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چکیده
افسردگي از مهمترین انواع اختالالت خلقي به شمار رفته و بهعنوان اولين عامل ناتوانکننده جامعهی
بشری مطرح گردد که ميزان وقوع باال و ماهيت پيچيده آن بهکارگيری درمانهای جدید را ایجاب
ميکند .با توجه به اینکه غالباً در درمان افسردگي از دارودرماني صرف استفاده ميشود ،لذا پژوهش
حاضر باهدف تعيين اثربخشي برنامه مشاوره انگيزشي نظاممند گروهي ( )SMCدر اختالل افسردهخویي و
مقایسه آن با دارودرماني پرداخته است .این پژوهش نيمه تجربي با طرح پيشآزمون  -پسآزمون با گروه
کنترل اجرا شد .نمونه این پژوهش تجربي شامل  90بيمار زن افسردهخو بودند که با استفاده از روش در
دسترس از ميان بيماران افسرده مراجعهکننده طي  3ماه در سال  5930به کلينيک روانشناسي دانشگاه
فردوسي مشهد انتخابشده و بهطور تصادفي به سه گروه (هر گروه  50نفر) یک گروه آزمایش تحت
درمان برنامه مشاوره انگيزشي نظاممند همراه با دارودرماني و یک گروه تحت درمان دارودرماني صرف و
یک گروه کنترل جایگزین شدند .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش دو پرسشنامه افسردگي بک
( )BDIو پرسشنامه اهداف و عالیق فردی ( )PCIبودند .برای تحليل دادهها از آمار توصيفي و در سطح
آمار استنباطي از تحليل کوواریانس استفاده شد .نتایج تحليل کوواریانس نشان داد که پس از تعدیل نمرات
پيشآزمون بين ميانگين نمرات دو گروه در پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p<0/01بررسي
ميانگينهای تعدیلشده نشان از اثربخشتر بودن آموزش برنامه مشاوره انگيزشي نظاممند گروهي همراه
دارودرماني نسبت به دارودرماني صرف بوده است و همچنين دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل
در پسآزمون کاهش بيشتری را در عالئم افسردگي نشان داد .بر طبق نتایج این پژوهش روش درماني
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مشاوره نظاممند و دارودرماني در درمان افراد مبتالبه افسرده خویي مؤثرتر از دارودرماني صرف در درمان
بيماران افسردهخو هست.

واژگان کلیدی :اختالل افسردهخویی ،مشاوره انگیزشی نظاممند ،ساختار انگیزشی،
دارودرمانی

مقدمه
امروزه موج فزاینده افسردگي ،پایين آمدن سن خودکشي و بسياری از مشكالت رواني و
اجتماعي دیگر ،واقعيتهای انكارناپذیری هستند که نشان ميدهد افسردگي بر جوامع
بشری سایه افكنده است .پيشبينيها حاکي از آن است که در سال  2020افسردگي
بهعنوان اولين عامل ناتوانکننده جامعهی بشری مطرح گردد .اختالل افسردگي از
مهمترین انواع اختالالت خلقي به شمار رفته و ميزان وقوع آن در طول عمر  51درصد
است که ميزان آن ممكن است در زنان به  21درصد نيز برسد (ترودی و کار.)2055 ،5
حدود  20درصد افرادی که یک دورهی افسردگي اساسي را ميگذرانند نهایتاً تشخيص
افسردگي مزمن را دریافت ميکنند .در اکثر موارد ،افسردگي ازلحاظ زماني محدود
است .دورههای درماننشده معموالً پس از  6- 9ماه از بين ميروند ،اما احتمال عود زیاد
است و حدود  20 -51درصد بيماران سير مزمني را طي ميکنند که به این بيماری ،اختالل
افسردهخویي گفته ميشود .به همين دليل ،هدف درمان نهتنها باید تسریع در بهبود دوره
فعلي باشد ،بلكه ایجاد تداوم در بهبود و در صورت امكان ،کاستن از احتمال برگشت
بيماری باشد .این توجه باعث شده است که درمانهای روانشناختي مخصوصي پدید
آید ،درمانهایي که در طي آنها مهارتهای فعال کنترل افسردگي ،به بيماران یاد داده
ميشود (گاتليب و هرمن .)2052 ،2در صورت عدمتشخيص بهموقع ،پيامدهای فراگير
ابتال به آن در حوزه رضایت شخصي از زندگي ،روابط بين فردی ،زندگي زناشویي،
انجام وظایف شغلي و اجتماعي و سير مزمن اختالل نياز به رویكردهای درماني جدید
هست.
1. Trivedi & Kar
2. Gotlib & Hammen
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استفاده از درمانهای رواني شاید به قدمت خود علم طبابت است .بيشتر از یک قرن
است که مراجعين برای طرح مسائل ،مشكالت ،نقایص و کمبودهای خود به
رواندرمانگران مراجعه ميکنند .با توجه به این نكته که بحث و بررسي در این موارد،
ميتواند درمانکننده باشد .رواندرماني ،با تأکيد بر نقایص و کمبودها گام بلند و بزرگي
برداشته است (راشيد .)2003 ،5در حال حاضر ،رفتاردرماني شناختي بهعنوان درمان انتخابي
برای اختالل افسردگي به کار ميرود .هرچند که پژوهشهای مختلفي از اثربخشي این
رویكرد درماني حمایت ميکنند اما بازهم با ميزان باالی عود نشانههای افسردگي مواجه
هستيم (چو2006،2؛ بارون .)2002 ،9امروزه نياز بهنوعي از رواندرماني که جامعيت داشته
باشد ،بهگونهای که هم ضعفها و هم توانمندیهای مراجعين را موردتوجه و بررسي قرار
دهد و هم به دليل محدودیتهای زماني و مالي ،کوتاهمدتتر و اثربخشتر باشد ،بهشدت
احساس ميشود .اگرچه در درمان اختاللهای افسردگي تأکيد بر آسيبشناسي رواني تا
حد زیادی خالصي از عالئم را باعث شده است ،اما بيشتر بيماراني که به این درمانها
معرفي ميشوند ،سودمندی بادوام اندکي را دریافت ميکنند و این درمانها لزوماً باعث
افزایش عالقه و انگيزه نگردیده است ،موضوعي که هنوز هم در فرآیند درمان اختاللهای
افسردگي نادیده گرفته ميشود .عقيده بر این است که بيشتر مشكالت روانشناختي از
اختالل در انگيزش منشأ ميگيرد ،یعني روشهای ناکارآمدی که افراد بر اساس آن اهداف
خود را تعقيب ميکنند و همچنين این عقيده وجود دارد که تعقيب اهداف مناسب برای
رسيدن بهسالمت روانشناختي از اهميت خاصي برخوردار است (کكس و
کلينگر .)2004،4سازه «هدف» در بسياری از نظریههای روانشناسي ،نظریه کنترل ،یادگيری
اجتماعي – شناختي ،نظریه تعيين هدف بهعنوان یک عنصر اساسي مطرح است و به درک
این موضوع که چرا مردم در انتخابهایشان یا شدت رفتارهایشان با یكدیگر متفاوت
هستند کمک زیادی ميکند (گارتلنر ،هنسن ،مورگان و همكاران.)2055 ،1
1. Rashid
2. Chew
3. Barron
4. Cox & Klinger
5. Gartlehner, Hansen, Morgan & et al
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در سالهای اخير ،شيوه درماني تقویت انگيزشي موردتوجه زیادی در حوزه پژوهشي
بوده است .درمانهای انگيزشي با افزایش رضایتمندی مراجع با بهکارگيری مهارتهایي
که از قبل دارد ،سروکار دارد .درمان مشاوره انگيزشي نظاممند توسط کكس و کلينگر در
سال  5331ارائه شد این درمان که مبتني بر نظریه دغدغههای جاری 5است ،بر این هدف
استوار است که به ماهيت اهداف درمانجویان ميپردازد و به آنها کمک کند تا
فرصتهای خود برای دستیابي به اهدافشان را افزایش دهند و در جهت اصالح ساختار
انگيزشي ،پيگيری مشوقها و انگيزههای سالم و مثبت و اجتناب از انگيزههای منفي،
انتخاب اهداف برای دستيابي یا جذب این انگيزهها و همچنين ایجاد منابع و فعاليتهای
لذتبخش جایگزین برای ایجاد ساختار انگيزشي انطباقي ،کاهش استرس و افزایش شادی
و درنهایت کسب رضایتمندی عاطفي ،تالش کنند .در این نظریه اهداف نقش کليدی ایفا
ميکنند و انجام هر کاری در زندگي مستلزم تعقيب یک هدف است (کكس و
همكاران . )2009،بر اساس این نظریه رفتار ،تجربه و فعاليت شناختي انسان با محوریت
تعقيب مشوقها و اهداف سازمان ميیابند و این نظریه مبتني بر اصالح ساختار انگيزشي
است (هيلمن ،پيترز ،کوهه و همكاران .)2055 ،2بهطورکلي ،الگوی شناختي و رفتاری
خاص هر فرد در پيگيری اهدافش ،ساختار انگيزشي ناميده ميشود .به اعتقاد کكس این
ساختار ميتواند انطباقي یا غير انطباقي باشد .ساختار انگيزش انطباقي در دو جنبه از
ساختار انگيزشي غير انطباقي متمایز است (به نقل از استين ،لبيو و کولبي( .)2055 ،9الف)
نوع مشوقهای انتخابشده برای تعقيب و (ب) شيوهی تعقيب مشوقها .افرادی که
دارای ساختار انگيزشي غير انطباقياند ،بيشتر دارای اهداف اجتنابي هستند ،تعهد کمتری
به اهدافشان دارند و معتقدند که روی اهدافشان کنترل کمتری دارند.
ساختار انگيزشي غير انطباقي احتمال دستیابي فرد به اهداف موردنظرشان را کاهش
داده و ازلحاظ هيجاني نيز باعث از بين رفتن احساس رضایتمندی از زندگي ميشود.
افرادی که ساختار انگيزشي آنها ناسازگارانه است درصدد هستند هيجان خود را از طریق
1. Current Concerns
2. Heilemann, Pieters, Kehoe & et al
3. Stein, Lebeau, Colby & et al
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ناسالم برانگيزانند و لذا دچار آشفتگي و اختالل ميشوند .این افراد دارای این ویژگيها
هستند( :الف) حداقل مشوقهای مثبت( .ب) انگيزش اجتنابي( .ج) حداقل اميدواری برای
دستیابي به هدف ( .د) حداقل خرسندی از رسيدن به هدف یا حداقل ناراحتي از نرسيدن
به هدف( .و) احساس فاصله زماني از هدف( .ز) حداقل تعهد نسبت به اهداف( .ح)
احساس کنترل پایين نسبت به هدف .هدف اصلي نظریهی انگيزشي نظاممند بر درک،
ارزیابي و مداخله در ساختار انگيزشي مراجع استوار است .بنابراین ،در این رویكرد فرض
بر این است که با بررسي ساختار انگيزشي افراد مبتالبه افسردگي و اصالح ساختار
انگيزشي آنها ميتوان سيستم هدفگذاری را بهطور عام و موفقيت آنها در دستیابي
به اهداف زندگي ازجمله هدف بهبود زندگي و دوری از احساس درماندگي و
برنامهریزی بهتر برای دستیابي به هدفهای زندگي بهطور خاص افزایش داد؛
بهعبارتدیگر رویكرد کلي در مشاوره انگيزشي نظاممند بر این تفكر استوار است که هر
نوع مداخلهی روانشناختي اگر بخواهد موفق شود باید به مجموع اهداف فرد در زندگي
توجه داشته باشد و همچنين شيوههایي که مراجع اهداف را انتخاب و به آنها وابسته
ميشود را بررسي نماید (استيونس ،هایس و پاکالنيز )2059 ،5و به اعتقاد مک براید،
زاروف ،راویتز و همكاران )2050( 2این ساختار ميتواند سازگارانه یا ناسازگارانه باشد و
هدف اصلي مشاوره انگيزشي نظاممند نيز بر درک ،ارزیابي و مداخله در ساختار انگيزشي
مراجع استوار است .بر اساس این نظریه ،مردم زندگيشان را بر اساس تعقيب و لذت بردن
از مشوقها 9سازمان ميدهند.
مشوقها اشياء یا وقایعي هستند که مردمدوست دارند آنها را به دست آورند و یا انجام
دهند به این دليل که آنها انتظار دارند آن وقایع موجب افزایش عواطف مثبت در آنها
ميگردد و یا دوست دارند از آنها اجتناب کنند به این دليل که انتظار دارند آن وقایع
موجب ایجاد عواطف منفي در آنها ميگردد؛ بنابراین تغييرات عاطفي مفهوم محوری این
نظریه است .آن همان چيزی است که مردم برای دستیابي به آن برانگيخته ميشوند.
1. Stevens, Hayes & Pakalnis
2. McBride, Zurroff, Ravitz & et al
3. Incentives
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یافتههای حاصل از پژوهش کورمن ،باوالس و جانگ )2059( 5نشان داد که مشاوره
انگيزشي نظاممند در کاهش عالئم افسردگي تأثير معناداری داشته است و در همين راستا
باالن ،مویرز و لویس فرناندز ( )2059نيز بيان نمودند که مشاوره انگيزشي نظاممند در تلفيق
با دارودرماني در مقایسه با دارودرماني صرف در درمان افسردگي تأثير معناداری داشته
است .همچنين وولف ،هالزل ،وستفال و همكاران )2059( 2نيز بيان نمودند که دارودرماني
و مصرف داروهای ضدافسردگي در کاهش عالئم بيماری افسرده خویي و باال رفتن خلق
این بيماران تأثير معناداری دارد .در این پژوهش نتایج حاکي از آن بود که بيماران
افسردهخویي که از داروهای ضدافسردگي استفاده کرده بودند در مقایسه با بيماراني که
تنها دارونما مصرف کرده بودند ،کاهش عالئم معناداری را گزارش نمودند.
در همين راستا نتایج پژوهش کوجپرز ،سيبراندیج ،کول و همكاران )2059( 9نيز حاکي
از آن بود که در درمان خلق افسرده استفاده همزمان از دارودرماني به همراه درمانهای
روانشناختي مرتبط با درمان افسردگي از قبيل درمان شناختي رفتاری در مقایسه با
دارودرماني صرف و استفاده از دارونما ميتواند ميزان بهبودی بيمار و کاهش احتمال عود
را افزایش دهد .در مطالعه بالیس ،مالون ،استين و همكاران )2059( 4نيز اثربخشي باالتر
درمانهای ترکيبي دارویي و روانشناختي در مقایسه با دارودرماني صرف و درمان
روانشناختي بهتنهایي در مورد بيماران مبتالبه افسردگي مورد تأیيد قرار گرفت.
با توجه به مطالب ذکرشده در خصوص مؤثر بودن مداخالت ساختار انگيزشي بر
افزایش سطح بينش مراجعان در مورد اهداف زندگي و تشخيص اهداف ،بهبود روشهای
دستيابي به اهداف و رها کردن اهداف نامناسب ،تعيين اهداف مناسب و واقعبينانه ،انتخاب
اهداف متناسب با توانمندیهای مراجعين ،افزایش توانایي در رسيدن به هدف ،به حداقل
رساندن تعارض بين اهداف ،افزایش انگيزه در دستيابي به اهداف ،شناسایي مشوقهای
جدید ،بررسي مجدد عزتنفس ،افزایش عزتنفس مراجعان ،تغيير ساختار انگيزشي
1. Korman, Bavelas & Jong
2. Wolff, Holzel & Westphal
3. Cuijpers, Sibrandij & Koole
4. Blais, Malone & Stein
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مراجعين ،تغيير شيوه زندگي از اجتنابي به اشتياقي ،توجه به جنبههای مثبت پدیدهها و
درنهایت داشتن احساس خوب در زندگي و اهداف رضایتبخش و پيشرفت در جهت
دستيابي به آنها ،پژوهش حاضر در پي پاسخي برای این سؤال است که آیا مشاوره
انگيزشي ميتواند بهعنوان یک شيوه درماني در درمان اختالل افسردهخویي تأثير داشته
باشد و باعث کاهش عالئم افسردگي شود؟ و آیا این شيوه درماني در مقایسه با
دارودرماني صرف از اثربخشي بيشتری برخوردار است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل
انجامشده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کليه مراجعين به کلينيک روانشناسي
دانشگاه فردوسي مشهد طي  3ماه در سال  30بودند که پس از پذیرش و ارزیابيهای باليني
برچسب افسردهخویي دریافت نموده بودند .بهمنظور اجرای طرح پژوهشي ،پس از جلب
همكاری کلينيک دانشگاه فردوسي مشهد ،از بين افراد مراجعهکننده ،به کساني که با نظر
روانشناس باليني و روانپزشک بر اساس فرم مصاحبه باليني ساخت دار (SCID)5برای
چهارمين نسخه راهنمای تشخيصي و آماری اختالالت رواني تشخيص افسردهخویي
دریافت نمودند آزمون افسردگي بک و پرسشنامه اهداف و عالیق فردی ( 2)PCIارائه
شد .از بين این افراد مراجعهکننده به کلينيک که تشخيص باليني افسردهخویي را گرفته
بودند بهصورت تصادفي تعداد  90نفر که معيارهای ورود به پژوهش شامل نداشتن مشكل
دیگری بهجز افسردهخویي و اینکه ازنظر سطح بهبودی در دورهی بهبودی نسبي باشند را
دارا بودند ،انتخاب شدند و بهطور تصادفي در سه گروه آزمایش و کنترل (دو گروه
آزمایش و یک گروه کنترل) تقسيم شدند.
ابزار پژوهش

مصاحبه بالینی :مصاحبه باليني رایجترین ابزار ارزیابي است که برای شناختن درمانجو
و ماهيت مشكالت فعلي او و تشخيص آنها مورداستفاده قرار ميگيرد .در موقعيتهای
1. Structured Clinical Interview for DSM-IV
2. Personal Concerns Inventory
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باليني و تشخيصي از مصاحبههای ساختدار استفاده ميشود .مصاحبهای که هدفش دست
یافتن به تشخيص بر مبنای چهارمين نسخه راهنمای تشخيصي و آماری اختالالت رواني
هست .روانشناسان باليني و روانپزشكان ،بيماران را بر اساس مالکهای چهارمين نسخه
راهنمای تشخيصي و آماری اختالالت رواني ارزیابي ميکنند .برای این منظور از
مصاحبههای تشخيصي ساختدار استفاده ميکنند .این مصاحبهها شامل یکرشته سؤاالت
استاندارد و بررسيهای بعدی است که زنجيره و ترتيب مشخصي دارند .استفاده از
مصاحبههای تشخيصي ساخت دار ،ضمانتي است برای اینکه از بيماران سؤاالت مشابهي
پرسيده شود .بهاینترتيب ،احتمال این که دو متخصص یک بيمار را ارزیابي کنند و به
تشخيص واحدی برسند ،بسيار زیاد است .مصاحبههای ساختدار برای کمک به
متخصصان باليني و پژوهشگران ترتيب یافتهاند تا بتوانند درمانجویان را بهدقت تشخيص
دهند .هدف آنها مشخص کردن این موضوع است که آیا مصاحبهشونده (بيمار) به
اختالل خاصي (در اینجا افسردهخویي) مبتال است یا خير؟ یک نمونه رایج مصاحبه ساخت
دار ،مصاحبه باليني ساختدار ( )SCIDIبر اساس چهارمين نسخه راهنمای تشخيصي و
آماری اختالالت رواني هست که توسط فرست ،اسپيتزر ،گيبون و ویليامز)5332( 5
تدوینشده است (هالجين و ویتبورن.)5984،2
پرسشنامه افسردگی بک :3در این پژوهش از پرسشنامه افسردگي بک (نسخه دوم)
برای ارزیابي شدت افسردگي استفاده شد .این پرسشنامه ،یک آزمون بسيار متداول برای
اندازهگيری شدت افسردگي است که بر اساس مشاهدات باليني از بيماران روانپزشكي
افسرده و غير افسرده تهيهشده است .نگرشها و نشانههای همخوان با افسردگي در  25ماده
بيانشده است و از بيمار خواسته ميشود که ميزان شدت هر توصيف در هر ماده را بر
اساس یک مقياس ترتيبي از  0تا  9درجهبندی کند .پرسشنامه افسردگي بک (ویرایش
دوم) با جمع بستن درجهبندیها نمرهگذاری ميشود .از نمرات برش برای طبقهبندی
بيماران بر اساس شدت افسردگي آنها ،استفاده ميشود .پرسشنامه افسردگي بک (ویرایش
1. irst, Spitzer, Gibbon & Williams
2. Halgin & Whitbourne
)3. Beck Depression Inventory (BDI-II
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دوم) عمدتاً بر اساس ویرایش اول پرسشنامه بک تهيهشده است که ضریب باز آزمایي آن
برای بيماران روانپزشكي ( )r=0/86و برای بيماران غير روانپزشكي ( )r=0/85مناسب،
گزارششده است ،همچنين از روایي باالی محتوایي ،همزمان و افتراقي در نمونه باليني و
غير باليني برخوردار است (بک ،استير و گاربين.)5388 ،5
پرسشنامه اهداف و عالیق فردی ( :)PCIاین پرسشنامه فرم خالصهشده پرسشنامهی
سبک انگيزشي (MSQ) 2است .در  PCIاز افراد خواسته ميشود تا دربارهی مهمترین
اهدافشان در هر یک از حيطههای زندگي فكر کنند و سپس نظراتشان را درباره چگونگي
رسيدن به اهدافشان در  55بعد نمرهگذاری کنند .حيطههای زندگي در پرسشنامه ()PCI
شامل  55حيطه است که با توجه به اینکه این حيطهها ،حيطههای مشترک زندگي بسياری
از افراد هستند لذا بهعنوان مهمترین حيطهها انتخابشدهاند (کكس و کلينگر.)2002،
تكميل  PCIدر سه مرحله انجام ميگيرد در مرحله اول از آزمودنيها خواسته ميشود
مهمترین دغدغهی خود را در هر یک از حيطههای زندگي در محل خاص آن در
پرسشنامه بهطور مختصر بنویسند .در مرحله دوم از آزمودنيها خواسته ميشود توضيح
دهند برای حل دغدغه چهکاری مایل هستند انجام دهند یا چه اقدامي ميخواهند انجام
دهند و نهایتاً در مرحله سوم از آزمودنيها خواسته ميشود تا هر یک از اهداف را دریازده
بعد درجهبندی نمایند .آزمودنيها ميبایست درجهبندی را بر اساس مقياسي از صفرتا ده
انجام دهند .در این مقياس صفر به معني حداقل ميزان و ده به معني حداکثر ميزان است.
پسازآنکه پرسشنامه تكميل گردید ميتوان نيمرخ انگيزشي مراجع را برای هر هدف یا
حيطه از زندگي و یا برای کل اهداف تهيه کرد (کكس و کلينگر و بلونت.)5333 ،9
شواهد نشاندهندهی آن است که  PCIاز روایي و اعتبار مناسب برخوردار است.
کوکس و کلينگر ثبات دروني  55مقياس  PCIبا روش آلفای کرونباخ را بر روی
نمونهای متشكل از  582دانشجو محاسبه کردند .نتيجه نشاندهندهی آلفای  0/85بود
(کكس و کلينگر .)2002،کوکس ،ثبات دروني مقياسهای  PCIرا با روش آلفای
1. Beck, Steer & Garbin
2. Motivational Structure Questionnaire
3. Cox, Klinger & Blount
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کرونباخ بر روی دو نمونه از دانشجویان عادی و آلفای  0/21برای دانشجویان الكلي بود
(کوکس ،هوگان ،کریستين و ریس .)2002 ،5سليمانيان ثبات دروني مقياسهای  PCIبا
روش آلفای کرونباخ بر روی نمونهای متشكل از  518آزمودني محاسبه کرد که نتيجه،
آلفای  0/29را نشان داد (سليمانيان.)5984 ،
فرایند اجرای پژوهش :در پژوهش حاضر مراجعيني که بر اساس مالکهای
چهارمين نسخه راهنمای تشخيصي و آماری اختالالت رواني ،از طریق مصاحبههای باليني
ساخت دار ( )SCIDIتوسط روانشناس باليني و روانپزشک تشخيص اختالل افسردهخویي
دریافت کرده بودند ،وارد پژوهش شدند و از طریق واگذاری تصادفي در دو گروه
آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند .پس از آن آزمون ساختار انگيزشي ( )PCIو
آزمون افسردگي بک ( )BDIدر هر سه گروه اجرا شد .در گروه کنترل بيماران هيچگونه
درماني دریافت نكردند ،اما در دو گروه آزمایش ،آزمودنيها در گروه آزمایشي مداخله
برنامه مشاوره انگيزشي نظاممند عالوه بر دارو 50 ،جلسه درمان گروهي مشاوره انگيزشي
نظاممند دریافت کردند و در گروه آزمایشي دارودرماني صرف در طي این مدت فقط
تحت درمان دارویي بودند .درنهایت آزمون ساختار انگيزشي و افسردگي بک مجدداً
بهعنوان پسآزمون اجرا گردید .برنامه مشاوره انگيزشي نظاممند بر اساس الگویي که
کكس و کلينگر ( )2002در  55مرحله درماني بر اساس کتاب «درمان انگيزشي نظاممند»
ارائه نمودند در طي  50جلسه  5/1ساعته بهصورت هفتگي و منظم به افراد ارائه شد.
مراحل ،عناوین و خالصه جلسات درمان مشاوره انگيزشي در زیر ارائهشده است:
 -5جلسه او ل (جلسه مقدماتي) :هدف ،آشنا شدن اعضاء با یكدیگر ،تصریح اهداف
گروه ،توضيح منطق روش مورداستفاده در گروه ،بحث از ضرورت رازداری و پرداختن به
دلنگرانيها و انتظارات مراجعين ميباشد.
 -2جلسه دوم (تكميل پرسشنامه  :)PCIاولين گام در این فرآیند تكميل پرسشنامه PCI

ميباشد که بخش اجتنابناپذیر مشاوره انگيزشي نظاممند است .قبل از اقدام به تكميل
 PCIابتدا مشاور توضيحات روشن و دقيق از اصول و منطق  PCIرا برای مراجعين ارائه داد
1. Cox, Hogan, Kristian & Race
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و مفهوم دغدغه و اهداف ،اینكه دغدغهها هم شامل اهداف مثبت یعني چيزهایي که فرد
ميخواهد به آنها برسد و هم اهداف منفي یعني چيزهایي که فرد ميخواهد از آنها
خالص شود ميگردد و ارتباط بين اهداف و دغدغهها ازیکطرف و افكار ،هيجانات و
رفتار از طرف دیگر را با زبان ساده و مثالهای متعدد برای مراجعين توضيح داد.
 -9جلسه سوم (مرور دغدغهها و اهداف مراجعين و نمرهگذاری آنها):
کمک به درک واضحتری از دغدغهها و اهداف مراجعين بهصورت عيني و ملموس و
کمک به نمرهگذاری بهتر و دقيقتر به اهداف خود و کمک به نوشتن اهداف کلي و مبهم
بهصورت عيني و انتظارات واقعبينانه از اهداف خود و همچنين کمک به ارزیابي بهتر
اهداف ازنظر ميزان رضایت هيجاني به مراجعان و نهایتاً تهيه نيمرخ سبک انگيزشي
مراجعان برای هر حيطه به کمک خودشان.
 -4جلسه چهارم :با موضوع بررسي ارتباط بين اهداف به این معني که آیا اهداف
یكدیگر را تسهيل ميکنند یا با یكدیگر تداخل ميکنند و مانع یكدیگر ميشوند با استفاده
از استراتژی ماتریس اهداف .بدینصورت که ابتدا مشاور نحوه تكميل ماتریس اهداف را
برای مراجعين توضيح ميدهد سپس از آنها ميخواهد تا به تكميل ماتریس اهداف
بپردازند .وقتي ماتریس تكميل شد مشاور از مراجعين ميخواهد اهدافي که یكدیگر را
تسهيل ميکنند یا مانع تداخل یكدیگر ميشوند را مشخص نمایند و در جلسه بعد گزارش
دهند.
 -1جلسه پنجم (ایجاد سلسلهمراتب اهداف) :سلسلهمراتب اهداف شامل یک سری از
اهداف کوچک ميباشد که برای دستیابي به هدف نهایي و اصلي ضروری هستند ،در
سلسلهمراتب اهداف ،اولين هدف پيشنياز هدف دوم محسوب ميشود و هدف دوم
پيشنياز هدف سوم و اليآخر.
 -6جلسه ششم (برنامهریزی برای دستیابي به سلسلهمراتب اهداف) :مشاور و مراجعين
توافق ميکنند تا در جهت دستیابي به سلسلهمراتب اهداف تالش نمایند و نتيجه کار خود
را در جلسات بعد ارائه نمایند.
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 -2جلسه هفتم (حل تضادهای اهداف) :مشاور ضمن تشویق اعضاء از آنها ميخواهد
تا به تالش خود برای دستیابي به سلسلهمراتب اهداف ادامه دهند .مشاور از مراجعين
ميخواهد تا با جایگزین کردن اهداف مناسب و واقعبينانه بهجای اهدافي که در تضاد با
یكدیگر هستند در جهت کاهش تعارض بين اهداف خود تالش نمایند.
 -8جلسه هشتم (رها کردن اهداف نامناسب) :در ادامهی جلسه ،مشاور برای مراجعين
توضيح ميدهد که حداقل در دو موقعيت زیر بهتر است افراد از اهداف خود چشمپوشي
کنند :وقتي تعارض بين اهداف قابلحل نباشد و وقتي اهداف دستنيافتني هستند .مشاور و
اعضاء گروه در جریان مذاکره فعال به یكدیگر کمک ميکنند تا با پيدا کردن اهداف
مناسب و واقعبينانه این دسته از اهداف را رها کنند.
 -3جلسه نهم (تغيير اهداف اجتنابي به گرایشي) :مشاور برای مراجعان توضيح ميدهد
که چگونه گاهي باورها و اعتقادات غلط و غيرمنطقي بهصورت اجتنابهای هراسگونه از
اشياء و موقعيتها ظاهر ميشوند .مردم بهجای توجه به جنبههای مثبت پدیدهها جنبههای
منفي آنها را ميبينند و انتخاب ميکنند .مشاور با ذکر مثال به مراجعان نشان داد که
چگونه ميتوان اهداف اجتنابي را به اهداف گرایشي تبدیل نمود .مشاور از مراجعين
ميخواهد به بررسي اهداف اجتنابي خود بپردازند و آنها را به اهداف گرایشي تبدیل
کنند.
 -50جلسه دهم (جمعبندی و نتيجهگيری) :مراجعين ميتوانند برای حيطههای مختلف
زندگي خود ،اهداف واضح ،روشن و ملموس طرح کنند ،به اهداف متضاد خود توجه
کنند ،آنها را اصالح کنند ،اهداف نامناسب را رها کنند ،اهداف واقعبينانه را پيگيری
کنند ،سلسه مراتب اهداف تهيه کنند و بهجای تمرکز به اهداف اجتنابي ،به اهداف
گرایشي توجه کنند.

یافتههای پژوهش
شرکتکنندگان در این پژوهش در دامنه سني  25تا  92سال بودند .ميانگين و انحراف
معيار سني گروه کنترل به ترتيب  24/3و  4/22و گروه آزمایش دارودرماني همراه با
مشاوره انگيزش نظاممند  29/21و  2/38و گروه آزمایش دارودرماني صرف نيز  24/68و
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 2/4بود .همه شرکتکنندهها ازنظر تحصيالت در سطح کارشناسي و کارشناسي ارشد
بودند .طول بيماری آنها از یک سال تا  1سال بود.
جدول  .1شاخصهاي توصیفی مرتبط با نمرات افسردگی و ساختار انگیزشی آزمودنیها به تفكیك سه
گروه
مشاوره انگيزشي نظاممند به
همراه دارودرماني
متغيرها

مراحل

ميانگين

انحراف
استاندارد

دارودرماني صرف

ميانگين

انحراف
استاندارد

گروه کنترل

ميانگين

انحراف
استاندارد

پيشآزمون

53/12

9/16

20

4 /2

20/24

4/12

پسآزمون

52/15

2/82

51/44

2/21

53/21

1/68

ساختار

پيشآزمون

228/22

96/92

224/58

23/65

225/12

93/13

انگيزشي

پسآزمون

268/85

24/45

299/95

96/99

220/91

22/82

افسردگي

مشاهده جدول  5نشان ميدهد که ميانگين نمرات افسردگي گروههای آزمایش و گروه
کنترل در پيشآزمون نزدیک به هم ميباشد ،ولي ميانگين نمرات افسردگي دو گروه
آزمایشي در پسآزمون کاهش پيداکرده است .همچنين ميانگين نمرات ساختار انگيزشي
گروههای کنترل و آزمایش در پيشآزمون تقریباً نزدیک به هم ميباشد ،ولي ميانگين
نمرات ساختار انگيزشي گروه آزمایشي مشاوره انگيزشي نظاممند همراه دارودرماني در
پسآزمون تفاوت معناداری با دو گروه دیگر نشان ميدهد.
با توجه به همبستگي ميان نمرات پيشآزمون و پسآزمون در هر دو شاخص افسردگي
و ساختار انگيزشي ،متغير پيشآزمون بهعنوان متغير مداخلهگر شناخته شد و بهمنظور کنترل
اثر روی نمره پسآزمون از آزمون تحليل کوواریانس ( )ANCOVAاستفاده شد .در این
تحليل ،عضویت گروهي (گروههای آزمایشي و کنترل) بهعنوان متغير مستقل و نمرات
پسآزمون دو شاخص افسردگي و ساختار انگيزشي در مراجعان بهعنوان متغيرهای وابسته
در نظر گرفتهشدهاند .پيش از اجرای تحليل کوواریانس ،آزمون شاپيروویلک جهت
بررسي پيشفرض نرمال بودن صورت گرفت که نتایج نشان داد که نمرات در گروههای
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آزمایشي و کنترل دارای توزیع نرمال است ( .)P≤0/01همچنين برای بررسي یكساني
واریانسها در متغيرهای وابسته از آزمون لوین استفاده شد .نتایج این آزمون نيز نشان داد
که پراکندگي نمرات در گروههای آزمایشي و کنترل یكسان و درنتيجه پيشفرض یكساني
واریانسها برقرار است ( .)F= 50/ 99 ،P≤0/01همچنين از دیگر پيشفرضهای استفاده از
تحليل کوواریانس ،همساني واریانسها است که از آزمون باکس برای این بررسي استفاده
شد که نتایج نشان داد که کواریانسها در دو گروه برابر هستند ()F=6/02 ،P≤0/01؛
بنابراین استفاده از تحليل کوواریانس بالمانع است.
جدول  .2آزمون تحلیل کوواریانس شاخصهاي افسردگی و ساختار انگیزشی در گروههاي آزمایش و
کنترل
متغيرها
افسردگي
ساختار
انگيزشي

مجموع

ميانگين

سطح

توان

معناداری

آماری
0/82
0/84

F

اندازه اثر

649/18

2

925/93

28/92

0/93

0/002

5691/92

2

228/42

13/25

0/22

0/05

مجذورات

df

مجذورات

همانطور که نتایج تحليل کواریانس در جدول شماره  2نشان ميدهد ،ميزان افسردگي
( p<0/05و  )F= 28/92و متغير ساختار انگيزشي ( p≤0/05و  )F= 28/92ميانگين نمرات
پسآزمون گروههای آزمایشي برنامه مشاوره انگيزشي نظاممند همراه دارودرماني و
دارودرماني صرف در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری بهبودیافته است .ميزان تأثير
این روشهای درماني در کاهش افسردگي  93درصد و در ساختار انگيزشي  22درصد
بوده است ،بدین معني که در افسردگي  93درصد واریانس و در ساختار انگيزشي 22
درصد واریانس نمرات در گروهها ناشي از عضویت گروهي است .بهطورکلي نتایج
بهدستآمده از تحليل کوواریانس حاکي از اثربخش بودن درمان برنامه مشاوره انگيزش
نظاممند همراه دارودرماني و دارودرماني صرف نسبت به فقدان درمان برای افراد مبتالبه
افسردهخویي ميباشد.
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بهمنظور مقایسه اثربخشي گروههای درماني باهم و با گروه کنترل در ميزان بهبودی
افسردگي و ساختار انگيزشي بيماران از آزمون تعقيبي توکي استفادهشده است.
جدول  .3آزمون توکی بهمنظور مقایسه دوبهدو درمان مشاوره انگیزش نظاممند با دارو و دارودرمانی
صرف
متغيرها

گروه مورد مقایسه
مشاوره انگيزش نظاممند با دارو –
دارودرماني صرف

افسردگي

مشاوره انگيزش نظاممند با دارو -گروه
کنترل
دارودرماني صرف -گروه کنترل
مشاوره انگيزش نظاممند با دارو –

ساختار
انگيزشي

دارودرماني صرف
مشاوره انگيزش نظاممند با دارو -گروه
کنترل
دارودرماني صرف -گروه کنترل

تفاوت بين ميانگين

خطای
استاندارد

pvalue

-4/98

5/13

0/05

-8/48

2/68

0/002

- 4 /5

0/32

0/05

92/13

3/16

0/005

19/52

52/63

0/009

51/19

4/92

0/09

همانطور که در جدول شماره  9فراوان ميباشد ،نتایج نشانگر وجود تفاوتهای
معنادار بين هر یک از روشهای درماني مشاوره انگيزش نظاممند همراه با دارو و
دارودرماني صرف با گروه کنترل ميباشد ( .)p<0/05در مقایسه بين دو روش درماني
مشاوره انگيزش نظاممند همراه با دارو و دارودرماني صرف کاهش ميانگين نمرات در
افسردگي و بهبود ساختار انگيزشي بيماران به نفع درمان مشاوره انگيزشي نظاممند همراه با
دارو بوده است؛ بنابراین بين نمرات پسآزمون افسردگي و ساختار انگيزشي دو
گروهدرماني تفاوت معناداری وجود دارد ( )p<0/05و مقایسه ميزان تأثير این دو روش
نشان ميدهد که روش درماني مشاوره انگيزش نظاممند نسبت به روش دارودرماني صرف
بهتر توانسته نشانههای افسردگي و ساختار انگيزشي بيماران مبتالبه افسرده خویي را در
پسآزمون بهبود ببخشد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي برنامه مشاوره انگيزشي نظاممند و دارودرماني در
اختالل افسردهخویي بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان مشاوره انگيزشي
نظاممند گروهي ( )SMCو دارودرماني به ميزان بيشتری نسبت به دارودرماني صرف در
بهبود عالئم افسردگي مزمن و ساختار انگيزشي بيماران مبتالبه اختالل افسردهخویي مؤثر
است و درمان مشاوره انگيزشي نظاممند گروهي ( )SMCتوانسته است در کاهش عالئم و
نشانههای افسردگي بيماران مبتالبه افسردهخویي مؤثر واقع شود.
نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر با یافتههای حاصل از مطالعات انجامشده در این
زمينه ازجمله همخوان و همسوست .برای مثال یافتههای حاصل از پژوهش کورمن و
همكاران ( )2059نشان داد که مشاوره انگيزشي نظاممند در کاهش عالئم افسردگي تأثير
معناداری داشته است و در همين راستا باالن و همكاران ( )2059نيز بيان نمودند که مشاوره
انگيزشي نظاممند در تلفيق با دارودرماني در مقایسه با دارودرماني صرف در درمان
افسردگي تأثير معناداری داشته است .همچنين وولف و همكاران ( )2059نيز بيان نمودند
که دارودرماني و مصرف داروهای ضدافسردگي در کاهش عالئم بيماری افسرده خویي و
باال رفتن خلق این بيماران تأثير معناداری دارد .در این پژوهش نتایج حاکي از آن بود که
بيماران افسرده خویي که از داروهای ضدافسردگي استفاده کرده بودند در مقایسه با
بيماراني که تنها دارونما مصرف کرده بودند ،کاهش عالئم معناداری را گزارش نمودند.
در راستای نتایج این پژوهش در مطالعه بالیس و همكاران ( )2059نيز اثربخشي باالتر
درمانهای ترکيبي دارویي و روانشناختي در مقایسه با دارودرماني صرف و درمان
روانشناختي بهتنهایي در مورد بيماران مبتالبه افسردگي مورد تائيد قرار گرفت و درنهایت
کوجپرز و همكاران ( )2059نيز بيان نمودند که در درمان خلق افسرده استفاده همزمان از
دارودرماني به همراه درمانهای روانشناختي مرتبط با درمان افسردگي از قبيل درمان
شناختي رفتاری در مقایسه با دارودرماني صرف و استفاده از دارونما ميتواند ميزان بهبودی
بيمار و کاهش احتمال عود را افزایش دهد.
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همانطور که بيان شد افراد افسرده در دورههایي از زندگي خود احساس بيعالقگي و
بي انگيزشي نسبت به فعاليتها را تجربه ميکنند و در آنها کاهش فعاليت و کاهش
اثربخشي یا بهرهوری دیده ميشود .فرد افسرده به خاطر خلق غمگين و افسردهای که دارد
کمتر تمایل به انجام فعاليتهای هدفمند داشته و انگيزه الزم برای انجام امور زندگي را
بهویژه اگر افسردگي وی ازلحاظ شدت و طول مدت جنبه افراطي پيدا کند ،ندارد .کكس
و کلينگر معتقدند آسيبهای شناختي ،هيجاني و رفتاری ارتباط تنگاتنگي با مشكالت
مربوط به تعقيب هدفدارند ،بهبياندیگر هرچقدر مشكالت و آسيبهای موجود بر سر راه
تعقيب هدف بيشتر باشد ،آسيبهای شناختي ،هيجاني و رفتاری نيز بيشتر بروز ميکند.
آنها معتقدند تعقيب یک هدف مناسب برای رسيدن بهسالمت روانشناختي از اهميت
خاصي برخوردار است .اگر افراد افسرده بدانند چه مراحلي برای رسيدن به هدف الزم
است ،بهاحتمالزیاد در رسيدن به اهدافشان موفقتر خواهند بود .درمان مشاوره انگيزشي در
ابتدا با بررسي عواملي که موجب مراجعه بيمار به مشاور شده ،تمایل یا عدم تمایل شخص
در پيگيری اهداف موردنظر را ميسنجد .در واقع بررسي اهدافي که مراجع به خاطر آنها
به مشاور مراجعه کرده است ،موجب ایجاد بينش در مراجع ميشود .او درميیابد چه چيزی
را دوست دارد در زندگياش تغيير دهد و چه چيزی را باید تغيير دهد .درمان مشاوره
انگيزشي با انجام تمرینهایي در مورد فایدهها و مضرات تداوم یا حل مشكل فعلي مراجع
در جلسات اوليه مشاوره ،موجب افزایش انگيزش مراجعان و ترغيب آنها به تداوم کار
مشاوره شد  .این رویكرد درماني با ایجاد نردبان اهداف مراجعان و ایجاد بينش در آنها در
مورد اهداف و دغدغههای مهم زندگي در رسيدن مراجعان به درک واضحي از اهداف
زندگيشان کمک ميکند تا کيفيت روشهای دستیابي به اهداف در آنها بهبود پيدا
کند .بهعالوه با بازخوردهایي که افراد گروه و درمانگر به بيمار ميدادند ،اهداف مبهم و
کلي (که بهویژه در افراد افسرده دیده ميشود و موجب عدم دستيابي آنها به اهداف
ميشود) مراجعان به اهداف عيني ،روشن و ملموس تغيير یافت؛ بهعبارتدیگر ،در درمان
انگيزشي بر عامل هدف تأکيد شده است .ميتوان نتيجهی بهدستآمده از این طرح را
اینگونه تبيين نمود که شاید عامل مؤثر بر بهبود عالئم افسردگي آزمودنيهای پژوهش

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،شماره بیستم ،سال پنجم ،پاییز 49

18

مشخص شدن اهداف آنها و کمک در رسيدن به اهدافشان باشد و عوامل دیگری که
در نظریهی انگيزش هدفمند بر آنها تأکيد ميشود نيز در جهت کمک به رسيدن
آزمودنيها به اهدافشان است.
نتایج نشان دادند که بهکارگيری دارودرماني به همراه مشاوره انگيزشي نظاممند در
درمان افسردهخویي بهطور معناداری مؤثرتر از دارودرماني صرف است .درمان مشاوره
انگيزشي به افراد افسرده کمک کرد که عالوه بر تشخيص اهداف ،به درک ارتباط بين
اهداف مهم توجه کنند .با توجه به اینکه در بررسي اهداف افراد افسرده دیدهشده بين
اهداف موردنظر برای دستيابي تعارضهایي هست ،رویكرد درمان مشاوره انگيزشي در پي
آن بود که با بررسي اهداف مراجعان ،تعارض بين اهداف را به حداقل برساند و با تعيين
عواملي که موجب دستيابي به هدف یا عدم دستيابي به هدف ميشود سطوح مورد انتظار
ارزیابيهای تعيينشده را معين کند و ابزار ارزشيابي بعدی را از درجه و ميزان پيشرفت
مشخص کند .افراد افسرده با ساختار شناختي معيوبي که دارند اهداف بزرگي را بدون
توجه به توانایيهای خود انتخاب ميکنند و از انگيزه الزم برای پيگيری اهدافشان
برخوردار نيستند و نسبت به توانایيهایشان در دستيابي به اهداف بدبين هستند .این عوامل
درنهایت موجب عدم دستيابي افراد به اهداف مشخص و ایجاد افسردگي مفرط در آنها
ميشود ،لذا تهيه سلسلهمراتب اهداف که بخش اجتنابناپذیر مشاوره انگيزشي نظاممند
است ،روش مفيدی برای ایجاد بينش در مراجعان در مورد توانایيهایشان بود .وقتي افراد
اهدافي را که در آینده نسبتاً نزدیک ،قابل حصول هستند ،دنبال ميکنند انگيزه قویيتری
دارند تا اهدافي که نياز به انتظار بيشتری دارند .در این صورت درمان مشاوره انگيزشي ،در
پي آن بود تا انگيزش نسبت به دستیابي به یک هدف درازمدت در طول زمان را با تقسيم
آن به اهداف کوچکتر و کوتاهمدت و قابل حصول ،حفظ نماید .در تهيه سلسلهمراتب
اهداف ،اهداف بلندمدت به اهداف کوچکتر تقسيم شدند (رسيدن به اهداف کوچکتر
زمينه را برای دستيابي به اهداف بلندمدت تسهيل ميکند) .هدف یک مشوق خاص است
که شخص تالش ميکند آن را به دست آورد در پي هر هدفجویي یک مشوق وجود
دارد ولي برخي از افراد بهویژه افراد افسرده در راه کسب همه مشوقهایي که بالقوه
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ميتوانند تغييرات موردنظر آنها را به وجود آورند تالش نميکنند .آنها یا احساس
ميکنند که راه کسب هدف موردنظرشان را نميدانند و یا تصور ميکنند که این کار با
ناراحتي همراه خواهد بود و یا معتقدند که احتمال موفقيت وجود ندارد .افسردگي از حد
ارزش مشوق ميکاهد که موجب به حداقل رسيدن جذابيت اکثر مشوقها ميشود و
موجب تضاد بين اهداف ميگردد و جذابيت آنها را کاهش ميدهد درنتيجه فرد افسرده
از پيگيری آنها بيشتر مأیوس ميگردد و ازآنجایيکه افرادی که دچار اختالالت عاطفي
هستند بهویژه افراد افسرده ،مشوقهای کمي دارند و دنبال اهدافي نيستند که واقعاً به آنها
نياز دارند بلكه دنبال اهدافي هستند که فقط به آنها برسند ،این نوع پيگيری هدف ناشي از
احساس اجبار و بایدها بوده و باعث ایجاد نگراني در فرد افسرده ميشود؛ بنابراین درمان
مشاوره انگيزشي با تهيه سلسلهمراتب اهداف مراجعان ،موجب ایجاد تقویت فرد در
پيگيری اهدافش ميشود و بهمنظور ارزشگذاری مجدد مشوقها و القای خوشبيني مبتني
بر واقعيت موجب تغيير در ساختار انگيزشي مراجع و درنتيجه تغيير رفتار ميشود و به
مراجع کمک ميکند تا مشوقهای لذتبخش جدیدی را پيدا کند .با این روش،
عزتنفس بيماران افسرده که مشكل اساسي آنهاست موردبررسي مجدد قرار ميگيرد و
مشاور به مراجع کمک ميکند تا راههای جدیدی را پيدا کنند تا نسبت به خود احساس
خوبي داشته باشند ،خود را کمتر تحقير کنند و توانایي خود بخشودگي به خاطر نرسيدن به
برخي از اهداف را در آنها باال ببرد.
از تحریفهای شناختي که در رویكرد شناختي فرد افسرده اتفاق ميافتد ميتوان به
بيتوجهي به امور مثبت (بياعتبار دانستن تجربههای مثبت به هر دليلي) ،تعميم مبالغهآميز
(جزئيترین حادثه منفي را بهحساب شكست هميشگي گذاشتن) ،نتيجهگيری شتابزده
(پيشبيني بدبينانه در مورد نرسيدن به اهداف) و  ...اشاره کرد .دیدگاه شناختي افسردگي
معتقد است که عامل عمده افسردگي ،اختالل شناختي است (کوهلر و هافمن ،)2059 ،به
همين جهت ،درمان مشاوره انگيزشي نظاممند که یكي از زیرمجموعههای درمان شناختي
است و در این تحقيق درمانگر سعي بر آن داشت که با تغيير شناخت بيماران ،ساختار
شناختي آنها را اصالح کند و این درمان تكنيكي برای اصالح اساسي ساختار انگيزشي
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آنها بود  .این برنامه با تغيير باور بيماران افسرده مبني بر اعتقادات غلط و غيرمنطقي در
تنظيم اهداف و دستيابي به اهداف مهم زندگي در سلسلهمراتب اهداف ،به افراد بيمار
کمک ميکند که بهجای تمرکز به اهداف اجتنابي به اهداف گرایشي توجه کنند و
چارچوب اهداف مراجعان را از اجتنابي به گرایشي تبدیل کند .در این درمان با استفاده از
تكنيک بازسازی شناختي طرز تفكر مراجعان را از توجه به جنبه منفي پدیدهها به جنبه
مثبت آنها تغيير داده شد و به آنها کمک شد اهداف مثبت لذتبخش را جایگزین
اهداف منفي خود کنند تا از زندگي خود احساس رضایت بيشتری داشته باشند.
این نتيجه بدین معني است که نتيجهی این پژوهش تأیيدی است به رویكرد مشاوره
انگيزشي نظامدار که معتقد است اصالح ساختار انگيزشي افراد موجب افزایش انگيزه و
ميزان رضایت افراد ميشود .این یافته که با نتيجه پژوهش سليمانيان ( )5984همخواني دارد
را ميتوان اینگونه تبيين نمود ،پژوهشهای انجامشده درزمينهٔ احساس خوب بودن و
داشتن معنا و انگيزه در زندگي نشان دادهاند که هردوی این مقولهها با ادراک افراد از
داشتن اهداف مهم در زندگي و پيشرفت رضایتبخش در به دست آوردن آنها رابطه
دارند؛ بنابراین در این پژوهش تحت تأثير مداخله انگيزشي نظاممند که در مورد گروه
آزمایش اعمال شد ،ساختار انگيزشي بهطور معناداری افزایش یافت که باعث تغيير و
کاهش در عالئم افسردگي در مراجعين شد .در انتها ،بایستي اشاره کرد یكي دیگر از
دالیل تأثير مداخله انگيزشي نظاممند در عالئم افسردگي اجرای این درمان بهصورت
گروهي ميباشد .زماني که این رویكردها بهصورت گروهي به کار گرفته ميشوند،
مزیتهای رواندرماني گروهي در مقایسه با رواندرماني فردی ازجمله تعامل اعضاء،
الگو گيری و  ...دوچندان ميشود .در واقع اعضای گروه درنتيجهی تعامل با یكدیگر و
از طریق خود افشایي ،دریافت حمایت ،همدلي و همچنين احساسِ داشتن درد مشترک
ميتوانند در مورد خود و مسائلشان به فهم و بينش وسيعتری دستیافته و بهتر با آنها
کنار آیند .به استناد یافتههای پژوهشي حاضر ميتوان به روانشناسان باليني و روانپزشكان
و سایر متخصصين مرتبط با خدمات روانشناختي پيشنهاد کرد که به نقش انگيزش و
افزایش آن در درمان مشكالت و آسيبهای روانشناختي بهویژه افسردگي توجه بيشتری
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داشته باشند و باألخص برنامه مشاوره انگيزشي نظاممند و آموزش آن به مراجعين را در
راستای بهبودی و سالمت روانشناختي آنان مدنظر قرار دهند .همچنين احتمال ميرود این
پژوهش ،زمينه پژوهشهای بيشتری درزمينهٔ نقش افزایش انگيزه در کاهش عالئم،
رضایت از زندگي و بهبودی روانشناختي را فراهم نماید و بهسالمت روانشناختي کمک
نماید .ازجمله پيشنهاد ميشود محققان و پژوهشگران روی نمونههای دیگر با در نظر گرفتن
متغيرهای جمعيت شناختي و سایر مشكالت روانشناختي تأثير برنامه مشاوره انگيزشي
نظاممند را مطالعه نمایند تا با اعتماد بيشتری در موقعيتهای باليني مورداستفاده قرار گيرد
بهطورکلي با توجه به نتایج این پژوهش و پژوهشهای همسو با آن و ساختار انگيزشي
ناسازگار در بيماران مبتالبه افسردهخویي ،ميتوان از درمان مشاوره انگيزشي نظاممند
بهعنوان شيوهی رواندرماني انتخابي و مكمل درمان پزشكي ،در جهت کاهش عالئم
افسردگي و طول مدت این اختالل در این بيماران استفاده نمود .ليكن هر پژوهش با
محدودیتهایي روبروست و این پژوهش نيز از این امر مستثنا نيست .الزم است در تعميم
نتایج به افراد خارج از محدوده ی جامعه پژوهش جانب احتياط رعایت گردد .از جایي که
در این پژوهش ،از روش آموزش گروهي استفاده شد ،توصيه ميشود این شيوه درماني
بهصورت فردی نيز موردبررسي واقع گردد و نتایج آن بر این مؤلفههای فراشناختي
موردبررسي قرارگرفته و نتایج با یكدیگر مقایسه شوند.

منابع
سليمانيان ،علياکبر .)5984( .بررسي اثربخشي و کارآمدی مشاوره انگيزشي نظاممند بر
تعارض زناشویي .پایاننامه دکتری؛ دانشگاه تربيتمعلم تهران.

هالجين ،ریچاردپي؛ ویتبورن ،سوزان ک .)2009( .آسيبشناسي رواني :دیدگاههای باليني
درباره اختاللهای رواني (چاپ اول) .ترجمه :یحيي سيد محمدی .)5984( ،نشر
روان.
Balan, I. C. Moyers, T. B, & Lewis-Fernandez, R. (2013). Motivational
Pharmacotherapy: Combining Motivational Interviewing and
Antidepressant Therapy to Improve Treatment Adherence. Psychiatry:
Interpersonal and Biological Processes, 76(3): 203-209.

49  پاییز، سال پنجم، شماره بیستم،فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی

22

Barron, W. B. (2007). Effect of religious coping skills training with group
cognitive behavioral therapy for treatment of depression. PHD thesis,
Northcentral University, USA.
Beck, AT. Steer, RA. Carbin, MG. (1998) Psychometric properties of the
Beck Depression Inventory:Twentyfive years of the Beck Depression
Inventory:Twentyfive years of evaluation. Clin Psychol Rev.1988, 8:77100.
Blais, M. A. Malone, J. C. Stein, M. B. Salvin-Mulford, J. O`Keefe, Sh. M.
Renna, M. & Sinclair, S. J. (2013). Treatment as usual (TAU) for
depression: A comparison of psychotherapy, pharmacotherapy, and
combined treatment at a large academic medical center. Psychotherapy,
50(1): 110-118.
Chew, C. E. (2006). The effect of dialectical behavioral therapy on
moderately depressed Adults: A multiple baseline design. PhD thesis,
University of Denver, USA
Cox, W. M. & klinger, E. (2003). Handbook of motivational counseling:
Motivating people for change. London: Wiley.
Cox, W. M. & Klinger, E. (2002). Motivational structure: Relationship with
substance use and processes of change. Addictive Behaviors, 27, 925,
940.
Cox, W. M. Hogan, L. M. Kristian, M.R. & Race, J. H. (2002). Alcohol
abusers treatment bias as a predictor of alcohol abusers treatment
outcome. Drug and Alcohol Dependence, 68, 237 – 243.
Cox, W. M & Klinger E. (2004). Systematic Motivational counseling in
groups, clarifying Motivational structure during psychotherapy. In B.
M. schroer. A. Fuhrmann & R. Jong-Meyer (Eds.) Handbook of
motivational counseling: Concepts, approaches, and assessment
(pp.239-258). Chichester, United Kingdom: Wiley.
Cuijpers, P. Sibrandij, M. Koole, S. L. Anderson, G. Beekman, A. T.
Reynolds, Ch. F. (2013). The efficacy of psychotherapy and
pharmacotherapy in treating depressive and anxiety disorders: a metaanalysis of direct comparisons. World Psychiatry, 12(2): 137-148.
Gartlehner, G. Hansen, R. A. Morgan, L. C. Thaler, K. Lux, L. J. Van, N. M.
& et al. (2011). Second generation antidepressants in the pharmacologic
treatment of adult depression: an update of the 2007 comparative
effectiveness review. Focus, 10: 484-488.
Gotlib, L. H. & Hammen, C. L. (2012). Handbook of depression, second
edition. Guilford press.
Heilemann, M. V. Pieters, H. C. Kehoe, P. & Yang, Q. (2011). Schema
therapy, motivational interviewing, and collaborative-mapping as
treatment for depression among low income, second generation Latinas.
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42(4): 473480.

23

...مقایسه اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظاممند گروهی

Kohler, S. Hoffmann, S. Unger, Th. Steinacher, B. Dierstein, N. & Fydrich,
Th. (2013). Effectiveness of cognitive behavioral therapy plus
pharmacotherapy in inpatient treatment of depressive disorders. Clinical
Psychology & Psychotherapy, 20(2): 97-106.
Korman, H. Bavelas, J. B. & Jong, P. D. (2013). Microanalysis of
Formulations in Solution-Focused Brief Therapy, Cognitive Behavioral
Therapy, and Motivational Interviewing. Journal of Systemic Therapies,
32(3): 31-45.
McBride, C. Zurroff, D. C. Ravitz, P. Koestner, R. Moskowitz, D. B. Quilty,
L. & Bagby, R. M. (2010). Autonomous and controlled motivation and
interpersonal therapy for depression: moderating role of recurrent
depression. British Journal of Clinical Psychology, 49(4): 529-545.
Rashid, T. (2009). Positive interventions in clinical practice. Journal of
Clinical Psychology, 65(5): 461-466.
Stein, L. A. R. Lebeau, R. Colby, S. Z. Barnett, N. P. Golembeske, Ch. &
Monti, P. M. (2011). Motivational interviewing for increased
adolescents: effects of depressive symptoms on reducing alcohol and
marijuana use after release. Journal of Study in Alcohol and Drugs,
72(3): 497-506.
Stevens, J. Hayes, J. & Pakalnis, A. (2013). A randomized trial of telephonebased motivational interviewing for adolescent chronic headache with
medication overuse. Cephalalgia, published online before print, doi:
10.1177/0333102413515336.
Trivedi, J. K. & Kar, S. (2011). Focus issues in dysthymia. Neuropsychiatry,
1(3): 291-297.
Wolff, A. V. Holzel, L. P. Westphal, A. Harter, M. & Kriston, L. (2013).
Selective serotonin reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants in
the acute treatment of chronic depression and dysthymia: a systemic
review and meta-analysis. Selective of Affective Disorders, 144(1-2): 715.

