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Abstract
The aim of this study was formulating the native
psychosocial vulnerability model of chronic
depression. This exploratory qualitative study
was carried out using grounded theory method.
Data were collected via semistructured in-depth
interviews and field notes. We interviewed with
12patients with chronic depression.Participants
were selected from two psychotherapy clinics.
The
survey
instrument
included;
structured Clinical Interview for DSM5 criteria
and 24-item Hamilton depression scale
(HRSD24). Data were analyzed using the
NVIVO software. The results showed as a result
of these factors caused chronic depression terms
of the previous treatment failure and multiple
courses prior history of depression and a sense of
disability of physical problems and chronic pain.
This disorder has been achieved in the context of
the problem in terms of social / familial and
financial / employment / education. The results
showed that the basic conditions to depression
include cognitive and behavioral factors which
are influenced by mood and emotion
regulation. The continuation of this disorder is
the result of factors and physical health as well as
social and family factors and occupational,
academic and financial factors, which leads to the
symptoms of chronic depression. Based on the
grounded theory method of this study, Since most
psychotherapy processes have been emphasized
on aspects of cognitive / behavioral, at the time
of the chronicity of the disorder, better health
priority, according to maintaining these
categories: health problems and physical and
fields family / social and jobs / education
/financial.
Keywords: model, psychosocial vulnerability,
chronic depression.
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مقدمه
افسردگی مزمن با افزایش اختالل در عملکررد ممررا برود
1

(کالین ،شانکمن ،و رز )2006 ،2و سطوح باالتری از استفاد
از مراقبتمای بهداشتی و مزینهمای اقتصرادی را در مقایسره
با اشکال غیر مرزمن از افسرردگی بره فررد تیمیر مریکنرد

عمرد مرزمن و افسرررد خرویی اسررت (ملوجیرانی  ،رنتررز،
15

اسپیروپوزو ،تسارتسارا ،گلی ،کراروزی و ممکرارا.)2014،،
بنابراین عوام تعیینکنند افسرردگی مرزمن ززومراا از زیرا
کیفیت تفاوتی نداشته (ریسرو ،میاترا  ،و ترز )2002 ،16و ،
عواملی که در ایجاد افسردگی مزمن تاکنو ،بیرتر مورد توجه

(اسمیت ،کوجپیرز ،اوستنریک ،براتال ،،دگرراو و بره کرا ،3

قرار گرفته شام مواردی است که موجب تداو این اخرتالل

 .)2006ممچنین بره نررر مریرسرد  2/5درصرد از جمعیرت

و مقاومت  ،به درما ،است (برا ،،کریگ ،مری  ،منردزی و

بزرگسال در جامعه از افسردگی مزمن رنج میبرند (کسرلر،

17

مرراروی  2007 ،کالیررن و ممکررارا .)2009 ،،پر

عام ر

برگلند ،دملرر ،جرین ،مرری کرنو و وازتررز )2005 ،4و در
حدود  20درصد از تما افراد افسرد با یرک دور مرزمن در

طاقتفرسایی است که نه فقب بر خلق افراد بلکه ممچنین بر

افسردگی مواجه میشوند (گیلمر ،تریودی ،راش ،ویسنسکی،

بهزیستی روانی و اجتماعی کلی افراد ،کارکرد روزانره ،مرا،

زوتر و ماوزند .)2005 ،5این پژومش به دنبال تبیرین ازورویی

برای اختالل افسرردگی مرزمن اسرت .بنرابراین بره توصری
عوام تعیینکنند و نیز مدلمای موجرود مررتبب برا  ،،کره

مرررتر در میررا ،ممرره ایررن ترررامراف متعرردد ،ا ررراف

روابطرا ،،زنردگی کراری و افرراد پیرامونررا ،دارد (مرور و
گارزند .)2003 ،18بنابراین مزمن برود ،افسرردگی در اخرتالل
افسردگی مداو تجلی مرییابرد .درواقر اخرتالل افسرردگی

ازبترره بیرترشررا ،مربرروف برره افسررردگی اساسرری بررود و نرره

مداو  19بیانور تیکیم اخرتالل افسرردگی اساسری مرزمن 20و

افسردگی مزمن ،پرداخته شرد اسرت .معمروالا در پیررینهمرا

اختالل افسررد خرویی اسرت کره در  DSM-5شرام ایرن

چهار نوع افسردگی مزمن از مم متمایز شد است که شرام

 )1اختالل افسرد خویی )2 ،6اختالل افسردگی اساسی مزمن

مال مای تر یصی است خلق افسرد در ب ش عمد روز،
بیرتر روزما ،به صورتی کره برا گرزارش فرردی یرا مررامد

(افسردگی اساسری ممررا برا

دیورا ،به مدف حداق  2سال مر ص میگردد (در کودکا،

 )3 ،7MDDافسردگی مضاع

افسرد خویی) 8و  )4اختالل افسردگی اساسری بازگررتی برا

بهبودی ناقص بین دور ما ،9مریباشرند (ترورپی و کالیرن،10
 .)2008در این میا ،یافتهما از این اید که در شررایب مرزمن
بررود ،افسررردگی ،ترررامراف م تلفرری وجررود دارد ،حمایررت
نمیکنند (کویجپرز ،و ،استراتن ،اشیومنز ،و ،اپرن ،مرازو ،و

21

و نوجوانا ،،خلق میتواند تیریکپذیر و مدف بایرد حرداق
 1سال باشرد) و فررد دارای  2یرا تعرداد بیررتری از عال رم
کماشتهایی یا پرخوری ،22بیخوابی یا پرخوابی ،23انرژی کرم
24

یا خستوی  ،عزف نف

پرایین ،تمرکرز یرعی
26

یرا مررک

تصمیمگیری 25و احساساف ناامیدی است که بهطور مرداو

اندرسو 2010 ،11،کالین و ممکرارا .)2006 ،،ممچنرین در

وجود داشته و در  ،دور حملرهمرای شریدایی ر نرداد و

14

متأ ر از عوام فیزیوزوژیکی و جسمانی نبرود و در عملکررد
اجتماعی ،شغلی و سایر زمینهمای مهم ،اختالل ایجاد میشود

( 12DSM-5انجمن روا،پزشکی مریکرا )2013 ،13ترر یص

مزمن بود ،افسردگی بر اسرا اخرتالل افسرردگی مرداو
(دی تایمی) است که شام دو دسته تر یصی افسررردگی

2. Klein, Shankman, & Rose
4. Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas, & Walters
6. dysthymic disorder
8. double depression (MDD superimposed on a dysthymic
)disorder
10. Torpey & Klein
12. diagnostic and statistical manual of mental disorders (fifth
)edition
14. persistent depressive disorder
16. Riso, Miyatake, & Thase
18. Moore and Garland
20. chronic major depressive disorder
22. Poor appetite or overeating
24. Low energy or fatigue
26. Feelings of hopelessness

(انجمن روا،پزشکی امریکا.)2013،
1. chronic deprassion
3. Smit, Cuijpers, Oostenbrink, Batelaan, de Graaf & Beekman
5. Gilmer, Trivedi, Rush, Wisniewski, Luther & Howland
7. chronic major depressive disorder
9. recurrent major depressive disorder with incomplete
remission between the episodes
11. Cuijpers, van Straten, Schuurmans, van Oppen, Hollon
&Andersson
13. American Psychiatric Association
15. Malogiannis, Arntz, Spyropoulou, Tsartsara, Aggeli, Karveli
17. Brown, Craig, Harris, Handley & Harvey
19. persistent depressive disorder
21. dysthymic disorder
23. Insomnia or hypersomnia
25. Poor concentration or difficulty making decisions
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در ایجرراد اخررتالل افسررردگی مررزمن ،ترکیب ری از عوام ر
بیوزوژیکی ،روانری و اجتمراعی دخازرت دارنرد .امرا ترأ راف
زیرمجموعه مای این عوام کلی و میرزا ،نقرش مرر یرک از
،ما و مستقیم یرا غیرمسرتقیم برود ،ارتباطررا ،برا اخرتالل
افسردگی مداو و در شرایب مزمن ،منوز بهویوح مرر ص
نیست و کار چندانی برر  ،صرورف نورفتره اسرت و بیررتر
مدلما بر اختالل افسردگی اساسی متمرکزند.
در بررسی مدل روانی ،مویوعاف متعددی وجود دارنرد.
در مدل شناختی توسب برک ،)1967( 1فرر مریشرود کره
فقدا ،اوزیره 2منجرر بره شرک گیرری سراختارمای شرناختی
پایداری میگردد که ش ص را نسبت بره افسرردگی ،در پری
حوادث بعدی زندگی سیب پذیر می سرازد .بره ایرن ترتیرب
باورمای اصلی و مرکرزی 3فررد را بررای افسرردگی مسرتعد
مینمایند (فن  ،بنت -زوی و واستبرو  .)2004 ،4سه جنبه از
شناخت جهت پدید یی ایجاد و ابقاء افسردگی مهرم مسرتند
که عبارف انرد از :سریب پرذیری شرناختی 5ماننرد میتروا 6و
فراینررد 7تفکررر منفرری و نرررایر  .،مویرروعاف فقرردا،،
ناارزند سازی خود 8و ناامیدی در میتوای تفکر افراد افسرد
نفوذ مینماید .مثلث شناختی 9بک (بیرانور نرررگرا منفری و
ت ریب شد نسبت به خود ،نسربت بره جهرا ،و نسربت بره
یند ) ویژگی اصلی و مرکزی این میتروا اسرت .ایرن افکرار
نقش مهمی در ابقای افسردگی ایفرا مرینماینرد .سیسرتمی از
بازخوردمای دوجانبه (متقاب ) بهوجود می ید که در  ،تفکر
منفی ،خلق پایین را تردید مریکنرد و مررکالف جسرمانی،
کامش انویزش ناشی از خلق پایین منجر بره کرامش درگیرر
شد ،در فعازیتمای ریایتب ش میگردد (فن و ممکارا،،
 .)2004دیور فراینردمای شرناختی کره در ترداو افسرردگی
10
سهیماند ،شام خطامایی در منطق نریر تعمیم بریشازحرد
11
(نتیجهگیری کلی از حوادث ویژ و جز ی) ،توجه انت رابی
(توجه نمود ،فقب به جنبه مای منفی تجارب خارجی) ،تفکر
ممه یا مریچ( 12برک و ممکرارا ،1979 ،،بره نقر از فنر و
ممک رارا ،)2004،،سرربک پاس ر مررای نر ر واری ،13حافررره
تعمیمیرافته (نراتوانی در پرردازش خاطرراف خراص بهویرژ

خرراطراف مثبررت) (ویلیررامز و ممکررارا ،)2006 ،،کررامش
خود گامی فراشناختی (ناتوانی در دید ،افکار بهعنوا ،افکرار
و درنتیجه ،دید، ،ما بهعنوا ،واقعیت) و نقصا،مرا در حر
مسئله ،14مرکالف تمرکز و کندی فرایندمای ذمنی (تیزدل و
ممکارا ،2002،،به نق از داود )2004،است .ممچنرین طبرق
مدل شناختی بک ،تجرارب رشردی اوزیره ،نیرو تعامر برا
وازرردین و افررراد کلی ردی زنرردگی برره تر رکی فررر مررا ی را
طرحوار مایی دربار خویررتن ،جهرا ،و انسرا،مرای دیورر
می انجامد که بر پایه  ،در افسرردگی فرر مرا ناکار مرد و
سپ افکار خود -یند منفی ایجاد شد و نررانهمرایی نریرر
عال م رفتاری (کامش فعازیت و کنرار گیرری) ،ویژگریمرای
انویزشرری (برریعالقورری و رخرروف) ،نرررانهمررای میجررانی
(ایطراب و احسا گنا ) ،نرانه مرای شرناختی (اشرکال در
تمرکررز ،عررد قرردرف تصررمیمگیررری) و عال ررم جسررمانی
(بیاشتهایی و بریخروابی) ایجراد شرد و دور براطلی شرک
میگیرد که موجب فعال شد ،سطوح دو (پیشفر مرا) و
سطح عمیقتر (طرحوار ما) میگرردد (داود .)2004،در مردل
16
زیرسیسررتممررای شررناختی متعام ر  15نیررز تی رزدل و برنررارد
( )1993سوگیری مای وابسته به خلق در فرایندمای شناختی،
بازتاب تغییر در مدلمای طرحوار ای است که بررای تفسریر
تجارب بهکار می روند و گذر از حازت غیرافسرد بره حازرت
افسرد با تغییر در مدلمای ذمنی طرحوار ای ممرا است که
برای تفسیر تجارب بهکرار بررد مریشروند (تیرزدل ،سروال،
ویلیامز و ریجوی و سوز به ای .)2000،در مردل شرناختی
افسردگی مور و گارزند ( )2000باورما و رامکارمای اجتنابی
به این ترتیب بهعنوا ،عوام مهم در سیبپذیری بیمارا ،در
تداو خلق پایین تلقی میشوند و پیامردمای روا،شرناختی و
مییطی استفاد طوالنی از رامکار اجتنابی در تقویت و ابقای
خلرق پرایین مهرم تلقری شرد انرد .برهعرالو  ،فقردا ،پاسر
اطمینا،ب ش افسردگی به درما ،ما ،باورما و اعتقاداف منفری
مرکزی که برحسب شدف افسردگی را ترداو مریب ررند و
یررک دور معیرروب توسررب پیامرردمای مییطرری اجتنرراب و
افسردگی بهوجود می ید (مور و گارزند.)2003 ،

2. early loss
4. Fennel, bennet-levy & wastbrok
6. content
8. self- devaluation
10. avergeneralization
12. all or nothing thinking
14. Problem solving
16. bernard

1. beck
3. corebeliefs
5. cognitive vulnerability
7. process
9. cognitive triad
11. selective attention
13. rumminative
15. interactive cognitive subsystems
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در تبیین عوام رفتاری نیز به مصرو باالی ازک یا مواد،

وجود دارد .به زیا روا،شناختی ،بیمارا ،مبتال به افسرردگی

اجتناب از تما مای اجتماعی ،رفتارمای پرخطر و نرر وار

مداو  ،به طور تغییرناپذیری درماند و ناامیدند (تیز )1994 ،

فکری اشار می شود (مروری  .)2006،مطازعراف دیورر نیرز
عوام خطر در افزایش شان بروز اختالل را شام عوامر

و برای بسیاری از بیمارا ،،فقدا ،انویز و فقدا ،زذف ،نسبت
به حازتمای خلقی منفی حاد ،شدیدتر است .بیمارا ،معموالا

جسمی ،مرگ وازدین در دورا ،کودکی ،سن ،جنسیت ،تجرد،

نرانهمایرا ،را طوری که کرامالا خرارج از کنترزررا ،اسرت،

طالق و جدایی ،سرطح اقتصرادی -اجتمراعی پرایین ،سربک

تجربه میکنند (کلر ،کلین ،مریسفلد ،مک کازج میلر ،فیرست،

زندگی خاص ،سابقه ابتال به افسردگی در خانواد دانسته انرد

موززر و ممکارا .)1995 ،،ممچنرین در افسرردگی مرزمن،

12

13

(داود .)2004 ،1عملکرد روزانه فرد مبرتال بره افسرردگی در

شکایتمای مربوف به انرژی و خستوی به نرر متداولترند و

بسیاری از حیطهمای زندگی چو ،موقعیتمای کاری ،اوقاف

نسبت به سایر نرانهما ناتوا،کنند تر و اجتنراب از رفتارمرای

فراغت ،ازدواج و خانواد دست وش تغییراتی میگردد .قریب

اجتماعی و عاطفی در افراد دارای افسردگی مرزمن بیررتر از

به اکثر بیمارا ،مبتال به افسردگی دارای دور مرای بازگررت

افسردگی دور ای گزارش شرد اسرت (بررو میرر ،کازسرا،

کنند مستند و عواملی چو ،سطوح پایین حمایت اجتماعی،
ناسازگاری ،کمبود اوقاف فراغت ،کیفیت نامطلوب در روابب

ماتزینور ،بنت و بکن استرا  .)2015 ،درعینحال باید بره
این نکته توجه داشت که اغلب تمرکز مدل مرای مرذکور برر

از عوام بازگرت این بیماری میسوب میگردد (اسرتفو ،

افسردگی اساسی است و با استناد به بررسی تیقیقاف انجرا

14

باونز ،استارتر ،پاردو ،،منردزوییز )1996 ،2وجرود نقرص در

شد  ،به نرر میرسد تاکنو ،پیرامو ،افسرردگی مرزمن ،مردل

عملکرد اجتماعی پیش گهی درما ،را منفی کرد و درنهایت

تبیینی ساخته نرد است .ممچنین تجمیر عوامر روانری و

حتی میتواند سبب طرد بیمار از حوز مای اجتمراعی گرردد
(پادو و نویسکی )1986 ،3و یا نر عود را افرزایش دمرد.

اجتماعی در یک مدل زیا نوردید است .ایرن مویروع در
بیث درما ،افسردگی مرزمن از اممیرت بیررتری برخروردار

در تیقیقاف اخیر مرکالف خرانوادگی ،ایرطراب در دورا،

میگردد .چراکه بسیاری درما،ما منطبق با واقعیت موجود در

کودکی و عزفنف

پایین و مرکالف در اوایر دورا ،بلرو

4

این اختالل نبود و با تر یص نامناسب و درما ،نامتناسرب،

با افسردگی مزمن ( نوست ،گاما ،روززر ،ژاسی و کالیرن ،
 )2011در ارتباف است .نتیجه یک تیلی گزارش میدمد که

موجب تردید افسردگی میشود (مور و گارزند.)2003 ،
سرریبپررذیری روانرری اجتمرراعی از طرفرری دربردارنررد

بدرفتاری در دورا ،کودکی با افزایش خطر ابتال به افسرردگی

جنبهمای روانی و شرایب روانی زیربنایی است که به ترامر و

مزمن و عد پاس در طول درما ،در ارتباف است (نانی ،امر

تداو اختالل منجر گردید و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برر

و دان  .)2012 ،5ممچنین بین افسردگی مزمن و اخرتالالف
ش صیتی میور دو رابطه وجود داشته اسرت (مرادوک  6و
ممکارا 2009 ،،ریسو و ممکارا .)2002،،گوستی)2014( 7
در مطازعهای نرا ،داد کره وجرود اخرتالل مررا  ،8اخرتالل

ایطراب منترر ،9اختالالف ش صریت شراخه  10 Bو سرابقه

 ،ا ر دارد .نچه در این تیقیق مدنرر است ،تدوین ازورویی
مبتنرری بررر جنبررهمررای سرریبپررذیری روانرری و اجتمرراعی در
افسردگی مزمن است .بنرابراین پرژومش در پری تبیرین علر
دقیق روا ،شناختی و اجتماعی است که موجب مرزمن برود،
در افسردگی اند .است راج برخی عل برهمنررور تبیرین مردل

سوءاستفاد فیزیکی 11با کرامش احتمرال بهبرودی افسرردگی
مزمن در ارتباف بود اسرت .نکتره مهرم ایرن اسرت کره برین

افسردگی مزمن ،با توجه بره مطازعراف انجرا شرد پیرامرو،
افسردگی اساسی تا حدودی ممکن است ،زیکن به نرر می ید

افسردگی مزمن و حاد تفاوفمایی از نرر نرانهمای موجود،

ممچنا ،عوام مهمی وجود دارند که به شکلی تأ یرگرذار در

2. Stefos, Bauwens, Starter, Pardoen & Mendlewicz
4. Angst, Gamma, Rossler, Ajdacic & Klein
6. Maddux
8. panic Disorder
10. cluster B personality disorders
12. Thase
14. Brockmeyer, Kulessa, Hautzinger, Bents & Backenstrass

1. Dowd
3. Paddock JR, Nowicki
5. Nanni, Uher & Danese
7. Agosti
9. generalized anxiety disorder
11. history of physical abuse
13. Keller, Klein, Hirschfeld, Kocsis, McCullough, Miller,
First, Holzer, Keitner, Marin & Shea
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مزمن بود ،اختالل نقش اساسری دارنرد ،وزری در افسرردگی

کرد .ایرن فرررایند مبنرای اصلی تمایرز ایرن شیرو از سایرر

اساسی چندا ،پررنگ نیستند .عرواملی کره در ایرن پرژومش

روشمای تجزیهوتیلی داد ما در پژومش کیفی اسرت .بره

میتواننرد موجرب سراخت ازوروی سریبپرذیری روانری و
اجتماعی در افسردگی مزمن شوند ،در تدوین درمانی کره بره

راین اسا  ،جهت تیلی داد ما در این شیو یعنی نرریره
زمینهای از سه شیو کدگذاری استفاد میشود  .1کدگذاری

 ،ما توجه ویژ ای شد باشد نیز ،نقش مهمی را ایفا خوامند

باز .2 ،6کدگذاری میوری 7و  .3کدگذاری انت ابی( 8کومن

9

نمررود .بنررابراین در ایررن پررژومش بررا اسررتناد برره جنبررهمررای

و ممکارا( .)2007،،کدگذاری روند یا فرایندی است که طی

سیبپذیری روانی و اجتماعی در افسرردگی مرزمن ،ازوروی

 ،داد مای خا تفکیک ،مفهو بندی و ترکیب میشوند ،به

روانی-اجتماعی این اختالل تدوین گردید.

گونهای که حاص این فرایند بتواند نرریه زمینهای نهایی را
ارا ه کند .در فر یند کدگذاری ،واحد تیلیر  ،مفهرو اسرت

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه
با توجه به مدو مطازعه ،پژومش اول از نوع کیفی برا روش
پژومش نرریه زمینرهای 1برود اسرت .گلیرزر و اشرتراو

( )1967سه مدو عمد برای  ،قا

2

(ازری .)2004 ،10در مرحله کدگذاری باز ،مفامیم اوزیره ،در
مرحله کدگذاری میوری ،مقوالف عمرد ممررا برا مقوزر

مسته 11است راج میشوند .مقوزه مسته باید قدرف تیلیلری
داشته باشد و دیور مقوالف را نیرز پوشرش دمرد (گیرو،12،

شد اند کره ن سرت

 .)2008در مرحله کدبندی انت ابی که ممرا با بررسی دقیق

ارا ه مبنایی برای نرریرهمرایی کره از ترأ یر متقابر داد مرا
جم وری شد اند .دو اینکه منطق یا گونهمای برخواسرته

داد ما و کدبندی دو مرحله قبلی است پژومررور در عمرق
داد ما به تیلی پرداخته و ،مرا را در قازرب نرریرهای کره

از داد ما را بیا ،کند و مدو سرو مررروعیت ب رری بره

مما ،نرریه زمینهای و مردو اصرلی پرژومش بررای در
موقعیت بود است ،ارا ه میدمد که در این فر یند پژومرور

زمینرهای مرم طررح پرژومش اسرت و مرم روشری بررای
تجزیهوتیلی داد مای خا جم وری شد است (ریدنور و

از تعیین مقوزه میوری یا مسته ،سایر مقروالف حرول

پژومشمای کیفی برود اسرت (کریسرول .)2007 ،3نرریره

پ

مقوزه میوری را در قازب یک مدل پارادایمی ترسیم میکند

نیرومن .)2008 ،4در ایرن پرژومش از رویکررد سرامانمند در

(کریسول .)2007 ،13این مدل پارادایمی درواقر دارای سره
بعد اصلی شام شرایب ،تعامالف و فر یندما و پیامدما است

زمینهای یک رابطه خودمانی میا ،داد و پژومررور وجرود

که بعد شرایب  ،میتوا ،در قازب سه وجه شررایب علری،

دارد .پی برد ،به تئوری از میا ،داد ما منر پژومرور اسرت،
پژومرور در این نرریه از دانرری دربرارة داد مرا ،ظرفیرت

شرایب زمینهای و شرایب مداخلهگرر یرا مرزاحم بره نمرایش

نرریه زمینهای استفاد شد است .بر این اسرا

در نرریره

شناسایی ،ما و مفامیم  ،برخوردار است که در اصرطالح

در ید .در این مدل این موارد ،مراح را ترکی خوامند داد

به  ،حساسیت نرری 5گفته میشود (اسرکاف و ممکرارا،،

 .1شرایب علّی :این شرایب باعث ایجاد و شک گیری پدید
یا طبقه مستهای میشروند .2 .شررایب زمینرهای :عبرارف از

 .)2006فر یند اصلی در روش نرریه زمینهای بهعنوا ،روش

سلسه شرایب خاصی که در  ،فر یندما و تعرامالف بررای

تیلی داد مای فر یند کدگذاری و طبقهبنردی از داد مرای

ادار  ،کنترل و پاس به پدید صورف مریگیررد .3 .شررایب

خا و است راج مفامیم و مقوالف اصلی و روابب بین ،ما

مداخلهگر :شرایطی کلی و وسیعی مستند که برر چورونوی
فر یندما و رامبردما ا ر میگذارند .شرایب مداخلهگر به مثابه

شرایب و موقعیت پژومش نسبت به ارا ه  ،اقردا خروامرد

یا تردیرد پردید مرا

در چارچوب یک تئوری میقق ساخته است که با توجه به

2. Strauss
4. Ridenour & Newman
6. open coding
8. selective coding
10. O’Leary
12. Given

بستری عم میکند که براعث ت فی

1. grounded theory
3. Creswell
5. Theoretical sensitvitiy
7. axial coding
9. Cohen
11. Core Category
13. Creswell
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میشود .4 .فرایندما و تعامالف :بیانور رفتارما ،واقعیتمرا و

مبتالیرا ،بره افسردگی مزمن مراجعهکنند به  2مراکز مراور

تعامالف مدوداری مستند که تیت تأ یر شرایب مداخلهگر

و روا،درمانی در شهر اصفها ،در گرو سنی  25ازی  60سال

و شرایب زمینهای ،حاص میشوند .استراتژیمای ایجاد شد
برای کنترل ،ادار و برخرورد برا پدیرد ای ،تیرت شررایب

بود که بهصورف مدفمند برای روش نرریه زمینهای از میرا،
افرررادی کرره ترر یص افسررردگی مررزمن از طریررق مصرراحبه

مرامد شد ای خاص مسرتند .5 .پیامرد :نتیجره و حاصر

ساختاریافته مبتنی برر مرال مرای  DSM5دریافرت نمودنرد،

فر یندما و تعامالف مستند (اسرتراتو

و کروربین.)2008 ،

مراح و روش انجا پژومش را بهطور خالصه میتوا ،در

انت اب شد بودند .معیارمای ورود به مطازعه ،تر یص اوزیه
افسردگی مرزمن از طریرق مصراحبه سراختاریافته مبتنری برر

موزوگرا  1مرامد کرد .این مراح روش پرژومش در فراز

مال مای  DSM5و نمر  15یا باالتر در مقیرا

ن ست این تیقیق را نرا ،میدمد.

ممیلتررو ،برررای افسررردگی (( )HRSD24ممیلتررو 1960،،و

با توجه به استفاد از روش نرریه زمینرهای ،نمونرهای برا

1

 24یتمری

2

میلر ،بیراب ،نورمن و کیتن  )1985 ،است.

تعداد میردود ( 12نفرر) در نررر گرفتره شررد کرره شامرر

ردی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جنسیت
مرد
مرد
ز،
ز،
مرد
ز،
ز،
ز،
مرد
مرد
مرد
مرد

سن
30
32
53
48
60
48
26
42
59
28
27
56

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در مصاحبه
مدف زما ،افسردگی (برحسب مصرو دارو)
ویعیت تأم
ویعیت شغلی
تیصیالف
 5سال
مجرد
کارمند (قراردادی)
کارشناسی ناتما
 4سال
متأم
زاد
کارشناسی
 3سال
طالق گرفته
مدر
کارشناسی
 3سال
متأم
بازنرسته
دیپلم
 5سال
متأم
رانند -بازنرسته
سیک
 7سال
متأم
خانهدار
سیک
 12سال
متأم
کارمند
کارشناسی
 14سال
مجرد
پزشک عمومی
دکترا
 11سال
متأم
نوهبا-،بازنرسته
دیپلم ناتما
 5سال
مجرد
کارمند
کارشناسی
 3سال
مجرد
زاد
کارشناسی ناتما
 4سال
متأم
رانند
دیپلم ناتما

ابزار سنجش
 .1مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختاللهای افسیردگی

 .2مقیاس  28آیتمی همیلتون :این زمو ،اسرتانداردی بررای
اختالل افسردگی است .چنردین مطازعره بره بررسری پایرایی

مییییزمن در  :3)Scid-5-cv(DSM-8ابررررزاری جهررررت

درونی نس همرای متفراوف  HAM-Dپرداخترهانرد و نترایج

تر یصگذاری است که نسر ه پیررین  ،توسرب فرسرت،

دامنهای از  0/48ترا  0/92نررا ،داد اسرت .نا ر

مرد ،بره

گیبو ،،اسپیتزر ،ویلیامز و بنجامین )1997( 4تهیه شد .پایرایی

یریب زفای باالتر با استفاد از مصاحبه ساختاریافته عملری

 SCIDبرای اختالل مای میور  Iدر  DSM-IVرا از طریق باز

میشود .مطازعاف متعدد یریب پایرایی درونری  0/83بررای

زمایی مجدد روی گرومی ،توسب مفت مصاحبهگر بررسری

 HAM-D-17و  0/88بررای  HAM-D-24بره دسرت ورد
6

کردند و یریب کاپای قاب قبول  0/7را گرزارش نمودنرد .در

است ( کدمیر  ،ارس  ،داگ ،ترکاپارو ازبای.)1996،

این پژومش از نس ه جدید مایک  ،فرست ،ژانرت ،ویلیرامز،

 .3مصاحبه باز و نیمه ساختارمند :در این پرژومش جهرت

رواندا و کارج )2016( 5استفاد شد است.
2. Miller,, Bishop, Norman & Keitne
4. First, Gibbon, Spitzer, Williams, Benjamin
6. Akdemir, Örsel, Dağ, Türkçapar, İşcan, Özbay

گرد وری داد ما از ابزار مصاحبه براز و نیمره ساختارمند برا
1. Hamilton Rating Scale for Depression
3. Structured Clinical Interview for DSM-5
5. Michael . First, Janet B. Williams, Rhonda, Karg
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صاحبنررا ،و مبتالیا ،به افسرردگی مرزمن اسرتفاد شرد

8مقوزه عمد طبقهبندی شدند ،این مقوالف عمرد از زیرا

است .مصاحبه با سؤاالف باز و بهصورف نیمه سراختاریافته

انتزاعی بود ،در سطح باالتری نسبت به مفامیم مرحلر قبر

انجا گرفرت و مصراحبه شروند م ترار برود ترا نجرا کره
تر یص میدمد ،بره سرؤاالف پاسر دمرد و مقوزرهمرا را

قرار دارند و شام  :عوام خلقوخو ،عوام شغ و تیصری
و مررازی ،عوام ر شررناختی ،عوام ر تنررریم میجررانی ،عوام ر

توصی

و ترریح نمود و دالی اقداماف و جستجوی خود

جسمانی ،عوام خانوادگی و روابب اجتماعی ،عوام رفتاری

را به زبا ،بیاورد .مدف مر مصاحبه با توجه به میزا ،تمای

و عوام درمانی میباشند .مقوزه افسردگی مرزمن برهعنروا،

پاس دمری شررکتکننردگا ،از  45ترا  60دقیقره بره طرول

مقوزه مستهای در این مرحله است راج گردید .تررابه زغروی

انجامید .ممچنین در مصاحبه از افراد خواسته شد ترا یرمن

بین برخی مفرامیم و مقوزرهمرای برهدسرت مرد از دیردگا

بیا ،ویعیت زندگی ،سبک زنردگیاش ،مررکالف روانری و

روششناسی نرریه زمینهای ایرادی ندارد .در بسیاری از موارد

اجتماعی خرود را ،ممررا برا مرروری برر گذشرته و سروابق

برخی مفامیم ممکن است در توزید مقوزه عمد به کار رفته و

بیماریاش ترریح نماید.

یا در سطیی باالتر مقوزه مستهای ممکن است با یک یا چند
مقوزه عمد دارای ترابه زغوی باشد .این مفرامیم و مقروالف
میوری و مقوزه مستهای به تفکیک در جدول  3ذکر شد اند.

روش اجرا و تحلیل دادهها
در نرریه زمینهای در کدگذاری براز مرتن مصراحبه بارمرا و

در جرردول  ،3نتررایج حاص ر از کدگررذاری برراز ،میرروری و

بارما سطر به سطر خواند و بررای ب رشمرای مهرم ،مرر

گزینری مفامیم است راج شد از مصاحبهما ارا ه شد است.

مفهومی که به ذمن میرسید در نرر گرفته شد و به ،ما کد

کدگذاری مفامیم اسرت راج شرد از مصراحبهمرا در فر ینرد

و یادداشت تیلیلی اختصاص داد شد .بهمنررور تسرهی در

نرریه زمینهای نرا ،داد عوامر خلرقوخرو ،عوامر شرغ ،
تیصریلی و مررازی ،تنرریم میجررانی ،جسرمانی ،خررانوادگی و

استفاد شد.

روابرب اجتمرراعی ،رفتراری و عوامر مربروف برره درمررا ،،در

فرایند تیلیر داد مرا از نرر افرزار تیلیر کیفری

NVIVO

ابتدا مطازعاف نرریه گسترد ای پیرامرو ،مویروع انجرا
گرفت و سپ

نمونه تیقیق انت اب گردید و داد مرا کره از

اخرتالالف افسررردگی مررزمن نقررش دارد .تبیرین ایررن عوامر
اینگونه بود:

طریق مصاحبه حاص گرته بود ،در طی فر یند تیقیق مبتنی
بر نرریه زمینهای است راج برر اسرا مردو ایرن پرژومش

کم حوصلوی دار )( ،مدا ایطراب دار ) ،در کنار نمودی از

است راج شد و روابب مفامیم و مقوزهما تبیین گردید.

(خمودگی بدنی و تررامر دا مری غرم در چهرر ) در اغلرب

 .1عوامل خلقوخو :اذعا ،جمالتی چو( ،مموار احسرا

بیمررارا ،مرررامد مرریگررردد .ممچنررین بیررا( ،مررن بایررد برره
یافتهها
این پژومش با مدو واکاوی و شناخت سیبمای مررتبب برا

خواستهمایم میرسید ) و یا (نباید زنردگی ایرنطرور باشرد
بلکه )...نرانی از وجرود خلرق کمرالگررا اسرت .درمجمروع

افسردگی مزمن و ارا ه یک نرریه زمینهای انجا شد است که

عوام خلقوخو را میتوا ،در دودسته کلی خلق مضطرب و

برای رسید ،به ایرن مهرم در مرحلره کدگرذاری براز جهرت
اطمینا ،و دقت بیررتر ،در دو مرحلره نسربت بره کدگرذاری

غموین و نیز کمالگرایی قرار داد.

مفامیم اوزیه اقدا شد است که در مرحله ن ست تعرداد 59
مفهو از مصاحبه با بیمارا ،مبتال به افسردگی مزمن است راج

 .2عوامل شغلی ،تحصیلی و مالی :وجود عد عالقرهمنردی
شغلی با اذعا ،به این جمله که (من از شغلم بد می ید) ،در
کنار (در شغلم موفق نبود ا ) یا (در تیصیالتم عقبافتاد ا )

گردید .سپ این مفامیم در مرحله دو کدگذاری باز ،جهت
انسجا بیرتر در قازب  21مفهو انتزاعیتر کدگذاری شردند.

دو دسررته ناریررایتی از ویررعیت شررغ و تیصرری و نیررز

در مرحله بعد که کدگذاری میوری نامید میشرود مفرامیم

مرکالف مازی جای داد که تبیینکنند عنوا ،این طبقهاند.

اوزیه است راج شد در مرحله قب (کدگذاری براز) در قازرب

و نیز (مموار دغدغه مای مازی زیادی دار ) ،را مریتروا ،در
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 .3عوامل شناختی :این مقوزه خود شام این مفرامیم اسرت

(از میچچیزی زذف نمیبر ) نیز فقدا ،احسا

 .1خودپندار یعی  :بیا ،جمالتی چو( ،ممروار احسرا

می دمد .این موارد نرا ،دمند وجود مرک در عاطفه مثبرت

خودکمبینی و بیارزشی مسرتم) و نیرز مردا احسرا گنرا
دار ) و (زیاد خود را سرزنش میکنم) ،تبیینکنند خودپندار

و منفی فرد بیمار است .2 .مرک در کنترل و خرم :جمالتی
چو( ،احسا میکنم نمیتوانم خود را کنترل کنم)( ،بارما

در بیمارا ،است .2.مرک در باورمندیمای مرذمبی:

نتوانستم جلوی عصبانیتم را بویرر ) نررا،دمنرد مررک در

مرذمبی

کنترل تکانه است .درعین حال پرخاشوری مای نامتناسرب برا

میکنم) و یا (معتقرد بره سر تویری زیرادی در انجرا امرور

شرررایب اغلررب در افررراد مطرررح مرریگررردد .ایررن مرروارد نیررز

مذمبیا مستم) و (از بیایمانی د ما بسیار عذاب میکرم)،

درمجموع نرا ،دمند مرک در کنتررل و خررم در بیمرارا،

افراف در نورشمرای مرذمبی و اصروزورایی در  ،را نررا،

میباشند.

میدمد .ممچنین بیا( ،به میچچیزی معتقرد نیسرتم) و (ممره

 .8عوامل جسمانی( :مموار احسا

چیزمای گفته شد از دین را بی ودی میدانم و قبول ندار )،

میکنم دار غش میکنم) نرانهمایی بر وجود یرع

نمادی از افراف در نورشمای غیرمرذمبی اسرت .درمجمروع
اینما نرا ،از مرک در باورمندیمای مذمبی را در بیمرارا،

جسمیاند .ممچنین جمالتی چو( ،مموار درگیر بیمراری....
بود ا )( ،مموار درد در ناحیره...دار ) و نررایر ایرن مروارد،

دارند .3.منفی گرایی :بیا ،جمالتی چو( ،بره ممره بردبینم)،

نرا ،از بیماریمای جسمی مکرر نیز در فرد بیمار دارد .ایرن

(مموار خاطراف منفی به یاد می یند)( ،مموار بیش ازحرد

موارد درمجموع نورانیمای جسمانی را نرا ،میدمند.

نورانی در خصوص مررکالف عرادی زنردگیا دار ) و (از

 .6عوامل خانوادگی و روابط اجتماعی :این مقوزره شرام

تغییر میترسم) ،نمونهمایی از مفهو منفی گرایی در بیمرارا،
میباشند .4 .افرراف در مطازبراف ذمنری از دیوررا :،بیرا( ،از

 .1مرکالف خانوادگی( :در خانه اصالا رامش نداریم)( ،مدا
دعوا و تنش پیش می ید) نرا ،از وجرود ترنش در خرانواد

اطرافیانم انترار دار که )....نرا،دمند انتراراف ذمنی زیاد از

دارد .ممچنین بیا( ،با ممسرر ممیرره مررک داشرتم)( ،از

دیورا ،و نیز انتراراف ذمنی باال از خانواد است .این مروارد

رابطه با او اصالا خوشم نمری یرد)( ،از زیرا جنسری واقعراا

نرررا،دمنررد افررراف در مطازبرراف ذمنرری از دیورررا ،اسررت.
 .5ناامیدی :جمالتی چو( ،مردا بره مررگ فکرر مریکرنم)،

یعیفم)( ،رفترار ممسرر ممروار تیقیرکننرد مرن اسرت)،

یعی

ممچنین بیا( ،اغلب وقرت خرود را صررو مسرا

(دوست دار بمیر ) و نرایر  ،،افکرار مکررر مررگ ،انتررار

یع

زذف را نرا،

دار ) (احسا
مکررر

(ممسررر فررردی عصرربی و برردخلق اسررت) نمونررهمررایی از
ناریایتی زناشویی ،مررکالف جنسری و مررکالف رفتراری

ممیررروی برررای مرررگ و تمررا شررد ،و ناامیرردی را نرررا،

ممسر فرد بیمار میباشند .درمجمروع ایرن مروارد نمرودی از

فکرری( :ممروار فکرر درگیرر اسرت)

مفهو مرکالف خانوادگی بیمرارا ،مریباشرند .2.اشرکال در

اشتغاالف ذمنی پراکند و زیاد را نرا ،میدمد که نمرادی از
وسوا فکری است .7.تمای ذمنی بهتنهایی :جمالتی چرو،

روابب اجتمراعی( :در ارتبراف برقررار کررد ،برا کسری ناکرا
مستم)( ،نمیتوانم روابطم را با کسی کره بره او عالقرهمنرد ،

(دوست دار تنها باشم) و (دوست نردار بره کسری نزدیرک

نوه دار ) ،نرانی از شکست در روابب عراطفی بیمرار اسرت.

باشم) و نرایر این موارد نرا ،دمند تمای ذمنی بهتنهرایی و

ممچنین نداشتن دوست نزدیک ،مرک در برقراری روابب و

نیز عد تمای ذمنی به روابب صمیمانه برا اعضرای خرانواد
است.

مهارف  ،و نیز عد ارتباف با اقوا و شنایا ،،در افراد بیمار

میدمند .6.وسروا

 .8عوامییل تنظیییم هیجییانی :شررام  2مررورد عمررد اسررت.

نرا ،دمند وجود اشکال در روابب اجتماعی است .3 .سرابقه
افسررردگی در خررانواد  :بررسرری از تاری چرره روانرری سرروابق

 .1مرک در عاطفه مثبرت و منفری فررد :بیرا ،جملره (مریچ

خانوادگی برهخصروص وازردین نررا،دمنرد وجرود سرابقه

واکنش خاصی به مویوعاف ندار ) نمودی از بری احساسری

خانوادگی افسردگی در اغلب بیمارا ،بود است.

در واکنشما است .در ممین حرال (از کوچرکتررین چیرزی
حلم منقلب میشود)( ،زود بیدزی گریه میکنم) و نرایر این
موارد ،نمونهمایی از افراف در واکنشمای احساسری مسرتند.

 .7عوامل رفتاری :این مقوزره شرام

 .1مررکالف خرواب:

خواب زیاد ،خواب کم و سبک در گزارشگیرری از بیمرارا،

الگوی بومی آسیبپذیری روانی-اجتماعی افسردگی مزمن :یک نظریه زمینهای 91 /

بت گردید .2 .بی توجهی به شرایب خود :عد رسریدگی بره
پوشش و ظرامر ،عرد توجره بره رسریدگیمرای بهداشرتی،
بیتوجهی به ویعیت جسمی وعد توجه به تغذیه مناسب و
وعد مای غذایی در موارد بتشد از اغلب بیمارا ،مررامد
میشود .3 .مرک در سبک زندگی :عد بره اتمرا رسراند،
فعازیتما ،روزمرگی زیاد در زندگی ،مصرو مواد را ب رش
و اعتیاد ،مرک در برنامهریزی و نرم در کارمرا ،بریمردفی،
عد برنامه ریزی تفرییی و زندگی منزوی از مرواردی اسرت
که تعیینکنند سربک زنردگی بیمرارا ،برود و توسرب ،مرا
گزارش شد است.
 .8عوامل درمانی :در بیمارا ،اغلرب مصررو طروالنیمردف
دارومای یدافسردگی مرامد شد .ممچنین ایررا ،ناامیردی
زیادی به فر یندمای درمانی داشرته و نیرز دور مرای متعردد
درمانی را گذراند بودند .یمن نکه اغلرب سروابق قبلری از
انواع افسردگی را تجربه نمود بودند .درمجمروع ایرن مروارد
باعث شک گیری مفهومی به نا شکست در نمایش قبلری در
بیما ،است.
موارد مذکور به شرک مسرتقیم و غیرمسرتقیم منجرر بره
واکنش و پاس ی بهعنوا ،رامبرد مریگرردد .مرورد رامبرردی
پیش رو در برابر این تداو افسردگی است که پیامدش ایجاد
اختالل افسردگی مزمن است.
بر اسا مراح انجا تیقیق در مرحله سو کدگذاری یعنی
کدگذاری انت ابی بر اسا

این مقوالف یک نرریه زمینرهای

در قازب مدل پارادایم در شک  1ارا ه شد است.
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جدول  .2مفاهیم ،مقوالت و مقوله هسته استخراج شده از دادههای خام مصاحبهها

مفامیم کدگذاری باز
سطح اول
کمحوصلوی
خلق ایطرابی
خمودگی بدنی
ترامر دا می غم در چهر
خلق کمالگرا
عد عالقهمندی شغلی
شکست شغلی
شکست تیصیلی
مرکالف مازی در زندگی
احسا خودکمبینی
احسا بیارزشی
احسا گنا و سرزنش خود
افراف در نورشمای مذمبی و اصوزورایی در ،
افراف در نورشمای غیرمذمبی
بدگمانی به دیورا،
مرور خاطراف منفی
نورانی در خصوص مرکالف عادی اجتماعی
احسا تر از تغییراف
انتراراف ذمنی زیاد از دیورا،
انتراراف ذمنی باال از خانواد
افکار مکرر مرگ
انترار ممیروی برای مرگ و تما شد،
ناامیدی
اشتغاالف ذمنی پراکند و زیاد
تمای ذمنی بهتنهایی
عد تمای ذمنی به روابب صمیمانه با اعضای خانواد
بیاحساسی در واکنشما
افراف در واکنشمای احساسی
فقدا ،احسا زذف
احسا مرک در کنترل تکانه
پرخاشوریمای نامتناسب با شرایب
یع مکرر جسمی
بیماریمای جسمی مکرر
وجود تنش در خانواد
ناریایتی زناشویی
مرکالف جنسی
مرکالف رفتاری ممسر
شکست در روابب عاطفی
نداشتن دوست نزدیک
مرک در برقراری روابب و مهارف ،
عد ارتباف با اقوا و شنایا،
سابقه افسردگی در خانواد
خواب زیاد
خواب کم و سبک
عد رسیدگی به پوشش و ظامر
عد توجه به رسیدگیمای بهداشتی
بیتوجهی به ویعیت جسمی
عد توجه به تغذیه مناسب و وعد مای غذایی
عد به اتما رساند ،فعازیتما
روزمرگی زیاد در زندگی
مصرو مواد را ب ش و اعتیاد
مرک در برنامهریزی و نرم در کارما
بیمدفی
عد برنامهریزی تفرییی
زندگی منزوی
مصرو طوالنیمدف دارومای یدافسردگی
ناامیدی به فر یندمای درمانی
گذراند ،دور مای متعدد درمانی
داشتن سوابق قبلی از انواع افسردگی

کدگررررررررذاری
میوری

سطح دو
خلق مضطرب و غموین

مقوزه مسته

عوام خلقوخو

کمالگرایی
ناریررایتی از ویررعیت
شغ و تیصی
مرکالف مازی

عوامرر شررغ و
تیصی و مازی

خودپندار یعی
مرک در باورمندی مای
مذمبی
منفی گرایی
افراف در مطازباف ذمنری
از دیورا،

عوام شناختی

ناامیدی
وسوا

فکری

تمای ذمنی بهتنهایی
مرک در عاطفه مثبت و
منفی
مرک در کنترل و خرم
نورانیمای جسمانی

عوامررر تنرررریم
میجانی
عوام جسمانی

مرکالف خانوادگی
اشرررررکال در روابرررررب
اجتماعی

عوام خانوادگی
و روابب اجتماعی

سرررررابقه خرررررانوادگی
افسردگی
مرکالف خواب
برریترروجهی برره شرررایب
خود
عوام رفتاری
مرک در سبک زندگی

شکست در نمایش قبلی

عوام درمانی

خلررق افسرررد درب ش عمد روز
 ،بیرتر روزمابه مدف حرداق 2سال
با عال م:
کررماشررتهایی یرراپرخوری
بررریخررروابی یررراپرخوابی
 انرررژی کررم یرراخستوی
عزفنف پایینتمرکز یعیمرررررررررررررکتصمیمگیری
-احساساف ناامیدی

اخرررررررررتالالف
افسردگی مزمن
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شکل  .1الگوی آسیبپذیری روانی و اجتماعی اختالالت افسردگی مزمن بر اساس مفاهیم و مقولهها

خودپندار یعی  ،مرک در باورمندی مای

و موارد بهداشتی در کنار اعتیاد بهنوعی از داروما و بیبرنامره
بود ،و بریمردفی در زنردگی و مررک خرواب از مجمروع

مذمبی ،منفی گرایی ،افرراف در مطازبراف ذمنری در دیوررا،،

عوامررر رفتررراری بودنرررد کررره در بررریش از  80درصرررد

 .1شرایط علّی :منطبق با مصاحبه با شرکت کنندگا ،،عوامر
شناختی (شام

فکری و تمای ذمنی برهتنهرایی) و عوامر

مصاحبهکنندگا ،مرتر بودند .طبیعی بود که بیاحساسی در

(مرکالف خواب ،بیتوجهی به شرایب خود و

واکنش ،مرک در کنترل تکانه بهعنوا ،عوام میجانی و نیرز

مرک در سبک زندگی) دو علت اصلی در اختالل افسردگی
تلقی میشود که عوام شرناختی خرود در تعامر برا عوامر

کمحوصلوی و داشتن خلق مضطرب و نمود خمودگی و غم
در بد ،و چهرر مریتوانسرت مترأ ر از دو عامر رفتراری و

خلقوخو (خلق مضطرب و غموین و کمالگرایری و عوامر

شناختی قلمداد گردد.

تنریم میجانی (مرک در عاطفره مثبرت و منفری و کنتررل و

 .2شرایط مداخله :از مفامیم مست رج از مصاحبهمرا عوامر

خرم) است و ممچنین عوام رفتاری متأ ر از عوام تنرریم

درمانی و جسمانی در تداو افسردگی نقرش مهمری داشرتند.

میجانی است که با مجموع عوام شناختی در تعامر متقابر

مصرو طوالنیمدف دارومای یدافسرردگی در تمرا مروارد

است .در این خصوص بریش از نیمری از مصراحبهشروندگا،

گزارش شد .به جز  2مورد ،ممه مصاحبه شوندگا ،ناامیرد بره

گنرا را گرزارش

درما ،برود  ،یرمن داشرتن سروابق قبلری انرواع افسرردگی،

نمودند .در  5نفر از  ،ما نیز اصرولگرایری در نوررشمرای

تر یص نامناسب ،درما ،نامناسب تر را تجربه نمود بودنرد.

مذمبی یرا غیرمرذمبی گرزارش مریشرد بردگمانی ،ترر از
تغییراف و بازنوری خاطراف منفی در اغلب مصاحبهکنندگا،

این مویوع در کنار گرزارش  8نفرر از مصراحبهکننردگا ،در
خصوص مرکالف گوارشی ،دردمای مرزمن و بیمراریمرای

ابراز میگردید .اما تقریباا در تما ایرا ،توقر ذمنری براال از

متعدد و ناامیدی حاص شد از ،ما بهعنروا ،عرواملی اسرت

خانواد و دیورا ،و ناامیدی دید میشد .از زیا تررامراف

که تداو افسردگی را در پی داشته است.

ناامیدی ،وسوا
رفتاری شام

احسا

خودکمبینی و کمارزشی و احسا

بازینی عد رسیدگی به پوشش و ویعیت جسمانی و تغذیره
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 .3زمینهها :بستر افسردگی برای مزمن شد ،نیاز به دو عام

میکنند (کلر ،کلین ،مریسفلد ،مک کازج میلر ،فیرست ،موززر

خانوادگی و روابب اجتماعی و نیز شغلی و تیصیلی و مرازی

و ممکرررارا .)1995 ،،ممچنرررین در افسرررردگی مرررزمن،

داشته است .حداق بیش از نیمی از مصاحبهشوندگا ،،وجود
مررکالف خرانوادگی چررو ،ناریرایتی زناشرویی ،تررنش در

شکایتمای مربوف به انرژی و خستوی به نرر متداولترند و
نسبت به سایر نرانه ما ناتوا،کنند تر .ایرن ترکیرب ناامیردی،

خانواد  ،مررکالف جنسری ،مررکالف عراطفی و مررکالف

خلق پایین غیرقاب کنترل ،خستوی و فقدا ،پاس بره نمرایش

رفترراری ممسررر را گررزارش نمودنررد 90 .درصدشررا ،برردو،

قبلی کافی است تا پرشوقترین درمانورا ،را مم افسرد کند.

دوست نزدیک برود و اغلبررا ،توانرایی مهرارف ارتبراف برا

()2015

برو میر ،کازسا ،ماتزینور ،بنرت و بکرن اسرترا

1

دانسرته و از ارتبراف برا اقروا و

نرا ،دادند اجتناب از رفتارمای اجتماعی و عاطفی در افرراد

خانواد امتناع مینمودند .در حدود  50درصد نیز در یکری از

دارای افسردگی مرزمن بیررتر از افسرردگی دور ای گرزارش

بستوا ،نزدیک ،وجود افسردگی را گزارش کردنرد .در کنرار

شد است .ممچنین در تیقیقاف اخیر مرکالف خرانوادگی،

دیورا ،را در خود ،یرعی

این مویوع شکسرت شرغلی و مررکالف اقتصرادی و عرد

ایطراب در دورا ،کودکی و عزفنف

تعلق شغلی فرد ،بستر دیوری برای تداو افسردگی است کره
بر بیانویزگی و ناامیدی میافزاید .ممه شرکتکنندگا ،شاغ

اوای دورا ،بلو با افسردگی مزمن ( نوست ،گامرا ،روززرر،
ژاسی و کالین )2011 ،2در ارتباف است .نتیجه یک تیلی

در مصاحبه ،از شغلرا ،ابراز ناریایتی فراوا ،داشته و  2نفرر

گزارش میدمد که بردرفتاری در دورا ،کرودکی برا افرزایش

از مصاحبهکنند ما تیصیالترا ،را به پایا ،نرساند و سایرین

خطر ابتال به افسردگی مزمن و عد پاس در طول درمرا ،در

یا به  ،بیرغبت و یا نسبت به رشرته تیصریلی خرود ابرراز

ارتباف اسرت (نرانی ،امرر و دانر

 .)2012 ،ممچنرین برین

ناریایتی داشتند.

افسردگی مرزمن و اخرتالالف ش صریتی میرور دو رابطره
وجود داشته است (مرادوک  4و ممکرارا 2009 ،،ریسرو و

بحث و نتیجهگیری
بین افسردگی مزمن و حاد تفراوفمرایی از نررر نررانهمرای

3

پایین و مرکالف در

ممکارا .)2002،،گوستی )2014( 5در مطازعهای نرا ،داد که

وجود اختالل مرا

6

7

 ،اختالل ایرطراب منتررر  ،اخرتالالف
8

موجود ،وجود دارد .به زیا روا،شناختی ،بیمارا ،مبرتال بره

ش صیت شاخه  Bو سابقه سوءاستفاد فیزیکری برا کرامش
احتمال بهبودی افسردگی مزمن در ارتباف بود است.

(تیز .)1994،برای بسیاری از بیمارا ،،فقدا ،انویرز و فقردا،
زذف ،نسبت به حازت مای خلقی منفی حاد ،شردیدتر اسرت.

زذا این مطازعه در راستای واکاوی و شناخت سریبمرای
مرتبب با افسردگی مزمن و ارا ه یک نرریه زمینهای انجا شد.

بیمارا ،معموالا نرانهمایررا ،را طروری کره کرامالا خرارج از

مفامیم اوزیه است راج شد در مرحله قب (کدگذاری براز) در

مریکننرد کره

قازب  8مقوزه عمد طبقهبندی شدند ،این مقروالف عمرد از
زیا انتزاعی بود ،در سطح باالتری نسبت به مفامیم مرحله

افسردگی مداو  ،برهطرور تغییرناپرذیری درمانرد و ناامیدنرد

کنترزرا ،است ،تجربه میکنند ، :ما احسرا

قدرف تغییر زمینه پایدار خلق پایینررا ،را ندارنرد و ممکرن
است "بدو ،میچ دزیلی" اوج شدف میجا،مرای ناخوشرایند

قب قرار دارند و شام  :عوامر خلرقوخرو ،عوامر شرغ و

را تجربه کنند .این فقدا ،کنترل اغلب به درماندگی و

تیصی و مرازی ،عوامر شرناختی ،عوامر تنرریم میجرانی،

انفعال می انجامد .بنابراین ،بسیاری از بیمارا ،از نقرش مرا یرا

عوام جسمانی ،عوام خانوادگی و روابب اجتماعی ،عوامر
رفتاری و عوام درمانی مریباشرند .مقوزره افسرردگی مرزمن

م اطر میزی قرار میگیرنرد .علریرغرم ایرن فقردا ،کنتررل
ادرا شد بیمارا ،اغلب خودشا ،را ،مم به خاطر افسردگی

بهعنوا ،مقوزه مستهای در این مرحله است راج گردید .نترایج

م تل

عملکردمررای مهمرررا ،دسررت مرریکرررند یررا در شرررایب

و ممه خاطر مرکالف بیررونی ،سررزنرش و احسرا

گنرا

2. Angst, Gamma, Rossler, Ajdacic & Klein
4. Maddux
6. panic Disorder
8. history of physical abuse

حاص از کدگذاری باز ،میوری و گزینری مفامیم است راج
شد از مصاحبهما را شام  8مورد نرا ،داد
1. Brockmeyer, Kulessa, Hautzinger, Bents & Backenstrass
3. Nanni, Uher & Danese
5. Agosti
7. generalized anxiety disorder
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 .1عوامر خلررقوخررو :کرره در بردارنررد کررمحوصررلوی،

که شام وجود سابقه خانوادگی افسردگی در اغلرب بیمرارا،

ایطراب ،خمودگی بدنی و تررامر دا مری غرم در چهرر و

بود.

وجود خلق کمرالگررا و درمجمروع در دودسرته کلری خلرق
مضطرب و غموین و نیز کمالگرایی بود.

 .7عوام رفتاری :این مقوزه شام  .1مرکالف خرواب:
خواب زیاد ،خواب کم و سبک .2.بی توجهی به شرایب خود:

ناریرایتی از

عد رسیدگی به پوشش و ظامر ،عد توجه به رسیدگی مای

ویعیت شغ و تیصی و نیز عد موفقیت در این مروارد و

بهداشتی ،بیتوجهی به ویعیت جسمی وعد توجه به تغذیه

وجود مرکالف مازی بود.

مناسب و وعد مای غذایی .3 .مرک در سبک زندگی :عرد

 .2عوام شغلی ،تیصیلی و مرازی :شرام

 .3عوام شناختی :این مقوزه خود شرام ایرن مفرامیمی

به اتما رساند ،فعازیتما ،روزمرگی زیاد در زندگی ،مصرو

خررودکمبینرری و

مواد را ب ش و اعتیاد ،مررک در برنامره ریرزی و نررم در

چررو .1 ،خودپنرردار یررعی
بیارزشی) و نیز احسا

(حسررا

گنا و سرزنش خود بود .2.مررک

در باورمندیمای مذمبی شام

افراف در نورشمای مرذمبی

کارما ،بیمدفی ،عد برنامهریزی تفرییی و زندگی بود.
 .8عوام درمانی شام

مصرو طوالنی مردف دارومرای

و اصوزورایی و یا وجود بریاعتقرادی برود .3 .منفری گرایری
شام بدبینی ،مرور خراطراف منفری ،نورانری در خصروص

یدافسررردگی و ناامیرردی زیررادی برره فر ینرردمای درمررانی و
گذراند ،دور مای متعدد درمانی و نیز وجود سوابق قبلری از

مرکالف عادی زندگی و ترر

از تغییرر برود .4 .افرراف در

انواع افسردگی که باعث شرک گیرری احسرا

شکسرت در

مطازباف ذمنی از دیورا ،شام

بیا ،انتراراف ذمنی زیراد از

نمایش قبلی بود.

دیورا ،و نیز انتراراف ذمنی باال از خانواد  .5.ناامیدی شرام

مما،طور که ذکر شد زمینه خانوادگی بهعنوا ،یک عامر

افکار مکرر مرگ ،انترار ممیروی برای مرگ و تما شرد ،و
ناامیدی بود .6.وسوا فکری شام اشتغاالف ذمنی پراکند

خطرسرراز و خرراص و کیفرری برررای افسررردگی مررزمن اسررت.
تاری چه خانوادگی افسرردگی ،برهاحتمرال ایجراد اخرتالالف

و زیاد بود .7.تمای ذمنری برهتنهرایی شرام  :تمایر ذمنری

افسرررردگی در افرررراد کمرررک نمرررود و موجرررب افرررزایش

بهتنهایی و نیز عد تمای ذمنی به روابب صمیمانه با اعضرای

سیب پذیری به افسردگی مزمن مریگرردد .از طرفری سرابقه

خانواد بود.
 .4عوام تنریم میجرانی :شرام  2مرورد  .1مررک در

خانوادگی اختالالف ش صیت نیرز عامر خطرسراز دیورری
بهخصوص برای افسردگی مزمن است .در کنرار ایرن مروارد،

عاطفه مثبت و منفی فرد (بیاحساسی در واکنشمرا و افرراف

مرکالف اوزیه نیز عام خطرساز کمی است که ازبته بر طبرق

در واکنشمای احساسی و فقدا ،احسا
در کنترررل و خرررم شررام

زرذف )  .2مررک

مرررک در کنترررل تکانرره و

پرخاشوریمای نامتناسب با شرایب.
 .5عوام جسمانی شام  :احسا

یع  ،وجود یع

شوامد مطازعاتی با تأ یر بر سایر عوام  ،سریبپرذیری را در
افسردگی مزمن میافزاید (زیزاردی و کلرین .)2000،مرر سره
عام زمینه خرانوادگی افسرردگی ،تاری چره خرانوادگی در
اختالالف ش صیت و نیز مرکالف اوزیه ،بهنوعی بر خلرق و

مکرر جسمی ،درگیرری برا یرک بیمراری در زمرا ،طروالنی،

ش صیت ا رگذاری مستقیمی دارند .شوامد تیقیقاتی حراکی

وجود درد و وجود بیماریمای جسمی مکرر که نورانیمرای

از  ،بود که کامش عاطفه مثبت ،افزایش بازداری رفتراری و

جسمانی را در بردارد.
 .6عوام خانوادگی و روابب اجتماعی :این مقوزه شرام

عاطفه منفی ،یک زمینه مناسب برای افسرردگی مرزمن ایجراد
میکند .از طرفری نترایج مطازعرهای نررا ،داد کره اخرتالالف

ناریررایتی زناشررویی،

ش صیتی موجب افزایش در بازداری رفتاری و عاطفه منفری

 .1مرررکالف خررانوادگی کرره شررام

مرکالف جنسی و مرکالف رفتاری ممسر فرد بیمار برود.2.

و ممکارا )1999،،و ممچنین سابقه خانوادگی

اشکال در روابرب اجتمراعی کره شرام

است (کالر

شکسرت در روابرب

در افسردگی مزمن نیز به ایجاد ش صیت افسرد مریانجامرد

عاطفی ،مرک در برقراری روابب و مهرارف  ،و نیرز عرد
ارتباف با اقوا و شنایا ،بود .3 .سابقه افسرردگی در خرانواد

(کلین و ممکارا .)1999،،مررکالف اوزیره دورا ،رشرد نیرز
بهعنوا ،موردی است که تأ یر عمد ای بر برخی از اختالالف
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ش صرریتی داشررته (جانسررو ،و ممکررارا 2001،،زانررارینی و

ممچنین بر اسا

مراح انجا تیقیق در مرحلره سرو
این مقوالف یک

ممکارا )1997،،که ایرن مرورد از زمینرهسرازمای ش صریت

کدگذاری یعنی کدگذاری انت ابی بر اسا

افسرد میسوب میگردد .در این میا ،سبک شناختی و شیو
پررردازش اطالعرراف ماننررد سرربکمررای اسررنادی و حافررره

نرریه زمینهای در قازب مدل پارادایم سره بعرد اساسری ازورو
شام این موارد  .1شرایب علری :شرام عوامر شرناختی و

سرگذشتی در کنار متغیرمای عمد ای چو ،مررکالف دورا،

عوام رفتاری .2 ،شرایب مداخله :شام ناامیردی بره درمرا،،

اوزیررره کرررودکی (رز و ممکرررارا 1992،،کررروی کرررن و

یمن داشتن سوابق قبلی انواع افسردگی ،تر یص نامناسب،

بروین )1995،و سابقه خانوادگی افسرردگی در ایجراد مرزمن

درما ،نامناسب .3 ،زمینه مرا :شرام دو عامر

خرانوادگی و

شد ،افسردگی نقش دارند .با این حال سربکشرناختی خرود

روابب اجتماعی و نیز شغلی و تیصیلی و مازی.

عام مستقیمتری در ایجاد افسردگی است که خرود مترأ ر از

تداو افسردگی ناشی از وجود افسردگی است کره خرود

ش صیت و خلق افسرد بود و با سبک روابرب برین فرردی،

به عل شناختی و رفتاری و میجانی و خلقوخو ایجراد شرد

در تعام مستقیم است .سبک روابب بین فردی برا ش صریت

است .اما دوا  ،تیت ترأ یر چهرار مویروع اصرلی اسرت.

مرتبب بود (دیلیلو )2001 ،1و به نرر مریرسرد تیرت ترأ یر
زیاد سبکشناختی بهخصوص سربک پاسر مرای نرر واری

ن ست عوام درمانی ،که مهمترین مویوع در  ،،تر یص
و درما ،نامناسب است که تعدد دور مای درمانی را به ممرا

است (نوزن-موکسما و داویز .)1999 ،2برا ایرن حرال سربک

داشته و طبیعی است که موجرب کرامش امیرد گردیرد و از

روابب بین فرردی نیرز برهعنروا ،عامر مسرتقیمی در ایجراد

طرفی مصرو طروالنیمردف دارومرا و تیرت کنتررل برود،

افسردگی مزمن میسوب میگردد که از طرفی مری توانرد برا

طوالنیمدف فرد افسرد با دارو ،موجب احسرا

نراتوانی و

یک عام مستقیم دیور بنا استر مزمن در ارتبراف برود و
از سویی مترأ ر از ش صریت فررد باشرد (بنجرامین.)1996 ،3

کررامش عررزفنف ر او مرریگررردد (مررور و گارزنررد.)2003 ،
ممچنررین عررزفنف ر بررهعنرروا ،یررک عام ر پرریش ینررد یررا

مزمن نیرز خرود مترأ ر از سرایر حروادث مهرم

سیبپذیری برای افسردگی شناختهشد  ،اما تداو افسرردگی

عام استر

استر زای زندگی (مارکن

و زوتر )2001 ،4و ویژگی مرای

میتواند پیامدمای شدیدی برای عزفنف
5

فرد داشرته باشرد

ش صیتی و سبک روابب بین فردی و شناختی (مرامن)1991،
بر ایجاد افسردگی مزمن ا ر مستقیم دارد .بنابر نچه ذکر شرد

(اکسررریکال ،میرشرررفلد و یروانیرررا .)1983 ، ،دو  ،عوامرر
جسمانی چو ،وجود بیماری مای معموالا توأما ،با دردمرای

درمجموع ،سه عامر سربک شرناختی ،روابرب برین فرردی و

مزمن و تعدد ،ما در طول زندگی فرد ،وی را مموار نورا،

استر

مزمن ،نقش مستقیمی در افسردگی مزمن داشرته کره

و دزررواپ

نسرربت برره سررالمتش مرریسررازد و احسررا

مر سه عام  ،یمن ارتباف با مم ،متأ ر از ش صریت و خلرق

توانمندی اش در مقاب وجود سایر مرکالتی چرو ،پیردایش

بود که از طرفی سابقه خانوادگی در افسرردگی و اخرتالالف
ش صیت و مرکالف اوزیه دورا ،کودکی نیز ،یرمن ارتبراف

افسردگی را بسیار پایین می ورد.
سو  ،وجرود مررکالف خرانوادگی ،سرابقه افسرردگی و

تعاملیشا ،با مم ،بر این ش صیت و خلق ،بهطور مسرتقیمی

ارتباطاف اجتمراعی در ترداو افسرردگی نقرش مهمری دارد.

مررؤ ر اسررت .مرروارد مررذکور م ریتواننررد درمجمرروع موجررب

تیقیقاف متعدد نرا ،می دمرد ،دور مرای رفرت و برگررتی

سیبپذیری باال در مقابر افسرردگی مرزمن در فررد گرردد.
درنهایت با مطازعه پژومشمای پیرین میتروا ،دریافرت کره

افسردگی در افراد باسابقه وجود این اختالل در خرانواد شرا،
بیرتر از سایرین است (کلین ،کالر  ،دانسکی و مارگوزی ،6

بسیاری از عوام در افسردگی مزمن ممچنا ،مرورد بررسری

 1988گررودمن ،گوزدسررتین ،دامررز ،مررورواف ،سرروبین،

قرار نورفته و نیاز به انجا تیقیقاف بیررتری در ایرن زمینره

ویکرامارانررت و ممکررارا .)1994 ، ،ممچنررین مرررکالف

است.

اجتماعی ،اجتناب و انزوای بیرتر را به ممرا داشته که فرد را
2. Davis
4. Harkness, Luther
6. Klein, Clark, Dansky, Margolis

7

1. DiLillo
3. Benjamin
5. Akiskal, Hirschfeld. & Yerevanian
7. Goodman, Goldstein, Adams, Horwath, Sobin, Wickramaratne
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از میر مایی که مریتواننرد او را از افسرردگی دور نماینرد،

باعث میگرردد خلرق افسررد در  ،زیراد تغییرر نکنرد .امرا

میرو میسازد .کوین 1بیث مفصلی را مطرح نمود کره در

ممچنا ،نباید از نقرش عوامر زیرر بنرایی چرو ،مررکالف

 ،اسررتدالل نمررود مرررکالف بررین فررردی نقررش مهمرری در
طوالنیتر شد ،دور مای افسرردگی برازی مریکنرد (کروین،

شناختی و رفتاری در پیدایش اوزیه اختالل غاف برود .یرمن
نکه این دسته از مرکالف در شرایب تداو افسردگی ،تثبیت

 1976جونیور 2و کوین .)1999 ،برا در نررر گررفتن نرریره
کوین ،فرد افسرد با توجه به نکه به دنبال اطمینا ،یابی بیش

گردید  ،تردید گرته و خود موجرب افرزایش شردف خرود

اختالل افسردگی میگردند ،.تیزدی  )1983،1988( 9و نوزن-
10

از انداز ای در خصوص عرق و حمایت است تأ یر منفی برر

موکسما ( )1991نرریره مرای شرناختی را در مرزمن شرد،

دیورا ،،بهخصوص اعضای خرانواد و دوسرتانش دارد .ایرن

افسردگی ،پیررنهاد نمرود انرد .فریریاف فعازیرت افتراقری

11

خواسته مای بیش ازحد ،اغلب بیزارکننرد  3شرد و برهعنروا،

تیزدی نرا ،میدمد که سراز مرای منفری خاصری در فعرال

غازی بر فرسایش روابب مهم در زندگی فرد تلقی میگردند.

کرد ،افسردگی نقش دارند ،که  ،ما به نوبه خود باعث ایجاد

بنابراین دریافت در و حمایت از فرد افسرد کامشیافتره و

تفسیر منفی از رویدادمای جدیرد مریگردنرد .نرریره سربک

از طرفی خواسته مرایش را از دیوررا ،شردف مریب ررد ،و
درنتیجه یک چرخه معیوب و باطلی شک مریگیررد .از برین

پاس نوزن-موکسما نیز نرا ،میدمد که نر وار در پاسر
به خلق افسرد (در مقاب حر مسرئله) ترداو ب رش مردف

حوادث منفی زندگی ،مرکالف زناشویی و بین فردی بهویژ

افسردگی است .ایجاد افسردگی ممچنین تیت ترأ یر عوامر

در بیمارا ،مبتال به افسردگی مزمن در مقایسره برا افسرردگی

غیرمستقیمتری چو ،خلرق و تنرریم میجرانی ر مریدمرد.

12

13

حاد شای است (گوتلیپ و مامن .)2010،4ممچنین برر طبرق

واتسو ،و کالر

نتررایج مطازعرراف ،تعررداد بیرررتر دور مررای قبلرری و سررابقه
خانوادگی در افسردگی ،مردو تداو افسرردگی را پریشبینری

که عاطفه مثبت پایین و عاطفه منفی براال ،برهصرورف مسرته
اصلی در خلق افسرد در افراد مستعد به اختالالف افسردگی

( )1995این مفرویه را مطررح نمودنرد

کرد اند (اسکاف .)1988 ،5چهار  ،ویرعیت مرازی ،شرغلی و

وجود دارد .درنهایت اگرر ممره ایرن ابعراد منجرر بره ایجراد

تیصیلی ،چنانچه دارای شررایب نرامطلوبی باشرد ،بره دزیر

افسررردگی گردنررد ،نوررا چهررار عام ر جسررمانی ،درمررانی،

درگیری عمد ای کره مرر فررد برا ایرن مویروعاف در طری
زندگیاش در زمانی طوالنی دارد ،میتوانند مموار احسرا

خانوادگی/اجتماعی و شغلی/تیصیلی ،موجب تداو مر چره
بیرررتر  ،مرریگررردد .بنررابراین در شرررایب درمررانی اخررتالل

ناریایتی و کامش انرژی روانی را به دنبال داشرته ،کره ایرن

افسردگی مرزمن ،بهترر اسرت اوزویرت و توجره ن سرتین در

مویوع موجرب شکسرته شرد ،مقاومرت فررد در تقابر برا

درما ،،به این چهار مقوزه باشد.

افسردگی ایجاد شد  ،میگردد.
در مقایسرره بررا افسررردگی اساسرری ،افررراد دارای افسرررد
خویی ،بهعنوا ،نوع مزمن افسردگی ،سطح سازگاری پایینتر،
پیش گهی یعی تر ،عال م مالنکوزیک 6و صفاف ش صریتی

درمرحررال نرریرره زمینررهای حاصرر از ایررن پررژومش
تبیین کنند  ،است که اخرتالل افسرردگی عمردتاا ناشری از
عوام شناختی و رفتاری است که در تعام با مم بود و این
عوام خود متأ ر از خلقوخو و عوام تنرریم میجرانیانرد و

افسرد ساز بیرتری دارند (کالر  ،برک و زفرورد.)1999 ،7

تداو این اختالل با وجود شرایب مداخلهای عوام درمرانی

مرکالف خانوادگی و شغلی این افراد بیرتر بود و در روابب
بین فردی مرکالف شدیدتری دارند (کالیرن ،نرورد ،،فررو،

و جسمانی و نیز در زمینره عوامر خرانوادگی و اجتمراعی و
عوام شغلی ،تیصیلی و مازی حاص گردید  ،که منجرر بره

زیدر ،کاش ،اسکوارتز ،رنسو )1998 ،8،که ایرن مویوعراف

2. Joiner
4. Gotlib & Hammen
6. Melancholic
8. Klien & Nordon& Ferro& Leader& Kasch& Schwartz& Aronson
10. Nolen-Hoeksema
12. response style theory

بروز نرانوا ،تر یصی افسردگی مزمن میگردد.
1. Coyne
3. aversive
5. Scott
7. Clark, Beck & Alford
9. Teasdale
11. differential activation hypothesis
13. Watson, Clark

 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی/ 98
project. Acta Psychiatrica Scandinavica, 112(6),
425e433.
Goodman DW, Goldstein RB, Adams PB, Horwath E,
Sobin C, Wickramaratne P, Weissman MM.
(1995). Relationship between dysthymia and major
depression:an analysis of family study data.
Depression 2:252–258.
Gotlib, C. & Hammen, F. (2010).Handbook of
depression. 3rded.Newyork, Guliford Press; PP:
21-45,P3,.
Hamilton, M. (1960). A rating scale for Depression.
Journal
of
Neurology,
Neurosurgeryand
Psychiatry, 23, 56–62.
Herzele, A. V. & Woerkum, C. M. (2008), “Local
Knowledge in Visually Mediated Practice”,
Journal of Planning Education and Research, 27,
444-456.
Joiner, T.E. (2000). Depression’s vicious scree: selfpropagating and erosive processes in depression
chronicity. Clin Psychol Sci Pract 7:203–218.
Keller, M.B.; Klein, D.N.; Hirschfeld, R.M.A.;
Kocsis, J.H.; McCullough, J.P.; Miller,I.; First,
M.B.; Holzer, C.P.; Keitner, G.I.; Marin, D.B. &
Shea, T. (1995). Results of the DSM-IV Mood
Disorders Field Trial. American Journal of
Psychiatry, 152,843–849
Kessler, R. C.; Berglund, P.; Demler, O.; Jin, R.;
Merikangas, K. R. & Walters, E. E.. (2005).
Lifetime prevalence and age-of-onset distributions
of DSM-IV disorders in the national comorbidity
survey replication. Archives of General
Psychiatry,62(6), 593-602.
Klein, D.N.; Clark, D.C.; Dansky, L.& Margolis, E.T.
(1988).Dysthymia in the offspring of parents with
primary unipolar affective disorder. J Abnorm
Psychol 97:265–274.
Klein, D. N.; Arnow, B. A., Barkin, J. L.; Dowling, F.;
Kocsis, J. H.& Leon, A. C. (2009). Early adversity
in chronic depression: clinical correlates and
response to pharmacotherapy. Depression and
Anxiety, 26(8), 701-710.
Klein, D. N., Shankman, S. A., & Rose, S.. (2006).
Ten-year prospective follow-up study of the
naturalistic course of dysthymic disorder and
double depression.The American Journal of
Psychiatry, 163(5), 872-880.
Klien. D. N., Norden, K. A., Ferro, T., Leader, J. B.,
Kasch,K. L., Klien, L. M., Schwartz, J. E. &
Aronson. T. A. (1998).Thirty month naturalistic
follow up study of early onset dysthymic
disorder:course, diagnostic stability, and prediction
of outcome. Journal of Abnormal Psychology, 107,
338-348
Maddux, R. E., Riso, L. P., Klein, D. N., Markowitz,
J. C., Rothbaum, B. O., Arnow, B. A.,et al. (2009).
Select comorbid personality disorders and the
treatment of chronic depression with nefazodone,
targeted
psychotherapy,
or
their
combination.Journal of Affective Disorders,
117(3), 174-179.
Malogiannis, I.A.; Arntz, A.; Spyropoulou, A.;
Tsartsara, E.; Aggeli, A.; Karveli, S.; Vlavianou,
M.; Pehlivanidis, A.; Papadimitriou, G.N.&

منابع

Akdemir, A.; Örsel, S.; Dag, İ.; Türkçapar, H.; İşcan,
N. & Özbay, H. (1996). Hamilton dep-resyon
derecelendirme olceginin gecerliligi, guvenilirligi
ve
klinikte
kullanımı.Psikiyatri
Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi; 4:251-259.
Akiskal, H.S.; Hirschfeld, R.M.A. & Yerevanian, B.I.
(1983). The relationship of personality to affective
disorders: a critical review. Archives of General
Psychiatry,40, 801–810.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic
and statistical manual for mental disorders (5th
ed.). Washington, DC: Author.
Angst, J.; Gamma, A.; Rossler, W.; Ajdacic, V. &
Klein, D. (2011). Childhoodadversity and
chronicity of mood disorders. European Archives
of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 261(1),
21-27.
Brockmeyer, T.; Kulessa, D.; Hautzinger, M.; Bents,
H.; Backenstrass, M. (2015). Differentiating earlyonset chronic depression from episodic depression
in terms of cognitive-behavioral and emotional
avoidance. Affect;175,418–423.
Brown, G. W.; Craig, T. K. & Harris, T. O. (2008).
Parental maltreatment and proximal risk factors
using the childhood experience of care & abuse
(CECA) instrument:a life-course study of adult
chronic depression e 5. Journal of Affective
Disorders, 110(3), 222-233.
Cheng, Y. C.; Ng, K. H. & Mok, M. M. C. (2002),
Economic Considerations in Education Policy
Making: A Simplified Framework, International
Journal of Educational Management, 16 (1), 18–
39.
Clark, L.A.; Watson, D. (1999).Temperament: a new
paradigm for trait psychology. In:Pervin LA, John
OP, eds.Handbook of Personality: Theory and
Research.2nd ed.New York:Guilford Press,pp
399–423.
Coyne, J.C. (1976). Depression and the response of
others. J Abnorm Psychol 43:43–48.
Cuijpers, P.; Van Straten, A.; Schuurmans, J.; van
Oppen, P.; Hollon, S. D. &Andersson, G. (2010).
Psychotherapy for chronic major depression and
dysthymia:a meta-analysis. Clinical Psychology
Review, 30(1), 51-62.
Dowd, E. T. (2004). Depression: theory, assessment
and new direction in practice. International
Journal of Clinical and Health Psychology, 4(2),
413-423.
Fennel, M., Bennet- Levy, J., & Watsbrok, D. (2004).
In Benenet-Levy et al. (2004). Cognitive Therapy.
New York: Oxford Press.
First, M.B.; Gibbon, M.; Spitzer, RL.; Williams,
J.B.W.& Benjamin, L.S. (1997). Structured
Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality
Disorders, (SCID-II). Washington, D.C.: American
Psychiatric Press, Inc.
Gilmer, W. S., Trivedi, M. H., Rush, A. J.,
Wisniewski, S. R., Luther, J., Howland, R. H.,et al.
(2005). Factors associated with chronic depressive
episodes: a preliminary report from the star-d

99 /  یک نظریه زمینهای:اجتماعی افسردگی مزمن-الگوی بومی آسیبپذیری روانی
resistance? In W.A.Nolen, J. Zohar, S.P.
Roose&J.D.
Amsterdam(Eds),
Refractory
Depression: Current Strategies and Future
Directions. Chichester, UK: John Wiley & Sons
Torpey, D. C. & Klein, D. N. (2008). Chronic
depression: update on classification and
treatment.Current Psychiatry Reports, 10(6), 458464.
Watson, D. & Clark, L.A. (1995). Depression and the
melancholic temperament. Eur JPers 9:351–366.
Williams, J. M. G.; Chan, S.; Crane, C.; Barnhofer, T.;
Eade, J. & Healy, H. (2006). Retrieval of
autobiographical memories: the mechanisms and
consequences of truncated search. Cognition &
Emotion, 20, 351-382.

Zervas, I. (2014). Schema therapy for patients with
chronic depression: A single case series study.
Journal of Behavior Therapy and Experimental
Psychiatry. 45(3), 319-29.
Michael, B.; First, M.D.; Janet, B. W.; Williams, D.;
Rhonda ,S.; Karg, P.; Robert, L& Spitzer,
M.D.(2016). Structured Clinical Interview for
DSM-5® Disorders—Clinician Version (SCID-5CV). American Psychiatric Association
Miller, I.W.; Bishop, S.B.; Norman, W.H. & Keitner,
G.I. (1985). Cognitive/behavioural therapy and
pharmacotherapy with chronic, drug-refractory
depressed inpatients: a note of optimism.
Behavioural Psychotherapy, 13, 320–327.
Moore, R. & Garland, A. (2003). cognitive therapy for
chronic and persistent depression. Wiley Editorial.
Morris,B.H. (2005). Does emotion predict the course
of major depressive disorder? A review of
prospective studies. Br. J. Clin. Psychol.48:255–
273.
Nanni, V.; Uher, R. & Danese, A. (2012). Childhood
Maltreatment Predicts Unfavorable Course of Illness
and Treatment Outcome in Depression: A MetaAnalysis.American Journal of Psychiatry, 169(2),
141-151.
Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression
and their effects on duration of depressive
episodes. J Abnorm Psychol 100:569–582.
Paddock JR, Nowicki S. (1986). Paralanguage and the
interpersonal impact of dysphoria: it’s not what
you say but how you say it. Social behavior and
Personality;14, 29-44
Riso, L. P., Miyatake, R. K., & Thase, M. E.. (2002).
The search for determinants of chronic depression:
a review of six factors. Journal of Affective
Disorders, 70(2),103-115.
Scott, J. (1988). Chronic depression. British Journal
of Psychiatry, 153, 287–297.
Smit, F.; Cuijpers, P.; Oostenbrink, J.; Batelaan, N.;
De Graaf, R. & Beekman, A. (2006).Costs of nine
commonmental disorders: implications for curative
and preventive psychiatry. The Journal of Mental
Health Policy and Economics, 9(4), 193-200.
Stefos, G.; Bauwens, F.; Starter, L.; Pardoen, D.&
Mendlewicz, J. (1996).Psychosocial predictors of
major affective recurrences in bipolar disorder: a
4-year longitudinal study of patients on
prophylactic
treatment.
Acta
Psychiatr
Stand.;93,420-426.
Teadale, J.D. (1988). Cognitive vulnerability to
persistent depression. Cognition Emotion 2:247–
274.
Teasdale, J.D. (1983). Negative thinking in
depression: cause effect or reciprocal relationship?
Adv Behav Res Ther 5:3–26.
Teasdale, J. D.; Segal, Z. V.; Williams, J. M. G.;
Ridgeway, V. A.; Soulsby, J. M. & Lau, M. A.
(2000). Prevention of relapse/recurrence in major
depression by Mindfulness-based cognitive
therapy. Journal of Consultig and Clinical
Psychology, 68, 615-623.
Thase, M.E. (1994). The roles of psychosocial factors
and psychotherapy in refractory depression:
missing pieces in the puzzle of treatment

