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براي   PHC هدف از تهیه این متن استفاده براي اموزش کارشناسان بهداشت روان شاغل در

اقدام کنندگان به خودکشی به منظور مداخله در کاهش میزان افسردگی آنان و تمایل به 

ها زهرا  اقدام مجدد به خودکشی می باشد. براي تهیه این متن از همکاري سرکار خانم

ي و سر کار خانم سمیرا معصومیان که نظرات مفیدي ارایه نمودند توکلی ، خانم دکتر قهار

 دانی میشود.تشکر و قدر
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 اول جلسه

 رفتاري فعال سازيروش معرفی 

 اول  اهداف جلسه

 یافسردگهای نشانه و میعال فیتوص 

 درمان منطق به اشاره 

 خلق یشیخودپا موزشآ 

 تیفعال یشیخودپا موزشآ 

 

 بیماری افسردگی را به شرح زیر به بیمار آموزش دهید:

در گروهی از بیماارا  باروز   . کندمی ک نفر را در طول عمر مبتالنفر ی 01بیماری افسردگی حداقل از هر 

علل متعادد و  شود. می و در گروهی خود بخود بیماری آغاز شودمی زندگی باعث آغاز بیماریهای فشار

در . مختلفی اجتماعی، روانی، اقتصادی و خانوادگی دست به هم داده و میتواند منجر به بروز بیماری شود

عالیم روانشناختی بسیاری مانند کاهش یا افزایش وز ، کاهش یا افزایش اشتها ، کم خوابی یا این بیماری 

از قراری، انرژی پایین و احساس خستگی ، احسااس گنااه بایش   پذیری و بیپر خوابی، احساس تحریک 

ارزوی از حاد و غیرقابال کنتارل، احسااس ناامیادی،      گیری، گریه بیشاندازه، دشواری در تمرکز/ تصمیم

که البته لزوماا تماامی انهاا در     شودمی مرگ، احساس بی ارزشی، فکر یا اقدام به خودکشی در بیمار دیده

 . یک بیمار ظاهر نخواهد شد

بیماری افسردگی خود به سایر اختالالت جسمانی مانند فشار خو  ، سکته مغزی وقلبی ، بیماری ایمنای  

و از سوی دیگر عواقب اجتماعی و خاانوادگی مانناد طاال ،    . کندمی منجر شده و یا انها را تشدید. .... و

 خشونت در خانواده، سوء مصرف مواد، افزایش تصادفات رانندگی را میتواند به همراه بیاورد.

برای درما  افسردگی نیز راههای مختلف دارویی و غیر دارویی وجود دارد که بر حسب نوع و شدت ا  

 . کنندمی روش مناسب را انتخاب
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در حالت شادید در  . تغییر کندخفیف تا شدید از تواند می یک اختالل خلقی هست که اساسی یافسردگ

از باین ایان دو عالمات    . یک دوره دو هفته ای خلق فردبه شدت افسرده است و از چیزی لذت نمی برد

د داشاته باشاد تاا    ر بایاد وجاو  یا تا از ماوارد ز  4حتما یکی باید وجود داشته باشد و عالوه بر ا  حداقل 

 . تشخیص افسردگی داده شود

 ش وز  یا افزایکاهش  .0

 ش اشتها یا افزایکاهش  .2

 یا پر خوابی یکم خواب .3

 یقراریو ب یریپذ کیاحساس تحر .4

  ین و احساس خستگییپا یانرژ .5

 اندازهاز شیاحساس گناه ب .6

 یریگمیتمرکز/ تصم دشواری در .7

 رقابل کنترلیاز حد و غشیه بیگر .8

 یدیاحساس ناام .9

 ارزوی مرگ .01

 احساس بی ارزشی .00

 یا اقدام به خودکشیفکر  .02

 درمان  منطق اشاره به 

تا فعال تر شوند مطابق با ارزشهای خود زنادگی کنناد و از زنادگی     شودمی دراین روش  به افراد کمک 

 منطق درما  را به صورت زیر به بیمار آموزش دهید:. شا  لذت ببرند

ت خوب و مثبتی پیدا نمایید ابتدا باید روز به روز فعالتر شاوید و خاود   برای اینکه افکار مثبت و احساسا

هر چند انجام اینکار در حال حاضر بزرای شما دشاوار اسات   . را در موقعیت مثبت و خوشایند قرار دهید

شروع درما  برای شما مشکل جلوه . لیکن قدم به قدم با شروع درما  وضعیت بهرتری پیدا خواهید نمود

 . درما  را راحتر برداریدهای ود ولی ما در کنار شما هستیم و به شما کمک خواهیم نمود تا قدمخواهد نم

                                                           
1 Major depressive disorder 
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. این روش درمانی برای ایجاد تغییر در افکار و احساسات شما در تغییر در محیط و رفتار شما تمرکز دارد

افسردگی در شما تقویات   مغایر با "رفتارهای سالم"و نیز  "افسردگی زاهای رفتار"در این روش درمانی 

 . خواهد شد

                                  سالم يرفتارها شیافزا    
 تجربه افکار و احساس مثبت  جربه مثبتت  

 زایافسردگ يرفتارها کاهش

 

و  شودمی مثبت از محیط احساس مثبت ایجادهای با ایجاد تغییرات مثبت محیطی و کسب انرژی و پاسخ

بالعکس با افزایش رفتارهای افسردگی زا مشکالت کاری خانوادگی و اجتمااعی  . گرددمی مترافسردگی ک

 شودمی و منجر به گوشه نشینین فرد شودمی ایجاد

 این روش درمانی در موارد زیر برای بیمار مفید است:

 ابتال به افسردگی و انتخاب متد درمانی رفتاری .0

 داروییهای مل در کنار سایر درما استفاده از این روش به عنوا  درما  مک .2

اید و خواها  ایجاد تغییارات رفتااری مثبات در خاود     کاهش خلق افسرده که موقتا به آ  مبتال شده .3

 هستیم

 خواها  مشارکت فعال خود در ایجاد تغییر در روحیه و افکار خود هستید .4

 یهاا تیا فعال یزیا ر برنامه ایی برمتواند اهرمی یکی دیگر از اهداف درمانی است که هاشناسایی ارزش

  دنا کن یزنادگ  خودشاا    یهاا ارزش مطاابق باا   شاود تاا  مای  کماک  بیمار به در این روش. باشد  روزانه

 و تجاارب مثبات   کاه  دارد احتمال شتریب ،باشد یشا هاارزش راستای درآنها   یهاتیکه فعال یهنگامزیرا

 گذارد.می ثیرأت آنها تفکر وبر خلق  خود نوبه به نیا که د،نباش داشتهی بخشلذت

 

 موزش خودپایشی خلقآ

درجاه  ارزیاابی و سا س   خلق خود را  6و عصر ساعت  9به بیمارا  یاد دهید روزی دو بار صبح ساعت 

، خلق افسارده ، خلاق تحریاک پاذیر و خلاق      طبیعی برای ارزیابی خلق مفاهیمی مانند خلق . بندی کنند

 مضطرب را به انها اموزش دهید.
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یاس  سه درجه ای خفیف  ، متوساط و شادید   قجه بندی خلق از انها بخواهید خلق خود را در مبرای در

 ذ و مداد استفاده کنند و شما برای اموزش خودپایشی از تخته سیاه استفاده کنید.غدرجه بندی کنند.از کا

 

 هفتهدر طول ه جدول پایش خلق
 عصر 6 صبح 9 

   شنبه

   یکنشبه

   دوشنبه

   هسه شنب

   چهار شنبه

   شنبه 5

   جمعه

 برای ارزیابی خلق پایه مراجع میتوا  از ازمو  افسردگی بک استفاده نمود.

 

 اموزش خودپایشی فعالیت

دهند، نظارت کنناد و  می که در طول روز انجامهایی در خود پایشی فعالیت از بیمارا  بخواهید بر فعالیت

این کار ممکن است ، ساده به نظار برساد اماا    . ت به ساعت ثبت کننددهند را ساعمی هر کاری که انجام

. گذرانناد مای  چطورخود را  هایفعال هستند و روز تا چه اندازه شوند که در طول روزمی بیمارا  متوجه

. برناد مای  دهناد، پای  می هایی که در طول روز انجامبیمارا  از طریق خود بازنگری روزانه به نوع فعالیت

 کنند.می و تلویزیو  تماشاکشند می درازکشند، روی کاناپه می ل، آیا تمام روز در رختخواب درازبرای مثا

شاوندو باه هماین    می غیر سازنده و انفعالی باعث تشدید خلق افسردههای انها باید بدانند که این فعالیت

 دلیل باید کنار گذاشته شوند.
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ید  باه  شا کند که بیشتر اوقات آنها صرف اندیمی ن موضوعچنین بیمارا  را متوجه ایروزانه هم بازنگری

ریازی بارای   ساز برنامهتواند بازخورد خوبی فراهم کند و زمینهمی چنین چیزی. شودمی سازافکار افسرده

 لذت بخش سالم بیشتر شود.های تر شد  و پرداختن به فعالیتفعال
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 ضیح دهید:را برای بیماران اینطور توفعالیت اهمیت خودپایشی 

 انجاام  روز هار  آنچاه  ازبهتار اسات    بنابر این شماست، سازنده یرفتارها شیافزا درما  یکی از اهداف"

 بنابر این الزم است . میهست دیدهمی روز انجام هر آنچه از یقیدق اطالعات ازمندین ما. یدباش آگاه،دیدهیم

 لیدل چندبه  کار  نیا. ساعت یادداشت کنید دهید را ساعت بهمی که در طول روز انجامهایی تیفعال تمام

 شاوید مای  و متوجاه . یاد کنمای  ییشناساا  را خاود  افسرده خلق و رفتار یالگو با این کار اوال. است دیمف

رفتاری  یالگو  از شد   آگاه. است داده قرارخود  تأثیر تحت را شماو زندگی ها تیفعال چگونه یافسردگ

باا  . دیا ده شیافازا  را و آ  سازنده بیشتری داشته باشید یرفتارها تا دهدیم  زهیانگ شما به خودو فعالیت 

 شودمی سبب روزانههای به عالوه اگاهی از فعالیت. خلق تا  بهتر خواهد شد ،افزایش رفتارهای سازنده

 "برسد. تا ذهن به جدیدهای تیفعال برخی  کرد  اضافه یبراهایی دهیکه ا

 خود نزد را   دیدهمی انجام که ییکارها از (ساعت به ساعت اتیجزئ با انهروز عیوقا ثبت برگه کی پس"

را یادداشات   و یا زیتلو یتماشاا  ایا  د یخواب مانند رسند،می نظر به تیاهم یب که یعیوقا یحت د،یدار نگه

 "در پایا  هفته عملکردتا  را در طول هفته ارزیابی کنید.. کنید
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        انهبازنگری و ثبت فعالیت روز-1جدول

 زما 
شن

 به

یکشن

 به

دوشن

 به

سه 

 شنبه

چهارشن

 به

پنج 

 شنبه
 جمعه

18-17        

19-18        

01-19        

00-01        

02-00        

03-02        

04-03        

05-04        

06-05        

07-06        

08-07        

09-08        

19-20        

20-21        

21-22        

22-23        

23-24        

24-01        

01-02        

02-03        

03-04        

04-05        

05-06        

06-07        
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 منزلتکالیف 

  پایش کنددر دو نوبت از بیمار بخواهید هر روز خلق خود را 

 دهد را ساعت به سااعت  می ایش کند و هر کاری که انجاماز بیمار بخواهید هر روز عملکرد خود را پ

 ثبت کند.

در یاک   را کار این یا کند را ثبت دهدمی فعالیتی که انجام هر تواندمی بیمار روزانه، پایش فرم تکمیل برای

فعاالیتی پاس از اتماام     هار   کاه  بهتار اسات  . دهاد  انجام یا دو نوبت هنگام ظهر و شب قبل از خوابید  

 شوند. یادداشت
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 جلسه دوم

 که باید انجام شوند هاییشناسایی فعالیت

  دوماهداف جلسه 

 خلق بهبود در تیفعال تیاهم به اشاره 

 سازنده و بخش لذتهای تیفعال مانند یمیمفاه یمعرف 

 موثر و لذت بخشهای شناسایی فعالیت 

 یدر تداوم افسردگها اجتناب تیبه اهم اشاره  

  اجتنابیشناسایی رفتاری

اشاره به اهمیت فعالیت در بهبود خلق

بررسی کنید که بیمار قبل از افسردگی . به اهمیت فعال بود  به عنوا  پادزهری برای افسردگی اشاره کنید

بیمارا  باید بدانند که وقتای  . کندمی و پس از افسردگی چگونه عمل  کارهایی مشغول بوده است چه به 

 بود  نمی کنند.موثر فعال نباشند احساس 

 

 . داده استکه قبل از ابتال به افسردگی انجام میهایی شناسایی فعالیت. 1

به این صورت کاه درماانگر از   . توانند با مشارکت هم به برنامه ریزی فعالیت ب ردازندمی درمانگر و بیمار

 پرسد:می بیمار

 "دادی؟می انجامی هایگذراندی و چه فعالیتمی روزهایت را چطورافسردگی قبل از "
 

برگه داده است را در می انجام افسردگی قبل از  ویکه هایی فعالیت مشترکا دراولین گام درمانگر و بیمار

 . دهندمی قرار مورد عالقه بیمارهای تعیین فعالیت

 و خریاد رد، با اتومبیل پدرش را به کارواش بافسرگی عادت داشت گفت که قبل از می برای مثال: بیماری

 . کند
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این خلاق بیماار را   و کند که  مثمرثمر است می شود بیمار احساسمی اعتماد به نفساین کار باعث بهبود 

با این روش بیماارا  باه ارتباای باین     . کند که بر زندگیش کنترل داردمی بخشد زیرا او احساسمی بهبود

هساتند و در  ها از فعالیت جام بسیاریشوند که قادر به انمی برند و به تدریج متوجهمی خلق و فعالیت پی

دهاد،  مای  چنین چیزی نه تنها احساس کنترل را در بیمار افازایش . لذت ببرندها توانند از آ می عین حال

من بیی   "رنگ باختن باور منفی . کندمی بلکه امکا  دریافت باز خورد  مثبت از سوی دیگرا   را فراهم

 . رنامه ریزی فعالیت باشدتواند، محصول ب. میو. «خاصیت هستم

 

آرامش بخش/لذت بخش:های شناسایی فعالیت. 2

. آرامش بخش/لذت بخش افزایش سطح فعالیت به قصد کسب لذت اسات های هدف از شناسایی فعالیت

هاای  کاهد و باه کااهش هیجاا    می از میزا  افکار منفی بیمارها لذت بخش و انجام آ های اجراء فعالیت

در اولین گام از بیمارا  ب رسید که در حال حاضار از چاه   . شودمی مثبت منجرهای هیجا منفی و تقویت 

برناد و  می را نامهایی برخی بیمارا  در پاسخ به این سوال فعالیت. شویدمی راضی و خشنودهایی فعالیت

 .بگنجانیدمورد عالقه بیمار های برگه تعیین فعالیترا در ها توانید آ می شما

بردند اما در حال حاضار تماایلی   می خاصی لذتهای کنند قبالً از فعالیتمی رانی هم هستند که ذکربیما 

 انها باید بدانناد کاه افساردگی سابب    . را ندارند و یا از انجام داد  آ  لذت نمی برندها به انجام داد  آ 

باره منطاق و اهمیات پارداختن باه     ابتدا در. لذت ببرندها شود که آنها نتوانند به طور طبیعی از فعالیتمی

لاذت بخاش   هاای  آنها باید بدانند که پارداختن باه فعالیات   . لذت بخش با بیمار حرف بزنیدهای فعالیت

توانناد باشاند   مای  بسیار متناوع ها این فعالیت. کندمی هیجانات مثبتی )مانند لذت و شادی( در آنها ایجاد

ماشای فیلم ، پیاده روی، شنا، دیدار با دوساتا  ،مالقاات باا    مانند دوش گرفتن، مطالعه کتاب داستا  ، ، ت

اعضای خانواده، خواب، مسافرت ، ورزش مالیم، خرید ، شنید  موسیقی، آواز خواناد  ، کاوه پیماایی،    

 و...ها دیدار با دوستا ، دیدار با اعضا خانوده و همسایه قدم زد 
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اجتنابیهای شناسایی رفتار. 3

 تناب ار تماس باا ماردم انهاا را   جتناب از فعالیت و اجرای بیمارا  توضیح دهیدو اتناب را بجمفهوم ا 

از این رو الزم است برای کاهش رفتارهای اجتنابی در مقایسه باا  . بیش از پیش افسرده تر خواهد کرد

از  از انهاا بخواهیاد فهرساتی   . را شناسایی نمایناد ها حالت قبل از ابتال به بیماری افسردگی، آ  رفتار

ماوارد  . تناب از فعالیت و اجتناب از معاشرت جاز ایان ماوارد اسات    اج. خود تهیه کنندهای اجتناب

 در نظر بگیرید. مورد عالقه بیمارهای برگه تعیین فعالیتدر  شناسایی شده را

 : ملموس تر شود مراجعه کنندگا  مثال بزنید تا این مفهوم برایها در مورد اجتناب

 مادرم تماس تلفنی داشتم اال  حوصله اش را ندارم قبال روزی یکبار به 

 قبال هفته ای یکبار در پارک پیاده روی داشتم اال  نمی روم 

 کردم اال  روحیه اش را ندارممی قبال هر ماه در جلسه شهرداری محله شرکت 

 ............................................. 

 

 هارویارویی با اجتناب

ی سالم به ویژه ارتبای اجتماعی با اقوام و خویشاوندا  و دوساتا  ساابق   ها ی از فعالیتاجتناب از بسیار

چنین چیزی باه  . شوند و حوصله مردم را ندارندمی شایع است انها به دلیل افسردگی منزویها در افسرده

یکی از مزایاای  . آیندمی انجامد، که خود رفتارهای مشکل آفرین  به شمارمی انفعال، انزوا و اهمال کاری

روزاناه و لاذت بخاش باه تادریج باا       هاای  فعال ساختن بیمارا  این است که آنها با پرداختن به فعالیت

کمرنگ تر شوند، بیماار تقویات بیشاتری    ها هر چقدر اجتناب. کنندمی اجتناب، انفعال و انزواجویی وداع

  نیز نسبت به وی احساس بهتری کند و نسبت به خود احساس بهتری خواهد داشت و دیگرامی دریافت

 را هدف قرار دهید:ها خواهند داشت.در این راستا  باید اجتناب

 د؟یده یرا انجام نم دآنهایشد افسرده یوقت ازاست که هایی تیفعال چه. 

 ...................................... 

 .................................... 

 د؟یدادمی انجامهایی تیچه فعال یافسردگاز  قبل 

 .................................... 

 ...................................... 
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کند تا با مشارکت بیمار برنامه ای تدوین کنید و او را به تدریج با می به شما کمکها پاسخ به این پرسش

و دوساتا  تهیاه کنیاد و از بیماار      برای مثال: فهرساتی از ناام خویشااوندا    . اجتناب هایش مواجهه کنید

توجه داشته باشید کسانی را انتخاب کنید . در برنامه روزانه اش بگنجاندها بخواهید تماس و مالقات با آ 

زنند و می آ  دسته از افرادی که انتقاد کننده هستند ، نیش و کنایه. که نسبت به بیمار حمایت کننده باشند

تواناد  هاا مای  شاوند و ارتباای باا آ    می بعی از استرس برای بیمار محسوبکنند ، منمی بیمار را سرزنش

 تشدید کننذه افسردگی باشد.

 

 ها: شناسایی ارزش. 4

مفهومی شخصی هستند و ماا را  ها انها باید بدانند که ارزش. را برای بیمارا  توضیح دهیدها مفهوم ارزش

شادی، کمک . ارزش کسل کننده و افسرده ساز استیک زندگی فاقد ارزش یا ناهمسو با . کنندمی هدایت

مثال بزنیاد  ها در مورد ارزش. شوندمی همگی ارزش محسوب. به دیگرا ، ادامه تحصیل ، کار کرد ، و...

بیماارا  را  های بررسی کنید افسردگی تا چه اندازه ارزش. خود را نام ببرندهای از بیمارا  بخواهید ارزش

از افاراد  . ارزش بیماارا  را شناساایی کنیاد   هاای  ت.برای اسا  سازی کاار حیطاه  تحت تاثیر قرار داده اس

بیمار را شناسایی کنید و س س با هم بررسای کنیاد تاا چاه     های مختلف مثال بزنید و به کمک هم ارزش

 اندازه زندگی بیمار همسو با ارزش هایش است.

شخصای، ماذهب ، تفریحاات ،    های ئولیتبین فردی، شغل ، تحصیل، مس ارتبایعبارتند از: ها این حیطه

 سالمتی، پول ، هنر، و....

 مثال:  

 ارزش: رابطه نزدیک و محبت به والدین 

هفتاه ای یکباار از والادین دیادار کارد  و      . هفتاه  در بار دو با مادر خورد  شامفعالیت همسو با ارزش: 

ی را انتخاب کنید کاه چنادین حیطاه    بهتر است در برنامه ریزی فعالیت ، موارد. رسیدگی به امورا ت انها

 ارزشی را در بر گیرند.

    

             

      



15 
 

 مورد عالقه بیمارهای برگه تعیین فعالیت

 

 در حوزه روابط خانوادگی .0

..................................... 

 در حوزه روابط اجتماعی .2

..................................... 

 درحوزه روابط عاطفی و صمیمانه .3

................................... 

 زش و تحصیلدر حوزه آمو .4

.................................... 

 در حوزه کار و شغل .5

.................................... 

 در حوزه تفریحات و سرگرمی ها .6

.................................................... 

 ورزشیهای در حوزه فعالیت .7

................................................ 

 در حوزه معنوی .8

............................................... 

 در حوزه هیجانات و امور روانشناسی .9

............................................... 
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  سرگرمی؛ هنر، صنایع دستی  آموزش

  نواختن یک ساز موسیقی  یادگیری یک کار تازه مثل زبا  یا موسیقی

  اواز خواند   ار هنری مانند نقاشییادگیری یک ک

  رقص  خواند 

کارهای صیایع دستی یا هنری مانند نقاشی،   درس خواند 

 مجسمه سازی، نویسندگی، سینما

 

  دکوراستو ، بازسازی مبل و وسایل منزل  داستا  نویسی، شغر

  عکاسی  حضور در مراسم سخنرانی

  ب یا فرش یا معر  کاریکار روی چو  بازگشت به مدرسه ای دانشگاه

  جمع اوری اشیا با قیمت  کالس کام یوتر

  سایر موارد  سایر موارد
 

  بهداشت و سالمت  بومیهای فعالیت

  عکاسی کرد   تمیز کرد  خانه

  خرید لباس نو  شیرینی پذیری –اش زی 

  رفتن به آرایشگاه  کار در حیای خانه

  یا ارایشگاهرفتن به پیرایشگاه   شستن ماشین

  ماساژ بد   خیاطی کرد 

  عطر و ادکلن زند   خانههای معاف بود  از فعالیت

  اماده شد  برای رفتن به بیرو  از منزل  خرید گل و گیا 

رسید  به بهداشت مانند داندا ، عینک، ورزش   دکور خانه را تغییر داد 

 کرد 

 

  ارایش نمود   خوشبو کرد  منزل

  ورزش کرد   ابزارهای خراب منزلدرست کرد  

  سایر   سایر موارد
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  فریحت  مسافرت

  تماشای تلویزین و گوش کرد  به رادیو  سفری را تدارک دید 

تفریحی مانند باغ وحش یا های رفتن به مکا 

 پارک

  با خانواده دورنا بازی کرد  

  رفتن به سینما  گردشگریهای رفتن به مکا 

  رفتن به میهمانی خانوادگی و مراسم  ک نیکرفتن به پی

  رفتن به تماشای مسابقات  رفتن به رستورا  یا در فامیل

  رفتن به سینما یا تئاتر  رانندگی کرد 

  سایر موارد  رفتن به خانه دوست یا فامیل در یک شهر دیگر

    رفتن به کوه و دشت

    تاریخی شهرهای رفتن به موزه یا مکا 

    ن به خرید و دید  از مغازه هارفت

    رفتن به کتابخانه 

    سایر موارد

 

  ورزش و مسابقه  محلی و شهریهای تعامل با سایر فعالیت

  محلیهای شنا کرد  و یا ورزش  میهمانی رفتن یا داد 

  رفتن به دوچرخه سواری  حرف زد ها با خانواده و دوست از گذشته

  رفتن به شکار  یانجام کارهای گروه

  پیاده روی، کوهنوردی  دیدار با خانواده

  بازی تنیس، پینگ پنگ  بازیهای کام یوتری و موبایلی

  ماهی گیری کرد   سایر موارد

  تماشای طبیعت و پرنده ها  

  بازیهای خانوادگی  

  محلیها مشارکت در ورزش  

  سایر موارد  
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 جلسه سوم

 موثرهای یی برای انجام فعالیتبرنامه ریزی اجرا

 

 اهداف جلسه سوم 

 موثر و لذت بخشهای ثبت و الویت بندی فعالیت 

 روزانههای تعیین و انتخاب فعالیت 

 به صورت هفتگیها ثبت فعالیت 

 تعیین شدهها ارزش گذاری برای فعالیت 

  تعیین و ارایه پاداش 

 

آرامش بخش/لذت بخش:  به افسردگی وروزمره قبل از ابتالهای فعالیتانجام برنامه ریزی 

 راهاا  برخای از ایان فعالیات    لذت بخش، زما  شااخص مهمای اسات،   های فعالیت برای ریزیبرنامه در

 بارای مثاال، بیماارا    . ه صاورت هفتگای و ماهاناه انجاام داد    توا  به صورت روزانه، برخی دیگر را بمی

هاای  اما برخی فعالیات . واز بخوانند و یا دوش بگیرندتوانند هر روز موسیقی گوش دهند، قدم بزنند، آمی

برناماه  . شاوند مای  ناه انجاام  لذت بخش مانند کوه پیمایی و یا مسافرت معموالً به صورت هفتگی یا ماها

را روزاناه انجاام دهاد، در الویات     ها لذت بخش کم هزینه ای که بیمار بتواند آ های ریزی برای فعالیت

در جادول زیار   . لذت بخش، نباید پیچیده و خسته کننده باشاند های ه فعالیتتوجه داشته باشید ک. است

با تکمیل این جدول میتوا  روند پیشرفت درماا   . بنویسید و دفعات و زما  انجام آ  را در هفته مربوطهها فعالیت

رای ساهولت در  با . را در برنامه روزانه بگنجانیاد ها مورد از این فعالیت 05شود که می توضیه. را ثبت نمود

انتخاب شده را بر حسب سختی اجرا و یا نیاز به امکانات اولویت بندی نموده های توانید فعالیتمی اجرا

 و در جدول اجرا وارد نمایید.

 اگر مدت زما  انجام آ  فعالیت مهم نیست میتوانید خط تیره بکشید 

 بهتر است برای هفته اول سه فعالیت را منظور کنید 

 فعالیت را در نظر بگیرید 5تا  3ه برای هر هفت 

 به منظور ایجاد چالش برای بیمار است لیکن باید مراقب بود که منجار باه   ها تعیین تعداد فعالیت

 خستگی و فشار بیش از حد به بیمار نشود
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 جدول خود را به صورت روزانه تکمیل کنید 

 

 نه به صورت زیر تکمیل شود:در نظر گرفته ابتدا باید جدول روزاهای برای ثبت انجام فعالیت

 شودمی نوشتهها در ستو  اول فعالیت .0

و در صاورت انچاام نشاد  کلماه      "بلاه "در صورت انجام ا  در هر یک از روزهای هفته دور کلمه  .2

در صورتیکه تعداد نوشته شده پیش از اتمام هفته تحقق یافت بایاد دور  شود. می دایره کشیده "خیر"

 . شیدرا دایره ک "تکمیل"کلمه 

 .شودمی ثبت شده به جدول هفتگی ثبت رفتار منتقلهای پس از تکمیل فعالیت در هر هفته داده .3
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 .................... تعیین شده در هفتههای انجام فعالیت روزانهجدول ثبت 

 
 

 فعالیت

 

 تعداد

 

 زما 

 جمعه پنجشنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله کامل خیر بله
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 انجام شدههای فعالیت هفتگیجدول ثبت 

 

 فعالیت

هدف ایده 

 ال

 .... هفته .... هفته .... هفته .... هفته .... هفته

 

 تعداد

 

 زما 

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 ما ز تعداد زما  تعداد زما  تعداد زما  تعداد زما  تعداد انجام

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 شود. می اطالعات از جدول ثبت روزانه به این جدول در پایا  هر هفته منتقل

 .شودمی شتهدر ستو  جدول ایده ال، تعداد دفعات مورد نظر و از پیش تعیین شده نو .0

ماوده و  اگر حداقل در سه هفته تعداد در نظر گرفته شده در ستو  هدف ایده ال تحقق پیدا نمود، میتوا  ا  از ادامه انجام ا  فعالیات چشام پوشای ن    .2

 فعالیت جدیدی را به جدول اضافه نمود
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 )نمونه( انجام شدههای فعالیت هفتگیجدول ثبت 

 

 فعالیت

 .5... هفته ..4.. هفته .3... هفته ..2.. هفته ..0.. هفته هدف ایده ال

 

 تعداد

 

 زما 

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 انجام

  هدف

 زما  تعداد زما  تعداد زما  تعداد زما  تعداد زما  تعداد انجام

    تکمیل تکمیل تکمیل 5 - 5 5 - 5 5 - 5 - 5 رفتن سر کار

 3 - 3 2 - 2 3 - 3 3 - 3 3 - 2 - 3 درست کرد  شام

 4 - 4 4 - 3 4 - 4 3 - 3    - 4 ظرف شد 

 31 3 ورزش کرد 

 دقیقه

         2 21 2 3 31 3 

                  

                  

 

در ایان ماوارد الزم   . شده اناد  تعیین شده محققهای هفتگی خود را ثبت نموده اید و بر حسب ستو  هدف ایده ال برخی از هدفهای اینک شما فعالیت

 برای این منظور جدول زیر را تکمیل نمایید.. که بدست اورده اید  مورد تشویق و تمجید قرار دهیدهایی است   خودتا  را در مقابل موفقیت
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 هفتههای جدول ارایه پاداش در مقابل تکمیل موفقیت آمیز فعالیت

 یه پاداشارا پاداش انتخاب شده هفته. ..........

 خیر بله
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         برای انتخاب پاداش، دقت کنید مواردی را بنویسید کاه در شاما احسااس خاوب ایجااد نمایاد و اثار

 بعدی ترغیب نمایدهای تشویقی داشته باشد و شما را برای انجام فعالیت

  ه بکشیددایر "خیر"یا  "بله"در صورت ارایه تشویق دور کلمه 

از بیمار بخواهید پس از هر فعالیت آ  را به لحاظ احساس تسلط  سازنده و سودمندهای پس از معرفی فعالیت

به عبارتی، بیمارا  باید بگویند . درجه بندی کند 011تا  1از  شودمی و رضایتی که از انجام آ  کار نصیب بیمار

و ..( تا چه اندازه در آ  فعالیت احسااس تسالط   . بانکی وکه با انجام یک فعالیت سازنده )مانند پرداخت قسط 

درجه بندی  احساس لذت برد  از انجام کاری و نیز احساس تسلط و کنترل بارای انجاام ا     کنید؟می رضایت

  شودمی کار با مقیاس زیر  درجه بندی

 
 چیه  کم متوسط ادیز ادیز یلیخ

011 75 51 25 1 

 

 منزلتکالیف 

فعالیت را به صورت هفتگی و  5تا  3فعالیت لذت بخش را به صورت روزانه،  2اهید که حداقل از بیمارا  بخو

 . در جدول فعالیت روزانه خود بگنجانندفعالیت را به صورت ماهانه  5تا  4

لذت بخش پیش بینی کنند که چقدر از آ  لذت خواهند برد و های آنها همچنین  بایدقبل از پرداختن به فعالیت

درجه بندی  011تا  1برده اند را در مقیاسی از ها انجام آ  فعالیت نیز میزا  لذتی که از انجام این فعالیت پس از

کند که در عمل متوجه شوند تا چه انادازه  می پیشنهاد شده است به بیمارا  کمک  2این فن که توسط برنز. کنند

 . بوده  استمنفی و غیر واقع بینانه آنها های پیش بینی

                                                           
2 - Burns- 1989 
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سازی رفتاریچند نکته برای انجام بهتر برنامه فعال

 گام به گامهای فعالیتموزش آ. 1

 توصایه  بیماارانی صورت گام به گام بارای آ  دساته از    یده بهچپیهای ویژه فعالیت روزانه بههای نجام فعالیتا

 .و فاقد انرژی هستندشدید بوده  افسرده شود که می

 . روزمره در نظر گرفته است انجام دهدهای خانه خود را که جزو فعالیتبیمار قادر نیست آش زمثال: 

هاا  آ . دقیقه استراحت کنند 31تا  05  ،نظافت اش زخانه به ازای نیم ساعت فعالیتبرای مقابله و ارائه راه حال: 

بطوریکاه   و استراحت را همزما  با  بهبود وضعیت خلقی خاود تنظایم کنناد    فعالیتکنند زما  میسعی  بتدریج

 لذب بخش نیز میتواند به حل این مشکل کمک نمایدهای افزود  فعالیت. احساس خستگی و فشار نکنند
 

 رویارویی با افکار منفی. 2

به جای تاالش  . شودمی اجتناب از یاداوری افکار منفی و فشار برای بیرو  راند  ا  باعث تشدید خلق افسرده

 .کندمی   کمآثبت این افکار از شدت . ا یادداشت کنیدبرای بیرو  راند  ا  ، این افکار ر

 یادداشت افکار منفی:

 ستمین یخوب مادر من 

 ندارم را میکارها انجام قدرت سابق مثل من 

 هستم تر ارزش کم یلیخ خودهای دوره هم به نسبت من 

 .................................... 

 ................................... 

 

 ویارویی با هیجانات ر. 3

از افسارده باود    . رودمی کند ومی افسردگی را ب ذیرید به عنوا  مهما  ناخوانده ای که دیر یا زود شما را ترک

پاس هرگااه خلاق افسارده     . اسات  ص نیست بلکه یک بیماری قابل درماا  قافسردگی نشانه ن. شرمگین نباشید

 غم را از وجودتا  خارج کنند.ها هید اشکاجازه د. داشتید جلوی گریستن خودتا  را نگیرید

 

 کمک بخواهید گر حمایت افراد از. 4

 بگوییاد  افاراد  آ  از یاک  هار  به کنید و شناسایی را کنند توانند به شماکمکمی کنیدمی فکر که نفراز کسانی سه

 . بکنند توانند به شما می کمکی چه دقیقا آنها اینکه و دهید انجام کاری دارید چه سعی
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و از وی بخواهید که با هم به استخر  خواهید استخر بروید و تنها هستید به یک دوست زنگ بزنیدمی اگر :مثال

 آن بلکه برد،می باال راها فعالیت ان دادن انجام احتمال تنها نه ها، فعالیت درهمراه و همپا پیدا نمودن در . بروید

 .کندمی یتگران تقوبا دی را شما ارتباط و بخش کرده لذت را

 

 


