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  :چکیده

ین گروه، اهاي مناسب براي با توجه به میزان شیوع باالي افسردگی در نوجوانان دبیرستانی و ضرورت انتخاب درمان

وي روهی بر رگ ی رفتاريشناختدرمان گراي گروهی و درمانی مثبتپژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو رویکرد روان

نوع آزمایشی  زحاضر اپژوهش  آموزان پسر دبیرستانی منطقه شش شهر تهران انجام گرفت.افسردگی متوسط و شدید در دانش

هاي رستانش آموزان پسر دوره دوم دبیآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري شامل تمامی دانپس -آزمونو با طرح پیش

هاي ورود حاظ کردن مالكلو با  در دسترسگیري ها با نمونهبودند که از بین آن 94- 95شهر تهران در سال تحصیلی  6منطقه 

جلسه  8گراي گروهی یا درمانی مثبتجلسه روان 8نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله ( 90و خروج، 

)، BDI-IIهاي افسردگی بک دو (پرسشنامه باها درمان شناختی رفتاري گروهی) و یک گروه کنترل گمارش شدند. داده

و  SPSS22) گردآوري شد و با نرم افزار SWLS) و پرسشنامه رضایت از زندگی (OHQپرسشنامه شادکامی آکسفورد (

 )، خی دو وANOVAهاي کروسکال والیس، تحلیل واریانس یک راهه (مار توصیفی و استنباطی مانند آزمونهاي آروش

ردگی متوسط، نتایج نشان داد که در گروه داراي افس ) تجزیه و تحلیل شدند.MANCOVAمتغیره ( چندتحلیل کوواریانس 

ما در گروه ا)، =999/0Pگرا در پس آزمون دیده نشد (ثبتدرمانی متفاوتی در نمره افسردگی دو گروه شناختی رفتاري و روان

ر نمره افسردگی در دکاهش بیشتري ) =018/0Pگرا (افسردگی شدید گروه شناختی رفتاري نسبت به گروه روان درمانی مثبت

کنترل و  وهگرا افزایش بیشتري هم نسبت به گرپس آزمون داشت. در متغیرهاي رضایت از زندگی و شادکامی نیز گروه مثبت

درمانی هاي به دست آمده در پژوهش حاضر و با توجه به مزایاي روانبراساس یافته هم نسبت به گروه شناختی رفتاري داشت.

توان از رویکرد توان از این رویکرد استفاده کرد. همچنین در افسردگی شدید نیز میگرا، در افسردگی خفیف تا متوسط میمثبت

 جیه است.شتر قابل تواستفاده از آن بی ،فتاريا استفاده کرد اما با توجه به اثربخشی بیشتر درمان شناختی رگردرمانی مثبتروان

  گرا، درمان شناختی رفتاري، افسردگی، شادکامی، رضایت از زندگیروان درمانی مثبت: هاواژه کلید
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 !Error)1389 زاده، قاسم يترجمه ،1986 همکاران و هاوتون از شده اقتباس ،یافسردگ یشناخت مدل .1- 2 شکل

Bookmark not defined.  

 ستین سنجش قابل ریمتغ کی درمان درمان؛ اثر يدهنده نشان دهیبر يهاکانیپ با همراه یعل یشناخت مدل .2- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................  )2006 همکاران، و ییاو از برگرفته(

 Error! Bookmark not)2006 همکاران، و ییاو از برگرفته). (ياجهینت( يامدیپ یشناخت مدل .3- 2 شکل

defined.  

 ضمن در گریکدی بر رهایمتغ يهیسو دو ریتأث يدهنده نشان پر يهاکانیپ با کامل یتعامل یشناخت مدل .4- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  )2006 همکاران، و ییاو مقاله از برگرفته( یشناخت درمان

 يهانگرش نیب يهیدوسو روابط يدهنده نشان پر يهاکانیپ با یجزئ یتعامل یشناخت مدل .5- 2 شماره شکل

 و ییاو مقاله از برگرفته( یشناخت درمان ضمن در یافسردگ يهانشانه و ندیآ- خود افکار ند،یآ خود افکار و ناکارآمد

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................................................  )2006 همکاران،

  .Error! Bookmark not defined  ...................................  هایآزمودن گمارش و يریگنمونه فلوچارت. 1- 3 شکل

 Error! Bookmark notگرامثبت مداخالت ياثرگذار نحوه درباره) 2011( همکاران و وسیال مدل. 1- 5 شکل

defined.  
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  جداولفهرست 

  شماره صفحه                                                                                                                                                                           عنوان

  

  .Error! Bookmark not defined  ................  کنترل و مداخله مختلف يهاگروه به آموزان دانش میتقس. 1- 3 جدول

 !Error)2007( گمنیسل و پارکز از برگرفته یگروه يگرامثبت یدرمان روان یدرمان جلسات يمحتوا. 2- 3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark)1995( نیجاکوئ و سیکمفو از برگرفته يرفتار یشناخت درمان جلسات يمحتوا. 3- 3 جدول

not defined.  

 Error! Bookmark notسن هاداده عیتوز بودن نرمال یبررس يبرا رنوفیاسم کولموگروف آزمون. 1- 4 جدول

defined.  

 در کنترل و گرامثبت ،يرفتار یشناخت گروه سه در هایآزمودن سن سهیمقا يبرا سیوال کروسکال آزمون. 2- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   دیشد و متوسط یافسردگ يدارا يهاگروه

 مادر شغل و پدر شغل مادر، التیتحص پدر، التیتحص ،یلیتحص هیپا یفراوان سهیمقا يبرا دو یخ آزمون. 3- 4 جدول

 Error! Bookmark notمتوسط یافسردگ يدارا گروه در کنترل و گرامثبت ،يرفتار یشناخت گروه سه نیب در

defined.  

 مادر شغل و پدر شغل مادر، التیتحص پدر، التیتحص ،یلیتحص هیپا یفراوان سهیمقا يبرا دو یخ آزمون. 4- 4 جدول

 Error! Bookmark notدیشد یافسردگ يدارا گروه در کنترل و گرامثبت ،يرفتار یشناخت گروه سه نیب در

defined.  

 و یشادکام ،یافسردگ يرهایمتغ يهاداده عیتوز بودن نرمال یبررس يبرا رنوفیاسم کولموگروف آزمون. 5- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   متوسط یافسردگ يدارا گروه در یزندگ از تیرضا

 یشناخت گروه سه در یافسردگ آزمون شیپ نمرات سهیمقا يبرا) MANOVA( راهه کی انسیوار لیتحل. 6- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   متوسط یافسردگ يدارا گروه در کنترل و گرامثبت ،يرفتار

 و یشادکام ،یافسردگ يرهایمتغ آزمون پس و شآزمونیپ نمرات نیب رابطه یبررس رسونیپ یهمبستگ آزمون. 7- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   متوسط یافسردگ يدارا گروه در یزندگ از تیرضا

 !Errorمتوسط یافسردگ يدارا گروه در پژوهش يهاگروه يهاانسیوار یهمسان یبررس يبرا نیلو آزمون. 8- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 یافسردگ يدارا گروه در انسیکووار – انسیوار يهاسیماتر یهمگن فرض یبررس يبرا باکس آزمون. 9- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................................................... ................................ ................................   متوسط

 !Errorمتوسط یافسردگ يدارا گروه در پسآزمون و شآزمونیپ ونیرگرس بیش یهمگن مفروضه یبررس. 10- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 نمرات نیانگیم يرو بر) MANCOVA( يریچندمتغ انسیکووار لیتحل يمعنادار آزمون جینتا. 11- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............  متوسط یافسردگ يدارا گروه در یزندگ از تیرضا و یشادکام ،یافسردگ
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 گروه سه یزندگ از تیرضا و یشادکام ،یافسردگ يرهایمتغ آزمون پس و آزمون شیپ نمرات نیانگیم. 12- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .....................  متوسط یافسردگ يدارا گروه در کنترل و گرامثبت ،يرفتار یشناخت

 در آزمون شیپ کنترل با آزمون پس نمرات سهیمقا يبرا) MANCOVA( رهیمتغ چند انسیکووار آزمون. 13- 4 جدول

 Error! Bookmarkمتوسط یافسردگ گروه در یزندگ از تیرضا و یشادکام ،یافسردگ يرهایمتغ در پژوهش گروه سه

not defined.  

 در کنترل و گرامثبت ،يرفتار یشناخت گروه سه نمرات تفاوت سهیمقا يبرا یبونفرون یبیتعق لیتحل. 14- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......  متوسط یافسردگ گروه در یزندگ از تیرضا و یشادکام ،یافسردگ يرهایمتغ

 و یشادکام ،یافسردگ يرهایمتغ يهاداده عیتوز بودن نرمال یبررس يبرا رنوفیاسم کولموگروف آزمون.15- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   دیشد یافسردگ يدارا گروه در یزندگ از تیرضا

 یشناخت گروه سه در یافسردگ آزمون شیپ نمرات سهیمقا يبرا) ANOVA( راهه کی انسیوار لیتحل. 16- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .....................................   دیشد یافسردگ يدارا گروه در کنترل و گرامثبت ،يرفتار

 و یشادکام ،یافسردگ يرهایمتغ آزمون پس و شآزمونیپ نمرات نیب رابطه یبررس رسونیپ یهمبستگ آزمون. 17- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   دیشد یافسردگ يدارا گروه در یزندگ از تیرضا

 !Errorدیشد یافسردگ يدارا گروه در پژوهش يهاگروه يهاانسیوار یهمسان یبررس يبرا نیلو آزمون. 18- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 یافسردگ يدارا گروه در انسیکووار – انسیوار يهاسیماتر یهمگن فرض یبررس يبرا باکس آزمون. 19- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................ ................................ دیشد

 !Errorمتوسط یافسردگ يدارا گروه در پسآزمون و شآزمونیپ ونیرگرس بیش یهمگن مفروضه یبررس. 20- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 نمرات نیانگیم يرو بر) MANCOVA( يریچندمتغ انسیکووار لیتحل يمعنادار آزمون جینتا. 21- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............  دیشد یافسردگ يدارا گروه در یزندگ از تیرضا و یشادکام ،یافسردگ

 ،يرفتار یشناخت گروه سه یزندگ از تیرضا و یشادکام ،یافسردگ يرهایمتغ آزمون شیپ نمرات نیانگیم. 22- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................   دیشد یافسردگ يدارا گروه در کنترل و گرامثبت

 در آزمون شیپ کنترل با آزمون پس نمرات سهیمقا يبرا) MANCOVA( رهیمتغ چند انسیکووار آزمون. 23- 4 جدول
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 مقدمه - 1- 1

هاي اصلی مسئوالن و مردم در تمامی کشورهاي جهان است. یکی موضوع سالمت یکی از دغدغه

هاي مادي تواند هزینهشناختی آن است که عدم توجه به آن مینیز عنصر روانترین عناصر سالمت از مهم

). در حوزه سالمت 2007، 1اي تحمیل کند (سازمان بهداشت جهانیو غیرمادي زیادي را بر هر جامعه

هایی هستند که بیشتر مورد توجه قرار دارند و دلیل آن شرایط خاصی است که این روان افراد و گروه

ها نوجوانان هستند که به دلیل روبرو شدن با تغییرات اساسی در دارند. نمونه بارز این گروه هاگروه

پزشکی زندگی خود ممکن است با استرس زیادي روبرو شوند و زمینه بروز بسیاري از اختالالت روان

ایط زندگی سالی، تغییرات شدید جسمی و روانی، تغییر در شرها مهیا شود. ورود به عرضه بزرگدر آن

هایی از تغییرات در دوره نوجوانی است. در کنار مانند ورود به دانشگاه یا آماده شدن براي کار نمونه

اختالالتی همانند اختالالت اضطرابی، اختالالت رفتاري، اختالالت مرتبط با مصرف مواد، و سایر 

ه سنی بسیار شایع است خصوص افسردگی در این گروی و بهقپزشکی، اختالالت خلاختالالت روان

اي براي پیشگیري و درمان اختالالت بنابراین باید تمهیدات ویژه ).2010، 2(مریکانگاس و همکاران

هاي درمانی اثربخش و جدیدي را که خصوص افسردگی برداشت و روششایع دوران نوجوانی و به

  هاي سنتی داشته باشند معرفی کرد.هاي بهتري نسبت به درمانویژگی

شود و هاي مختلف هم زمان در حوزه روانشناسی نیز مشاهده مییشرفت روزافزون علوم در حوزهپ

ها درمانیهاي گذشته چند اصل اساسی بر رواناثرات قابل توجهی نیز بر این رشته داشته است. در ده

شتند و در عوض هاي مثبت انسان تمرکزي نداها بر جنبهسایه افکنده بود. اول این که بسیاري از درمان

پزشکی هاي رواندادند. در درمان بیماريبیشتر نکات منفی شخصیت و رفتار افراد را مورد هدف قرار می

صورت مستقیم بر روي کاهش عالئم مخرب تمرکز داشتند. این در حالی است که نیز، این رویکردها به

هاي و نقاط قوت بسیاري است و با در رویکردهاي جدید اعتقاد بر این است که انسان داراي توانایی

توان عالوه بر کاهش رفتارهاي بیمارگونه، حرکت فرد به سمت رشد را نیز تمرکز بر این نقاط قوت می

تر این است که در ضمن کاهش تسهیل کرد. دیگر کاهش عالئم منفی هدف نیست بلکه هدف بزرگ
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اي که . دومین مسئله)2009، 3وبومیرسکی(سین و ل هاي مثبت فرد نیز شکوفا شودعالئم منفی، ویژگی

شناختی بسیار پیچیده و دشوار هاي روانهم اکنون مورد توجه است این است که لزومی ندارد درمان

تر به هدف اصلی یعنی درمان بیمار رسید، نیازي به استفاده از هاي سادهباشند، بلکه اگر بتوان با روش

هاي درمانی هاي اخیر روشنیست. به همین دلیل نیز در سالبر و پیچیده هاي پرهزینه، زمانروش

ها دیده اند که از نظر اثربخشی نیز تفاوتی بین آنهاي سنتی شدهتر جایگزین درمانمدت و کم هزینهکوتاه

با توجه به این موارد، هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو  .)2011، 4الیوس و همکارانشود (نمی

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی بر روي افسردگی متوسط و شدید در درمانی مثبترویکرد روان

 آموزان پسر دبیرستانی منطقه شش شهر تهران است.دانش

  بیان مسئله - 2- 1

ترین مراحل حیات است. مسائل و یچیدهترین و پترین و در عین حال آشفتهدوران نوجوانی از مهم

واجه حران و فشار نامید (خبتوان نوجوانی را دوره اي است که میگونههاي ناشی از بلوغ بهدشواري

جاد تغییرات ). نوجوانی زمان ای1391؛ به نقل از نریمانی، حسن زاده و ابوالقاسمی، 1375رشیدان، 

غییرات تن گذر ها و مرحله گذر از دوره کودکی به بزرگسالی است. در طی ایبراي نوجوانان و خانواده

 ین حالعزا و در افتد که ممکن است هیجانختی، روانی و جنسی براي نوجوان اتفاق میجسمی، شنا

یگر این افراد د). از سوي 1391، به نقل از ربیعی و همکاران، 2002ترساننده باشد (جیمز و همکاران، 

امل سبب وعسالی، ورود به دانشگاه و یا بازار کار کنند. مجموعه این باید خود را آماده زندگی بزرگ

ها افسردگی شناختی در این گروه باال باشد که از جمله آنشود که میزان شیوع برخی مشکالت روانمی

 است.

- ي دانشاي بر رواند که افسردگی در نوجوانان شیوع باالیی دارد. در مطالعهمطالعات نشان داده

درصد  58آموزان پسر انشدرصد و در د 73آموزان دختر آموزان ایرانی، شیوع افسردگی در دانش

وانان درصد از نوج 2/71). در پژوهش دیگري نیز 1383گزارش شده است (ظهیرالدین و همکاران، 

فسردگی شدید ا). میزان شیوع 1383دبیرستانی داراي درجاتی از افسردگی بودند (منیرپور و همکاران، 

  ).3139(کردي و همکاران، درصد گزارش شد  7/21نیز در یک مطالعه در نوجوانان دبیرستانی 

هاي سالمت روان منجر به شناخت بهتر ما نسبت چندین دهه پژوهش در روانشناسی و سایر حوزه

ترین اختالالت توان از شایعترین بیماري روانی یعنی افسردگی شده است. افسردگی را میبه شایع

مندي د از: خلق افسرده، کاهش عالقهانپزشکی دانست. این اختالل با عالیمی همراه است که عبارتروان

خوابی یا پرخوابی، سرآسیمگی یا کندي ها، کاهش وزن، کمها یا اکثر آنیا لذت بردن از تمام فعالیت
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ارزشی یا احساس گناه مفرط یا نامتناسب، کاهش روانی حرکتی، خستگی یا کاهش انرژي، احساس بی

). 2012، 5اره مرگ یا خودکشی (اولتمنز و اِمريتوانایی اندیشیدن یا تمرکز و افکار راجعه درب

ها رویکرد ترین آناند که مطرحشناختی و درمان افسردگی داشتهرویکردهاي بسیاري سعی در تبیین سبب

  شناختی رفتاري است.

). مدل 1964شکل گرفت (بک،  6توسط آرون تی. بک 1960شناخت درمانی در اوایل دهه 

ها از رویدادها است. یک ها و رفتارهاي افراد متأثر از ادراك آنکه هیجاندارد شناختی درکل، بیان می

کند بلکه شیوه بازسازي موقعیت در ذهن فرد است ها را تعیین نمیموقعیت به خودي خود احساس آدم

پردازان شناختی رفتاري عقیده ). درباره افسردگی نظریه1998کند (بک، که احساس او را مشخص می

افراد افسرده در تعبیر کردن رویدادهاي خاص زندگی سوءگیري منفی دارند و همین به دارند که 

کند. همچنین افراد افسرده با فعال کردن یک رشته افکار که بک ها کمک میهاي شناختی آنتحریف

 دهند. مثلث شناختی دیدگاه منفیزا واکنش نشان مینامید، به تجربیات استرس 7ها را مثلث شناختیآن

نسبت به خود، دنیا و آینده است. وقتی این نحوه افسرده ساز در نظر گرفتن خود دنیا و آینده فعال 

یابد و سبب افسردگی اي ادامه میواره افسردگی نام دارد)، از طریق فرایند چرخهشود (که طرحمی

رفتاري بر روي اگرچه مطالعات بسیاري از اثربخشی درمان شناختی ). 2011، 8شود (کرنی و ترالمی

، 11فورمن و همکاران؛ 2005، 10رابیز و همکارانِد ؛ 2008، 9افسردگی حکایت دارند (براي مثال وانگ

دهند که هاي جدید نشان می)، اما برخی پژوهش1390زاده، رحمانیان، میرزائیان و حسنو  2007

سه با استفاده از درمان تواند در مقایگرا براي کاهش افسردگی متوسط میاستفاده از رویکرد مثبت

  شناختی رفتاري نتایج بهتري به همراه داشته باشد.

 12توسط مارتین سلیگمن 2000طور رسمی در سال گرا رویکردي است که بهشناسی مثبتروان

شناسی بالینی را به فراتر گرا این موضوع را هدف قرار داد که تمرکز روانشناسی مثبتمعرفی شد. روان

. این رویکرد به )2005و سلیگمن،  13ورث، استین(داك تسکین مستقیم آن گسترش دهداز بیماري و 

هاي بیماري کافی نیست و کند که فقط از بین بردن نشانهشناختی، بر این نکته تأکید میاختالالت روان

گرا شروع به طراحی شناسان مثبتدرمانگران باید زندگی افراد را در جهت مثبت سوق دهند. روان

هاي هاي درمانی یا فعالیتگرا شیوهشناسی مثبتهاي رواناند. مداخلههاي جدیدي کردهمداخله
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هاي مثبت را پرورش دهند ها یا شناختشان این است که احساسات، رفتارقصدمندي هستند که هدف

جود دارد گرا وهاي مختلفی در زمینه روانشناسی مثبتاکنون درمان). هم2009، 1(سین و لوبومیرسکی

-درمانی مثبت، روان3، درمان توانایی محور2هااند از: مشاوره مبتنی بر تواناییها عبارتکه برخی از آن

)، 2010، 9(وانگ 8)، معنا درمانی2009، 7مو(ماگیار 6، امید درمانی5زیستی درمانی - ، به4گرا

 11بهبود کیفیت زندگی )، درمان مبتنی بر2011(الیوس و همکاران،  10هاي فعالیت مثبتمداخله

هرچند اثر بخشی مداخله .)2009، 14(کونولی و کونولی 13) و خانواده درمانی مثبت2006، 12(فریش

؛ 2006گرا بر روي افسردگی در مطالعات مختلفی تائید شده است (سلیگمن و همکاران، هاي مثبت

ئم شدیدتر تردیدهایی وجود )، اما در زمینه اثربخشی آن در اختالالت با عال2011، 15الیوس و همکاران

  دارد.

درمان شناختی رفتاري هم بر روي هاي مختلف نتایج به دست آمده نشان داده است که در پژوهش

). براي مثال 2004، 16ت (کومپتونافسردگی متوسط و هم شدید مفید و داراي اثربخشی زیادي بوده اس

اندازه دارو درمانی در درمان شناختی بهنتایج به دست آمده نشان داد که  2005در پژوهشی در سال 

کاهش عالئم افسردگی متوسط و شدید مؤثر است و تفاوتی در اثرگذاري این شیوه درمانی بر روي 

گرا بر روي ، اما مداخالت مثبت)2005رابیز و همکاران، ِد افسردگی شدید و متوسط وجود ندارد (

؛ سین و 2006(سلیگمن و همکاران، اند اختالالت خفیف تا متوسط بیشترین تأثیر را داشته

توان در افسردگی متوسط از رویکرد ). سؤالی که وجود دارد این است که آیا می2009، 17لوبومیرسکی

گرا در ها نشان دهند که رویکرد مثبتجاي درمان شناختی رفتاري استفاده کرد؟ اگر پژوهشگرا بهمثبت

ی مساوي یا بیشتري در درمان افسردگی متوسط دارد، به دالیل مقایسه با رویکرد شناختی رفتاري اثربخش

مختلف استفاده از آن بر رویکرد شناختی رفتاري اولویت دارد. برخالف درمانی شناختی رفتاري که در 

ها و صفات مثبت فرد تأکید گرا بر تواناییدرمانی مثبتآن تأکید بر کاهش عالئم اختالل است، در روان
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تر است و تربیت یک صرفهگرا از نظر زمان و هزینه مقرون بهدرمانی مثبتروان شود. همچنینمی

اگرچه در مطالعات ). 2011وقت و هزینه کمتري نیاز دارد (الیوس و همکاران، گرا بهدرمانگر مثبتروان

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی بر روي بسیاري به بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت

متوسط و شدید پرداخته شده است اما با بررسی منابع موجود پژوهشی به دست نیامد که این  افسردگی

بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اثربخشی مداخالت را مقایسه کرده باشد. 

دید گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی بر روي افسردگی متوسط و شدرمانی مثبتدو رویکرد روان

 آموزان پسر دبیرستانی منطقه شش شهر تهران با یکدیگر تفاوت دارد یا خیر؟در دانش

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

لدین و اند که نوجوانان دبیرستانی میزان باالیی از افسردگی (ظهیرامطالعات مختلف نشان داده

ین شیوع ادهند. ا نشان می) ر1393؛ کردي و همکاران، 1383؛ منیرپور و همکاران، 1383همکاران، 

خالت نجام مدادي و اجتواند بر زندگی آینده آنان نیز اثرات منفی برجاي بگذارد نیازمند توجه باال که می

  مناسب است.

اند که درمان شناختی رفتاري در کاهش عالئم افسردگی داراي از سوي دیگر مطالعات نشان داده

- . روان)2007، 3فورمن و همکاران؛ 2005، 2ابیز و همکارانرِد ؛ 2008، 1(وانگکار آیی باالیی است 

هاي اخیر مطرح شده است در ابتدا باهدف درمان افسردگی ارائه شد گرا نیز که در سالدرمانی مثبت

)، اما بر روي سایر اختالالت از جمله اضطراب نیز اثربخش دانسته شده 2006(سلیگمن و همکاران، 

گرا در این است که ). تفاوت رویکرد شناختی رفتاري و رویکرد مثبت2005است (فاوا و همکاران، 

کنند (الیوس و همکاران، رویکردهاي شناختی رفتاري بر روي کم کردن عالئم افسردگی تمرکز می

تواند با کاهش دادن گرا بر این فرضیه استوار است که افسردگی نه تنها می. اما روانشناسی مثبت)2011

وسیله به تواند مستقیماً و در درجه اول بهاش به طرز مؤثري درمان شود بلکه همچنین میعالئم منفی

(سلیگمن و همکاران،  هاي منش و معنی داشتن درمان شودواناییهاي مثبت، توجود آوردن هیجان

گرا بر روي اختالالت خفیف تا متوسط اثربخشی باالیی اند که رویکرد مثبت). مطالعات نشان داده2006

). اگر این موضوع در مطالعات مختلف 2009، 4؛ سین و لوبومیرسکی2006(سلیگمن و همکاران، دارد 

تري را انتخاب کرد. با توان در شروع درمان افسردگی، درمان مناسبشود، می دیگري نیز نشان داده

توان در موارد افسردگی متوسط از گراي گروهی، میدرمانی مثبتتوجه به هزینه کم و مزایاي دیگر روان

 گرا و در موارد افسردگی شدید از درمان شناختی رفتاري استفاده گردد.روان درمانی مثبت

                                                
1 Wong 
2 DeRubeis et al 
3 Forman et al 
4 Sin & Lyubomirsky 
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  پژوهش افاهد - 4- 1

  اهداف کلی - 1- 4- 1

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش درمانی مثبتروانتعیین اثربخشی  .1

 هاي داراي افسردگی متوسط و شدید.افسردگی و افزایش شادکامی و رضایت از زندگی در گروه

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در کاهش درمانی مثبتروانمقایسه اثربخشی  .2

 هاي داراي افسردگی متوسط و شدید.افسردگی و افزایش شادکامی و رضایت از زندگی در گروه

  اهداف جزئی - 2- 4- 1

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در کاهش درمانی مثبتروانتعیین اثربخشی  .1

 افسردگی در گروه داراي افسردگی متوسط.

شناخت درمانی گروهی در کاهش گراي گروهی و درمانی مثبتروانتعیین اثربخشی  .2

 افسردگی در گروه داراي افسردگی شدید.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش درمانی مثبتروانتعیین اثربخشی  .3

 شادکامی در گروه داراي افسردگی متوسط.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش درمانی مثبتروانتعیین اثربخشی  .4

 گروه داراي افسردگی شدید. شادکامی در

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش درمانی مثبتروانتعیین اثربخشی  .5

 رضایت از زندگی در گروه داراي افسردگی متوسط.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش درمانی مثبتروانتعیین اثربخشی  .6

 د.رضایت از زندگی در گروه داراي افسردگی شدی

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در کاهش درمانی مثبتروانمقایسه اثربخشی  .7

 افسردگی در گروه داراي افسردگی متوسط.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در کاهش درمانی مثبتروانمقایسه اثربخشی  .8

 افسردگی در گروه داراي افسردگی شدید.

گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش  گرايدرمانی مثبتروانمقایسه اثربخشی  .9

 شادکامی در گروه داراي افسردگی متوسط.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش درمانی مثبتروانمقایسه اثربخشی  .10

 شادکامی در گروه داراي افسردگی شدید.
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یش گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزادرمانی مثبتروانمقایسه اثربخشی  .11

 رضایت از زندگی در گروه داراي افسردگی متوسط.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش درمانی مثبتروانمقایسه اثربخشی  .12

  رضایت از زندگی در گروه داراي افسردگی شدید.

 هاي پژوهشفرضیه - 5- 1

گروه گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی در درمانی مثبتروان .1

 داراي افسردگی متوسط موثر هستند.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی در گروه درمانی مثبتروان .2

 داراي افسردگی شدید موثر هستند.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش شادکامی در گروه درمانی مثبتروان .3

 داراي افسردگی متوسط موثر هستند.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش شادکامی در گروه انی مثبتدرمروان .4

 داراي افسردگی شدید موثر هستند.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش رضایت از زندگی درمانی مثبتروان .5

 در گروه داراي افسردگی متوسط موثر هستند.

روهی در افزایش رضایت از زندگی گراي گروهی و شناخت درمانی گدرمانی مثبتروان .6

 در گروه داراي افسردگی شدید موثر هستند.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در کاهش درمانی مثبترواناثربخشی  .7

 افسردگی در گروه داراي افسردگی متوسط متفاوت است.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در کاهش درمانی مثبترواناثربخشی  .8

 ر گروه داراي افسردگی شدید متفاوت است.افسردگی د

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش درمانی مثبترواناثربخشی  .9

 شادکامی در گروه داراي افسردگی متوسط متفاوت است.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش درمانی مثبترواناثربخشی  .10

 تفاوت است.شادکامی در گروه داراي افسردگی شدید م

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش رضایت درمانی مثبترواناثربخشی  .11

 از زندگی در گروه داراي افسردگی متوسط متفاوت است.

گراي گروهی و شناخت درمانی گروهی در افزایش رضایت درمانی مثبترواناثربخشی  .12

 از زندگی در گروه داراي افسردگی شدید متفاوت است.



9 
 

 تعریف متغیرها - 1-6

 افسردگی - 1- 6- 1

اي وجود داشته باشد زمان در یک دوره دو هفتهتا از عالئم زیر هم 5حداقل الف) تعریف نظري: 

عالقگی و ) بی2) خلق افسرده، یا (1و نشانه تغییري در کارکرد قبلی باشد؛ حداقل یکی از عالئم یا (

- ها، کاهش وزن، کمر آنها یا اکثلذت بردن از تمام فعالیتمندي یا خلق افسرده، کاهش عالقهلذتی. بی

ا یرزشی اخوابی یا پرخوابی، سرآسیمگی یا کندي روانی حرکتی، خستگی یا کاهش انرژي، احساس بی

گ یا ره مراحساس گناه مفرط یا نامتناسب، کاهش توانایی اندیشیدن یا تمرکز و افکار راجعه دربا

  ).2013مریکا، پزشکی آخودکشی (انجمن روان

  آورد.به دست می )BDI-II( 2نامه افسردگی بک اي که فرد در پرسشنمرهب) تعریف عملیاتی: 

 گرادرمانی مثبتروان - 2- 6- 1

ي قصدمندي هاهاي درمانی یا فعالیتگرا شیوهشناسی مثبتهاي روانمداخلهالف) تعریف نظري: 

سین و (هاي مثبت را پرورش دهند ا یا شناختهشان این است که احساسات، رفتارهستند که هدف

  ).2002لوبومیرسکی، 

 است که گرا، درمانی گروهیدر پژوهش حاضر منظور از روان درمانی مثبتب) تعریف عملیاتی: 

ز و شود (پارکبر روي افراد گروه مداخله به مدت هشت جلسه یک و نیم ساعته هفتگی اجرا می

  ).2007سلیگمن، 

  شناختی رفتاريدرمان  - 3- 6- 1

سال گذشته  40عنوان یک مدل درمانی در طی درمان شناختی رفتاري به الف) تعریف نظري:

توسط آرون تی بک و همکارانش توسعه داده شده و اصالح شده است و درمان انتخابی براي بیماران 

، 2؛ هوفمان و اسمیتز2008، 1(کویجپرز و همکاران مبتال به افسردگی و اختالالت اضطرابی است

هاي جسمانی درمان رفتاري بازسازي تفکر، احساس، رفتار و نشانه –). هدف درمان شناختی 2008

). این درمان تشکیل شده از دو رویکرد شناختی و 2008، 3جویان است (اندرسون، واتسون و دیویدسون

جویان بتوانند ریزي شده است و در پی آن است که درمانپایهاینجا و اکنون  رفتاري است که برپایه

).2000، 4شان پدید بیاورند (وایتهاي دلخواه را در زندگیدگرگونی

                                                
1 Cuijpers et al. 
2 Hofmann & Smits 
3 Anderson, Watson & Davidson 
4 White 
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در پژوهش حاضر منظور از درمان شناختی رفتاري، درمانی گروهی است که ب) تعریف عملیاتی: 

اه ایالتی تگزاس طراحی شده است. این درمان در هشت جلسه یک و نیم در دانشگ 1995در سال 

).1995، 5شود (کمفویس و جاکوئینساعتی هفتگی برگزار می

                                                
5 Kamphuis & Jacquin 



  

  

  

  

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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 مقدمه - 1- 2

ي و در این فصل مرور مختصري بر ادبیات موجود در زمینه افسردگی، درمان شناختی رفتار

هاي تشخیصی، گیرد و تاریخچه، مالكشود. ابتدا افسردگی مورد بررسی قرار میگرا میمثبتدرمانی روان

مرور دو درمان شناخته شده براي افسردگی شود. پس از آن بههاي رایج آن ذکر میعلل پیدایش و درمان

یدایش شود. به این منظور تاریخچه پگرا پرداخته مییعنی درمان شناختی رفتاري و درمان مثبت

خصوص هاي نظري آن و انواع رویکردهاي درمانی مشتق شده از آن و بهگرا، پایهشناسی مثبتروان

گراي گروهی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پس از آن نیز توضیحاتی در درمانی مثبتروان

 هد شد. درارائه خواهاي شناخته شده این درمان درباره افسردگی رابطه با درمان شناختی رفتاري و مدل

ها در داخل و خارج از هاي مرتبط با پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده از آنپایان فصل نیز پژوهش

  کشور ارائه خواهد شد.

 پیشینه پژوهش - 2- 2

  افسردگی - 2-2-1

  اریخچهت -2-2-1-1

طوالنی در  اي بسیارافسردگی اختاللی است که در تمام دوران وجود داشته و بنابراین تاریخچه

هایی از آنچه ما ها آمده و توصیفهاي بسیار دور در نوشتهمتون علمی بشر دارد. این اختالل از زمان

شاه » عهد عتیق«خوانیم، در بسیاري از مدارك طبی قدیم وجود دارد. داستان امروزه اختالالت خلقی می

اند. حدود افسردگی را توصیف کردهسائول و داستان خودکشی آژاکس در ایلیاد هومر هر دو یک سندرم 

سال قبل از میالد، بقراط اصطالح مانی و مالنکولی را براي توصیف اختالالت روانی به کار برد. در  450

افسردگی را ناشی از  De Medicineسال قبل از میالد، کورنلیوس سلسوس در کتاب  100حدود 

صفراي سیاه معرفی نمود. این اصطالح را پزشکان دیگر از جمله ارسطو و جالینوس نیز به کار بردند، و 

طور الکساندر ترالز در قرن ششم. در قرون وسطی، طبابت در ممالک اسالمی رونق داشت و رازي همین

بونت نوعی بیماري روانی را  1686سال  نمودند. درسینا مالنکولی را بیماري مشخصی تلقی میو ابن

ژول فالره حالتی را شرح داد و  1854نامید. در سال  maniac-melanchlicusتوصیف نمود و آن را 
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را شرح داد. امیل  7نام نهاد. تقریبًا در همان زمان بایارژه فرانسوي جنون دو شکلی 6آن را جنون ادواري

هاي بندي اساسی بیماريیو را توصیف نمود و نخستین طبقهدپرس - بیماري منیک 1896کرپلین در سال 

ها، تا شروع قرن بیستم ). اما با تمام این تالش2007روانی را به وجود آورد (سادوك و سادوك، 

  پیشرفت چندانی در شناخت و درمان اختالل افسردگی صورت نپذیرفته بود.

الالت روانی و خصوص افسردگی انجام بدون شک، مطالعاتی که در طول قرن بیستم در زمینه اخت

هاي ژنتیکی تر از تمام اعصار بود. در اواخر این قرن مشخص شد که افسردگی پایهگرفت بسیار بیش

(کرنی و ترال،  شناختی خاصی در مغز افراد مبتال به آن وجود داردبسیار قوي دارد و اختالالت زیست

و بالت و  9، بیبرینگ8ی افسردگی، افرادي چون فرویدهاي روان پویشهمچنین در زمینه تبیین ).2011

نیز با ارائه  14و سلیگمن 13، بک12، رِم11نظریات بسیار مهمی را ارائه دادند. افرادي چون لوینسون 10زورف

-). اکنون ما می2003، 15هاي رفتاري و شناختی خود، درك ما از این اختالل را افزایش دادند (کارمدل

ها مانند درمان درمانیهاي دارویی بسیار مؤثر و همچنین انواع رواندگی از درمانتوانیم براي درمان افسر

  ).2012استفاده کنیم (اولتمنز و ِامري،  17و درمان بین فردي 16شناختی

  بنديبقهط -2-2-1-2

یک بخش مهم از فرایند ارزیابی بیماران، تشخیص اختالل بر پایه طبقات تشخیصی رسمی است که 

) استفاده DSM-5( 18معموًال ویرایش پنجم کتابچه تشخیصی و آماري اختالالت روانی براي این کار

اختالل افسردگی، در  DSM-IV-TRشود. متن تجدید نظر شده ویرایش چهارم این کتابچه یعنی می

طبقه جدیدي با نام اختالالت  DSM-5قرار داشت. اما در  19تري به نام اختالالت خلقیطبقه گسترده

، 20اختالل بد تنظیمی خلق مخربدر نظر گرفته شده است که شامل این اختالالت است: افسردگی 

، اختالل 22اختالل افسرده خویی، شود)(که افسردگی یک قطبی نیز نامیده می 21اختالل افسردگی اساسی

                                                
6 La Folie Circulaire 
7 Folie A Double Forme 
8 Freud 
9. Bibring 
10. Blatt And Zuroff 
11. Lewinsohn 
12. Rehm 
13. Beck 
14 Seligman 
15 Carr 
16 Cognitive Therapy 
1717 Interpersonal Therapy 
18. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 
19.Mood Disorders 
20 Disruptive mood dysregulation disorder 
21. Major Depressive Disorder 
22. Dysthymic Disorder 
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، اختالل افسردگی ناشی از دارو، اختالل افسردگی ناشی از سایر شرایط پزشکی 23مالل پیش از قاعدگی

هاي اصلی ). یکی از تفاوت2013پزشکی آمریکا، (انجمن روان) NOS( 24اختالل افسردگی نامعینو 

DSM-IV-TR  وDSM-5 ) در طبقۀ کالسیک اختالل افسردگی عمدهMDD تمایز بین دورة ،(

شناسی متفاوت و ر بر اساس این فرض است که هر دو مورد از لحاظ سببواحد و راجعه است. این ام

  هاي مختلف بودند، اگرچه همۀ اشکال راجعه لزومًا مزمن نیستند.پذیريبا آسیب

 هاي تشخیصیالكم -2-2-1-3

  ست:هاي زیر در نظر گرفته شده ابراي تشخیص افسردگی اساسی مالك DSM-5در 

ي اي وجود داشته باشد و نشانهي دو هفتهزمان در یک دورهزیر هم الف) حداقل پنج تا از عالئم

عالقگی و یب) 2) خلق افسرده باشد، یا (1تغییري در کارکرد قبلی باشد؛ حداقل یکی از عالئم یا (

 .وضوح از بیماري طبی عمومی ناشی شده است را منظور نکنید: عالیمی که بهنکته .لذتیبی

قات روز و تقریبًا همه روزها، چه طبق گزارش خود بیمار از خلق افسرده در اکثر او .1

اش (مثًال احساس کند غمگین است، یا احساس پوچی و یا ناامیدي کند)، چه طبق احساس ذهنی

تواند : در اطفال و نوجوانان مینکتهرسد). (ي دیگران (مثالً بگویند گریان به نظر میمشاهده

 .باشد) 25صورت خلق تحریک پذیربه

ها، اکثر اوقات ي فعالیتمندي یا لذت بردن از همه یا تقریبًا همهکاهش واضح عالقه .2

ات اش، چه بنا بر مشاهدروز و تقریبًا همه روزها (چه طبق گزارش خود بیمار از احساس ذهنی

 دیگران).

زن وکاهش چشمگیر وزن بدون اجراي برنامه (رژیم) خاصی براي الغري، یا افزایش  .3

ي باً همهتقری وزن بدن بیش از پنج درصد در عرض یک ماه)، یا کاهش یا افزایش اشتها (مثًال تغییر

 .: در کودکان نرسیدن به وزن قابل انتظار را باید در نظر گرفت)نکتهروزها. (

 .طور تقریباً هر روزهکم خوابی یا پر خوابی به .4

د، ران مشهود باشرکتی در تقریبًا همه روزها (براي دیگح -سرآسیمگی یا کندي روانی .5

 قراري یا کند شدن را گزارش کند).نه اینکه فقط خود بیمار احساس ذهنی بی

 .احساس خستگی یا از دست دادن انرژي تقریبًا همه روزها .6

نی که حتی ممکن است هذیا(ارزشی یا احساس گناه مفرط یا نامتناسب احساس بی .7

 ست).ه به خاطر بیمار بودن کافی نیباشد) تقریباً هر روز (صرف مالمت نفس یا احساس گنا

                                                
23 premenstrual dysphoric disorder 
24. Not Otherwise Specified 
25 irritable 



73 
 

ش گزار کاهش قدرت تفکر یا تمرکز، یا احساس بال تصمیمی، تقریباً هر روز (چه طبق .8

 بیمار از احساس ذهنی خود، چه بنا بر مشاهده دیگران).

 ن هیچافکار عود کننده درباره مرگ (نه فقط ترس از مردن)، فکر مکرر خودکشی بدو .9

 .اي معین براي انجام خودکشیکشی، یا داشتن نقشهنقشه خاصی، اقدام به خود

ا هاي او رارکردب) عالئم از نظر بالینی رنج و عذاب چشمگیري براي بیمار ایجاد کرده باشد و یا ک

 .ختل کرده باشدهاي مهم زندگی مهاي اجتماعی، شغلی، یا سایر حوزهدر حوزه

 .شدیماري طبی عمومی نداشته باپ) عالئم ربطی به اثرات جسمی مستقیم یک ماده یا یک ب

  ر یک دوره افسردگی اساسی است.هاي الف تا پ نشانگمالك نکته:

ن، فقدا پاسخ به یک فقدان مهم ممکن است باعث احساسات غمگینی شدید، نشخوار درباره نکته:

 رهشبیه دوخوابی، اشتهاي کم، و کاهش وزن باشد که در مالك الف اشاره شده است و ممکن است بی

تناسب یا م افسردگی باشد. اگرچه با وقوع یک فقدان چنین عالیمی ممکن است قابل درك به نظر برسد

قدان فی به با فقدان برداشت شود، اما احتمال وقوع یک دوره افسردي اساسی در کنار یک پاسخ طبیع

ست اچه فردي اریخت باید مورد توجه قرار گیرد. این تصمیم نیازمند استفاده از تشخیص بالینی و توجه به

  .رار گیردوجه قتو هنجارهاي اجتماعی در رابطه با نشان دادن پریشانی در هنگام فقدان نیز باید مورد 

اختالل  به نحو بهتري با اختالل اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنی،ت) وقوع دوره افسردگی اساسی 

هاي سایکوتیک و سایر اختالل نیهاي طیف اسکیزوفراسکیزوفرنی فرم، اختالل هذیانی یا سایر اختالل

  قابل توجیه نباشد.

  ث) هرگز یک دوره مانیا یا هیپومانیا دیده نشده باشد.

ب به ابل انتساقهاي شبه مانیا یا شبه هیپومانیا ناشی از سوء مصرف مواد باشد یا اگر همه دوره نکته:

پزشکی نیست (انجمن روان بی عمومی باشد، این مالك قابل اعمالطشناختی یک شرایط اثرات روان

  ).2013آمریکا، 

 یوع شناسیش -2-2-1-4

هاي غمگینی را که رایج نیز هستند را به این افسردگی یک بیماري بسیار شایع است، اما اگر حالت

درصد و  6/16شیوع طول عمر افسردگی اساسی میزان اضافه کنیم این رقم حتی افزایش خواهد یافت. 

هاي موجود، میزان همچنین طبق پژوهش ).2011(کرنی و ترال، درصد است  7/6شیوع یک ساله آن 

دهد شیوع افسردگی هاي مختلف متفاوت است. براي مثال مطالعات نشان میشیوع افسردگی در گروه

 50تا  20این بر). عالوه2007سادوك و سادوك، ؛ 2009اساسی در زنان دو برابر مردان است (کاالت، 
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تر از دهند و این میزان در دختران نوجوان بیشدرصد از نوجوانان سطوحی از افسردگی را نشان می

  ).2006، 26پسران نوجوان است (هانکین

خصوص زنان نابارور ها شایع است، افراد نابارور و بههایی که افسردگی در آناما یکی از گروه

زوج نابارور در ایتالیا اجرا  1000پژوهشی را بر روي  2011در سال  27ستند. چیافارینو و همکارانه

درصد از مردان داراي عالئم افسردگی هستند  9/6درصد از زنان و  9/17کردند. نتایج آنان نشان داد که 

ان، نتایج نشان داد که زن نابارور در ایر 370). در مطالعه دیگري بر روي 2011(چیافارینو و همکاران، 

)، و این میزان در 2004باشند (رمضان زاده و همکاران، درصد از این زنان داراي افسردگی می 8/40

سبحانی نژاد و  ).2008، 28درصد گزارش شد (نورباال و همکاران 48پژوهش مشابه دیگري در ایران 

رسی کردند و دریافتند که افسردگی در هاي بارور و نابارور اصفهانی برهمایی نیز افسردگی را در زوج

  ).2008هاي بارور است (سبحانی نژاد و همایی، تر از زوجطور معناداري بیشهاي نابارور بهزوج

  بب شناسیس -2-2-1-5

 یستیزعوامل  -2-2-1-5-1

 هاي زیستیآمین

افراد مبتال به اي در بروز افسردگی دارند. در هاي زیستی نقش برجستهرسد که آمینبه نظر می

(کرنی و ترال، شود با کاهش روبرو می 31و دوپامین 30نفرین، نوراپی29افسردگی سطوح سروتونین

-را مطرح کرد که بر طبق آن کمبود نوراپی 33کوالمینفرضیه کاته 1965در سال  32شیلدکرات ).2011

-بود که اعالم می 34کوالمین فرضیه ایندوالمینشود. جایگزین فرضیه کاتهنفرین موجب افسردگی می

ها که اکنون مدل کاهش هاي رفتاري افسردگی دخالت دارد. این مدلداشت، کمبود سروتونین در نشانه

هاي خلقی بودند (هالجین شوند، پیشرفت مهمی در شناختن عوامل زیستی اختاللنامیده می 35مونوآمین

) و ACh( 36توان به استیل کولینیهاي مرتبط با افسردگی مرسانه). از دیگر عصب2010و ویتبورن، 

  ) اشاره کرد.GABA( 37اسید گاما آمینو بوتیریک

  

                                                
26 Hankin 
27. Chiaffarino 
28 Noorbala et al 
29. serotonin 
30. norepinephrine 
31. dopamine 
32. Schildkraut 
33.catecholamine 
34.indolamine 
35.monoamine depletion model 
36.Acetylcholine 
37.gamma-Aminobutyric acid 
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 عوامل هورمونی

ها ترین آنگیرد که از جمله مهمدر افراد مبتال به افسردگی تغییرات هورمونی مهمی صورت می

کورتیزول هورمونی است که در بسیج امکانات  ).2011(کرنی و ترال،  است 38افزایش سطوح کورتیزول

رسد که این هورمون در افراد مبتال به اختالل افسردگی بدن در مواقع استرس دخالت دارد. به نظر می

هاي مؤثر بر ). از دیگر هورمون2010شود (هالجین و ویتبورن، تري تولید میاساسی به مقدار بیش

اشاره کرد. اغلب زنان بعد از زایمان به مدت یک یا دو روز  هاي جنسیتوان به هورمونافسردگی می

شوند. همچنین درصد دستخوش افسردگی پس از زایمان می 20کنند و تقریبًا احساس پریشانی می

 اندعنوان عاملی براي افسردگی نام بردهها نیز از کاهش استرادیول و پروژسترون بهبرخی پژوهش

ید نیز در برخی افراد مبتال به افسردگی گزارش شده است. این ). کژکاري تیروئ2009(کاالت، 

اند و در صورتی که با درمان جایگزینی ها اغلب با باال بودن سطح پادتن ضد تیروئید همراهناهنجاري

توانند پاسخ به درمان ضد افسردگی را تضعیف کنند. همچنین سوماتواستاتین هورمون اصالح نشوند می

CSF یابد و به این دلیل احتمال کند در افراد افسرده کاهش میون رشد را مهار میکه ترشح هورم

  ).2007دخالت هورمون رشد نیز در افسردگی وجود دارد (سادوك و سادوك، 

 عوامل کالبدشناسی عصبی

ت جار فعالیاند که افسردگی شدید اغلب با الگوهاي نابهنبرخی از مطالعات مربوط به مغز نشان داده

بررسی ). 2012(اولتمنز و ِامري،  همچنین تغییرات ساختاري در مناطق مختلف آن همراه استمغز و 

طه پ رابافراد بهنجار معلوم کرده است که بین خلق شاد و افزایش فعالیت در قشر پیش پیشانی چ

در ند دهمی پیشانی چپ کاهش فعالیت را نشاننیرومندي وجود دارد. اغلب افراد افسرده در قشر پیش

همچنین در برخی از  ).2009(کاالت، یابد ها افزایش میپیشانی راست در آنحالی که فعالیت قشر پیش

-اکی از نقایص کانونیحیابد که ها کاهش میمپ یا هر دو آندار یا هیپوکابیماران افسرده حجم هسته دم

حیه گلوکز در چندین نا فتاري مرتبط است. در نهایت افزایش متابولیسمر - هاي عصبیتر در دستگاه

گی انوادخلیمبیک بخصوص در بیماران دچار افسردگی نسبتًا شدید عودکننده و بیمارانی که سابقه 

 ).2007(سادوك و سادوك،  اختالل خلقی را دارند دیده شده است

 عوامل ژنتیک

ا دارد. دهند که افسردگی میزان متوسطی از توارث پذیري رهاي مربوط به وراثت نشان میبررسی

ها نشان داده است که اگر یکی از والدین مبتال به اختالل خلقی باشد خطر ابتالي فرزند مطالعه خانواده

درصد است در حالی که اگر هر دو والد مبتال باشند این خطر دو برابر  25تا  10وي به اختالل خلقی 

                                                
38. cortisol 
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د سبب شناسی اختالالت خلقی را درص 70تا  50ها دهد که ژنشود. مطالعات دوقلوها نیز نشان میمی

درصد بقیه هستند  50تا  30دهند. احتماًال عوامل محیطی یا سایر عوامل غیر ارثی مسئول توضیح می

- هاي دیگر، چند ژن را در افزایش خطر افسردگی مؤثر دانستهاما پژوهش ).2007(سادوك و سادوك، 

ي آن انجام گرفته است، مسئول کنترل پروتئین ناقل هایی بر روها که بررسیترین این ژناند. یکی از مهم

سروتونین است. این پروتئین توانایی آکسون در جذب مجدد سروتونین بعد از آزاد شدن آن را کنترل 

اي را که افراد به استرس کند (براي بازیابی آن به منظور استفاده در آینده). این ژن احتماالً نحوهمی

(کاالت، کند دهد. البته تأثیر این ژن با تجربیات زندگی افراد تعامل میغییر میدهند را تواکنش نشان می

2009.(  

 وانی اجتماعیرعوامل  -2-2-1-5-2

 وقایع زندگی و استرس محیط

درصد است  65تا  50که توارث پذیري اختالل افسردگی محققان عقیده دارند، با توجه به این

زا نیز افراد توان با وراثت توجیه کرد. تجربیات زندگی استرسرا نمیبنابراین نیمی از نوسان در افسردگی 

هاي انجام شده، آمادگی ژنتیکی تا وقتی که کنند و طبق پژوهشهاي افسردگی مستعد میرا براي اختالل

زا آمیخته نشده باشد، در مستعد کردن فرد براي ابتال به اختالل خلقی تقریباً با تجربیات زندگی استرس

هاي انجام شده، وقایع ). از سوي دیگر طبق پژوهش2010چ نقشی ندارد (هالجین و ویتبورن، هی

اي هاي بعدي است. نظریهتر از دورههاي اختالالت خلقی بیشپراسترس زندگی پیش از نخستین دوره

ییراتی انجامد، تغکه براي توضیح این مشاهده ارائه شده است این است که استرسی که به دوره اول می

کند. نتیجه نهایی این تغییرات این است که فرد را در معرض خطر دیرپا در وضعیت زیستی مغز ایجاد می

 دهدهاي بعدي آن اختالل خلقی حتی در غیاب استرس خارجی قرار میتري براي ابتال به دورهبیش

-سه نوع متغیر محیطی را شناسایی کردند که می 39). اما کندلر و همکارانش2007(سادوك و سادوك، 

توانستند به ایجاد اختالل افسردگی اساسی در یکی از دوقلوها منجر شوند. این سه متغیر عبارت بودند 

پذیري در کودکی، الگوهاي برون ریزي و یأس و ناامیدي و از: تجربیات مربوط به اضطراب و آسیب

اي رشد حاکی است که غیر از عوامل ژنتیکی عوامل دیگر ناشی مشکالت روابط میان فردي. این الگوه

  ).2010سالی در این اختالل دخالت دارند (هالجین و ویتبورن، از تجربیات زندگی در کودکی و بزرگ

 عوامل روان پویشی

شروع شد. هر دو در  40شناختی درباره افسردگی با زیگموند فروید و کارل آبراهاممطالعات روان

عنوان یک واکنش پیچیده به از دست دادن چیزي داگانه خود درباره افسردگی، این اختالل را بهمقاالت ج

                                                
39.Kendler et al 
40.Karl Abraham 
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- عنوان واکنشزدگی و مالیخولیا را بهتوصیف کردند. فروید در مقاله اصلی خود درباره افسردگی، ماتم

کسی که به کند. هر چند برخالف فرد سوگوار، هاي طبیعی به از دست دادن کسی یا چیزي توصیف می

صورتی و از احساس حقارت خویشتن به 41مالیخولیا مبتالست، از نوعی تزلزل مفرط احترام به خود

جاي تمایالت جنسی، عامل برد. افسردگی اولین اختاللی بود که فروید علت اصلی آن را بهعظیم رنج می

وجدان یا فراخود تنبیه کننده هیجانی ذکر کرده بود. فروید عقیده داشت که فرد مبتال به افسردگی یک 

  ).1388قوي دارد (آزاد، 

هاي خلقی عنوان اساس اختاللهاي درون روانی بههاي بعدي روان پویشی روي فراینداما نظریه

معتقد  42کاو معروف بریتانیایی جان بولبیتري نمودند. براي مثال روانتمرکز کردند و بر فقدان تأکید کم

ها برقرار کنند، اند رابطه باثبات و امنی با آندینی پرورش یافته باشند که نتوانستهبود اگر افراد توسط وال

مطرح  43شوند. شکل دیگري از موضوع کمبود محبت والدین را یولس بمپورادسالی افسرده میدر بزرگ

ند. وقتی که ها را دوست داشته باشها نیاز دارند که دیگران آنکرد. او معتقد است کودکان در این خانواده

کنند که در آن، براي حمایت همسرشان ارزش بیش از حد شوند، روابطی را برقرار میها بزرگ میآن

کفایتی و فقدان شوند، فرد افسرده غرق در احساسات بیگونه روابط قطع میشوند. وقتی اینقائل می

  ).2010شود (هالجین و ویتبورن، می

شناسی از نظریه پردازان روان پویشی نیز نظریاتی درباره سببعالوه بر نظریات فوق، برخی دیگر 

دانست. از نظر افسردگی را متضمن ابراز پرخاشگري به محبوب می 44اند. مالنی کالینافسردگی ارائه داده

هاي بسیار کمال طلبانه گیرد که فرد از فاصله آرمانپدیده افسردگی زمانی شکل می 45ادوراد بیبرینگ

اش درباره افسردگی در نظریه 46شود. هاینتس کوهاتاش در رسیدن به این اهداف آگاه مییخود و ناتوان

) براي رشد نیازهاي معینی دارد که والدین باید برآورده کنند تا احساس مثبت selfکند که خود (بیان می

کنند اعتماد نمی نفس و انسجام در کودك شکل بگیرد. وقتی که دیگران این نیازهاي را برآوردهاعتماد به

(سادوك و سادوك،  یابدصورت افسردگی تظاهر میرود و این بهنفس به میزان زیادي از دست میبه

2007.( 

 نظریه شناختی

). مشاهدات 1964شکل گرفت (بک،  47توسط آرون تی. بک 1960شناخت درمانی در اوایل دهه 

ها در تعبیر کردن رویدادهاي خاص زندگی سوءگیري جویان افسرده معلوم کرد که آنبک در مورد درمان

                                                
41 Self-regard 
42 John Bowlby 
43 Jules Bemporad 
44 Melanie Klein 
45 Edward Bibring 
46 Heinz Kohut 
47 Aaron T. Beck 
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کند. درمان شناختی رویکردي فعال، ها کمک میهاي شناختی آنمنفی دارند و همین به تحریف

). 2007مدار و ساخت دار است (کوري، مدت، متمرکز بر زمان حال، مشترك، بینش رهنمودي، کوتاه

ها از رویدادها است. ها و رفتارهاي افراد متأثر از ادراك آندارد که هیجانمدل شناختی درکل، بیان می

کند بلکه شیوه بازسازي موقعیت در ذهن فرد ها را تعیین نمییک موقعیت به خودي خود احساس آدم

  ).1998کند (بک، است که احساس او را مشخص می

اي به اختالل افسردگی و تبیین آن نشان داده است. طبق دیدگاه اما مدل شناختی توجه ویژه

ها را طوري حساس شوند که تجربیات اولیه، آنشناختی، افراد در صورتی دچار اختالل افسردگی می

ن دهند. افراد زا به شیوه خاصی واکنش نشاکرده باشد که به نوع به خصوصی از ضایعه یا رویداد استرس

زا واکنش نامید، به تجربیات استرس 48ها را مثلث شناختیافسرده با فعال کردن یک رشته افکار که بک آن

دهند. مثلث شناختی دیدگاه منفی نسبت به خود، دنیا و آینده است. وقتی این نحوه افسرده ساز نشان می

اي ه افسردگی نام دارد)، از طریق فرایند چرخهوارشود (که طرحدر نظر گرفتن خود دنیا و آینده فعال می

هاي شناختی نیز در شروع و ). به غیر از مثلث شناختی، تحریف2010یابد (هالجین و ویتبورن، ادامه می

  ادامه افسردگی نقش دارند.

شان مرتکب گیري از تجربیاتهاي شناختی خطاهایی است که افراد افسرده هنگام نتیجهتحریف

اند که هاي شناختی معرفی و تعریف شده). تعداد زیادي از تحریف2010الجین و ویتبورن، شوند (همی

هایی اشاره دارد که گیريبه نتیجه 49ها اشاره خواهد شد. استنباط دلبخواهیترین آندر اینجا به مهم

واقعه را گیري بر اساس جزئیات مجزاي یک تیجهن 50کند. جداسازي گزینشیها حمایت نمیشواهد از آن

- شود و به اهمیت کل موقعیت توجهی نمیشود. در این حالت اطالعات دیگر نادیده گرفته میشامل می

ها در فرایند اعتقادات افراطی برپایه یک بار وقوع و به کار بردن نامناسب آن 51شود. تعمیم مفرط

بارت است از برداشت ع 52ها یا رویدادهاي مشابه است. بزرگنمایی کردن و کوچک جلوه دادنموقعیت

تر از آنچه که واقعًا سزاوار آن است. شخصی تر یا کوچکصورت بزرگکردن یک مورد یا واقعیت به

گرایش افراد به ربط دادن رویدادهاي بیرونی به خودشان است، حتی زمانی که مبنایی براي  53کردن

کردن  ارت است از وصفعب 54برقراري ارتباط وجود نداشته باشد. برچسب زدن و سوء برچسب زدن

ها تا هویت اند و اجازه دادن به آنهویت بر اساس نقایص و اشتباهاتی که در گذشته صورت گرفته

  واقعی را توصیف کنند. تفکر 

                                                
48. cognitive triad 
49. arbitrary inference 
50. selective abstraction 
51. overgeneralization 
52. magnification and minimization 
53. personalization 
54. Labeling and mislabeling 
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