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 شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربايجان، تبريز، ايران.  روان

درصدی  به عنوان يکی از اختالالت شايع، پرهـزيـنـه و  /118اختالالت خلقی با شیوع   مقدمه:

سازند.  ها نفر را در دنیا دچار مشکل می کننده کیفیت و کارکردهای سالم زندگی، میلیون تضعیف

پژهش حاضر با هدف برررسی رابطه عوامل فراتشخیصی )نگرانی و نشخوار فکری( با عاليم خلقی 

 انجام شد.افسردگی و اضطرابی 

های توصیفی بود که به روش همبستگی و رگرسیون انجام  پژوهش حاضر از نوع طرح روش کار:

شد. جامعه آماری مورد مطالعه در اين تحقیق شامل کلیه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

آوری  نفر از آنها مطابق با فرمول کوکران انتخاب شـد. جـهـت جـمـع 9/1تبريز بود که تعداد 

( و BAI(، سیاهه اضطراب بک )RRS، نشخوارفکری )( PSWQ)   اطالعات از پرسشنامه نگرانی

هـای آمـار شـاخـصآوری شده با ( استفاده شد. اطالعات جمعBDI-IIافسردگی بک )  سیاهه

همبستگی و تـحـلـیـل  شاملهای آماری استنباطی  )میانگین و انحراف معیار( و روشتوصیفی 

 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.  رگرسیون چندمتغیره

ها نشان داد که عوامل فراتشخیصی نگرانی و نشخوار فکـری نتايج حاصل از تحلیل داده ها:یافته

داری با عاليم خلقی افسردگی و اضطراب دارد و همچنین عاليم خلقی افسـردگـی و  رابطه معنا

   1810Pبینی است، که اين تغییرات در سط   اضطراب از طريق عوامل فراتشخیصی قابل پیش

 دار هستند. معنا

ای ناسازگـارانـه  گیری عوامل فراتشخیصی، راهبردهای مقابله با شکلتوان گفت  می گیری: نتیجه

 آيند.   وارد عمل شده و عاليم خلقی افسردگی و اضطراب به وجود می
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 مقدمه     

پزشکی مورد توجه                 شناسی و روان              های اخیر مسايل روان                   در سال      

بسیاری قرار گرفته است. چرا که انسان، امروزه  بیـش از هـر                                                        

برد. در حال حاضر                    چیزی از اختالالت و مشکالت روانی رنج می                                   

ها نفـر بـه           در دنیا و خصوصا  کشورهای در حال توسعه، میلیون                                             

اند و اين مسئله تا حدی به افزايش                                  نوعی درگیر اختالالت روانی                       

هـا و      رشد جمعیت، تغییر در شیوه زندگی، فروپاشی خـانـواده                                               

(. در شرايط فعلی با کثـرت                          0شود)    مشکالت اقتصادی مربوط می                      

پـزشـکـی بـرای            شناسی و روان            های روان        مراجعین به درمانگاه                   

تـوان        رهايی از اختالالت روانی به ويژه افسردگی و اضطراب مـی                                                 

(.    1عصر حاضر را، عصر اضطراب و افسردگی انسـان نـامـیـد)                                              

ترين اختالالت روانی هسـتـنـد.                          افسردگی و اضطراب جزء شايع                         

افسردگی به قدری شايع است که سرماخوردگی روانـی لـقـب                                                  

درصـد        05    -11گرفته است. در هر مقطع معینی از زمـان،                                      

  01برند و حـداقـل              های افسردگی رنج می                  بزرگساالن، از نشانه                  

درصد به درجاتی از افسردگی مبتال هستند که آنها را در هـر                                                       

(. افسـردگـی،             9ای از زندگی به سمت درمان بکـشـانـد)                                مرحله     

است که شامل تغییرات در اشتها و وزن، تغیـیـر                                             0اختالل خلقی          

در خواب و فعالیت، فقدان نیرو، احساس گناه، مشکالت تفکر و                                                        

(.    1گیری و افکار عودکننده مر  و خـودکشـی بـاشـد)                                        تصمیم     

اضطراب، به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد بـه                                                          

آمیز وجود دارد و اين حد به عـنـوان پـاسـخـی                                        حدی اعتدال          

شود اما تا جايی که به اضطـراب مـرضـی                                   يافته تلقی می             سازش    

 (.    0تبديل نشود)           

در گذشته بسیاری از پژوهشـگـران، اخـتـالالت اضـطـراب و                                               

گرفتند و          هايی جدا از هم در نظر می                        افسردگی را به عنوان پديده                         

کـردنـد. امـا            های تشخیصی جداگانه درمان مـی                           با عنوان گروه             

امروزه برخی اعتقاد دارند اضطراب و افسـردگـی از عـوامـل                                                    

هـا، عـوامـل           گیرند که بـه ايـن شـاخـص                    مشترکی نشأت می              

های اخیر بر نقـش عـوامـل                       شود. درسال          فراتشخیصی گفته می                 

و     5تأکید شده است)                9و نشخوارفکری              1فراتشخیصی مثل نگرانی                    

6      .)

 1،  المرضا چلبیانلو0ثريا ابراهیمی

1- Mood Disorder 

2- Worry 

3- Rumination 
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تـوان      اند که از آن میان، می                     شناختی شناخته شده                 گوناگون روان            

(. نگرانی، يک فـرايـنـد                      9به نشخوار فکری و نگرانی اشاره کرد)                                  

شناختی است برای اجتناب از تجارب ناخواسته شـامـل                                               اجتناب        

تصاوير ذهنی آزارنده، برانگیختگی فیزيولوژيک، رويـدادهـا يـا                                                         

نتايج در آينده و احتماال  هیجان شديد دردناک مرتبط با ترومای                                                            

(. به عـبـارت             7گذشته و يا عوامل اجتماعی و بین فردی است)                                        

گـیـرد      شناختی به خود می                ديگر هنگامی که نگرانی جنبه آسیب                               

ناپذير باشد و باعث از بین رفتن لذت                                    که مزمن، افراطی و کنترل                       

شـنـاخـتـی بـه           (. به عالوه نگرانی  یرآسیب                         /زندگی فرد شود)              

احتمال کمتری همراه با عاليم فیزيولوژيک موجود در نـگـرانـی                                                       

ای از افکـار             (. نشخوار فکری نیز، مجموعه                          7شناختی است)           آسیب    

منفعالنه است که جنبه تکراری داشته و مانـع حـل مسـئـلـه                                                  

انجامـد. در مـدل                سازگارانه شده و به افزايش عاطفه منفی می                                       

رويدادی اعتقاد بر اين است که نشخوار فکری                                          نشخوار فکری پس              

های پژوهشی            افتد. يافته           در پاسخ به تعامالت  اجتماعی اتفاق می                                   

رويدادی، در ايجاد و تـدوام                           دهند نشخوار فکری پس                   نشان می       

 (.    3اختالالت اضطرابی و افسردگی نقش مهمی دارند)                                        

به بیان ديگر همانطور که نشخوار فکری در افسردگی، مـ لـفـه                                                       

ناسازگارانه و پرت کردن حواس شناختی و رفـتـاری، مـ لـفـه                                                    

های اضـطرابی نیز همین تـأثـیـر را                                سازگارانه است، در اختالل                       

شناخـتـی        های روان        (. میزان باالی همايندی بین اختالل                               7دارد)     

های اضطرابـی مـنـجـر بـه                     بخصوص میان افسردگی و اختالل                          

هـا    پژوهش در مورد عوامل فراتشخیصی مسئول در اين اختـالل                                                

ای از افکار آگاهانه است کـه                            (. نشخوار فکری طبقه                   3شده است)        

گردد و بدون وابستگی به تقاضاهای                                 حول يک محور مشخص می                   

شوند و مانع حل مسئله سازگـارانـه                                محیطی، اين افکار تکرار می                         

شود. اين نوع تفکر در                      منجر می         0شده و به افزايش عاطفه منفی                          

  9اضطراب فراگیر و اختالل استـرس پـس از حـادثـه                                       

 شود.      مشاهده می         

های اصلـی          ، نشخوار فکری از م لفه                      1از منظر ديدگاه فراشناختی                        

ای    باشد. نگرانی به عنوان زنجیـره                            در شروع و تداوم افسردگی می                          

کـنـتـرل       از افکار، تصورات و عواطف منفی و احتماال   یـرقـابـل                                               

شود که برای حل مسئله درونی که پیامد نامعلومـی                                              شناخته می         

کـنـد.      داشته و يک يا بیش از يک نتیجه منفی دارد عمـل مـی                                              

باشد    های افسردگی و اضـطرابی می                         نگرانی مشـخصه اصلی حالت                       

(. نگرانی و نشخوار فکری همواره سوگیرانه هستند و توجـه                                                      01)   

شود     کنند. اين کار باعث می                     فرد را به اطالعات منفی معطوف می                              

فرد از خود و جهان پیرامون، برداشتی تحريف شده در ذهـنـش                                                      

سازی و تـداوم              شکل گیرد. نگرانی و نشخوار فکری باعث فعال                                        

شوند. اين کار اضطراب و افسـردگـی را بـه                                      احساس تهديد می              

کند. در صورتی که بدون نشخـوار                              هايی ماندگار تبديل می                     حالت    

هايی گذرا تبديـل                 فکری و نگرانی، اضطراب و افسردگی به حالت                                       

نشـان دادنـد                5(. در همین راستا، هادسون و الـیـس                               7شوند)     می  

های اساسی اختالالت اضطرابـی                          نگرانی و اضطراب يکی از م لفه                            

مانند اختالل اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی است که به ويژه                                                         

(. در       00با باورهای مثبت و منفی فراشناختـی ارتـبـاط دارد)                                             

انجام شد نتايج نشـان                           6ماهون     پژوهشی که توسط  کاواجا و مک                           

داد که نگرانی عالوه بر اين که خصوصیت اصلی اختالل اضطراب                                                       

های ديگر مثل اضطـراب اجـتـمـاعـی،                              فراگیر است، در اختالل                    

(.    01کند )     افسردگی و وسواس اجباری نقش پررنگی را ايفا می                                            

توان با توجه به                 بردند که می           و همکاران در پژوهشی پی                      7ديکسون      

نمرات بیماران در نشخوار فکری و نگرانی، مـیـزان اضـطـراب                                                     

بینی کرد. در واقع                   روزانه، اجتناب شناختی و رفتاری آنها را پیش                                          

نشخوار فکری و نگرانی به طور خودکار توجـه بـیـمـار را بـه                                                     

دهد که با محتوای نگرانی و نشخوار فکری                                       هايی سوق می           محرک    

 (.    09هماهن  باشد )             

و همکاران در پژوهشی نشـان دادنـد کـه عـوامـل                                           /فرگاس     

فراتشخیصی )نگرانی و نشخوار فکری( با افسردگی و اضـطـراب                                                      

(.    01خصوص اضطراب فراگیر، رابطه و همبستگی مثبت دارد)                                              به  

مشهدی و همکاران نشان دادند که راهبردهای نشخوار فـکـری،                                                      

های اضطراب و              سازی و مالمت خويش و ديگران با نشانه                                  فاجعه     

سازی( در کودکان رابطه مـثـبـت                            های درونی         افسردگی )اختالل              

(. همچنین سلمانی و حسنی به بـررسـی نشـانـگـان                                          05دارد)     

جويی شناختی هیجـان در                      توجهی و راهبردهای نظم                     –شناختی      

هـا نشـان داد             های خلقی و اضطراب پرداختند. يافـتـه                                 اختالل     

–بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر، اختـالل وسـواسـی                                                 

–اجباری و اختالل افسردگی اساسی در نشانگـان شـنـاخـتـی                                              

جويی شناختی هـیـجـان                   توجهی و راهبردهای ناسازگارانه نظم                                 

سازی(، نمرات بیشتـری                     )نشخوار فکری، مالمت خويش و فاجعه                               

(. فر  بر اين است که                      06هنجار کسب کردند)                نسبت به افراد به                

توانند منجر به حاالت خلـقـی مـنـفـی                               عوامل فراتشخیصی می                  

اضطراب و افسردگی شده و سپس اين دو عامل نیز منـجـر بـه                                                    

گردند. لـذا سـوال اصـلـی                      تشديد نگرانی و نشخوار فکری می                             

پژوهش حاضر اين است که آيا بین عوامل فراتشخیصی )نگرانی                                                       

و نشخوار فکری( با حاالت خلقی افسردگی و اضطرابی رابـطـه                                                     

 وجود دارد؟          

1- Negative affect 

2- Obsession- Compulsion Disorder (OCD) 

3- Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)  

4- Metacognitive 

5- Hudson & Ellis 

6- Khawaja  &McMahon  

7- Dickson  

8- Fergus  
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 روش کار       

همبستگی بود. جـامـعـه                      -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی                              

آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجويان دانشگاه آزاد اسـالمـی                                                    

بودند. بـراسـاس آمـار                      0936-37واحد تبريز در سال تحصیلی                          

اخذ شده از حوزه معاونت آمـوزشـی دانشـگـاه، تـعـداد کـل                                                 

ای بـه روش           نفر بود. از جامعه فوق نمونـه                             11316دانشجويان           

ها بـه       ای انتخاب شد که دانشکده                       ای چند مرحله            تصادفی خوشه           

عنوان خوشه در نظر گرفته  شدند. بر اساس آمار اخذ شـده و                                                       

نفر تعیین شد. ولـی                     977باتوجه به جدول مورگان، حجم نمونه                                  

ها، از جامعـه              باتوجه به احتمال مخدوش بودن برخی پرسشنامه                                         

نفر انتخاب شدند و سپس در گـام                                151ای به حجم           فوق نمونه         

ها به دانشجويان داده شد تا آنها را تـکـمـیـل                                          بعدی پرسشنامه             

گذاری گرديد. پس از کـنـار                         ها نمره       کنند. در نهايت پرسشنامه                       

نـفـر       9/1های مخدوش، اطالعات حاصل از                           گذاشتن پرسشنامه               

دانشجويان مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. در ايـن پـژوهـش                                                      

 ها از ابزارهای ذيل استفاده شد:                              جهت جمع وری داده                

ايـن       :   8(     PSپرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا )                                  -8

ساخته شـده             0331پرسشنامه توسط ماير و همکاران در سال                                     

سوال دارد که نگرانی شديد، مفـرط و                                    06است. اين پرسشنامه                   

نمايد. اين پرسشنامه به عنـوان                              گیری می       کنترل را اندازه                یرقابل       

رود.      گری اختالل اضطراب فراگیر به کار مـی                                 ابزاری برای  ربال                 

ای اسـت.         مقیاس پاسخگويی به س االت، لیکرت پـنـج درجـه                                       

های بالـیـنـی و              ضرايب همسانی درونی پرسشنامه در بین گروه                                       

(.    7گزارش شـده اسـت )                 1835تا      //18عادی باال بوده و بین                     

گزارش         1831تا      1871همچنین ضرايب پايايی بازآزمايی آن بین                                      

( . در ايران اين پرسشنامه هنجاريابی شده است و                                               3شده است )         

برآورد          1873و ضريب بازآزمايی آن                       18/7ضريب آلفای کرونبا ،                     

-گرديده است و اعتبار همگرايی پرسشنامه با سیاهه اضـطـراب                                                    

گزارش         1819و /186حالت و سیاهه افسردگی بک به ترتیب                                  

 

نولن هوکسما و                   :   2(   RRSهای نشخواری )             مقیاس پاس             -2

گـیـری      ای خودآزما جهت انـدازه                     پرسشنامه          0330مارو در سال             

ای است کـه           ماده        11نشخوار فکری تدوين کردند. اين مقیاس                                    

  1)تقريبا  هرگز( تا                     0ای از       های آن در مقیاسی  چهار نقطه                           ماده    

شود. نمره کل نشخوار فکری نیز                              گذاری می        )تقريبا  همیشه( نمره                    

(. آلفای کرونبا                     3شود )     ها محاسبه می            به وسیله جمع همه ماده                     

به دست آمده که اين پـرسـشـنـامـه                               1831تا      //18ای از       دامنه     

ای نـیـز بـاال            پايايی درونی بااليی دارد. همبستگی درون طبقه                                          

گـزارش         1831(. در ايران آلفای کرونبا                            00گزارش شده است)              

به      1839(. در پژوهش حاضر نیز،  آلفای کرونبا                                         06شده است)        

   دست آمد.        

ايـن         :   9(   II-BDIسیاهه افسردگی بك ویرایش دوم)                              -9

سیاهه شکل بازنگری شده سیاهه افسردگی بک است. که جهت                                                    

(. فرم تجديد نظر                  07سنجش شدت افسردگی تدوين شده است)                               

شده سیاهه افسردگی بک در مقايسه با فرم اولیه بـیـشـتـر بـا                                                      

DSM-IV                سوالی اسـت. عـالوه بـر آن                         10همخوان بوده و

ويرايش دوم اين سیاهه ، تمامی عناصر افسردگی را بـر اسـاس                                                       

نتايج پژوهش بـک و                    دهد.      نظريه شناختی افسردگی پوشش می                            

(.    07ثبات درونی بااليی دارد)                        سیاهه     همکاران نشان داد که اين                         

نفری در ايران، ضريب آلفای کـرونـبـا                                      31فتی در يک نمونه                 

  1836و اعتبار بازآزمايی اين مقیاس را در طی يک هفتـه                                                 1830

در ايـران بـا               سیاهه     (. ضريب اعتبار اين                    /0گزارش کرده است )                

(.    03گزارش شده است)              18/1روش بازآزمايی و به فاصله دو هفته                                

 محاسبه شد.              1831در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونبا                                  

سیاهه خودگزارشی اسـت                       :   4(   BAIسیاهه اضطراب بك )                   -1

کند.      گیری می       ای اندازه         ماده      10که شدت اضطراب را با مقیاسی                            

ای را که          آزمودنی در هر ماده يکی از چهار گزينه                                      سیاهه،      در اين        

کند. چهار گزينـه                 دهنده شدت اضطراب اوست، انتخاب می                                نشان    

گـذاری       هر س ال در يک طیف چهاربخشی از صفر تا سه نـمـره                                            

های آزمون يکی از عاليم شايع اضطراب                                   شود. هر يک از ماده                  می  

کند. بـک و هـمـکـاران                   )ذهنی، بدنی و هراس( را توصیف می                               

و اعتبار بازآزمـايـی                      1831همسانی درونی اين مقیاس را برابر با                                    

  1876تـا      1891های آن از           و برای ماده             1875ای آن را          هفته      يک  

(. صلواتی روايی مـحـتـوايـی هـمـزمـان                                07گزارش کرده اند )                

تشخیص و عاملی را برای هر مقیاس بررسی کـرده و کـارايـی                                                    

گیری شدت اضطراب مورد تأيید قـرار                                 باالی اين ابزار را در اندازه                           

به      18/7(. در پژوهش حاضر نیز،  آلفای کرونبا                                       11داده است )          

 دست آمد.        

های به دست آمده از                    در اين مطالعه جهت تجزيه و تحلیل داده                                    

شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار استفاده                                                         

شد و ضريب همبستگی پیرسون و روش تحلـیـل رگـرسـیـون                                              

 چندمتغیره استفاده شد.                     

 

 ها  یافته     

های دموگرافی  و توصیفی و سپس                              در اين قسمت ابتدا به يافته                          

نـفـر         115به آمار استنباطی اشاره خواهد شد. در نمونه فوق،                                                  

 ( بودند. میانگـیـن سـنـی                       11نفر دختر )              055 ( و        61پسر )     

 بود.      //58و انحراف معیار آن                       16897نمونه         

های توصیفی مربوط به متغیر سندرم شناختی                                      آماره       0در جدول         

 توجهی و عاليم خلقی نمايش داده شده است.                                       -

1- Pennsylvania State Worry Questionnaire-PSWQ 

2- Rominative Response Scale-RRS  

3- Beck Depression Inventory II-BDI-II 

4- Anxiety Depression Inventory ii-BAI-II  
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نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیش -4جدول

 بینی افسردگی بر اساس نگرانی و نشخوار فکری

 بینی اضطراب بر اساس نگرانی و نشخوار فکرینتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیش -5جدول

میانگـیـن و             0گردد در جدول شماره                    همانطور که مالحظه می                   

انحراف معیار متغیرهای نگرانی، نشخوار فکری، افسـردگـی و                                                      

 اضطراب درج گرديده است.                      

دهد که نگرانی و نشخوار فـکـری بـا                                نشان می         1نتايج جدول            

(. که بـه تـرتـیـب                 1810pداری دارد )           افسردگی رابطه معنی                  

 است.      18793و     18650ضريب همبستگی آنها                   

دهد که نگرانی و نشخـوار فـکـری بـا                                نشان می         9نتايج جدول            

ترتیب ضريـب            (. که به         1810pداری دارد )           اضطراب رابطه معنی                 

 باشند.      می    18135و     18593همبستگی آنها              

بینـی      نتايج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیش                                        1در جدول         

افسردگی بر اساس نگرانی و نشخوار فکری ارائـه شـده اسـت.                                                     

از      /1811مطابق با جدول حاضر، نگرانی و نشخـوار فـکـری،                                           

(. از       18101p      ،1861        Fکنند )      تغییرات افسردگی را تبیین می                           

نشخوار فکـری، افسـردگـی را                           رو، براساس تحلیل رگرسیون،                           اين   

داری      . اما نگرانی در اين معادله نقـش مـعـنـی                                   کند     ينی می        پیش     

 نداشت.      

شود، نتـايـج تـحـلـیـل                  مشاهده می           5گونه که در جدول                 همان    

-اساس مولفه          بینی اضطراب بر                رگرسیون چندمتغیره برای پیش                          

های فراتشخیصی )نگرانی و نشخوار فکری( ارائه شـده اسـت.                                                     

از تغیـیـرات            18111مطابق با اين نتايج نگرانی و نشخوار فکری،                                          

(     183/1p      ،18091        Fکنند )      اضطراب را تبیین می                  

 باشد.       نمی   

 

 گیری      بحث و نتیجه           
توجهـی بـا          -نتايج پژوهش حاضر نشان داد که سندرم شناختی                                         

داری دارد. به نحوی                    عاليم خلقی اضطراب و افسردگی رابطه معنا                                     

توجهـی مـیـزان اضـطـراب و                      -که با افزايش سندرم شناختی                         

های هادسون و الیس                 رود. اين نتايج با يافته                       افسردگی نیز باال می                  

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش-8جدول

ضرایب همبستگی میان متغیرهای نگرانی و  -2جدول

 نشخوار فکری )عوامل فراتشخیصی( با افسردگی

ضرایب همبستگی میان متغیرهای نگرانی و  -9جدول

 نشخوار فکری )عوامل فراتشخیصی( با اضطراب

(،    09(، ديکسون و هـمـکـاران)                    01(، کاواجا و مک ماهون)                     00)   

( و سلمانـی و              05(، مشهدی و همکاران)                   01فرگاس و همکاران)                

 ( همسو است.             06حسنی)     

  توجـهـی     -سندرم  شناختی             توان گفت          ها می     در تبیین اين يافته                  

  راهـبـردهـای         و     شده       تثبیت         توجه      فکری،       نشخوار        نگرانی،           شامل    

فـرد     شـود.      می      ناسازگارانه               ای  مقابله          رفتارهای            يا      و     خودتنظیمی         

افسرده به تفکرات و احساسات منفی از طريـق فـعـال کـردن                                                   

باورهای فراشناختی مثبت درباره نیاز به نشخوار کردن پـاسـخ                                                        

دهد که به عنوان ابزار سروکار داشتن با  مگینی و باورها يـا                                                          می  

شوند. نشخوار فکری ويژگـی اصـلـی                              تفکرات منفی استفاده می                      

توجهی است که در پاسخ به افـکـار مـنـفـی،                                     -سندرم شناختی            

توجهی،        -شود. سندرم شناختی                  مگینی و تجربه فقدان فعال می                            

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیرها

 9/1 1801 11819 نگرانی

 9/1 /587 01861 نشخوار فکری

 9/1 01811 09835 افسردگی

 9/1 01879 09811 اضطراب

 متغیر ها ضريب همبستگی داریسط  معنا

 نگرانی 18650 181110

 نشخوار فکری 18793 181110

 متغیرها ضريب همبستگی داریسط  معنا

 نگرانی 18593 181110

 نشخوار فکری 18135 181110

 B SE β T P R 2R F P بینمتغیر پیش

 18101 1861 /1811 18066           مدل کلی

         18757 18913 18107 18195 18100 نگرانی 

         18119 9811 18065 /1816 18115 نشخوار فکری 

 B SE β T P R 2R F P متغیر پیش بین

 18371 18091 18111 18110           مدل کلی

         18301 18009 /1811 18055 /1810 نگرانی 

         18600 18513 18197 18019 18161 نشخوار فکری 
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توجهی، به عنوان راهبرد سريع و پـیـوسـتـه،                                       -سندرم شناختی            

دهد. اين سندرم مـتـشـکـل از                         ها و مقابله را شکل می                     پردازش      

راهبردهای فرد برای  لبه بر تهديد است. بنابراين، مفهوم مقابله                                                              

های هـیـجـانـی            و سبک تفکر خاص، باورهای فرد را به اختالل                                       

های     ای که در اختالل              دهد. بسیاری از راهبردهای مقابله                               پیوند می        

شود، راهبردهای فراشناختی هستـنـد                                شناختی استفاده می                 روان    

که شامل کنترل افکار از طريق سرکوبی، اجتناب يا استفـاده از                                                          

 (.    15باشند)      راهبردهای توجهی و مفهومی مداوم می                                 

توان گفت برای ا لب افراد                          های فوق می          همچنین، در تبین يافته                     

های زودگذری هستند. زمانی کـه                             افکار و هیجانات منفی تجربه                          

شود به سرعت کنترل ذهن را                          توجهی فعال می             -سندرم شناختی            

شـونـد.       تـر مـی     گیرد و جايگزين مقابله سازگارانـه                               در دست می         

شناختی به علت شکست در کنترل سندرم توجهی،                                          اختالل روان          

دهی و تـفـکـر            های پاسخ        انعطاف ناپذيری در به کارگیری سبک                                

توجـهـی       -آيد. فعال شدن سندرم شناختی                          جايگزين به وجود می                  

شـود. بـه         ها و خودناهمخوانی مـی                    باعث درگیری افکار، هیجان                        

-دلیل نقص آگاهی فراشناختی از فعالیت سنـدرم شـنـاخـتـی                                               

شود. در         پذيری مختل می             توجهی و باورهای فراشناختی، انعطاف                                 

پذير به دلیل فعال شدن همـزمـان بـاورهـای                                      واقع، افراد آسیب                

تـوجـهـی       فراشناختی مثبت و منفی مبتال به سندرم شنـاختـی                                           

های مثبت، تداوم و فراوانی اسـتـفـاده از                                      شوند. فراشناخت              می  

های ناسازگارانه مثل نگرانی و نشخوار فکری را تـقـويـت                                                   سبک   

های منفی منـجـر بـه ادراک                        کنند، در حالی که فراشناخت                         می  

رويدادهای درونی به عنوان عوامل تهديدکننده و نـاتـوانـی در                                                        

شود و از اين طريق به پريشانی دامـن                                   اعمال کنترل موثر آن می                      

 (.    16زند)    می  

هايی بود از جمله ايـنـکـه ايـن                            پژوهش حاضر دارای محدوديت                        

پژوهش منحصر به جامعه دانشجويی بوده و همچنین صـرفـا  از                                                      

دهندگـان         تواند با سوگیری پاسخ                    پرسشنامه استفاده شده که می                          

گردد که در مطالعات آينـده از افـراد                                   همراه باشد. پیشنهاد می                      

مبتال به اختالل افسردگی و اضطرابی استفاده شده و عالوه بـر                                                       

پرسشنامه از مصاحبه تشخیصی نیز استفاده شود که بتوان نتايج                                                          

 را با اطمینان بیشتری تعمیم داد.                               

 

 تشکر و قدردانی              

شناسـی       نامه کارشناسی ارشد روان                       مقاله حاضر مستخرج از پايان                          

داننـد کـه از کـلـیـه                   باشد. نويسـندگان بر خـود الزم می                               می  

 عمل آورند.          کنندگان محترم تقدير و تشکر به                               شرکت    

 

 

 

بخشد که اين امر به نوبـه                          مگینی و باورهای منفی را تداوم می                                 

 شود.    های افسردگی می              خود منجر به پیدايش دوره                       

بر طبق مدل فراشناختی، افراد مبتال به خلـق اضـطـرابـی از                                                      

بینی مشکالت احتـمـالـی                    ای برای پیش           نگرانی به عنوان وسیله                     

کنند. نگرانی معموال                      های مقابله با آنها استفاده می                             آينده و روش           

ای در پاسخ به افکار مزاحـم فـعـال                                به عنوان يک راهبرد مقابله                         

شود. فعال شدن باورهای فراشناختی منفی، بیشترين نقـش                                                   می  

(. بـا       10کـنـد)    را در تبديل نگرانی به اختالل اضطراب ايفا مـی                                          

توان گـفـت کـه             توجهی، می         -درک پیامدهای سندرم شناختی                         

نگرانی و نشخوار فکری همواره دارای سوگیری بوده و ماهیتا  به                                                            

شوند. بنابراين فرد را                       عنوان فرايندهای در جا مانده شناخته می                                     

توجهی گیر انداخته و منجر بـه                             -در دور باطل سندرم شناختی                        

-گیری اختالل، م لـفـه                 شوند. با شکل            ايجاد يا تداوم اختالل می                       

توجهی، مثل سوگیری توجـهـی و                           -های ديگر سندرم شناختی                     

ای ناسازگارانه نیز وارد میدان شـده و ايـن                                         راهبردهای مقابله                

  راهـبـردهـای             از      زياد        استفاده       (.      11بخشند)      وضعیت را تداوم می                 

  بـه      ديـگـران          مالمت        و     سازی    فاجعه         خود، نشخوار فکری،                     مالمت    

  همـراه       افسردگی         از    بااليی       سط      با    ناسازگارنه            راهبردهايی              عنوان     

-مـی      افسـردگـی           استمرار         و   تشديد       موجب      راهبردها          اين     و     است   

  را      فـرد       نـاسـازگـارانـه               راهبـردهـای             از    گردند. همچنین استفاده                     

  بـه      منـاسـب         واکنش         جای       به      نتیجه         در      و     کرده        اضطراب          مستعد     

-عـکـس       آنهـا        به      تشويش         و     آشفتگی          با      زا،       گی  د تنی       رويدادهای         

  ايـن       سـازگـارانـه             راهبردهای             حالی که           در  .     دهد   می      نشان        لعمل    ا 

   (.  19ندارد)        دنبال       به    را    پیامدها       

  و     تعـبـیـر         برای        قوی       گرايشی          بالتکلیفی            تحمل        عدم       دارای         افراد     

  به      منجر        است       ممکن        که      دارند،          مبهم        اطالعات        تهديدآمیز             تفسیر     

  نظر     مورد      مفاهیم        تفسیر       دربار         اضطراب        و   نگرانی        سطوح      افزايش      

  در      نـويـن        هـای   ديدگاه          از      يکی       بالتکلیفی            تحمل      عدم     مدل   .   شود   

    هـمـکـاران           و     داگـاس         تـوسـط        که      است       اضطراب        اختالل         تبیین     

مضطرب موقعیـت هـای                    افراد       مدل     اين     طبق     است.      شده       مطرح    

  در      و     کننـد    می      کننده درک         نامعین و يا مبهم را فشارآور و آشفته                                   

  را      مـزمـنـی         های   نگرانی          هايی،     موقیعت          چنین        به      پاسخ        در      نتیجه     

  کمـک       آنها        به      نگرانی          که      باورند          اين       بر      افراد         اين   .     کنند    می      تجربه     

  آور   تـرس       هـای   موقیـعـت          با      کارآمد،           صورت        به      بتوانند           تا      کند   می  

.   شـونـد        حوادثی          چنین        وقوع        مانع        طريق        اين       از      يا  و     کنند        مقابله      

  اجـتـنـاب          و     مسئله         به      منفی        گیری    جهت       به      خود       نوبه        به      نگرانی      

  باعث        معیوب       چرخه      يک    در    اينها       خود     و   گردد    می    منجر        شناختی      

  و   منفی      های   موقعیت        وجود      مضطرب       افراد     .   شوند    می    نگرانی        ابقای     

  چـنـیـن        ا ب وقتی            و     دانند     می      قبول     یرقابل           را      احتمالی           مبهم    

  اصلی        راهبرد          عنوان         به      نگرانی          از      شوند    می      رو      به      رو      هايی    موقعیت      

  ايـن       کـه      کننـد    می      استفاده           خود       بالتکلیفی            سطوح        کاهش        برای    

  بـا      بالتکلـیـفـی            تحمل        عدم       تنگاتن            رابطه         دهنده     نشان        موضوع     

 (.    11است)      نگرانی      

 /3فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 8 شماره بیست و چهارم8 سال هفتم8 پايیز 99



References 
-1 Outwater, A.H, Ismail, H., Mgalilwa, L., 

Temu, M.J, & Mbembati, N.A. Burns in Tanza-
nia: morbidity and mortality, causes and riskfac-
tors,a review. J Burn Trauma. 2013; 3(1), 18-29. 

-2 Ra, Y., & Trusty, J. Coping Strategies for 
Managing Acculturative Stress Among Asian 
International Students. International Journal for 
the Advancement of Counselling. 2015; 37, 313-
29. 

-3 Ryan, K. How problem focused and emotion 
focused coping affects college students percieved 
stress and life satisfaction. Thesis of bachelor, 
Department of psychology. DBS school of Arts 
Dublin. 2013. 

-4 American psychiatric association . Diagnostic 
and statistical manual of mental disorders . 4 edi-
tion ( DSM – -5 Washington D.C :  American 
psychiatric Association . 2013. 

-5 Ehring , T .  & Watkins , E. R . Repetitive 
negative thinking as a transdiagnostic process, 
International Journal of  Cognitive Therapy. 
2008; 1(3):192-205. 

-6 Norton , P.G. ; Hayes , S. A . & Springer , J. 
R . Transdiagnostic cognitive-behavioral group 
therapy for anxiety: Outcome and process, Inter-
national Journal Cognitive Therapy. 2008; 1, 266
-79. 
-7 Wells, A. Attention and the control of worry. 

In G.C.L. Davey & F. Tallis (eds), Worrying: 
Perspectives on theory, assessment and treat-
ment. (pp. 91–114). Chichester, UK: JohnWiley 
& Sons, Ltd. 1994. 

-8 Van der Heiden , C. ;  Muris , P. & van der 
Molen , H . T. Randomized controlled trial on the 
effectiveness of metacognitive therapy and intol-
erance-of-uncertainty therapy for generalized 
anxiety disorder, Behaviour Research and  Thera-
py. 2012; 5 , 100-09. 

-9 Wells , A . ; Welford , M . ; King , P. ; 
Papageorgiou ,C. ; Wisley , J . & Mendel, E. A 
pilot randomized trial of metacognitive therapy 
vs applied relaxation in the treatment of adults 
with generalized anxiety disorder, Behaviour 
Research Therapy2010; 48, 429-34. 

-10 Wells, A. & King, P. Metacognitive therapy 
for generalized anxiety disorder: An open trial, 
Journal Behaviour Therapy Experimental Psychi-
atry.2006; 37,206-12. 

-11 Harvey, A., Watkins ,E., Mansell, W.& 
Shafran ,R . Cognitive behavioural Processes 
across psychological disorders: A transdiagnostic 
approach to research and treatment. Oxford: Ox-
ford University Press. 2008. 

-12 Khawaja , N.G.  & McMahon , J.The 
relationship of meta-worry and intolerance of 
uncertainty with pathological worry, anxiety, and 
depression. Behavior Change. 2011; 28,165-80. 

-13 Dickson , K . S. ; Ciesla , J. A  . & Reilly , L . 
C. Rumination , worry, cognitive avoidance , and 
behavioral avoidance: Examination of temporal 
effects. Behaviour Therapy. 2012; 43, 629-40. 

-14 Fergus , T. A . ; Bardeen , J .R . & Orcutt , 
H . K . Attentional control moderates the rela-
tionship between activation of the cognitive at-
tentional syndrome and symptoms of psycho-
pathology. Personality and  Individual  Differ-
ences 2012; 53, 213-217. 

-15 Mashhadi, A, Mirardoghi, F & Hasani, J. The 
Role of Cognitive Emotional Ordering Strategies 
in Children's Internalization Disorders. Journal 
of Behavioral Sciences. 2011; 3, 39- 29. 

-16 Hairdresser, B & Hasani, j. Significance 
Cognitive Symptoms and Emotional Cognitive 
Ordering Strategies: Inferiority-Detection or De-
tection Processes in Mood & Anxiety Disorders. 
Journal of Clinical Psychology. 2013; 3, 104-91. 

-17 Beck , A.T. ; Epstein , N. ; Brown , G.  & 
steer , R . A.  An inventory for measuring 
clinical anxiety: psychometric properties. 
Journal Consulting and Clinical Psychology. 
1998; l56, 893-897. 

-18 Fati, Laden. Emotional states and cognitive 
processing of emotional information: comparing 
two conceptual frameworks. Doctoral disserta-
tion, Clinical Psychology, Iran University of 
Medical Sciences.  2003.  

-19 Garai, B. Study of some cognitive patterns in 
patients with anxiety and depression. Master's 
thesis, clinical psychology, Tehran Psychiatric 
Institute. 1993. 

-20 Salavati, G. Assessment of Responsibility 
Attitudes in Patients with Obsessive Compulsive 
Disorder. Master's thesis, clinical psychology, 
Tehran Psychiatric Institute.  2002.  

-21 Logsetty, S., Shamlou, A., Gawaziuk, J., 
March, J., Doupe, M., Chateau, D., ... & Khan, 
S. Mental health outcomes of burn: A longitudi-
nal population-based study of adults hospitalized 
for Burns. J Burn 2016; 42 (4), 738-744. 

-22 Sanjuan, P., & Magallares, A. Coping 
strategies as mediator variables between explan-
atory styles an depressive symptoms. anales de 
psicología. 2015; 31, 447- 451. 

-23 Hong , R . Y . Worry and rumination: 
Differential associations with anxious  and de-
pressive symptoms and coping behavior. Behav-
iour Research and Therapy. 2007; 45 , 277- 290. 

-24 Moses , E.B . & Barlow , D. H. A new 
unified treatment approach for emotional disor-
ders based on emotion science, Current Direc-
tion Psychological Science. 2006, 15(3) , 146-
50. 

-25 Wells, A. Emotional disorders and 
metacognition: Innovative Cognitive Therapy. 
Chichester, UK: JohnWiley & Sons, Ltd. 2001. 

-26 Dupuy, J.B.Ladouceur, R. Cognitive 
processes of generalized anxiety disorder in 
comorbid generalized anxiety disorder and major 
depressive disorder. J Anxiety Disord. 2008; 22, 
505-14. 
 

 /3فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 8 شماره بیست و چهارم8 سال هفتم8 پايیز 91



Investigating the Relationship Transdiagnostic Factors ( orry and Rumination)  
with Mood Symptoms 

Ebrahemi S (M.Sc)*, Chalabianloo G (Ph.D) 
 

Abstract 
Introduction: Mood disorders with a prevalence of 20.8% as one of the most common, costly and 

of this study was to investigate the relationship between transdiagnostic factors (worry and 
rumination) and depression and anxiety symptoms. 
Methods: This research was a descriptive design that was done by correlation and regression meth-
od. . 
 

The statistical population of this study included all students of Islamic Azad University 
of Tabriz, 380 of them were selected according to Cochran formula. To collect information, Beck's 
anxiety, 

statistical methods (mean and standard deviation) and inferential statistical methods 
of correlation and regression analysisResults: The results of data analysis showed that are significant 

and anxiety, and also mood symptoms depression and anxiety are significantly predicted 
by transdiagnostic factors. Changes at the level of P  0.01 are significant 
Conclusion:  It can be said that with the formation of transdiagnostic factors, incompatible coping 
strategies are introduced and mood symptoms of depression and anxiety arise. 
Key words: Transdiagnostic factors, Mood symptoms, Anxiety, Depression. 
 
*  
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