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 چکیده

ی افتراق معنایی در این نوع        فسرده و بررسی کارآیی شیوه    های معنایی بیماران ا    این پژوهش با هدف ارزیابی بازنمایی      :مقدمه
  .ارزیابی انجام گرفت

 روش    کـه بـه    دادنـد تشـکیل   )  نفر غیر افسرده   30 بیمار افسرده و     30( نفر   60های پژوهش را      آزمودنی :کار  روشمواد و   
ن افتراق معنایی با چهار مفهـوم محـرک         ای از آزمو    تغییریافته ی  ابزارهای پژوهش، گونه  . گیری در دسترس انتخاب شدند      نمونه

 آزمـون   ،های آمار توصیفی    کمک روش   های پژوهش به     داده .ی افسردگی بک بودند     نامه  و پرسش ) من، گذشته، زندگی و آینده    (
 .ارزیابی شدند، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  t آماری
بـین  . داری دیده شـد     و بهنجار در آزمون افتراق معنایی تفاوت معنی       های افسرده     های کل آزمودنی     بین میانگین نمره   :ها یافته

تـرین   قـوی “ مـن ”بازنمـایی منفـی از مفهـوم    . تگی مثبت وجود داشتسشدت افسردگی و بازنمایی منفی بیماران افسرده همب      
 . ی میزان افسردگی بود کننده بینی پیش

ویژه خود دارند که نیازمند توجه درمانگران  گی، گذشته، آینده و بهبیماران افسرده بازنمایی معنایی منفی از زند :گیری نتیجه
 .های بالینی کارآیی دارد ی افتراق معنایی در ارزیابی شیوه. است
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 مقدمه
 را روش یا راهبرد و به یـک         1تکنیک افتراق معنایی  

انـد    گیری دانسته  پذیر برای اندازه   کردی تعمیم اعتبار روی 
توانـد بسـته بـه موضـوع و هـدف            که کاربرد آن مـی    

 .گیری تغییر کند اندازه
از ) 1957 (4 و تاننبـام   3، سوکی 2این روش را آزگود   

بـدون  بـه ظـاهر    از سوی دیگـر،  5اشتتر سو و هوف  یک
 ). 1367رفیع پور، (اند  ه نمودهیرابطه با هم ارا
 تداعی معانی ساخته شده و طـی        ی  رپایهاین روش ب  

بـه آزمـودنی    ) “مـادر ”ی    برای نمونه واژه  (آن محرکی   
  آزمودنی باید ایـن محـرک را      ). 1شکل  (شود   ه می یارا

سـیاه،  /چـون سـفید   هـم (های دوقطبـی   ی ویژگی  برپایه
بررسی کند و مشخص نماید     ...) سرد و /کوتاه، گرم /بلند

توانـد   ای می  بطههای متضاد چه را     بین محرک و ویژگی   
اگـر چـه ایـن روش       ). 1367رفیع پـور،    (برقرار نماید   

ای بـرای پـژوهش در       عنـوان وسـیله    توسط آزگود بـه   
زودی   کار رفت، ولی به    شناختی معانی به   های روان  جنبه

نظر ارزیابی شخصیت مورد توجه قـرار        امکانات آن از  
بـه نقـل از     (بعـدها آزگـود     ). 1361آناستازی،  (گرفت  

نشان داد که الگـوی افتـراق       ) 1993،  7 و والش  6ویو پی
 8توان مستقیماً در تحلیـل ادراک اسـتعاره        معنایی را می  

 .کار برد هب
 

 7 6 54 3 2 1  

 بد 0 0 0 00 0 0 خوب

 تیز 0 0 0 00 0 0 کند

 آسان 0 0 0 00 0 0 مشکل

 قوی 0 0 0 00 0 0 ضعیف

 
برای سنجش ای از آزمون افتراق معنایی   نمونه-1شکل 
آزگود و همکاران، (بر روی چهار مقیاس “ مادر”مفهوم 
1957( 

جـوار بـا     هـایی هـم    به باور آزگود هر گاه محـرک      
هـای اضـافی را بـرای        کننده ها باشند نقش تداعی    نشانه

ی اولیــه برانگیختــه  بخشــی از رفتــاری کــه بــا نشــانه
تـوان   ها را مـی    این محرک . آورند  دست می   شوند، به  می

در نظام  . شمار آورد   به“ 9ای بازنمایی  دهای واسطه فرآین”
ــی،  ــم “ واژه”پردازش ــه مه ــدهای   از جمل ــرین فرآین ت

شود، زیـرا هـر واژه در ارگـانیزم          ای شمرده می   واسطه
های همانندی از رفتار را که در برابر امور          انسانی نسخه 
 و همکاران،   آزگود(کند   شوند بازنمایی می   برانگیخته می 

معنا نظـام پایـداری از     ) 1376 (10یر لوریا به تعب ). 1957
شود و بـه تعبیـر       هاست که در واژه نشان داده می       تعمیم

تر شـعور     هر واژه، جهان کوچک   ) 1380 (11ویگوتسکی
 .انسانی است

 : به طور کلی هر واژه دارای دو ویژگی مهم است
 برای  -2  و ی اطالعات است     نشانه و دربرگیرنده   -1
این . سنجد رود و یا امری را می       می کار  بردن چیزی به   نام

ای مؤثر از بازنمایی را ارائه       دو ویژگی جدا از هم شیوه     
 1 ).1999قاسم زاده، (دهند  می

: دانـد  آزگود هر واژه را دارای دو سطح معنایی مـی        
 که همان معنـای عینـی و ارجـاعی آن           12صریحمعنای  

 کــه متــأثر از بازخوردهــا، 13ضــمنیاســت و معنــای 
وی دریافـت کـه ارزیـابی       . هاسـت  و ارزیابی ها   نگرش

شود که    ی واکنش عاطفی مشترکی انجام می       افراد برپایه 
ها را به سه     آزگود این جنبه  . هایی است  خود دارای جنبه  

بدین .  و فعالیت تقسیم کرد    15ی ارزشی، نیرومندی   دسته
 واژه از نظر آزگود، خـود را بـه          ضمنیترتیب، ساختار   

اد آن را همان سه جنبه پدیـد        شکل یک مکعب، که ابع    
هـا، معنـایی      از ایـن رو واژه    . دهـد  آورند، نشان می   می

“ پـاکی ”بـرای نمونـه     . یابنـد   چندگانه و چند حسی می    
_______________________________________ 
1- semantic differential technique 
2- Osgood  3- Suci   
4- Tannenbaum   5- Hofstatter 
6- Paivio  7- Walsh 
8- metaphor 
9- representational mediation processes 
10- Luria  11- Vigotsky 
12- denotative  13- connotative  
15- potency   



ی شیرینی دارد    مزه“ آزادی”شود و    سفید رمزگردانی می  
به بیـان  ).  الف1379قاسم زاده،  (تلخ است   “ اسارت”و  

 خـود   صـریح نای  ها، گذشته از مع     دیگر بسیاری از واژه   
ــه ــداعی کــه برخاســته از تجرب هــای مشــترک  هــا و ت

 هسـتند   1اند، دارای معنای ضمنی و فـرد ویـژه         فرهنگی
 ).1957آزگود و همکاران، (

ی طوالنی این     ضمن بازبینی سابقه  ) 1994 (2اپشتاین
ــردازش اطالعــات در   ــین دو ســطح پ ــذاری ب تمایزگ

ان رویکردهای گوناگون روانشناسی، تأثیرگـذاری هیجـ      
ــیوه  ــود دو ش ــر و وج ــر تفک ــر  ب ــی(ی تفک  و 3منطق

 داند که وجود این را از جمله شواهدی می) 4ودیـشه
، بازتاب سـطح    ضمنیمعنای  . کنند دو سطح را تأیید می    

 6 و بارنارد  5مضمونی پردازش است، سطحی که تیزدیل     
اند و در ایـن        پردازش دانسته  7سطح عام آن را   ) 1993(

روش . یابـد   ن ارتبـاط مـی    سطح است که معنا با هیجـا      
 چنـد بعـدی   8افتراق معنایی با فرض یک فضای معنایی      

 را که متأثر از     ضمنیها، امکان سنجش معنای       برای واژه 
. کنـد  هاست فراهم مـی    ها و ارزیابی   بازخوردها، نگرش 

ــاران  ــود و همک ــتر ) 1957(آزگ ــانی پاســخ بیش همس
ـ هـای ارا    هـای خـود را بـه محـرک         آزمودنی ه شـده   ی

ی روایی محتـوایی و صـوری ایـن آزمـون             ندهده  نشان
هـای خـود     چنین آنها در یکی از بررسـی        هم. اند  دانسته

 . را برای آن گزارش نمودند85/0ضریب پایایی 
برداشت تصویری دانشجویان   )  الف 1379(زاده   قاسم
در چند قطعه شعر با     “ فریاد”و  “ باد”هایی مانند     را از واژه  

هـای بـه      رخ  نـیم . ابی کردند گیری از این روش ارزی      بهره
هـا    ها بـرای ایـن واژه      بندی آزمودنی  دست آمده از درجه   

یی است   واژه “باد”ی    ای، واژه   نشان داد که در بافت ویژه     
نسبتاً بلند، سرد، قوی، نـامطبوع و تـا حـدی سـنگدل و              

یی بلند، گرم، قوی، نسبتاً مطبوع و تا حـدی            واژه “فریاد”
افتــراق معنــایی از روش از ایــن رو ). 2شــکل( مهربــان

هـای    هایی از این دسـت در پـژوهش        توان در مقایسه   می
 .گوناگون بهره گرفت

ی نگـرش    برای بررسی و مقایسـه    ) 1383(واموسی  
آموزان افسرده و غیرافسرده به زندگی،       ای دانش  استعاره

ــره     ــت نم ــت و دریاف ــره گرف ــون به ــن آزم  ی از ای
نگـرش منفـی    ی آزمون آزگود      آموزانی که برپایه   دانش

نسبت به زندگی داشتند، در مقیاس افسردگی بیشـتر از          
 1 .داشتند  آنهایی بود که نگرش مثبت

 
 7 6 5 4 3 2 1  

 بلند        کوتاه

 سرد        گرم

 ضعیف        قوی

 مطبوع        نامطبوع

 سنگدل        مهربان

 آمده در آزمون افتراق معنـایی       دست  رخ به    نیم -2شکل  
در “ بـاد  ”ی  هـا از کلمـه      بندی آزمـودنی    ی درجه   برپایه
یی به دست باد     ی سپید سیب، تازیانه    تا شکوفه ”ی   قطعه

قاسم زاده،  (“ شود دید، ریخت، نازنین چه زود رنجه می      
1379( 
 

ی   کـه کـاربرد شـیوه     بـود   هدف بررسی حاضر آن     
هـای معنـایی     مبتنی بر روش افتراق معنایی در بازنمایی      

فسرده را در مقایسه با افراد غیرافسرده ارزیابی        بیماران ا 
و “ آینـده ”،“مـن “ ”زندگی”به این منظور مفاهیم     . نماید

هـای محـرک آزمـون برگزیـده          به عنوان واژه  “گذشته  ”
های بنیادی که هـر فـرد        طرحوارهشدند، زیرا بخشی از     

دارد مربوط بـه دیـدگاه او در مـورد خـود، جهـان و               
 کودکی او شکل    ی  های دوره دیگران است که از رویداد    

 ).1381به نقل از حمیدپور، (اند  گرفته
، 10، بک و آلفـورد 9کالرک(افسردگی در الگوی بک    

پـردازش  : ی شناختی است    گانه پیامد سطوح سه   )1999
زا و مثلـث     های افسـردگی   نادرست اطالعات، طرحواره  

  .شناختی یعنی نگرش منفی بـه خـود، جهـان و آینـده            
_______________________________________ 
1- idiosyncratic  2- Epstein  
3-  logical  4- intuitive  
5- Teasdale  6- Barnard 
7- generic  8- semantic space 
9- Clark   10- Alford 
 



اند که افراد افسرده،      ها نشان داده   وهشاز سوی دیگر پژ   
هـای کنتـرل غیرافسـرده، سـوگیری         در مقایسه با گروه   

ی ـ در یادآوری خاطرات شخصی منف     1خوان با خلق   هم
محتوای پایـا و     ها از وجود   این یافته . وع دارند ـو نامطب 
کنـد    در افسردگی حمایت می    2های خود  طرحوارهمنفی  

 ).1999کالرک و همکاران، (
های اول و دوم بـا کمـک     ها سطح   بیشتر پژوهش  در

ــزاره  ــارچوب گ ــه چ ــایی ک ــد  ابزاره ــد (ای دارن مانن
هـای   ، مقیاس نگرش  (BDI) 3 افسردگی بک  ی  پرسشنامه
 5 افکــار خودآینــدی نامــه  و پرســش(DAS) 4ناکارآمــد

(ATQ)(  شوند، اما به سـطح سـوم          ارزیابی می)  مثلـث
بـرای  چنـین     هـم . کمتر پرداخته شـده اسـت     ) شناختی

هـای   بررسی سوگیری منفی نسبت به گذشته از آزمـون        
یادآوری خاطرات شخصی بهره گرفته شده است که از         

ی کـاربرد آنهـا       شناسی تردیدهایی در زمینـه     نظر روش 
هـدف ایـن    ). 1999کالرک و همکـاران،     (وجود دارد   

ای از آن    مقاله معرفی ایـن روش و شـکل تغییـر یافتـه           
نظام بازنمایی معنایی بیماران    است که به منظور ارزیابی      

 .شود میکار برده  بهافسرده 
 .است حاضربه شرح زیر بوده  های پژوهش  فرضیه

بازنمــایی معنــایی افــراد افســرده و ی  ســامانه بــین -1
مفاهیم (شناختی  سوم  های بهنجار در سطح      آزمودنی

 “گذشته”مفهوم  و نیز در مورد     ) زندگی، من و آینده   
ی افتراق معنایی     د دارد و شیوه   دار وجو  تفاوت معنی 

  .تواند این تمایز را نشان دهد می
 بین شدت افسردگی بیماران افسرده و میـزان منفـی           -2

 مثبتـی   ، همبسـتگی   آنـان  معنایی بودن نظام بازنمایی  
 .دارد وجود 

 
 كار روشمواد و 

پــژوهش حاضــر یــک بررســی توصــیفی از نــوع 
 30ژوهش را های پ آزمودنی. پیمایشی و همبستگی است

ــد 30مراجــع افســرده و  ــرد بهنجــار تشــکیل دادن .  ف
 .در دسترس انجام شدبه روش گیری  نمونه

بیماران افسرده از میـان مراجعـان بـه یـک مطـب             
دهنده و   ی تشخیص روانپزشک ارجاع     زشکی برپایه پروان

ــه انجــام مصــاحبه ــالینی نیم ــاختاریافته توســط  ی ب س
. انتخاب شـدند   DSM-IVهای   ی مالک   پژوهشگر برپایه 

هـای مختلـف     های بهنجار دانشـجویان گـروه      آزمودنی
بـرای  . بودنـد ) فنی، علوم انسانی و پزشـکی     (تحصیلی  

 1: زیر به کار رفته استهایها ابزار گردآوری داده

ــف ــش) ال ــه پرس ــده  نام ــازبینی ش ــک ی ی ب ــردگی ب   افس
(BDI-II) .ــن پرســش ــه ای ــه ب ــزار    نام ــک اب ــوان ی عن

های وابسـته بـه      ش شناخت دهی برای سنج   خودگزارش
 عبـارت ایـن     21 .کار گرفتـه شـده اسـت       افسردگی به 

هـای نـوعی     هـا و نشـانه     نامه از بررسی نگـرش     پرسش
، 6مارنـات  -گـراث (دست آمده است     بیماران افسرده به  

ها بر حسب شدت وضعیت گزارش        این عبارت ). 1373
. شـوند  گذاری مـی    نمره سهشده توسط بیمار از صفر تا       

ی کمتـرین میـزان       دهنـده    نشـان  نـه صفر تـا    های   نمره
 16 تـا    10نمـرات   . باشند افسردگی و یا عادی بودن می     

 تـا   30متوسط و   افسردگی   29 تا   17افسردگی خفیف،   
به نقل از غرایی،    (دهند    افسردگی شدید را نشان می     63

 این  ی  ی بازنگری شده    در پژوهش حاضر نسخه   ). 1382
 7بررسی بک، استیس  . دکار برده ش     به BDI-IIابزار یعنی   

نشان داد که این نسـخه      ) جا  به نقل از همان    (8و گاربین 
همانند نسخه پیشین وجود و شدت عالیم افسـردگی را          

 .دهد در بیماران و جمعیت بهنجار نشان می
 بــا اجــرای) منتشــر نشــده(زاده  قاســممجتبــایی و 

BDI-II    دانشجوی ایرانی، ضـریب آلفـای     125 بر روی 
 دو  ی  و ضریب بازآزمایی را با فاصـله      % 78کرونباخ را   

 .اند  گزارش کرده73/0هفته، 
گونـه کـه گفتـه شـد در      همان . آزمون افتراق معنایی   )ب

ای از این آزمون که برای پژوهش حاضر تـدوین           نسخه
_______________________________________ 
1- mood congruent  2- self – schema  
3- Beck Depression Inventory 
4- Dysfunctional Attitude Scale 
5- Automatic Thought Questionnaire 
6- Grathmarnat   7- Stees  
8- Garbin 



“ مـن ”و  “ آینـده ”،  “گذشته”،  “زندگی”های   گردید، واژه 
 .برگزیده شدند) کلمات محرک(عنوان مفاهیم  به

هـای   های دوقطبـی کـه مقیـاس        ویژگی هشت زوج 
ــخ ــه  ی هنس ــد از مجموع ــکیل دادن ــر را تش  ی  حاض
) 1957(های آزمون اصـلی آزگـود و همکـاران       ویژگی

هـای محـرک، ایـن        ی واژه   بـرای همـه   . برگرفته شدند 
های آنهـا در دو      هایی که دامنه   ها بر روی مقیاس     ویژگی

“ هـیچ ”تـا   “ خیلـی ”های منفی و مثبـت از        جهت قطب 
به این ترتیـب، بـا      . بندی شده بودند، تکرار شدند     درجه

های دوقطبی،    چهار مفهوم محرک و هشت زوج ویژگی      
 مقیـاس   32هر آزمودنی پاسخ خود را بر روی مجموعاً         

هـای   و مقیاس ) آینده(یکی از مفاهیم    . نمود مشخص می 
 .است   ارایه شده3آن برای نمونه در شکل 

آزمـودنی را   هـای    در آزمون افتراق معنـایی پاسـخ      
برای تحلیل  . های گوناگونی تحلیل کرد    توان به شیوه   می

هایی از   های هر مقیاس معموالً نمره     بندی کمّی، به درجه  
ی  شـود و سـپس محاسـبه       داده مـی  + 3 تا   -3 یا   7 تا   1

هـا   های هـر مفهـوم در هـر یـک از مقیـاس             جمع نمره 

سازد که آن مفهوم از نظر یک فرد یـا یـک    مشخص می 
 فرد یا گروه دیگر تا چه اندازه شباهت و تفاوت     گروه با 

ــازی،  (دارد  ــان و حج ــرمد، بازرگ ــن ). 1378س در ای
 . داده شد7 تا 1ها نمرات  پژوهش به مقیاس

شـکلی انجـام شـد کـه داشـتن            گـذاری بـه     نمره
نامه بیانگر    های بیشتر در هر مقیاس و کل پرسش         نمره

 بـر   این شکل از آزمـون    . تر باشد  نگرش معنایی منفی  
ی دو هفته اجرا گردیـد        فاصله   نفر دانشجو به   30روی  

دست آمده از ایـن بازآزمـایی         و ضریب همبستگی به   
)01/0p<   ، 76/0r= (ی پایـایی آن بـود       دهنـده   نشان .

 توانـد دلیلـی بـر        های پژوهش حاضـر نیـز مـی        یافته
ی تغییر یافته از تکنیک افتراق معنایی         روایی این گونه  

ی مـورد نظـر پـژوهش        و توان آن در سنجش سـازه      
هـای گـردآوری شـده بـه کمـک           داده. شمار آیـد    به

ــاری     روش ــون آم ــیفی، آزم ــاری توص ــای آم  ، tه
بررسی  رگرسیون   و تحلیل    ضریب همبستگی پیرسون    

 .شدند 
 

 آینده

  خیلی حدیتا کم هیچ کم تا حدی خیلی 

 بلند        کوتاه

 بد        خوب

 قوی        ضعیف

 دروغ        راست

 زشت        زیبا

 مطبوع        نامطبوع

 مهربان        سنگدل

 سرد        گرم

  معنایی در پژوهش حاضرهای آزمون افتراق ای از زیرمقیاس  نمونه-3شکل 
 

 



 ها يافته
ی میانگین نمرات کل و میانگین نمـرات در           مقایسه

شده در آزمون افتـراق معنـایی      هیهر کدام از مفاهیم ارا    
 1های افسرده و بهنجـار در جـدول          مربوط به آزمودنی  

دهند هـم    های این جدول نشان می     داده. ه شده است  یارا
مفـاهیم بـه جـز      بـین    های کلی و هم     بین میانگین نمره  

 .داری وجود داشته است تفاوت معنی“ گذشته”مفهوم 
های پژوهش، میزان همبستگی میـان       ی فرضیه   برپایه

های آزمون    ی افسردگی بک و نمره      نامه  های پرسش   نمره
ضـریب  . افتراق معنایی بیماران افسـرده محاسـبه شـد        

آمده گویای ارتباط مثبت میان شـدت        دست همبستگی به 
 ی و نظـام منفـی بازنمـایی معنـایی آنـان بـود              افسردگ

)01/0p< ،81/0=r .( 
 

هـا و نتـایج       میانگین و انحراف معیـار گـروه       -1جدول  
  در آزمون افتراق معناییtآزمون 

 افسرده
)30=n( 

 بهنجار
)30=n( میانگین متغیر 

 )انحراف معیار(
 میانگین

 )انحراف معیار(

 tی نمره

 کل در ی نمره
آزمون افتراق 

 معنایی

17/135) 63/42( 30/105) 6/28( *18/3 

 22/3* )86/8 (00/27 )80/15 (33/35 زندگی
 65/0 )00/9 (00/31 )56/11 (66/33 گذشته
 44/2* )7/10 (16/23 )77/19 (00/33 آینده
 77/4* )25/11 (17/22 )02/14 (00/38 من

* p< 01/0  

ی تحلیـل     پایـه   جانبی آن بـود کـه بـر        ی  یک یافته 
گیری از روش     یون انجام شده میان متغیرها با بهره      رگرس
، “گذشـته ”،  “زنـدگی ”ی   زمان، بین مفاهیم چهارگانه    هم

هـای    بین و نمره   عنوان متغیرهای پیش   به“ من”و  “ آینده”
هـای    افسردگی بک مربـوط بـه آزمـودنی        ی  نامه پرسش

دسـت   داری به  عنوان متغیر مالک، الگوی معنی     افسرده به 
متغیرهـای  ). Adj.R1  ،05/0p< ،  88/4=F=357/0(آمد  
مفهـوم  . اند ه شده ی ارا 2دار در این الگو در جدول        یمعن

 BDIهـای     کننده برای پرسـش    بینی ترین پیش  قوی“ من”
در ایـن   “ گذشـته ” مفهـوم    ،)>05/0p،  129/0=بتا(بوده  

های مربوطه     یافته .داری نبود    معنی ی  کننده بینی مدل پیش 
و در مـورد    ) >05/0p (104/0=ادر مورد متغیر آینده، بت    

 .بود) >05/0p (6/0=متغیر زندگی، بتا
 نیـز   (ANOVA)طرفـه    آزمون تحلیل واریانس یـک    

های افسرده   های آزمودنی   نشان داد که بین میانگین نمره     
داری وجـود   ه شـده تفـاوت معنـی    یدر چهار مفهوم ارا   

هـای   ی آزمـون  نتیجه). 01/0p< ، 88/4=F(داشته است   
نگر آن بود کـه تفـاوت دیـده شـده، بیشـتر             پیگیری بیا 

“ مـن ”ها در مفهوم      های آزمودنی   مربوط به میانگین نمره   
 1 .باشد می) در جهت منفی(

های زن و مرد افسرده  های آزمودنی بین میانگین نمره
داری  و بهنجار در آزمون افتراق معنـایی تفـاوت معنـی          

 .دیده نشد
 
 بحث

عنایی که در ایـن     ی آزمون افتراق م     شکل تغییر یافته  
هـای   خـوبی توانسـت برداشـت      کار رفت به   پژوهش به 

. های افسرده و بهنجار را متمایز سـازد        معنایی آزمودنی 
هایی اسـت کـه آزگـود و         خوان با گزارش   این یافته هم  

ـ از کاربردهای متنوع این آزمون ارا     ) 1957(همکاران   ه ی
بـه نقـل از آزگـود و         (2بـرای نمونـه بـاپ     : انـد  کرده

ــا ــاوت) 1957ران، همک ــی تف ــای معن ــان  ه داری را می
های معنایی بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا و افراد         برداشت

 .بهنجار گزارش نمود
) 1957بــه نقــل از آزگــود و همکــاران،  (3کریــک

هـا را در     بهـر و عملکـرد آزمـودنی       ی میان هوش   رابطه
 5 و سـالومون   4لیـونز . آزمون افتراق معنـایی نشـان داد      

برداشت معنایی افراد را نسـبت بـه مفـاهیم          ) جا  همان(
های مضطرب و بهنجار     مرتبط با اضطراب بین آزمودنی    
 .دار گزارش کردند مقایسه و تفاوت آنها را معنی

_______________________________________ 
1- Adjusted R.  2- Bopp   
3- Kerrick  4- Lyons   
5- Solomon 
 



 های جالب توجه آزگود و همکاران       یکی از گزارش  
در مورد کاربرد این تکنیک مربوط بـه تحلیـل          ) 1957(

 )1ایـو (مورد مشـهور اخـتالل چنـدگانگی شخصـیت          
 ی  گانـه  های سـه   آنها بدون آشنایی با شخصیت    . باشد می

دست آمده   های معنایی به   رخ نیمی    پایهاین بیمار، تنها بر   
هـای هـر کـدام از        توانستند تحلیلی را منطبق با ویژگی     

 . ه دهندیها به درمانگر وی ارا شخصیت
اند که   های اخیر در علوم شناختی نشان داده       پژوهش

 یا آگاهی به شکل سلسله مراتبی و چند         ی دانش   سامانه
شـیار  وبعدی بازنمایی شده است و سطح ضـمنی و ناه         

 ،ایـن سـطح  . اسـت سـامانه   اصـلی ایـن   ی  کننده تنظیم
هـا در کـار       کاربرد این یافته   .ای دارد  ساختاری استعاره 

بالینی آن است کـه ارزیـابی شـناختی بایـد فراسـوی             
فرآینـدهای  شیار مراجعـان از     وهای کالمی و ه    گزارش

کـار    ای بـه   های تـازه   شناختی خود حرکت کند و شیوه     
بـه سـطوح    دهنـد   گرفته شوند که به درمانگران اجازه       

ضــمنی و تمثیلــی تجــارب مراجعــان نزدیــک شــوند 
هـای پـژوهش    یافتـه  ).1990، 3و کـراین  2گونکالوس(

دهد  سو با این کاربرد بالینی است و نشان می         حاضر هم 
 ابزار مناسـبی بـرای ارزیـابی        ،یکه آزمون افتراق معنای   

 . مضمونی و استعاری مراجعان استیسطوح معنای
ها و نیز نتایج پـژوهش حاضـر گویـای           این گزارش 

. عنوان یک ابزار کارآمد بالینی اسـت       اعتبار این شیوه به   
بر کاربرد آن برای ارزیـابی      ) 1957(آزگود و همکاران    

راین باورند که   آنها ب . درمانی تأکید دارند   های روان   یافته
بیماری روانی و اختالل شخصـیت نـوعی اخـتالل در           

هاسـت و    معانی یـا طـرق درک اشـخاص و موقعیـت          
. بخشی دوباره در نظـام معنـایی اسـت     درمانی نظم  روان

هـای معنـایی پـس از        رخ رود که نیم   بنابراین انتظار می  
 .درمانی تغییر کنند روان

هـای    طحدر این پژوهش مفاهیم مرتبط با یکی از س        
شـناختی   ی شناختی بیماران افسرده یعنی مثلـث       گانه سه

 . های محرک انتخاب شدند عنوان واژه بک به
دار میـان شـدت افسـردگی و          ی معنـی   وجود رابطه 

، “مــن” منفــی کــه بیمــاران از مفــاهیم ضــمنیمعنــای 
خـوان بـا     داشـتند، هـم   “ زنـدگی ”و  “ آینده”،  “گذشته”

 ی   وجـود فرضـیه    هایی اسـت کـه از      های پژوهش   یافته
بـه  (انـد    شناختی منفی در افسردگی حمایت کرده      مثلث

به باور بـک، خلـق      ). 1999نقل از کالرک و همکاران،      
های انگیزشی در افراد افسرده بر اثـر         غمگین و نارسایی  

ی خویشـتن، جهـان و        منفـی دربـاره    4های واره شناخت
 1 ).ب1379قاسم زاده، (شود  آینده ایجاد می

های بررسـی     خوان با یافته   ای پژوهش هم  ه این یافته 
وی نیز همبستگی معکوسـی را      . است) 1383(واموسی  

بین نگرش مثبت به زندگی در آزمون افتراق معنـایی و           
 افسردگی در خـرده مقیـاس افسـردگی هـریس           ی  نمره

 .آموزی گزارش داد لینگوز در گروهی از جمعیت دانش
نس در  نتایج تحلیل رگرسیون و آزمون تحلیل واریا      

بررسی حاضر گویـای آن بودنـد کـه از میـان مفـاهیم              
“ مـن ”، مفهـوم    “مـن ”و  “ آینـده ”،  “گذشـته ”،  “زندگی”

های افسرده   بیشترین بار معنایی منفی را در نزد آزمودنی       
های تکمیـل    نامه ارزیابی کیفی مواد پرسش   . داشته است 

“ سـرد ”،  “ضعیف”شده نشان داد که اغلب آنها خود را         
ای در صـورت تکـرار       چنین یافته . اند دیده“ نامطبوع”و  

تواند برای درمـانگران دارای      های آینده، می   در پژوهش 
اهمیت باشد زیرا اشاره به آن دارد که ایجـاد تغییـر در             

ــداره ــس 5خودپن ــزت نف ــرده از  6 و ع ــاران افس  بیم
 .استهای مهم درمانی  اولویت

های این پژوهش شمار انـدک        محدودیت ی  از جمله 
هـا   دهـد ایـن یافتـه    ها است کـه اجـازه نمـی        آزمودنی

ی روایی و پایایی این روش افتراق معنـایی           دهنده  نشان
یشـتر  بهای    های آینده با آزمودنی    پژوهش. شمرده شوند 

 .د این نارسایی را جبران کندنتوان می
 

 سپاسگزاري
 ی  های پژوهش که با صرف وقت در زمینه         از آزمودنی 
 .شود ردند، قدردانی میها همکاری ک نامه تکمیل پرسش

 
؛ 5/3/1383: ی نهـایی    ؛ دریافت نسـخه   17/1/1383: دریافت مقاله 
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_______________________________________ 
1- Ave   2- Goncalves 
3- Craine  4- cognitions  
5- self-concept  6- self-esteem 



 منابع
. ی محمد نقـی براهنـی      ترجمه. روان آزمایی  ).1361(آناستازی، آن   

 . ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران مؤسسه: تهران
شناخت درمـانی   ”ی  مقایسه کارآیی و اثربخش   ). 1381(حمیدپور، حسن   

 .در درمان اخـتالل افسـرده خـویی       “ شناخت درمانی بک  ”با  “ تیزدیل
دانشـگاه فردوسـی    .  کارشناسی ارشد روانشناسـی    ی  نامه پایان
 .مشهد

شـرکت  :  تهـران  .هـا  کندوکاوها و پنداشته   ).1367 (پور، فرامرز  رفیع
 .سهامی انتشار

هـای   روش ).1378 (سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهـه       
 .مؤسسه انتشارات آگاه:  تهران.تحقیق در علوم رفتاری

هـای هـویتی و ارتبـاط آن بـا           تعیین وضـعیت  ). 1382(غرایی، بنفشه   

 . هــای هــویتی و افســردگی در نوجوانــان تهرانــی     ســبک
 دکترای روانشناسی بـالینی، انسـتیتو روانپزشـکی         ی  نامه پایان
 .تهران

:  تهــران.اســتعاره و شــناخت). الــف1379( ...زاده، حبیــب ا قاســم
 .انتشارات فرهنگان

هـای بـالینی و      جنبه: شناخت و عاطفه  ). ب1379... (زاده، حبیب ا   قاسم

 .انتشارات فرهنگان: تهران .اجتماعی
ی   ترجمـه  .راهنمـای سـنجش روانـی     ). 1373(گراث مارنات، گری    

 .انتشارات رشد: تهران. حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو
... ی حبیـب ا    ترجمـه  . زبـان و شـناخت     ).1376 (. ر اندرلوریا، الکس 
 .انتشارات فرهنگان:  تهران.زاده قاسم

هنجاریـابی  ). منتشـر نشـده   ... (ا  زاده، حبیـب    مجتبایی، رامین؛ قاسم  

نامه بازنگری شده افسـردگی بـک بـر روی جمعیـت              مقدماتی پرسش 
 .ایرانی

ی مفهوم زندگی   ها  بررسی تفاوت معنایی استعاره   ). 1383(واموسی، علی   

سـی   کارشنا ی  نامـه  پایان .آموزان افسرده و سالم     در دو گروه دانش   
 .آزاد اسالمی واحد رودهنارشد روانشناسی دانشگاه 

ــمنوویچ ــان ). 1380 (ویگوتســکی، لوس ــه و زب ــه. اندیش ی  ترجم
  .انتشارات فرهنگان: تهران. زاده قاسم... ا حبیب

Clark,D.,Beck,A.T.,& Alford,B.A.(1999). Scientific 

foundations of cognitive theory and therapy of 

depression. New York: John Wiley & Sons Inc. 

Epstein,S.(1994). Integration of the cognitive and the 

psychodynamic unconscious. American Psycho- 

logist, 499, 709-721. 

Ghassemzadeh,H.(1999).Some reflections on meta- 

phoric processing: A move toward a meta-sign 

formulation. New ideas in psychology, 17, 41-54. 

Goncalves,O.F., & Craine,M.H.(1990). The use of 

metaphors in cognitive therapy. Journal of Cog- 

nitive Psychotherapy, 4, 135-149. 

Osgood,C.E.,Suci,G.J., & Tannenbaum,P.H.(1957). 

The measurement of meaning. Urbana: Univer-

sity of Illinois Press. 

Paivio,A.& Walsh,M.(1993). Psychological processes 

in metaphor comprehension and memory. In A. 

Orthony (Ed.). Metaphor and Thought (2nd ed.). 

New York:Cambridge University Press. 

Teasdale,J.D., & Barnard,P.J.(1993). Affect, cognition, 

and change: Re-modeling depressive thought. 

U.K.: Lawrence Elbaum Associates Ltd. Pub-

lishers. 

 


