفاده از دانتش     «1یساز خالصه»جلسات پانزدهم تا بیستم نوعی 

ت نهتايی، فرصتت   اکند. در جلست  اند را تسهیش می شده جامعی که از جلسات قبلی حاصش

برای بیماران فتراهم   PDDها برای مقابله با  ها و ارزيابی نحوه استفاده از آنمرور آموخته

مند  عالقه PDDقلب به اين رويگرد گروهی خردمندانه برای درمان  میمن از صم يد.آمی

يك رويگترد نتوين و بستیار     «کتاب کار گروهی درمان افسردگی مزمن» هستم. در واقع،

 شده است. روشن توضیح داده         ای کامال خالقانه است که به شیوه

 آر.کوال، جی جیمز پی. مک

 یپزشگ استاد روانشناسی و روان

 دپارتمان روانشناسی

 اینیرجيولث ودانشگاه کامن

 اینیرجيريچموند، و
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1 . utilizing 

2. wrap-up 
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 فتارگپیش
 

تواند آرزوهتا، زنتدگی، ستالمتی و اهتداف فترد را       کننده است که می افسردگی يك بیماری ناتوان
-ممگتن استت ويتران    نادرستنشده يا تشخیص  نابود سازد. پیامدهای بلندمدت افسردگی درمان

ای و از دستت دادن  کارآمدی يا ناکارآمدی، کاهش تعامالت اجتماعی و حرفهکننده باشد و به کم
کوشد اختالل خلقی خود را  و رواب  منجر شود. در حقیقت، افسردگی برای کسی که می خانواده

يد. عالوه بر اين، افسردگی بترای  آتصديق کند، بپذيرد و با آن مقابله کند يك چالش به شمار می
متخصصان حوزۀ سالمت روان، پزشگان خانواده، مددکاران اجتماعی، اعضای ختانواده و دوستتان   

ر نیز که ممگن است در تال  برای کمك به بیمار و حمايت از او به احستاس انتدوه،   نزديك بیما
 شود. کفايتی برسند، يك چالش محسوب میقدرتی و بیبی
هايمان را در مورد رويگردی که بته  هدف ما از نوشتن اين کتاب راهنما اين است که آموخته 

نشتر دهتیم. سیستتم    استت  ثر و کارآمتد  ؤنظرمان برای کمك به افراد مبتال به افسردگی بسیار م
 بین فردی با رو  حش مسئله است ( يك درمان CBASPرفتاری ) -درمانی تحلیش شناختیروان
شگند  اند میگیرد، سگوت و انزوايی را که بیماران گرفتار  شدهمیوقتی در بافت گروهی قرار  و

ايم که چطور وقتتی بیمتاران   ن بودهآهد رهاند. ما شا ها را از بند افسردگی می و به اين ترتیب، آن
 أآر، مبتد که توس  دکتر جیمتز متك کتوال، جتی     «18يك مشگشهر زمان تنها در  »از رو  حش 

CBASP شوند. مشارکت پويتا میتان اعضتای گتروه فراگیتر استت        گون میرکنند، دگ استفاده می
ر کشتیده شتده و پتادا     کنندگان، از جمله درمانگر، به تالشی همیارانه برای تغیی شرکت  تمامی

صتورت متقابتش روی    شود. آموختن سر يك میتز و بته   ها تقسیم می رسیدن به اين هدف میان آن
گیترم، شتما از يگتی ديگتر از اعضتای گتروه و اعضتای گتروه از          دهتد  متن از شتما يتاد متی     می
و نحوه مشارکت با  دهدمیيك چارچوب نظری و بالینی برای کار در اختیار ما قرار  CBASPمن.

ستازی  مفهتوم را  یدرمتان  و معنادار کته تعهتد و مشتارکت در گتروه     زیآم احترام یا گونه يگديگر به
آر، هتم بته ختاطر    به جیم متك کتوال، جتی                      شده است. ما عمیقا  کند، به عهده خود ما گذاشته می

ايش برای کمك ه کرده است و به هم به خاطر تال  CBASPاينگه که عمر خود را وقف توسعه 
به مبتاليان به اختالل افسردگی مزمن مديونیم. او يك پیشرو واقعی در راه کشتف يتك رويگترد    

کننده و مزمن است و ما به خاطر پتذير  ترکیتب آن بته     درمانی کارآمد برای اين اختالل ناتوان
 کنیم. شگش گروهی تشگر می

 
 لیلیان سایق، مونترال، کبک، کانادا

 ، آمریکاVAجی. کیم پنرثی، شارلوتزویل، 

                                                           
10 . one problem at a time 
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