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 چکیده

های شناختی مرتبط با افسردگی هستند. ویژگی های منفی و خاطرات مزاحمافکار خودکار منفی، نگرش
طه با افسردگی راب هاآنهای اجتنابی در برابر های منفی از خاطرات مزاحم و واکنشعالوه بر این، ارزیابی

حسی های خاطرات مزاحم )پریشانی همراه با آن و احساس کرختی و بیها ویژگیدارد. برخی از پژوهش
ها، اساس نتایج برخی دیگر از پژوهش دانند، در حالی که بری افسردگی میکننده همراه با آن( را عامل تعیین

بینی کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تواند، افسردگی را پیشپاسخ به این خاطرات مزاحم بهتر می
دگی با افسر هاآنهای خاطرات مزاحم و پاسخ به های منفی، ویژگیافکار خودکار منفی، نگرش ی بینرابطه

ساله در فرهنسگرای معرفت،  55تا  25نفر از زنان  442باشد. بینی افسردگی میو توانایی این متغیرها در پیش
افکار خودآیند منفی، مثلث شناختی و پاسخ به خاطرات مزاحم را تکمیل کردند  پرسشنامه افسردگی بک،

ند منفی، استفاده گردید. افکار خودآی هاآنبین  یاز تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی رابطه و
های خاطرات مزاحم )پریشانی همراه با خاطرات مزاحم و احساس جدایی و های منفی و ویژگینگرش

ر بینی کنند. اگر رویدادهای ناگوار گذشته دتوانند، افسردگی را پیش( میهاآنکرختی همراه با بازیابی 
، خاطرات مزاحم و پریشانی و احساس کرختی و جدایی همراه با آن منجر به داستان زندگی فرد جای نگیرند

بینی شتواند افسردگی را پیمی هاآنهای خاطرات مزاحم بیشتر از واکنش به شود و این ویژگیافسردگی می
  .کند

های منفی، افکار های خاطرات مزاحم، پاسخ به خاطرات مزاحم، نگرشویژگی كلیدي: گانواژ
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 مقدمه
اشد. بآشفتگی در خلق می هاآناختالالت خلقی نشانگانی هستند که ویژگی اصلی 

یکی از اختالالت خلقی است و ویژگی اصلی آن غم و خلق پایین دائمی  4افسردگی اساسی
های فرد برای شرکت در باشد که شدت آن تا حدی است که به عالقه و تواناییمی

 (.2144، 2زند )بیدل، بالیک، و استنلیهای لذت بخش معمول صدمه میفعالیت
ا دلیل ه خود، دنیا و آینده رهای شناختی افکار خودکار منفی و دید منفی نسبت بنظریه

(. افکار خودکار منفی برداشت منفی و 4997، 5دانند )بکافسردگی، دوام و عود آن می
رد به ی فی خود است که به صورت غیر عمدی و خارج از ارادهبدبینانه و بدون منطق درباره

 هاآنستند. ای گذرا ه(. افکار خودکار پدیده4991، 1کند )هاالن و کندالذهن خطور می
دهند. طول عمر این شوند که در جریان هوشیاری روی میهایی میشامل جمالت و عبارت

ر هوشیار است. افکار خوکار بقایای سای هاآنافکار فقط تا زمانی است که فرد نسبت به 
کوتاه و اختصاصی هستند و ممکن است فقط از چند کلمه  هاآنفرایندهای شناختی هستند. 

زیابی دهند. در واقع، ارارت تشکیل شده باشند و بعد از یک رویداد سریعاً روی مییا یک عب
 (.2117، 5سریع از یک رویداد هستند )فری

به عنوان ویژگی شناختی مرتبط با افسردگی تأکید  مزاحمها به نقش خاطرات پژوهش
 هاآنبه یادآوری غیر ارادی وقایع خاصی از گذشته که کنترل  مزاحماند. خاطرات کرده

(. افراد افسرده اغلب گزارش 4991شود )انجمن روان پزشکی آمریکا، دشوار است، گفته می
آورند. د میای از رویدادهای گذشته را به یاو پریشان کننده مزاحمکنند، خاطرات می

(، بسیار زنده هستند، 4991، 9افتد )کایکن و بروئینی این خاطرات به دفعات اتفاق میتجربه
یرر، کنند )بخوانند و در فعالیت روزانه تداخل ایجاد میها را فرا میسطوح باالیی از هیجان

ها از کاهش خاطرات مزاحم به عنوان ای از پژوهشی گستردهدامنه (.2117، 7مایکل و مانچ
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یورانی و )شاند س از سانحه استفاده کردهی بهبودی اختالل افسردگی و استرس پشاخصه
 (.4595همکاران، 

در  -شوندکه به اهداف شخصی مربوط می -چنین خاطراتی با لحظات توصیف خود
( و با مفاهیم شناختی مرتبط با افسردگی مانند 2111، 4ارتباطند )کانوی، میرز و استندارت

 (.4999وئین، دارند )کایکن و بر اعتماد به نفس پایین و سبک اسنادی منفی همبستگی مثبت
 های دفاعی مانند نشخوار کردن و سرکوبیواکنش ،مزاحمافراد افسرده در برابر تصاویر 

 ی خاطراتها جلوگیری از عقاید منفی ناکارآمد دربارهدهند. هدف از این واکنشنشان می
ود شمی مزاحمباشد که بر عکس منجر به فراوانی وقوع خاطرات می هاآنو چالش با  مزاحم

بیشتر از دید سوم  مزاحمن خاطرات (. همچنی2119، 2)مولدز، کندریز، ویلیامز و النگ
شوند که در مقایسه با دید اول شخص با راهبردهای اجتنابی در ارتباط شخص یادآوری می

 (.2117است )ویلیامز و مولدز، 
ص شود که پیرامون یک موضوع مشخافکار مقاوم و تکراری گفته مینشخوار کردن به 

شوند و توجه فرد را از موضوعات و به طور غیر عمدی وارد هوشیاری میگیرند، شکل می
–کار د(. افسردگی با نشخوارهای منفی خو2119، 5کنند )جرمناهداف جاری منحرف می

، 1ارتباط دارد )ونزالف، وگنر و روپر -هیندی خود، دنیا و آهای منفی دربارهدر مورد دیدگاه
4999.) 

شوند. واکنش معمول افراد در برابر بازیابی این وقتی رویدادهای ناخوشایند تجربه می
است. سرکوبی یک پاسخ رایج به خاطرات  هاآنی رویدادها، تالش برای فکر نکردن درباره

 شناختی ارزشمند نیست، بلکه پریشانی(. سرکوبی نه تنها از نظر 4995، 5ند است )تریناخوشا
، 9ناشی از آن خیلی بیشتر از چیزی است که فرد قصد سرکوبش را داشت )جان و گراس

های منفی شود، پیامدهایی ( و حتی اگر به طور موفقیت آمیز منجر به کاهش هیجان2111
اجتماعی و  طامون روابانگیختگی فیزیکی، نقصان حافظه برای اطالعات پیر بر مانند افزایش
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(. افرادی که خاطرات 2111و گراس،  4های هیجانی مثبت به دنبال دارد )راچرکاهش تجربه
شابه با از مکانیسم های م کنند،ازیابی خاطره کنترل میناخواسته را از طریق متوقف کردن ب

یت که از طریق کاهش فعال–کنند های حرکتی بازتابی استفاده میمتوقف کردن پاسخ
 (.2119، 2کند )آندرسون و لویمپ عمل میهیپوکا

های منفی، رفتارهای دفاعی و راهبردهای منفعلی که افراد افسرده برای مدیریت ارزیابی
(. 2141، 5شود )نیوبی و مولدزکنند، موجب دوام افسردگی میاستفاده می مزاحمخاطرات 

 ،زاحممبا پریشانی مرتبط با خاطرات  مزاحمارزیابی منفی و تالش برای کنترل خاطرات 
ی مثبت دارد و روی استفاده از های اجتناب شناختی رابطهسطح افسردگی و مکانیسم

 (.2119گذارد )ویلیامز و مولذر، مکانیسم نشخوار کردن تأثیر می
هایی که در معرض القای نشخوار فکری یک بررسی آزمایشگاهی نشان داد، آزمودنی

یی که در معرض انحراف توجه قرار گرفته بودند؛ هاآنند، در مقایسه با قرار گرفته بود
 های منفی بیشتر توصیفتر و همراه با هیجانتر، پریشان کنندهرا منفی مزاحمخاطرات 

یلیامز و دهد )وتری( را نتیجه میکردند، همچنین القای نشخوار فکری خلق بدتری )غمگین
 (.2141مولدز، 

اجتناب شناختی )مخصوصاً  با به طور معناداری مزاحماز خاطرات  های منفیارزیابی
ین و شدت افسردگی همبستگی دارد. ا مزاحمنشخوار فکری(، پریشانی وابسته به خاطرات 

بی به دست آمده است و ارزیا مزاحمهمبستگی حتی بعد از کنترل فراوانی و شدت خاطرات 
کند بینی میتغییرات واریانس در افسردگی را پیش مزاحممنفی، بیشتر از فراوانی خاطرات 

ی )داشتن چنین خاطراتی نشانه مزاحم(. بین ارزیابی منفی از خاطرات 2119و مولدز،  1)استار
که  ی این موضوع استضعیف و بی کفایت بودن است، داشتن چنین خاطراتی نشان دهنده

که از  9و بد دانستن خود 5نتقادیا -های خودچیزی در من اشتباه است و ...( و ارزیابی
های منفی در مشخصات افسردگی است، همپوشی وجود دارد. ممکن است، این ارزیابی
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ی خود راهبردهای های منفی از خود را تقویت کند و به نوبه، ارزیابیمزاحممورد خاطرات 
 (.2119را تسهیل کند )مولدز و همکاران،  مزاحمهای ناکارآمد مدیریت حافظه

و افسردگی همگرا هستند،  مزاحمی بین خاطرات ها در مورد رابطهر چند نتایج بررسیه
که در نگهداری این خاطرات  مزاحمای مدیریت خاطرات اما مکانیسم های شناختی واسطه

(. 2119ی خود در نگهداری افسردگی مؤثرند، هنوز ناشناخته است )استار و مولدز، و به نوبه
پاسخ  یا مزاحمهای خاطرات کدام یک از ویژگی"ه این سوال که پاسخ بدر  هانتایج پژوهش

 متناقض بوده است. "بینی کند؟تواند افسردگی را پیشمی هاآنبه 
بین افراد افسرده بالینی، بیماران افسرده بهبود یافته و افرادی  مزاحمی خاطرات در مقایسه

اما  یافت نشد. هاآنهای و ویژگی مزاحماند، تفاوتی بین خاطرات که هرگز افسرده نشده
افراد افسرده نسبت به افرادی که هرگز افسرده نشده بودند، سطوح باالتری از زنده بودن 

و رفتارهای اجتنابی از خود نشان دادند  مزاحمپریشانی همراه با خاطرات  ،مزاحمخاطرات 
 الف(.2144)نیوبی و مولدز، 

ی به دست آمده است. بر اساس آن، سطوح خاطرات ها در پژوهش دیگرعکس این یافته
های آن مانند )غیرقابل کنترل بدون، پریشانی، تداخل، احساس و برخی ویژگی مزاحم

 ( می تواند، افسردگی را پیش بینی کند، در حالی که اجتنابهاآنجدایی و بی حسی نسبت به 
 ب(. 2144بی و مولدز، تواند، افسردگی را پیش بینی کند )نیونمی مزاحماز خاطرات 

های منفی، رسی نقش افکار خودکار منفی، نگرشبنابراین هدف از پژوهش، بر
تواند در افسردگی است. کدام یک می هاآنو پاسخ به  مزاحمهای خاطرات ویژگی

ی از دیگران های متفاوترا با ویژگی مزاحمبینی کند؟ افراد افسرده خاطرات افسردگی را پیش
 ی افسردگی است؟به این خاطرات عامل تعیین کننده هاآنکنند یا واکنش تجربه می

 پژوهش روش
های آموزشی باشد که از کالسساله می 55تا  25ی این پژوهش شامل کلیه زنان بین جامعه

نفر  442کنند. شهر تهران( استفاده می 5و هنری فرهنگسرای معرفت واقع در شهران )منطقه 
ها را پر ها را تکمیل کردند. میانگین سنی افرادی که پرسشنامهپرسشنامهبه طور داوطلبانه 

 باشد.سال می 55و  25سال و حداکثر و حداقل آن  9/29کردند، 
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 گیریابزار اندازه
این پرسشنامه یک مقیاس خود  (:BDI)ویرایش دوم( ) 4ی افسردگی بکپرسشنامه. 4

-DSMهای افسردگی است و هماهنگ با معیارهای تشخیصی ای از نشانهماده 24گزارشی 

IV ی های نشانگان افسردگبرای اختالالت خلقی طراحی شده است. هر ماده یکی از ویژگی
ماده از  49سنجد. گناه، افکار خودکشی گرایانه و فقدان عالقه را می مانند غمگینی، احساس

گیرد، به طور مثال )خود را غمگین از میامتی 5تا  1این پرسشنامه بر حسب شدت افسردگی از 
کنم کنم( تا شدیدترین سطح )به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس میاحساس نمی

که تحملش را ندارم(. ضریب آلفا برای همسانی درونی برای یک نمونه از بیماران سرپایی 
نفره از  59ی نمونهو مقدار پایایی بازآمایی بر روی یک  95/1و برای دانشجویان  92/1

بدست آمده است )نزو،  95/1بیماران سرپایی که در فاصله یک هفته پرسشنامه را پر کردند، 
 (.2112، 2رونان، میدوز و مک کلور

سوال و سه خرده مقیاس  59این پرسشنامه دارای  :(CTI) 5ی مثلث شناختیپرسشنامه. 2
 41برای سنجش نگرش منفی فرد نسبت به خود، دنیا و آینده می باشد. هر مقیاس شامل 

( به روش 7( تا کامالً مخالفم )4ای از کامالً موافقم )نمره 7سوال است و در یک طیف 
(. این پرسشنامه 2115، 1تینشود )گرینینگ، استاپلبین، داسکه، و ماربندی میلیکرت درجه

ه ب برای نگرش نسبت 94/1برای نگرش نسبت به خود،  94/1از ثبات درونی خوبی با آلفای 
 .(2119، 5برای نگرش نسبت به آینده برخوردار است )ونگ 95/1به جهان و 

ضریب پایایی کل پرسشنامه از طریق تجزیه و تحلیل آن با استفاده از ضریب آلفای 
 (.4594بدست آمد )کیمیایی،  99/94(و میانگین SD=20/51) 91/1کرونباخ 

 4991این پرسشنامه توسط هاالن و کندال در سال  :(ATQ) 9پرسشنامه افکار خودآیند. 5
عبارت برای ارزیابی فراوانی اظهارات منفی خودکار در مورد خود به  51ساخته شد و شامل 

( درجه بندی 5( تا همیشه )4رود. این پرسشنامه بر اساس روش لیکرت از هرگز )کار می
برخوردار است )فیسچر و  97/1شده است و از ثبات درونی بسیار خوبی با ضریب آلفای 

                                                           
1. Beck depression inventory-second edition (BDI-II) 

2. Nezu, A.M., Ronan, G.F., Meadows, E.A. & McClure, K.S. 

3. Cognitive Triad Inventory 

4. Greening, L., Stoppelbein, L., Dhossche, D. & Martin, W. 

5. Wong, S.S. 

6. Automatic Thoughts Questionnaire 
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و دارای انحراف  0/91α=ی فارسی این پرسشنامه (. ثبات درونی نسخه4991، 4کورکوران
 (.4594باشد )کیمیایی، می 29/19با میانگین  97/44استاندارد 

و  "کلوهسی"توسط  4999این پرسشنامه در سال  :2هامزاحمی پاسخ به پرسشنامه. 1
های ساخته شد. این پرسشنامه یک مقیاس خود گزارش دهی است که ویژگی "اهلر"

ترین مقیاس برای یک سنجد. این پرسشنامه مناسبها را میو پاسخ به آن مزاحمخاطرات 
و  مزاحم هایی شناختهای دیگر )مانند پرسشنامهغیر بالینی است و بر خالف مقیاسنمونه 

های پس از سانحه( به منظور استفاده برای نجات یافتگان از یک رویداد مصاحبه شناخت
، برای α =91/1های تفسیر منفی زا طراحی نشده است. ثبات درونی برای سوالآسیب
های سرکوبی بدون در نظر گرفتن سوال ، برای سوالα= 59/1های نشخوار ذهنی  سوال

و برای سوال کرختی و بی حسی همراه   α= 79/1مربوط به نوشیدن الکل و سیگار کشیدن 
 (.2119به دست آمده است )استار و مولدز،  α= 66/1 مزاحم با خاطرات

 جمه و روایی صوری آن در اجرای آزمایشی موردراین پرسشنامه توسط پژوهشگر ت
 ی بیان برخی سواالت بدون تغییر محتوی برای فهم بهتر آن تغییربررسی قرار گرفت، شیوه

یافت و در اجرای آزمایشی روایی صوری آن تأیید شد. روایی محتوای آن نیز توسط چند 
 تن از صاحبنظران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه تأیید شده است. 

ه در پژوهش حاضر از طریق تجزیه و تحلیل آن با استفاده از ضریب پایائی پرسشنام
های سال برای سوال 55تا  25نفره از زنان بین  442ای ضریب آلفای کرونباخ بر روی نمونه

های سرکوبی ، برای سوالα= 74/1های نشخوار ذهنی ، برای سوالα= 91/1تفسیر منفی 
71/1 =α95/1 مزاحمهمراه با خاطرات حسی و کرختی ، و برای سوال احساس بی =α  بدست

 آمد.  
ها از میانگین و واریانس، برای برای توصیف داده :هاروش تجزیه و تحلیل داده

ی چند بینی متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون خطبررسی توانایی متغیرهای مستقل در پیش
 استفاده شد. SPSS 20متغیره و برای محاسبات آماری از 

  

                                                           
1. Fischer, J., Corcoran, K. 

2. Response to Intrusions Questionnaire (RIQ) 
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 پژوهش هايیافته
 .دهدجدول زیر میانگین و انحراف استاندارد متغیرها را نشان می

 های توصیفی متغیرهاشاخص .1جدول 
 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 57/9 99/45 افسردگی
 91/49 24/91 افکار خوآیند منفی

 91/49 59/97 مثلث شناختی
 94/4 97/5 مزاحم پریشانی همراه با خاطرات

 95/9 59/47 های منفی از خاطرات فرووندهارزیابی
 19/5 97/45 سرکوبی

 27/5 52/42 نشخوار کردن
 59/4 41/1 مزاحماحساس جدایی و کرختی همراه با خاطرات 

برای استفاده از تحلیل رگرسیون باید بین متغیرهای مستقل همبستگی معنادار وجود 
 دهد.همبستگی بین متغیرها را نشان میداشته باشد. جدول زیر 

 ماتریکس همبستگی .2جدول 

 افسردگی
افکار 

خودکار 
 منفی

مثلث 
 شناختی

 پریشانی
های ارزیابی

 منفی
 سرکوبی

نشخوار 
 کردن

احساس 
جدایی و 
 کرختی

11/4 
71/1 

114/1 
79/1 

114/1 
77/1 

114/1 
51/1 

114/1 
15/1 

55/1 
94/1 

114/1 
52/1 

114/1 

 11/4 
91/1 

114/1 
17/1 

114/1 
11/1 

114/1 
41/1- 

41/1 
55/1 

114/1 
22/1 

114/1 

  11/4 
91/1 

114/1 
95/1 

114/1 
22/1- 

14/1 
52/1 

114/1 
14/1 

114/1 

   11/4 
19/1 

114/1 
41/1 

17/1 
99/1 

114/1 
55/1 

114/1 

    11/4 
11/1- 

54/1 
29/1 

114/1 
59/1 

114/1 

     11/4 
45/1 

17/1 
55/1 

114/1 
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      11/4 
19/1 

114/1 

       11/4 

بر اساس ماتریکس همبستگی، سرکوبی با متغیرهای دیگر همبستگی معناداری ندارد. 
بنابراین متغیر سرکوبی در تحلیلی رگرسیون وارد نشد. تحلیل رگرسیون با استفاده از سایر 

رات های منفی از خاطمتغیرها اجرا گردید. اجرای اولیه تحلیل کوواریانس نشان داد، ارزیابی
توانند افسردگی را پیش بینی کند، سطح معناداری این دو و واکنش نشخواری نمی مزاحم

به دست آمد، لذا این دو متغیر حذف گردید و تحلیل رگرسیون بار دیگر  15/1متغیر بیشتر از 
اطرات خبا در نظر گرفتن متغیرهای افکار خودآیند منفی، مثلث شناختی، پریشانی همراه با 

اجرا شد. نتایج اجرای تحلیل  مزاحمو احساس جدایی و کرختی همراه با خاطرات  مزاحم
 های زیر آمده است.رگرسیون در جدول

 ی مدلخالصه .3جدول 
 خطای استاندارد بر آورد تحلیل تطبیقی Rمجذور  Rمجذور  R مدل

4 99/1 79/1 79/1 59/1 

درصد واریانس تغییرات در افسردگی را پیش  79بر اساس جدول باال متغیرهای مستقل 
 کنند.بینی می

 ANOVA تحلیل واریانس .4جدول 

 معناداری F میانگین مجذور درجات آزادی مجموع مجذور متغیر
 114/1 42/411 51/4921 1 9/27 رگرسیون
   22/49 417 11/25 باقیمانده

    444 15/5 کل

انتخاب شده )تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره( مناسب دهد، مدل جدول باال نشان می
 است. 15/1است، زیرا سطح معناداری کمتر از 
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 تحلیل رگرسیون .5جدول 

 b متغیر
خطای استاندارد 

 bبرآورد 
β t معناداری 

 14/1 -59/9  41/2 -15/49 مقدار ثابت

 14/1 99/5 55/1 15/1 49/1 افکار خوآیند منفی

 14/1 92/5 21/1 15/1 42/1 مثلث شناختی

 14/1 99/5 59/1 57/1 22/2 مزاحمپریشانی همراه با خاطرات 

احساس جدایی و کرختی همراه با 
 مزاحمخاطرات 

95/1 52/1 45/1 57/2 14/1 

دهد، افکار خودآیند منفی، مثلث شناختی، پریشانی تحلیل رگرسیون نشان می
به طور  مزاحمو احساس جدایی و کرختی همراه با خاطرات  مزاحمهمراه با خاطرات 

ل زیر ی رگرسیون به شکبینی کنند و معادلهتوانند، افسردگی را پیشمعناداری می
 باشد.می

y= 49/1  𝑥1+ 45/1  𝑥2+ 22/2  𝑥3+ 95/1  𝑥4- 15/49  

   گیريبحث و نتیجه
د، اما بینی کننافسردگی را پیشتوانند، های منفی به طور معناداری میافکار و نگرش

های بینی افسردگی نیستند. همچنین ویژگیقادر به پیش مزاحمهای منفی از خاطرات ارزیابی
حسی همراه با و احساس کرختی یا بی مزاحم)پریشانی همراه با خاطرات  مزاحمخاطرات 
 زاحممخاطرات بینی کند، اما واکنش اجتنابی در برابر تواند، افسردگی را پیشآن( می

هش حاضر با های پژوبینی افسردگی نیست. یافته)سرکوبی و نشخوار کردن( قادر به پیش
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مانند )غیر  مزاحمهای خاطرات ویژگی"ب( که بر اساس آن 2144پژوهش نیوبی و مولدز )
فسردگی را ا هاآناحساس جدایی و بی حسی نسبت به قابل کنترل بودن، پریشانی، تداخل، 

 بینیتواند، افسردگی را پیشنمی مزاحمکند، اما اجتناب از خاطرات میبینی پیش
 باشد.همخوان می"کند.

کنند، الف( را که ادعا می 2144های نیوبی و مولدز )نتایج پژوهش حاضر، یافته
کنند، یبینی مافسردگی را پیش مزاحمهای منفی از خاطرات های اجتنابی و ارزیابیواکنش

 کنند. تأیید نمی
و  های منفیکند، اما ارزیابیبینی میافسردگی را پیش مزاحمهای خاطرات ویژگی

بینی تواند افسردگی را پیشواکنش سرکوبی و نشخوار در برابر بازیابی این خاطرات نمی
 آیند؟چرا و چگونه به وجود می مزاحمکند، برای تبیین این نتایج باید بدانیم خاطرات 

شود. خاطرات دهی خاطرات در حافظه مربوط میبه سازمان مزاحم گیری خاطراتشکل
های زندگی )مانند دوران کودکی، از طرحواره 4رویدادهای مهم در ساختارهای سطح باالیی

ر دانش شوند که با یکدیگکار، ازدواج( و وقایع کلی )مانند تعطیالت تابستان( جاسازی می
، 2پرس -دهند )کانوی و پلیدلی فرد را تشکیل میی مربوط به زندگی نامهپایه و یکپارچه

زا )تروما( به طور مناسب در ی استرس(. اگر واقعه2111، 5و تاگینی ؛ کانوی، سینگر2111
ای جای نگیرد و با سایر خاطرات مربوط به زندگی فرد یکپارچه نشود، این سازمان طرحواره

 هانآرا تسهیل کند و منجر به ناتوانی فرد در کنترل  مزاحمتواند راه اندازی خاطرات می
 (.2119، 1شود )ورورد

مدت  -ی بلندی استرس زا در حافظه، بازنمایی واقعه5ی بازنمایی دوگانهطبق نظریه
ظه گیرد. بازنمایی عمدی از طریق سیستم حافای متفاوت صورت میتوسط دو سیستم حافظه

. 9ره شده در آن به صورت کالمی قابل دسترس استگیرد که اطالعات ذخیای صورت می
های ی بر ادراک است که از طریق نشانهای مبتنی اطالعات در دومین سیستم حافظهذخیره

                                                           
1. higher level structures 

2. Pleydell-Pearce, C.W. 

3. Singer, J.A. & Tagini, A. 

4. Verwoerd, J.R.L. 

5. dual representation theory 

6. Verbally Accessible Memory system (VAM) 
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(. 2111، 2)اهلر و کالرک 4زا قابل بازیابی استی استرسی واقعهموقعیتی تداعی کننده
شوند، اطالعات ذخیره شده در ارادی توسط سیستم دوم نگهداری میغیر  مزاحمخاطرات 

این سیستم برای درون نگری و بازیابی ارادی در دسترس نیستند. هر چه اطالعات در این 
 (.2119بیشتری روبه رو هستیم )ورورد،  مزاحمسیستم بیشتر باشد، با خاطرات 

ی اند، خاطرات غیر ارادی از طریق سیستم حافظههای دیگر هم نشان دادهبررسی
شوند و از یادآوری می -که یادآوری راهبردها نیز از طریق آن صورت می گیرد -رویدادی

 (.2141، 5کنند )برنتسنهمان قوانین کدگذاری و نگهداری پیروی می
ای با های با دسترسی موقعیتی به سیستم حافظتوانایی انتقال اطالعات از سیستم حافظه

(. هر روش درمانی 2119ست )ورورد، همراه ا مزاحمهای دسترسی کالمی با کاهش حافظه
که به یکپارچه کردن رویدادهای ناخوشایند گذشته با داستان زندگی فرد و انتقال اطالعات 

کمک کند،  ی با دسترسی کالمیی با دسترسی موقعیتی به سیستم حافظهاز سیستم حافظه
 در بهبود افسردگی مؤثر باشد. تواندمی

های شوند که کوچکترین نشانهای در حافظه ذخیره میبه گونه مزاحمبنابراین، خاطرات 
 هانآرا بازیابی کنند، اما فرد به طور ارادی و کالمی قادر به بازیابی  هاآنتوانند موقعیتی می

نفی همراه های مباشند. ناتوانی در بازیابی کالمی این خاطرات به این معنا است که هیجاننمی
کنند. در واقع احساس پریشانی و جدایی همراه با خاطرات ا نمیفرصت تخلیه پید هاآن

های ناشی از همین بازداری هیجانی است که بر اساس پژوهش حاضر نسبته به ارزیابی مزاحم
 تری در افسردگی دارد. های اجتنابی نقش مهممنفی و واکنش

فسردگی را توانند به طور معناداری اهای منفی میافکار خودآیند منفی و نگرش
های منفی همچنان عامل توان گفت که هر چند ارزیابیبینی کنند. بنابراین میپیش
، زاحممآید، اما در مورد خاطرات بینی افسردگی به حساب میی مهمی در پیشکنندهتعیین

( مهمتر از هاآنهای این خاطرات )پریشانی و احساس جدایی و کرختی همراه با ویژگی
های منفی از خاطرات فرد از این خاطرات است. از طرف دیگر بین ارزیابیهای ارزیابی
همبستگی معنی داری وجود دارد.  هاآنو پریشانی و احساس کرختی همراه با  مزاحم

های منفی از های پژوهش همبستگی بین واکنش نشخواری و ارزیابیهمچنین بر اساس یافته

                                                           
1. Situational Accessible Memory system (SAM) 

2. Ehlers, A., & Clark, D.M. 

3. Berntsen, D. 
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مثبت و معنی دار است. بنابراین  هاآنهمراه با و پریشانی و احساس کرختی  مزاحمخاطرات 
کنند و را تسهیل می هاآنهای منفی از ، ارزیابیمزاحمهای منفی همراه با خاطرات هیجان

های منفی بیشتری را هنگام بازیابی خاطرات ی خود هیجانهای منفی به نوبهاین ارزیابی
و  زاحممی بین خاطرات یر بنایی رابطههای زخوانند. برای شناسایی مکانیسمفرا می مزاحم

 است. های بیشتری نیازافسردگی بررسی

 منابع
ی ی تجدید نظر شدهای بر هنجار یابی پرسشنامهمقدمه. (4571ساردویی، غالمرضا. )

 افسردگی بک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی.
(. درمان 4595شیورانی، مونا.، آزاد فالح، پرویز.، مرادی، علیرضا.، و اسکندری، حسین. )

فصلنامه مطالعات اختالل استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر. 
 .419-95 ،(25) 7، روانشناسی بالینی

 درمانی(. بررسی و مقایسه کارآمدی شناخت درمانی بک با شناخت 4594کیمیایی، علی. )
تیزدل و تلفیق آن با نرمسش های یوگا و درمان افسردگی اساسی، پایان نامه دکتری. 
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