بررسی رابطه عوامل فراتشخیصی (نگرانی و نشخوار فکری) با عالیم خلقی
ثريا ابراهیمی ،0المرضا چلبیانلو
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 -0کارشناسارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،تبريز ،ايران ،نويسنده مسئول -1.گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتـی و
روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربايجان ،تبريز ،ايران.
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نوع مقاله

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

پژوهشی

تضعیفکننده کیفیت و کارکردهای سالم زندگی ،میلیونها نفر را در دنیا دچار مشکل میسازند.
پژهش حاضر با هدف برررسی رابطه عوامل فراتشخیصی (نگرانی و نشخوار فکری) با عاليم خلقی
افسردگی و اضطرابی انجام شد.

تاریخچه مقاله
دريافت093/80811 :
پذيرش093/85811 :
کلید واژگان
فراتشخیصی ،عاليم خلقی،
اضطراب ،افسردگی
نویسنده مسئول

روش کار :پژوهش حاضر از نوع طرحهای توصیفی بود که به روش همبستگی و رگرسیون انجام
شد .جامعه آماری مورد مطالعه در اين تحقیق شامل کلیه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبريز بود که تعداد  9/1نفر از آنها مطابق با فرمول کوکران انتخاب شـد .جـهـت جـمـعآوری
اطالعات از پرسشنامه نگرانی (  ، )PSWQنشخوارفکری ( ،)RRSسیاهه اضطراب بک ( )BAIو
سیاهه افسردگی بک ( )BDI-IIاستفاده شد .اطالعات جمعآوری شده با شـاخـصهـای آمـار
توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و روشهای آماری استنباطی شامل همبستگی و تـحـلـیـل
رگرسیون چندمتغیره مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتايج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که عوامل فراتشخیصی نگرانی و نشخوار فکـری

Email:
 Ebrahimi013@gmail.comرابطه معناداری با عاليم خلقی افسردگی و اضطراب دارد و همچنین عاليم خلقی افسـردگـی و
اضطراب از طريق عوامل فراتشخیصی قابل پیشبینی است ،که اين تغییرات در سط P 1810
معنادار هستند.

نتیجهگیری :میتوان گفت با شکلگیری عوامل فراتشخیصی ،راهبردهای مقابلهای ناسازگـارانـه
وارد عمل شده و عاليم خلقی افسردگی و اضطراب به وجود میآيند.
مقدمه
در سالهای اخیر مسايل روانشناسی و روانپزشکی مورد توجه
بسیاری قرار گرفته است .چرا که انسان ،امروزه بیـش از هـر
چیزی از اختالالت و مشکالت روانی رنج میبرد .در حال حاضر
در دنیا و خصوصا کشورهای در حال توسعه ،میلیونها نفـر بـه
نوعی درگیر اختالالت روانیاند و اين مسئله تا حدی به افزايش
رشد جمعیت ،تغییر در شیوه زندگی ،فروپاشی خـانـوادههـا و
مشکالت اقتصادی مربوط میشود( .)0در شرايط فعلی با کثـرت
مراجعین به درمانگاههای روانشناسی و روانپـزشـکـی بـرای
رهايی از اختالالت روانی به ويژه افسردگی و اضطراب مـیتـوان
عصر حاضر را ،عصر اضطراب و افسردگی انسـان نـامـیـد( .)1
افسردگی و اضطراب جزء شايعترين اختالالت روانی هسـتـنـد.
افسردگی به قدری شايع است که سرماخوردگی روانـی لـقـب
گرفته است .در هر مقطع معینی از زمـان 05 -11 ،درصـد
بزرگساالن ،از نشانههای افسردگی رنج میبرند و حـداقـل 01
درصد به درجاتی از افسردگی مبتال هستند که آنها را در هـر
مرحلهای از زندگی به سمت درمان بکـشـانـد( .)9افسـردگـی،
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اختالل خلقی 0است که شامل تغییرات در اشتها و وزن ،تغیـیـر
در خواب و فعالیت ،فقدان نیرو ،احساس گناه ،مشکالت تفکر و
تصمیمگیری و افکار عودکننده مر و خـودکشـی بـاشـد( .)1
اضطراب ،به منزله بخشی از زندگی هر انسان ،در همه افراد بـه
حدی اعتدالآمیز وجود دارد و اين حد به عـنـوان پـاسـخـی
سازشيافته تلقی میشود اما تا جايی که به اضطـراب مـرضـی
تبديل نشود(.)0
در گذشته بسیاری از پژوهشـگـران ،اخـتـالالت اضـطـراب و
افسردگی را به عنوان پديدههايی جدا از هم در نظر میگرفتند و
با عنوان گروههای تشخیصی جداگانه درمان مـیکـردنـد .امـا
امروزه برخی اعتقاد دارند اضطراب و افسـردگـی از عـوامـل
مشترکی نشأت میگیرند که بـه ايـن شـاخـصهـا ،عـوامـل
فراتشخیصی گفته میشود .درسالهای اخیر بر نقـش عـوامـل
فراتشخیصی مثل نگرانی 1و نشخوارفکری 9تأکید شده است( 5و
.)6
1- Mood Disorder
2- Worry
3- Rumination
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گوناگون روانشناختی شناخته شدهاند که از آن میان ،میتـوان
به نشخوار فکری و نگرانی اشاره کرد( .)9نگرانی ،يک فـرايـنـد
اجتناب شناختی است برای اجتناب از تجارب ناخواسته شـامـل
تصاوير ذهنی آزارنده ،برانگیختگی فیزيولوژيک ،رويـدادهـا يـا
نتايج در آينده و احتماال هیجان شديد دردناک مرتبط با ترومای
گذشته و يا عوامل اجتماعی و بین فردی است(  .)7به عـبـارت
ديگر هنگامی که نگرانی جنبه آسیبشناختی به خود میگـیـرد
که مزمن ،افراطی و کنترلناپذير باشد و باعث از بین رفتن لذت
زندگی فرد شود(  .)/به عالوه نگرانی یرآسیبشـنـاخـتـی بـه
احتمال کمتری همراه با عاليم فیزيولوژيک موجود در نـگـرانـی
آسیبشناختی است( .)7نشخوار فکری نیز ،مجموعهای از افکـار
منفعالنه است که جنبه تکراری داشته و مانـع حـل مسـئـلـه
سازگارانه شده و به افزايش عاطفه منفی میانجامـد .در مـدل
نشخوار فکری پسرويدادی اعتقاد بر اين است که نشخوار فکری
در پاسخ به تعامالت اجتماعی اتفاق میافتد .يافتههای پژوهشی
نشان میدهند نشخوار فکری پسرويدادی ،در ايجاد و تـدوام
اختالالت اضطرابی و افسردگی نقش مهمی دارند(.)3
به بیان ديگر همانطور که نشخوار فکری در افسردگی ،مـ لـفـه
ناسازگارانه و پرت کردن حواس شناختی و رفـتـاری ،مـ لـفـه
سازگارانه است ،در اختاللهای اضـطرابی نیز همین تـأثـیـر را
دارد(  .)7میزان باالی همايندی بین اختاللهای روانشناخـتـی
بخصوص میان افسردگی و اختاللهای اضطرابـی مـنـجـر بـه
پژوهش در مورد عوامل فراتشخیصی مسئول در اين اختـاللهـا
شده است( .)3نشخوار فکری طبقهای از افکار آگاهانه است کـه
حول يک محور مشخص میگردد و بدون وابستگی به تقاضاهای
محیطی ،اين افکار تکرار میشوند و مانع حل مسئله سازگـارانـه
شده و به افزايش عاطفه منفی 0منجر میشود .اين نوع تفکر در
9

اضطراب فراگیر و اختالل استـرس پـس از حـادثـه
مشاهده میشود.
1
از منظر ديدگاه فراشناختی  ،نشخوار فکری از م لفههای اصلـی
در شروع و تداوم افسردگی میباشد .نگرانی به عنوان زنجیـرهای
از افکار ،تصورات و عواطف منفی و احتماال یـرقـابـلکـنـتـرل
شناخته می شود که برای حل مسئله درونی که پیامد نامعلومـی
داشته و يک يا بیش از يک نتیجه منفی دارد عمـل مـیکـنـد.
نگرانی مشـخصه اصلی حالتهای افسردگی و اضـطرابی میباشد
(  .) 01نگرانی و نشخوار فکری همواره سوگیرانه هستند و توجـه
فرد را به اطالعات منفی معطوف میکنند .اين کار باعث میشود
فرد از خود و جهان پیرامون ،برداشتی تحريف شده در ذهـنـش
شکل گیرد .نگرانی و نشخوار فکری باعث فعالسازی و تـداوم
احساس تهديد میشوند .اين کار اضطراب و افسـردگـی را بـه
حالتهايی ماندگار تبديل میکند .در صورتی که بدون نشخـوار
فکری و نگرانی ،اضطراب و افسردگی به حالتهايی گذرا تبديـل
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میشوند( .)7در همین راستا ،هادسون و الـیـس 5نشـان دادنـد
نگرانی و اضطراب يکی از م لفههای اساسی اختالالت اضطرابـی
مانند اختالل اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی است که به ويژه
با باورهای مثبت و منفی فراشناختـی ارتـبـاط دارد( .)00در
پژوهشی که توسط کاواجا و مکماهون 6انجام شد نتايج نشـان
داد که نگرانی عالوه بر اين که خصوصیت اصلی اختالل اضطراب
فراگیر است ،در اختاللهای ديگر مثل اضطـراب اجـتـمـاعـی،
افسردگی و وسواس اجباری نقش پررنگی را ايفا میکند ( .)01
ديکسون7و همکاران در پژوهشی پیبردند که میتوان با توجه به
نمرات بیماران در نشخوار فکری و نگرانی ،مـیـزان اضـطـراب
روزانه ،اجتناب شناختی و رفتاری آنها را پیشبینی کرد .در واقع
نشخوار فکری و نگرانی به طور خودکار توجـه بـیـمـار را بـه
محرکهايی سوق میدهد که با محتوای نگرانی و نشخوار فکری
هماهن باشد (.)09
فرگاس  /و همکاران در پژوهشی نشـان دادنـد کـه عـوامـل
فراتشخیصی (نگرانی و نشخوار فکری) با افسردگی و اضـطـراب
بهخصوص اضطراب فراگیر ،رابطه و همبستگی مثبت دارد( .)01
مشهدی و همکاران نشان دادند که راهبردهای نشخوار فـکـری،
فاجعهسازی و مالمت خويش و ديگران با نشانههای اضطراب و
افسردگی (اختاللهای درونیسازی) در کودکان رابطه مـثـبـت
دارد(  .)05همچنین سلمانی و حسنی به بـررسـی نشـانـگـان
شناختی–توجهی و راهبردهای نظمجويی شناختی هیجـان در
اختاللهای خلقی و اضطراب پرداختند .يافـتـههـا نشـان داد
بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر ،اختـالل وسـواسـی–
اجباری و اختالل افسردگی اساسی در نشانگـان شـنـاخـتـی–
توجهی و راهبردهای ناسازگارانه نظمجويی شناختی هـیـجـان
(نشخوار فکری ،مالمت خويش و فاجعهسازی) ،نمرات بیشتـری
نسبت به افراد بههنجار کسب کردند( .)06فر بر اين است که
عوامل فراتشخیصی میتوانند منجر به حاالت خلـقـی مـنـفـی
اضطراب و افسردگی شده و سپس اين دو عامل نیز منـجـر بـه
تشديد نگرانی و نشخوار فکری میگردند .لـذا سـوال اصـلـی
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
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی بود .جـامـعـه
آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجويان دانشگاه آزاد اسـالمـی
واحد تبريز در سال تحصیلی  0936-37بودند .بـراسـاس آمـار
اخذ شده از حوزه معاونت آمـوزشـی دانشـگـاه ،تـعـداد کـل
دانشجويان  11316نفر بود .از جامعه فوق نمونـهای بـه روش
تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شد که دانشکدهها بـه
عنوان خوشه در نظر گرفته شدند .بر اساس آمار اخذ شـده و
باتوجه به جدول مورگان ،حجم نمونه  977نفر تعیین شد .ولـی
باتوجه به احتمال مخدوش بودن برخی پرسشنامهها ،از جامعـه
فوق نمونهای به حجم  151نفر انتخاب شدند و سپس در گـام
بعدی پرسشنامهها به دانشجويان داده شد تا آنها را تـکـمـیـل
کنند .در نهايت پرسشنامهها نمرهگذاری گرديد .پس از کـنـار
گذاشتن پرسشنامههای مخدوش ،اطالعات حاصل از  9/1نـفـر
دانشجويان مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .در ايـن پـژوهـش
جهت جمع وری دادهها از ابزارهای ذيل استفاده شد:
-8پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (

 :8)PSايـن

پرسشنامه توسط ماير و همکاران در سال  0331ساخته شـده
است .اين پرسشنامه  06سوال دارد که نگرانی شديد ،مفـرط و
یرقابلکنترل را اندازهگیری مینمايد .اين پرسشنامه به عنـوان
ابزاری برای ربالگری اختالل اضطراب فراگیر به کار مـیرود.
مقیاس پاسخگويی به س االت ،لیکرت پـنـج درجـهای اسـت.
ضرايب همسانی درونی پرسشنامه در بین گروههای بالـیـنـی و
عادی باال بوده و بین  18//تا  1835گزارش شـده اسـت (.)7
همچنین ضرايب پايايی بازآزمايی آن بین  1871تا  1831گزارش
شده است (  . )3در ايران اين پرسشنامه هنجاريابی شده است و
ضريب آلفای کرونبا  18/7 ،و ضريب بازآزمايی آن  1873برآورد
گرديده است و اعتبار همگرايی پرسشنامه با سیاهه اضـطـراب-
حالت و سیاهه افسردگی بک به ترتیب 186/و 1819گزارش

سیاهه شکل بازنگری شده سیاهه افسردگی بک است .که جهت
سنجش شدت افسردگی تدوين شده است( .)07فرم تجديد نظر
شده سیاهه افسردگی بک در مقايسه با فرم اولیه بـیـشـتـر بـا
DSM-IVهمخوان بوده و  10سوالی اسـت .عـالوه بـر آن
ويرايش دوم اين سیاهه  ،تمامی عناصر افسردگی را بـر اسـاس
نظريه شناختی افسردگی پوشش میدهد .نتايج پژوهش بـک و
همکاران نشان داد که اين سیاهه ثبات درونی بااليی دارد(.)07
فتی در يک نمونه  31نفری در ايران ،ضريب آلفای کـرونـبـا
 1830و اعتبار بازآزمايی اين مقیاس را در طی يک هفتـه 1836
گزارش کرده است ( .)0/ضريب اعتبار اين سیاهه در ايـران بـا
روش بازآزمايی و به فاصله دو هفته18/1گزارش شده است(.)03
در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونبا  1831محاسبه شد.
 -1سیاهه اضطراب بك ( :4 )BAIسیاهه خودگزارشی اسـت
که شدت اضطراب را با مقیاسی  10مادهای اندازهگیری میکند.
در اين سیاهه ،آزمودنی در هر ماده يکی از چهار گزينهای را که
نشاندهنده شدت اضطراب اوست ،انتخاب میکند .چهار گزينـه
هر س ال در يک طیف چهاربخشی از صفر تا سه نـمـرهگـذاری
میشود .هر يک از مادههای آزمون يکی از عاليم شايع اضطراب
(ذهنی ،بدنی و هراس) را توصیف میکند .بـک و هـمـکـاران
همسانی درونی اين مقیاس را برابر با  1831و اعتبار بازآزمـايـی
يک هفتهای آن را  1875و برای مادههای آن از  1891تـا 1876
گزارش کرده اند (  .)07صلواتی روايی مـحـتـوايـی هـمـزمـان
تشخیص و عاملی را برای هر مقیاس بررسی کـرده و کـارايـی
باالی اين ابزار را در اندازهگیری شدت اضطراب مورد تأيید قـرار
داده است ( .)11در پژوهش حاضر نیز ،آلفای کرونبا  18/7به
دست آمد.
در اين مطالعه جهت تجزيه و تحلیل دادههای به دست آمده از
شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار استفاده
شد و ضريب همبستگی پیرسون و روش تحلـیـل رگـرسـیـون
چندمتغیره استفاده شد.

 -2مقیاس پاس های نشخواری ( :2 )RRSنولن هوکسما و
مارو در سال  0330پرسشنامهای خودآزما جهت انـدازهگـیـری
نشخوار فکری تدوين کردند .اين مقیاس  11مادهای است کـه
مادههای آن در مقیاسی چهار نقطهای از ( 0تقريبا هرگز) تا 1
(تقريبا همیشه) نمرهگذاری میشود .نمره کل نشخوار فکری نیز
به وسیله جمع همه مادهها محاسبه میشود ( .)3آلفای کرونبا
دامنهای از  18//تا  1831به دست آمده که اين پـرسـشـنـامـه
پايايی درونی بااليی دارد .همبستگی درون طبقهای نـیـز بـاال
گزارش شده است( .)00در ايران آلفای کرونبا  1831گـزارش
شده است( .)06در پژوهش حاضر نیز ،آلفای کرونبا  1839به
دست آمد.
 -9سیاهه افسردگی بك ویرایش دوم( :9 )BDI -IIايـن
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یافتهها
در اين قسمت ابتدا به يافتههای دموگرافی و توصیفی و سپس
به آمار استنباطی اشاره خواهد شد .در نمونه فوق 115 ،نـفـر
پسر ( ) 61و  055نفر دختر ( ) 11بودند .میانگـیـن سـنـی
نمونه  16897و انحراف معیار آن  58//بود.
در جدول  0آمارههای توصیفی مربوط به متغیر سندرم شناختی
-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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جدول-8میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

تعداد

نگرانی

11819

1801

9/1

نشخوار فکری

01861

587/

9/1

افسردگی

09835

01811

9/1

اضطراب

09811

01879

9/1

جدول -9ضرایب همبستگی میان متغیرهای نگرانی و
نشخوار فکری (عوامل فراتشخیصی) با اضطراب

جدول -2ضرایب همبستگی میان متغیرهای نگرانی و
نشخوار فکری (عوامل فراتشخیصی) با افسردگی
متغیر ها

ضريب همبستگی

نگرانی

18650

181110

نشخوار فکری

18793

181110

نتايج جدول  1نشان میدهد که نگرانی و نشخوار فـکـری بـا
افسردگی رابطه معنیداری دارد ( .)p 1810که بـه تـرتـیـب
ضريب همبستگی آنها  18650و  18793است.
متغیر پیشبین

B

SE

β

نگرانی

18593

181110

نشخوار فکری

18135

181110

نتايج جدول  9نشان میدهد که نگرانی و نشخـوار فـکـری بـا
اضطراب رابطه معنیداری دارد ( .)p 1810که بهترتیب ضريـب
همبستگی آنها  18593و  18135میباشند.
در جدول  1نتايج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینـی
افسردگی بر اساس نگرانی و نشخوار فکری ارائـه شـده اسـت.
مطابق با جدول حاضر ،نگرانی و نشخـوار فـکـری 1811/ ،از
تغییرات افسردگی را تبیین میکنند ( .)F 1861 ، p 18101از
اينرو ،براساس تحلیل رگرسیون ،نشخوار فکـری ،افسـردگـی را
پیشينی میکند .اما نگرانی در اين معادله نقـش مـعـنـیداری
نداشت.

همانطور که مالحظه میگردد در جدول شماره  0میانگـیـن و
انحراف معیار متغیرهای نگرانی ،نشخوار فکری ،افسـردگـی و
اضطراب درج گرديده است.

سط معناداری

متغیرها

ضريب همبستگی

سط معناداری

جدول-4نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیش
بینی افسردگی بر اساس نگرانی و نشخوار فکری
T

P

مدل کلی
نگرانی

18100

18195

18107

18913

18757

نشخوار فکری

18115

1816/

18065

9811

18119

R

R2

F

P

18066

1811/

1861

18101

جدول -5نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیشبینی اضطراب بر اساس نگرانی و نشخوار فکری
متغیر پیش بین

B

SE

β

T

P

مدل کلی
نگرانی

1810/

18055

1811/

18009

18301

نشخوار فکری

18161

18019

18197

18513

18600

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،نتـايـج تـحـلـیـل
رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی اضطراب بر اساس مولفه-
های فراتشخیصی (نگرانی و نشخوار فکری) ارائه شـده اسـت.
مطابق با اين نتايج نگرانی و نشخوار فکری18111 ،از تغیـیـرات
اضطراب را تبیین میکنند ()F 18091 ، p 183/1
نمیباشد.
بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که سندرم شناختی-توجهـی بـا
عاليم خلقی اضطراب و افسردگی رابطه معناداری دارد .به نحوی
که با افزايش سندرم شناختی-توجهـی مـیـزان اضـطـراب و
افسردگی نیز باال میرود .اين نتايج با يافتههای هادسون و الیس
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R

R2

F

P

18110

18111

18091

18371

(  ،)00کاواجا و مک ماهون( ،)01ديکسون و هـمـکـاران(،)09
فرگاس و همکاران( ،)01مشهدی و همکاران( )05و سلمانـی و
حسنی( )06همسو است.
در تبیین اين يافتهها میتوان گفت سندرم شناختی-توجـهـی
شامل نگرانی ،نشخوار فکری ،توجه تثبیت شده و راهـبـردهـای
خودتنظیمی و يا رفتارهای مقابلهای ناسازگارانه میشـود .فـرد
افسرده به تفکرات و احساسات منفی از طريـق فـعـال کـردن
باورهای فراشناختی مثبت درباره نیاز به نشخوار کردن پـاسـخ
می دهد که به عنوان ابزار سروکار داشتن با مگینی و باورها يـا
تفکرات منفی استفاده میشوند .نشخوار فکری ويژگـی اصـلـی
سندرم شناختی-توجهی است که در پاسخ به افـکـار مـنـفـی،
مگینی و تجربه فقدان فعال میشود .سندرم شناختی-توجهی،
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مگینی و باورهای منفی را تداوم میبخشد که اين امر به نوبـه
خود منجر به پیدايش دورههای افسردگی میشود.
بر طبق مدل فراشناختی ،افراد مبتال به خلـق اضـطـرابـی از
نگرانی به عنوان وسیلهای برای پیشبینی مشکالت احتـمـالـی
آينده و روشهای مقابله با آنها استفاده میکنند .نگرانی معموال
به عنوان يک راهبرد مقابلهای در پاسخ به افکار مزاحـم فـعـال
می شود .فعال شدن باورهای فراشناختی منفی ،بیشترين نقـش
را در تبديل نگرانی به اختالل اضطراب ايفا مـیکـنـد( .)10بـا
درک پیامدهای سندرم شناختی-توجهی ،میتوان گـفـت کـه
نگرانی و نشخوار فکری همواره دارای سوگیری بوده و ماهیتا به
عنوان فرايندهای در جا مانده شناخته میشوند .بنابراين فرد را
در دور باطل سندرم شناختی-توجهی گیر انداخته و منجر بـه
ايجاد يا تداوم اختالل میشوند .با شکلگیری اختالل ،م لـفـه-
های ديگر سندرم شناختی-توجهی ،مثل سوگیری توجـهـی و
راهبردهای مقابله ای ناسازگارانه نیز وارد میدان شـده و ايـن
وضعیت را تداوم میبخشند(  .)11استفاده زياد از راهـبـردهـای
مالمت خود ،نشخوار فکری ،فاجعهسازی و مالمت ديـگـران بـه
عنوان راهبردهايی ناسازگارنه با سط بااليی از افسردگی همـراه
است و اين راهبردها موجب تشديد و استمرار افسـردگـی مـی-
گردند .همچنین استفاده از راهبـردهـای نـاسـازگـارانـه فـرد را
مستعد اضطراب کرده و در نتیجه به جای واکنش منـاسـب بـه
رويدادهای تنیدگی زا ،با آشفتگی و تشويش به آنهـا عـکـس-
العمل نشان میدهد .در حالی که راهبردهای سـازگـارانـه ايـن
پیامدها را به دنبال ندارد(.)19
افراد دارای عدم تحمل بالتکلیفی گرايشی قوی برای تعـبـیـر و
تفسیر تهديدآمیز اطالعات مبهم دارند ،که ممکن است منجر به
افزايش سطوح نگرانی و اضطراب دربار تفسیر مفاهیم مورد نظر
شود .مدل عدم تحمل بالتکلیفی يکی از ديدگاههـای نـويـن در
تبیین اختالل اضطراب است که تـوسـط داگـاس و هـمـکـاران
مطرح شده است .طبق اين مدل افراد مضطرب موقعیـت هـای
نامعین و يا مبهم را فشارآور و آشفتهکننده درک میکننـد و در
نتیجه در پاسخ به چنین موقیعتهايی ،نگرانیهای مـزمـنـی را
تجربه میکنند .اين افراد بر اين باورند که نگرانی به آنها کمـک
میکند تا بتوانند به صورت کارآمد ،با موقیـعـتهـای تـرسآور
مقابله کنند و يا از اين طريق مانع وقوع چنین حوادثی شـونـد.
نگرانی به نوبه خود به جهتگیری منفی به مسئله و اجـتـنـاب
شناختی منجر میگردد و خود اينها در يک چرخه معیوب باعث
ابقای نگرانی میشوند .افراد مضطرب وجود موقعیتهای منفی و
مبهم احتمالی را یرقابلقبول میدانند و وقتی با چـنـیـن
موقعیتهايی رو به رو میشوند از نگرانی به عنوان راهبرد اصلی
برای کاهش سطوح بالتکلیفی خود استفاده میکننـد کـه ايـن
موضوع نشاندهنده رابطه تنگاتن عدم تحمل بالتکلـیـفـی بـا
نگرانی است(.)11
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سندرم شناختی-توجهی ،به عنوان راهبرد سريع و پـیـوسـتـه،
پردازشها و مقابله را شکل میدهد .اين سندرم مـتـشـکـل از
راهبردهای فرد برای لبه بر تهديد است .بنابراين ،مفهوم مقابله
و سبک تفکر خاص ،باورهای فرد را به اختاللهای هـیـجـانـی
پیوند میدهد .بسیاری از راهبردهای مقابلهای که در اختاللهای
روانشناختی استفاده میشود ،راهبردهای فراشناختی هستـنـد
که شامل کنترل افکار از طريق سرکوبی ،اجتناب يا استفـاده از
راهبردهای توجهی و مفهومی مداوم میباشند(.)15
همچنین ،در تبین يافتههای فوق میتوان گفت برای ا لب افراد
افکار و هیجانات منفی تجربههای زودگذری هستند .زمانی کـه
سندرم شناختی-توجهی فعال میشود به سرعت کنترل ذهن را
در دست میگیرد و جايگزين مقابله سازگارانـهتـر مـیشـونـد.
اختالل روانشناختی به علت شکست در کنترل سندرم توجهی،
انعطاف ناپذيری در به کارگیری سبکهای پاسخدهی و تـفـکـر
جايگزين به وجود میآيد .فعال شدن سندرم شناختی-توجـهـی
باعث درگیری افکار ،هیجانها و خودناهمخوانی مـیشـود .بـه
دلیل نقص آگاهی فراشناختی از فعالیت سنـدرم شـنـاخـتـی-
توجهی و باورهای فراشناختی ،انعطافپذيری مختل میشود .در
واقع ،افراد آسیبپذير به دلیل فعال شدن همـزمـان بـاورهـای
فراشناختی مثبت و منفی مبتال به سندرم شنـاختـیتـوجـهـی
میشوند .فراشناختهای مثبت ،تداوم و فراوانی اسـتـفـاده از
سبکهای ناسازگارانه مثل نگرانی و نشخوار فکری را تـقـويـت
میکنند ،در حالی که فراشناختهای منفی منـجـر بـه ادراک
رويدادهای درونی به عنوان عوامل تهديدکننده و نـاتـوانـی در
اعمال کنترل موثر آن میشود و از اين طريق به پريشانی دامـن
میزند(.)16
پژوهش حاضر دارای محدوديتهايی بود از جمله ايـنـکـه ايـن
پژوهش منحصر به جامعه دانشجويی بوده و همچنین صـرفـا از
پرسشنامه استفاده شده که میتواند با سوگیری پاسخدهندگـان
همراه باشد .پیشنهاد میگردد که در مطالعات آينـده از افـراد
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
مقاله حاضر مستخرج از پاياننامه کارشناسی ارشد روانشناسـی
میباشد .نويسـندگان بر خـود الزم میداننـد کـه از کـلـیـه
شرکتکنندگان محترم تقدير و تشکر به عمل آورند.
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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 method. .
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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