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Comparison of Teasdale’s “Schematic Mental Model” and Bower’s
“Association Network Theory” in the explanation of depressive thinking
Objective: The purpose of this study was to compare Teasdale’s “Schematic
Mental Model” and Bower’s “Association Network Theory” in explanation of
depressive thinking. Method: 60 students were selected based on the inclusion criteria and were randomly divided into three groups. By playing movies
negative and positive emotions were induced in the first and second groups
respectively. The third group was the control group in which no emotion
was induced. Subjects were examined using Sentence Completion Task and
Dysfunctional Attitude Scale (DAS)- Perfectionism and Approval seeking subtests, both before and after emotion induction. Results: Findings indicated
that negative (depressive) mood replaced dysfunctional schematic mental
models in which individuals consider their self-worth to be dependent upon
success/failure or approval/disapproval. Conclusion: Depression could be
better explained by schematic mental model (Teasdale’s theory) rather than
increased accessibility of negative memories and schemas (Bower’s theory)
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مقدمه

ارتباط مس��تقيم دارد .به عب��ارت ديگر ،پردازش در اين س��طح به صورت

مدلهای ذهني طرحوارهاي كلي صورت ميپذيرد و به الگوهاي ش��ناختي

ش��ناختدرماني 1در چهار دهۀ گذش��ته رش��د و پيشرفت چشمگيري مرتب��ط با هيجان منجر ميش��ود (تي��زدل و برنارد1993 ،؛ تي��زدل1993 ،؛
داشته است .در حال حاضر ،اين رويكرد يكي از كارآمدترين رويكردهاي سگال ،11ويليامز 12و تيزدل .)2002 ،در نظريۀ زیرسیستمهاي شناختي متعامل

رواندرماني بهشمار میرود (كندال 2و چمبلس .)1998 ،3مطالعات تجربي )ICS( ،فرض ميش��ود كه پيشآیند مستقيم افسردگي ،معاني ضمني عالي
كارآم��دي و مقرونبهصرف��ه بودن اين رويك��رد را در درمان بس��ياري از (مدلهای ذهني طرحوارهاي) ميبـاشند .س��وگيري پردازش در افسردگي
13

اختالالت رواني نش��ان دادهاند (همانجا) .اما بايد خاطرنشان کرد كه يك

در اين سطح از معاني صورت ميپذيرد.

چارچوب نظري اين نظريه گوياي آن است كه افسردگي با تغيير مدل
رويكرد درماني در صورتی نظريهای جامع محس��وب ميش��ود كه مفاهيم
ً
پايه و اصول اساس��ي آن از آزمون مطالعات تجربي متعدد موفق بيرون آمده ط��رحوارهاي (مثال موضوعاتي كه به رابطۀ ارزشهاي ش��خصي و پذيرش
اجتماعي ،يا موفقيت مربوط ميشوند) ارتبـاط پيدا ميكند .در اين ديـدگاه
باشد.

مبن��ای رويكردهاي ش��ناختي به اختالالت هيجاني ،اين فرض اس��ت نظري ،خلق طبيعي بـا مدلهاي ذهني كـارآمد مش��خص ميش��ود .در اين
كه پاس��خهاي هيجاني ،حاصل ارزيابي و تفسيرهايي است كه از رويدادها وضعيت ارزش ش��خص به طور نس��بي مستقل از آن اس��ت كه آيا ديگران

ب��ه عمل ميآيد .اگرچه اين ايده نس��بتاً واضح و قابلفهم به نظر ميرس��د ،دوستش دارند يا نه ،یا در كاري موفق ميشود يا شكست ميخورد .اما فرض
بدیهی اس��ت كه اين اصل بنيادين میبايست به شيوههاي مختلف بسط داده اين اس��ت كه هنگام افس��ردگي ،بيماران به سمت مدلهاي ذهني ناكارآمد
تغيير جهت ميدهند .اين مدلهاي ذهني ،گذشته از آنكه نگرشهاي منفي

و توصيف شود (تيزدل.)1997 ،4

براي درك تغيير اندیش��ۀ مرتبط با افس��ردگي ،چارچوبهاي نظري

فراگيرتر نس��بت به خود را رمزگذاري ميكنند ،متضمن وابس��تگي بيش��تر

متفاوتي در علم ش��ناخت 5پايه ارائه شده است .بر اساس نظريۀ شبكۀ تداعی ارزشهاي شخصي به پذيرش اجتماعي يا نتيجۀ تالش فرد هستند.
7
پژوهش حاضر به دنبال کشف این موضوع است كه آیا پس از القاي
باور ،)1981( 6اثر خلق بر ش��ناخت در س��طح معاني گ��زارهاي اختصاصي

ص��ورت ميپذي��رد .معانی در اين س��طح اغلب به صورت كلم��ه يا گزاره آزمايشي خلق ،دسترسیپذیری به كلمات منفي افزايش مييابد (تبيين مدل
بازنمايي ميشوند .اساس اين رويكرد در رابطه با اثر خلق بر شناخت به این ش��بكۀ تداعي) يا س��وگيري در س��طح مفاهيم كلي مدلهای طرحوارهاي
ش��کل اس��ت كه در يك حالت خلقي معين ،احتمال يادآوري وقايعي كه
قب ً
ال در حالت مشابه تداعي شدهاند ،بيشتر است ،و آن معاني و ساختارهايي

كه قب ً
ال در حالت خلقي مشابه در تفسير رويدادها به كار گرفته شده بودند،

دوباره فعال میش��وند .بر اين اس��اس ،حالت افسردگي فعلي باعث ميشود
كه هم��ۀ معاني ،س��اختارها و بازنمايي رويدادهاي منفي كه در گذش��ته با
خلق افسرده تداعي ش��دهاند ،دوباره فعال و باعث افزايش دسترسیپذيري

8

پ��ردازش صورت ميگيرد؛ به عبارتي كدام يك از اين دو ديدگاه ميتواند
تفكر افسردگيزا را بهتر تبیین کند.

این پژوهش به این دلیل اهمیت دارد كه افس��ردگي دومين اختالل شايع

رواني است .هر ساله  100ميليون نفر از مردم جهان به این بیماری دچار ميشوند

(گوتليب و هامن 1992 ،؛ به نقل از محمدخانی .)1379 ،ش��يوع افس��ردگي
15

14

در جمعيت عمومي بدان حد اس��ت كه س��ليگمن (1975؛ به نقل از هاوتون ،
16

خاطرات منفي و كاهش عمومي آس��تانۀ فعاليت تفكر منفي ش��وند .اين دو سالکوس کیس  ،کرک و کالرک  )1376 ،از آن به عنوان سرماخوردگي
اثر به افزايش س��وگيري منفي در تفس��ير رويدادها كمك ميكنند (تيزدل ،رواني ياد کرد .برآورد ش��ده اس��ت كه از هر پنج نفر يك نفر در طول زندگي

 .)1993اين رويكرد عموماً در كارهاي باليني پذيرفته شده است.

رويكرد «زیرسیس��تمهاي شناختي متعامل» ،)ICS( ،9برنارد 10و تيزدل،

( )1991و تيزدل و برنارد )1993( ،پيش��نهاد ميكنند كه پردازش اطالعات
در دو سطح اصلي معنايی زیر صورت ميپذيرد:
 )1معاني اختصاصي گزارهاي
 )2معاني كلي (انتزاعيتر)

بر اساس اين نظريه ،پردازش اطالعات در سطح معنايي كلي با هيجان
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19

دچار افس��ردگي میش��ود (كس��لر 20و همكاران .)1994 ،افس��ردگي يكي از
		 1- cognitive therapy
2- Kendall
		 3- Chambless
4- Teasdale
		5- cognitive science
6- Bower
7- specific propositional meaning 8- accessibility
9- Interactive Cognitive Subsystems
		10- Barnard
11- Segal
		12-Williams
13- high implicational meaning
			14- Gotlib
15- Hamme
		16- Howton
17- Salkovskis
			18- Kirk
19- Clark
20- Kessler
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عودش��وندهترين اختالالت رواني و در زنان ش��ايعتراز مردان است (كلرمن 1و

ابزارهاي پژوهش

ويسمن )1992 ،2و با توجه به هزينههاي اقتصادي و فردی بسيار زیاد ،شناسايي
عوامل آسيبپذيري در مقابل آن ضروري بهشمار میرود.

روش

 -1مقياس نگرشهاي ناكارآمد:

مقياس نگرشهاي ناکارآمد ،)DAS( 5پرسش��نامهاي است داراي 40

ماده كه ميزان موافق��ت افراد دارای نگرشهاي ناكارآمد را در زمينههاي

پژوهش حاضر از نوع آزمايش��ي با پيشآزمون و پسآزمون و گروه

مختلف میس��نجد .دو زمينۀ اصلي آن وابس��تگي و موفقيت میباش��د كه
از راه پژوهشهاي تحليل عاملي 6مش��خص ش��دهاند (م��ور 7و بلكبرن،8

شاهد میباش��د .در این پژوهش ،دو گروه آزمایشی (گروه آزمایشی القای  .)1994همس��انی دروني  DASبا ضريب آلف��ا معادل  0/9و پايايي آن در
خلق منفي و گروه آزمایش��ی القای خلق مثبت) و یک گروه شاهد شرکت فاصلۀ ش��ش هفته  0/73ارزيابي ش��ده اس��ت (پاول 9و ويلسون.)1994 ،10

داشتند .طرح شماتیک پژوهش حاضر به صورت زیر استO13 ،O12 ،O11 :

ايبر و همكاران (1990؛ به نقل از س��ام خانبان��ي )1380 ،به کمک تحليل

پسآزمونهای گروههای فوق و  X1و  X2عملهای آزمایشی میباشند.

نگرشه��اي ناكارآمد دو عامل قوي را اس��تخراج كردند (كمالگرايي و

پیشآزمونهای گروههای آزمایش��ی  2 ،1و گروه شاهد و  O22 ،O21و  O23عامل��ی كه در آن از  250بيمار افس��ردۀ باليني اس��تفاده كردند ،از مقياس
گروه آزمایشی اول

گروه آزمایشی دوم
		
گروه شاهد

O11

X1

Ó21

O12

X2

Ó22

O13

----

Ó23

جامعۀ آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

تشکیل میدادند .براي انجام پژوهش ،ابتدا از طریق اطالعیه از دانشجویانی

تأييدخواه��ي) .همس��اني دروني آن براي كمالگراي��ي  a =0/91و براي
تأييدخواهي  a=0/82بود.

 -2آزمون جمالت ناتمام:

آزم��ون جم�لات ناتمام را تي��زدل ،تايل��ر ،11كوپر ،12هايارس��ت 13و

پاي��كل )1995( 14از روي مادهه��اي مقیاس نگرشهاي ناكارآمد درس��ت

که مایل به ش��رکت در یک طرح تحقیقاتی بودند ،خواس��ته شد تا به واحد کردن��د .دوازده مادۀ اين آزم��ون به الگوي ذهني زيربنايي «به ش��كل اگر
مش��اورۀ دانش��گاه مراجعه نمایند .در ای��ن مرحله 116 ،دانش��جو داوطلب  ،abcآنگاه  »xyzاشاره میكند .آنها نشاندهندۀ پيامها يا الزامات حالت
ش��رکت در پژوهش ش��دند .از داوطلبان ،آزمون افس��ردگی بک -نس��خۀ آرماني میباش��ند؛ مث ً
ال «اگرمن هميش��ه براي خش��نودي ديگران از خودم
دوم )BDI-П( 3گرفته شد و کسانی که نمرۀ بیشتر از نه گرفتند ،از پژوهش بگذرم ،آن وقت همه مرا (دوست خواهند داشت /دوست نخواهند داشت).
حذف شدند .س��پس ،بر اساس نمونهگیری معطوف به هدف ،بهوسیلۀ یک

با اس��تفاده ازگروه اوليه ،همبس��تگي نمرات ناكارآمد كل براي الگوي 12

که واجد مالکهای زیر بودند ،انتخاب شدند:

( )1383اي��ن آزمون را به فاصلۀ يك هفته در  30بيمار افس��رده و به فاصلۀ

و نمرۀ آنها در  BDI-Пتعيين شد.

اين آزمون را در  20بيمار افس��رده 20 ،بيمار افس��ردۀ بهبوديافته و  20بيمار

کارشناس ارشد روانشناس��ی بالینی مصاحبه تشخیصی انجام شد و  60نفر

مادهاي با نمرات مقياس نگرشهاي ناكارآمد  )p>0/001( 0/53بود .نظيري

 -1نداش��تن سابقه و تشخیص اختالل افس��ردگی اساسی :اين معيار بر دو هفته در  30آزمودني بهنجار بازآزمايي كرد كه ضرايب همبستگي براي
اساس مصاحبۀ باليني با شركتكنندگان (بر مبنای  )DSM-IVبه دست آمد گروه افس��رده  0/56و براي گروه بهنجار  0/51بهدس��ت آمد .وی همچنين

 -2نداشتن عالیم و سابقۀ دورههاي مانيا يا هيپومانيا ،بر اساس مصاحبۀ بهنجار اجرا كرد و بين ميانگين نمرات آنان تفاوت معناداري مش��اهده نمود
باليني (بر مبنای .)DSM-IV
( p>0/001و .)F=40/69
 -3نداش��تن عالیم روانپریش��ی ،4بر اس��اس مصاحبۀ باليني (بر مبنای

.)DSM-IV

 -4نداشتن تشخیص اختالالت اضطرابی ،بر اساس مصاحبۀ باليني (بر

مبنای .)DSM-IV

 -5نداشتن سابقۀ مصرف مواد در یک ماه اخير.

پس از آن 60نفر انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه جای داده شدند.
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		 1- Klerman
2- Weissman
3- Beck Depression Inventory-II 4- psychotic
)5- Dysfunctional Attitude Scale (DAS
		6- factor analysis
7- Moore
		8- Blackburn
9-Powell
			10- Wilson
11-Taylor
			12-Cooper
13- Hayhurst
14-Paykel
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يافتهها

 -3فیلمهای القای خلق:

در این پژوهش از فیلم به عنوان متغیر مس��تقل القاکنندۀ خلق استفاده

شد .برای ایجاد خلق افس��رده ،از چهار قطعه فیلم پنجدقیقهای مونتاژشده و

س��ه گروه از لحاظ متغيرهاي جمعيتش��ناختي ،سن ،جنسيت ،مقطع

اس��تفاده ش��د .هنگام نمایش فیلم یک مقی��اس لیک��رت هفتدرجهای به

فرضي��ۀ اول پژوهش چنین ب��ود« :القای خلق منف��ی ،مدلهای ذهنی

افزای��ش خلق غمگین /ش��اد فرد به میزان حداقل دو درج��ه بود .این روش

و پسآزمون) مقایس��ه ش��د (ج��دول  .)1آزم��ون تکمیل جم�لات ناتمام

(دالگلیش و پاور1999 ،؛ روستینگ1998 ،؛ دابسون و کندال1993،؛ به نقل

تأیید دیگران بودن راهی اس��ت به سوی )»....نش��اندهندۀ یک مدل ذهنی

ب��رای القای خلق مثب��ت از چهار قطعه فیلم پنج دقیقهای مونتاژ ش��دة دیگر

تحصيلي و وضعيت تأهل تفاوت معناداري نداشتند.

ش��رکتکنندگان داده ش��د و هر پنج دقیقه یک بار از آنها خواسته میشد طرحوارهای ناکارآمد و افس��ردگیزا را راهاندازی میکند» .برای بررس��ی
میزان غمگینی  /ش��ادی خود را روی آن عالمت بزنند .مالک القای خلق ،این فرضیه ،نمرات هر س��ه گروه در آزمون جمالت ناتمام (در پیشآزمون
به عنوان روش��ی برای اندازهگیری القای خلق و میزان آن تأیید ش��ده است

طوری س��اخته شده که پاسخهای مثبت به س��ؤالها (مانند «همیشه به دنبال

از موتابی1384 ،؛ فتی1382 ،؛ بالنی.)1986 ،1

ناکارآم��د اس��ت که در آن فرد ارزش خود را وابس��ته به تأیی��د دیگران یا

روش اجرا

موفقیت در کارها میداند .بر اساس این فرضیه ،پس از القای خلق منفی ،به

دلیل جایگزینی مدلهای طرحوارهای ناکارآمد ،فرد برای تکمیل جمالت

در هر جلسه ،ضمن تشكر از افراد براي شركت در پژوهش ،براي آنان

از واژههای مثبت بیش��تری استفاده میکندکه این مخالف پیشبینی رویکرد

س��عي كنند صادقانه به آنها پاسخ دهند ،چون پاسخها صحيح يا غلط نیستند
و صرفاً نش��انگر وضعيت فعلي آنها میباشند .پس از تكميل پرسشنامهها ،در

دسترس��یپذیری به س��ازههای منفی ،فرد برای تکمیل جمالت از واژههای
منفی بیشتری استفاده میکند.

گرفته ش��د تا اثر تمرین کاهش یابد .سپس ،روند آزمايش براي گروههاي

ميزان كلمات مثبت بهكار برده ش��ده درتكميل جمالت افزايش مییابد كه

توضيح داده ش��د كه چند پرسشنامه در اختيارشان قرار میگيرد و آنها باید

مرحل��ۀ پيشآزمون ،بین این مرحل��ه و القای خلق یک فاصلۀ زمانی در نظر
آزمايش��ي با اين جمالت توضيح داده شد« :اكنون فيلمي براي شما نمايش
داده میش��ود كه معموالً وقتي افراد آن را میبينند دچار خلق غمگين /شاد

شبکۀ تداعی است که بیان میکند به دنبال القای خلق منفی ،به دلیل افزایش

در مورد فرضیۀ اول ،نتایج نش��ان میدهد كه پس از القاي خلق منفي،

اين يافته از مدل تيزدل حمايت میكند.

فرضي��ۀ دوم پژوهش چنی��ن بود« :القای خلق مثب��ت ،مدلهای ذهنی

میش��وند .من يك مقياس درجهبندي به شما ميدهم تا ميزان خلق خود را
روي آن درجهبن��دي كنيد .صفر يعني اص ً
ال چنين احساس��ي ندارم و هفت

خودارزشمندی و موفقیت یا تأیید ارتباط کمتری برقرار مینماید .جایگزینی

ب��رای افراد گ��روه اول ،چهار قطع��ه فیلم پنجدقیقهای ب��ا محتوایی

از واژههای منفی بیش��تری استفاده کند و این خالف پیشبینیهای رویکرد

پنجدقیقهای با محتوایی ش��اد نمایش داده ش��د .اف��راد گروهها تک تک

برای تکمیل جمالت (درآزمون جمالت ناتمام) در هر س��ه گروه محاس��به

يعني خيلي اين حالت را دارم».

ط��رحوارهای کارآمدت��ری را راهان��دازی میکن��د»؛ ک��ه در آن ف��رد بین

این مدلهای کارآمدتر ،یعنی اینک��ه فرد در آزمون تکمیل جمالت ناتمام

غمگی��ن و افس��ردهزا و ب��رای اف��راد گ��روه دوم نی��ز چهار قطع��ه فیلم

شبکۀ تداعی است.براي آزمون اين فرضيه ،تعداد واژههاي منفي آزمودنيها

و ب��ه طور مجزا تح��ت القای خلق ق��رار گرفتند .در حي��ن نمايش فيلم،

و مقايسه شد.

هفتدرجهاي ،ميزان خلق خود را روي فرم ارزيابي ميزان خلق مشخص

منف��ي به كار برده ش��ده در پس آزمون معنادار میباش��د؛ يعني القاي خلق

تغيي��ر میك��رد (افزايش یا کاهش میيافت) ،نمايش فيلم قطع میش��د و
پرسش��نامهها مجددا ً در اختيار فرد ق��رار ميگرفت تا آنها را تكميل کند.

شده است.

ه��ر پنجدقيق��ه يك بار از فرد خواس��ته میش��د تا براس��اس يك مقياس

همانطور که جدول  2نشان میدهد ،تفاوت گروهها از نظر مکملهای

نمايد .زماني كه ميزان خلق نس��بت به قبل از شروع نمايش فيلم دو واحد

مثبت باعث س��وگیری در اس��تفاده از واژههاي منفي براي تكميل جمالت

برای گ��روه كنترل هيچ فيلم��ي به نمايش درنيام��د و فقط راجع به يك

موضوع خنثي (مهارتهاي يادگيري) توضيحاتي داده ش��د.

فرضي��ۀ س��وم و چهارم پژوه��ش بیانگر آن اس��ت ک��ه «القای خلق

منفی ،مدله��ای ذهنی طرحوارهای ناکارآم��د کمالگرایی و تأییدخواهی
1- Blaney

Advances in Cognitive Science, Vol. 11, No. 2, 2009

تازههای علوم شناختی ،سال  ،11شماره 47-54 ،1388 ،2

50

50

افسردگیزا
باور]ÁZدر{تبیین
تداعی
»|µشبکة
µ{Ìeو Áمدل
ÉYتیزدل
ای
واره
}ÊÀÅطرح
»| µذهنی
مقایسه مدل
YÊ³{§Y
تفکر°¨e
¾ÌÌ^e
ÊY|e
^È°
ÃYÁ
s
»¬ÄËZ

½YZ°¼Å Á Ê°¿ZfÆ
عباس کیوانلو ^Z
¯Â¸¿YÂÌهمکاران
شهرستانکی و

¹Z¼eZ¿ cÔ¼m ¶Ì¼°e ½Â»M { ZÅÊ¿{Â»M Ç¼¿ ¿ Y ZÅÃÁ³ ÈËZ¬» Ê¸»Z ®Ë ¿ZËYÁ ¶Ì¸ve -1 µÁ|m
ÊËZ»M ÃÁ³

ÊËZ»M ÃÁ³

Ê¨À» ª¸y ÉZ¬·Y

d^j» ª¸y ÉZ¬·Y

)(n=20

)(n=20

|ÅZ ÃÁ³
)(n= 20

»(ZÌ » ¥Yv¿Y) ¾Ì´¿ZÌ

»(ZÌ » ¥Yv¿Y) ¾Ì´¿ZÌ

»(ZÌ » ¥Yv¿Y) ¾Ì´¿ZÌ

F

» ÉY{ZÀ

½Â»MÌa

(1/27) 4/5

(1/35) 4/4

(1/30) 4/65

0/184

0/83

½Â»M a

(1/79) 7/45

(0/82) 3/55

(1/08) 4/65

47/79

0/001

¹Z¼eZ¿ cÔ¼m ¶Ì¼°e ½Â»M { ZÅÊ¿{Â»M Ç{Z¨fY {Â» Ê¨À» ÉZÅ¶¼°» Ç¼¿ ¿ Y ZÅÃÁ³ ÈËZ¬» Ê¸»Z ®Ë ¿ZËYÁ ¶Ì¸ve -2 µÁ|m
ÊËZ»M ÃÁ³

ÊËZ»M ÃÁ³

Ê¨À» ª¸y ÉZ¬·Y

d^j» ª¸y ÉZ¬·Y

)(n=20

)(n=20

|ÅZ ÃÁ³
)(n= 20

»(ZÌ » ¥Yv¿Y) ¾Ì´¿ZÌ

»(ZÌ » ¥Yv¿Y) ¾Ì´¿ZÌ

»(ZÌ » ¥Yv¿Y) ¾Ì´¿ZÌ

F

» ÉY{ZÀ

½Â»MÌa

(1/27) 7/5

(1/35) 7/6

(1/30) 7/35

0/184

0/83

½Â»M a

(1/79) 4/55

(0/82) 8/45

(1/08) 7/35

34/85

0/001

ÊÅYÂy|ÌËPe -DAS Á ÊËY³µZ¼¯ -DAS { ZÅÊ¿{Â»M Ç¼¿ ¿ Y ,ZÅÃÁ³ ÈËZ¬» Ê¸»Z ®Ë ¿ZËYÁ ¶Ì¸ve -3 µÁ|m
ÊËZ»M ÃÁ³

ÊËZ»M ÃÁ³

Ê¨À» ª¸y ÉZ¬·Y

d^j» ª¸y ÉZ¬·Y

»(ZÌ » ¥Yv¿Y) ¾Ì´¿ZÌ

»(ZÌ » ¥Yv¿Y) ¾Ì´¿ZÌ

»(ZÌ » ¥Yv¿Y) ¾Ì´¿ZÌ

)(n=20

)(n=20

|ÅZ ÃÁ³
)(n=20

F

» ÉY{ZÀ

ÊËY³

µZ¼¯ -DAS

ÊÅYÂy|ÌËPe

-DAS

½Â»MÌa

(12/52) 45/95

(12/20) 46/7

(12/34) 47/3

0/06

0/94

½Â»M a

(14/15) 52/15

(10/10) 42/95

(10/52) 46/75

3/1

0/053

½Â»MÌa

(8/26) 39/4

(6/8) 38/6

(8/37) 38/8

0/056

0/94

½Â»M a

(9/21) 45/55

(5/33) 33/95

(7/07) 38/85

12/45

0/001

را راهان��دازی میکن��د» .از مدلهای ذهني مس��لط در افس��ردگی ،مدل کمالگرای��ی در پسآزم��ون در مرز معناداري قرار دارد .برای مقایس��ۀ

ط��رحوارهای کمالگرای��ی و تأییدخواه��ی اس��ت .در ای��ن مدله��ای

میانگی��ن نم��رات در  -DASکمالگرای��ی در پ��س آزم��ون ،از آزمون

ناکارآم��د (که به دنبال افس��ردگی بر ذهن مس��لط میش��وند) ،فرد بين تعقیبی توکی  1اس��تفاده ش��د .نتاي��ج آزمون توكي نش��ان داد كه تفاوت

خودارزش��مندي وموفقیت /شکست یا تأیید /عدم تأیید ارتباط تنگاتنگي میانگین گروه آزمایش��ی القای خلق منفی با گروه آزمایش��ی القای خلق
برقرار میکند .برای بررس��ی این دو فرضیه ،س��ه گ��روه از نظر نمرهای مثبت و گروه ش��اهد معنادار اس��ت؛ يعن��ي القاي خل��ق منفي ،مدلهای

ک��ه در زیرمقیاسه��ای  -DASکمالگرای��ی و  -DASتأییدخواهی در ط��رحوارهای کمالگرای��ی را جایگزی��ن مدلهای کارآم��د میکند و
پیشآزمون و پس آزمون داش��تند ،مقایس��ه ش��دند (جدول .)3

یافتهه��ا نش��ان داد که تف��اوت گروهه��ا در نمرۀ آزم��ون

51

51

1-7 ,1388 ,1 ÇZ¼ ,11 µZ ,ÊfyZÀ ¹Â¸ ÉZÅÃZe

-DAS

1- Tukey Post hoc test
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مقایسه مدل ذهنی طرحوارهای تیزدل و مدل شبکة تداعی باور در تبیین تفکر افسردگیزا
عباس کیوانلو شهرستانکی و همکاران

نگرشهاي ط��رحوارهاي ناكارآم��د مبني بر ارتباط خودارزش��مندي و

اس��تدالل ميكند ك��ه پردازش اوليۀ محرك كه در چند ثانيۀ نخس��ت به

-DAS

ي��ا منفي ،بيخطر يا تهديدكنن��ده ارزيابي ميكند و متعاقب اين پردازش

موفقيت را افزايش میدهد.

همچنین ،مش��خص ش��د ک��ه تف��اوت گروهه��ا در نم��رۀ

دنبال ثبت حس��ي محرك صورت میگیرد ،مايۀ عاطفي محرك را مثبت

تأییدخواه��ی در پ��س آزمون ،از نظر آماری معنادار میباش��د .مقایس��ۀ

عاطفي اس��ت که پردازشهاي شناختي رخ ميدهد (زايونك1980 ،؛ به

اس��تفاده ازآزم��ون تعقیبی توکی ،نش��ان داد كه تف��اوت میانگین گروه

یافتهه��ای بعدی پژوهش نش��ان داد که تبیین تفکر افس��ردگیزا بر

میانگی��ن نم��رات گروهه��ا در  -DASتأییدخواهی در پ��س آزمون ،با
آزمایش��ی القای خلق منفی با گروه آزمایش��ی القای خلق مثبت و گروه
ش��اهد معنادار است .تفاوت بین گروه آزمایشی القای خلق مثبت وگروه
ش��اهد در هر دو زیرمقیاس معنادار نبود.

بح�ث
هدف پژوهش حاضر بررس��ي پيشبينيهاي برآمده از دو رويكرد

متفاوت به افکار افسردگيزاس��ت .بر اس��اس نظريۀ ش��بكۀ تداعي ،دلیل
تفك��ر منف��ي در افس��ردگي ،افزايش دسترس��ي به س��اختارهاي منفي و

افسردهساز میباشد .این ديدگاه پيشبيني مي-کند كه القاي خلق افسرده

نقل از بروین.)1376 ،

اس��اس مدلهای ذهن��ی طرحوارهای ،کارآمدتر از تبیین بر اس��اس مدل

ش��بکۀ تداعی اس��ت .به عبارتی ،یافتهه��ا منطبق بر دیدگاهی اس��ت که

میگوید تفکر افس��ردگیزای وابس��ته ب��ه خلق ،از تغییر در س��طحی از

بازنماییهای ش��ناختی ناش��ی میش��ود که منعکسکنندۀ رابط��ۀ متقابل
س��ازهها یا الگوهای س��اختاری اس��ت .این دیدگاه بی��ان میکند که در

حالته��ای خلقی مختل��ف افراد ،واقعیتهای ذهن��ی متفاوتی جایگزین
میش��ود؛یعنی همانطور که خلق تغییر میکند« ،ذهن موقعیتی» نیز تغییر

میکند (اورنس��تاین1992 ،؛ به نقل از تیزدل و همکاران.)1995 ،
ضمناً یافتهها نش��ان دادند که کمالگرای��ی و تأییدخواهی دو مدل

طرحوارهای مس��لط هس��تند ک��ه در حالت خلقی افس��رده فعال ش��ده و

(منفي) باعث افزايش دسترس��يپذيري به س��ازههاي منفي ش��ده و سبب

نگرشهای ناکارآم��د مبنی بر ارتباط بین خودارزش��مندی و موفقیت یا

اس��تفاده كند .در حالی که رویکرد دیگر ،یعنی دیدگاه زیرمجموعههای

این دو مدل طرحوارهای در حالت افس��ردگی نشان داده شدهاند (تیزدل

میش��ود فرد در تفاسير و ارزيابي-هاي خود بيش��تر از ساختارهاي منفي تأیید/عدم تأیید را راهاندازی میکنند .در پژوهشهای پیش��ین نیز ،تسلط
ش��ناختی متعامل ،پیش��نهاد میکند که تفکر منفی در افس��ردگی بازتابی

و همکاران1995 ،؛ ش��پارد  1و تیزدل1996 ،؛ تی��زدل ،لوید  2و هاوتون ،3

است از فعال شدن مدلهای ذهنی طرحوارهای .مدل ذهني طرحوارهاي1998 ،؛ محمدخان��ی1379 ،؛ س��ام خانبان��ی1380،؛ نوری قاس��مآبادی،
رمزگردان��ي روابط دروني عالي تجارب زندگي اس��ت .در اين مدلها.)1384 ،

جنبههاي بنيادين تجربه رمزگرداني و باعث ایجاد س��اختار هاي تفسيري

ب��ك (1983؛ به نقل از س��ام خانبان��ی )1380 ،دو زمينۀ ش��ناختي

س��طح عالی ميش��وند که ای��ن به تجربۀ خ��ود و جه��ان ميانجامد .این اس��تقاللمداري (قابل مقايس��ه با مدل ذهني ط��رحوارهاي كمالگرايي)
رويكرد پيش بيني ميکند كه القاي خلق منفي س��بب باز توليد مدلهاي و مردمگراي��ي ( قابل مقايس��ه با م��دل ذهني تأييدخواهي) را مش��خص
طرحوارهاي افس��ردگيزا میش��ود .مدل ذهني طرحوارهاي مس��لط در نم��ود .مردمگراه��ا نگ��ران عاليق مي��ان فردي و نس��بت به طرد ش��دن
افراد افس��رده مدلي اس��ت كه در آن ف��رد بين ارزش خ��ود و موفقيت /حس��اس هس��تند ،در حالی که اس��تقالل مدارها به خودآیيني و موفقيت

شكس��ت (كمالگرايي) يا تأييد/عدم تأييد (تأييدخواهي) رابطۀ نزديكي اهميت ميدهند و بيش��تر نگران شكست در كارها میباشند .اما بك اين
میبيند.

زمينهه��ا را طرحوارههاي ثابت ،مداوم و آش��كار میداند كه به صورت

یافتهه��ای پژوه��ش حاضر در وهلۀ اول نش��ان داد ک��ه القای خلق گ��زارهاي در ذه��ن بازنمايي ميش��وند .از نظر ب��ك (1983؛ به نقل از

باعث س��وگیری در پردازش اطالعات میش��ود .در پژوهشهای پیشین س��ام خانبانی1380 ،؛ کالرک ،ب��ك و آلفورد )1999 ،4آس��يبپذيري
نیز ،تأثیر خلق بر فرآیند پردازش و س��وگیری اطالعات ثابت ش��ده بود ش��ناختي و به عبارت دقيقتر ،متغيرهاي ش��ناختي شخصيتي (مردمگرايي

(تيزدل و راس��ل1983 ،؛ باور ،گيلي��كان و مونتيرو1981 ،؛ ليت و اليس ،و اس��تقاللمداري) متغيرهاي با ثباتي هس��تند كه قب��ل ،در حين و بعد از

1981؛ عليپ��ور1372 ،؛ به نقل از فتي1382 ،؛ محمد خاني1379 ،؛ باور،
 .)1981اي��ن يافتهه��ا بيش��تر از نظريههايي حمايت میكنن��د كه بر تقدم

عاطفي تأكيد دارند (زايونك1980 ،؛ به نقل از بروین .)1376 ،زايونك
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2- Lioyd
4- Alford

		1- Sheppard
			3- Hutton
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نتيجهگي�ري

آم��اده میکنند .ب��ه اعتقاد وی ،چني��ن طرحواره يا مجموعۀ ش��خصيتي

ناس��ازگارانهای اس��ت كه میتواند زمينۀ بروز بيماري افس��ردگي را مهيا

سازد.

از مجم��وع يافتهه��اي ای��ن پژوه��ش چنين اس��تنباط میش��ود كه

ت�لاش براي اثبات این متغيرهاي با ثبات ش��خصيتي نتايج روش��ني ديدگاه افزايش دسترس��یپذيري به خاطرات و س��اختارهاي ش��خصي،
نداش��ته اس��ت .به عنوان مث��ال ،ن��وري قاس��مآبادي ( )1384در تحقيق تبيين بس��ندهای براي پديدآيي اخت�لاالت خلقي ارائه نميدهد .رويكرد

خ��ود به اين نتيجه رس��يدند كه نمرات اجتماعمداري و اس��تقاللمداري زيرسيستمهاي ش��ناختي متعامل با تمايز دو سطح معناشناسي و پردازشي
بيماراني كه دارودرماني میش��دند (بدون هیچ مداخلۀ روانش��ناختی) ،ميتوان��د كاس��تيهاي نظريۀ فوق را جبران و بس��ياري از بن بس��تهاي
ب��ه طور معناداري كاه��ش يافت ،ولي در بيماران افس��ردهای که درمان

ش��ناخت درمان��ي كالس��يك را توجيه و تبيي��ن کند .اي��ن رويكرد بيان

اس��تقاللمداري تفاوت معناداري نداشتند ،ولی پس از دارودرماني ،بين

و ارزش��يابي باوره��ا كافي نيس��ت .در ع��وض هموار ك��ردن راه براي

حمايت نكردند.

مرب��وط به موفقيتهاي پيش��ين ممكن اس��ت براي بياعتب��ار كردن اين

نمیش��دند ،چنین اتفاقی رخ نداد .به عب��ارت ديگر ،اگر چه بيماران دو میكن��د ك��ه در رویارويي با اين ش��واهد و براي دس��تيابي ب��ه تغيير در
گروه افس��رده ،قبل از ش��روع درمان از نظر متغيره��اي اجتماعمداري و س��طح مدلهاي طرحوارهای فقط جمع-آوري دادهه��ا در مورد تجربه
دو گ��روه بيماران افس��رده تفاوت معناداري ايجاد ش��د .ب��ه اين ترتيب ،تج��ارب واقعي ك��ه از طريق آنها مدله��اي جديد ي��ا تعديليافته پديد
يافتهه��اي مطالعۀ ف��وق از فرضيۀ ثبات اجتماعمداري و اس��تقاللمداري آين��د ،ضروري اس��ت .براي مث��ال ،اگر چه بررس��ي بيطرفانۀ ش��واهد
نتای��ج پژوهش حاضر نیز نش��ان داد که به دنب��ال القای خلق منفی ،باور گزارهاي خاص كه «من يك آدم شكس��ت خوردهام» روش مناسبي
نگرشه��ای ناکارآمد کمالگرای��ی و تأییدخواهی افراد (در مقایس��ه با باش��د ،اما احتماالً روش��ی مؤثر براي پديد آوردن مدلهاي طرحوارهاي

قب��ل از القای خلق) افزایش معناداری یافت .ای��ن یافته را میتوان با این جايگزين نيس��ت .يادآوري تجارب موفق گذشته كه در بررسيها وجود
پیش��نهاد تیزدل همسو دانست که ش��اید بهتر باشد سوگيريهاي شناختي دارند ،فق��ط وقتي به تغيير مدلهاي مرتبط با عاطفه میانجامد كه جريان

افس��ردهزا را به عنوان اثرگذاري حالتهاي خلقي بر پردازش اطالعات

ي��ادآوري دوباره با تجربۀ عاطفۀ مثبت ناش��ی از موفقي��ت پيوند بخورد

مفهومس��ازي كنيم ،نه نقایص ديرپاي افرادي که مستعد افسردگي هستند (تیزدل .)1997 ،از اين رو پيش��نهاد مي-ش��ود که در پژوهشهاي آينده
(تي��زدل.)1997 ،
اثربخش��ي درمان مبتن��ي بر اين رويكرد با درمانهاي ش��ناختي -رفتاري

از دیگ��ر یافتهه��ای پژوهش آن اس��ت که القای خل��ق مثبت (در كالس��يك مورد مقايس��ه قرار گيرد.
مقایس��ه با قب��ل از القای خلق و در مقایس��ه با گروه ش��اهد) ،در کاهش

سپاسگزاری

نگرشه��ای ناکارآم��د کمالگرای��ی و تأییدخواهی تف��اوت معناداری
ایج��اد نکرد .برای این یافت��ه تبیینهای مختلفی وج��ود دارد .یک تبیین

احتمالی میتواند این باش��د ک��ه نمایش فیلم روش مناس��بی برای القای

خلق مثبت نیس��ت یا این که ممکن اس��ت القای خلق مثبت (در مقایسه با

القای خلق منفی) با روش نمایش فیلم به زمان بیش��تری نیاز داش��ته باشد.

تبیین دیگر این که ممکن اس��ت ماندگاری القای خلق مثبت کمتر است

ی��ا برای کاهش نگرشه��ای ناکارآمد به چیزی بی��ش از تغییر خلق نیاز
اس��ت .تبیین ممک��ن دیگر را میتوان این گونه بیان کرد که س��طحی از

با تش��کر از آقای حس��ن حمیدپور به خاطر راهنماییهای ارزشمند

و بیدریغش��ان و با تشکر از همۀ کس��انی که در مراحل مختلف پژوهش
همکاری داش��تهاند.

دريافت مقاله1387/9/26 :؛ پذيرش مقاله1388/7/9 :

نگرشهای ناکارآمد به عنوان سطح پایه در افراد وجود دارد که کاهش
آن بهراحتی امکانپذیر نیس��ت و به تالش بیش��تری نی��از دارد .تمام این
احتماالت میتواند پیش��نهادهایی برای پژوهشهای آتی باش��د.
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