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ABSTRACT
Introduction: Anxiety and depression are the main psychological problems during
premenopause. The present study was aimed to investigate the effectiveness of behavioral
activation treatment in reduction of anxiety and depression during premenopausal state.
Materials and Methods: This research was a queasy-experimental with a pre-test
and post-test design in experimental and control groups. The statistical population were
selected among women in Ahvaz city during premenopausal period. From them, 30 women
were selected by voluntary sampling method and randomly assigned to two equal groups.
The experimental group was received 8 sessions of 90 minutes training with behavioral
activation treatment. The groups completed the questionnaire of anxiety (Beck & et al,
1988) and depression (Beck & Clarck, 1988). Results: The results showed that behavioral
activation treatment significantly reduced anxiety and depression during premenopausal
state. Conclusion: These study indicates that behavioral activation treatment as an effective
method for alleviation of anxiety and depression in premenopausal women.
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چــــــــكيده
مقدمه :اضطراب و افسردگي مشكالت رواني اصلي در دوران پيشيائسگي هستند .هدف پژوهش حاضر
بررسي اثربخشي درمان فعالسازي رفتاري در كاهش اضطراب و افسردگي در دوران پيشيائسگي بود .مواد
و روشها :اين پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههاي آزمايش و كنترل
بود .جامعة آماري از ميان زنان شهر اهواز در دوران پيشيائسگي انتخاب شدند .از ميان آنان  30زن با
روش نمونهگيري داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه مساوي قرار گرفتند .گروه آزمايش 8
جلسة آموزشي  90دقيقهاي با روش درمان فعالسازی رفتاری دريافت كرد .گروهها پرسشنامههای اضطراب
(بک و همکاران )1988 ،و افسردگی (بک و کالرک )1988 ،را تكميل كردند .يافتهها :نتايج نشان داد
كه درمان فعالسازی رفتاری به طور معنيداري اضطراب و افسردگي را در دوران پيشيائسگي كاهش داد.
نتيجهگيري :اين مطالعه نشان داد كه درمان فعالسازي رفتاري بهعنوان يك روش مؤثر براي تسكين
اضطراب و افسردگي در زنان در دوران پيشيائسگي است.

كليد واژهها:
 .1اضطراب
 .2افسردگی
 .3زنان
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یکــی از مشــکالت اصلــی زنــان در دوران پیشیائســگی،
افزایــش اضطــراب 3اســت .اضطــراب شــایعترین اختــال
روانــی اســت و اکثــر پژوهشهــای همهگیرشناســی در
ایــران نیــز اضطــراب را بهعنــوان شــایعترین اختــال روانــی
مطــرح کردهانــد ( .)4اختــال اضطــراب شــامل نگرانــی
مبهــم و غیرقابــل کنتــرل همــراه بــا نشــانههای جســمانی در
غیــاب اشــیاء ،محرکهــا و موقعیتهــای خــاص اســت (.)5
ویژگیهــای اصلــی اختــال اضطــراب شــامل نگرانــی شــدید
در مــورد چندیــن رویــداد یــا فعالیــت در اکثــر روزهــا حداقــل
بــه مــدت  6مــاه ،اختــال در عملکــرد اجتماعــی و شــغلی،
دشــواری در کنتــرل فراوانــی ،شــدت و مــدت نگرانــی اســت
( .)6بــا توجــه بــه ســیر مزمــن ،شــیوع بــاال و همراهــی اختالل
اضطــراب بــا ســایر اختاللهــای روانشــناختی ،ایــن اختــال
یکــی از مهمتریــن اختاللهــای ناتوانکننــده محســوب
میشــود (.)7
یکــی دیگــر از مشــکالت اصلــی زنــان در دوران پیشیائســگی،
افزایــش افســردگی 4اســت .افســردگی یکــی دیگــر از
اختاللهــای روانــی شــایع و از مهمتریــن انــواع اختــاالت
خلقــی اســت کــه میــزان وقــوع آن در طــول عمــر حــدود
پانــزده درصــد اســت ( .)8افســردگی بهعنــوان حالــت خلقــی
بهنجــار ،تجربــهای متــداول اســت ،امــا در حالــت نابهنجــار
جــزء اختــاالت روانپزشــکی اســت ( .)9ویژگیهــای اصلــی
اختــال افســردگی شــامل یــک دورة زمانــی حداقــل دو
هفتــهای اســت کــه در ضمــن آن در همــة فعالیتهــا خلــق
افســرده یــا بیعالقگــی و یــا فقــدان احســاس لــذت تقریبــاً
وجــود دارد .همچنیــن فــرد بایــد دســت کــم چهــار نشــانة
دیگــر از جملــه تغییــر در اشــتها یــا وزن ،خــواب و فعالیتهــای
روانــی -حرکتــی ،کاهــش نیــرو ،احســاس بیارزشــی یــا گنــاه،
مشــکل در تفکــر ،تمرکــز و تصمیمگیــری ،افــکار عودکننــده

امــروزه روشهــای درمانــی متعــددی بــرای کاهــش عاليــم
اضطــراب و افســردگی وجــود دارد ،امــا تعــداد کمــی از آنهــا
توانســتند در کارآزماییهــای تصادفــی بالینــی اثربخــش
باشــند کــه یکــی از روشهــای درمانــی مؤثــر درمــان
فعالســازی رفتــاری 5میباشــد ( .)11ایــن شــیوة درمانــی
یکــی از روشهــای درمانــی مــوج ســوم رواندرمانــی اســت
کــه مبتنــی بــر تحلیــل تابعــی رفتــار اســت ( .)12از آنجایــی
کــه اجتنــاب در کوتاهمــدت موجــب راحتــی و آرامــش ســریع
بیمــار میشــود ،امــا در بلندمــدت فــرد را از منابــع تقویتــی
محــروم میکنــد؛ بنابرایــن در ایــن روش درمانــی بــه بیمــار
آمــوزش داده میشــود بــه جــای اجتنــاب ،از الگــوی مقابلـهای
جایگزیــن و ســازگار اســتفاده کنــد .بــه عبــارت دیگــر در ایــن
درمــان بــه بیمــار آمــوزش داده میشــود کــه در مقابلــه بــا
شــرایط محیطــی آزارنــده و ناکامکننــده بــه جــای اجتنــاب،
بــا رفتــاری فعاالنــه واکنــش نشــان دهــد ( .)13درمــان
فعالســازی رفتــاری فراینــد درمانــی ســاختار یافت ـهای اســت
کــه موجــب افزایــش رفتارهایــی میشــود کــه تمــاس فــرد را
بــا پیوســتگیهای تقویتــی محیطــی زیادتــر میکنــد (.)14
در واقــع ایــن شــیوة درمانــی علــت اختاللهــا (مثــل اختــال
اضطــراب و افســردگی) را در بیــرون فــرد (در زندگــی فــرد)،
نــه در درون آن جســتجو میکنــد (.)15
نتایــج پژوهشهــا حاکــی از اثربخشــی درمــان فعالســازی
رفتــاری بــر کاهــش اضطــراب و افســردگی میباشــند .بــرای
مثــال چــو 6و همــکاران ضمــن پژوهشــی گــزارش کردنــد
کــه درمــان فعالســازی رفتــاری باعــث کاهــش اضطــراب
و افســردگی جوانــان شــد ( .)11عــاوه بــر آن پولینیــک و
فلــورا 7ضمــن پژوهشــی دربــارة فعالســازی رفتــاری بــرای
افســردگی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش فعالســازی
رفتــاری باعــث کاهــش معنــيدار افســردگی شــد ( .)16در
پژوهشــی دیگــر هوپکــو 8و همــکاران ضمــن بررســی آمــوزش
فعالســازی رفتــاری در اختاللهــای اضطرابــی گــزارش کردنــد
کــه آمــوزش فعالســازی رفتــاری باعــث کاهــش اختاللهــای
اضطــراب شــد ( .)17همچنیــن زمســتانی و همــکاران در
پژوهشــی بــا عنــوان اثربخشــی درمــان فعالســازی رفتــاری
گروهــی بــر عاليــم افســردگی ،اضطــراب و نشــخوار فکــری
بیمــاران مبتــا بــه افســردگی و اضطــراب بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه درمــان فعالســازی رفتــاری باعــث کاهــش
معن ـيدار افســردگی ،اضطــراب و نشــخوار فکــری در مراحــل
پسآزمــون و پیگیــری دو ماهــه شــد ( .)18در پژوهشــی
دیگــر طاهــری و همــکاران گــزارش کردنــد کــه درمــان
فعالســازی رفتــاری و شــناخت درمانــی در کاهــش عاليــم
اختــال اضطــراب اجتماعــی مؤثــر بودنــد و ایــن دو روش
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یائســگی 1پدیــدهای فیزیولوژیــک اســت کــه ورود بــه آن بــا گذر
از دوران پیشیائســگی 2هم��راه اس��ت ( .)1یائســگی بــه معنــای
قطــع عــادت ماهانــه بــه مــدت  12مــاه میباشــد و دوران
پیشیائســگی بــه دورانــی اطــاق میشــود کــه عــادت ماهیانــه
نامنظــم بــوده و در طــی  12مــاه اخیــر کمتــر از  12بــار عــادت
ماهانــه اتفــاق افتــاده باشــد ( .)2یائســگی معمــوالً در بازة ســنی
 50-52س��ال اتف��اق میافتــد و دوران پیشیائســگی معمــوالً
 1تــا  3ســال طــول میکشــد و بــا عاليمــی ماننــد نامنظــم
بــودن مــدت و طــول قاعدگــی ،گرگرفتگــی ،تعریــق شــبانه،
ســردرد ،گیجــی ،بیحســی ،کرختــی در انگشــتان دســت و پــا
و مشــکالت خــواب همــراه اســت و ســبب افزایــش اضطــراب و
افســردگی و کاهــش شــادکامی ،ســامت روان و کیفیــت زندگی
میشــود (.)3

] [ DOI: 10.29252/shefa.6.1.19

مقدمه

دربــارة مــرگ و خودکشــی ،طــرح نقشــه و یــا اقــدام بــه
خودکشــی را داشــته باشــد (.)10
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مواد و روشها
پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون و
پسآزمــون بــا گروههــای آزمایــش و کنتــرل بــود .جامعــة
آمــاری ایــن پژوهــش زنــان شــهر اهــواز در دوران پیشیائســگی
در ســال  1395بودنــد کــه از میــان آنــان  30زن بــا روش
نمونهگیــری داوطلبانــه انتخــاب و بــه طــور تصادفــی در دو
گــروه آزمایــش و کنتــرل (هــر گــروه  15نفــر) جایگزین شــدند.
نحــوة اجــرای پژوهــش بدیــن گونــه بــود کــه پــس از انتخــاب
آزمودنیهــا ،هــدف پژوهــش بــه آنهــا گفتــه شــد و از آنــان
رضایتنامــة کتبــی جهــت شــرکت در پژوهــش گرفتــه شــد.
مالکهــای ورود بــه مطالعــه شــامل داشــتن ســن 45-55
ســال ،بــودن در دوران پیشیائســگی ،متأهــل بــودن ،نمــرة
بــاال در اضطــراب (نمــرة  19بــه بــاال) و افســردگی (نمــرة 19
بــه بــاال) ،عــدم ابتــاء بــه اختاللهــای روانپزشــکی و مصــرف
داروهــای روانپزشــکی و مالکهــای خــروج از مطالعــه شــامل
عــدم امضــای رضایتنامــة شــرکت در پژوهــش ،عــدم تکمیــل
دقیــق پرسشــنامهها و غیبــت بیــش از یــک جلســه بــود .الزم به
ذکــر اســت کــه ابتــاء بــه اضطــراب و افســردگی و عــدم ابتــاء
بــه اختاللهــای روانپزشــکی دیگــر توســط یــک روانشــناس
بالینــی تأییــد شــد.

ابزار پژوهش
پرسشــنامة اضطــراب :بــرای اندازهگیــری اضطــراب
از نســخة دوم پرسشــنامة اضطــراب بــک 10کــه توســط بــک
و همــکاران ســاخته شــده ،اســتفاده شــد .ایــن ابــزار دارای
 21گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس چهــار درج ـهای
لیکــرت ( =0اصــا تــا  =3شــدید) نمرهگــذاری میشــود ،لــذا
دامنــة نمــرات بیــن  0تــا  63میباشــد .نمــرة ایــن ابــزار بــا
مجمــوع نمــرة گویههــا بــه دســت میآیــد و نمــرة باالتــر بــه
معنــای اضطــراب بیشــتر اســت .بــک و همــکاران بیــان کردنــد
ابــزار دارای روایــی پیشبیــن مناســبی میباشــد و پایایــی
آن را بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/86گــزارش کردنــد (.)27
همچنیــن حســینی و همــکاران پایایــی آن را بــا روش آلفــای
کرونبــاخ  0/87گــزارش کردنــد (.)28
Dimidjain
Beck
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علــت اصلــی عاليــم دوران پیشیائســگی تغییــرات هورمونــی
اســت ،امــا مداخــات روانشــناختی در کاهــش عاليــم آن
تأثیــر دارد و پروتــکل ســازمان بهداشــت جهانــی مبتنــی
بــر تغییــر شــیوة زندگــی ایــن افــراد اســت ( .)21از یــک
ســو درمــان فعالســازی رفتــاری یکــی از روشهــای مهــم
و کاربــردی در تغییــر شــیوههای زندگــی میباشــد و
پژوهشهــای اندکــی دربــارة تأثیــر آن بــر کاهــش عاليــم
اختــال اضطــراب و افســردگی انجــام شــده اســت .از ســوی
دیگــر اضطــراب و افســردگی در کاهــش آســتانة تحمــل
نقــش مهمــی دارنــد ( )22و ایــن دو اختــال غالبــاً بــا
اختاللهــا شــناختی از جملــه کنــدی در عملکــرد حافظــة
کاری و پــردازش اطالعــات ،کاهــش توجــه و تمرکــز همــراه
میباشــند ( .)23همچنیــن زنــان در دوران پیشیائســگی
بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه هســتند و بــه طــور متوســط
زنــان یــک ســوم عمــر خــود را پــس از یائســگی میگذراننــد
( .)24بنابرایــن وجــود روشهــای درمانــی مؤثــر بــرای
کاهــش عاليــم روانشــناختی پیشیائســگی ضــروری اســت،
لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی درمــان
فعالســازی رفتــاری در کاهــش اضطــراب و افســردگی زنــان
در دوران پیشیائســگی انجــام شــد.
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در کاهــش شــدت عاليــم اختــال اضطــراب اجتماعــی اثــر
برابــری داشــتند ( .)19عــاوه بــر آن امیــری و همــکاران ضمن
پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه درمــان فعالســازی
رفتــاری باعــث کاهــش شــدت عاليــم افســردگی و ســامت
روان شــد ،امــا باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی نشــد (.)20

گــروه آزمایــش  8جلســة  90دقیقــهای (هفتــهای یــک
جلســه) بــا روش درمــان فعالســازی رفتــاری آمــوزش دیــد و
گــروه کنتــرل در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش قــرار گرفــت.
محتــوی جلســات درمــان فعالســازی رفتــاری بــر اســاس
نظریــة دیمیدجیــن 9و همــکاران بــود ( )25کــه در ایــران
توســط عطایــی مغانلــو اســتفاده و تأییــد شــد ( .)26جلســة
اول پــس از آشــنایی و ایجــاد رابطــة درمانــی ،اهمیــت و هــدف
درمــان فعالســازی رفتــاری بیــان و قراردادهــای رفتــاری ســاده
آمــوزش داده شــد .جلســة دوم فعالســازی رفتــار بــا تمرکــز
بــر تعامــل بیــن فــرد و محیــط بــر اســاس اصــول خاموشــی،
شــکلدهی ،حــذف ،مــرور ذهنــی ،حواسپرتــری دورهای،
مهارتهــای رویــهای و تفکــر نظــارهای آمــوزش داده شــد.
جلســة ســوم فرایندهــای شــفابخش بــا چهــار موضــوع توصیــه
در زمینــة کلــی بیمــاری ،انتخــاب روش درمانــی مناســب بــا
وضعیــت فــرد ،موضوعــات انگیزشــی و تعامــل بــا افــراد دیگــر
و اســتفاده از تجربــة آنهــا آمــوزش داده شــد .جلســة چهــارم
اســتفاده از تقویــت مثبــت کالمــی از طریــق بیــان جمــات
مثبــت و امیدبخــش آمــوزش داده شــد .جلســة پنجــم اســتفاده
از اســتعاره در جریــان تقویــت مثبــت کالمــی آمــوزش داده
شــد .جلســة ششــم بازســازی شــناختی ،ابعــاد روانــی اجتماعی
مســئله ،مهارتهــای مقابلــه ،مهــارت قاطعیــت و درمــان و
در صــورت عــود مراجعــه بــه پزشــک و روانشــناس آمــوزش
داده شــد .جلســة هفتــم مهــارت حــل مســئله آمــوزش داده
شــد کــه شــامل تعریــف مســئله ،شناســایی عوامــل بازدارنــدة
حــل مســئله ،فراینــد حــل مســئله ،متعهــد شــدن بــرای
اجــرای راه حــل ،طرحریــزی بــرای اجــرای بهتریــن راه حــل و
اجــرای بهتریــن راهحــل بــود .جلســة هشــتم بــه جمعبنــدی،
خالصهکــردن و آمــوزش راهکارهــای پیشــگیرانه پرداختــه
شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در انتهــای هــر جلســه بــه
آنهــا تکلیفــی مبتنــی بــر آموزشهــای آن جلســه داده شــد
و در ابتــدای جلســة بعــد ضمــن بررســی ،بــه آنــان بازخــورد
داده شــد .البتــه گروههــا پیــش و پــس از مداخلــه از لحــاظ
اضطــراب و افســردگی ارزیابــی شــدند.
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دادههــا در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی بــا کمــک نرمافــزار
 SPSSبــا ويرايــش  19در ســطح معنـيداری  P>0/05تحلیــل
شــدند .در ســطح توصیفــی از شــاخصهای گرایــش مرکــزی
و پراکندگــی بــرای بررســی توصیــف متغیرهــا و در ســطح
اســتنباطی از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری بــرای
آزمــون فرضهــای آمــاری اســتفاده شــد.
یافتهها
آزمودنیهــای پژوهــش  30زن در دوران پیشیائســگی بودنــد
کــه میانگیــن ســنی گــروه آزمایــش  51/24ســال و گــروه
کنتــرل  50/87ســال بــود .قبــل از انجــام تحلیــل دادههــا بــا
روش تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری ،پیشفرضهــای آن
بررســی شــد .نتایــج آزمــون کولموگــروف –اســمیرنوف بــرای
هیــچ یــک از متغیرهــا در مراحــل پیشآزمــون و پسآزمــون
معنـيدار نبــود کــه ایــن یافتــه حاکــی از آن اســت کــه فــرض
نرمــال بــودن برقــرار اســت .همچنیــن نتایــج آزمــون  Mباکــس
و آزمــون لویــن معنــيدار نبودنــد کــه ایــن یافتههــا بــه
ترتیــب حاکــی از آن اســت کــه فــرض برابــری ماتریسهــای
کوواریانــس و فــرض برابــری واریانسهــا برقــرار اســت.
بنابرایــن شــرایط اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری
وجــود دارد .در جــدول  1تعــداد ،میانگیــن و انحــراف معیــار
اضطــراب و افســردگی گروههــا در مراحــل پیشآزمــون و
پسآزمــون ارائــه شــد.

طبــق نتایــج جــدول  ،3گــروه تأثیــر معنــيداری بــر
نمــرات پسآزمــون هــر دو متغیــر اضطــراب و افســردگی
زنــان در دوران پیشیائســگی داشــت؛ بــه عبــارت دیگــر
درمــان فعالســازی رفتــاری بــر اضطــراب و افســردگی اثــر
معنــيدار داشــته و نمــرات آزمودنیهــای گــروه آزمایــش
در پسآزمــون بــهطــور معنــيداری کاهــش یافتــه اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه مجــذور ا ِتــا میتــوان گفــت
 73/6درصــد تغییــرات اضطــراب و  84/1درصــد تغییــرات
افســردگی ناشــی از اعمــال متغیــر مســتقل یــا تأثیــر درمــان
فعالســازی رفتــاری میباشــد .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه
روش درمــان فعالســازی رفتــاری باعــث کاهــش معنــيدار
اضطــراب ( )F=65/473, P>0/001و افســردگی (P>0/001
 )F=72/769,زنــان در دوران پیشیائســگی شــد.

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد اضطراب و افسردگی گروهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون.

Clarck
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تجزیه و تحلیل دادهها

طبــق نتایــج جــدول  ،2هــر چهــار آزمــون حاکــی از اثربخشــی
متغیــر مســتقل (درمــان فعالســازی رفتــاری) حداقــل بــر یکی
از متغیرهــای وابســته (اضطــراب و افســردگی) میباشــد .بــه
عبــارت دیگــر نتایــج نشــان داد گروههــای درمــان فعالســازی
رفتــاری و کنتــرل حداقــل در یکــی از متغیرهــای اضطــراب
و افســردگی تفــاوت معنــيداری دارنــد ( .)P>0/001در
پژوهشهــا معمــوالً نتایــج آزمــون المبــدای ویلکــز گــزارش
میشــود کــه بــا توجــه بــه نتایــج آن تفــاوت بیــن گروههــا
حداقــل در یکــی از متغیرهــای اضطــراب و افســردگی معنيدار
اســت ( .)F=18/483, P>0/001بــا توجــه بــه معنـيدار بــودن
نتایــج آزمــون چندمتغیــری و بــرای بررســی اینکــه درمــان
فعالســازی رفتــاری بــر کــدام یــک از متغیرهــای وابســته
تأثیــر معنـيداری داشــته از نتایــج آزمــون تحلیــل کوواریانــس
چندمتغیــری بــا کنتــرل اثــر پیشآزمــون اســتفاده شــد کــه
نتایــج آن در جــدول  3ارائــه شــد.
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پرسشــنامة افســردگی :بــرای اندازهگیــری افســردگی از
نســخة دوم پرسشــنامة افســردگی بــک کــه توســط بــک و
کالرک 11ســاخته شــده ،اســتفاده شــد .ایــن ابــزار هــم دارای
 21گویــه اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس چهــار درج ـهای
لیکــرت ( =0اصــا تــا  =3شــدید) نمرهگــذاری میشــود ،لــذا
دامنــة نمــرات بیــن  0تــا  63میباشــد .نمــرة ایــن ابــزار بــا
مجمــوع نمــرة گویههــا بــه دســت میآیــد و نمــرة باالتــر بــه
معنــای افســردگی بیشــتر اســت .بــک و کالرک بیــان کردنــد
ابــزار دارای روایــی پیشبیــن مناســبی میباشــد و پایایــی
آن را بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/89گــزارش کردنــد (.)29
همچنیــن محمــدی پایایــی آن را بــا روش آلفــای کرونبــاخ
 0/94گــزارش کــرد (.)30

در جــدول  ،1نتایــج میانگیــن و انحــراف اســتاندارد گــروه
درمــان فعالســازی رفتــاری و گــروه کنتــرل در مراحــل
مختلــف ارزیابــی قابــل مشــاهده اســت .بــر اســاس آن میانگین
پسآزمــون اضطــراب و افســردگی گــروه درمــان فعالســازی
رفتــاری در مقایســه بــا گــروه کنتــرل کاهش بیشــتری داشــته
اســت .بــرای بررســی تأثیــر متغیــر مســتقل بــر متغیرهــای
وابســته اضطــراب و افســردگی از نتایــج آزمــون چندمتغیــری
اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول  2ارائــه شــد.
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جدول  -3نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری گروههای درمان فعالسازی رفتاری و کنترل بر اضطراب و افسردگی.

دوران پیشیائســگی بــه دلیــل تغییــرات هورمونــی میتوانــد
باعــث مشــکالت روانشــناختی بــرای زنــان شــود ،لــذا ایــن
پژوهــش بــا هــدف اثربخشــی درمــان فعالســازی رفتــاری در
کاهــش اضطــراب و افســردگی زنــان در دوران پیشیائســگی
انجــام شــد کــه یافتههــا نشــان داد ایــن شــیوة درمانــی باعــث
کاهــش معن ـيدار اضطــراب و افســردگی آنــان شــد.
یافتههــای پژوهــش حاضــر در زمینــة اثربخشــی درمــان
فعالســازی رفتــاری در کاهــش اضطــراب بــا یافتــة
پژوهشهــای ( )11، 17-19، 31همســو بــود .بــرای مثــال
چــو و همــکاران ضمــن پژوهشــی گــزارش کردنــد درمــان
فعالســازی رفتــاری باعــث کاهــش اضطــراب جوانــان شــد
( .)11همچنیــن زمســتانی و همــکاران ضمــن پژوهشــی
بــه ایــن نتیجــه رســیدند درمــان فعالســازی رفتــاری باعــث
کاهــش معنــيدار اضطــراب و نشــخوار فکــری در مراحــل
پسآزمــون و پیگیــری دو ماهــه شــد ( .)18ســلیمانی و
همــکاران ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
درمــان فعالســازی گروهــی باعــث کاهــش معنـيدار اضطــراب
و ابعــاد آنهــا شــد ( .)31در تبییــن اثربخشــی درمــان
فعالســازی رفتــاری بــر اضطــراب میتــوان گفــت ایــن روش
درمانــی ،روشــی بســیار مؤثــر بــرای تســریع فراینــد خاموشــی
و افزایــش تقویــت مثبــت وابســته بــه پاســخ در مشــکالت
هیجانــی میباشــد .درمــان فعالســازی رفتــاری از یــک ســو
نشــانههای اضطرابــی را از طریــق کاهــش رفتارهــای اجتنابــی
کاهــش میدهــد و از ســوی دیگــر باعــث تســهیل رفتارهــا
بهمنظــور دســتیابی بــه تقویــت مثبــت میشــود کــه ایــن
عوامــل میتواننــد باعــث کاهــش نشــانهها یــا عاليــم
اضطــراب شــوند .تبییــن دیگــر اینکــه بــر اســاس نظریههــای
24
24

همچنیــن یافتههــای پژوهــش در زمینــة کاهــش افســردگی
بــا یافتــة پژوهشهــای ( )11، 16، 18، 20، 31همســو بــود.
بــرای مثــال چــو و همــکاران ضمــن پژوهشــی گــزارش کردنــد
درمــان فعالســازی رفتــاری باعــث کاهــش افســردگی جوانــان
شــد ( .)11در پژوهشــی دیگــر زمســتانی و همــکاران گــزارش
کردنــد درمــان فعالســازی رفتــاری باعــث کاهــش معنــيدار
افســردگی و نشــخوار فکــری در مراحــل پسآزمــون و پیگیــری
دو ماهــه شــد ( .)18همچنیــن ســلیمانی و همــکاران ضمــن
پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه درمــان فعالســازی
گروهــی باعــث کاهــش معنــيدار افســردگی و ابعــاد آنهــا
شــد ( .)31در تبییــن اثربخشــی درمــان فعالســازی رفتــاری
بــر افســردگی میتــوان گفــت نظریــة رفتــاری افســردگی
بیــان میکنــد کــه ایــن درمــان بــه ایــن دلیــل فراهــم کــردن
فرصــت دریافــت افزایــش تقویــت مثبــت اثربخــش اســت .هدف
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بحث و نتیجهگیری

رفتــاری یکــی از علــل رفتــاری اضطــراب بــه هــم خــوردن
نظــم و ترتیــب در فعالیتهــای روزانــه میباشــد کــه درمــان
فعالســازی رفتــاری موجــب مرتــب شــدن فعالیتهــای
روزانــه میشــود و ایــن امــر باعــث تنظیــم خــواب و بیــداری
و افزایــش مشــارکت در فعالیتهــای اجتماعــی میشــود
کــه ایــن عوامــل خــود باعــث کاهــش اضطــراب میشــوند.
همچنیــن عامــل دیگــری کــه باعــث اثربخشــی ایــن روش
در کاهــش اضطــراب میشــود ،بازخــورد مثبتــی اســت کــه
افــراد بــه دلیــل انجــام تکالیــف دریافــت میکننــد .دریافــت
بازخــورد مثبــت از یــک ســو باعــث ایجــاد و افزایــش انگیــزه
بــرای انجــام تکالیــف و فعالیتهــا در زندگــی روزمــره
میشــود و از ســوی دیگــر میــزان خودکارآمــدی و اعتمــاد
بــه نفــس را افزایــش میدهــد کــه ایــن عوامــل باعــث
کاهــش احســاس اضطــراب میشــوند (.)32

] [ DOI: 10.29252/shefa.6.1.19

جدول  -2نتایج آزمون چندمتغیری برای بررسی اثربخشی درمان در متغیرهای اضطراب و افسردگی.
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ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــة کارشناســی ارشــد دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد اهــواز میباشــد و در پایــان از کلیــة
شــرکتکنندگان کــه با صبــر و بردباری خــود مــا را در انجام این
پژوهــش حمایــت کردنــد ،صمیمانــه تشــکر و قدردانی میشــود.
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نخســتین محدودیــت پژوهــش اســتفاده از روش نمونهگیــری
داوطلبانــه بــه دلیــل فراهــم نبــودن شــرایط بــرای اســتفاده
از ســایر روشهــای نمونهگیــری بــود .همچنیــن حجــم
نمونــة پاییــن و محــدود شــدن نمونــة پژوهــش بــه زنــان
دوران پیشیائســگی شــهر اهــواز محدودیــت دیگــر پژوهــش

تشکر و قدردانی
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فعالســازی رفتــاری افزایــش رفتارهایــی اســت کــه احتمــاالً
منجــر بــه دریافــت تقویــت از ســوی بیمــار میشــوند کــه ایــن
تقویتهــا درونــی (ماننــد لــذت یــا حــس موفقیــت) و یــا بیرونــی
(ماننــد توجــه اجتماعــی) میباشــند و ایــن افزایــش تقویتهــا
بــه بهبــود خلــق بیمــار کمــک میکننــد و در نهایــت باعــث
کاهــش خلــق افســردة وی میشــوند ( .)25تبییــن دیگــر اینکــه
درمــان فعالســازی رفتــاری بــه افــراد آمــوزش میدهــد تــا ســبک
زندگــی خــود را عــوض کننــد و قانونهــای جدیــدی را در زندگی
خــود وضــع و آنهــا را دنبــال کننــد .مثـ ً
ا افــراد یــاد میگیرنــد
در هنــگام احســاس غمگینــی بــه جــای خامــوش بــودن ،فعالتــر
شــوند و اقــدام بــه حــل مشــکل کننــد .همچنیــن ایــن شــیوة
راهبــرد شکســتن تکالیــف دشــوار بــه چنــد تکلیــف ســادهتر
را آمــوزش میدهــد .بنابرایــن افــراد افســرده بــا اجــرای ایــن
راهبردهــا میتواننــد بــه شــیوة پیشرونــده بــه موفقیتهایــی
دســت یابنــد و ایــن امــر دســتیابی بــه تقویــت مثبــت را تســهیل
میکنــد .همچنیــن ایــن رویکــرد درمانــی بیمــاران افســرده را
تشــویق میکنــد تــا بــا وجــود احســاس خســتگی و غمگینــی
فعالتــر شــوند و یــا ســعی کننــد تــا تکالیــف رفتــاری مرتبــط
بــا فراینــد درمــان را انجــام دهنــد ،حتــی اگــر هیــچ انگیــزهای
بــرای انجــام دادن ایــن کار نداشــته باشــند .چنیــن فرایندهایــی
بــه مــرور زمــان منجــر بــه افزایــش تقویــت محیطــی و بــه
دنبــال آن باعــث بهبــود خلــق افــراد افســرده میشــوند (.)33

بــود ،لــذا در تعمیــم دادن نتایــج پژوهــش بایــد احتیــاط
کــرد .در نتیجــه پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی
از نمونههایــی بــا حجــم بیشــتر اســتفاده و یــا پژوهــش بــر
روی ســایر گروههــا انجــام شــود تــا بتــوان بهتــر نتایــج را
تعمیــم داد .همچنیــن اســتفاده از روشهــای نمونهگیــری
بــا دقــت بیشــتر مثــل روش تصادفــی ســاده و اســتفاده از
پیگیریهــای کوتاهمــدت و بلندمــدت بــرای بررســی تــداوم
تأثیــر روش فعالســازی رفتــاری میتواننــد پیشــنهادهای
پژوهشــی مناســبی باشــند .پیشــنهاد دیگــر اینکــه میتــوان
روش درمــان فعالســازی رفتــاری را بــا ســایر روشهــای
رواندرمانــی مــوج ســوم مثــل درمــان پذیــرش و تعهــد،
رفتاردرمانــی دیالکتیکــی ،رواندرمانــی تحلیــل تابعــی،
سیســتم تحلیــل رفتــاری شــناختی ،طرحــواره درمانــی و
غیــره مقایســه کــرد .همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج میتــوان
گفــت درمــان فعالســازی رفتــاری میتوانــد میــزان اضطــراب
و افســردگی زنــان در دوران پیشیائســگی را کاهــش دهــد،
لــذا ایــن روش قابلیــت کاربــرد اجرایــی در مراکــز درمانــی
را دارد و جــزء روشهــای درمانــی مؤثــر میباشــد .بنابرایــن
مشــاوران ،روانشناســان بالینــی و درمانگــران میتواننــد
از روش درمانــی مــوج ســوم درمانگــری یعنــی درمــان
فعالســازی رفتــاری بــرای کاهــش اضطــراب و افســردگی
اســتفاده کننــد.
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