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Abstract
The purpose of this study was to predict the
rumination in women on the basis of cognitive
emotion regulation strategies and coping styles.
The research was descriptive and correlational.
All women who referred to Health Houses of
district 14 in Tehran in autumn 2013 comprised
the study population. Sample size was 260 people
who were selected voluntarily. Questionnaires of
Rumination Response Scale (Nolen-Hoeksema,
1991), Cognitive Emotion Regulation (Garnefski,
2006) and Coping Strategies (Rezakhani, 1388)
were completed by sample group. The data was
ananlyzied through standard multiple regression
and the following results were optained: The
components of cognitive emotion regulation
predicted 37% and coping strategies 13/9%
rumination variance in studied population. The
findings also showed that among of cognitive
emotion regulation strategies, the components of
self- blaming and rumination are predicted
positively and significantly (p<./0001) and
component of acceptance is predicted negatively
and significantly (p<./0001) and emotionaloriented coping strategy predict the rumination in
women positively and significantly (p<./0001).
Keywords: rumination,
cognitive emotion
regulation strategies, coping styles, women who
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مقدمه
جریان فکر انسان همیشه از یک مسیر هدفمند ،تکلیفمحور،
استداللی و مشخص پیروی نمیکند .در عوض ،جهان طبیعی

کرایج و اسپینهوون .)2001 ،2نتایج پژوهشها نشان میدهنند
افرادی که از سبکهای شناختی ضعیف مانند نشخوار فکری،
فاجعهانگاری و سرزنش خود استااده میکنند ،نسبت به سایر
افراد بیشتر در برابر مشکالت هیجنانی آسنیبپنذیر هسنتند،

فکر انسان اغلب به وسیلة فعالیتهای شنناختی ناخواسنتهای
که در کوششهای انسان برای اشتغال به فکر مولد و عملکرد

درحالیکه در افرادی که از سبکهای مطلوب ،مانند ارزینابی

آن تداخل ایجناد منیکنند ،مشنخص منیشنود .نگراننیهنا،

مجدد مثبت اسنتااده منیکننند ،آسنیبپنذیری کمتنر اسنت

حواسپرتیها ،سوگیریهای توجنه ،فراموشنیهنای حافهنه،

(گارناسکی و کرایج.)2006 ،

سرگردانی ذهن ،رؤیاپردازیها ،تمرکز خودمحور ،نشخوار1ها

در این راستا ،نقش راهبردهای مقابلنهای بنه کنار گرفتنه

و فکر وسواسی نمونههایی از فرایندهای رواننی هسنتند کنه
تداخل شناختی ایجاد منیکننند .نشنخوارهای فکنری ،نقنش

شده اهمیت پیدا منیکنند .فراینند مقابلنه بنه طنور عمنده از
فعالیت ها و اقدامات شناختی و رفتاری فنرد بنرای مندیریت

مهمی در بسیاری از وضعیتهای آسیبشناختی رواننی ایانا

استرس تشکیل میشنود .محققنان ،مقابلنه را معنادل تنالش

میکنند (الیبومیرسکی ،تاکر ،کالدول و برگ .)1999 ،2ریپنر

3

( )1977نشخوار را بهعنوان تاکری افسردهساز ،4چرخشنی و
مقاوم تعریف میکند که عبارت است از پاسخی رایج به خلق

آگاهانه برای رویارویی با موقعیتهای استرسزا میداننند .در
ایننن مقابلننه ،پاس ن هننای رفتنناری آموختننه شننده از طریننق
محدودسازی اهمیت موقعیت خطرناک یا ناخوشایند ،استرس

منای (به نقل از پاپاجورجیو و ولس .)2004 ،5مطالعات نشان

را کاهش میدهد .الزاروس و فنولکمن ( )1924راهبردهنای

میدهند که نشخوار در طول پیوستار مربوط به خود به وقوع

مقابله را بهعنوان مجموعهای از پاس های رفتاری و شنناختی

میپیوندد و با افسنردگی و نینز گنروه دیگنری از پیامندهای

کننه هدفشننان بننه حننداقل رسنناندن فشننارهای موقعیننت

هیجننانی مناننی مننرتب اسننت (نننولن -هوکسننما ،ویسننکو و
الیبومیرسکی .)2002 ،6نشخوار فکری تکرارشونده است ،بنر

استرسزاست ،تعریف کردهانند .اگرچنه راهبردهنای مقابلنه،
فعالیتهای بسیاری را شنامل منیشنوند ،بیشنتر آنهنا مبنین

علل و نتایج تمرکز دارد و منان حنل مسنلله منیشنود و بنه

تالش برای بهبود یک موقعیت دشوار مثنل طراحنی نقشنه و

افزایش افکار منای میانجامند (چنن ،،گیلبنرت و آیروننز،7

اقدام عملی (مقابله مسللهمندار) ،ینا بنرای تنهنیم درمانندگی
هیجانی مثل جستوجوی دیگران برای حماینت عناطای ینا

 .)2004نهریههای متعددی مطرح میکنند که نشخوار فکنری
یک راهبرد تنهیم هیجان گمراهکننده است ،بهویژه در افنرادی

کاهش شندت دشنواری موقعینت از نهنر شنناختی (مقابلنه

که در نشخوار فکری درگیر میشوند ،زیرا آنان معتقدنند کنه

هیجانمدار) هستند .بهطور کلی پژوهشها نشان میدهند کنه

این امر به افراد کمک خواهد کرد تا مشکالتشان را حل کنند،

نشننخوارهای فکننری در آغنناز و دوام افسننردگی (یوسننای،

به تحلیل آنها بپردازند و یا ناهمخوانیهای بین حالت فعلنی

بهرامی و محرابی ،)1327 ،شادکامی کمتر (رضوان ،بهرامنی و

و آرمانی را برطرف کنند و نیز در دستیابی به هدف بنه آننان
کمک میکند یا اطالعات مرتب با وقای استرسزا یا آسیبزا

عابدی ،)1325 ،سبکهای شناختی منای افسردگی (لو ،هو و

را پردازش میکند .جنبههای شناختی تنهیم هیجنان ،هماننند

هیجانی منای (بیورول )2015 ،10تأثیرگذار هسنتند .همنننین

دیگر ابعاد رفتاری و اجتماعی آن ،درواق با هندف مندیریت

برخی پژوهشها به بررسنی سنهم مؤلانههنای منانی تنهنیم
شناختی هیجان در پیشبینی اضطراب مرگ (قاسمپور ،سنوره

هولن ،)2002 ،9کمال گرایی ،ارزش گذاری خنود و باورهنای

هیجان ها برای افزایش سازگاری و تطابق به کار منیرونند و
بخشی از راهبردهای تطابقی هستند کنه بنا تجربنه و درمنان

و سیدتازه کند ،)1391 ،ابعناد شخینیتی رواننژنندیگراینی

ناراحتیهنای هیجنانی و جسمنانی در ارتباطاند (گارناسکی،

(حسنی ،آزادفالح ،رسولزاده طباطبایی و عشاینری،)1327 ،

2. Lybomirsky, Tucker, Caldwell & Berg
4. depressive
6. Wisco & Lyubomirsky
8. Garnefski, Kraaij & Spinhoven
10. Burwell

1. rumination
3. Rippere
5. Papageorgiou & Wells
7. Cheung, Gilbert & Irons
9. Lo, Ho & Hollon
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مشننکالت هیجننانی (صننالحی ،باغبننان ،بهرامننی و احمنندی،

سبک مقابلهای آنان اهمیت ویژه منییابند .اینن موضنوع کنه

 ،)1390ابتال به اخنتالل وسواسنی جبنری و طنرحوارههنای

واکنش هیجانی و سبک کنارآمدن زنان در رویارویی با مسائل

ناسازگار اولینه (طنال بکتناش ،یعقنوبی و یوسنای،)1392 ،
تکننانشگننری (آریاناکیننا و حسنننی ،)1393 ،افسننردگی بنناال

و مشکالت زندگی چگونه است میتواند در عملکرد فنردی،
خانوادگی ،شنغلی و اجتمناعی آننان منؤثر باشند .بنینهمنی

(وندرهاسلت ،کاستر ،آنریت ،بروینیل ،گوبرت و دی رینت،1
2014؛ لی ،ژان ،،سای ،وان ،،بای و ژو2014 ،2؛ گارناسکی

هیجانی ،نشخوار فکری و هیجان های منای بهویژه در زنان و
شاید باور برخی از آنان بنه نناتوانی در کنتنرل اینن افکنار و

و کرایج ،)2006 ،اضطراب فراگیر و نگرانی (زلموک و هان،3

هیجانها میتواند رفتار فرزندان و درنهایت جامعنه را تحنت

 ،)2010ترس ،حساسنیت ،اضنطراب و تنرس از حساسنیت

تأثیر قرار دهد؛ زیرا نشخوار فکری در سالمت روان و نقنش

بنندنی (کاشنندان ،بنناریوس ،فورسننیو و اسننتیگر )2006 ،4و

هیجانها در سبکهای مقابلهای ،در کناهش ینا افنزایش اینن

آسیب روانی (آلداو و نولن-هوکسما )2010 ،5پرداختهانند .از

رفتار اهمیت دارد .چننان کنه زننان از راهبردهنای مقابلنهای

طرف دیگر ،برخی پژوهشها سنهم مؤلانههنای سنبکهنای

مناسب برخوردار باشند و بتوانند در برابر افکار و هیجانهای

مقابلهای را در پیشبینی نوروزگرایی (بشارت ،)1326 ،مینزان
اسننترس در زنننان (نیننکراهننان ،کجبنناف ،نننوری ،زارعننان و

منای به شیوة مناسب برخورد کنند ،کمتر ممکن اسنت رفتنار
آنان برای خودشان و دیگران زیانبخش باشد و بنه احتمنال،

نقشینه ،)1390،راهبردهای مقابله ای زننان مبنتال بنه سنرطان

این امر بتواند به دلیل نقش تربیتی زننان ،در سنطس سنالمت

(حمزه ،بیرامی و هاشمی نیرت آباد ،)1390،استرس پنس از

جامعه تأثیر قابلتوجهی داشته باشد .بنر اینن اسناس ،هندف

ضربه در مادران دارای کودکان اتیسنتیک (ژانن ،،ینان ،دو و

پژوهش تعیین سهم هر ینک از مؤلانههنای تنهنیم شنناختی

للو )2013 ،6و انعطافناپذیری روانشنناختی (کنورز ،بتنی و

هیجان (سرزنش خود ،پذیرش ،تمرکز مجدد مثبنت ،تمرکنز

لدنر -گراهام )2014 ،7بررسی کردهاند .پژوهشهای دیگنری

مجدد بر برنامهریزی ،ارزینابی مجندد مثبنت ،نشنخوارگری،

نیز به ارتباط منانی مؤلانة هیجنانمنداری بنا سنختکوشنی

فاجعهانگاری ،سرزنش دیگری و کماهمیت شنماری) و نینز

(بشارت ،)1326 ،نشانههای سالمت روان (نریمنانی ،زاهند و

راهبردهای مقابلهای (اجتنابی ،هیجنانمندار ،مسنللهمندار) در

گلپور ،)1391 ،کیایت زندگی (شعبانزاده ،زارعبهرام آبنادی،
حاتمی و زهراکار )1392 ،و تنهیم هیجان (زالوسکی ،لنگنوآ،

پیشبینی میزان نشخوار فکری است؛ بنابراین فرضیههای اینن
پژوهش اینگونه است -1 :بر اساس هر ینک از مؤلانههنای

ویلسون ،ترانسیک و بازینت )2011 ،2پرداختهاند.

تنهیم شناختی هیجان (سرزنش خود ،پذیرش ،تمرکز مجندد

نولن-هوکسما و جکسون )2001( 9اشاره دارند که زننان

مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامنهرینزی ،ارزینابی مجندد مثبنت،

بیشتر از مردان به نشخوار فکری گرایش دارنند .درواقن بنه

نشنننخوارگری ،فاجعنننهانگننناری ،سنننرزنش دیگنننری و

نهر میرسد تقریباً همة افراد گاهی نشخوار فکری و نگراننی

کماهمیتشماری) می توان میزان نشخوار فکری را پیشبیننی

را تجربه میکنند ،اما نحوة برخورد آننان بنا اینن ننوع افکنار

کرد -2 .بر اسناس هنر ینک از اننواع راهبردهنای مقابلنهای

یکسان نیست .بعضی به گونة مارط و مزمن و برخنی دیگنر،

(اجتنابی ،هیجانمدار ،مسللهمندار) منیتنوان مینزان نشنخوار

آن را بهطور سطحی تجربه میکنند .بندیهی اسنت ایننگوننه

فکری را پیشبینی کرد.

افکار ،هیجانهای منای مانند اضطراب و افسردگی را در پنی
داشته باشد یا به آن دامن بزند .با توجه به اینکه زنان نیمی از
جمعیت هر جامعهای را تشکیل میدهند و با توجه بنه نقنش
آنان در سالمت روان خنانواده و البتنه سالمت روان جامعنه،
2. Lei, Zhang, Cai, Wang,Bai & Zhu
4. Kashdan, Barrios, Forsyth & Steger
6. Zhang, Yan, Du & Liu
8. Zalewski, Lengua, Wilson, Trancik & Bazinet

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :این پژوهش توصیای
و از ننوع همبستگی بنود .جنامعة آمناری پنژوهش را زننان
1. Vanderhasselt,Koster,Onraedt,Bruyneel, Goubert & De Raedt
3. Zlomke & Hahn
5. Aldao & Nolen-Hoeksema
7. Kurz,Bethay &Ladner-Graham
9. Jackson
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مراجعهکننده به خانههای سالمت منطقه  14تهران از مهنر تنا

عوامل استرسزا پیشبینی کند .همننین این مقیاس میتوانند

آذرماه  1393تشکیل میدادند .در این پژوهش ،نمونهگیری به

آسیبپذیری افراد را نسبت به افسردگی تبیین کند .عالوه بنر

صورت داوطلبانه انجام شد .به این ترتیب که از بین  25خانه
سالمت منطقنه  ،14بنه صنورت تینادفی  6خاننه سنالمت

این ،مقیاس میتواند پیشبینیکنندة یک دورة بالینی افسردگی
باشنند (محمننودزاده و محمنندخانی .)1395 ،آلاننای کرونبننا

انتخاب شد .پس از جلب موافقت مسلوالن خانههای سالمت

پرسشنامة پاس های نشخواری در پنژوهش حاضنر  0/27بنه

انتخاب شده ،کالسهایی به پژوهشگر برای انجنام پنژوهش

دست آمد .یک نمونه از سؤالهای این پرسشنامه به این شرح

معرفی شد .پژوهشگر با حضور در کالسهنا ،افنرادی را کنه

است« :با بررسی وقای اخیر سعی میکنیند باهمیند کنه چنرا

مایل به همکاری بودند بهعنوان گروه نمونه در نهنر گرفنت.

افسرده شدهاید».

1

پرسشنامة تنظیم شنناختی هیجنان : CERQپرسشننامة

( ،2004ترجم نة شننریای ،نجاننی زننند ،احقننر ،میرهاشننمی،

تنهیم شناختی هیجان گارناسکی یک ابزار  12گویهای اسنت

دوکانهایفرد و شریای )1329 ،تعیین شد .در این دیندگاه بنه

و راهبردهای تنهیم شناختی هیجانها را در پاس به حنواد

ازای هر متغیر پیشبین حداقل  20نار در حجم نموننه قنرار
میگیرند .با توجنه بنه اینکنه در پنژوهش حاضنر دو متغینر

تهدیدکننده و استرسزای زندگی در اندازههای  5درجهای از
( 1هرگز) تا ( 5همیشه) برحسب  9زیرمقیاس به اینن شنرح

پیشبین (راهبردهای شنناختی تنهنیم هیجنان بنا  9مؤلانه و

میسنجد :خودسرزنشگری؛ پذیرش؛ تمرکز بر فکر /نشخوار؛

راهبردهای مقابلهای با  3مؤلاه) وجنود دارد ،بننابراین حجنم

تمرکز مجدد مثبت /تمرکز بر برنامنهرینزی؛ ارزینابی مثبنت؛

نمونه  240نار برآورد شد .با در نهنر گنرفتن احتمنال افنت

کننماهمیننتشننماری؛ فاجعننهانگنناری؛ دیگننر سرزنشننگری

حجم نمونه به  260نار افزایش یافت که پس از کنار گذاشتن

(گارناسکی و کرایج .)2006 ،حداقل و حداکثر نمنره در هنر

پرسشنامههای ناقص ،حجم نمونه به  242نار رسید.

زیر مقیاس به ترتیب از  0تا  10خواهند بنود و نمنرة بناالتر

حجم نمونه بر اساس منطق رگرسیون و نهر هویت و کرامر

3

نشاندهندة استاادة بیشتر فنرد از آن راهبنرد شنناختی اسنت.
ابزار سنجش
پرسشنامة مقیاس پاسخ هاي نشخواري : RRSاین پرسشنامه
2

برای ارزیابی نشخوار فکنری سناختهشنده و دارای  22مناده

ضریب آلاا برای خردهمقیاس های این پرسشننامه بنه وسنیلة
4

گارناسکی ،ون دن کومر ،کرایج ،تیردز ،لگرسنتی و آنسنتین
( )2002در دامننة  0/71تننا  0/21گننزارش شننده اسننت .ایننن

است کنه منادههنای آن روی ینک مقیناس  4درجنهای از 1
(تقریباً هرگز) تا ( 4تقریبناً همیشنه) نمنرهگنذاری منیشنود.

اعتباریننابی شنند و دامن نة آلاننای کرونبننا از  0/76تننا 0/92

ضریب آلاای کرونبنا اینن مقیناس در دامننهای از  0/22تنا

گزارش شده است .بشنارت و بزازینان ( )1393در پژوهشنی

 0/99قننرار دارد و همبسننتگی بازآزمننایی بننرای 0/67 ،RRS

روایی همگرا و تشخییی (افتراقنی) پرسشننامه را از طرینق

است (نولن -هوکسما .)1991 ،این پرسشنامه در ایران توس
منیوری ( )1329مورد بررسی قرار گرفته است و با اسنتااده

محاسبه ضرایب همبستگی زیرمقیاسهنای آن بنا افسنردگی،
اضطراب ،استرس و شاخصهنای سنالمت رواننی در منورد

از آلاای کرونبا دامنهای از  0/22تنا  0/92نشنان داده شنده

شرکتکننندگان بررسنی کردنند .نتنایج ضنرایب همبسنتگی

است (به نقل از بشنارت و بناقری .)1391 ،در منورد رواینی

پیرسننون نشننان داد کننه بننین نمننرة شننرکتکنننندگان در
زیرمقیاس های خودسرزنشگری ،نشخوارگری ،فاجعهنمنایی

مختلف نشنان منیدهند کنه اینن مقیناس منیتوانند شندت
افسردگی را در دوره های پیگیری در نمونه های بالینی و غینر

و دیگرسننرزنشگننری بننا افسننردگی ،اضننطراب ،اسننترس و
درماندگی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار و با بهزیستی

بالینی بنا کنترل متغیرهنایی منانند سطس اولیة افسردگی و ینا

روانشنناختی همبستگی منای معننادار وجود دارد .همننینن

پیشبین مقیاس پاس هنای نشنخواری ،نتنایج پنژوهشهنای

2. Rumination Response Scale
4. Garnefski, Van Den Kommer, Kraaij, Teerds, Legerstee
& Onstein

پرسشنننامه در ایننران توسنن سننامانی و صننادقی ()1329

1. Howitt & Cramer
3. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
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بین زیرمقیاسهای پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت ،برنامهرینزی،

پرسشنامه با استااده از ضریب آلاای کرونبا  0/20به دسنت

ارزیننابی مجنندد مثبننت و کننماهمیننتشننماری بننا افسننردگی،

آمده است .این ضنریب در منورد مؤلانة مسنللهمندار بنا 17

اضطراب ،استرس و درماندگی روانشناختی همبستگی منانی
معنادار و با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار به

سؤال0/67 ،؛ مؤلاة هیجانمدار بنا  20سنؤال 0/79 ،و مؤلانة
اجتنابمدار با  12سؤال 0/59 ،است .روایی سازه پرسشننامه

دست آمد .آلاای کرونبا پرسشنامة تنهیم شناختی هیجان در

با اسنتااده از تحلینل عناملی بنا روش مؤلانههنای اصنلی و

پژوهش حاضر  0/29به دست آمد .یک نمونه از سنؤالهنای

چرخش واریماکس به دست آمده است که راهبرد مسللهمدار

این پرسشنامه به این شرح است« :احساس منیکننم دیگنران

47/42درصد ،راهبرد هیجنان مندار 51/07درصند و راهبنرد
اجتنابمدار 52/45درصد واریانس سازه مورد نهنر را تبینین

مسلول این اتااق هستند».
1

پرسشنامة راهبردهاي مقابلهاي  :این پرسشنامه در سنال

می کند .آلاای کرونبنا پرسشننامة راهبردهنای مقابلنهای در

 1322توس رضاخانی بر اساس نهریه های فروید ،الزاروس

پژوهش حاضر  0/26به دست آمد .نمونهای از سؤالهای این

و فولکمن ،بالکر ،بیلینگز و منوس ،کنروهن ،زیندنر و انندلر

پرسشنامه به این شرح است« :خنودم را بنه خناطر چیزهنای

سنناخته و در مننورد  635ناننر از دانشننجویان دانشننگاه آزاد
اسالمی واحد رودهن هنجاریابی شند .اینن پرسشننامه دارای

پیشآمده ،سرزنش میکنم».

 49سؤال با طیف لیکرتی  4درجهای به صنورت گزیننههنای
تقریباً هیچوقت ،گاهی اوقات ،بیشتر اوقات و تقریبناً همیشنه
بنا نمننرههنای از  1تننا  4اسنت کننه سنه شننیوة مسنللهمنندار،

یافتهها
ویژگی های جمعیت شناختی شرکتکننندگان در پنژوهش در
جدول  1نشان داده شده است.

هیجانمدار و اجتنابمدار را نشان میدهد .ضریب اعتبار این
جدول  .1بررسی ویژگیهاي جمعیتشناختی شركتكنندگان

دامنة سنی

وضعیت تأهل

سطس تحییالت

وضعیت اشتغال

فراوانی

درصد

کمتر از  20سال

4

1/6

 21تا  30سال
 31تا  40سال

69
123

27/2
49/6

 41تا  50سال
بیشتر از  50سال

50
2

20/2
0/2

مجرد

22

11/3

متأهل

207

23/5

فوت همسر
مطلقه

2
5

3/2
2

کمتر از دیپلم
دیپلم

53
143

21/4
57/7

کاردانی
کارشناسی

12
40

4/2
16/1

شاغل

46

12/5

خانهدار

202

21/5

کل

242

100

1. Coping Strategies Questionnaire

سهم راهبردهاي شناختی تنظیم هیجان و سبکهاي مقابلهاي در پیشبینی میزان نشخوار فکري زنان 99 / ...

همان طور که در جندول  1مشناهده منیشنود ،بیشنترین

آزمودنیها21/5 ،درصد آزمودنی هنا خاننه دار و 12/5درصند

فراوانی (49/6درصد) مربوط به دامنه سنی  31تنا  40سنال و

آزمودنیها شاغل هستند.

کمترین فراوانی (0/2درصد) مربوط به دامنه سننی بناالی 50
سال است .در وضعیت تأهل ،بیشنترین فراواننی مربنوط بنه

پننس از بررسننی پننیشفننرضهننای الزم بننرای انجننام
آزمون های پارامتریک ،برای بررسی فرضیههنای پنژوهش از

زنان متأهل است که 23/5درصند از آزمنودنیهنا را تشنکیل

رگرسیون چندمتغیری همزمان استااده شد.

میدهند .این در حالی است که زنان مجرد 11/3درصد ،زنانی

در آزمون فرضیة اول ،نمرات آزمودنیهنا در مؤلانههنای

که همسر آننان فنوت شنده 3/2درصند و زننانی کنه طنالق

تنهیم شناختی هیجان (سرزنش خود ،پذیرش ،نشنخوارگری،

گرفتهاند 2درصد از آزمودنیها را تشکیل میدهنند .از سنوی

تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجندد بنر برنامنهرینزی ،ارزینابی

دیگر57/7 ،درصد آزمودنیها دارای مندرک تحینیلی دینپلم

مجدد مثبت ،کماهمینتشنماری ،فاجعنهانگناری و سنرزنش

بوده که بیشترین فراوانی را شامل میشوند و کمترین فراوانی

دیگران) ،با استااده از آزمون آماری رگرسیون چنند متغینری

مربوط به زنان دارای مندرک کناردانی اسنت کنه 4/2درصند

همزمان ،نشخوار فکری را مورد پیشبینی قرار دادند که نتایج

آزمودنیها را تشنکیل منیدهنند .در منورد وضنعیت شنغلی

در جدولهای  2و 3
جدولنشان داده شده است.

جدول  .2خالصة الگوي پیشبینی نشخوار فکري از مؤلفههاي تنظیم شناختی هیجان
الگو

R

1

0/623

a

مجذور

R

مجذور  Rتعدیلشده
0/370

0/322

 :aپیشبینها( :مقدار ثابت) ،پذیرش ،نشخوارگری ،سرزنش دیگران ،فاجعهانگاری ،سرزنش خود ،ارزیابی مثبنت،
تمرکز مثبت

همانگونه که مشاهده میشود ،مؤلانههنای تنهنیم شنناختی
هیجان میتوانند 37درصد واریانس نشخوار فکری را تبیین کنند.
جدول  .3ضرایب بتاي استانداردشده براي ارزیابی سهم هر یک از مؤلفهها در پیشبینی نشخوار فکري
متغیر مستقل

B

انحراف استاندارد

β

t

سطح معناداري

تمرکز مثبت

0/262

0/156

0/142

1/717

0/027

ارزیابی مثبت

0/119

0/127

0/052

0/632

0/524

سرزنش خود

1/247

0/319

0/272

0/913

0/0001

سرزنش دیگران
نشخوارگری
فاجعهپنداری

0/163
1/273
0/062

0/302
0/205
0/199

0/033
0/405
0/020

0/529
6/197
0/313

0/597
0/0001
0/754

پذیرش

-1/126

0/232

-0/363

-4/726

0/0001

متغیر وابسته :نشخوار فکری

جدول  3ضرایب بتای استانداردشده  βبرای ارزیابی سهم

در پیشبینی نشخوار فکری دارند .بر این اساس اگر «سرزنش

هر ینک از مؤلانه هنا را برحسنب انحنراف اسنتاندارد ارائنه

خود» ،یک انحراف استاندارد افزایش یابد ،میتوانیم پیشبینی

میدهد .همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،مؤلاههنای

کنیم کنه نمنرة نشنخوار فکنری بنه انندازة  0/272انحنراف

«سرزنش خود»« ،نشخوارگری» و «پذیرش» ،رابطة معنناداری

استاندارد افزایش خواهد یافنت ( .)p<./0001اینن در حنالی
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است که افزایش ینک انحنراف اسنتانداردی «نشنخوارگری»،

در آزمون فرضیة دوم ،نمرات آزمودنیهنا در مؤلانههنای

افنننزایش  0/405انحنننراف اسنننتاندارد نشنننخوار فکنننری

سبکهای مقابلهای (مسللهمدار ،هیجانمدار ،اجتنابمدار) ،بنا

( ،)p<./0001ولی افزایش یک انحراف اسنتاندارد «پنذیرش»،
کاهش  0/363انحراف استاندارد نشخوار فکری را در بر دارد

استااده از آزمون آمناری رگرسنیون چنند متغینری همزمنان،
نشخوار فکری را مورد پیشبیننی قنرار دادنند کنه نتنایج در

(.)p<./0001

جدولجدول های  4و  5نشان داده شده است.
جدول  .9خالصه الگوي پیشبینی نشخوار فکري از مؤلفههاي سبکهاي مقابلهاي
الگو

R

1

0/326

مجذور

a

R

مجذور  Rتعدیلشده
0/139

0/149

 :aپیشبینها( :مقدار ثابت) ،اجتنابمدار ،مسللهمدار ،هیجانمدار

همان گونه کنه مشناهده منیشنود سنبک هنای مقابلنهای
13/9درصد واریانس نشخوار فکری را تبیین میکنند.
جدول  .9ضرایب بتاي استانداردشده براي ارزیابی سهم هر یک از مؤلفهها در پیشبینی نشخوار فکري
متغیر مستقل

B

انحراف استاندارد

β

t

سطح معناداري

مسللهمدار

-0/132

0/115

0/072

-1/155

0/249

هیجانمدار

0/510

0/029

0/407

5/733

0/0001

اجتنابمدار

0/019

0/152

0/009

0/127

0/299

متغیر وابسته :نشخوار فکری

جدول
مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامنهرینزی ،ارزینابی مجندد مثبنت،
جدول  5ضرایب بتنای استانداردشنده  βبنرای ارزینابی

پذیرش ،فاجعنهانگناری و سنرزنش دیگنران) و سنبکهنای
مقابلهای (مسللهمدار ،هیجنانمندار ،اجتننابمندار) ،در زننان

میدهد .همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،فق مؤلاة

مراجعهکننده به خانههنای سنالمت منطقنه  14کنه بنه روش

«هیجانمدار» ،رابطة معناداری با پنیشبیننی نشنخوار فکنری

داوطلبانه انتخاب شده بودند ،پرداخنت .نتنایج بنا اسنتااده از

دارد .بننر ایننن اسنناس اگننر «هیجننانمننداری» ،یننک انحننراف

آزمون آماری رگرسیون چند متغیری همزمنان نشنان داد کنه
مؤلاه های تنهیم شناختی هیجان می توانند 37درصد نشنخوار

سهم هر یک از مؤلاهها را برحسب انحراف اسنتاندارد ارائنه

استاندارد افزایش یابد ،میتنوانیم پنیشبیننی کننیم کنه نمنرة
نشخوار فکری به انندازة  0/407انحنراف اسنتاندارد افنزایش

فکننری را پننیشبینننی کنننند (جنندول  .)2همننننین از بننین

خواهد یافت (.)p<./0001

مؤلانههنای تنهنیم شننناختی هیجنان ،مؤلانة سنرزنش خننود
( )β =./272,p<./0001و نشخوارگری ()β =./405،p<./0001
به صورت مثبت و معنادار و مؤلاة پذیرش خود (،p<./0001
 )β = -./363به صورت منای و معننادار بنا نشنخوار فکنری

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با بهرهگینری از ابنزار پرسشننامه بنه پنیشبیننی
نشخوار فکری بر اساس متغیرهای راهبردهای تنهیم شناختی

رابطه دارند (جدول )3؛ بنابراین بنا افنزایش مینزان سنرزنش

هیجان (سرزنش خود ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکنز مجندد

خود و نشخوارگری ،میزان نشخوار فکری در زننان افنزایش

سهم راهبردهاي شناختی تنظیم هیجان و سبکهاي مقابلهاي در پیشبینی میزان نشخوار فکري زنان 97 / ...

می یابد؛ درحالی که با افزایش پذیرش خنود ،مینزان نشنخوار

در مقایسه با رویدادهای دیگر قرار داده و به صورت ذهنی از

فکری در این افراد کاهش پیدا میکند .این نتایج با یافتههنای

ارزش تنش زایی آن میکاهد .درواق  ،پذیرش رویداد تنشزا،

پژوهشهایی همسو است که در آنهنا بنه سنهم مؤلانههنای
منای تنهیم شناختی هیجنان در پنیشبیننی اضنطراب منرگ

پیش نیازی برای حنل وفینل موفقینتآمینز مشنکل اسنت و
موجب میشود نشخوار فکنری در زننان کناهش پیندا کنند.

(قاسنننمپنننور و همکننناران ،)1391 ،ابعننناد شخینننیتی

همننننین نتننایج پننژوهش (جنندول  4و  )5نشننان داد کننه

رواننژنندیگراینی (حسننی و همکناران ،)1327 ،مشننکالت

راهبردهای مقابلهای 13/9درصد از واریانس نشنخوار فکنری

هیجانی (صالحی و همکاران ،)1390،ابتال به اختالل وسواسی

را تبیین میکنند .راهبرد هیجانمدار با نشخوار فکنری رابطنة

جبننری و طننرحوارههننای ناسننازگار اولیننه (طننال بکتنناش و

مثبننت و معنننادار دارد ()β = ./407 ،p<./0001؛ بنننابراین بننا

همکاران ،)1392 ،تکانش گری (آریاناکینا و حسننی،)1393 ،

افزایش راهبرد هیجانمدار ،میزان نشخوار فکری در این افراد

شادکامی کمتر (رضوان و همکاران ،)1325 ،نشخوار فکری و

نیز افزایش پیدا میکند .این نتایج با یافتههنای پنژوهشهنایی

آغاز و دوام افسردگی (یوسای و همکاران ،)1327 ،افسردگی

همسو است کنه در آنهنا بنه سنهم مؤلانههنای سنبکهنای

باال (وندرهاسلت و همکاران2014 ،؛ لی و همکناران2014 ،؛
گارناسننکی و کننرایج ،)2006 ،اضننطراب فراگیننر و نگرانننی

مقابلننهای و بننهویننژه راهبننرد هیجننانمنندار در پننیشبینننی
نننوروزگرایی (بشننارت ،)1326 ،میننزان اسننترس در زنننان

(زلموک و هان ،)2010 ،ترس ،حساسیت ،اضطراب و تنرس

(نیکراهان و همکاران )1390،و راهبردهنای مقابلنهای زننان

از حساسیت بدنی (کاشدان و همکاران ،)2006 ،آسیب روانی

مبننتال بننه سننرطان (حمننزه و همکنناران )1390،پرداختننهاننند.

(آلداو و نولن-هوکسما ،)2010 ،سنبکهنای شنناختی منانی

همننین با پژوهشهایی که در آن به ارتباط منای نشانههنای

افسردگی (لو و همکاران ،)2002 ،کمالگرایی ،ارزشگنذاری

سالمت روان (نریمانی و همکاران )1391 ،و کیایت زنندگی

خننود و باورهننای هیجننانی مناننی (بی نورول ،)2015 ،سننهم

(شنننعبانزاده و همکننناران )1392 ،و انعطنننافناپنننذیری

مؤلاههای مثبت تنهیم شناختی هیجان در پیشبیننی سنالمت

روانشناختی (کورز ،بتی و لندنر-گراهنام )2014 ،بنا سنبک

عمومی (عبدی ،باباپور خیرالدین و فتحی )1329 ،و بهداشت

مقابله هیجان مدار پرداخته شده اسنت ،همسنویی دارد .دلینل

روانی (عیسیزادگان ،جناآبادی و سعادتمند )1329 ،پرداختنه
شده اسنت .در تبینین اینن یافتنه منی تنوان بنه هنمپوشنانی

احتمالی این یافته را شاید بتوان در ماهیت هیجنان و راهبنرد
هیجانمدار یافت .هیجنانمنداری ننوعی پاسن هیجنانی بنه

«نشخوارگری» از مؤلاههای تنهیم شناختی هیجان و «نشخوار

روینندادهای تنننشزاسننت ،پاسننخی کننه بننرخالف رویکننرد

فکری» اشاره کرد که به واق هر دو همبستگی باالیی بنا هنم

مسللهمدار ،موضوع تنشزا را بهعنوان مسلله قابل حل در نهر

دارند؛ بنابراین به نهر می رسد زنانی که «نشخوارگری» باالیی

نمیگیرد ،بلکه بهعنوان مشکلی در نهنر منیگینرد کنه قابنل

دارننند« ،نشننخوار فکننری» بنناالیی هننم خواهننند داشننت.

حل وفیل نیست و در رویارویی با مشکل احساس منیکنند

نشخوارگری پاسن راینج بنه خلنق منانی اسنت و تاکنری

که کنترل کمی در حل مشکالت دارد ،این احساس ضنعف و

افسردهساز محسوب میشود .به نهر منیرسند اگنر زننان در

عدم کنترل احتماالً به نشخوار فکری بیشتری منجر میشود.

کنترل هیجان های خود موفق نباشند بیشتر احساس منیکننند

از محدودیتهای این پژوهش میتوان گات ،افراد گنروه

که باید عامل استرسزا را تحمل کنند .همین ویژگی در زننان
به سرزنش خود منجر میشود و به طور معمنول خنود را بنه

نمونه به روش داوطلبانه انتخاب شندند ،بننابراین الزم اسنت
تعمیم نتایج با احتیناط صنورت گینرد .همنننین یافتنههنای

خاطر آننه تجربه کردهاند سرزنش میکنند و به اینن ترتینب

پژوهش منوط به دقت و صداقت آزمودنیهنا در پاسن دادن

وقتی فرد به سرزنش خود تمایل پیدا منیکنند ،بنه احتمنال،

به پرسشنامههاست ،چناننه برخی از آزمنودنیهنا بنه دالینل

موجب کاهش عزتناس خود میشود و راه را برای نشخوار

مختلف مانند خستگی به پرسشنامهها با دقنت کنافی جنواب

فکری باز میکند .این در حالی است که پذیرش به وضنعیتی

نننداده باشننند ،ممکننن اسننت سننوگیری ر داده باشنند و

اشاره دارد که فرد رویداد تنشزا را کمارزش تلقی میکنند و

تعمیمپذیری نتنایج را تحنت تنأثیر قنرار بدهند .نموننة اینن

اهمیت کمی به آن می دهد .در این حالت فرد این روینداد را

پژوهش را زنان مراجعهکننده به خانههای سالمت منطقنه 14
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تشکیل می داد ،بنابراین باید در تعمیم نتایج به جوامن دیگنر

واحد رودهن .پایاننامة دکتری رشته مشاوره .دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران.

مسلوالن خانههای سالمت پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت
سبکهنای مقابلنهای و تنهنیم شنناختی هیجنان در نشنخوار

رضنوان ،ش؛ بهرامنی ،ف و عابندی ،م ( .)1325تنأثیر تنهنیم

جانب احتیاط رعایت شود .با توجنه بنه نتنایج پنژوهش ،بنه

فکری ،برنامههنای آموزشنی بنهمنهنور آمنوزش ،شنناخت و
آگاهی افراد بهویژه زننان ،در منورد هنر ینک از سنبکهنای
مقابلهای و مؤلاههای تنهنیم شنناختی هیجنان برگنزار کننند.
همننین بنه مشناوران و روانشناسنان پیشننهاد منیشنود در

هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان .مجلة روانپزشکی
و روانشناسی بالینی ایران.251-257 ،)3(12 .
سننامانی ،س و صننادقی ،ل .)1329( .کاایننت شنناخصهننای

روان شناختی پرسشنامة تنهیم شناختی هیجان .روش ها و مدل های
روانشناختی.51-62 ،)1(1 .
شعبانزاده ،ا؛ زارع بهرامآبنادی ،م؛ حناتمی ،ح و زهراکنار ،ک

فرایند کمک به مراجعنان خنود از یافتنههنای اینن پنژوهش
استااده کنند .به پژوهشگران آینده نینز پیشننهاد منیشنود بنا

( .)1392بررسی رابطة میان سبکهای مقابله با استرس و حماینت

توجه به یافتههای این پژوهش ،تنأثیر آمنوزش روینارویی بنا

اجتماعی با کیایت زندگی زننان سرپرسنت خنانوار شنهر تهنران.
فیلنامة زن و جامعه.1-20 ،)16(4 .

نشخوار فکری با روشهای مختلف درمانی و آموزشی بنرای
کاهش تنهیم های شناختی هیجان منای و سنبکهنای مقابلنة

صالحی ،ا؛ باغبان ،ا؛ بهرامی ،ف و احمدی ،ا ( .)1390رابطنة بنین

ناکارآمد ،مورد پژوهش قرار گیرد.
منابع
آریاناکیا ،ا و حسنی ،ج ( .)1393تکنانشگنری و راهبردهنای
تنهیم شناختی هیجان در بیماران مبنتال بنه اخنتالالت دوقطبنی و
افسردگی اساسی .تازههای علوم شناختی.1-10 ،)2(16 .
بشارت ،م ( .)1326شخییت و سبکهای مقابله بنا اسنترس.
پژوهشهای نوین روانشناختی.25-49 ،)7(2 .
بشارت ،م و باقری ،س ( .)1391نقنش واسنطهای نشنخوار و
نگران نی در رابط نة ب نین منب ن کنتننرل بننا افسننردگی و اضننطراب.
پژوهشهای نوین روانشناختی.42-70 ،)22(7 .
بشننارت ،م و بزازیننان ،س ( .)1393بررسننی ویژگننیهننای
روانسنجی پرسشنامة تنهیم شناختی هیجان در نمونهای از جامعنة

ایرانی .نشریة دانشکده پرستاری و مامایی دانشنگاه علنوم پزشنکی
شهید بهشتی.61-70،)24(24.
حسنی ،ج؛ آزادفالح ،پ؛ رسول زاده طباطبایی ،ک و عشایری،
ح ( .)1327بررسی راهبردهای تنهیم شنناختی هیجنان بنر اسناس
ابعاد روان نژندیگرایی و برون گراینی .تنازه هنای علنوم شنناختی.
.1-13 ،)4(10
حمننزه ،س؛ بیرامننی ،م و هاشننمی نیننرتآبنناد ،ت (.)1390
مقایسة صاات شخینیتی ،تجربنة هیجاننات منانی و سنبکهنای

مقابله ای در زنان سالم و مبتال به سرطان .ماهنامنة دانشنگاه علنوم
پزشکی شهید صدوقی یزد.627-636 ،)5(19 .
رضنناخانی ،س ( .)1322سنناخت و هنجاریننابی پرسشنننامة
سنجش فشارهای روانی و مقیاسهای نحوة کنار آمدن با آنهنا در
موقعیتهای مختلف زندگی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

راهبردهای شناختی تنهیم هیجان و مشنکالت هیجنانی بنا توجنه بنه
عوامل فردی و خانوادگی .مشاوره و رواندرمانی خانواده.1-19 ،)1(1 .
طال بکتاش ،س؛ یعقنوبی ،ح و یوسنای ،ر ( .)1392مقایسنة
طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنهیم شنناختی هیجنان
در بیمنناران مبننتال بننه اخننتالل وسواسنی جبننری بننا افننراد عننادی.
دوماهنامة علمی –پژوهشی فیض.471-421 ،)5( 17 .
عبدی ،س؛ باباپور خیرالدین ،ج و فتحنی ،ح ( .)1329رابطنة
سبک های تنهیم هیجان شناختی و سنالمت عمنومی دانشنجویان.

مجلننة دانشننگاه علننوم پزشننکی ارتننش جمهننوری اسننالمی
ایران.252-264،)4(2.
عیسیزادگان ،ع؛ جناآبادی ،ح و سعادتمند ،س ( .)1329رابطة
بین راهبردهای تنهیم شناختی هیجان ،خالقیت هیجنانی ،عملکنرد
تحییلی با بهداشت روانی در دانشجویان .مطالعنات روانشناسنی
تربیتی.71-92،)12(7.
قاسمپور ،ع؛ سوره ،ج و سیدتازه کند ،ت ( .)1391پنیشبیننی
اضطراب مرگ بر اساس راهبردهای تنهیم شناختی هیجان .داننش
و پژوهش در روانشناسی کاربردی.65-72 ،)2(13 .
محمننودزاده ،ر و محمنندخانی ،ش ( .)1395کمننالگرایننی و

اهمال کاری تحییلی :نقش واسطه ای نشخوار فکری .دو فینلنامة
علمننی-پژوهشننی روانشناسننی بننالینی و شخیننیت (دانشننور
رفتار).125-134،)1(14.
نریمانی ،م؛ زاهد ،ع و گلپور ،ر ( .)1391رابطة ذهننآگناهی،
سننبکهننای مقابلننهای و هننوش هیجننانی بننا سننالمت روانننی در
دانشجویان .آموزش و ارزشیابی.91-105 ،)19( 5 .
نیننکراهننان ،غ؛ کجبنناف ،م؛ نننوری ،ا؛ زارعننان ،ا و نقشننینه ،ا
( .)1390بررسی رابطة ویژگیهای شخییت ،سبکهای مقابلنه بنا
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