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 چکیده
 یابیترس از ارز ،یزندگ یبر معنا کیدرمان پردازش مجدد هولوگراف یپژوهش حاضر با هدف اثربخش

تک  یشیمطالعه آزما کیپژوهش در چارچوب  نیزنان افسرده انجام گرفت. ا یو نشخوار فکر یمنف
از  یگافسرد صیتشخ یپژوهش دو زن دارا نیچندگانه انجام شد. نمونه ا هیهمراه با طرح خطوط پا یمورد
جلسه درمان پردازش مجدد  15شهرستان بادرود بود که تحت  یکنندگان اورژانس اجتماع مراجعه نیب

 یزندگ یمعنا یها دوهفته قبل از شروع جلسات پرسشنامه یقرار گرفتند. هر دو آزمودن کیهولوگراف
و مورو  مایهوکس-نولمن ی( و نشخوار فکر1791) یلر یمنف یابی(، ترس از ارز5006و همکاران ) گریاست
در جلسات چهارم و هشتم  نیروز قبل از جلسه اول و همچن کینمودند. در ادامه  لی( را تکم1771)

قرار  ها یآزمودن اریها در اخت پرسشنامه یریگیمنظور پ جلسات به انیماه بعد از پا کی تیودوازدهم و در نها
 ایپا رییو شاخص تغ یدرصد بهبود نییو تع یارنمود لیها از روش تحل داده لیوتحل هیمنظور تجز گرفت. به
 یابیترس از ارز ،یزندگ یدر بهبود معنا یمعنادار یو آمار ینیبال یها شرفتینشان داد پ ها افتهیاستفاده شد. 

آمده در  دست به یها شرفتیهم پ یریگی(. در پp<01/0بعد از درمان به دست آمد ) یو نشخوار فکر یمنف
 توان یآمده م دست به جی. با توجه به نتاداد یاثر مداخله م یداریپااز  نشانطول درمان حفظ شد که 

 یابیو کاهش ترس از ارز یزندگ یمعنا شیبر افزا کیکرد که درمان پردازش مجدد هولوگراف یریگ جهینت
 دارد. یدار یمعن ریزنان افسرده تأث یو نشخوار فکر یمنف

 ،ینشخوارفکر ،یمنف یابیترس از ارز ،یزندگ یمعنا ک،یپردازش مجدد هولوگراف :ها کلیدواژه
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 مقدمه
 عنوان برهاختالل روانی در سطح جهان، افسردگی است. افسرردگی اللر   نیتر عیشاامروزه 
منفری و رفتارهرای  یها شرناختمنفری ماننرد خلرن منفری،  یها نشانهاز عالیم و  یا مجموعه
درصرد مرردان در  19ترا  10درصد زنران و  52تا  50 باًیتقرشده است.  یساز مفهوماجتنابی 

 افسرردگی علرل بررسری (. در5019، 1هرامن) شروند یمرطول عمرشان به این اخرتالل مبرتال 
 در جوامرع با افسردگی مرتبط عوامل از یکی که است شده مطرح متعددی یها یشناس سب 

، کرانتو، دا نیآسر ، هارتر، دهوست،)ولکرت است زندگی در معنا از حسی فقدان امروزی،
 در کره اسرت مفراهیمی از یکری زنردگی معنرای یشناخت روان از منظر. (5017، 5رانچ و سنر
. شرود یمر محسوب یشناخت روان بهزیستی عناصر مهم یکی از عنوان به اخیر پژوهشی ادبیات

که بره دنبرال پاسرخ  کند یمبه احساسی از یکپارچگی وجودی اشاره  معموالًمعنا در زندگی 
دادن به چیستی زندگی، پی بردن به هدف زندگی و دسرت یرافتن بره اهرداف ارزنرده و در 

 (.1179 ،یمؤمنحقیقی، زمانی و ) نتیجه رسیدن به حس تکمیل بودن و مفید بودن است
تواند سب  کاهش سطح عواطر  منفری ماننرد اضرطراب و افسرردگی  زندگی می معنی

فلردمن و ) روانی گرردد یها یماریبسب  کاهش خطر ابتال به  تواند یمشود و در نهایت نیز 
( نشران دادنرد کره جوانرانی کره دارای معنری 5015) 4کلفتراراس و پسرارا (.5002، 1اسنایدر

بیشتری در زندگی خود بودند، عالئرم افسرردگی کمترری داشرتند. ضرمناً در مطالعره آنران، 
ارتباط معناداری بین سالمت عمومی جوانان با معنرای زنردگی آنران گرزارش شرد. معنرادار 

و  شرود یمرردگی بودن زندگی سب  پایین آمدن سطح عواط  منفی مانند اضطراب و افسر
(. 5002 ،فلردمن و اسرنایدر)شود  میروانی  یها یماریبدر نهایت سب  کاهش خطر ابتال به 
ارتبراط  بین هدف در زندگی با کاهش عالئم افسردگی دهند در ایران نیز مطالعات نشان می

 (.1179، قمری و لالمی، یاالسالم خیش) وجود دارد داری معنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hammen, C. 

2. Volkert, J, Härter, M., Dehoust, M. C., Ausín, B., Canuto, A., Da Ronch, C.,.. & 

Sehner, S. 

3. Feldman, D. B., & Snyder, C. R. 

4. Kleftaras, G., & Psarra, E. 
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دیگرر از علرل ایجراد افسرردگی، تررس از ارزیرابی منفری عالوه بر معنای زندگی، یکی 
(، 5001) 1، هابرارد و اپرارهنکوآبرامرز ،هرو  ،یوتسری ، هان،نونتراح توسط دیگران است.

کره  داننرد یمرنگرانی شدید از ارزیابی منفی توسط دیگران و تداوم ایرن نگرانری را عراملی 
 و دلهرره احسراس شرامل منفری ارزیرابی تررس از منجر به افسردگی گردد. ساختار تواند یم

 و انتظرار و منفری یهرا یابیرارز ایرن از ناشری نگرانری دیگران، یها یابیارزمورد  در نگرانی
باشرد  یمر کررد، خواهنرد قضراوت منفری طور بره فقط فرد مورد در دیگران که است توقعی
 یها خواسرته برین تعرادل نبرود از است که یشناخت روان ترسی (. این5017، 5هالپر و رویس)

 کره اسرت هراسی و بیم منفی ارزیابی از . به عبارتی ترسشود یم حاصل محیطی یا موقعیتی
 دیرآ یم به وجود گرفتن، قرار دیگران عجوالنه و ناعادالنه قضاوت مورد علت به نگرانی، از
رفتارهرای شخیریتی  دهنرد کره شرواهد نشران می (.5019، 1افت و ترون -، کلیدرکلوینگر)

با ترس از ارزیابی منفی مررتبط  تواند یمگوناگون مانند شرمندگی، نگرانی و خجالتی بودن 
ز ارزیرابی منفری تررس ارسرد  بره نظرر می. (5019، 4، ترایمیو، ویکرز و الهرای)ولنیویچ باشد
از رفتارهررای شخیرریتی باشررد و همچنررین نقررش مهمرری در  توانررد زیربنررای بسرریاری می

خررود منفرری و  یابیررخودارزافسررردگی فرررد داشررته باشررد. ایررن  طررور نیهمو  ییگرا کمررال
منفرری  یها جنبررهافراطرری در افررراد افسرررده کرره از لحررا  مفهررومی و تجربرری بررا  یانتقررادگر
 ییگرا کمرالاین جنبره از  .کند یم ینیب شیپافسردگی را  یها نشانهرابطه دارد،  ییگرا کمال
، )جروردن با نشخوار فکری مطابقرت و هماننردی داشرته باشرد تواند یم یشناخت رواناز نظر 
 .(5019، 2و کیلگر سالم وینر،

کره در معرر   یافرراد .شرده اسرت  یرتعر یمنفر افکرار تکرار عنوان بهنشخوار ذهنی 
 مررتبط برا آن یمنفر یدادهایرافسرده و رو یوخو خلندر مورد  مکرراًهستند،  ذهنینشخوار
نشرخوار  ،گررید یعبارت بره (.5019، 6سریگل و چرارتز مرت، ، هایر )الورنس کنند یمفکر 
ها و نره  ، افکاری لیرارادی پیرامون یک موضوع خاص هستند که فرد نه در شروع آنذهنی

شرود فررد تمرکرز خرود را روی  ها هیچ اختیاری ندارد. این افکرار موجر  می در کنترل آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nonterah, C. W., Hahn, N. C., Utsey, S. O., Hook, J. N., Abrams, J. A., Hubbard, 

R. R., & Opare-Henako, A. 

2. Halper, L. R., & Rios, K. 

3. Clevinger, A. M., Kleider-Offutt, H. M., & Tone, E. B. 

4. Wolniewicz, C. A. Tiamiyu, M. F., Weeks, J. W., & Elhai, J. D. 

5. Jordan, D. G, Winer, E. S., Salem, T., & Kilgore, J. 

6. Lawrence, H. R. Haigh, E. A., Siegle, G. J., & Schwartz-Mette, R. A. 
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هالند، پندورفینو ) شود مختل میموضوع از دست بدهد و درنتیجه فرآیند حل مسئله در وی 
  شود، نظریه سربک هایی که در زمینه نشخوار ذهنی مطرح می یکی از نظریه. (5019، 1و باربا
ایرن  بر اسراس. (5009، 4، وسکو و لیومریسکیهوکسما-)نولن است 1هوکسما-نولن 5پاسخ
دو نروع  معموالًشود.  های پاسخ فرد به یک مشکل موج  افسردگی در وی می شیوهنظریه، 

در سربک شرود.  سبک پاسخی نشخواری و منحرف کننده حواس در خلن افسرده دیرده می
فرآینرد حرل مسرئله در شرود  سخ نشخواری، افکار تکرار شونده در فرد افسرده موج  میپا

در به درمان افسردگی کمک کند.  تواند یممانع ایجاد رفتارهایی شود که وی مختل شود و 
دور کند.  موردنظرکند تمرکز خود را از مشکل  حواس، فرد سعی می کنندهسبک منحرف 

فررد بره سرمت  مرؤثرو لیرموثر وجرود دارد. در سربک  مؤثرالبته در اینجا نیز دو نوع سبک 
رود و در سبک لیرمروثر فررد بره  های جمعی، ورزش و... می رفتارهای مفیدی مانند فعالیت

هوکسما و همکراران، -)نولن رود مواد مخدر و... میسمت رفتارهای منفی مانند پرخاشگر، 
معتقدند که سبک منحرف کننده حواس نروعی  پژوهشگران از برخی با این وجود،. (5009

مقابله اجتنابی است زیرا حرواس فررد را )چره بره شریوه مابرت باشرد چره منفری( از مسرئله و 
، )مرک آرترور تعویرن افتردشرود حرل مسرئله بره  کند و باعث می موقعیت مورد نظر دور می

نظریه عملکرد اجرایی خرودنظم . (5019، 2هاس، بار ، جانسون، اولیون، ابرامسون و الوی
و اعتقاد به ایرن اسرت  شود ، نظریه دیگری است که در زمینه نشخوار ذهنی مطرح می6بخش

ولرز ، وارس، )سلرز در سطوح این نظریه دارای مشکل هستند یذهنکه افراد دارای نشخوار 
پرردازش اطالعرات  یها شربکهشود:  سه سطح مطرح می در این نظریه. (5019، 9و موریسون

جستجو بررای کند.  که با ایجاد یک حادثه، افکار مربوط به آن را فعال می اولین سطح است
در دومین سطح یعنی سیستم اجرایی وابسرته بره نظرارت، آلراز  یا مقابلهانتخاب راهبردهای 

. نشرخوار ذهنری رود یمخاصی با توجه به موقعیت موجود به کار  یا مقابلهو راهبرد  شود یم
سطح سوم دانش مربوط به خود اسرت کره باورهرای مربروط بره یکی از این راهبردها است. 
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3. Nolen-Hoeksema, S. 

4. Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyuomirsky, Sb 

5. McArthur, B. A. Haas, L. M., Burke, T. A., Johnson, L. E., Olino, T. M., 

Abramson, L. Y., & Alloy, L. B. 

6. Self-regulatory executive function 

7. Sellers, R. Varese, F., Wells, A., & Morrison, A. P. 
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نشرخوار ذهنری  کننرده تیحما. باورهای فراشرناخت کند یمرا ارائه  مقابله ،یها طرحخود و 
پیشررفت  ی هیرنظرسرومین نظریره،  .(5019)سرلرز و همکراران،  ردیگ یمدر این سطح انجام 

 رسریدن برهدر  فررد پاسخی نسبت به شکست عنوان بهنشخوار ذهنی در آن است که  1هدف
، نشرخوار ذهنری را از هرر وجود نیبراا .(5016، 5)موبرلی و دیکسرون شود میهدف، مطرح 

شرود کره  در ایجراد افسرردگی محسروب می مرؤثردیدگاه نظری نگاه کنیم، یکی از عوامل 
 توان با کنترل آن تا حد زیادی از افسردگی پیشگیری کرد. می

همراه داشته باشد، تهیره تواند مشکالت فراوانی برای افراد به  افسردگی می که نیانظر به 
احسراس  شیازپر شیبرا کراهش دهرد افسرردگی  عالئرمدرمانی که بتوانند  متنوع های برنامه
 درمران مبتنری برر شرود مطررح میافسردگی  در درمان راًیاخی که های ز روشکی ا. یشود می

هولوگرافیک یرک شریوه  مجدد . روش پردازشاست( (HR 1هولوگرافیک مجدد پردازش
دربراره شخیریت  4تجربی اپستین-بی است که مبتنی بر نظریه شناختیتجر-درمانی شناختی

 یهرا روش کره اسرت یدرمران روان بره التقراطی رویکرد کی HR (.5001 )اپستین، باشد می
نمایرد. طبرن ایرن  مری تلفیرن براهم را تجربی درمان و پویشی روان درمانی، شناختی، مواجهه

کننرد ولری  موازی عمل مری صورت بهت داریم که نظریه ما دو سیستم برای پردازش اطالعا
برای ایجاد افکار و رفتار با یکدیگر تعامل دارند. یکی سیستم عقالنی است که اطالعرات را 

و دیگری سیستم تجربی است که اطالعرات را  کند یممنطقی و آگاهانه پردازش  صورت به
 نروع ترا کنرد مری روش ترالشایرن  کنرد. جانی، سریع و اتوماتیک پردازش میهی صورت به

بخشرد بهبرود  را مراجرع اجتماعی عملکرد و شخیی خودانگاره و دهد تغییر را فرد ادرا 
 .(5012، 2پیک)

 دارای نیرز مرحلره هر که مجدد پردازشو  ایمنی، اکتشافمرحله:  سه در HR کاربست
کنرد ادرا  بهترر و مرؤثرتری  مراحرل، فررد سرعی می. در ایرن ردیگ یماست انجام  گام دو

تواند برای رسیدن به نترایج بهترر، عملکررد  شود که می درباره وقایع داشته باشد و متوجه می
 6، ویلیامز، هافمن و کاجکاریزالسک ، داگلس،کاتز .(5016)کاتز،  داشته باشد یتر متفاوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Goal progress theory 

2. Moberly, N. J., & Dickson, J. M. 

3. Holographic reprocessing(HR) 

4. Epstein cognitive-experiential self-theory (CEST) 

5. Peak, N. J. 

6. Katz, L. S. Douglas, S., Zaleski, K., Williams, J., Huffman, C., & Cojucar, G. 
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در یک مطالعه به مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجردد هولوگرافیرک برا مواجره  (5014)
گرروه درمران  1بره را  زن مواجره شرده برا آسری  جنسری 21تعداد ها  آنطوالنی پرداختند. 

اختالل استرس  .تقسیم کردند پردازش مجدد هولوگرافیک، مواجهه طوالنی و گروه کنترل
. گرفرت قبل و بعرد از درمران موردسرنجش قرراروه پس از سانحه و افسردگی در هر سه گر

بروده اسرت امرا درمران  زیآم تیرموفقنتایج نشان داد هر دو درمران در کراهش عالئرم فرو  
ر دمواجهه طوالنی موج  کراهش عالئرم شرده برود.  از شتریبپردازش مجدد هولوگرافیک 

 عالئرم برر هولوگرافیرک مجردد پرردازش درمران که برا هردف اثربخشریی پژوهشی دیگر
شرد ضرربه انجرام  از پرس اسرترس اخرتالل بره مبتال جانبازان در تجربه مجدد و برانگیختگی

 تجربره و برانگیختگی عالئم شدت هولوگرافیک مجدد پردازش نشان داد که درمان ها یافته
، برجعلری، )عطارددهد  می کاهش ازضربه پس استرس اختالل به مبتال جانبازان در را مجدد
رمران د دریافتنرد کره (1179) یدیرحم، نعامی، کراممی و صالحی (.1172بشرپور،سهرابی، 

پردازش مجدد هولوگرافیک باعث افزایش کنترل عواطر  و بهبرودی دشرواری در تنظریم 
هرا اسرتدالل کردنرد  آنشرود. هیجان در زنان متقاضی طال  مواجه شده با خیانت همسر می

با روی آوردن بره صرحنه  و گیرندقرار می زا مورد هدفدر طی درمان، خاطرات آسی که 
انسرداد هیجرانی  یآزادسازتوان باعث تخلیه و تروماتیک و سناریو سازی مجدد صحنه، می

 .شدخاطرات تروماتیک 
با توجه به اینکه پردازش شناختی یکی از مشکالت زیربنرایی افرراد مبرتال بره افسرردگی 

تواند منجر به کاهش معنای زندگی و افزایش ترس از ارزیابی دیگران و نشخوار  است و می
که در رویکررد پرردازش انگاره دتغییر ادرا  و خو رود یمبنابراین انتظار ها شود،  ذهنی آن

. پرژوهش حاضرر برا شود در درمان افسردگی مؤثر واقع شرود انجام میمجدد هولوگرافیک 
درمان پردازش مجردد هولوگرافیرک برر  یاثربخش ، به بررسیفر  شیپارزیابی این  هدف

 پردازد. میمعنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده 

 روش پژوهش
از طرح تجربی تک موردی انجام شد. متغیر مستقل در این  یریگ بهرهاین پژوهش با 

معنای  یها آزمونمجدد شناختی هولوگرافیک و متغیر وابسته نمرات  پردازش پژوهش،
جامعه پژوهش شامل زنان افسرده  از ارزیابی منفی و نشخواری فکری بود. ترس زندگی،

های  آزمودنی .بود 1176در سال  اورژانس اجتماعی شهرستان بادرود مراجعه کننده به
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میاحبه بالینی و شرکت کننده در این پژوهش دو زن مبتال به افسردگی بودند که از طرین 
تشخیص داده شد و  ها آن( افسردگی MMPI) 1مینه سوتا یچندوجهپرسشنامه شخییتی 

 :بودویژگی این افراد به شرح زیر 
 بود کهفرزند اول خانواده و دارای مدر  دیپلم  ،ساله 57ال : مراجع اول خانمی 

شغل خیاطی  و به ساله 6 فرزند پسرصاح  یک  .گذشت یماو  ازدواجسال از  10مدت 
از افسردگی خفی  را تجربه کرده بود اما بدون  ییها دوره. در گذشته مشغول بود
انگیزه کم و ، یحوصلگ یب با عالئمی چون مراجع تا حدی برطرف شده و یدارودرمان

 همراه با احساس خستگی و مشکل اشتها مراجعه کرده بود.
بود که کارشناسی  یو دانشجوفرزند اول خانواده  ،ساله 51ب: مراجع دوم خانمی 
از افسردگی خفی  را تجربه  ییها دورهگذشت. در گذشته  مدت دو سال از ازدواجش می

 با عالئمی چون احساس دلتنگی،راجع برطرف شده بود و م یدارودرمانکرده که بدون 
 احساس گناه. تمایل به گریه و احساس خستگی مراجعه کرده بود.

 

 ابزار پژوهش

(، 5006) 5فرازر، اوشیو، کالر مقیاس معنای زندگی توسط استیگر، پرسشنامه معنای زندگی:
ایرن پرسشرنامه شرامل ده  جهت ارزیابی وجود معنا و تالش برای یافتن آن ارائه شده اسرت.

تقسریم جستجو برای یافتن معنرا و  وجود معنا در زندگی دو زیر مقیاس که به باشد یم سؤال
از کرامالً مخرالفم ترا کرامالً  ای لیکررت درجره 2مقیراس  بر اساس یک یگذار نمرهشود  می

ایرن  آلفای کرونباخ (5006) ، فرازیر، اویشی و کالراستیگر در مطالعه شود. موافقم انجام می
 ( روایری سرازه1175) جعفریران استوار، پژوهش میرآبادی، در .آمد به دست 96/0مقیاس 
. روایی تمایزی این پرسشرنامه در تمرایز برین تأیید شدتحلیل عاملی با استفاده  پرسشنامهاین 

در . (1175، و همکراران یمیرر آبراد) دار برود معنرینیز افراد سالم و افراد در معر  خطر 
و  71/0ایرن پرسشرنامه  ییبراز آزمراده نفره از زنان افسررده در ایرن پرژوهش، پایرایی   نمونه

 آمد. به دست 97/5انحراف معیار آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

2. Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. 
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را  فرم کوتاه مقیاس تررس از ارزیرابی منفری (1791) 1لری پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی:
در ایرن  یگرذار نمرهطراحری کررد.  کننرده نگرانو  آور ترسهای  توصی  شناخت منظور به

 براًیتقرترا  کند ینمهرگز صد  لیکرت از  یا درجه 2در یک طی   یها یگو 15پرسشنامه 
، وجرود تررس و سرؤال. در این مقیاس، از طرین هشرت شود انجام می ،کند یمیشه صد  هم

س و نگرانری دیگرر، نبرود ترر سرؤالنگرانی درباره ارزیابی منفی دیگران و از طریرن چهرار 
کره فررد سرطح  دهرد یمر. نمره براال نشران شود یم یریگ اندازهیگران درباره ارزیابی منفی د

و همسرانی  76/0همبستگی این فرم برا فررم اصرلی  .کند یمباالی اضطراب و ترس را تجربه 
و برا  ییبراز آزمراآزمرون بره روش  پایرایی .گزارش شده اسرت 97/0درونی کل مقیاس نیز 
 به دست 91/0آلفای کرونباخ  با استفاده ازو همسانی درونی آن  79/0فاصله زمانی دو هفته 

مورد تأیید از روایی سازه نسخه  (1199) یزییپاشکری گراوند، طرخان و  پژوهشدر آمد. 
ده نفرره از زنران افسررده در   در نمونره آمد. به دست 90/0قرار گرفت و آلفای کرونباخ آن 

 آمد. به دست 15/1و انحراف معیار آن  94/0این پرسشنامه  ییباز آزمااین پژوهش، پایایی 

 1هوکسیما و مورو-این مقیاس خود گزارشی توسط نولمن (:RRS) 2پرسشنامه نشخوار فکری
ای  کره در یرک مقیراس چهرار درجرهدارد  گویره 55( ساخته شده است. این مقیاس 1771)

دهرد کره  شود. این مقیاس نشران مری گذاری می نمره همیشه باًیتقرتا  هرگز باًیتقراز لیکرت 
آلفرای کرونبراخ . شود نشخواری درگیر میفکر یا رفتار شود چقدر در  فرد افسرده میوقتی 

آمد. همچنین این پرسشنامه روایری همگرایری برا  به دست 99/0نسخه فارسی این پرسشنامه 
، افسردگی برک داشرت )براقری نرژاد، صرالحی و طباطبراییپرسشنامه اضطراب و پرسشنامه 

اضرطراب، قرادر بره  میرزان و جنس سن، اثرات کنترل از پساین پرسشنامه (. همچنین 1197
ده نفره از زنان افسرده در   در نمونه .(1197)باقری نژاد و همکاران،  افسردگی بود ینیب شیپ

 .آمد به دست 76/1و انحراف معیار آن  97/0این پرسشنامه  ییباز آزمااین پژوهش، پایایی 

امل داشرتن شورود  های مال  ،ها آناز  حال شرحپس از مراجعه افراد و گرفتن شیوه اجرا: 
سررطح تحیرریالت دیررپلم )برررای اطمینرران از در  مباحررث حررداقل تشررخیص افسررردگی و 
اخررتالالت  زمرران همهررای خررروج شررامل معلولیررت جسررمانی، تشررخیص  درمررانی( و مال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Leary, M. R. 

2. Ruminative response scale 

3. Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. 
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قررار  یموردبررسر ،زمران هم صرورت به یدرمران روانشخییتی دیگر و دریافرت مرداخالت 
 دیررگردارائرره  جلسرره 15رافیررک درقالرر  درمرران پررردازش مجرردد شررناختی هولوگ گرفررت.

. هرر آزمرودنی (1176، حراجلو و ابولقاسرمی،مهرپررور ؛1179نریمانی، کاممی و بشررپور،)
معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار  یها پرسشنامهدوهفته قبل از شروع جلسات 

 لسرات چهرارمفکری را تکمیل نمودند. در ادامه یک روز قبل از جلسه اول و همچنین در ج
 ها پرسشرنامه ،پیگیرری منظور بهبعد از پایان جلسات  یک ماه تیو درنهادوازدهم  و هشتم و
در ای از جلسرات درمرانی بردین شررح اسرت:  خالصرهقررار گرفرت.  هرا یآزمودندر اختیار 

بحرث شرد و با درمرانجو، دربراره مشرکالت فعلری،  اعتمادسازی جلسات اول و دوم پس از
مشکالت درمرانجو ارزیرابی و سراختار جلسرات درمرانی  مراجع داده شد. اطالعات کافی به
در آخر جلسه دوم نیز از درمانجو خواسرته شرد حراالت افسرردگی خرود را  ،ندمشخص شد
افسررده سراز  هرای هرای شناسرایی موقعیت د. در جلسات سروم و چهرارم، برنامرهتوصی  کن

مراجع، مواجهه سازی نوشتاری مراجع از مشکل و کمک بره درمرانجو در شناسرایی معنرای 
برر اسراس چرارچوب گرزارش نوشرتاری آن، مرورد  ،شران یزندگافسردگی و اثرات آن بر 

مراحل اجرای بازسازی شناختی برود و بره  شامل، رسی قرار گرفت. جلسات پنجم و ششمبر
. در جلسرات ششرم ترا بپرردازد رزیابی باورهرایش دربراره مشرکلتا به ا کمک شد درمانجو

ل، امنیرت، دگی در مورد اعتماد، قدرت و کنتردوازدهم نیز بر روی باورهای خاص در افسر
آمرادگی بررای مباحرث و  یبنرد جمعو صمیمیت کار شد و در جلسه پایرانی بره  نفس عزت

 اتمام جلسه درمانی پرداخته شد.

 اساسی جلسات درمانی پردازش مجدد هولوگرافیک: موضوعات 1جدول 

 شماره
 جلسه

 تکلیف محتوا هدف

یک ماه 
قبل از 

 اجرا

 بیان آشنایی و
 برنامه اهرداف

 آموزشری

ها به یکدیگر معرفی و آزمودنی درمانگر
 و درمانگر و نقش جلسات شدند. ساختار
گردید.  بحث مراجع یها تیمسئول

 اجرا شدند یها پرسشنامه

 

 
 
 اول
 

، ارتبراط وهرمدلی
های  پرویرش کراوش
و آشنایی و  فرد

چالش با تکالی  
 زندگی

اهداف و گردید.  ایرجاد یهمدل ورتبراط ا
 ، ساختار جلساتبیان شد برنامه آموزشی
، یک برنامه آموزش روانی در توضیح داده شد

خیوص افسردگی و منطن درمان ارائه 
 گردید.

دادن تکلی  نوشتاری 
افسردگی  درباره معنای

 )توصی  افسردگی(
اجرای مجدد 
 ها پرسشنامه
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 دوم
 

کمک به درماجو 
درجهت در  نحوه 
ایجاد و دوام 
 عالئمشان

معرفی مدل شناختی افسردگی، ارائه یک 
 شناختی یبند فرمول

آینده  ی جلسهبرای 
چه  بنویسید تاکنون

نکاتی از جلسات برایتان 
 عمالًبوده و  موردتوجه
 .دیا پرداختهبه آن 

 سوم
بررسی مقاومت، 
 انتقال و انتقال متقابل

مروری بر جلسه قبل و آشکارسازی رفتارهایی 
که نشانگر مقاومت درمانجویان هستند و تمایز 

مراجع به دو سیستم عقالنی و رفتارهای 
 هیجانی

 

 
 

 چهارم

شناسایی معنای 
 موقعیت افسرده ساز

 افسردگی درباره نوشتاری تکلی  روی بر کار
 هیجانات پذیرش جهت ها گزارش بازنگری و
 به آن و شروع با همراه مختل  باورهای و
 ناکارآمد و یرمنطقیل باورهای کشیدن چالش

 آن با همراه

 حل در نگری مابت
و مقابله با  مسئله

 مشکالت

 
 پنجم

ایجاد چارچوب 
 یا مقابله یها مهارت

خود آموزش فنون کاهش اضطراب و افزایش 
 ییکارا

اجرای مجدد 
 ها پرسشنامه

 
 ششم

خلن طرح جدید 
 برای احساسات

، ها آموزشمروری بر جلسه قبل و ادامه 
شناسایی احساسات ناکارآمد و نحوه پردازش 

 ها مجدد آن
 

 هفتم
 بازسازی معرفی
 درمانجو به شناختی

 الگوهای توصی  برای درمانجو به کمک
 و بیمار به دستورالعمل ارائه ،دار مشکل تفکر
افکار  کشیدن چالش به جهت در او از حمایت
 و لیرمنطقی باورهای و( چالشی خود)

 ناکارآمد

 

 هشتم
پردازش مجدد 
 هولوگرام تجربی

تغییر و بازسازی ادراکات درمانجو از یک 
ناکامل و ضعی  پردازش  صورت به که دثهاح

 بودند شده
 

 نهم

اهداف پردازش 
مجدد و فن پردازش 

 مجدد

مجدد مروری بر جلسه قبل و اهداف پردازش 
کامل کردن ارتباط از راه ابراز احساسات )

سرکوب شده و نشده درباره صحنه 
تیویرسازی، مجدد )...(، فن پردازش زا  یآس

 ...(یپرداز الیخ

اجرای مجدد 
 ها پرسشنامه

 دهم

 جرأت و دلگرمی
 برای تغییر، بخشریدن
 دوباره ارزیابری
 زندگی یها هدف

 یافته تعمیم باورها انواع تمام کشیدن چالش
 و نفس عزت کنترل، اعتماد، امنیت، با مرتبط

 صمیمیت و احترام
 



 03         ...  یزندگ یبر معنا کیدرمان پردازش مجدد هولوگراف یاثربخش

 یازدهم

کمک به درمانجو در 
جهت پی بردن به 
 نقش خود در بهبودی

 و داده تعمیم ازحد شیب یباورها به بردن پی
 خود مورد در افراطی

 را مشکل بیان مراجع
 آن را و سدینو یم دوباره

 و کند یم بازنگری
 را درمان دستاوردهای
 بخشد یم تحکیم

 دوازدهم
 

ایجاد الگوی ارتباطی 
 جدید

کنار آمدن  ریپذ انعطافسازگارانه و  یها روش
در مورد نیز  و دیگردبازندگی تقویت 

چگونگی تعیین اهداف جدید نظیر سازمان 
مشکل فعلی و همچنین رشد  حل دادن به خود،

الزم ارائه  یها ییراهنما مابتیک خودانگاره 
 گردید

اجرای مجدد 
 ها پرسشنامه

  )پیگیری یک ماهه( پیگیری
اجرای مجدد 
 ها پرسشنامه

متغیرر  فرازوفرروداز روش تحلیل نمروداری اسرتفاده شرد. در ایرن روش  ها دادهبرای تحلیل 
. عرالوه برر تحلیرل نمروداری، از رود یمروابسته، پایه داوری در مورد میزان تغییرر بره شرمار 
غییرات استفاده شد. فرمول درصد بهبرودی تدرصد بهبودی نیز برای بررسی معناداری بالینی 

 :در زیر آورده شده است
ΔA% = (A0 – A1) / A0 

ΔA% : ،میزان بهبودA0 ،مشکل آمراجی در جلسره اول :A1 مشرکل آمراجی در جلسره :
 آخر.

داری  سرنجش معنری بررای  شرده اصالح( برا فرمرول RCI) 1همچنین از شاخص تغییر پایا
(. برای محاسبه این شراخص، نمرره 1779تغییرات بالینی استفاده شد )جاکوبسون و تراکس، 

( Sdif) هرا تفاوتپس از درمان یا پیگیری از نمره قبل از درمان کسر و برر خطرای اسرتاندارد 
درصرد،  72تروان برا اطمینران  باشرد، می 76/1از  ترر بزرگشود. اگر نتیجه حاصل  تقسیم می
 دار دانست. را معنی شده حاصلتغییر 

 ها افتهی

مقیراس  در شرامل افرزایش اول کننرده شرکت برای پایه خط مرحله در شده کس  تغییرات
 15که به ترتی  بهبودی  بود 45به  12شرکت کننده دوم از درو  20 به 19معنای زندگی از 

دهرد.  را برای شررکت کننرده دوم نشران مری درصدی 50درصد برای شرکت کننده اول و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. reliable change index 
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از مداخله درمان پردازش هولوگرافیک برر تررس از ارزیرابی منفری،  تغییرات ناشیهمچنین 
به  41از  شامل کاهش شرکت کننده دوم درو  59به  17از  شامل کاهش شرکت کننده اول

بررای  درصردی 56درصردی بررای شررکت کننرده اول و  59که این روند بهبرودی  بود 15
در مقیراس نشرخوار  کنندگان شرکتنمرات  در نهایت، دهد. شرکت کننده دوم را نشان می
نمرره شررکت  کره یطور بره. داد یز یک روند کاهشی را نشان میفکری در روند درمان می 

که این روند  بودکاهش پیدا کرده  44به  25و شرکت کننده دوم از  17به  26کننده اول از 
درصردی بررای شررکت کننرده  12برای شرکت کننده اول و بهبودی درصدی  10بهبودی 

 .دهد یمدوم را نشان 
با توجه به اینکه درصد بهبرودی بره شردت تحرت ترأثیر تعرداد سرؤاالت آزمرون و نروع 

آن است و شاخیی نیست که فقرط بتروان بره آن اکتفرا نمرود، رونرد تغییررات  یگذار نمره
، بره شرکل نمرودار نیرز ارائره موردمطالعرهنمرات دو شرکت کننرده پرژوهش در متغیرهرای 

در سه مقیراس معنرای  ها کننده شرکتنمرات  و کاهش افزایش 1و  5، 1نمودار . در شود یم
 .شده است داده نشان رینشخوار فک و ترس از ارزیابی منفی زندگی،

 
 خط پایه، درمان و پیگیرینمره کلی معنای زندگی در مراحل  .1نمودار 
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 خط پایه، درمان و پیگیرینمره کلی ترس از ارزیابی منفی در مراحل  .2نمودار 

 

 
 خط پایه، درمان و پیگیرینمره کلی نشخوار فکری در مراحل  .3نمودار 

معنررای زنرردگی، ترررس از ارزیررابی منفرری، نشررخوار  نمررراترونررد تغییررر  5در جرردول 
شررود  طور کرره مشرراهده می همررانمتغیرهررای وابسررته آورده شررده اسررت.  عنوان بررهفکررری 

شرراخص تغییررر پایررا در هررر دو شرررکت کننررده و برررای هررر سرره متغیررر وابسررته بیشررتر از 
ترروان نتیجرره گرفررت کرره درمرران پررردازش مجرردد  بنررابراین می؛ (p<01/0) اسررت 29/5

دار ترررس از  معنررای زنرردگی و کرراهش معنرری دار یمعنررهولوگرافیررک منجررر برره افررزایش 
 (.p<01/0ارزیابی منفی و نشخوار ذهنی شرکت کنندگان پژوهش شده است )
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 از ارزیابی منفی، نشخوار فکرینمرات معنای زندگی، ترس روند تغییرات  .2جدول 

 مراحل آزمون
 نشخوار ذهنی ترس از ارزیابی منفی معنای زندگی

آزمودنی 
 اول

آزمودنی 
 دوم

آزمودنی 
 اول

آزمودنی 
 دوم

آزمودنی 
 اول

آزمودنی 
 دوم

 25 26 41 17 12 19 گیری اول اندازه
 22 22 44 17 14 12 گیری دوم اندازه
 60 20 41 19 19 41 گیری سوم اندازه
 45 44 10 14 17 42 گیری چهارم اندازه
 44 44 10 57 41 47 گیری پنجم اندازه
 44 17 15 59 45 20 گیری ششم اندازه

 15/1 64/6 92/2 92/2 67/2 96/7 شاخص تغییر پایا
 12 10 56 59 50 15 درصد بهبودی
 2/55 59 56 درصد بهبودی کلی

 

 گیری و نتیجه بحث
اجررا شرد نشران چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک مروردی  پژوهش که در های این یافته
 افرزایش معنرای زنردگی و کراهشپردازش مجدد هولوگرافیرک برر  درمان مبتنی بر داد که

پرژوهش کره تشرخیص برالینی  کنندگان شررکتترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکرری در 
ثربخشری درمران پرردازش مجردد ای کره ا هرچنرد مطالعره .دار است افسردگی داشتند، معنی

ایرن  هولوگرافیک را در افراد افسرده مورد ارزیابی قرار داده باشد یافت نشد، با ایرن وجرود
کراممی و )نریمانی،  همسو بود اند شدهمشابهی که در این زمینه انجام یافته با نتایج مطالعات 

کاتز و همکراران، ؛ 5016، کاتز ،1172، ، عطارد، برجعلی، سهرابی و بشرپور1179بشرپور، 
هرچند تمرکز این مطالعات، خیوصاً مطالعات لیر ایرانری، برر افرراد دارای (. 5016، 5014

هرا،  هرای شررکت کننردگان ایرن پژوهش ترومای عاطفی بود، با این وجود یکری از ویژگی
 مجردد پرردازش درمراناسرتدالل کررد کره  گونره نیاتروان  می جهرت نیازا. افسردگی برود
و  شرناختی پویشری، روان درمران رویکردهرای اصرلی فنرون از اینکره دلیل به هولوگرافیک

 کراهش در توانرد یمرکنرد  مری اسرتفاده تلفیقری صرورت به تجربی درمان همچنین و رفتاری
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 دیگرر یها وهیشر اثرربخش ترراز )ماننرد افسرردگی( زا  یآسر رویداد به وابسته عالئم تمامی
 (.5014، 1زالسکی، ویلیامز، هافمن و کاجکار، داگلس، کاتزباشد ) درمان

 اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنرای زنردگی زنران افسرردهدر تبیین 
یکپارچه دیدن زندگی و پردازش مجدد رویردادهایی کره در زنردگی بررای توان گفت  می

زیرا هرچه ؛ شود وی در معنای زندگی خود تجدید نظر کند فرد اتفا  افتاده است باعث می
اتفا  بیفترد  تر راحتباشد و پردازش وقایع زندگی  تر روانهای شناختی در ذهن فرد  جریان
بره عبرارتی  (.5016، 5دیرویس و هریکس) شرود تر می یابی به معنای زندگی نیز راحت دست
 رویرداد از تجربری هولروگرام کشریدن کمرک برا درمان امن محیط در شخص وقتی دیگر،
 باقیمانرده هیجرانی حراالت درمرانگر کمرک به و شده مواجه رویداد آن با ،خود یزا  یآس
 برا توانرد یمر بهترر ،دهرد مری نشران را صحنه آن با متداعی و احساسات ریخته بیرون را خود

 از منطقری آزمایی واقعیت و نموده مقابله خود ذهن در آن رویداد عاطفی و تجربی پردازش
 عالئرم کمترری میرزان بره دهید  یآسر فررد فراینردی، چنین جهیدرنت .باشد داشته رویداد آن

 راهبردهرای از کنرد یمر کمرک درمرانجو امرر بره ایرن کره دهرد یم نشان را روانی آشفتگی
در نهایت درمانجو برا احیراق قردرتش، براور و شرناخت  .کند استفاده بهتری نحو به یا مقابله

کره باعرث براال رفرتن خرود ارزشرمندی و  دهرد یمرخود نسبت به موضروع پیشرین را تغییرر 
، چرانج، کراریر، اهرارا، هالنرد .(1176)نریمرانی و همکراران،  شرود یمردرمانجو  نفس عزت
کنند که در یافتن معنا در زندگی، ابتدا بایستی  ( اینگونه استدالل می5012) 1تامسون-گالگر

های دیگرری  و فرد بتواند شریوه ارزیابی مجددی در نظام باورهای شناختی فرد به عمل بیاید
های زنردگی  هایی که بتوان به همه موقعیت شیوهپیدا کند،  اش یزندگرا برای ساختن معنای 

 یهررا نظام. در درمرران پررردازش مجرردد هولوگرافیررک، ارزیررابی مجرردد فرررد از تعمرریم داد
 شود که معنای بهتری برای زندگی خود پیدا کند. اش موج  می شناختی
بره  کنندگان شررکتهای پژوهش همچنین نشان داد که تررس از ارزیرابی منفری در  تهیاف

تروان  ن این یافته مییدنبال درمان پردازش مجدد هولگرافیک کاهش پیدا کرده است. در تبی
کنند کره از  رفتار می یا وهیشگفت افرادی که ترس از ارزیابی منفی زیادی دارند همواره به 

مواجهه با ارزیرابی دیگرران برحرذر باشرند. در پرردازش مجردد هولوگرافیرک بره درمرانجو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Katz, L. S., Douglas, S., Zaleski, K., Williams, J., Huffman, C., & Cojucar, G. 

2. Davis, W. E., & Hicks, J. A. 

3. Holland, J. M., Chong, G., Currier, J. M., O’Hara, R., & Gallagher-Thompson, D. 
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بتوانرد برا تعارضرات برین  طرور نیهمرا در  کنرد و  «بازبینیخود »تا منطن  شود یمکمک 
ترا  شرود کمرک می درمرانجو برهدر ادامره باورهای قبلی و تجربه کنونی خود روبررو شرود. 

امنیت، اعتماد، کنتررول، عرزت نفرس و صرمیمیت( را ) مربوط به قلمروهای خاص باورهای
و  (5014)کاتز و همکراران،  او افزایش یافته نفس عزتو در نتیجه  کند دنظریتجدشناخته و 

شود ترا  ترس از ارزیابی منفی موج  می. ترس از ارزیابی منفی دیگران در وی کاهش یابد
مورد نظرات دیگران داشته باشرد و براور بره حفرظ نظرر مابرت های شناختی در  فرد تحری 

توانرد منجرر بره افسرردگی  های شناختی می دیگران در هر شرایطی داشته باشد. این تحری 
درمران پرردازش (. 5012، 1هنراکو -، هاهن، یوتسی، هو ، ابرامز، هابرارد و اپررنانتراشود )

فررد، آشرنا کرردن درمرانجو برا خرود  یآگاهافزایش دانش و  مجدد هولوگرافیک از طرین
ویژه تداعی شده با افسردگی، مشخص کردن تمایز بین افکار،  یها جانیهبازبینی، شناسایی 

کند تا بتواند ارتباط بین افکرار و احسراس خرود را دریابرد و در  احساسات به وی کمک می
 در وی کاهش یابد. یمنفنتیجه ترس از ارزیابی 
پرژوهش نشران داد کره درمران پرردازش مجردد هولوگرافیرک  های ایرن درنهایت، یافته

تواند منجر به کاهش نشخوار ذهنی زنان افسرده شود. هرچند به دلیل ارتباط متقابرل برین  می
در این زمینره ارائره کررد، امرا  های زیادی را توان تبیین پردازش شناختی و نشخوار ذهنی می

مجردد هولوگرافیرک برر نشرخوار ذهنری را یکی از دالیل تأثیر قابل توجه درمران پرردازش 
اشرراره شررد، پررردازش مجرردد  قرربالًطور کرره  همررانترروان برره ذهررن آگرراهی نسرربت داد.  می

پرردازش مجردد هولروگرام تجربری  هولوگرافیک از ذهن آگاهی برای پیشبرد مبانی خود و
بره فررد ذهن آگاهی با تمرکز بر اینجا و اکنرون،  (.5014کند )کاتز و همکاران،  استفاده می
. ذهرن آگراهی منجرر بره کند تا تمرکز بهتری روی رفتارهرای خرود داشرته باشرد کمک می

 درمران(. 5017شود )جوری و جوز،  کاهش نشخوار ذهنی و در نتیجه کاهش افسردگی می
 آگاهی ذهن مهارت طرین از تا کند می کمک درمانجویان به هولوگرافیک مجدد پردازش
هیجرانی  انسداد صحنه، مجدد سازی سناریو با و کرده پذیرش را زندگی یزا  یآس رویداد
 شرده مراجرع خودسرزنشی و شرم گناه، احساسات رهاسازی باعث و گردد تخلیه ناشی از آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nonterah, C. W., Hahn, N. C., Utsey, S. O., Hook, J. N., Abrams, J. A., Hubbard, 

R. R., & Opare-Henako, A. 
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 در جدیرد خودانگراره رشرد بره تیردرنها و نماینرد تسهیل را بخششی خود و خودپذیری و
 .(1179و همکاران،  درمانجو بیانجامد )صالحی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمران پرردازش مجردد هولوگرافیرک در  یطورکل به
 هرا آنکاهش ارزیابی منفی و نشخوار فکرری  طور نیهمبهبود معنای زندگی افراد افسرده و 

یک رویکررد التقراطی  عنوان بهشود به این شیوه درمانی  پیشنهاد می بنابراین؛ بوده است مؤثر
، این شریوه درمرانی هنروز در ابتردای راه وجود نیبااشود. در درمان افسردگی توجه بیشتری 

های بیشرتری در  خود قرار دارد و برای گسترش مبانی نظری و عملی آن، بهتر است پژوهش
در این پژوهش درمان به شریوه فرردی و در چهرارچوب یرک مطالعره  این زمینه انجام شود.

 صرورت بههای پژوهش، درمان  تعمیم بهتر یافته منظور بهشود  خط پایه انجام شد، پیشنهاد می
 گروهی و در قال  انواع دیگر مطالعات آزمایشی نیز انجام شود.
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