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  תקציר

  

  

 הקשר בין רומינציה לבין הטיית פרשנות שלילית לגירויים עמומים המחקר הנוכחי בחן את אופי

בהתבסס על פרוצדורת אימון המאפשרת . וזאת לאור ממצאים קודמים המעידים על הקשר ביניהן

 השפעת הטיית פרשנות על רמת הרומינציה המצבית של משתתפים נהבחנ, מניפולציה של הטיית הפרשנות

היה עליהם להחליט האם צמדי בה , עברו מטלת אימוןהמשתתפים . שאינם בעלי רומינציה תכונתית

אומנו להטיית פרשנות בקבוצת הניסוי המשתתפים . או לאוהמילים המוצגים להם קשורים סמנטית 

באופן עקבי למשמעותם , שלילית וניטראלית, י הצמדת הומוגרפים בעלי שתי משמעויות"שלילית ע

שלילי ללא חשפו לתוכן נ אויטראלית פים אומנו להטיית פרשנות נהמשתתביקורת שני תנאי ב. השלילית

 בה ההחלטה הלקסיקאלית יעילות המניפולציה בעזרת פרדיגמת לאחר מכן נבחנה. אפקט אימון

 מילים או הינם, שהוצגו לאחר הומוגרפים מטרימים , גירויי המטרהתבקשו להחליט האםההמשתתפים 

ת מצב מעורר רומינציה בעזרלאחר יצירת , לבסוף. י התגובה שלהם ונמדדו זמנמשמעות-רצף אותיות חסר

הממצאים מראים כי .  של המשתתפים מידת הרומינציה המצביתנהבחהעלאת זיכרון של אירוע שלילי נ

אולם לא נמצא הבדל ברמת הרומינציה המצבית בין המשתתפים שאומנו להטיית , האימון היה יעיל

לאור מגבלות מתודולוגיות . שאומנו להטיית פרשנות נייטראליתפרשנות שלילית לבין המשתתפים 

עולה צורך בהמשך מחקר לשם הבנה מעמיקה יותר של , המטלותהנובעות מבחירת המשתתפים ומאופי 

  . אופי הקשר בין רומינציה להטיית פרשנות שלילית
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Abstract 

 

The current study has investigated the nature of the connection between rumination and 

negative interpretation bias of ambiguous stimuli in light of previous findings which have 

found a connection between the two. Based on a training procedure that allows manipulation 

of the interpretation bias, this study investigated the influence of interpretation bias on state 

rumination in participants with low trait rumination. In the training task, participants had to 

decide if word pairs which were presented to them were semantically related or not. In the 

experiment group participants were trained to a negative interpretation bias by continuously 

pairing homographs with two meanings, negative and neutral, to their negative meaning. In 

the control conditions participants were trained to a neutral interpretation bias or were 

exposed to negative content without a training effect. Later, the manipulation efficiency was 

examined using the lexical decision paradigm, in which participants were asked to decide 

whether the target stimuli, which were displayed after priming homographs, are words or 

meaningless letter sequences, and their response time was measured. Finally, after provoking 

rumination by describing a memory of a negative event, the participants' state rumination was 

measured. Findings show that the training was effective, but there was not a significant 

difference between state rumination levels of participants who were trained to negative 

interpretation bias and participants who were trained to neutral interpretation bias. Due to 

methodological limitations concerning participants selection and the nature of the tasks, 

further research is required for better understanding the nature of the connection between 

rumination and negative interpretation bias. 
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 מבוא

  

בסיבות , ונייםישנם אנשים בעלי נטייה להתמקד באופן חוזר ונשנה בסימפטומים דיכא

רומינטיביים ). Nolen-Hoeksema, 1991(נטייה זאת נקראת רומינציה . לסימפטומים ובהשלכותיהם

רומינציה מעלה , בנוסף). Mor & Winquist, 2002(שנמצא קשור למצב רוח שלילי , נוטים למיקוד פנימי

 ,Ward(רון בעיות מעכבת התנהגות אינסטרומנטאלית ופוגעת בתהליך פת, חשיבה שלילית פסימית

Lyubomirsky, Sousa, & Nolen-Hoeksema, 2003; Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1995; 

Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008 .(  

 ,Nolen-Hoeksema & Morrow(מחקרים מצאו כי רומינציה מחריפה ומאריכה מצב רוח דכאוני 

של הפרעות דיכאון ופריצה של ,  יותר של סימפטומים דיכאונייםרומינציה מנבאת רמות גבוהות). 1993

נמצא כי , מעבר לכך). Nolen-Hoeksema, Stice, Wade, & Bohon, 2007(אפיזודות דיכאוניות חדשות 

 ,Bagby, Rector, Bacchiochi(רומינציה היא תכונה יציבה יחסית לאורך זמן ללא תלות ברמת הדיכאון 

& McBride, 2004.( כגורם סיכון ממצאים אלה עולה כי רומינציה היא בעלת תפקיד משמעותי מ

מהווה נתח נכבד מהנטל על אשר דיכאון היא ההפרעה הפסיכיאטרית הנפוצה ביותר מאחר ש .לדיכאון

היא בעלת של רומינציה הבנת המנגנונים העומדים בבסיסה , )Heymen et al., 2006(מערכות הבריאות 

  .ותיתחשיבות קלינית משמע

 ,brooding) Treynor- וreflection: מחקר עדכני הראה כי רומינציה מורכבת משני גורמים

Gonzalez, & Nolen-Hoeksema, 2003 .(Reflection הוא גורם אדפטיבי של רומינציה המאופיין בפנייה 

לעומת . יםתכליתית פנימה המוכוונת לפתרון בעיות קוגניטיבי במטרה להקל על הסימפטומים הדיכאוני

ת בהשוואה פסיבית של הסיטואציה עם סטנדרטים נאדפטיבית המאופיי- היא פעולה לאbrooding, זאת

 ואף נמצא brooding-המחקר בתחום בשנים האחרונות התמקד בגורם ה, בשל כך. שאינם ניתנים להשגה

 & Bernblum & Mor, 2010 ;Burwell(קשר בינו לבין הטיות קוגניטיביות שונות אשר מאפיינות דיכאון 

Shirk, 2007; Joormann, Dkane, & Gotlib, 2006.(  

הוביל לבחינת הקשר  ,brooding-ובפרט גורם ה, אופייה של הרומינציה כחזרתית ובלתי נשלטת

ממצאים שונים תומכים ). Davis & Nolen-Hoeksema, 2000(בינה לבין ליקויים והטיות קוגניטביות 

רומינציה נמצאה קשורה באופן כללי למגוון : ן ליקויים והטיות קוגניטיביותבקשר בין רומינציה לבי
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, עמדות דיספונקציונליות, כולל ביצוע היקשים וקישורים שליליים, סגנונות קוגניטיביים לא מסתגלים

, למרות זאת). Davis & Nolen-Hoeksema, 2000(חוסר אונים נלמד וביקורת עצמית מוגברת , פסימיות

, ונה לא נבדק הקשר בין רמת הרומינציה התכונתית ובין הטיה קוגניטיבית משמעותית נוספתעד לאחר

  .היא הטיית פרשנות

מתן פרשנות הוא התהליך באמצעותו ניתנת משמעות אחת למידע עמום במטרה לבנות ייצוג 

שלילי חיובי או , כשהטיה בתהליך זה תתבטא בפרשנות הנוטה באופן שיטתי לכיוון מסוים, מנטאלי

)Blanchette & Richards, 2004 .( תיאוריות קוגניטיביות הציעו במרוצת השנים כי אנשים בעלי דיכאון

 ,Beck(נוטים לפרש מידע עמום באופן שלילי והפירוש המוטה הזה יוצר ומשמר את מצב הרוח השלילי 

 אנשים מדוכאים מחקרים שונים אכן מצאו נטייה לפירוש שלילי של גירויים עמומים בקרב). 1976

)Lawson, MacLeod & Hammond, 2002; Mogg, Bradbury & Bradley, 2006( . אמנם ממצאים

אך נראה כי הטיית הפרשנות בדיכאון באה לידי , אלה אינם עקביים בשימוש בפרדיגמות מחקריות שונות

פרדיגמות , תלעומת זא. ביטוי רק בפרדיגמות בהן מתאפשרת הפנייה עצמית של הפרשנות השלילית

לא מעוררות את הטיית , )comprehension task(לדוגמא מטלת הבנה , המחייבות פרשנות הנוגעת לאחר

  ). Mogg, Bradbury & Bradley, 2006(הפרשנות המאפיינת דיכאון 

, קודםבמחקר , לרומינציהובשל הקשר שבין דיכאון , דיכאון והטיות פרשנותבין  אופי הקשרלאור 

רמת הטיית פרשנות שלילית בין  ותכונתית  של רומינציהbrooding-גורם השל קשר בין רמת  קיומו נבדק

בפרדיגמת  נעשה שימושבמחקר זה   .)Mor, Hertel, Ngo, Shachar & Redak, 2013(לגירויים עמומים 

. )1992 (Richards and Frenchבהתבסס על מאמרם של ) Lexical decision task(ההחלטה הלקסיקאלית 

השוואת זמני . מילים- מילים או לאהינם גירויי המטרה לקבוע האםמתבקשים זו המשתתפים במטלה 

התגובה למילות מטרה מסוגים שונים לאחר הטרמה של גירוי בעל משמעות עמומה מאפשרת ללמוד על 

בחינת  הומוגרפים ושלבאמצעות הטרמה רומינציה  הקשר בין הטיות פרשנות לבין נבחן .הטיות בפרשנות

שלילית ניטראלית או : תחילה הוצג למשתתף הומוגרף בעל שתי משמעויות אפשריות. הפרשנות שלהם

המחקר . והיה עליו להחליט האם גירוי המטרה שהוצג לאחר מכן הוא מילה או לא, )בעלת תוכן דכאוני(

זמן  מצא כיה בין זמני התגובה למילות מטרה הקשורות לאחת משתי המשמעויות של ההומוגרף ווהשו

התגובה למילות מטרה המתקשרות למשמעותו השלילית של ההומוגרף קצר יותר בהשוואה לזמן התגובה 

נמצא , כלומר.  גבוהה יותרbrooding-ככל שרמת ה למילות המטרה המתקשרות למשמעותו הניטראלית
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שלילית הות פרשנהרמת הטיית בין  ותכונתית  של רומינציהbrooding-גורם הבין רמת חיובי קשר 

  .לגירויים עמומים

תיאוריות  אמנם תומך בשליליתהפרשנות ה הטיית ביןרומינציה והממצא לגבי הקשר החיובי בין 

 ,Beck (יוצר ומשמר את מצב רוח שלילי מידע עמום באופן שליליכי פירוש של הציעו אשר קוגניטיביות ה

הקשר ההדוק שנסקר בספרות בין רומינציה בשל . אך הוא אינו מאפשר להסיק לגבי הקשר הסיבתי, )1976

יתכן  .התנהגותי-הוכחת קשר סיבתי שכזה היא בעלת משמעות רבה לתחום הטיפול הקוגניטיבי, ודיכאון

 בחינת התפקיד .שינוי של הטיית הפרשנות השלילית לכלול ברומינציהשעל טיפול משמעותי ואפקטיבי 

ינציה תתאפשר בעזרת מטלה שתייצר מניפולציה ישירה הסיבתי של הטיית פרשנות שלילית בפגיעות לרומ

מניפולציה חולפת של , תחת הנחת הסיבתיות. של ההטייה ובחינת השפעת המניפולציה על הרומינציה

הטיית פרשנות צריכה להשפיע על רמת הרומינציה המצבית בתגובה לחוויה של מצב מעורר רומינציה מיד 

פולציה חולפת ההנחה היא כי תושפע רמת הרומינציה המצבית ולא מאחר ומדובר במני. לאחר המניפולציה

  . ניתן להניח כי יחול שינוי ברמת הרומינציה כתכונה

Grey and Mathews (2000)היו הראשונים לדווח על מניפולציה ניסויית של הטיית פרשנות  .

עמומות הובילה לזמני בסדרת ניסויים הם מצאו כי חשיפה שיטתית לפתרונות מאיימים בתגובה למילים 

. תגובה מהירים יותר למשמעות המאיימת באופן המדמה הטיית פרשנות שלילית המאפיינת מצבי חרדה

 קשורים הם להחליט האם צמדי מילים לגביהם הם התבקשו למשתתפים וצג תחילה הו במחקרם3בניסוי 

מילים בעלות משמעות ת י הצג"מטלה זאת אפשרה מניפולציה של הטיית הפרשנות ע. סמנטית או לאו

 לאחר מכן בוצעה .בהתאם לתנאי האימון, שלילי או נייטראלי, עמומה תמיד עם מילים בעלות קשר סמנטי

) Lexical decision task(שימוש בפרדיגמת ההחלטה הלקסיקאלית בדיקת מניפולציה באמצעות 

 ,רוי בעל משמעות עמומהלאחר הטרמה של גי ).Richards and French) 1992בהתבסס על מאמרם של 

השוואת ב. משמעות- האם גירויי המטרה הינם מילים או רצף אותיות חסרלהחליטתבקשו ההמשתתפים 

הנייטראלית או , שונות של המילה המטרימהת היוזמני התגובה למילות מטרה הקשורות למשמעו

  . אימוןנמצא כי זמן התגובה היה קצר יותר למילות מטרה שתאמו את תנאי ה ,השלילית

 שימש לבחינת הקשר הסיבתי בין הטיית Grey and Mathews (2000)שלב האימון שפיתחו 

לאחר שלבי ) Wilson et al.) 2006במחקרם של . פרשנות שלילית של גירויים עמומים לבין תגובות חרדה

. נחשפו המשתתפים לסרטים מעוררי חרדה ונמדדה רמת החרדה שלהם, האימון ובדיקת המניפולציה

נמצא כי העלייה בתגובת החרדה הייתה גבוהה יותר בקרב הקבוצה שאומנה להטיית פרשנות שלילית ובכך 
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 עם .אוששה השערת הקשר הסיבתי בין הטיית פרשנות שלילית של גירויים עמומים לבין תגובות חרדה

  .הקשר הסיבתי בין הטיית פרשנות ורומינציה טרם נחקר, זאת

ת תרומה סיבתית ן דומה ההשערה כי הטיית פרשנות הינה בעל באופתיבחןבמחקר הנוכחי 

בכדי לנטרל את השפעתה , משתתפי המחקר יהיו בעלי רמת רומינציה תכונתית נמוכה .לרומינציה מצבית

של רמת הרומינציה התכונתית כגורם מתערב וכן לאור המגבלה האתית באימון להטיית פרשנות שלילית 

 Grey and Mathews (2000השפעתו של תהליך האימון שפיתחו תוערך . ההבקרב בעלי רמת רומינציה גבו

, Experiment 3) של מצב מעורר רומינציה מיד לאחר שלבי רמת הרומינציה המצבית בתגובה לחוויה  על

בה יהיה עליהם להחליט האם צמדי , מטלת אימוןיעברו המשתתפים , ראשית. מניפולציהאימון ובדיקת 

מילים בעלות משמעות עמומה יוצגו תמיד עם מילים . להם קשורים סמנטית או לאוהמילים המוצגים 

בכדי . בהתאם לתנאי האימון אליו יוקצו המשתתפים רנדומאלית, שלילי או נייטראלי, בעלות קשר סמנטי

להפריך את ההסבר החלופי לפיו ההבדל ברומינציה בין קבוצות הניסוי לאחר המניפולציה הוא תוצר של 

 יחשפו המשתתפים לתוכן נוסףתנאי ביקורת ב, ה לתוכן השלילי ולא תוצר של אימון להטיית פרשנותחשיפ

 ההחלטה הלקסיקאליתבחן יעילות המניפולציה בעזרת פרדיגמת תילאחר מכן . שלילי ללא אפקט אימון

)Richards & French, 1992 ( רצף   מילים אוהינם גירויי המטרה יתבקשו להחליט האםהמשתתפים בה

בחן תי מצב מעורר רומינציה בעזרת העלאת זיכרון של אירוע שלילי ויווצר, לבסוף. משמעות-אותיות חסר

  . מידת הרומינציה המצבית

בהטיית הפרשנות בין המשתתפים שיעברו אימון יימצא הבדל מובהק  כי  הינההשערת המחקר

 שהטיית הפרשנות השלילית בתנאי כך, להטיית פרשנות שלילית לבין המשתתפים בשני התנאים האחרים

השערה היא כי האימון , כלומר. של המשתתפים בשני התנאים האחריםזה תהיה גבוהה יותר מזאת של 

במידת הרומינציה המצבית בין השערה נוספת הינה כי יימצא הבדל מובהק , כמו כן. יימצא יעיל

כך שמידת ,  בשני התנאים האחריםהמשתתפים שיעברו אימון להטיית פרשנות שלילית לבין המשתתפים

הרומינציה המצבית של המשתתפים בתנאי זה תהיה גבוהה יותר מזאת של המשתתפים בשני התנאים 

ההשערה הינה כי ימצא מתאם בין מידת הטיית הפרשנות לבין רמת הרומינציה , מעבר לכך. האחרים

ינציה המצבית תהיה גבוהה יותר כך שככל שהטיית הפרשנות השלילת גבוהה יותר מידת הרומ, המצבית

 כי ימצא קשר סיבתי בין הטיית פרשנות שלילית ההשערה הינה, במילים אחרות. בתנאי הניסוי השונים

  .לגירויים עמומים לבין רמת הרומינציה המצבית
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  שיטה

  משתתפים

בתמורה לקרדיט לקורס או השתתפו בניסוי באוניברסיטה העברית )  גברים42( סטודנטים 83

 brooding-בחרו משתתפים בעלי רמה נמוכה של גורם הנ. )M=24.59 ,SD=3.28: גיל( בתמורה לתשלום

, 10>( נמוך מהחציון RRS בשאלון brooding-כלומר משתתפים שציונם במדד ה, של רומינציה תכונתית

M=7.41 ,SD=1.27 .( וקצו לקבוצות הניסוי באופן רנדומאליההמשתתפים. 

  חומריםהליך ו

אשר , שאלון מצב רוחשיבו המשתתפים על ה, ראשית. ושאלוניםוצג כמקבץ של מטלות הי והניס

מצא "אז הם התבקשו למלא מטלת הסחה של  .RRSשאלון ולאחריו מילאו , בחן את מצב רוחם ההתחלתי

היה נמוך  RRSאם ציונם בשאלון . בה סימנו על נייר את ההבדלים בין שני ציורים פשוטים, "את ההבדלים

צעו את יבהם . ומאלית לתנאי הניסוי השוניםוקצו רנד והמשיכו בניסוי זה הם הbrooding- בסולם ה10-מ

   .וצגו ההנחיות לכל שלבההמחקר באופן פרטני על מחשב בו 

  :שאלונים

 RSQ-שאלון בתוך ה-תת. The Ruminative Responses Scale (RRS)רומינציה תכונתית 

)Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991 .( פריטים ומשמש להערכת התגובות 22שאלון דיווח עצמי הכולל 

. הסיבות וההשלכות האפשריות של מצב הרוח השלילי, למצב רוח דכאוני אשר מתמקדות בסימפטומים

  .Cronbach’s α = 0.90 של  פנימית עקיבותהיתה לשאלון במחקר הנוכחי 

-ח עצמי הכולל רגשות שנבחרו מתוך המדד באמצעות שאלון דיוונ מצב הרוח .בדיקת מצב רוח

PANAS)  Watson , Clark, & Tellegen, 1988 .( פריטים שקשורים בדיכאון ומנוסחים8השאלון כולל  :

המענה הוא )". מוטרד/ שבע רצון/ נלהב/ מדוכדך/ מאושר/ עצוב/ מדוכא/ שמח(ה /אני מרגיש, ברגע זה"

 את מידת הזדהותם עם הפריט בין המשתתפיםמנו ייו סעל גב, ללא מספור,  קו מאוזן- VAS-באמצעות ה

 ". כלל לא מסכים"ל" מסכים ביותר"

 המבוסס על  באמצעות שאלון דיווח עצמי המדדנהמצבית  מידת הרומינציה .רומינציה מצבית

 בשאלון brooding-הפריטי סולם וכן על ) McCullough, , Bono and Root) 2007י "השאלון שפותח ע

RRS) Treynor, Gonzalez, & Nolen-Hoeksema, 2003 .( שהמענה עליהם  פריטים 10השאלון כולל

" לא נכון כלל לגביי"ם עם הפריט בין סכמת את מידת ההמשתתפיםמנו יסעל גביו , VAS-ההוא באמצעות 

  ".ה להפסיק לחשוב על מה שהתרחש/כרגע אני לא יכול: " לדוגמאפריט". לחלוטין נכון לגביי"לבין 
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 אשר שאלון. )Beck Depression Inventory II (BDI-II) )Beck, Steer & Brown, 1996ון דכא

 פריטים 21זהו שאלון בשימוש נרחב להערכת דיכאון אשר כולל . סימפטומים דיכאוניים נוכחיים  מעריך 

ועד , משמעותו ללא סימפטומים, 0-החל מ( ערכים 4של דיווח עצמי עליהם משיב המשתתף בסקאלה בעלת 

 & ,Beck, Steer( הוכח כבעל תוקף ומהימנות טובים BDI-שאלון ה). שמשמעותו סימפטומים חמורים, 3

Garbin, 1988 .( במחקר הנוכחי לשאלון היתה עקיבות פנימית גבוהה שלCronbach’s α = 0.90. 

. Grey and Mathews (2000, Experiment 3)ההליך בשלב זה מבוסס על ההליך של . שלב האימון

וצגו הונחו להכריע במהירות ובדיוק האפשריים האם יש קשר סמנטי בין צמדי מילים שההמשתתפים 

עבור " ל"-עבור מילים בעלות קשר סמנטי ו" כ("י הקשה מתאימה במקלדת "ה עתעשנההכרעה . להם

, תי מיליםו שוצגהבכל צעד . שחור על רקע אפור בצבעוצגו על המסך ההגירויים ). מילים ללא קשר סמנטי

,  תחתיה המילה השנייהנוספהש " מ750 מעל מרכז המסך וכעבור מקדימה מילה כאשר תחילה הופיעה

שלהם לפחות משמעות אחת שלילית ,  הומוגרפים קריטיים30אשר כוללת  מילים 76של  רשימה מתוך

 ,ניטראליותיות בעלי שתי משמעו,  הומוגרפים ניטראליים30 ,אחת ניטראליתמשמעות בעלת תוכן דכאוני ו

עם הקשתו . )1ראה איור  (קיש את תשובתוהשארו על המסך עד שהמשתתף נשתי המילים .  פילרים16-ו

  . חל הצעד הבאה

 המקדימותהמילים . מחצית מצמדי המילים היו בעלי קשר סמנטי ומחציתם ללא קשר סמנטי  

 על פי שכיחות הופעתן יילוטבחרו מתוך מחקר הפנ, הקריטיים והניטראליים, עבור כלל ההומוגרפים

" מילה במילה"בחרו מתוך התזאורוס נ עבור הפילרים המקדימות המילים .כאסוציאציות להומוגרפים

 המילים שאינן בעלות קשר סמנטי להומוגרפים המוצגים אחריהן הוצמדו להן ).2000, איתן אבניאון(

אלי לא התאפשר בכדי למנוע קשר סידור רנדומ. בסידור מחדש של רשימת האסוציאציות להומוגרפים

קודמים שנערכו במעבדה בחרו מתוך מחקרים נ הפילרים בהם נעשה שימוש . במקרהרסמנטי שייווצ

)Bernblum & Mor, 2010 (בעלי משמעות אחת שמוערכת כניטראליתוהם .  

 לצד המשתתף בכדי עמדכלל חמישה צעדים במהלכם הנסיין ר שא תרגולהמטלה התחילה בשלב 

 המילים הוצגו לכל משתתף 76בשלב הניסוי  .ולאחריו התחיל שלב הניסוי,  כראויא שהמטלה הובנהלווד

 מקדימהמילה לפניהן  הוצגהבכל אחת מהחזרות .  צעדים בשלב זה152ר עב כך שכל משתתף ,בשתי חזרות

קה  דנהיתנולאחר סיום שלב זה ,  למשתתפים דקה הפסקהנהתינהראשונים  הצעדים 76לאחר  .שונה

חשפו בכמחצית מהצעדים לצמדי מילים נ המשתתפים .נוספת של הפסקה לפני תחילתו של השלב הבא

  .1 כפי שמופיע בטבלה בעלות קשר סמנטי ובמחצית השנייה לצמדי מילים ללא קשר סמנטי ביניהן
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 ערכיות שתי המילים המקדימות עבור ההומוגרפיים הקריטיים היו בעלות .תנאי האימון השלילי

וצגו תמיד האסוציאציות הקשורות למשמעות הההומוגרפים הקריטיים כך שלפני , רגשית שלילית

וצגו מילים אשר אינן קשורות למשמעויות ה ההומוגרפים הניטראלים 30 מתוך 25לפני  .השלילית שלהם

 כך נשמר .נטיתוצגו מילים שאינן קשורות להם סמה הפילרים 16 מתוך 13לפני , באופן דומה. ההומוגרף

  .איזון בין מספר צמדי המילים הקשורות סמנטית זו לזו לאלו שאינן קשורות

שתי המילים המקדימות עבור ההומוגרפיים הקריטיים היו בעלות ערכיות  .תנאי האימון הניטראלי

וצגו תמיד האסוציאציות הקשורות למשמעות הההומוגרפים הקריטיים כך שלפני , רגשית ניטראלית

וצגו מילים ה ההומוגרפים הניטראלים 30 מתוך 25לפני ,  בדומה לתנאי האימון השלילי.לית שלהםאניטרה

וצגו מילים שאינן קשורות להם ה הפילרים 16 מתוך 13לפני  ואשר אינן קשורות למשמעויות ההומוגרף

   .סמנטית

שר אינן אמילים מקדימות וצגו ה לפני ההומוגרפים הקריטיים .תנאי החשיפה לתוכן שלילי

 תוך שימוש באסוציאציות של ,אך אך הן בעלות תוכן שלילי, למשמעויות ההומוגרףסמנטית קשורות 

וצגו תמיד מילים אשר קשורות לאחת הלפני ההומוגרפים הניטראליים . ההומוגרפים האחרים במערך

, כך. תוצגו מילים שאינן קשורות להם סמנטיה הפילרים 16  מתוך8לפני . משמעויות ההומוגרףמ

ניתן יהיה לשלול את בכדי שרויים כמו בקבוצת האימון השלילי חשפו לאותם הגינ בתנאי זה המשתתפים

  .ההסבר החלופי שהחשיפה לתוכן השלילי היא שהביאה לרמת הרומינציה הגבוהה יותר בקבוצה זאת

  

  

  

  

  

  

 אדישות
  

  אדישות
  

 אטימות
  

 עד הקשה ש" מ750

 בשלב האימון דוגמא של צעד .1איור
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  1טבלה 

  רוי המטרהחלוקת הגירויים בשלב האימון לפי הקשר הסמנטי בין המילה המטרימה וגי

  חשיפה לתוכן שלילי  אימון ניטראלי    אימון שלילי
  

  קשור-לא  קשור  קשור-לא  קשור    קשור-לא  קשור

  30 הומוגרפים קריטיים
למשמעות *

 השלילית

0   30  
למשמעות *

 הניטראלית

0 0  30  

 25 5 הומוגרפים ניטראליים

  

5 25 

  

30  

  

0  

  13 3 פילרים

  

3 13 

  

8  

  

8  

                

  38  38 38 38   38  38 כ"סה

  

  

). Richards and French) 1992 על ההליך של ת בשלב זה מבוססהמטלה. שלב בדיקת המניפולציה

 להתייחס לגירוי השני בלבדונחו ההמשתתפים . ולאחריו רצף אותיות, מוגרףו על המסך הראשית הופיע

ההכרעה .  או לאהאם רצף האותיות מהווה מילה בעלת משמעותובדיוק האפשריים ולהכריע במהירות 

הגירויים ). מילה-עבור לא" ל"-עבור מילה בעלת משמעות ו" כ("י הקשה מתאימה במקלדת "ה עתעשנ

 אינדיקציה במרכז המסך כ(+)בסימן פלוס תחיל הכל שלב  .שחור על רקע אפור בצבעוצגו על המסך ה

מיד לאחר מכן . ש" מ750ופיע במרכז המסך למשך ה ההומוגרף ש" מ2000לאחר . ולמשתתף להתמקד ב

. )2ראה איור  (קיש את תשובתוה שם עד שהמשתתף השארנ את ההומוגרף ופהחליהאחת ממילות המטרה 

  .חל הצעד הבאהעם הקשתו 

מילות . בשלב זה נעשה שימוש בהומוגרפים קריטיים כמילות הטרמה ולאחריהן הוצגו מילות מטרה

 הומוגרפים נוספים העומדים באותם 30-ו ההומוגרפים הקריטיים משלב האימון 30היו ההטרמה 

בנו נאשר ) Non-Words(רצפי אותיות חסרי משמעות  מילות המטרה במחצית מהצעדים היו .קריטריונים

 באופן שיצור מילים הניתנות או החלפת אות במילות המטרה הקשורות להומוגרף אחרי סיכול אותיות "ע
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 על בחרו מתוך מחקר הפיילוטנת השנייה של הצעדים  מילות המטרה במחצי.להגייה בהתאם לכללי השפה

היו אסוציאציות למשמעות מילים אלה בחצי מהמקרים  .פי שכיחות הופעתן כאסוציאציות להומוגרפים

מילים . היו אסוציאציות למשמעות הניטראלית של ההומוגרףהן של ההומוגרף ובחצי מהמקרים השלילית 

בכדי לוודא שהאימון הוכלל מעבר למילים , ימוש בשלב האימוןאלו היו תמיד שונות מהמילים שהיו בש

  .המסוימות אשר הופיעו בו

 לצד המשתתף בכדי עמדכלל חמישה צעדים במהלכם הנסיין ר שא תרגולהמטלה התחילה בשלב 

 נהתינבתום השלב .  צעדים60שלב הניסוי כלל . ולאחריו התחיל שלב הניסוי,  כראוילוודא שהמטלה הובנה

  .לפני תחילתו של השלב הבא, רוח-ולאחריה מילאו בשנית שאלון מצבים דקה נוספת של הפסקה למשתתפ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ואחרים Grishamההליך של שלב זה מתבסס בחלקו על ההליך של . שלב בדיקת השפעות האימון

חרטה אשר עורר בהם תחושות של תבקשו להיזכר ולתאר אירוע חיים או סיטואציה ההמשתתפים ). 2011(

).  השבועות האחרונים2-4בתקופה של (והתרחש לאחרונה או דכדוך או שגרם להם להרגיש רע לגבי עצמם 

בה התאפשר להם למעשה להמשיך להרהר באירוע ובנסיבות , הם קיבלו הפסקה בת שתי דקות, מכןלאחר 

צף על שאלון הרומינציה בר המשתתפיםשיבו ה בהמשך.  מצביתמצב מעורר רומינציה וכך ליצור שלו

הוצג למשתתפים ,  עם סיום הניסוי. בשלישית שאלון מצב הרוחלאחריו על וBDI-IIשאלון , המצבית

  .סרטון הומוריסטי קצר בכדי להקל על מצב רוח שלילי שייתכן שהתעורר בהם בעקבות הניסוי

, חקר פיילוטבחרו לאחר ביצוע מנההומוגרפים המשולבים במערך המחקר  . בניית הגירויים

אשר שכיחים בשימוש בשתי משמעויותיהם באופן דומה ועל כן שמטרתו הייתה לבנות רשימת הומוגרפים 

הומוגרפים אלה שימשו במחקר קודם בו נמצא הקשר בין רומינציה לבין . מהווים גירוי עמום מחוץ להקשר

נאספו משמעויות  מחקרב). Mor, Hertel, Ngo, Shachar & Redak, 2013(הטיית פרשנות שלילית 

, לאחר איסופן . משתתפים שהתנדבו למלא שאלוני אסוציאציות40-כ מלהומוגרפים שוניםאסוציאטיביות 

  

+ 

  

 מתיחות

  

 עצבנות

 גירוי המטרה ההומוגרף

 עד הקשה ש" מ750 ש" מ2000

  של צעד בשלב בדיקת המניפולציה דוגמא.2איור



 

13 

הומוגרפים לגביהם . האסוציאציות עבור כל הומוגרף קובצו לקבוצות בהתאם למשמעות אותה הן מייצגות

 משיבים אשר 12 לקבוצה אחרת של וצגוה בשכיחותן של משמעויותיהם השונות שמעותי הבדל מלא נמצא

,  קו מאוזן-) VAS) visual analogue scale  - המשמעויות באמצעות הן של להעריך את ערכיותותבקשה

במחקר הפיילוט נבנו שתי רשימות ". שלילית במידה רבה מאוד"ל" לא שלילית כלל"שנע בין , ללא מספור

שלהם לפחות משמעות , קריטייםהומוגרפים  הרשימה הראשונה כוללת. הומוגרפים הנדרשים למחקר

אך אין ,  הרגשייש הבדל מובהק בין ערכןאשר , אחת ניטראליתמשמעות אחת שלילית בעלת תוכן דכאוני ו

 לכוד ומשועבד או מזון השמשמעות" כבוש"דוגמא להומוגרף קריטי היא המילה . הבדל בשכיחות הופעתן

ללא הבדל , ניטראליותבעלי שתי משמעויות , יטראלייםנהומוגרפים הרשימה השנייה כוללת . מעובד

שמשמעותה לקח אויר " שאף"דוגמא להומוגרף ניטראלי היא המילה . מובהק בין ערכן ובשכיחות הופעתן

  .התאווה, או רצה

  

  תוצאות

  

- משתתפים אשר טעו במעל ל11 התגובות בשלב האימון הוסרו מניתוח הנתונים לאחר בדיקת

 ,לאחר מכן.  האימוןיעילותיה לכך על בשל ההשפעה הצפו, הומוגרפים הקריטיים מתגובותיהם ל25%

 תגובות שבוצעו בפרק זמן 30נמחקו מהחישוב  , המשתתפים שנותרו72של  המניפולציהמנתוני שלב בדיקת 

 תגובות שבוצעו בפרק זמן נמוך מאוד המעיד על 4וכן ) ש" מ3000מעל (גבוה מאוד המעיד על שיהוי תגובה 

 118נמחקו מהחישוב ,  שיקולים דומיםמתוך, כמו כן). ש" מ200-מתחת ל(קשה טרם עיבוד הגירוי ה

  מהתגובות7%-גירויים אלה היוו כסך .  מהממוצע עבור כל נבדק סטיות תקן2.5-תגובות אשר חורגות ב

ון ניסימטלת ההחלטה הלקסיקאלית ב תגובות בהן נעשתה שגיאה ב139נמחקו מהחישוב גם . באימון

תגובות המעידות על פירוש שגוי של , משמעות-גירוי המטרה הוא מילה או רצף אותיות חסרלזהות האם 

בעקבות מחיקת תגובות אלה הוסר מניתוח . למטלהמהתגובות נוספים  6%-כאשר מהוות , גירוי המטרה

 מתגובותיו בשלב בדיקת 38%-אשר נמחקו מהחישוב בסך הכל מעל ל, המשתתפים נבדק נוסף

 המשתתפים שנכללו בחישוב הנתונים 71עבור בשלב בדיקת המניפולציה ממוצע זמני התגובה . המניפולציה

  .ש" מ175.5ש וסטיית התקן הינה " מ819.49לאחר הסרת התגובות הינו 

חושבו , תחילה. מדד של רמת הטיית הפרשנות של כל נבדקיצרנו האימון על מנת לבחון את יעילות 

התגובה הממוצעים לגירויי המטרה המקושרים למשמעויות הנייטראלית והשלילית של ההפרשים בין זמני 

 שהוצגו , ועבור הומורגפים חדשים, שכבר הוצגו בשלב האימון, הומוגרפים ישניםעבור, ההומוגרפים

  . לאחר מכן חושב הממוצע של שני מדדי הפרש אלו. האימוןלראשונה בשלב בדיקת 
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אימון ניטראלי , אימון שלילי(התנאי  על מנת לבחון את הקשר בין גורמי נערך-ניתוח שונות חד

, קרובות למובהקותתוצאות ניתוח השונות . הטיית הפרשנותרמת לבין ) וחשיפה לתוכן שלילי

.033)=,682(F ,.0550=p ,08.0=2η . בין תנאי הניסוי השונים נערכו השוואות לצורך בחינת ההבדלים

 מידת ההטייה כי בקרב המשתתפים בתנאי האימון השלילינמצא . Tukeyמרובות באמצעות המדד של 

 הטיית מידתמ) p=0140.( גבוהה באופן מובהק )SD, .6921=M=7176.( לפרש הומוגרפים באופן שלילי

 הטיית הפרשנות מידת. )SD, .7434-=M=6774.(הפרשנות בקרב המשתתפים בתנאי האימון הנייטראלי 

 מידתאינה שונה באופן מובהק מ )SD, .388-=M=0984.(ה לתוכן שלילי בקרב המשתתפים בתנאי החשיפ

בהשוואה לתנאי , p=3920.: בהשוואה לתנאי האימון השלילי(הטיית הפרשנות בשני תנאי הניסוי האחרים 

  . )1 גרףראה  ()p=4860.: האימון הניטראלי

  

   

  

של צביעים רק על למידה  ואינם מהאימוןבכדי לוודא כי הממצאים אכן מעידים על יעילות 

בו התנאי , Mixed design MANOVA  מבחןנערך , הפרשנות הנדרשת להומוגרפים שהוצגו בשלב האימון

 . גורם תוך נבדקיהיווה )ישן וחדש (וסוג ההמוגרף גורם בין נבדקי היווה) אימון ניטראליואימון שלילי (

אשר ,  תנאי הביקורת של חשיפה לתוכן שליליכנסלניתוח זה הוכנסו שני תנאי הניסוי הקריטיים ולא הו

, לא נמצא אפקט עיקרי מובהק לסוג ההומוגרף. אינו מובחן באופן מובהק מהתנאים האחרים

.170)=45,1(F ,68.0=p ,סוג ההומוגרף לבין תנאי הניסוי בין בהק לאינטראקציהוכן לא נמצא אפקט מו ,

  מידת הנטייה לפרש הומוגרפים באופן שלילי .1גרף 
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45.0)=45,1(F ,51.0=p .בהשוואה בין שני תנאי הניסוי הקריטיים בלבד יסוי האפקט העיקרי של תנאי הנ

 שאפקט האימון נמצא גם עבור ההמוגרפים  מכאן.F ,140.0=p ,13.0=2η)45,1=(526., נמצא מובהק

ולא רק עבור ההומוגרפים הישנים שכבר הוצגו , אשר לא הוצגו למשתתפים בשלב האימון, החדשים

הומוגרפים שהוצגו בשלב ל פרשנות הנדרשתישירות להקשורה לא התרחשה למידה  ,כלומר. למשתתפים

  . כי המניפולציה הייתה יעילה ביצירת הטיית פרשנותעולה  , אם כן. האימון

לבין מידת הרומיציה התנאי גורמי על מנת לבחון את הקשר בין -ניתוח שונות חדך לאחר מכן נער

בין לצורך בחינת ההבדלים . F ,3.00=p ,10.0=2η)682,=(69.3, תוצאות ניתוח השונות מובהקות. המצבית

עלה כי בקרב , בניגוד להשערות. Tukeyתנאי הניסוי השונים נערכו השוואות מרובות באמצעות המדד של 

 גבוהה באופן )SD, .350=M=170.(המשתתפים בתנאי האימון הנייטראלי מידת הרומינציה המצבית 

מידת הרומינציה . )SD, .230=M=140.(ן שלילי מובהק ממידת הרומינציה המצבית בתנאי החשיפה לתוכ

המצבית בקרב המשתתפים בתנאי האימון השלילי אינה שונה באופן מובהק ממידת הרומינציה המצבית 

   ).2 גרףראה ( )SD, .280=M=130.(בשני תנאי הניסוי האחרים 

א נמצא ל. נבחן המתאם בין רמת הטיית הפרשנות השלילית לבין הרומינציה המצבית, בהמשך

 גם בבחינת המתאמים בין הטיית הפרשנות והרומינציה .p, .110-=r=380., מתאם מובהק בין המשתנים

בתנאי , p, .20=r=340.: בתנאי האימון השלילי(המצבית בתנאים השונים לא נמצאו מתאים מובהקים 

  ).p, .170-=r=3.40: בתנאי החשיפה לתוכן שלילי, p, .170-=r=430.: האימון הניטראלי

  

  

  
 הרומינציה המצביתמידת  .2 גרף



 

16 

, על מנת לבחון את השפעת מצב הרוח שבעקבות העלאת הזיכרון השלילי על הרומינציה המצבית

חושבו ההפרשים בין מצב הרוח לפני העלאת הזיכרון למצב הרוח .  במצב הרוחהירידה מדד של יצרנו

רומינציה ניתוח רגרסיה ליניארית על מנת להעריך את יכולת הניבוי של מדד הנערך . שנמדד לאחריו

ככל שהירידה במצב הרוח היתה נמצא כי , לאחר נרמול הנתונים. מדד הירידה במצב הרוחעל ידי המצבית 

,  2R ,.080=2Radjusted=090., גדולה יותר מדד הרומינציה המצבית היה גבוה יותר באופן מובהק

.067)=,691(F ,.010=p .את התרומה של תנאי נערך ניתוח רגרסיה הירארכית על מנת להעריך , בנוסף

 לאחר העלאת מצב הרוחירידה בל שנמצאהמעבר לתרומה  וזאת, המצביתהרומינציה לניבוי האימון 

. כך שבמודל הראשון הוכנס מדד הירידה במצב הרוח ובמודל השני הוכנס תנאי האימון, הזיכרון השלילי

, hange c2R=090., משוואת הרגרסיה עם מדד הירידה במצב הרוח נמצאה מובהקת כאמור

06.7)=9,61(F ,01.0=p. לא ניבא באופן מובהק את מידת הרומינציה המצבית מעבר למדד נמצא שתנאי 

  .change2R ,.690)=68,1(F ,408.0=p =09.00, הירידה במצב הרוח

  

  דיון

  

לצורך  .ההשערה כי הטיית פרשנות הינה בעלת תרומה סיבתית לרומינציהאת בחן המחקר הנוכחי 

הממצאים . )Grey and Mathews, 2000( שנו במניפולציה ניסויית בכדי לאמן להטיית פרשנות השתמ, כך

לפרש הומוגרפים ובקרב משתתפים שאומנו לפרשנות שלילית מידת ההטייה , מראים כי האימון היה יעיל

באופן שלילי הייתה גבוהה באופן מובהק ממידת הטיית הפרשנות השלילית בקרב המשתתפים שאומנו 

מצאנו גם כי ההטייה לא הייתה תוצאה של למידת הגירויים אשר הוצגו בשלב . לפרשנות נייטראלית

בחנו את מידת הרומינציה המצבית , לאחר מכן. אלא באה לידי ביטוי גם בתגובה לגירויים חדשים, האימון

בניגוד . )Grisham et al., 2011(ת העלאת זיכרון של אירוע שלילי מצב מעורר רומינציה בעזרלאחר יצירת 

לא מצאנו הבדל ברמת הרומינציה המצבית בין המשתתפים שאומנו להטיית פרשנות שלילית , להשערה

מצאנו כי מידת הרומינציה המצבית היתה , כמו כן. לבין המשתתפים שאומנו להטיית פרשנות נייטראלית

יטראלית לעומת המשתתפים גבוהה יותר באופן מובהק בקרב המשתתפים אשר אומנו להטיית פרשנות ני

  . שנחשפו לתוכן שלילי ללא אימון

כך שלא נמצאה רמת רומינציה מצבית גבוהה יותר בקרב המשתתפים שאומנו להסבר אפשרי 

הבחירה במשתתפים בעלי רמת רומינציה תכונתית נמוכה הוביל לבחירה הוא כי להטיית פרשנות שלילית 

מאופיינים בכך שהם " מדחיקים). "repressors; Freud, 1915/1966(" מדחיקים"במשתתפים שהינם 
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רציונאלים , אינם מכירים בתגובותיהם הרגשיות ומחזיקים בתפיסה עצמית לפיה הם מיושבים בדעתם

). Weinberger, Schwartz & Davidson, 1979(בהתנהגותם ולא נוטים להציג ואף לחוות רגשות שליליים 

ההתמודדות המדחיק לבין מגוון מדדים הקשורים לרגש מצא כי מחקר אשר בחן את הקשר בין סגנון 

 ,Furnham, Petrides & Spencer-Bowdage(נוטים להפגין מידה נמוכה יותר של רומינציה " מדחיקים"

, אשר השפיע הן על הסינון הראשוני, ההתמודדות זה היווה משתנה מתערבסגנון יתכן כי , בשל כך). 2002

יתכן כי חלק , בשלב הסינון הראשוני. על מדד הרומינציה המצביתגם מכך וכתוצאה הן על התגובה לאימון 

ים שויכאשר למעשה הם ע,  נמוך בשל נטייתם להדחיק רגשות שלילייםbroodingמהמשתתפים הציגו 

האימון לפרשנות שלילית עלול היה . להיות בעלי נטייה לרומינציה ולהימנע מלדווח עליה ואף מלהכיר בה

 את השימוש במנגנון ההדחקה ובעקבות כך את ההימנעות מדיווח על רגשות שלילייים במדד להעצים

על מחקר עתידי לשלב את המדדים הנדרשים לפי ,  בכדי לבחון הסבר אפשרי זה.הרומינציה המצבית

  .במדגם המחקר" מדחיקים"לזיהוי של ) 1979( ואחרים Weinbergerהסכמה אותה הציעו 

שרי נוסף לממצאים אלו הינו המרחק שבין אופי מטלת האימון לבין פרוצדורת הסבר אפ, מעבר לכך

מטלת האימון במחקר הנוכחי התבססה על אימון . )Hertel & Mathews, 2011 (הרומינציה המצבית

בהקשר בעוד שפרוצדורת הרומינציה המצבית בחנה את מידת הרומינציה של המשתתפים , למילים בודדות

, אימון אמנם נמצא יעיל ביצירת הטיית פרשנות שלילית במטלת ההחלטה הלקסיקאליתה.  אירוע חייםשל

, ןככמו .  מהשונות ברמת הטיית הפרשנות8%אולם גודל האפקט של האימון הינו קטן והוא מסביר רק 

יתכן כי ההעברה למטלה רחוקה יותר ובנויה אף היא על מילים בודדות מטלת ההחלטה הלקסיקלית 

אשר בחן את , מחקר עדכני.  בוחנת הלך רוח רומינטיבי אינה אפשרית באימון מסוג זה אשר,באופיה

השתמש באימון המבוסס על סיטואציות , התרומה הסיבתית של הטיית פרשנות שלילית לרומינציה מצבית

ואכן מצא כי משתתפים שאומנו להטיית פרשנות שלילית הפגינו גם , בניגוד למילים בודדות, בעלות הקשר

  ).Hertel, Mor, Ferrari, Hunt & Agrawal, 2013(מידה גבוהה יותר של רומינציה מצבית 

סוגיה נוספת שראוי לבחון במחקרים עתידיים הינה אופי הקשר בין רומינציה והטיית פרשנות 

 של brooding-גורם הבין רמת חיובי קשר נמצא בו נמצא , בהמשך למחקר קודם שערכנו. שלילית

 Mor, Hertel, Ngo, Shachar( שלילית לגירויים עמומיםהפרשנות הרמת הטיית בין  וונתיתתכ רומינציה

& Redak, 2013( , השערת המחקר הנוכחי הייתה כי הטיית פרשנות שלילית הינה בעלת תרומה סיבתית

 את יש לבחון בהמשך, כלומר. יתכן כי קשר זה הינו בעל אופי מורכב יותר ואינו חד כיווני. לרומינציה

  . תרומתה הסיבתית של רומינציה לנטייה לפרשנות שלילית
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על אף היעדר ממצאים הנוגעים להשערה בנוגע לתרומתה הסיבתית של הטיית פרשנות שלילית 

 אשר Grey and Mathews (2000)תרומתו של מחקר זה הינו בחיזוק ממצאיהם של , לרמת הרומינציה

מחקר זה אף מרחיב את ממצאיהם , בנוסף. פולציה ניסוייתהצליחו לייצר הטיית פרשנות באמצעות מני

יכולת זאת . לעומת המחקר המקורי אשר נערך בשפה האנגלית, לאור השימוש בגירויים בשפה העברית

לייצר הטיית פרשנות באמצעות מניפולציה ניסויית הינה בעלת חשיבות קלינית לאור התפקיד הסיבתי של 

מניפולציה ניסויית , כמו כן). Mathews & Mackintosh, 2000(נות הטיית פרשנות בהפרעות חרדה שו

תוך התייחסות למגבלות , זאת יכולה לאפשר את המשך בחינתו של הקשר בין הטיית פרשנות ורומינציה

יתכן ובעתיד מניפולציה זאת תוכל להוות , לאחר הבנה מעמיקה של קשר זה. המחקר הנוכחי והרחבתו

כגורם של רומינציה משמעותי ה התפקידלאור , התנהגותי בדיכאון-קוגניטיבימרכיב משמעותי בטיפול 

 ,Nolen-Hoeksema & Morrow, 1993 ;Nolen-Hoeksema, Stice, Wade, & Bohon (סיכון לדיכאון

2007.(  

קשר סיבתי בין הטיית פרשנות שלילית השערת המחקר הנוכחי לא אוששה ולא נמצא , לסיכום

תוך התייחסות , נדרשים מחקרים עתידיים בתחום. ן רמת הרומינציה המצביתמומים לבילגירויים ע

במטרה להמשיך ולבחון את השערת המחקר ולהבין את אופי הקשר בין , למגבלות המחקר הנוכחי

בחינה זאת בעלת משמעות רבה לאור התרומה הקלינית הפוטנציאלית . רומינציה להטיית פרשנות שלילית

הינם בעלי , קר הנוכחי בנוגע ליכולת לייצר הטיית פרשנות באמצעות הליך ניסוייממצאי המח. הגלומה בה

  .חשיבות מחקרית להמשך בחינה זאת



 

19 

  ביבליוגרפיה

 

.ספיר מילוני.  אוצר המילים הנרדפות–מילה במילה ). 2000(, איתן אבניאון  

Bagby, R. M., Rector, N. A., Bacchiochi, J. R., & McBride, C. (2004). The stability of the 

response styles questionnaire rumination scale in a sample of patients with major 

depression. Cognitive Therapy and Research, 28, 527–538. 

doi:10.1023/B:COTR.0000045562.17228.29 

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International 

Universities Press. 

Bernblum, R. & Mor, N. (2010). Rumination and emotion-related biases in refreshing 

information. Emotion. 10(3), 423–432. doi: 10.1037/a0018427 

Blanchette, I., & Richards, A. (2004). The influence of affect on higher level cognition: A 

review of research on interpretation, judgment, decision making and reasoning. 

Cognition and Emotion, 24(4), 561-595. doi:10.1080/02699930903132496 

Burwell, R. A., & Shirk, S. R. (2007). Subtypes of rumination in adolescence: Associations 

between brooding, reflection, depressive symptoms, and coping. Journal of Clinical 

Child and Adolescent Psychology, 36, 56–65. doi:10.1080/15374410709336568 

Butler, G., & Mathews, A. (1983). Cognitive processes in anxiety. Advances in Behavior 

Research and Therapy, 5, 51-62. 

Davis, R. N., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Cognitive inflexibility among ruminators and 

nonruminators. Cognitive Therapy and Research, 24, 699–711. 

doi:10.1023/A:1005591412406 

Freud, S. (1915/1966). Repression. In J. Strackey (Ed.), The standard edition of the complete 

psychological works of Sigmund Freud (Vol.14). London: Hogarth. 



 

20 

Furnham, A., Petrides, K. V., & Spencer-Bowdage, S. (2002). The effects of different types of 

social desirability on the identification of repressors. Personality and Individual 

Differences, 33 , 119–130. 

Grey, S. & Mathews, A. (2000). Effects of training on interpretation of emotional ambiguity. 

Q. J. Exp. Psychol. 53A(4), 1143–6. 

Grisham, J. R., Flower, K. N., Williams, A. D.. & Moulds, M. L. (2011). Reappraisal and 

rumination during recall of a sad memory. Cognitive Therapy and Research, 35(3), 276-

283. doi: 10.1007/s10608-009-9288-0  

Hertel, P. T., & Mathews, A. (2011). Cognitive bias modification: Past perspectives, current 

findings, and future applications. Perspectives on Psychological Science. 6, 521-536. 

Hertel, P., Mor, N., Ferrari, C., Hunt, O. & Agrawal, N. (2013). Looking on the Dark Side: 

Rumination and Cognitive Bias Modification. Submitted. 

Heyman, S., Chisholm, D., Kessler, R., Patel, V., & Whiteford, H. (2006). Mental Disorders. 

In D. T. Jamison et al. (Eds.). Disease Control Priorities in Developing Countries (2nd 

Edition). pp. 605-626. New York: Oxford University Press. 

Joormann, J., Dkane, M., & Gotlib, I. H. (2006). Adaptive and maladaptive components of 

rumination? Diagnostic specificity and relation to depressive biases. Behavior Therapy, 

37, 269–280. 

Lyubomirsky ,S., & Nolen-Hoeksema, S. (1995). Effects of self-focused rumination on 

negative thinking and interpersonal problem solving. Journal of Personality and Social 

Psychology, 69, 176 –190.  doi:10.1037/0022-3514.69.1.176 

Mathews, A. & Mackintosh, B. (2000). Induced emotional interpretation bias and anxiety. 

Journal of Abnormal Psychology, 109(4), 602-615. doi: 10.1037/0021-843X.109.4.602 



 

21 

McCullough, M. E., Bono, G., & Root, L. M. (2007). Rumination, emotion, and forgiveness: 

three longitudinal studies. Journal of Personality and Social Psychology, 92(3), 490–

505. doi: 10.1037/0022-3514.92.3.490 

Miller ,I. V., & Norman, W. H. (1986). Persistence of depressive cognition within a subgroup 

of depressed inpatients. Cognitive Therapy and Research, 10, 211-224. 

Mogg, K., Bradbury, K. E., & Bradley, B. P. (2006). Interpretation of ambiguous information 

in clinical depression. Behaviour Research and Therapy, 44, 1411-1419. 

doi:10.1016/j.brat.2005.10.008 

Mor, N., Hertel, P. T., Ngo, T. A., Shachar, T. & Redak, S. (2013). Interpretation bias 

characterizes trait rumination. Journal of Behavior Therapy and Experimental 

Psychiatry, 45, 67-73. 

Mor ,N., . & , Winquist, J. (2002). Self-focused attention and negative affect: A meta-analysis. 

Psychological Bulletin, 128, 638–662.  .doi:10.1037/ 0033–2909.128.4.638 

Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of 

depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100, 569-582. doi:10.1037/0021-

843X.100.4.569 

Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and 

posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: The 1989 loma prieta earthquake. 

Journal of Personality and Social Psychology, 61(1), 115–121. 

Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1993). Effects of rumination and distraction on naturally 

occurring depressed mood. Cognition and Emotion, 7, 561–570 . doi: 

10.1080/02699939308409206  

Nolen-Hoeksema, S., Stice, E., Wade, E., & Bohon, C. (2007). Reciprocal relations between 

rumination and bulimic, substance abuse, and depressive symptoms in female 



 

22 

adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 116, 198–207. doi: 10.1037/0021-

843X.116.1.198 

Nolen-Hoeksema ,S., Wisco, B., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. 

Perspectives on Psychological Science, 3, 400–424. doi: 10.1111/j.1745 – 

6924.2008.00088x 

Richards ,A., & French, C.C. (1992). An anxiety-related bias in semantic activation when 

processing threat/neutral homographs. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 

45, 503-525. 

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination Reconsidered: A 

Psychometric Analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247–259. 

Ward ,A., Lyubomirsky, S., Sousa, L., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Can’t quite commit: 

Rumination and uncertainty. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 96–107. 

doi:10.1177/0146167202238375 

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief 

measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality and 

Social Psychology, 54(6), 1063-1070. 

Weinberger, D. A., Schwartz, G. E., & Davidson, R. J. (1979). Low-anxious, high-anxious, 

and repressive coping styles: Psychometric patterns and behavioral and physiological 

responses to stress. Journal of Abnormal Psychology, 88, 369–380. 

Wilson, E. J., MacLeod, C., Mathews, A., & Rutherford, E. M. (2006). The causal role of 

interpretive bias in anxiety reactivity. Journal of Abnormal Psychology, 115, 103-111. 

doi: 10.1037/0021-843X.115.1.103 


