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Abstract
The aim of this research was to predict rumination
based on social and emotional adjustments in patients
with obsessive-compulsive disorder (OCD). The
research employed a correlational method. The
statistical population comprised all patients with
OCD who referred to public therapeutic lcinilc in
narhen in 2012. The sample consisted of 50 patients
who were selected by available sampling method
from patients who referred to Emam Hossein hospital.
Ruminative Response Scale and Bell Adjustment
Inventory were used to gather data. Data were
analyzed by multiple regression analyses and Pearson
correlation coefficient. The results of multiple regression
analyses indicated that social and emotional
adjustment can predict rumination significantly
(P<0.05). So, using treatments to help patients to
increase their social and emotional adjustments, we
can prevent rumination in patients with obsessivecompulsive disorder.
Keywords: obsessive-compulsive disorder, rumination,
social adjustment, emotional adjustment.
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چکيده
 پیشبینی نشخوار فکری بیاار س ار ری ر،هدف این پژوهش
.اجتم عی و هیج نی در بیم ران مبتال به واواس فکی ر عملی بود
 ج معۀ آم ر همۀ بیمر ران.روش پژوهش ار نوع همبستگی اات
دچ ر اخرتال وارواس فکری ر عملری میاجعرهکننرد بره میاکر
05  نمونرۀ شر م. بودنرد1931 درم نی دولتی شهی تهیان در ار
بیم ر بود که به روش نمونهییی در داتیس ار برین میاجعر ن بره
)(ع
 بیا جمعآور داد هر ار.بیم رات ن ام م حسین انتخ ب شدند
) و ارری هۀ1331 ،آرمررون پ اررخ نشررخوار (هوکسررم و مرر رو
 داد هرر ار یییررل ت لیرر.) ااررتد د شررد1391 ، ارر ری ر (برر
رییایون چندی نه و ضییب همبستگی پییارون تج یره و ت لیر
 ضییب همبستگی پییاون ح کی ار رابطه مندی و معنر دار.ییدید
.)P>5/51(بین ا ری ر هیج نی و اجتم عی ب نشخوار فکری برود
نت یج ت لی رییایون نش ن داد که ا ری ر اجتم عی و هیج نی
.)P>5/50( بهیور معن دار نشخوار فکی را پریشبینری مریکننرد
بن بیاین ب درم نه یی که به اف ایش ا ری ر هیج نی و اجتم عی
 میتوان ار بریور نشرخواره فکری در بیمر ران،کمک میکنند
.مبتال به واواس فکی عملی جلوییی کید
 ار ری ر،  نشخوار فکری، واواس فکی ر عملی:واژههاي کليدي
. ا ری ر هیج نی،اجتم عی

samaneh_behzadpoor@yahoo.com:نویسندۀمسؤول.*
 29/3/12پذیرش
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ایناختاللبهطرورمننراداریبراعملکرردعمرومیکودکرا و

بزرگساال مبتال،مداخلهمیکنندوبهناسازگاریدرخانوادهیا
محیطهایدانشگاهیمنجرمیگردند.شرواهدبسریاریوجرود
داردمبنیبراینکهافرادوسواسی،نقایصریدرشرناختنشرا 
میدهند(هنین،سراو وراچ.)1002،2یکریازویگگریهرای

1
شررناختیایررنبیمررارا ،نشررخوارفکررری اسررتکررهشررامل
شناختهایهیجانیمفرطاستکهبهتداوموتشردیدعالیر 

میشود .
اختاللمنجر 
بهعنوا افکاری مقاوم و عودکننده تنریر 
نشخوارفکری 
میشود کهگرد یک موضوع منمول دورمریزنرد .ایرن افکرار

میشوند و توجه را از موضوعات
بهطور غیرارادی ،وارد آگاهی 
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میسازند(جرورمن .)1002،
مورد نظر و اهداففنلی منحرف 
ولن،سامولس،بینونو،گرادوس،کالن()1002اظهار مریکننرد
که نشخوار فکرری از مؤلفرههرای اصرلی اخرتالل وسواسری ر
اجباریاست .
دادهاندکره نشرخوارفکرری فقرط

مطالنات بسیاری نشا
داللت بر افسردگی ندارد ،بلکه نشخوار فکریهر  برا عالیر 
افسرردگی و هر  برا عالیر  اضرطرا  رابطره دارد(کرالمسو
روبرررتس1002،9؛مرروریس،روالفررس،میسررترسوبومسررما،3
1009؛فرسررکو،فرانکررل،منررین،تررارگوهمبررر 1001،2؛
سگرستروم،تسو،آلد وکرسک .)1000،2
بیمارانیکهبهنشخوارفکریمریپردازنرد،آ  راشریوهای
دانندکهبهمنظورکسببینشنسبتبهمشرکلخرود،ازآ 


می
اسررتفادهمرریکننرردوازطریرر آ بررردرو خررود،مو نیررت
لهسازواحساسراتخرود،متمرکرزمریشروند(اسرمیتو
مسأ 
8
عبارتیآنهامیپندارنردکرهنشرخوارفکرری

آلوی  1002،
).به
مفیداستوبهآنهابرایحلمشکالتشا کمکمریکنرد،امرا
پاسخبهمشکالتازطری نشخوارفکریبامشکالتوترنش
بیشترهمراهاست.ازویگگریهرایاصرلیمررتبطبرانشرخوار
فکررریعبررارتانررداز:عاطفررۀمنفرریوعالیرر افسررردگی،
جهتدارمنفی،حلمسألۀ ضنی ،انگیزشآسیبدیردهو
تفکر 
بررازداریرفتارهررایسررودمند،تمرکررزآسرریبدیررده،اسررترس 

2. rumination
4. Calmes & Roberts
6. Fresco, Frankel, Mennin, Turk CL & Heimberg
8. Smith & Alloy
10. Sadock
12. Papageorgiou & Wells

افزایشیافتهومشکالتخاص(برایمثالتهدیدشد سالمت

فیزیکی،روابرطاجتمراعیآسریبدیرده،اسرترسوسرازگاری
هیجانیمختل)(نولنهوکسما .)1000،2
سازگاریمختلیکیازویگگیهاینشخوارکنندگا فکری


اسررتکررهبررهخصرروصدرایرررا کمتررربررسرریشرردهاسررت.
سررادوگ20وسررادوگ()1005سررازگاریرایررکمفهررومعررام
مرریداننرردکررههمررۀراهبردهررایادارهکرررد مو نیررتهررای
تنیدگیزایزندگی،اع ازتهدیردهای وا نریوغیروا نریرا

شاملمیشود.هرگاهتنادلجسمیوروانیفرردبرهگونرهای

دچاراختاللشودکهناخوشایندیبرهویدسرتدهرد،بررای
ایجادتواز نیازمندبرهکرارگیرینیروهرایدرونریوحمایرت
خارجیاست؛دراینصورتاگردربهکارگیریسازوکارهای
جدیدموف شودومسألهرابهنفعخودکند،فرایندسرازگاری
پگوهشهانشا دادهاندکهنشخوارفکریبرا

ایجادشدهاست.
22
ناسررازگاریاجتمرراعیوهیجررانی همررراهاسررت.سررازگاری
اجتماعی شامل سازگاری فرد با محیط اجتماعی خود استکره
این سازگاری ممکرن اسرت برا تغییرر داد خرود و یرا محریط
پگوهشهانشا میدهدکهنشخوارکنندگا فکری

بهدست آید.

ازارتباطاتبینفردیضنی رنر مریکشرند.اگررچرهفقرط

نکتهتوجهکردهاند،امرانترای ایرن

پگوهشهایمقطنیبهاین

پگوهشهایکسا است.بهنظرمیرسدافرادمبتالبهنشرخوار
فکریمزمنباخانواده،فامیلوحتیغریبرههرارفترارمناسربی
نداشتهاند(پاپاجورجیووولز )2582،21

ازسویدیگرسرازگاری هیجرانیشراملسرالمت روانری
خو  ،رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میا احساسات،
بهعبرارت دیگرر ،سرازگاری هیجرانی
فنالیتها و افکاراست .

سازوکارهایی که فردباآنها ،ثبات عراطفی پیردامریکنرد

یننی
(زاهد،رجبیوامیدی .)2522،
وعزیزیمقردم()2582درپگوهشریبره

خسروی ،مهرابی
بررسینشخوارفکریدربیمارا افسردهووسواسرجبریدر
مقایسهباافرادبهنجارپرداختند.براساسنتای حاصلاگرچره
تفاوتمنناداریبیندوگروهبیمرارا افسرردهووسواسریدر
نمرۀکلنشخوارفکریوجودنداشت،ولریدو گرروهبیمرار،
نشخوارفکریبیشترینسربتبرهآزمرودنیهرایگرروهگرواه
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9. Nolen-Hoeksema
11. emotional & social maladjustment
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علیلو()2582بهمقایسۀ نشخوارفکریدربیمرارا مبرتالبره
اختاللافسرردگیعمرده،اخرتاللوسرواس راجبرار،اخرتالل
اضطرا فراگیروافرادبهنجاردرشهرتبریزپرداختند.نترای 
نشا داد که افراد مبتالبهاخرتاللافسرردگیاساسرینشرخوار
فکریشدیدتری نسبت به افرراد مبرتال برهاخرتالل اضرطرا 
فراگیروافرادبهنجار دارند.با وجودایرن ،تفراوتی در شردت
نشخوار فکری این افراد و افرراد مبرتالبرهاخرتاللوسرواسر
چندینمطالنهنیزبهطورخاصبهبررسری

اجباروجودندارد.
نشخوارفکریدروسرواسپرداخترهانردکرههمگریافرزایش
نشخوارفکریرادربیمارا مبتالبهوسواسنسربتبرهافرراد
عادیگزارشکردنرد(آرمسرتران ،زالرد،االنتجریوبرانمی،2
1022؛گریشاموویلیامز .)1002،1
درزمینۀ ارتباطسرازگاریاجتمراعیبرانشرخوارفکرری،
پگوهشهانشا دادهاندکهنشخوارکنندگا فکرریدرمقایسره

برراغیرنشررخوارکنندگا فکررریشررکافوانررزوایاجتمرراعی
شدیدتروسرازگاریاجتمراعی کمترریراگرزارشمریکننرد
(داویررسونررولنهوکسررما.)1000،5اسپاسررجویکوآلرروی9
()1005ضمنپگوهشیتأثیراتبینفردینشرخوارفکرریرا
شاملدریافتحمایتاجتماعیکمتروتنردادبیشرترحرواد 
منفیگزارشکردند.نتای پگوهشترنررومرکالر )1022(3
نشا دادکهحمایتاجتماعی،احساستنل داشرتنوروابرط
اجتماعیمفیدعاملمحرافظیدربرابررابرتالبرهنشرخوارهای
فکریاست،از طرف دیگرر ،افررادیکرهدرگیرر نشرخوارهای
فکریمیشروند،حمایرت اجتمراعی را از دسرت مریدهنرد و

مقابلهایحمایتی برای حل مشکالتشا بهره

نمیتوانند از سبک

2
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گیرنررد(وانر وپرراتن  .)1001،همچنررینکوسرراگواونررن 
()1029طب پگوهشیاظهارداشتندکهافراددارایسبکتفکر
نشخواری،مشکالتبیشتریدرروابطبینفردیخوددارند .
هایانجامشدهدرزمینۀسازگاریهیجانیوارتباط


پگوهش

آ بانشخوارفکرینیزنشا دادندکهنشخوارکنندگا فکرری
پسازضربۀ روانی (تروما)،سازگاریهیجانیکمتریرانشا 
نولنهوکسما،مکبرایدوالرسو  .)2222،8

میدهند(

همچنیننشخوارکنندگا فکرینسبتبهغیرنشخوارکنندگا ،
خل ر وحرراالت هنرریمثبررتکمتررریراگررزارشکردنرردو 

2. Grisham & Williams
4. Spaogevic & Alloy
6. Wang J, Patten
8. Nolen- Hoeksema, McBride & Larson
10. Marroquin
12. Lanciano, Curci & Zatton
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زیادمیکند.

فکری را
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یترینشکایتهایافررادمبرتالبرهوسرواسمؤثرنرد.لرذا
اصل 
دراینزمینهبهراستیراهگشاخواهدبود.باتوجهبره

پگوهش
مطالبمطرحشدهپگوهشازایرنلحراننیرزمهر اسرتکره

راهگشایبررسیبیشتردرزمینرۀنقرشسرازگاریهیجرانیو
اجتماعیدربروزنشخوارهایفکریاستودرنتیجهکراهش
مشکلنشخوارفکریرادرافرادمبتالبهوسواسفکریعملی
بهدنبالدارد.لذاهدفاینپگوهشبررسرینقرشمتغیرهرای
سازگاریاجتماعیوهیجانیدرپیشبینینشرخوارفکرریدر

افرادمبتالبهوسواسفکریعملیاست .
دراینپگوهشفرضشدکهسازگاریاجتماعیوهیجانی
نشخوارفکرریرادرافررادمبرتالبرهوسرواسفکرریعملری
میکند .برهمیناساسفرضیههای پرگوهشعبرارت
پیشبینی 

بودنداز2:رسازگاریاجتماعینشخوارفکریرادرافرادمبتال
بینیمیکند1.رسرازگاریهیجرانی


بهوسواسفکریعملیپیش
نشخوارفکرریرادرافررادمبرتالبرهوسرواسفکرریعملری
بینیمیکند .


پیش
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :روشاینپرگوهشاز
نوعهمبستگیاست.جامنۀآماریدراینپگوهششاملهمرۀ
عملیمراجنهکننردهبره

بیمارا دچاراختاللوسواسفکری ر
مراکزدرمانیدولتیشهرتهرا درسال2522بودندکهحدا ل
سوادخواند ونوشتنراداشتندوسنآنهابین23تا20سال
آزمودنیهاشامل30بیمارمبتالبهوسواسفکری رعملی

بود.
بودندکهازبینمراجنا بهدرمانگاهروانپزشکیبیمارستا امام
حسین،بهطوردردسترسانتخا شدند.درایرنپرگوهش90

درصدآزمودنیهامردو20درصدآنهاز و39درصدمجررد

و92درصدمتأهلبودند.ازنظررتحصریالتنیرز2/2درصرد
زیردیپل  92/2،درصددیپل 15/5،درصدفرو دیرپل و15/5
درصدنیزدارایتحصیالتلیسانسبودند.همچنرینمیرانگین
سنیآزمودنیهانیز35/5سالبود.

ابزار سنجش
پرسشنننامۀ پاسننن نشننیواری (:(RRSایررنمقیرراسکرره
)ساختهاند.

خودگزارشیاسترانولن هوکسما و مارو (2222
مادهایاسرتکرهمرادههرایآ درمقیاسری 
RRSمقیاسی 11

9

2. Muris P, Roelofs J, Rassin E, Franken I& Mayer
4. Reflection
6. Luminet

9درجهایاز(2تقریباهرگز)تا(9تقریباهمیشه)نمرهگرذاری
نمرهها از  11تا  88رار دارد .نمرۀ
میشود.در این آزمو دامنۀ 

کلنشخوارفکریبراجمرعهمرۀمرادههرامحاسربهمریشرود
(موریس،رولوفس،راسین،فرانکنومایر.)1003،1برهعرالوه،
مقیاسحواسپرتی(5پرسشهای،2

مقیاسمتشکلازسه 
خرده
9
پرسشهرای

22،28،22،29،2،8،2،9،5،1و،)11تنم (
پرسشهای،20،3

10،21،2،22و)12ودر فکر فرو رفتن(3
)22،23،25است.بااسرتفادهازآلفرایکرونبراخکرهدرایرن
پگوهش0/21گزارششد،نشا دادهشدکهاینمقیاسپایایی
طبقهایآ نیرزپرن مرتبره
درونیباالییدارد،همبستگیدرو  
اندازهگیریشدو0/23گرزارشگردیرد(پاپراجورجیووولرز،

پاسخهرای نشرخواری،

.)2582بر پایۀشواهد تجربی ،مقیاس
دامنهای از
پایایی درونی باالیی دارد.ضریب آلفای کرونباخ در 
پگوهشهای مختل نشا مریدهنرد

0/88تا 0/21رار دارد.
2
همبستگی بازآزمایی برای0/22،RRSاست(المینت .)1009،
لطفینیا و همکارا ( )2582ضرایب پایرایی آ را برا

در ایرا
اجرا برر روی  39دانشرجو برا فاصرلۀ زمرانی سرههفتره0/81
محاسرربهکردنررد.درایررنپررگوهشنیررزآلفررایکرونبرراخایررن
نمونهایازگویههایپرسشنامهبره
بهدستآمد .
پرسشنامه 0/2
ایرنشررحاسرت«:افکارترا  را یادداشرت و آنهرا را بررسری
میکنید تا برای این احساسات خود
میکنید»یا«با خود خلوت 

جوابی پیدا کنید» .
7
سیاهۀ سازگاری بل (:(BAIایرنپرسشرنامهرابرلدرسرال
2222ساختهاستو220گویهدارد.اینسیاهه،سرازگاریرا
در3زمینۀتندرستی،خانواده،اجتماعی،هیجانیوشغلیمورد
سنجش رارمیدهد.هرزمینه51پرسشرابهخوداختصاص
دادهاست(فتحی.)2588،دراینپگوهشباتوجهبهاینکهدو
زمینۀ«اجتماعی»و«هیجرانی»مروردبررسری ررارگرفرت،در
نتیجهازمجموعۀ220پرسشفقط29پرسشآ استفادهشرد.
اعتبارکلسیاههرابل0/29برآوردکردهواعتبرارمؤلفرههرای
سازگاریاجتماعیوهیجانیبرهترتیرب 0/88و0/22اسرت
(بل.)2221،ضرایبپایاییاینپرسشنامهبهشیوۀبازآزماییبا
یکفاصلۀزمانی0/2تا0/25وبرهروشهمسرانیدرونریاز
0/29تررا0/25متغیررربررودهاسررت(بررل.)2221،همچنرریندر
پررگوهشبهرامرریضررریبپایرراییپرسشررنامهبرراروشآلفررای
کرونباخ0/82گزارششدهاست(بهنقلازفتحی .)2588،
1. Ruminative Response Scale
3. Distraction
5. Brooding
7. Bell Adjustment Inventory
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هایکاملسایراختاللهای

سوءمصرفموادودارابود مالگ

روا شناختیدرمحور،Iدارابود مرالگهرایکامرلاخرتالل
شخصرریتدرمحررورIIبررهتشررخیصروانپزشررکبراسرراس
مصراحبۀتشخیصرری .آزمررودنیهرابنرردازمناینررهوتشررخیص
روانپزشکوایجادیکرابطۀخو باپگوهشگرپرسشنامههای
نشخوارفکریوسازگاریبل(خرردهمقیراسهرایسرازگاری
بهدستآمرده بره
اجتماعیوهیجانی)راتکمیلکردند .نتای 
کمک برنامۀ آماریSPSSنسخۀ22مورد تجزیه و تحلیل رار
گرفت.برایتجزیهوتحلیلدادههاضریبهمبستگیپیرسرو 

وتحلیلرگرسیو چندگانهاستفادهشد.

بررسیبلبررویرواییپرسشنامهنشا دادایرنپرسشرنامه
درتشخیصگروههایبهنجارازنوروتیکمناسبعمرلکرردهو
ضریبهمبستگیآ باآزمو شخصیتآیزن 0/32بهدستآمد
(بل.)2221،دراینپگوهش،آلفایکرونباخ0/82بهدستآمرد.
یانمیدانر پاسرخ

هرپرسشباانتخا یکیازسهگزینۀبلی،نه
دادهمیشود.دراینآزمو فقطپاسخبلییانهبررطبر جردول

گذاریامتیازصفریایکرادریافتمیکنند.کسربنمررات


نمره
باالمبینسازگاریکمترواخذنمراتکمترمبینسازگاریبیشتر
است.درنتیجهدراینپگوهشنمراتمبینناسرازگاریدرنظرر
شوند.نمونهایازپرسشهایاینپرسشنامهبهاینشرح


گرفتهمی
است:آیابرایتا مشکلاستکهباغریبهایسررصرحبترابراز
کنید؟آیاازلحانخلقی،بدو علت،گاهیافسردهوگاهیشراد یافتهها
برایبررسیرابطۀبینمتغیرهاازضرریبهمبسرتگیپیرسرو 
سهولتآشفتهمیشوید؟ 

هستید؟ 
آیابه
استفادهشد.نتای نشا دادکهبیننشخوارفکریوسرازگاری

مننرریداریوجرروددارد(،r=-0/213

اجتمرراعیرابطررۀمنفرری
روش اجرا و تحليل
مالگهایورودبیمارا بهپگوهشعبرارتبروداز:دارابرود   )P<0/02وبیننشخوارفکری وسازگاریهیجانینیزرابطرۀ
مالگهایتشخیصی OCDبهتشخیصروانپزشکبرراسراس منفی مننادارمشاهدهشد()P<0/02،r=-0/203بررای بررسری
مصاحبۀتشخیصی،داشتنحدا ل28سالوحداکثر20سرال ،منناداریمدلرگرسیو ازتحلیلواریانسیکراههاستفادهشد.
دارابود حدا لسطحتحصیالتسرومراهنمراییوموافقرت کهمیرزا )F=22/029(Fمننراداربرود(.)P<0/02برهعبرارت
بیماربرایشرکتدرپگوهش.همچنینمالگهرایخررو از دیگراینمتغیرهابخشیازواریانسنشرخوارفکرریراتبیرین
میکنند .
پررگوهشبررهایررنشرررحبودنررد:داشررتنعالی ر سررایکوتیک  ،


جدول 9ن شاخصهای تحلیل رگرسیون



ضرایباستاندارد
ضرایبغیراستاندارد


معناداری
t
مدل
خطای


بتا
B
استاندارد


 0/051
-6/696
-6/339
6/331
سازگاری هیجانی -6/713


 0/022
-6/233
-6/317
6
/
39
6
/
71
اجتماعی
سازگاری




ینیافتهها

میکند.ا
طورمننادارینشخوارفکریراپیشبینی 

مشاهدهمیشودوباتوجهبهمقدار 
به

هما گونهکهدرجدول2
بتا)نشخوارفکریراپیشبینی بانتای پگوهشهایکوساگواونن(،)1029ترنرومرکالر 

بتا،سازگاریاجتماعی(=0-/522
میکند(.)P<0/03درنتیجهفرضیۀاولپگوهشتأییردمریشرود،)1022( .اسپاسجویکوآلوی(،)1005وان وپراتن(،)1001
همچنینبادرنظرگرفتنمقداربتابرایمتغیرسرازگاریهیجرانی نولن رهوکسماوجکسو (،)1002داویسونولن رهوکسما
بتا)،فرضیۀدومپگوهشنیزتأییدمیشرودوسرازگاری (،)1000همخوا است.همۀاینپگوهشهاحاکیازایناست

(=0/552
افرادیکهنشخوارفکریدارند،درروابطاجتماعیخوددارای
هیجانیتوا پیشبینینشخوارفکریرادارد(.)P<0/03
نقصهسرتند،انرزوایبیشرتریدارنردودرنتیجرهسرازگاری
میکنند.نیازهای افرراد از طریر 
اجتماعیکمترینیزاحساس 
بحث و نتيجهگيري
میشود .این
میدهد ،تأمین 
براساسیافتههایپگوهشبریننشرخوارفکرریوسرازگاری منابنی که جامنه در اختیارشا رار 

اجتماعیرابطۀمنفیمنناداروجودداردوسازگاریاجتماعی  منابع دارای اشکال متفاوت ابزاری،اطالعاتی وعراطفیاسرت.

/ 35دانش و پژوهش در روانشناسی

کاربردی 

افزایشمیدهد(دیویسوکالرگ.)2228،9همچنرینافررادی
کهسازگاریهیجانیکمتریدارند،خل منفیبیشرتروثبرات
یوشرایطعاطفیبیثبرات،بره

عاطفیکمتریدارند.خل منف
خودیخودباعثمیشودکهفردبهموضوعاتمنفیبیشرتری

فکرکند.بیشترافرادمایلاندتاازطری توجهمرؤثربرهافکرار
منفی،اینافکارمنفیغیرکارآمدراکنراربگذارنرد،امرابرخری
افرادازدستیابیبهایننوعکنترلروانریعراجزبرودهوبررای
کنترلروانیازسرکوبیونشرخوارفکرریاسرتفادهمریکننرد
(یوسفی،بهرامیوبرکتین .)2582،
بهطورکلینتای ایرنپرگوهشنشرا دهنردۀرابطرهمنفری

سازگاریهیجانیواجتماعیبانشخوارفکریافرادمبرتالبره
طوریکهمیتوا تاحدینشخوارفکرریرا


وسواساست،به
دربیمارا مبتالبهوسواسفکریعملیبراسراسسرازگاری
بینیکرد.لذاپیشنهادمیگررددبرا

اجتماعیوهیجانیآنهاپیش
آموزشمهارتهایاجتماعیوکمرکبرهافررادبررایتنظری 

هیجانیوآموزشکنترلفکر،تاحدیازبروزنشخوارفکرری
پیشگیریکررد.همچنرینتوجرهبرهایرندومؤلفرهدردرمرا 
نشخوارفکریدرافرادمبتالبهوسرواسنیرزمرؤثراسرت.برا
(ع)
توجهبهمحدودبود اینپگوهشبهبیمارستا امامحسین ،
تنمی نتای بهبیمارا شهرهایدیگرویابیمارا مراجنهکننده
بهدرمانگاههادیگربایدبااحتیاطصورتگیرد.ازسویدیگر
بررسینشخوارفکریوعواملپیشبینریکننردۀآ ،بیشرتردر

بافتافسردگیبررسیشدهاستوکمبودپیشینۀپگوهشریدر
اینزمینهازدیگرمحردودیتهراییبرودکرهپگوهشرگربراآ 
ازسویدیگرپیشنهادمیشرودایرنپرگوهشبرر

روبهروبود.
هاینمونهگیری

رویحج نمونۀبیشتریازبیمارا وباروش
تصادفیصورتگیرد .

منابع
پاپ راجورجیو،گ،.ولررز،و.)2582(.نظریررههررایجدیررددراخررتالل
افسردگی.ترجمۀ زهرایوسفی،فاطمرهبهرامری،مجیردبررکتین.

وجود روابط اجتماعی روی در میرا افرراد و منرابع حمایر 
ت
میدهد
اجتماعی موجب ایجاد دلگرمی است و ایناطمینا را 
که افراد در صورت برروز مشرکالت ،مریتواننرد بره سرایرین
مراجنه کنندودرهنگامبیماریازدیگرا کمکطلبکننردو
باروشهایمؤثرمسایلومشکالتخودراحلکنند(لرینو
انسل.)2222،2امافردیکرهدرروابرطاجتمراعیخروددارای
نقصوانزوااست،بهخودیِخودحمایتاجتماعیکمتریرا
نیزدریافتمیکند.اینافرادنمیتوانندسرالمتروا خرودرا

حفظکنندونمیتوانندباشرایطمتغیردرونریوبیرونریکنرار

بیاینررد.درنتیجررهدرهنگررامبررروزبیمررارینظیرررافسررردگیو
وسواس،بهجایدریافتکمکوحمایتازجانبدیگرا ،بره
دلیلضن درروابطبینفردی،بهدرو خودمتمایلمیشوندو
نشخوارفکریرابهعنوا راهیمیپندارندکرهبرهآنهرادرحرل
مشکالتشا یاریمیکند.نشخوارفکریبیشتر،فاصلهگررفتناز
دیگرا وانزوایاجتماعیبیشتریرابرایاینافرادر میزندو
یکدورباطلایجادمیشود .

ازسوییدیگرنتای مؤیدرابطۀمنفیمنناداربینسازگاری
هیجانیونشخوارفکرریاسرتواینکرهسرازگاریهیجرانی
نشخوارفکریراپیشبینیمیکنرد.ایرننترای برایافترههرای
پگوهشهایآربونرات،لرویسوبرالی(،)1023زارعوسرلگی

(،)2521النسیانو،کرکیوزاتو (،)1020جرورمنوگاتلیرب
()1020وگارنفسررکیوکراجرری(،)1002رضرروا ،بهرامرریو
عابدی(،)2583داویسونرولنرهوکسرما()1000ونرالنر
هکسما،مکبرایدوالرسو (،)2222همسواسرت.مردیریت

هیجانات بره منزلرۀفراینردهای درونری وبیرونری اسرت کره
ارزیابیوتغییرواکنشهای عاطفی فرد را در

مسؤولیت کنترل،
مسیر تحق یافتناهداف او بر عهده دارد و هرگونه اشرکال و
نقصدرتنظی هیجانات فرد را در برابر اختالالتروانی مانند
افسردگی و اضطرا وبروزنشخوارهایفکری آسریبپرذیر
میسازد(گارنفسرکیوکررای .)1005،پرنبیکرر)2220(1در
انههرای
بررسی خود دریافت که سرکو هیجا مانع ایجاد تک 
 .)2582چاپاول،اصفها :انتشاراتارکا دانش(تاریخنشربه
هیجانی ،سازگاریهیجرانیو یرا پاسرخهرای مقابلرهای مرؤثر
زبا اصلی .)1009
میگردد .افرادی که روش تنظی هیجا از نوع سرکو ابرراز

بررسیمقایسهای

عزیزیمقدم،میناده.)2582(.

خسروی،م،.مهرابی،ح،.
هیجا را به کرار مریبرنردکرهبرهسرازگاریهیجرانیمخترل
مؤلفههاینشخوارفکریدربیمرارا افسررده،وسرواساجبراریو
میانجامد ،همیشه در حال نظارت برر رفترارخرود هسرتند ترا

افرادعادی.دانشگاهعلومپزشکیسمنا 21،)2(20،ر .23
تظاهرات رفتاری خود را در مو ع بروز هیجرا اصرالح کننرد .رضوا ،ش؛بهرامی،فوعابدی،م.)2583(.تأثیر تنظی هیجا بر
این فرایند نیازمند صرف انرژی زیادی است کهمنابع شرناختی
شرادکامی و نشرخوا ر فکرری دانشرجویا .مجلرۀروانپزشرکیو
روا شناسیبالینیایرا 132،)5(21،ر .132
میدهد (ریچاردوگروس)1000،5ونشخوار فکری
را کاهش 
را 
1. Lin & Ensel
2. Penbeker

4. Davies & Clark

3. Richards & Gross
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