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     فعال سازی رفتاری1
بـــرای درمان افسردگی

فعال سازی رفتاری (BA) رویکرد روانِی 
است.  ساختار  دارای  و  سازمان یافته 
و  افسردگی  بین  بردن  از   آن  هدف 
آینده  در  آن  بازگشت  از  جلوگیری 
بر  مستقیم  تمرکز  و  تأکید  از  طریق 
فرض   این  بر   BA است.  رفتار  تغییر 
استوار است که مسائل موجود  اساسی 
در زندگی افراد آسیب پذیر و پاسخ های 
رفتاری آنها به این قبیل مسائل، توانایی 
آنها را برای دریافت پاداش های مثبت 
از محیط، تقلیل می دهد. هدف درمان 

افزایش منظم فعالیت است به طوری که 
به مراجع کمک کند تا با منابع پاداِش 
موجود در زندگِی خود تماس بیشتری یابد 
و مسائل زندگی خود را حل کند. روش های 
و  فعال سازی  روی  مستقیماً  درمان 
فرایندهایی که مانع فعالیت می شوند، از  
قبیل  رفتارهای گریز و پرهیز6  و  فکرهای 
و  متمرکز  بوده  مکرر7  نگران کننده 
لذت بخش  که  تجاربی  سعی  می کند 
بوده و یا به سازندگی و بهبود شرایط 
افزایش دهد.  را  منجر می شوند  زندگی 

1. Behavioral Activation
2. Sona Dimidjian
3. Christopher R. Martell
4. Michael Addis

5. Ruth Herman-Dunn
6. escape and avoidance
7. ruminative thinking
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