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Differentiation of self and Repetitive negative thinking: The mediating role 

of learned helplessness 
چکیده

درماندگی آموخته شدده در دانشدیویاا انیدام شدد       بینی تفکر ارجاعی  بر اساس تمایز یافتگی خود با واسطهپژوش حاضر با هدف پیش

هدای  ای انتخدا  شددند و پرسشدنامه   ای چندد مرحهده  دختر( از دانشیویاا دانشگاه آزاد الر  بده روش خوشده   164پسر و 146نفر) 333

( 1111پرسشنامه تفکدر ارجداعی اریند  )   و ( 1811پرسشنامه درماندگی آموخته شده کوینهس و نهسوا )(، 1111تمایزیافتگی دریک )

واکدنش سدازی   ( نشداا دادندد کده    1814زماا مبتنی بر روش باروا و کندی ) پاسخ دادند  نتایج تحهیل رگرسیوا چندگانه به شیوه هم 

تفکر ارجداعی   پیشبینی کننده منفی  موقعیت منو تفکر ارجاعی  پیشبینی کننده مثبت آمیختگی با دیگرانو گسهش عاطفی عاطفی، هم

وختده شدده و  موقعیدت مدن پیشدبینی      پیشبینی کننده مثبت درمانددگی آم ، آمیختگی با دیگراا و گسهش عاطفی هماست  همچنین 

نقدش  تفکدر ارجداعی    و تمدایز یدافتگی   ، در رابطده بدین   درماندگی آموخته شدده    در نهایت کننده منفی درماندگی آموخته شده بودند

ه دند درماندگی آموخته شدده بده ترتیدب  پیشدبینی کن    به واسطه  واکنش هییانی و موقعیت منای را ایفا کرد  به این ترتیب که واسطه

های آتی، ارائه شدده  ها، محدودیت پژوهش و پیشنهاد جهت هدایت پژوهشپس از بحث در مورد یافتهمثبت و منفی تفکر ارجاعی بودند 

 است 

 

 تمایزیافتگی، تفکرارجاعی، درماندگی آموخته شده   های کلیدی:واژه

 
Abstract 

The present study aimed to predict the mediating role oflearned helplessnessin the relations between differentiation of self and Repetitive negative 

thinking. Three hundredandthirty-five(164 males, 176 females) students were selected from the University ofLar Azad using multistage cluster 
sampling method. The participants completed the differentiation of self Questionnaire (Drake, 2011), the learned helplessness Questionnaire 

(Quinless& Nelson, 1988), and the Repetitive negative thinking Questionnaire (Ehring, 2010). The results of simultaneous multiple regression 

analysis based on Baron and Kenny (1989) steps indicated that Emotional Reactivity, Fusion with othersand Emotional Cut Offpositively predicted 
Repetitive negative thinking and I -Position negatively predicted Repetitive negative thinking. In addition, Fusion with othersand Emotional Cut Off 

positively predicted learned helplessness and I -Position negatively predicted learned helplessness. The learned helplessness mediated the relations 

between the differentiation of self and Repetitive negative thinking.In this way,Emotional Reactivity and I -Position positively and negatively predict 
the mediating role of  learned helplessness Repetitive negative thinking.Afterdiscussing thefindings, researchlimitationsand suggestionsfor 

futureresearchdirectionis presented. 
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 مقدمه

جدید و استقالل دوراا بزرگسالی را بیاموزند، بهکده بایدد ازعهدده    دانشیویاا هنگام ورود به دانشگاه، نه تنها باید سازگاری با مقتضیات 

تدرین  تدرین و پرمخداطره  از حسداس  ،دوراا جدوان  گذشته از آا   های مدرسه متفاوت است نیز برآیندمحیطی که با تیربه آنها در سال

هدایی  رود  شرایط و موقعیتزندگی فرد به شمار میهای مهم هایی که دارد به عنواا یکی از دوراابه دلیل ویژگیو  دوراا زندگ  است

هدای  در مراحل بعدی زندگی او خواهد داشت  دوراا جوانی، زمداا گشدوده شددا افد     کند نقش مهمیمی یربهکه فرد در این دوراا ت

حدددراا هویدددت، جوانددداا مشدددکالتی ن یدددر ب هدددای متندددو  اسدددت  مقدددارا بدددا ایدددن ویژگیها،  آلهدددا و آرمدددااجدیدددد، ایدددده

 مشکالت شدلهی  وفاتاجتماعی،اختالالتعاطفیافسردگی،پرخاشگری،بزهکاری،اعتیاد،خودکشی،مشکالت تحصیهی،مشکالت خانوادگی انحرا

شناسدی رواندی مطدر     کنند که می تواند سالمت رواا آناا را به مخاطره بیاندازد از جمهه مفاهیمی که در زمینه آسیبرا نیز تیربه می

شناسداا تربیتدی را بده    شود  این مفهوم که توجه پژوهشدگراا و رواا نامیده می« استیصال»یا « دگیدرمان»شود، مفهومی است که می

درمانددگی   (1311،ها، نقش اساسدی دارد)جعفدری  های تحصیهی و برخی از افسردگیماندگیخود جهب کرده و در توجیه بعضی از عقب

دانندد  آنهدا یادگیرنددگانی    کند که کوشش را با پیشدرفت مدرتبط نمدی   یآموخته شده در حوزه تعهیم و تربیت به یادگیرندگانی اشاره م

 ،اسدت مستقل از رفتار فدرد   ،کنند هر کاری انیام دهند به موفقیت دست نمی یابند این موضو  که پیامدهای رفتارمیتصور هستند که 

ادعا کرد تیربیاتی کده افدراد درمدورد وقدای      ( 1864) مارتین سهیگمن  مورد پژوهش قرار گرفت (4186) 1ابتدا توسط مارتین سهیگمن

توانند منیر به درماندگی آموخته و آا نیز منیر به نقایص عاطفی )غمگینی، اضدطرا  و خصدومت( و عدزت    غیر قابل کنترل دارند، می

ترین حالت درک و معرف منفی نفس پایین شود درماندگی آموخته شده در مفهوم کهی به معنای درک کنترل ناپذیر بودا رویدادهاست

  به طور معمول مفهوم درماندگی آموخته شده عبارت است از تهدید نسبت بده احسداس کنتدرل فدرد کده اغهدب فعالیدت         از خود است

شدیدی را به قصد بازیابی کنترل به وجود می آورد این احساس فقداا کنترل نوعی کاهش فعالیت به وجود می آورد که ندوعی فقدداا   

 ( 1863میهی پایدار است )سهیگمن،یظاهری انگیزش و ب

آموزد که رفتار و نتییه رفتار می فردکند،تلییر نمی رفتارشهای فرد در نتییه که در آا پاسخای تیربه سریدیگر، بعد از یک  بیاابه 

آموزند که هیچ عمهی از ، میگیرندپذیر قرار میبه اعتقاد سهیگمن، افرادی که در شرایط آزارنده کنترل نا او از یکدیگر مستقل هستند 

کند و با درک این امر که پیامد به رفتار وابسته نیست، از هر نو  تالشی دست سوی آنها به تعدیل یا رف  شرایط نامطهو  کمکی نمی

( شایاا ذکر است که اثرات درماندگی آموخته شده تنها به 1311 ،کند)جعفریایی از افسردگی در آناا بروز میهکشند و نشانهمی

دهد  از اجتماعی و شلهی افراد را نیز تحت شعا  خود قرار می عاطفی،،های شناختیشود بهکه حیطههای آموزشی محدود نمیحیطه

ه در واژه تفکرارجاعی نمود پیدا جمهه مشکالتی که در حیطه شناختی افراد ممکن است بروز کند زیرسوال بردا مفهوم خود است ک

های معمول ذهن آدمی است و شامل خوداسنادهایی برگرفته از حوادث،موضوعات و رفتار افراد که کند  تفکرارجاعی یکی از مشخصهمی

تواند این نو  طرز تفکر همچوا دگرگونی در ادراک می  (1،1116مفهومی منفی را برای شخص تداعی می کند)کالمس و روبرت

باشد که اتفاقات روزمره و طبیعی معنایی خاص را برای  شخص به فراخوانی واقعیت را محدود سازد  تفکر ارجاعی شامل این دیدگاه می

د نکنارملاا می آورد  که شدت این معنا برای هر فردی متفاوت است   برخی افراد لح ات آنی و کوچکی از این تفکر را تیربه می

که برخی این باورها و اعتقادات را در ذهن خود تثبیت  کرده و حال آا،واقب مهمی برای آنها در پی داشته باشدگونه عبدوا آنکه هیچ

( برخی 3،1111)اسکادنیدهند که نهایتا این تکرار مکرر افکار منفی در ذهن فرد می تواند سالمت رواا وی را تهدید کندبسط می

(در پژوهش خود تحت 1111کهدا )رابطه وجود دارد  چناا که خته شده و تفکر ارجاعی ها نشاا دادند که بین درماندگی آموپژوهش

حساسیت نسبت به پاداش و خودآگاهی به عنواا متلیرهای پیش بین تفکر ارجاعی دریافت که –عنواا حساسیت نسبت به تنبیه 

به بهترین نحو تفکر ارجاعی را پیش بینی  آمادگی نسبت به دریافت پاداش و در معرض تنبیه بودا متلیرهای شخصیتی هستند که

( طی پژوهشی بعنواا مقایسه سبک اسناد ) مدل درماندگی آموخته شده( در جواناا معتاد و غیر معتاد 1318کنند  حاج حسینی )می
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3- Szkodny 



جواناا غیرمعتاد است شهر یزد به این نتییه دست یافت که سبک تبیین جواناا معتاد برای وقای  خوشایند و ناخوشایند بدبینانه تر از 

 و آنها به نسبت بیشتری به درماندگی آموخته شده مبتال هستند 

نفر به عنواا نمونه آماری استفاده کرد  111های تفکرارجاعی پرداخت که برای این من وراز بینی کننده( به بررسی پیش1111)1تستال

هدا در میداا بیمداراا     نتایج نشاا داد کده خودارجداعی  نتخا  شدندترالگروه کن نیز به عنواا نفر  31پریش و بیمار رواا  61که شامل 

پدریش، اخدتالالت فکدری ، سدن و     پریشی به طور معناداری بیشتر از گروه کنتدرل بدود و تفکدر رواا   بخصوص بیماراا با تشخیص رواا

کنندد  بیندی مدی  هدا را پدیش  ارجداعی  ترین متلیرهایی  هستند که بیش از همه خدود های آسیب پذیری اختالالت روانی از مهمشاخص

ها نسبت به محتدوی ایدن افکدار در درمانددگی     ای بین بیماراا و گروه کنترل از جهت تناو  خودارجاعیهمچنین تفاوت قابل مالحضه

 اموخته شده وجود داشت چرا که فرایند تفکر ارجاعی در پیوستار طوالنی تری رخ می دهد 

ن یر تفکرارجاعی و درماندگی آموخته شده بیشتر در افرادی است که درک مناسبی از خود و تواندایی هدای   ن ر می رسد بروز اختالالتی به 

خویش ندارند و قادر به تمیز احساسات از عقل و منط  خویش نیستند افرادی که در موقعیت های شدید عاطفی کنترل خود را ازدست می 

تند ویژگی هدایی کده بیداا شدد مشخصده افدرادی اسدت کده تمایزیدافتگی پدایینی           دهند و قادر به سنیش متفکرانه موقعیت موجود نیسد 

(  لذا مفهوم تمایزیافتگی به توانایی فرد در اییاد تعادل بدین افکدار و هییاندات اشداره دارد )جوهانسدوا و      1116 ،3و دندی 1دارند)اسکروا

انواده جا دارد و در پی وحدت و باهم بودا و یا بدرعکس، فردیدت   در دروا خ 3تمایزیافتگی  به عنواا سن  بنای ن ریه بوئن ( 6،1881والدو

است  به ن ر بوئن، درجه ظهور تمایزیافتگی در هر فرد بیانگر میزاا تواندایی فدرد بدرای جداسدازی فرآیندد شدناختی از فرآیندد احسداس )         

ز تبعیت خودکار رفتار از احساسات که بیدانگر میدزاا   ی توانایی فرد برای اجتنا  اکند  یعنی، درجههییانی ( است که فرد آا را تیربه می

فردیدت    –ارتباط و جدا بدودا   -تمایز یافتگی است  در تئوری بوئن به دو نیروی بیولوژیک تاکید می شود که عبارت هستند از با هم بودا 

ند و حاصل آا، اییاد توازا بین حفظ استقالل کدر واق  تمایزیافتگی تعادلی است که هر فرد بین دو نیروی با هم بودا و فردیت برقرار می

(  بوئن معتقد است در جامعه ی انسانی نوعی نیروی زندگی  وجدود دارد کده از   1811و بوئن،  4و تداوم ارتباط با افراد مهم زندگی است )کر

تواند به تفکر، احسداس یدا عمدل    کند که می ی غریزی برخوردار است و کودک روبه رشد را به شخصی دارای عواطف میزا تبدیل میریشه

دهد  همزماا نیروی دیگری کده آا هدم ریشده غریدزی     در واق ، این نیرو، نیرویی است که افراد را به سمت تمایزیافتگی سوق می .بپردازد

کدس بده جددایی     ی این نیروهای تعدادلی، هدیچ  دهد  در نتییهدارد، کودک و خانواده را به حفظ پیوندهای هییانی یا با هم بودا سوق می

ای وجدود  آورد، تفداوت هدای قابدل مالح ده    هییانی کامل از خانواده دست نخواهد یافت  اما از لحاظ مقدار تمایزی که هر فرد به دست می

را  رسند نیز اختالف هایی وجود دارد  تمدایز نایدافتگی  دارد  همچنین از لحاظ استقالل هییانی که فرزنداا متعه  به یک خانواده به آا می

دهد و فرآیندی کده در روابدط بدین افدراد بده وقدو        تواا در دو سطح بررسی کرد  فرآیندی که در دروا فرد رخ میبر طب  ن ریه بوئن می

دهدد کده اشدخاص احساسدات خدود را از تفکرشداا تفکیدک        آمیختگی، زمانی رخ میپیوندد  در سطح دروا فردی، تمایزنایافتگی یا هممی

، شخص تمایزنایافته تمایل دارد که به طور کامل جذ  احساسدات  شوند  در سطح بین فردیآا در احساسات غرق می دهند و به جاینمی

(  بر اساس این تئدوری کسدانی   1861دیگراا شود و با جو هییانی محیط حرکت کند و یا برعکس، عهیه دیگراا واکنش نشاا دهد )بوئن، 

توانند در حالی که دهند  آنها میقل داشته و در روابط خود واکنش های هییانی کمتری نشاا میکه تمایزیافتگی باالیی دارند رفتاری مست

توانندد  با دیگراا ارتباط صمیمانه دارند مرزهای هویت خود را حفظ کرده و رفتاری معطوف به هددف داشدته باشدند  ایدن گونده افدراد مدی       

موقعیت آنها را به کار گیرند و همچنین اضطرا  و سایر هییاا های خود را کنترل  احساس و تفکر خود را از هم متمایز کنند و با توجه به
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(  چهار مقوله برای تمایز یافتگی مشدخص شدده اسدت کده عبدارت اندد از        1861کرده و در روابط خود کمتر دچار مشکل می شوند )بوئن، 

    6رااآمیختگی با دیگو هم 3، گریز هییانی1، جایگاه من1واکنش پذیری هییانی

هدای فدرد فقدط بدر اسداس      گیدری حالتی است که در آا، احساسات فرد بر عقل و منطقش غهبه دارد و تصدمیم  واکنش پذیری هیجانی:

 گیرد  های هییانی صورت میواکنش

به معنای داشتن عقاید و باورهای مشخص در زندگی است  افراد تمایز یافته از هویت شخصی قوی یا جایگداه مدن، نیرومنددی     جایگاه من:

 دهند برخورددارند و به خاطر کسب رضایت دیگراا، رفتار و عقاید خود را تلییر نمی

گیرند و به طورمعمول در زماا بزرگسالی یا حتی قبل از آا، از راهبردهدای  کودکانی که در فرآیند فرافکنی خانواده قرار می گریز هیجانی:

کنند که ایدن راهبردهدا مدی تواندد فاصدهه گدرفتن فیزیکدی از        ی خانواده استفاده میمختهفی برای فرار از بند پیوندهای هییانی حل نشده

 (  1111، 3  روانی مانند صحبت نکردا با یکی از اعضای خانواده را به همراه داشته باشد )په  و رهالخانواده یا اییاد موان

دهد که در یک طرف آا تمایزیدافتگی و در طدرف دیگدر آا    بوئن، تمایزیافتگی را روی پیوستار فرضی نشاا می هم آمیختگی با دیگران:

شاا تحدت تداثیر سیسدتم    ته به شدت به تایید و حمایت اطرافیاا خود نیاز دارند و رفتارهایآمیخآمیختگی با دیگراا قرار دارد  افراد همهم

 ( 1116گیرد )اسکروا و دندی،هییانی محیط و واکنش اطرافیاا شکل می

درمانددگی  ش و کمتدر دسدتخو   برخوردارند کمتری از تفکر ارجاعیرسد با توجه به مفهوم تمایزیافتگی،افراد تمایزیافته نهایتا به ن ر می

  ولیزکدی تدایهور   اندد تاییدد کدرده   تمایزیافتگی وتفکرارجاعی با درماندگی آموختده شدده را  رابطه بین  نیز هایافتهگردند می آموخته شده
( در تحقی  خود تحت عنواا گسهش شناختی در مقابل بازسازی میدد شناختی در حیطده درمداا تفکدر ارجداعی منفدی بده       1111)4

نتایج موجود در این حیطه پرداخت شرکت کنندگاا تحقی  کسانی بودند که از تفکر منفی راج  به فدرم بدنشداا رندج    بررسی فرایند و 

بایست به مدت یک هفته بده عندواا تکهیدف انیدام     هایی با جزییات منطقی و تکنیک های دریافت کردند که میمی بردند  آنها آموزش

ای نیدز در پروسده   ایی در افراد شد و تفاوت قابدل مالحضده  منیر به بهبود قابل مالحضهدهند نتایج نشاا داد که تکنیک های شناختی 

( در طی تحقیقی تئدوری خدانواده درمدانی بدوئن را مدورد      1111)6سندییو جاا کاسکی، استوا درماا و روند بهبودی مالحضه گشت 

اضد  شخصدی و شخصدیت سدالم بدا مفهدوم خودتمایزیدافتگی        بررسی قرار دادند  نتایج آنها نشاا داد که بین سالمت و  ثبات روانی، مو

 8( و هیددمیر 1111(،تدایهور ) 1131جعفدری )  ،(1381نیدک شدعار)  (،1116) 1مالتبدای  همچندین ارتباط مستقیم و معنادار وجدود دارد  

 و میدزاا تفکدر ارجداعی   تواند به کاهش یدر افراد درخود مانده،م آموزش بازسازی شناختی های خود نشاا دادند کهدرپژوهش (1111)

  افزایش نگرش مثبت به زندگی یاری رساند

                                                           
1- Emotional Reactivity 

2- I -Position 

3- Emotional Cut Off 

4- Fusion with others 

5- Peleg&Rahal 

6- Woltizky- Taylor 

 

 
 

 

7- Steven,&Sandage& Jankowski 

8-Maltaby 

9-Heidemeier 



( در نتییدده 1،1111اشدداره دارد)کیز،شددمتکینو ریددف شدداابدده ارزیددابی شددناختی افددراد از زندددگی تفکددر ارجدداعیاز آا جددایی کدده 

وانداا،  هه کده ج ئرا زیدر سدوال ببدرد  بدا توجده بده ایدن مسد         خدود تواندد مفهدوم   هر گونه اختاللی در حیطه ارزیابی شدناختی مدی  

توجدده بدده عوامددل و ویژگیهددای فددردی و شخصددیتی و    ت هسددتند وآینددده یددک مهدد  هددایکددانوا شددور و هییدداا و سددرمایه  

توانددد نقددش مهمددی در کیفیددت فراینددد آموزشددی، تددامین بهداشددت  ، مددیدر ایددن مقطدد  سددنی خدداص روانشددناختی دانشددیویاا

و از   ایفددا کنددد از ضددایعات تحصددیهی و بددروز مشددکالت رواا شددناختی وافددت تحصددیهی در دانشددیویاا     روانددی و پیشددگیری  

طرف دیگر به ن ر می رسد متلیدر تفکدر ارجداعی تدا کندوا در ایدراا مدورد بررسدی قدرار نگرفتده باشدد و پدژوهش هدای خدارج               

 لدذا بدرای تبیدین یافتده هدای حاصدهه،       ،داند از ایراا نیز بده بررسدی هدم زمداا سده متلیدر موجدود در پدژوهش حاضدر نپرداختده          

درمانددگی آموختده شدده در    تمایزیدافتگی خدود و   بدر اسداس  تفکدر ارجداعی   پدیش بیندی   پزوهش حاضر در پی آا اسدت کده بده    

 بپردازد  ایرانی دانشیویاا

 روش

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه 

در سده مقطد  کداردانی، کارشناسدی و      1383-86جامعه آماری شامل کهیه دانشیویاا دانشگاه آزاد اسالمی الر  که در سال تحصدیهی  

 دادند   نفری را تشکیل می 1113کارشناسی ارشد مشلول به تحصیل بودند و جمعیت 

هدای موجدود در دانشدگاه آزاد    ای از بدین رشدته  طبقه با روش تصادفی دختر( 164پسر و 146)نفر 333ای بالغ بر در این پژوهش نمونه

های پرستاری، مامایی، مهندسی عمراا، مهندسی کدامپیوتر و زمدین شناسدی انتخدا  شدده      اسالمی الرستاا که به طور تصادفی رشته

 %6116اد مدورد بررسدی   از کل افدر  های مربوطه بین دانشیویاا این سه مقط   تحصیهی توزی  گردید بودند، انتخا  شدند و پرسشنامه

در سدطح   %44در سدطح کداردانی،    %1113ترکیب سدطو  تحصدیهی در افدراد مدورد بررسدی بده صدورت          نددمتاهل بو %1114میرد و 

    در سطح کارشناسی ارشد بود %1316کارشناسی و 

 ابزار پژوهش

 (DSI-SF)تمایزخود کوتاه فرم مقیاس

کند تدا  درمورد من صدق نمی -1ای )درجه 4سوال است که به صورت لیکرت  11( تهیه شده و شامل 1111این مقیاس توسط دریک )

بده صدورت    18، 11، 16، 14، 13، 16، 13، 11، 8، 1، 6، 4، 3، 6، 1شدود  سدواالت   بنددی مدی  کندد( درجده  در مورد من صدق می -4

و 14، 16، 11، 8، 4، واکنش هییانی با سواالت 13و  6، 6گسهش عاطفی با سواالت ده مقیاس شوند و چهار خرگزاری میمعکوس نمره

  پایایی بازآزمدایی  سنیدرا می 11و 18، 11، 11، 3، 1و موقعیت من با سواالت 16و 13، 1، 3، 1آمیختگی با دیگراا با سواالت ، هم11

  روایی مالکی همزماا مقیاس با استفاده از رابطده آا بدا افسدردگی،    گزارش شد 13/1تا  61/1( بین 1111مقیاس در پژوهش دریک )

اضطرا  حالت، اضطرا  صفت، استرس و عزت نفس بررسی شد و مشخص شد سازه تمایزیافتگی به طور مثبت با عزت نفس وبه طدور  

قیداس فدرم کوتداه مقیداس تمدایز      منفی با افسردگی، اضطرا  حالت، اضطرا  صفت و استرس رابطه دارد  در روایی همگرا نیز خدرده م 

( ساخته شده، رابطه مثبت و معنداداری وجدود داشدت  همچندین     1113یافتگی خود با مقیاس سطح تمایزیافتگی خود که توسط هابر )

 رابطه مثبتی بین نمره هر خرده مقیاس با نمره کل مشاهده شد 

(موردبررسیقرارگرفت نتایینشددددددانداد 1381سنییاینمقیاسدددددددرایراا، توسددددددطفخاری،لطیفیانواعتماد) هددددددایروااویژگددددددی

  روایدی  کنندد واریانسسازهموردن رراتبیینمی16/31رفته بیش از همشوندو رویکهچهارعامهپیشنهادیسازندهمقیاسدرفرهنگایرانیاحرازمی

                                                           
1- Keyes, Shmotkin&Ryff. 



بآلفایکرونباخ درخصدوص پایایی،ضدرای  .بخشبودهابانمرهکهکهشاخصیاز رواییمقیاساست،رضایتمقیاسوهمچنینضرایبهمبستگیعاملواگرای 

 گزارش شد   63/1 برایعامهیایگاهمن، و64/1آمیختگی با دیگراا، ، هم61/1پذیریهییانی،،عامهواکنش46/1موقعیت من، 

  (LHS)درماندگی آموخته شده

 

طراحدددی شدددد و بددده من دددور اسدددتفاده در جوامددد  گونددداگوا   (1811)در سدددال  1ایدددن مقیددداس توسدددط کدددوینهس و نهسدددوا 

ای لیکددرت اسددت و نمددره گددذاری    گزیندده 6آیددتم 11تلییراتددی جزیددی بددر آا اعمددال گشددته اسددت  ایددن مقیدداس شددامل         

آا از یددک )کددامال مخددالف( تددا چهددار )کددامال موافدد  ( صددورت گرفتدده اسددت  کددوینهس و نهسددوا اعتبددار ایددن پرسشددنامه             

بدددا دیگدددر   LHSگدددزارش کدددرده اندددد  بدددا ارزیدددابی نسدددخه اصدددهی        14/1آلفدددای کرونبددداخ آا را   و پایدددایی و   68/1را  

، بدددا مقیددداس عدددزت 13/1مقیددداس هدددای موجدددود همچدددوا مقیددداس افسدددردگی بدددک ضدددریب همبسدددتگی ایدددن مقیددداس    

 3گددددزارش شددددد  از طریدددد  چددددرخش واریمدددداکس و تحهیددددل اکتشددددافی    13/1و  پایددددایی آا   41/1نفددددس اسددددمیت  

بدددی  –فددداکتور ثبدددات  4بیروندددی،  –فددداکتور دروندددی  3بدددرای ایدددن مقیددداس مشدددخص گردیدددد کددده شدددامل فددداکتور اصدددهی 

فاکتورشدددرایط گدددزینش   1نددداتوانی در کنتدددرل و نهایتدددا   –فددداکتور تواندددایی کنتدددرل   1خددداص، –فددداکتور کهدددی  3ثبدددات، 

اسدددمال  شخصددی در موقعیددت هدددایی کدده فددرد عمددددا در آا شددرکت مددی کندددد، مددی باشددد  آلفدددای کرونبدداخ در تحقیدد           

 به دست آمد   81/1 1و در تحقی  کوتیبا  86/1( 1111هیر )

 

 : PTQمقیاس تفکر ارجاعی

تهیه شده اسدت  ایدن مقیداس یدک      RNTبه من ور ارزیابی تفکر منفی تکراری  3( توسط ارین 1111مقیاس تفکر ارجاعی در سال  )

تائیدی نشاا داد که این آزموا از یک مقیاس کهدی تفکدر ارجداعی و    عبارت است  نتایج تحهیل عامهی 13ابزار خود گزارش دهی شامل 

سه زیر مقیاس ویژگی اصهی تفکر منفی تکراری )تکراری بودا ،خودآیند بودا و مشکل در قط  کردا افکار (، ناکارآمدی ادراک شده و 

افدراد افسدرده و افدرادی کده بده دیگدر        تسخیر ظرفیت روانی توسط افکار منفی تکراری تشکیل شده است  این آزموا بیشدتر در مدورد  

صدورت گرفتده اسدت کده       6تا همیشه  1درجه ای از هرگز  3گذاری به صورت لیکرت اختالالت خهقی مبتال هستند کاربرد دارد  نمره

، برای 86/1 برای زیر مقیاس تفکر منفی تکراری 83/1نشانگر میزاا موافقت یا مخالفت آزمودنی هاست  آلفای کرونباخ برای کل آزموا 

گزارش شده اسدت و پایدایی بده دسدت آمدده از       14/1و برای زیرمقیاس تسخیر ظرفیت روانی  13/1زیرمقیاس ناکارآمدی ادراک شده 

بود  همبستگی معنادار مقیاس تفکر ارجاعی با دیگر مقیاس های سنیش تفکر منفی تکراری از جمهه پرسش  48/1روش بازآزمایی نیز 

حالدت اضدطرا  و پرسدش نامده      –پرسشنامه حالت نگرانی پنف، پرسشنامه افسردگی بدک، پرسشدنامه صدفت     نامه سبک پاسخ دهی،

نشانگاا افسردگی  حاکی از اعتبار همگرایی این مقیاس است  تمامی نمرات مقیاس تفکر ارجاعی به طور معندادار و باثبداتی بدا نمدرات     

سنید ارتباط داشتند که این مطهب نشانگر اعتبدار پدیش بدین پرسشدنامه     پرسشنامه نشانگاا افسردگی که سطح فعهی افسردگی را می

 تفکر ارجاعی است  

پرسشنامه مذکور نخست توسط مولفین به زباا فارسی ترجمه شد و به دلیل این که این پرسشنامه در ایراا هنیاریابی نشده بود، ابتدا 

پنج متخصص روانشناس، دوباره پرسشنامه فارسی توسط گروهی دیگر ها توسط پس از تایید صحت ترجمه، سهولت خواندا و فهم ماده

از متخصصین به زباا انگهیسی برگردانده شد و مشابهت دو متن انگهیسی مورد تایید قرار گرفت  در نهایدت، پرسشدنامه نهدایی فارسدی     

مقیاس، از روش تحهیل عامهی اکتشافی استفاده  برای ارزیابی روایی سازه های بعدی در اختیار گروه نمونه قرار گرفت برای انیام تحهیل

                                                           
1-  Quinless& Nelson 

2- Qutaiba 

3-Ehring 



های اصهی و چرخش واریماکس و با توجه بده شدیب منحندی اسدکری     گردید  بررسی ساختار عامهی مقیاس تفکر ارجاعی با روش مولفه

کردند  عالوه  درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین 31/36حاکی از آا بود که مقیاس مذکور مشتمل بر سه عامل است که در میمو  

بود کده   188/1411و آزموا کرویت بارتهت که مقدار مشخصه آماری آا در این پژوهش  16/1برای کفایت نمونه  KMOبر این مقدار 

تفکدر منفدی    -1همگی اجرای تحهیل عامهی را برای پژوهش قابل توجیه ساخت  عوامل تشکیل دهنده این مقیاس به شر  زیدر اسدت    

ناکارآمددی   -1م تکرار افکار منفی در ذهن مرتبط اسدت  ( که به مفاهی 13و 11، 11، 1، 6، 4، 3، 1، 1ماده است )  8تکراری که حاوی 

تسدخیر ظرفیدت    -3باشدد   ( که با ناتوانی در کنترل افکار در ذهن مرتبط می 16، و 8، 6ماده تشکیل شده است )  3ادراک شده که از 

، 11/18سده عامدل بده ترتیدب      ( که با تسخیر افکار منفی در ذهن مدرتبط اسدت  ایدن    13و  11، 3شود )ماده را شامل می 3روانی که 

عامدل همگدی بدا پرسشدنامه اصدهی مشدترک        3های درصد از واریانس کل را تبیین کردند  الزم به ذکر است که ماده 81/11و  16/13

 باشند   می

 عامل تفکر خودارجاعی 3  ماتریس مولفه چرخشی برای 1جدول 

 3 1 1 شماره ماده

   461/1 شود افکار یکساا، مدام در ذهن من تکرار می  -1

   416/1 شوند.افکار به زور وارد ذهن من می -2

   616/1 توانم به آنها )افکار مزاحم( فکر نکنم.نمی -3

  631/1  کنم، بدون اینکه هیچ کدام را حل کنم.من به مسائل زیادی فکر می -4

 113/1   کنم، نمیتوانم هیچ کار دیگری انجام دهم.وقتی دارم به مسائلم فکر می -5

   411/1 شوند.افکارم خودشان تکرار می -6

   631/1 شوند.افکارم بدون اینکه من بخواهم وارد ذهنم می -7

   486/1 توانم جلو بروم.افتم و نمیمن در بعضی مسائل گیر می -8

  641/1  پیدا کنم.پرسم بدون آنکه جوابی مدام از خودم سوال می -9

 611/1   افکار من نمی گذارند روی چیزهای دیگری تمرکز کنم. -01

   431/1 کنم.دائم به یک موضوع فکر می -00

   611/1 شوند.افکار ناگهان وارد ذهنم می -02



   414/1 شوم به یک مسئله یکسان فکر کنم.کنم مجبور میاحساس می -03

  614/1  به حالم ندارند. افکارم فایده چندانی -04

 611/1   کشد افکارم همه توجهم را به سمت خود می -13

 

به دست آمد که نمایانگر ثبات درونی باالی  14/1پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ پس از انیام تحهیل عامهی، برای کل مقیاس

ظرایب آلفای  باشد  عالوه بر این، ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد حاصل از تحهیل عامهی نیز محاسبه گردید کهاین پرسشنامه می

  به دست آمد 63/1و تسخیر ظرفیت روانی  61/1، ناکارآمدی ادراک شده  16/1کرونباخبرای تفکر منفی تکراری 

 هایافته

به من ور بررسی میانگین و انحراف استاندارد و همچنین ارائه تصویری آشکارتر از رابطه بین متلیرها ماتریس همبستگی مرتبه صفر در 

 ( ارائه شده است  1جدول )
 های توصیفی و ماتریس همبستگی متلیرهای پژوهش  یافته1جدول 

   M SD (0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) متغیرها

          1 11/3 11/11 واکنش هیجانی

         1 36/1** 36/3 31/11 آمیختگی با دیگرانهم

        1 -11/1** 11/1 43/3 33/11 موقعیت من

       1 -63/1** 61/1** 31/1** 84/3 46/6 گسلش هیجانی

      1 63/1* 13/1** 66/1* 11/1** 61/11 31/61 تمایزیافتگی کل

     1 33/1** 31/1** -31/1** 64/1** 61/1** 46/6 43/13 تفکر منفی تکراری

    1 64/1** 14/1** 61/1** -66/1** 63/1** 36/1** 11/1 64/6 ناکارآمدی ادراک شده

   1 44/1** 63/1** /33** 36/1** -33/1** 6361/1** 63/1** 63/1 33/3 تسخیر ظرفیت روانی

  1 13/1** 14/1** 86/1** 36/1** 31/1** -31/1** 66/1** 63/1** 16/11 61/13 تفکر ارجاعی کل

 1 43/1** 31/1** 38/1** 46/1** 18/1** 41/1** -64/1** 66/1** 11/1** 11/13 66/31 درماندگی آموخته شده

* P<1/ 13، ** P<1/11 

های بعدی را فراهم ساخت  با توجده  (، همبستگی متلیرهای مدل در بیشتر موارد معنادار بود که امکاا تحهیل1های جدول )یافتهبر اساس 

(، 1814به هدف پژوهش حاضر، با به کارگیری روش آماری رگرسیوا چندگانه به شیوه همزماا و با استفاده از روش مراحل باروا وکندی ) 

ابعداد تمایزیدافتگی   پرداخته شد، در مرحهده دوم رگرسدیوا    ابعاد تفکر ارجاعیبا  ابعاد تمایزیافتگی خودرگرسیوا در مرحهه اول به بررسی 

ابعداد تفکدر ارجداعی    بدا  درماندگی آموخته شده و ابعاد تمایزیافتگی خود و در مرحهه سوم بررسی رگرسیوا  درماندگی آموخته شدهبا خود 

ضرایب بتای به دست آمده در مراحل اول و سوم مورد مقایسه قرار گرفت  نتایج رگرسیوا چندگانه در جدداول   آخر بررسی شد و در مرحهه

 ( ارائه شده است  3( و )6(، )3)

 

 



 
 ابعاد تمایزیافتگیبراساس  ابعاد تفکر ارجاعی: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی 3جدول 

 F R 2R β t p متغیر مالک بینپیشمتغیرهای 

  واکنش هیجانی

 تفکر منفی 

 تکراری

 

821/73 

1110/1>P 

 

69/1 

 

48/1 

27/1 44/5 1110/1 

 110/1 23/3 06/1 آمیختگی با دیگرانهم

 1110/1 -62/8 -41/1 موقعیت من

 110/1 42/3 07/1 گسلش هیجانی

  واکنش هیجانی

ناکارآمدی ادراک 

 شده

 

743/51 

1110/1>P 

 

62/1 

 

38/1 

24/1 43/4 1110/1 

 N.S 46/0 18/1 آمیختگی با دیگرانهم

 1110/1 -37/7 -37/1 موقعیت من

 1110/1 75/3 21/1 گسلش هیجانی

  واکنش هیجانی

تسخیر ظرفیت 

 روانی

 

549/38 

1110/1>P 

 

52/1 

 

27/1 

35/1 16/6 1110/1 

 12/1 29/2 03/1 آمیختگی با دیگرانهم

 1110/1 -71/5 -31/1 موقعیت من

 N.S 79/1 14/1 گسلش هیجانی

 

 
ابعاد تفکدر  بینی (، امکاا پیش1814شود، در مرحهه اول براساس مراحل پیشنهادی باروا و کنی )( مشاهده می3هماا طور که در جدول )

آمیختگدی بدا دیگدراا    هدم ، واکنش هییانی، ابعاد تمایزیافتگیبررسی شد  نتایج نشاا دادند که از بین  تمایز یافتگی ابعادبر اساس  ارجاعی

 =111/1P<  ،16/1و 1111/1P<  ،16/1= Β  ،111/1P<  ،14/1= Βبیندی کنندده مثبدت و معندادار )    پیش به ترتیب گسهش هییانیو

Β)پیش نیز موقعیت منو بعد بعد تفکر منفی تکراری( 1111/1بینی کننده منفیP<  ،61/1- = Β) از طرف بودند  بعد تفکر منفی تکراری

بعد ناکارآمدی (1111/1P<  ،11/1= Βو 1111/1P<  ،16/1= Βبینی کننده مثبت و معنادار )دیگر واکنش هییانی و گسهش هییانیپیش

بعد ناکارآمدی ادراک شدده نفکدر    (1111/1P<  ،36/1- = Βبینی کننده منفی )پیش ادراک شده نفکر ارجاعیبودند و موقعیت من توانست

همچندین   (11/1P<  ،14/1- = Βبینی بعد ناکارآمدی ادراک شده نفکدر ارجداعینبود )  قادر به پیش آمیختگی با دیگرااهم بود  اما ارجاعی

بیندی کنندد   توانستند بعد تسخیر ظرفیت روانی تفکر ارجاعی را به طور مثبدت و معندادار  پدیش    آمیختگی با دیگرااو  هم واکنش هییانی

(1111/1P<  ،33/1= Β  11/1وP<  ،13/1= Β بینی منفی و معنادار بعد تسخیر ظرفیت روانی تفکر ارجداعی  موقعیت من قادر به پیش و

 بینی کند تسخیر ظرفیت روانی تفکر ارجاعی را پیش   اما گسهش هییانی نتوانست بعد(1111/1P<  ،31/1- = Βبود )

 

 

 

 

 

 

 

 
 ابعاد تمایزیافتگیبراساس  درماندگی آموخته شده: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی 4دول ج

 F R 2R β t p متغیر مالک بینمتغیرهای پیش



  هیجانیواکنش 

 درماندگی

 آموخته شده

 

24/002 

1110/1>P 

 

 

76/1 

 

 

57/1 

110/1 44/5 N.S 

 110/1 23/3 23/1 آمیختگی با دیگرانهم

 1110/1 -62/8 -47/1 موقعیت من

 110/1 42/3 28/1 گسلش هیجانی

 

آمیختگدی بدا   هدم ، نتدایج حداکی از آا بدود    ابعاد تمایزیدافتگی بر اساس درماندگی آموخته شده بینی در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر پیش

موقعیدت مدن   و بعدد  (111/1P<  ،114/1و   111/1P<  ،13/1= Βبینی کننده مثبت و معنادار )پیش دیگراا وگسهش هییانی به ترتیب

درمانددگی  بیندی  قدادر بده پدیش    واکنش هییدانی اما شده بودند   درماندگی آموخته(1111/1P<  ،66/1- = Βبینی کننده منفی )پیش نیز

 مورد بررسی قرار گرفت  ابعاد تفکر ارجاعیبر  درماندگی آموخته شدهو ابعاد تمایزیافتگی   در مرحهه سوم، اثر همزماا آموخته شده نبود

 

 
 تحلیل رگرسیون برای پیش بینی ابعاد تفکرارجاعی براساس ابعاد تمایزیافتگی و درماندگی آموخته شده : نتایج5جدول

 F R 2R β t p متغیر مالک بینمتغیرهای پیش

  واکنش هیجانی

 تفکر منفی 

 تکراری

 

363/72 

1110/1>P 

 

72/1 

 

53/1 

27/1 72/5 1110/1 

 N.S 23/3 18/1 آمیختگی با دیگرانهم

 1110/1 -46/4 -23/1 موقعیت من

 N.S 35/0 16/1 گسلش هیجانی

 1110/1 92/5 35/1     درماندگی آموخته شده

  واکنش هیجانی

 ناکارآمدی ادراک

 شده 

 

743/51 

1110/1>P 

 

66/1 

 

43/1 

24/1 60/4 1110/1 

 N.S 13/1 112/1 آمیختگی با دیگرانهم

 1110/1 -64/3 -21/1 موقعیت من

 N.S 87/0 01/1 گسلش هیجانی

 1110/1 27/5 34/1     درماندگی آموخته شده

  واکنش هیجانی

 تسخیر ظرفیت 

 روانی

 

072/39 

1110/1>P 

 

60/1 

 

38/1 

34/1 31/6 1110/1 

 N.S 84/1 15/1 آمیختگی با دیگرانهم

 13/1 -04/2 -02/1 موقعیت من

 N.S -14/0 -16/1 گسلش هیجانی

 1110/1 33/5 36/1     درماندگی آموخته شده

 

ابعداد  و  ابعداد تمایزیدافتگی  در رابطده بدین    درمانددگی آموختده شدده   ای به من ور پاسخگویی به پرسش سوم یعنی بررسدی نقدش واسدطه   

شدود  ( مشاهده مدی 3( و )6(، )3بدست آمده از مراحل اول و سوم مورد مقایسه قرار گرفت  همانطور که در جداول ) β، ضرایب تفکرارجاعی

درمانددگی  ای از مرحهه اول به مرحهه سوم تلییر کرد که مبدین نقدش واسدطه    βای، ضرایب نتایج حاکی از آا بود که با ورود متلیر واسطه

 ( ارائه شده است1(، مدل نهایی پژوهش، در شکل )3( و )6(، )3جداول ) است  با توجه به نتایجآموخته شده 

 

 

 

 واکنش هیجانی



 

  

  

  گ 

   

 

  

 (درماندگی آموخته شدهبا واسطه  ابعاد تفکرارجاعیو  ابعاد خودتمایزیافتگی. مدل نهایی پژوهش )رابطه 0شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

و ابعداد تفکدر ارجداعی بدود  نتدایج       ابعاد تمایزیافتگیدر رابطه بین درماندگی آموخته شده ای هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه

توانسدتند،   غیدر مسدتقیم    بعد واکنش هییانی و موقعیت من به طور ازبین این ابعاد، به طور مستقیم وابعاد تمایزیافتگینشاا دادند که 

بدا نتدایج    و ابعداد تفکدر ارجداعی    ابعداد تمایزیدافتگی  د  نتایج این پژوهش در رابطه بدین  ننکبینی را پیش دانشیویااابعاد تفکر ارجاعی 

مفهدوم خدود   در تبیدین نتدایج مدی تدواا گفدت      همسو اسدت   ( 1116(و په  پوپکو)1116)و دندی اسکوروا، (1111اپل )پژوهشهای 

توانایی افراد برای تمایز میاا فرایند احساسی و فرایند عقالنی و متعادل ساختن فردیدت و  ای از تمایزیافتگی از ن ر بوئن به عنواا درجه

( فردی با تمایزیدافتگی بداال دارای سدازگاری شخصدی و قددرت حدل        1113،  1همبستگی در روابط دروا فردی تعریف شده است)کیم

تکرار مکرر افکار منفی در ذهن، منیر به بدروز مشدکالتی  بدرای فدرد     آید اما  هماا گونه که از مفهوم تفکر ارجاعی بر می  هه استئمس

اندازد از ویژگی مهم تفکر منفی تکراری تکراری بودا،خودآیندد بدودا و مشدکل در قطد      گردد و سالمت رواا وی را به مخاطره میمی

ا کده ویژگدی مهدم افدراد     تگی اسدت  چدر  تحدت تداثیرمیزاا برخدورداری فدرد از تمایزیداف     کردا افکار است که این امر به خودی خدود،  

تمایزیافته،هماا گونه که ذکر شد داشتن قدرت تمایز میاا فرآیندهای احساسی و عقالنی است از نتایج تحقی  حاضدر مدی تدواا ایدن     

و  گونه استنباط کرد که عمهکردهای منطقی ذهن و قدرت حل مسئهه افراد دارای تفکر ارجاعی،به دلیدل حضدور مکدرر تفکدرات منفدی     

کداهش  دهد و ازطرف دیگر احساس ناکارآمددی در کنتدرل افکدار مدزاحم     تسخیر افکار منفی که اجازه ورود افکار جدید را به ذهن نمی

یابدد و از آا جدایی کده تمدایز یدافتگی بده طدور چشدمگیری سدطح ویژگدی رواندی افدراد را پدیش بیندی مدی نمایدد و بدا مواضد                    می

ازلحداض   اگدر  بده خصدوص   پدایین  افرادی با تمایزیافتگی ،رابطه  معناداری دارد روانی افراد شخصی،شخصیت سالم، بهزیستی و سالمت

هدای  دهند؛ پاسدخ قادر به جداسازی احساس از تفکر نیستند و بیشتر پاسخهایی که به محیط میباشند، باالییکنش هییانی در سطح او

به  وضو  فکر کنند و در مواجهه با مسائل گوناگوا، بدوا تفکر و تاملتوانند به هییانی است تا عقالنی  خصوصا در شرایط پرتنش، نمی

(  هر چه سطح واکنش پذیری هییانی باالتر باشدد،  1811؛ کر و بوئن، 1861دهند )بوئن، صورت غیر ارادی و هییانی واکنش نشاا می

ایش بدر پایده هییاندات اسدت ) کدر و بدوئن،       هد گیریها و تصمیمواکنش که ایگیرد به گونهشخص بیشتر تحت تاثیر هییانات قرار می

(  از طرف دیگر افراد با تمایزیافتگی باال با داشتن موقعیت من قوی به دلیل کسب هویدت خویشدتن در   1111؛ هوپر و دی پوی، 1811

شدند  افدرادی کده    باحتی در شرایط پرتنش نیز، قادر به کنتدرل افکدار منفیمدی    زندگی و دارا بودا عقاید و باورهای مشخص در زندگی

شدوند   در آنها کمتر تمایزیافته است، در روابط خود با دیگراا وبه خصوص با افراد مهم زندگی، دچار انحالل و هم آمیختگی می "خود"

                                                           
1- Kim 

 آمیختگی با دیگرانهم

 درماندگی آموخته شده
 موقعیت من

 تسخیر ظرفیت روانی گسلش هیجانی

 تفکر منفی تکراری

 ناکارآمدی ادراک شده

32/0- 

74/0- 30/0- 

23/0- 

34/0 002/0 

27/0 

37/0 



(  بده  1111آمیخته به شدت تمایل به همرنگی و همسانی با دیگراا داشته و عزت نفس آنها بستگی بده اطرافیداا دارد )میدزر،    افراد هم

همچنین این افدراد در روابدط خدود بدا دیگدراا       مین دلیل در شرایط پرتنش و حتی عادی قادر به کنترل تفکر ارجاعی خود نیستند ه

پذیری در روابط، تمایل به اتخاذ رفتارهای دفداعی مانندد فاصدهه    کنند و گاه در نتییه آسیبپذیری بیشتری میاحساس تهدید و آسیب

(  به عبارت دیگر، برش هییانی 1111؛ په  و رهال، 1116اهمیت رابطه با دیگراا دارند )اسکوروا و دندی، گرفتن، قط  رابطه و انکار 

ر شرایط پرتنش عاطفی، فرد تمایزنیافته نیاز بده  و دردهند نشینی عاطفی را در شرایط پرتنش نشاا میتمایل به خروج از رابطه و عقب

اسدت و آا قددر افکدار منفدی ظرفیدت      ارد  در حالی که ذهنش درگیر افکدار منفدی تکدراری    فرار، اجتنا  و یا نادیده گرفتن موقعیت د

 ذهنیش را تسخیر کرده که قادر به کنترل این افکار نیست 

پذیری مشخص شد که ازبین ابعاد تمایزیافتگی تنها واکنشدرماندگی آموخته شده  باتمایزیافتگی بینیکنندگیابعاد در زمینه نقش پیش

افراد تمایزیافته قادرند به طور خودکار افکارشاا را از احساساتشاا جدا  بینی کندتواند درماندگی آموخته شده را پیشنمیهییانی 

های نزدیک را نیز تیربه کنند این دسته افراد گیری نموده  و در عین حال روابط صمیمی و دوستیکرده،بر اساس تفکر تصمیم

کنند که حمل استرس در شرایط متعارض را دارند در مقابل، افراد تمایزنایافته در جهانی زندگی میپذیر و مقتدرند و قدرت تانعطاف

شاا گیری و حل مشکالتدر نتییه مشکل بزرگی در عمهکرد عقهی خود داشته و قادر به تصمیم  احساسات بر آا حاکم است

با این تفاوت که افراد درخودمانده به عهت  ،راد درخودمانده استنیستند ویژگی افراد تمایزنایافته تا حدود زیادی مشابه،ویژگی اف

این  کها به تعدیل یا رف  شرایط نامطهو  کمکی نخواهد کردو با درآموزند که هیچ عمهی از سوی آاهای متعدد روی داده، میناکامی

ا فرد بر طب  تیربیات گذشته به این نتییه شرایطی که در آکشند امر که پیامد به رفتار وابسته نیست از هر نو  تالشی دست می

تواند انیام دهد  نتییه این باور، نافعالی، رسد که رویدادهای ناگواری اتفاق خواهند افتاد اما برای جهوگیری از وقو  آا کاری نمیمی

اختالالتی است که سالمت رواا فرد کاستی های شناختی و نشانه های دیگری است که به افسردگی شباهت دارند و افسردگی نیز جزو 

(نشاا داد که بین تمایزیافتگی با سالمت رواا، 1111( و استوا و همکاراا)1113نتایج تحقیقات گالد )  اندازدرا به مخاطره می

( نیز 1316بینی کند شکیبایی)بهزیستی ذهنی و شخصیت سالم رابطه معناداری وجود دارد و تمایزیافتگی قادر است افسردگی را پیش

تواند در کاهش مشکالت روانی افراد موثر باشد  از آا جایی که درماندگی در تحقی  خود بیاا کرد که آموزش خودمتمایزسازی می

رسد، آموزش خودمتمایزسازی بتواند به کاهش آید،به ن ر میآموخته شده یکی از اختالالتی است که در حیطه روانی افراد به وجود می

های خود و درک شرایط واقعی توسط افکاری منفی ته شده در فرد کمک کند چرا که باور فرد در خودمانده، از تواناییدرماندگی آموخ

و غیرمنطقی تحریف گشته است  در زمینه معنادار نبودا رابطه بین بعد واکنش پذیری هییانی تمایزیافتگی با درماندگی آموخته شده 

نش پذیری هییانی به معنی فوراا عاطفی،عیز عاطفی و حساسیت بیش از حد در پاسخ دهی به تواا این گونه تبیین کرد که واکمی

تفاوتی فرد نسبت به محرک های محیطی هستیم  به حال آنکه در درماندگی آموخته شده ما شاهد بی  محرک های محیطی است

آموزند که هیچ عمهی از طرف آنها به تعدیل و رف  شرایط گیرند میاعتقاد سهیگمن افرادی که در شرایط آزارنده کنترل پذیر قرار می

 کشند  نامطهو  کمکی نخواهد کرد و با درک  این امر که پیامد به رفتار وابسته نیست از هرنو  تالشی دست می

درماندگی آموخته بینی نماید  ابعاد سبک تفکرارجاعی را پیش توانددرماندگی آموخته شده مینشاا داد که از طرفی نتایج پژوهش 

تواند سبک تفکر فرد را تلییر دهد، که این گردد که در بعد شناختی خود میمیمنیر به سه نقص هییانی،انگیزشی و شناختی  شده

ترین مفهوم درماندگی آموخته شده که نگرش منفی فرد با توجه به اصهیتواند نقش به سزایی در حالت و رفتار آدمی ایفا کند امر می

و در برخورد با مسائل  تواا دریافت که افراد درخودمانده اداراک مناسب و صحیحی از خود ندارندبه خود و جایگاه خود است مینسبت 

در  آورند که این تیربیات منفی و تکرار مکرر آنها با عنواا تفکر ارجاعیو مشکالت اییاد شده به تیربیات منفی گذشته خود روی می

  تفکرارجاعی به تفکرات بیش از حد درباره مشکالت یا یابد و اییاد کننده مشکالت روانشناختی در فرد استنمود می ذهن این افراد

رین ، هآورد )اها بسیار دشوار است  چرا که فضای ذهن را به تسخیر خود در میتیربیاتی منفی اشاره داد که رها شدا از قید آا

است برگرفته از حوادث، موضوعات و رفتار افراد که مفهومی منفی را برای شخص  (  همچنین این مفهوم شامل خوداسنادهایی1111

تواند فراخوانی واقعییت را محدود کند  تشویش و (  این تفکر همچوا دگرگونی در ادراک می1116کند )کالمس و روبرت،تداعی می



شود و به منفی و اختالل در عمهکردهای شناختی مینشخوار، فرایندهای فکری مکرر و ناهنیاری هستند که منیر به افزایش عواطف 

چناا چه فرآیندهای شناختی آناا مورد ارزیابی منطقی   ( 1،1111طور کهی با افسردگی و خشم مرتبط است )بنویتو همکاراا

مومی باالتری تواا انت ار داشت که از سبک های مقابهه ای موثرتری استفاده کنندو از سالمت روانی و عخودشاا قرار گیرد می

در  (مورد تایید قرار گرفت لذا آموزش بازسازی شناختی1116( و مالتبای )1111برخوردار گردند که این نکته در تحقیقات تستال )

تواند ( بیاا شد می1111( و هیدمیر )1111(،تایهور )1311جعفری ) ،(1381گونه که در تحقیقات نیک شعار)هماا افراد درخود مانده،

لذا ن ر به اینکه تفکر ارجاعی یکی از سبک های تفکر افزایش نگرش مثبت به زندگی یاری رساند  و میزاا تفکر ارجاعیبه کاهش 

است، بهبود فرایند های خود ارزیابی می توانند به کاهش نشانه های افسردگی  و افزایش عزت نفس فرد کمک کرده و نهایتا منیر به 

ا استناد به این یافته ها و با در ن ر گرفتن این واقعیت که احساس درماندگی آموخته شده و تفکر ب افزایش رضایت از زندگی وی گردد 

و ارجاعی دارای پیامدهای مهمی در سالمت جسمانی و روانی است می تواا به تمهیداتی در زمینه آموزش بازسازی شناختی اندیشید 

مدیراا آموزشی صرفا دستیابی به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده مد ن ر  بیش از گذشته به سالمت رواا دانشیویاا توجه نمود و

آگاهی منطقی نسبت به ویژگی ها شخصیتی به طور کهی نتایج پژوهش حاضر نشاا داد که قرار نگیرد ، مشاوراا و مدرساا دانشگاه 

پیراموا آنها افزایش می دهد ، این بینش و  شرط مهمی است که کارایی افراد را در نگرش صحیح به زندگی و اتفاقات و رخدادهای

آگاهی به فرد امکاا می دهد که در زندگی شخصی و اجتماعی خود کمتر اسیر هییانات شده و درک مناسب تری از خود ، خانواده، 

رل نسبت جامعه ،مسائل و راه حل های ممکن به دست آورد و کامال واضح است که چنین فردی عکس العمل های منطقی و تحت کنت

 به خود، جامعه ،و رخدادهای زندگی دارد 

وجود تفاوت های فردی در دانشیویاا که بعضی از آا ها ممکن است وجود نشانه های درماندگی و تفکر ارجاعی را در از طرف دیگر 

صیتی خود تنها آنچه را که در های شخ، بدوا توجه به ویژگی هانامهخود انکار کنند و با توجه به منفی بودا ظاهر اکثر سواالت پرسش

 ، از محدودیتهای پژوهش حاضر بود شود را انتخا  نماینددیدگاه عموم مردم هنیار تهقی می

هایی را در زمینه تعمیم رگرسیوا(محدودیت،محدودیت های مربوط به جامعه آماری پژوهش)دانشیویاا(و نو  پژوهش)همبستگی

 کنند که باید در ن ر گرفته شوند متلیرهای مورد بررسی مطر  می ها، تفسیر و اسنادهای عهت شناختییافته

هدای پدژوهش   از دیگر محدودیت عدم دسترسی به متن کامل مقاالتی که در سال های اخیر در حیطه تفکر ارجاعی به چاپ رسیده بود

 حاضر بود 

 

                                                           
1-Benoit 
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