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Abstract
Objective: The main objective of this study was the role of
rumination on psychological well-being and anxiety the spouses'
cancer patients in the Qom province.
Method: The research method was causal-comparative, 147
persons of spouses' cancer patients using random sampling
method selected. Collected in this study three questionnaires:
rumination Nolen-Hoksema and psychological well-being (Mc
Cummins, 2006) and anxiety beck.Data were calculated from the
correlation matrix then relationship between these variables
derived through series of multiple regression analysis(Using
SPSS software).
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Results: The results showed that there was a Significant negative
relation between rumination and psychological well-being a
Significant positive relationship exists between rumination and
anxiety, and predictor Variable (rumination) are able to predict
feed changes of psychological well-being and anxiety Variable.
Conclusion: Study results suggest that low psychological wellbeing of spouses of patients with cancer. Therefore the mental
needs of cancer patients Essential component in the successful
treatment of patients.
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دوام اختالالت هیجانی موردتوجه پژوهشگران

میکنند تا افکارشان را کنترل کنند استفاده از

قرارگرفته است .از انواع این افکار ناخواسته

مکانیسم فرونشانی افکار است ،نشخوار فکري

نشخوار فکري 1است .نشخوار فکري بهعنوان

بهعنوان نوعی از افکار برگشتی که معموالً بهطور

اشتغال دائمی به یک اندیشه یا موضوع و تفکر

طوالنیمدتی دوام میآورد .بااینحال ،شواهدي

درباره آن شناخته میشود .نشخوار فکري طبقهاي

وجود دارد که نشان میدهد فرونشانی افکار

از افکار آگاهانه است که حول یک محور مشخص

میتواند داراي نتایج متناقضی باشد (وینگر،1334 ،4

میگردد و بدون وابستگی به تقاضاهاي محیطی،

به نقل از کوان یانگ یوک .)1414 ،2وینگر و

این افکار تکرارمی شوند (نولن هوکسما.1)1440 ،

همکارانش دریافتند که فرونشانی اولیه افکار

دیدگاه فرا شناختی در مورد اختالالت

میتواند منجر به مشغولیت فکري یا همان افکار

هیجانی ،نشخوار فکري را از مؤلفههاي اصلی در

تکراري گردد .برخالف تعداد اندکی از شواهد

شروع و تداوم اختاللهاي اضطرابی و خلقی

افکار فرونشانده شده ادامه مییابند و براي اکثر افراد

میداند .نولن و هوکسما نشخوار فکري را بهعنوان

داراي تبعات منفی روانشناختی است .آنها در

نمونهاي از افکار منفی عودکننده مطرح کرده و آن

چندین پژوهش به این نتیجه رسیدند که فرونشانی

را فرایندي فراشناختی میدانند که در بسیاري از

افکار خود منجر به سطوح باالتر آسیبشناسی

آسیبهاي روانشناختی اتفاق میافتد( .نولن و

روانی میشود .در مقابل ،محققان دیگر بحث

هوکسما .)1441 ،عالوه بر این ،به نظر میرسد

میکنند که آسیبپذیريها و آمادگیهاي قبلی

نشخوار فکري پیشبینی کننده سطوح اضطراب و

باعث استفاده از مکانیسم فرونشانی براي مواجهه با

افسردگی بوده و با هیپومانیا ،قماربازي مرضی،

پریشانیهاي ناشی از استرسها است .کوونزي جی

اضطراب اجتماعی ،تداوم عالئم استرس پس از سانحه،

وانگ 0)1443) ،پیشنهاد میکنند که چندین فرایند

کیفیت پایین خواب ،آشفتگی خواب ،شرابخواري

در گسترش و ابقاء اضطراب تجربهشده در اضطراب

و عالئم سوءمصرف الکل در بزرگساالن و دختران

اجتماعی وجود دارد .آنها مشاهده کردهاند که این

و نوجوانان ،رفتار خودزنی و تفکر خودکشی رابطه

فرایندها بدون توجه به شرایط برانگیزاننده اجتماعی

دارد .بهطورکلی افکار عودکننده منفی نقش بسزاي

شبیه هم هستند .وقتی این فرایند قبل از قرار گرفتن

در ابتال و تداوم اختاللهاي خلفی و اضطرابی و

در شرایط اجتماعی رخ میدهد پس نشخوار فکري

بیخوابی بازي میکند( .پاپاجورجیو ولز.)1442 ،9

بهعنوان یک شرایط پیشبینی کننده بهحساب میآید

1. Rumination.
2. Nolen Hoeksema.
3. Papageorgiou, Wells.

4. Winger.
5. Keunyoung youk.
6. Quincy J. Wong.
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هیجانی و بررسی افکار ناخواسته و نقش آن را در

عموماً ،در این موقعیتها روشی که مردم تالش
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وقتی به دنبال شرایط خاصی اتفاق میافتد بهعنوان

نقل از کیسوک تاکانو .)1443 ،9اگرچه تحمل ابهام

نشخوار فکري بسته به موقعیت بهحساب میآید.

پایین در ادبیات پژوهشی بهصورت متغیر مرتبط با

نشخوار فکري میتواند آزارنده بوده و با کارهاي

اضطراب توصیف میشود اما این حالت عالوه بر

فرد تداخل ایجاد کند .بهطور خاص نشخوار فکري

ارتباط خاص با اضطراب با افسردگی هم ارتباط

بهعنوان تمایل به تمرکز مکرر بر روي نشانگان

دارد .درحالیکه نگرانی یک تفکر داراي ویژگی

استرسزا بوده و باعث استرس شده و برگرفته از

تهدیدکننده است ،با اضطراب بیشتر از افسردگی

این استرس است( .نولن-هوکسما؛  ،1331به نقل

ارتباط دارد (بک ،براون ،استیر ،ایدلسون و

از کوان یانگ.)1414 ،1

ریسکیند ،1301 ،به نقل از کوان یانگ یوک،

بهعالوه ژوئن ،چن )1419( 1دریافت که یک

 .)1414در بررسی تحمل پایین ابهام ممکن است

رابطه مثبت معناداري بین نشخوار فکري بسته به

نهتنها با نگرانی ارتباط داشته باشد بلکه با نشخوار

رویدادهاي گذشته و اضطراب وجود دارد که بعد

فکري نیز ارتباط داشته باشد .بهعالوه گزارش

از کنترل افسردگی در افراد همچنان پابرجا میماند.

دادهاند که تحمل پایین ابهام با نگرانی و نشخوار

درنتیجه فرونشانی افکار بهعنوان تالشی براي

فکري ارتباط دارد( .کوان یانگ یوک)1414 ،

جلوگیري از نشخوار فکري مورداستفاده قرار میگیرد.

امکان دارد که اشخاص که داراي تحمل

بهطور خاصتري افرادي که تحمل ابهامشان (با

پایینی در عدم قطعیت هستند از افکار تکراري براي

توجه به ابهام بهعنوان عامل استرسزا ،برانگیزاننده

کاهش ابهام استفاده کنند و افکار تکراري ممکن است

اضطراب و فرونشاننده اضطراب) پایین است باور

بهصورت یک طرحواره عمیق درآید و باعث تقویت

دارند که باید از شرایط غیرمطمئن اجتناب کنند..

حالتهاي هیجانی منفی گردد( .ژوئن چن)1419 ،

آنها همچنین تمایل دارند تا پیشبینی ناپذیري

یکی از مفاهیم مثبت ،بهزیستی روانی 4است

حوادث یا وقوع حوادث منفی را بیشازحد تخمین

که به معناي فقدان عواطف منفی (اضطراب و

بزنند .این مسئله باعث میشود که آنها اطالعات

افسردگی) و رضایتمندي از زندگی است( .دینر،

مبهم و دوپهلو را تهدیدکننده تعبیر کنند .تعدادي از

 .)1449بهزیستی روانشناختی مقوله از پدیدهها

مطالعات تحمل پایین در برابر عدم قطعیت با

است که پاسخهاي هیجانی افراد ،قلمروي رضایتها

پریشانی باال و نگرانی مرتبط است ،ارتباط قوياي

و ارزیابیهاي کلی از زندگی را شامل میشود.

بین این حالت با اضطراب وجود دارد .بهطور

(روینی )1449 ،2بهزیستی یعنی احساس مثبت و

خاصتري تحمل پایین در برابر ابهام یک ارتباط

احساس رضامندي عمومی از زندگی که شامل خود

قوي را با نگرانی و اضطراب شرح میدهد

و دیگران در حوزههاي مختلف ،خانواده ،شغل و...

(دوگاس1440 ،؛ الگسن و بوکووسکی 1449 ،به

میشود (دینر .)1449 ،0بهزیستی روانی میتواند از

1. Keun young.
2. Junwen Chena.
3. Keisuke T.

4. Psychological well-being.
5. Roini.
6. Dinner.
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طریق ارزیابیهاي ذهنی افراد از تجارب خودشان

شامل  14هزار زوج بوده که یکی از آنان به سرطان

سنجیده شود؛ مانند ادراکاتی از عاطفه و بهزیستی

مبتال شده و در مرحله پیشرفت بیماري قرار داشته

معنوي و اندازهگیريهاي عینی نظیر (راهنماهاي

است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که یکی

سالمتی جسمی و فشارخون و( )...بنکه 1ومک

از بهترین روشهاي مقابله با انواع سرطان تنها حفظ

درمید ،14441به نقل از کهکی.)1904 ،

روحیه همراه بیمار است که گاه حتی پیشرفت این

پایگاه اینترنتی انجمن افسردگی معتقد است

بیماري را در بدن بیمار به کمترین حد ممکن

بیماريهاي مزمن و صعبالعالج ،فقط خود بیمار

میرساند .محققان انگلیسی بر این باورند که خنده

را درگیر نمیکنند و همسران افراد مبتال به سرطان،

و حفظ شادابی کلید مقابله با انواع بیماري سرطان

بیشتر از خود آنان نگران درمان یا عود بیمارياند و

است( .پایگاه اینترنتی افسردگی) لذا یکی از

پزشکان باید عالوه بر توجه به درمان اصل بیماري،

سیاستهاي مهم مراقبتی این است که خانواده

به وضعیت روانی اطرافیان بیمار هم توجه داشته

بهعنوان یک مددجو نیاز به دانش و درک بیشتري

باشند .سرطان ازجمله بیماريهاي مزمن است که

نسبت به فرآیند بیماري و درمان دارد .لذا ،الزم است

بهواسطه عالئم و عوارض جانبی ناشی از درمانهاي

تا وضعیت روانشناختی خانوادههاي آنان باألخص

موضعی و سیستمیک ازجمله جراحی و شیمیدرمانی

افرادي که بیشتر با آنان در ارتباط هستند موردبررسی

میتواند وضعیت روانشناختی بیماران را تحت

قرار گیرد( .پایگاه اینترنتی انجمن افسردگی)

تأثیر قرار دهد و ازآنجاییکه خانواده بهعنوان اولین

عالوه بر اثرات مثبت سالمت روانی و بهزیستی

منبع مراقبتی و حمایتی براي عضو مبتال به بیماري

در این همسران ،بیشتر تحقیقات بر روي افراد

محسوب میشود ،نوع نگرش خانواده نسبت به

سرطانی انجامشده است و تحقیقات انجامشده بر

بیماري و عالئم و عوارض ناشی از آن و اختاللهاي

روي همسران آنان اندک است و همچنین با توجه

خلقی ناشی از آن تأثیر ویژهاي در امر مراقبت از

به اینکه تحقیقات انجامشده در زمینه نشخوار فکري

بیمار دارد( .ساروفینو)1441 ،

با متغیرهاي بهزیستی روانی و اضطراب اندک است

همسر بیمارشان را به تعویق بیندازند .پیشرفت
سرطان در بدن بیمارانی که همسرانی باروحیه و
شاداب دارند بیش از  14درصد کمتر از بیمارانی
است که همسرانشان بهواسطه ابتالي ایشان به
سرطان ،دچار افسردگی شدهاند .دامنه این تحقیق

1. Benke.

روش
روش پژوهش حاضر از نوع علی ،مقایسهاي
(غیرآزمایشی) و از نوع همبستگی است .جامعه
آماري این پژوهش را ،کلیه همسران افراد مبتال به
سرطان که تحت پوشش مراکز تأمین اجتماعی شهر
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مبتالبه سرطان انجام میدهند و میتوانند مرگ

در جهت حل مشکالت آنان بردارد.
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همسران مهمترین نقش را در حفظ روحیه بیمار

آگاهی از وضعیت روانی این قشر آسیبپذیر گامی

2. Mac Dermid.
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علیرضا آقایوسفی ،اکرم خاربو ،حمید رضا حاتمی

04

قم بودهاند (بیمارستان بقیهاهلل) را تشکیل میدهند

بازآزمایی براي  %01 ،RRSاست (المیت )1444

که تعداد کلی آنها  144نفر بوده است .از بین آنها

این مقیاس براي اولین باز از زبان انگلیسی توسط

 141نفر (زن) بهصورت تصادفی انتخاب شدند.

نویسندگان حاضر به فارسی مقیاسها را مناسب و

بهمنظور جمعآوري اطالعات موردنیاز پژوهش،

آلفاي کرونباخ آنها رابین  %11تا  4/34یافته است

براي تکمیل پرسشنامهها زنانی که جهت شیمیدرمانی

چمت و ریف ( )1331همسانی درونی مقیاسهاي

شوهرانشان مراجعه کرده بودند دعوت به عمل آمد

بهزیستی روانشناختی رابین  4/01تا  4/34گزارش

و پاکتهاي حاوي دستورالعملهاي پرسشنامه به

دادهاند .همچنین این پرسشنامه توسط یوسفی در

همراه برگههاي پاسخنامه ،با هماهنگی پرستاران و

سال  1909تدوین گردید.

پزشکان که از قبل توجیه شده بودند در اختیار آنان،

-1پرسشنامه بهزیستی روانشناختی مک

قرار داده شد و پس از تکمیل پرسشنامه به پرستاران

کامینز :در سال  1449حدود  144پژوهشگر از بیش

تحویل داده شد.

از  44کشور جهان متعهد شدند که مقیاس

بهمنظور بررسی روابط بین متغیرهاي پژوهش،

بینالمللی براي برآورد بهزیستی روانی به نام

براي تحلیل آماري دادههاي پژوهش از آمار توصیفی

نشانگر بهزیستی شخصی را هنجار گزینی کنند.

(میانگین و انحراف معیار) و از آمار استنباطی ابتدا

مقیاس حاضر عالوه بر ماده کلی که رضایت

ماتریس همبستگی بین متغیرها محاسبه میگردد و

عمومی فرد از زندگی را ارزیابی میکنند و در نمره

سپس رابطه بین این متغیرها را از طریق مجموعهاي

مقیاس محاسبه نمیشوند .داراي  0ماده است که

از تحلیلهاي رگرسیون چند متغیره به دست میآید.

هرکدام یک حوزه را مورد پرسش قرار میدهند.

ابزار گردآوري اطالعات-1 :پرسشنامه نشخوار

پاسخها در مقیاس درجهاي که از صفر تا 144

فکري نولن و هوکسما :نولن و هوکسما و ماور

نمرهگذاري شدهاند قرار میگیرند ،هر ماده برگرفته

( )1331پرسشنامه خودآزما تدوین کردند که چهار

از مواد مرتبط در مقیاس کامل کیفیت زندگی و

نوع متفاوت از واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی

بیانگر یک قلمرو است( .آقا یوسفی )1900 ،در

قرار داد .پرسشنامه سبکهاي پاسخ ( )RSQاز دو

پژوهش روي همسران شاهد جانباز آزاده استان قم،

مقیاس پاسخهاي نشخواري ( )PRSو مقیاس

همبستگی منفی میان این مقیاس با بهزیستی

پاسخهاي منحرفکننده حواس ( )DRSتشکیل

نشانههاي تنیدگی ( )%24و مقیاس افکار خودکار

شده است 11 RRS .عبارت دارد که از پاسخدهندگان

( )%21را بهعنوان روایی همزمان به دست آورده

خواسته میشود هرکدام را در مقیاس از ( 1هرگز)

است .پایایی این مقیاس در آن پژوهش به روش

تا (4اغلب اوقات) درجهبندي کنند (نولن هوکسما،

آلفاي کرونباخ  %02محاسبه شد .در پژوهش

 )1449بر پایه شواهد تجربی ،مقیاس پاسخهاي

حاضر ،همبستگی منفی معنادار با اختالل پس

نشخواري پایایی درونی باالیی دارند .ضریب آلفاي

آسیبی ( )4/419ونیز همبستگی منفی معنیدار

کرونباخ در دامنهاي از  %00تا  %31قرار دارد.

( )4/143با نشانههاي تنیدگی حاکی از روایی آن

پژوهشهاي مختلف نشان میدهد همبستگی

بود .اعتبار روایی خارجی ،یک رابطه  4/10با

نقش نشخوار فکري در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران ...

رضایت از مقیاس زندگی گزارششده است %2

نشان میدهد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی

اعتبار است شانزده تحقیق در مورد جمعیت استرالیا

باالیی برخوردار است .بهعنوانمثال غرایی ()1911

یک تنوع در حداکثر حدود  9/1درصدي ایجاد

ضریب اعتبار آن را از طریق بازآزمایی و به فاصله

کرده است که مربوط به بهزیستی روانی است.

دو هفته  4/04گزارش کرده است .همچنین کاویانی

خطوط آلفاي کرونباخ بین  4/14و  4/02در استرالیا

و موسوي ( )1910در بررسی ویژگیهاي

و کشورهاي دور دیگر دیدهشده است ،ارتباطهاي

روانسنجی این آزمون در جمعیت ایرانی ،ضریب

بین دامنهها در حدود  4/94تا  4/22بود و مقدار

روایی در حدود  4/11و ضریب اعتبار آزمون -

ارتباط (کل آیتم) حداقل  4/24است .شاخص

آزمون مجدد به فاصله یک ماه را  4/09و آلفاي

همچنین به این بحث پرداخته است که اعتبار

کرونباخ  4/31را گزارش کردهاند( .آشتیانی،

آزمایش مجدد از  1-1هفته با ارتباط روایی بیرونی

.)1931

تأثیر  4/04داشته است.
 -9پرسشنامه اضطراب بک :پرسشنامه
اضطراب بک یک پرسشنامه خود گزارشی است که
براي اندازهگیري شدت اضطراب در نوجوانان و
بزرگساالن تهیهشده است .این پرسشنامه یک
مقیاس  11مادهاي است که آزمودنی در هر ماده
یکی از چهار گزینه که نشاندهنده شدت اضطراب
است را انتخاب میکند .چهار گزینه هر سؤال در
یک طیف چهاربخشی از  4تا  9نمرهگذاري
میشود .هر یک از مادههاي آزمون یکی از عالئم
شایع اضطراب (عالئم ذهنی ،بدنی و هراس) را
توصیف میکند؛ بنابراین نمره کل این پرسشنامه در

یک هفته  12 .4و همبستگی مادههاي آن از 94 .4
تا  10 .4متغیراست .پنج نوع روایی محتوا همزمان
سازه تشخیصی و عاملی براي این آزمون سنجیده
شد است که همگی نشاندهنده کارایی باالي این
ابزار در اندازهگیري شدت اضطراب است (بک و
همکاران .)1300 ،مطالعات انجامشده در ایران

 14/10است؛ و ضرایب کجی و کشیدگی نشان
میدهد که توزیع نرمال است؛ و بیشترین فراوانی
متعلق به نمره  10نشخوار فکري است .طیف نمره
دهی آن  9. 5در صد است که در صد نمره آن
پایینتر از حد متوسط است.
نمرات اضطراب :بر اساس یافتههاي حاصله،
میانگین اضطراب  13/14و انحراف معیار آن 19/01
است؛ و ضرایب کجی و کشیدگی نشان میدهد که
توزیع نرمال است؛ و بیشترین فراوانی متعلق به نمره
 19و  11اضطراب است که 9. 5درصد این نمره
را به خو د اختصاص میدهد .نمره درصد آن
پایینتر از حد متوسط است.
نمرات ابعاد بهزیستی شخصی :بر اساس
یافتههاي حاصله ،میانگین رضایت از زندگی و
انحراف معیار آن به ترتیب  0/11و ،1/40
استانداردها به ترتیب  4/14و  ،1/14تندرستی 0/04
و  ،1/04به دست آوردهها  0/00و  ،1/91تندرستی
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کشور بک ،ضریب همسانی درونی آن (ضریب

نمرات نشخوار فکري :بر اساس یافتههاي حاصله،
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دامنهاي از صفر تا  09قرار میگیرد .در خارج از

يافتهها

علیرضا آقایوسفی ،اکرم خاربو ،حمید رضا حاتمی

 0/04و  ،1/04روابط  1/01و  ،1/19احساس امنیت

در آینده  0/12و  1/1و حاالت معنوي  0/11و 1/90

 0/32و  ،1/13احساس بستگی  1و  ،1/11امنیت

است.

جدول شماره  .1مجذور آر تنظیمشده
ضریب همبستگی

ضریب همبستگی

مدل

چندگانه

متغیرها

12. 63790

176 .

182 .

426a .

1

1. 88354

182 .

188 .

434a .

1

2. 11779

075 .

081 .

285a .

1

2. 55939

062 .

068 .

261a .

1

2. 08687

042 .

048 .

219a .

1

2. 29089

028 .

034 .

185a .

1

2. 23618

052 .

058 .

241a .

1

2. 64880

054 .

061 .

246a .

1

2. 62796

058 .

064 .

254a .

1

2. 33889

023 .

030 .

173a .

1

ضریب تعیین

خطای استاندارد برآورد
تعدیلکننده

بررسی رابطه نشخوار فکري و اضطراب

روانشناسي سالمت
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جدول شمار  .2تحلیل واریانس برای معناداری مدل

00

.Sig

F

MS

Df

Ss

منبع تغییرات

000b .

32. 163

5136. 976

1

5136. 976

رگرسیون

159. 717

145

23158. 901

باقیمانده

146

28295. 878

مجموع

با تأکید بر میزان  Fبه دست آمده میتوان
اضطراب را از طریق نشخوار فکري پیشبینی

نمود؛ بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون را مطرح
نمود.

نقش نشخوار فکري در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران ...

جدول شماره  .3بتا
سطح
معناداری

t

ضرایب

ضرایب بدون استاندارد

استانداردشده
Beta

100 .

1. 658

000 .

5. 671

426 .

متغیرهای پیشبین

خطای معیار

B

2. 777

4. 604

ثابت

097 .

550 .

نشخوار .فکری

با توجه به جدول شماره  ،9میزان بتاي به

تأثیر متوسطی بر اضطراب داشته است؛ به عبارت

دست آمده ( )4/410و سطح معناداري میتوان بیان

دیگر نشخوار فکري پیشبینی متوسطی را از

نمود که نشخوار فکري با اضطراب رابطه مثبت و

اضطراب ارائه میدهد.

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه
رابطه نشخوار فکري با ابعاد بهزیستی روانی
جدول شمار  .4تحلیل واریانس برای معناداری مدل
.Sig

F

MS

Df

Ss

منبع تغییرات

000b .

33. 584

119. 147

1

119. 147

رگرسیون

3. 548

145

514. 418

باقیمانده

146

633. 565

مجموع

با تأکید بر میزان  Fبه دست آمده میتوان

پیشبینی نمود؛ بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون
را مطرح نمود.

رضایت از زندگی را از طریق نشخوار فکري

000 .

-5. 795

-. 434

414 .

8. 945

ثابت

014 .

-. 084

نشخوار .فکری
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000 .

21. 608

Beta

خطای معیار

B
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سطح
معناداری

t

ضرایب
استانداردشده

ضرایب بدون استاندارد

متغیرهای پیشبین

01

روانشناسي سالمت

جدول شمار  .5بتا
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با توجه به جدول شماره  ،2میزان بتاي به

نمونه تأثیر متوسطی بر رضایت از زندگی داشته

دست آمده ( )4/494و سطح معناداري میتوان بیان

است؛ به عبارت دیگر نشخوار فکري پیشبینی

نمود که نشخوار فکري با رضایت از زندگی رابطه

متوسطی را از رضایت از زندگی ارائه میدهد.

منفی و معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه
رابطه نشخوار فکري با بعد استانداردهاي بهزیستی شخصی
جدول شماره  .6تحلیل واریانس برای معناداری مدل
.Sig

F

MS

Df

Ss

000b .

12. 858

57. 670

1

57. 670

4. 485

145

650. 330

146

708. 000

تأکید بر میزان  Fبه دست آمده میتوان

منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
مجموع

نمود؛ بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون را مطرح
نمود.

استانداردها را از طریق نشخوار فکري پیشبینی

جدول شماره  .7بتا
سطح
معناداری

t

ضرایب
استانداردشده

روانشناسي سالمت
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Beta

00

000 .

16. 522

000 .

-3. 586

ضرایب بدون استاندارد

متغیرهای پیشبین

خطای معیار

B

465 .

7. 690

ثابت

016 .

-. 058

نشخوار .فکری

-. 285

با توجه به جدول شماره  ،1میزان بتاي به

نمونه تأثیر بسیار ناچیزي بر استانداردها داشته

دست آمده ( )4/120و سطح معناداري میتوان بیان

است؛ به عبارت دیگر نشخوار فکري پیشبینی

نمود که نشخوار فکري با استانداردها رابطه منفی

بسیار ناچیزي را از استانداردها ارائه میدهد.

و معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه
رابطه نشخوار فکري با بعد تندرستی بهزیستی شخصی
جدول شماره  .8تحلیل واریانس برای معناداری مدل
.Sig

F

MS

Df

Ss

منبع تغییرات

001b .

10. 622

69. 579

1

69. 579

رگرسیون

6. 551

145

949. 823

باقیمانده

146

1019. 401

مجموع

نقش نشخوار فکري در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران ...

با تأکید بر میزان  Fبه دست آمده میتوان

بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون را مطرح نمود.

تندرستی را از طریق نشخوار فکري پیشبینی نمود.
جدول شماره  .9جدول بتا
سطح
معناداری

t

ضرایب

ضرایب بدون استاندارد

استانداردشده
Beta

000 .

15. 187

001 .

-3. 259

-. 261

متغیرهای پیشبین

خطای معیار

B

562 .

8. 543

ثابت

020 .

-. 064

نشخوار .فکری

با توجه به میزان بتاي به دست آمده ()4/120

ناچیزي بر تندرستی داشته است؛ به عبارت دیگر

و سطح معناداري میتوان بیان نمود که نشخوار

نشخوار فکري پیشبینی بسیار ناچیزي را از

فکري با تندرستی رابطه منفی و معناداري دارد و

تندرستی ارائه میدهد.

نشخوار فکري در این گروه نمونه تأثیر بسیار
رابطه نشخوار فکري با بعد به دست آوردههاي بهزیستی شخصی
جدول شماره  .11تحلیل واریانس برای معناداری مدل
.Sig

F

MS

Df

Ss

منبع تغییرات

025b .

5. 142

26. 987

1

26. 987

رگرسیون

5. 248

145

760. 986

باقیمانده

146

787. 973

مجموع

با تأکید بر میزان  Fبه دست آمده میتوان به

نمود؛ بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون را مطرح

سطح
معناداری

t

ضرایب
استانداردشده
Beta

000 .

15. 370

025 .

-2. 268

-. 185

ضرایب بدون استاندارد

متغیرهای پیشبین

خطای معیار

B

503 .

7. 739

ثابت

018 .

-. 040

نشخوار .فکری
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دست آوردهها را از طریق نشخوار فکري پیشبینی

03

روانشناسي سالمت

نمود.

علیرضا آقایوسفی ،اکرم خاربو ،حمید رضا حاتمی

با توجه به میزان بتاي به دست آمده ()4/120

ناچیزي بر به دست آوردهها داشته است؛ به عبارت

و سطح معناداري میتوان بیان نمود که نشخوار

دیگر نشخوار فکري پیشبینی بسیار ناچیزي را از

فکري با به دست آوردهها رابطه منفی و معناداري

به دست آوردهها ارائه میدهد .

دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه تأثیر بسیار
رابطه نشخوار فکري با بعد روابط بهزیستی شخصی
جدول شماره  .12تحلیل واریانس برای معناداری مدل
.Sig

F

MS

Df

Ss

منبع تغییرات

008b .

7. 330

31. 922

1

31. 922

رگرسیون

4. 355

145

631. 479

باقیمانده

146

663. 401

مجموع

با تأکید بر میزان  Fبه دست آمده در جدول 11

نمود؛ بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون را مطرح

میتوان روابط را از طریق نشخوار فکري پیشبینی

نمود.

جدول شماره  .13بتا
سطح
معناداری

t

ضرایب
استانداردشده

روانشناسي سالمت
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Beta

34

000 .

19. 567

008 .

-2. 707

ضرایب بدون استاندارد

-. 219

متغیرهای پیشبین

خطای معیار

B

459 .

8. 974

ثابت

016 .

-. 043

نشخوار .فکری

با توجه به جدول  19میزان بتاي به دست آمده

ناچیزي بر روابط داشته است؛ به عبارت دیگر

( )4/113و سطح معناداري میتوان بیان نمود که

نشخوار فکري پیشبینی بسیار ناچیزي را از روابط

نشخوار فکري با روابط رابطه منفی و معناداري دارد

ارائه میدهد .

و نشخوار فکري در این گروه نمونه تأثیر بسیار
رابطه نشخوار فکري با بعد احساس امنیت بهزیستی شخصی
جدول شماره  .14تحلیل واریانس برای معناداری مدل
.Sig

F

MS

Df

Ss

منبع تغییرات

003b .

8. 935

44. 680

1

44. 680

رگرسیون

5. 001

145

725. 075

باقیمانده

146

769. 755

مجموع

نقش نشخوار فکري در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران ...

با تأکید بر میزان  Fبه دست آمده میتوان

نمود؛ بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون را مطرح
نمود.

احساس امنیت را از طریق نشخوار فکري پیشبینی

جدول شماره  .15بتا
سطح
معناداری

t

ضرایب

ضرایب بدون استاندارد

استانداردشده
Beta

000 .

16. 931

003 .

-2. 989

-. 241

متغیرهای پیشبین

خطای معیار

B

491 .

8. 321

ثابت

017 .

-. 051

نشخوار .فکری

با توجه به جدول  12میزان بتاي به دست آمده

تأثیر بسیار ناچیزي بر به دست آوردهها داشته است؛

( )4/141و سطح معناداري میتوان بیان نمود که

به عبارت دیگر نشخوار فکري پیشبینی بسیار

نشخوار فکري با به احساس امنیت رابطه منفی و

ناچیزي را از احساس امنیت ارائه میدهد.

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه
رابطه نشخوار فکري با بعد احساس بستگی بهزیستی شخصی
جدول شماره  .16جدول تحلیل واریانس برای معناداری مدل
.Sig

F

MS

Df

Ss

منبع تغییرات

003b .

9. 357

65. 653

1

65. 653

رگرسیون

7. 016

145

1017. 341

باقیمانده

146

1082. 993

مجموع

با تأکید بر میزان  Fبه دست آمده میتوان

پیشبینی نمود؛ بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون

سطح
معناداری

t

ضرایب
استانداردشده
Beta

000 .

14. 872

003 .

-3. 059

-. 246

ضرایب بدون استاندارد

متغیرهای پیشبین

خطای معیار

B

582 .

8. 657

ثابت

020 .

-. 062

نشخوار .فکری

فصلنامه علمی پژوهشی/شماره -14تابستان 1934

جدول شمار  .17بتا
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احساس بستگی را از طریق نشخوار فکري

31

روانشناسي سالمت

را مطرح نمود .

علیرضا آقایوسفی ،اکرم خاربو ،حمید رضا حاتمی

با توجه به جدول  11میزان بتاي به دست آمده

تأثیر بسیار ناچیزي بر احساس بستگی داشته است؛

( )4/140و سطح معناداري میتوان بیان نمود که

به عبارت دیگر نشخوار فکري پیشبینی بسیار

نشخوار فکري با احساس بستگی رابطه منفی و

ناچیزي را از احساس بستگی ارائه میدهد.

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه
رابطه نشخوار فکري با بعد امنیت در آینده بهزیستی شخصی
جدول شماره  .18تحلیل واریانس برای معناداری مدل
.Sig

F

MS

Df

Ss

منبع تغییرات

002b .

9. 960

68. 785

1

68. 785

رگرسیون

6. 906

145

1001. 392

باقیمانده

146

1070. 177

مجموع

با تأکید بر میزان  Fبه دست آمده میتوان

نمود؛ بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون را مطرح
نمود

امنیت در آینده را از طریق نشخوار فکري پیشبینی

جدول شماره  .19بتا
سطح

روانشناسي سالمت
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معناداری

31

ضرایب استانداردشده

t

Beta

. 000

13. 76

. 002

-3. 156

ضرایب بدون استاندارد

متغیرهای پیشبین

خطای معیار

B

. 578

7. 948

ثابت

. 020

-. 064

نشخوار .فکری

-. 254

با توجه به جدول  13میزان بتاي به دست آمده

تأثیر بسیار ناچیزي بر امنیت در آینده داشته است؛

( )4/124و سطح معناداري میتوان بیان نمود که

به عبارت دیگر نشخوار فکري پیشبینی بسیار

نشخوار فکري با امنیت در آینده رابطه منفی و

ناچیزي را از امنیت در آینده ارائه میدهد.

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه
رابطه نشخوار فکري با بعد حاالت معنوي بهزیستی شخصی
جدول شمار  -21تحلیل واریانس برای معناداری مدل
.Sig

F

MS

Df

Ss

منبع تغییرات

036b .

4. 457

24. 383

1

24. 383

رگرسیون

5. 470

145

793. 209

باقیمانده

146

817. 592

مجموع

نقش نشخوار فکري در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران ...

با تأکید بر میزان  Fبه دست آمده میتوان

نمود؛ بنابراین میتوان ضرایب رگرسیون را مطرح
نمود.

حاالت معنوي را از طریق نشخوار فکري پیشبینی

جدول شمار  -21بتا
سطح

t

معناداری

ضرایب
استانداردشده
Beta

000 .

15. 138

036 .

-2. 111

-. 173

ضرایب بدون استاندارد

متغیرهای پیشبین

خطای معیار

B

514 .

7. 781

ثابت

018 .

-. 038

نشخوار .فکری

با توجه به جدول  11میزان بتاي به دست آمده

ارائه می دهد  .نشخوار فکري با تندرستی رابطه

( )4/119و سطح معناداري میتوان بیان نمود که

منفی و معناداري دارد ،به عبارت دیگر نشخوار

نشخوار فکري با حاالت معنوي رابطه منفی و

فکري پیش بینی بسیار ناچیزي را از تندرستی

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه

ارائه می دهد.

تأثیر بسیار ناچیزي بر حاالت معنوي داشته است؛

نشخوار فکري با به دست آوردهها رابطه منفی

به عبارت دیگر نشخوار فکري پیشبینی بسیار

و معناداري دارد ،به عبارت دیگر نشخوار فکري

ناچیزي را از حاالت معنوي ارائه میدهد.

پیشبینی بسیار ناچیزي را از به دست آوردهها ارائه

نتيجهگيري و بحث
فرضیه اول پژوهش حاضر چنین است که بین
نشخوار فکري و بهزیستی روانی رابطه وجود دارد .
طبق یافتههاي به دست آمده در پژوهش حاضر

منفی و معناداري دارد به عبارت دیگر نشخوار
فکري پیشبینی متوسطی را از رضایت از زندگی
ارائه م ی دهد .نشخوار فکري با استانداردها رابطه
منفی و معناداري دارد به عبارت دیگر نشخوار
فکري پیش بینی بسیار ناچیزي را از استانداردها

ارائه میدهد .
نشخوار فکري با احساس بستگی رابطه منفی
و معناداري دارد ،به عبارت دیگر نشخوار فکري
پیشبینی بسیار ناچیزي را از احساس بستگی ارائه
میدهد .نشخوار فکري با امنیت در آینده رابطه
منفی و معناداري دارد ،به عبارت دیگر نشخوار
فکري پیشبینی بسیار ناچیزي را از امنیت در آینده
ارائه میدهد .
نشخوار فکري با حاالت معنوي رابطه منفی و
معناداري دارد ،به عبارت دیگر نشخوار فکري

فصلنامه علمی پژوهشی/شماره -14تابستان 1934

نشخوار فکري با رضایت از زندگی رابطه

فکري پیشبینی بسیار ناچیزي را از احساس امنیت
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شکل است:

منفی و معناداري دارد ،به عبارت دیگر نشخوار

39

روانشناسي سالمت

رابطه نشخوار فکري و ابعاد بهزیستی روانی بدین

میدهد .نشخوار فکري با به احساس امنیت رابطه

روانشناسي سالمت
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علیرضا آقایوسفی ،اکرم خاربو ،حمید رضا حاتمی

34

پیشبینی بسیار ناچیزي را از حاالت معنوي ارائه

صفرزاده (  )1900مبنی بر رابطه معنادار بهزیستی

میدهد.

روانی و افسردگی ،همسو است .لذا با مقایسه

بهطورکلی فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود.

پژوهش هاي ذکرشده در باال به نتیجه منطقی این

این یافته با نتایج رونی و همکاران ( )1449و ریف

پژوهش مبنی بر رابطه بین نشخوار فکري و

و کینز ( )1332و همچنین بیانی ،گودرزي و

بهزیستی روانی می رسیم.

کوچکی ( )1901سازگار است مبنی بر اینکه بین

فرضیه دوم پژوهش حاضر چنین است که بین

بهزیستی روانی و افسردگی (که مؤلفه اصلی

نشخوار فکري و اضطراب رابطه وجود دارد ،طبق

افسردگی نشخوار فکري است) رابطه منفی و

یافته هاي به دست آمده در پژوهش حاضر

معناداري است.

نشخوار فکري با اضطراب رابطه مثبت و

همچنین با یافتههاي مایرز و داینر)1332( ،1

معناداري دارد ،به عبارت دیگر نشخوار فکري

همسو است مبنی بر اینکه ،افراد با بهزیستی روانی

پیش بینی متوسطی را از اضطراب ارائه می دهد؛

پایین حوادث وقایع زندگیشان را نامطلوب

بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید می شود .این

ارزیابی نموده و بیشتر هیجانات منفی نظیر خشم،

یافته با نتایج پژوهشهاي:

اضطراب و افسردگی (نشخوار فکري بهعنوان یکی

کونگ ،یونگ یوک وشین یانک سو (،)1414

از مهمترین مؤلفه افسردگی شناختهشده است)

مبنی بر ارتباط بین نشخوار فکري و اضطراب،

تجربه میکنند ،به عبارتی بهزیستی با اضطراب و

همخوانی دارد.

افسردگی رابطه قوي دارد ،حال فرد با بهزیستی

کوان یانگ یوک ( )1414در پژوهشی دریافت

روانی باال هیجانات مثبت را تجربه میکند و میزان

که نشخوار فکري با اضطراب و افسردگی ارتباط

اضطراب و افسردگی آنها بسیار پایین است

دارد .این پژوهش با پژوهش حاضر مبنی بر رابطه

بهعالوه راچمن؛ ( )1444دریافت که یک رابطه

مثبت معنادار بین نشخوار فکري و اضطراب همسو

مثبت معناداري بین نشخوار فکري بسته به

است.

رویدادهاي گذشته و اضطراب و افسردگی وجود

بهعالوه راچمن؛ ( )1444دریافت که یک

دارد ،با مقایسه این دو پژوهش به این نتیجه

رابطه مثبت معناداري بین نشخوار فکري بسته به

می رسیم که افراد با بهزیستی روانی پایین و

رویدادهاي گذشته و اضطراب وجود دارد که بعد

همچنین افراد داراي نشخوار فکري ،حوادث

از کنترل افسردگی در افراد همچنان پابرجا میماند.

زندگی را نامطلوب تلقی می کنند و بر حوادث

این پژوهش با پژوهش حاضر مبنی بر رابطه مثبت

گذشته بسیار تأکیددارند و همچنین آنها دچار

معنادار بین نشخوار فکري و اضطراب همسو است.

عالئم اضطراب و افسردگی میباشند .همچنین

باقري نژاد ،صالحی فدردي و طباطبایی

یافته هاي به دست آمده با پ ژوهش عسگري و

( )1903در پژوهشی به معرفی نشخوار فکري در

1. Dinner.

نقش نشخوار فکري در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران ...

چارچوب نظریه سبکهاي پاسخ و پیامدهاي آن

اجتماعی انجام شد .نتایج نشان داده شد که باورهاي

براي خلق غمگین و اختالل افسردگی پرداختند.

ناسازگار نسبت به حواسپرتی ،اضطراب و

نتایج نشان داد نشخوار فکري با اضطراب رابطه

اضطراب اجتماعی با نمرات باالیی از نشخوار

وجود دارد .این یافته با توجه به نقش نشخوار

فکري حمایت میکنند (میچل ،مولدز ،کوینسی

فکري در اضطراب و با پژوهش حاضر همخوانی

ونگ  ،)1443بنابراین اضطراب با نشخوار فکري

دارد.

رابطه دارد .با پژوهش حاضر همخوانی دارد.
جون چن ،رونالد ،راپ ،ماري ،ابات ()1419

با توجه به تحقیقات ذکرشده در باال از

در پژوهشی مبنی بر اینکه نشخوار فکري با

اضطراب و نشخوار فکري به نتیجه منطقی این

اضطراب رابطه مثبت معنادار وجود دارد با پژوهش

پژوهش مبنی بر رابطه مثبت بین اضطراب و

حاضر همخوانی دارد.

نشخوار فکري میرسیم.

یوک ،کیم ،یانگ سوه و کانگ سولی ()1414

بهطورکلی یافتههاي این پژوهش نشاندهنده

در پژوهشی اثرات واسطه ،نشخوار و نگرانی در

تأثیر نشخوار فکري بر بهزیستی و اضطراب است.

رابطه بین خود شفقتی و اضطراب و افسردگی

با توجه به اینکه همسران نقش مهمی در بهبودي

موردبررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بین

و روند درمان و مراحل طوالنی شیمیدرمانی دارند

خود شفقتی و اضطراب و افسردگی و نشخوار

پیشنهاد میگردد براي این قشر آسیبپذیر

بهعنوان یک میانجی قابلتوجه ،رابطه وجود دارد؛

کارگاههاي آموزشی شیوههاي کنترل افکار

بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر مبنی

نشخواري و کاهش اضطراب و همچنین کارگاههاي

بر اینکه نشخوار فکري با اضطراب رابطه مثبت

افزایش بهزیستی و شادکامی برگزار شود .با توجه

معنادار وجود دارد ،همخوانی دارد.

بر اینکه این پژوهش در منطقه خاص انجامگرفته

شناخت آنها وجود دارد .در مقابل ،مدلهاي

سنجش میزان نشخوار فکري و بهزیستی روانی

برجسته هراس اجتماعی کالرک ولز ()1332

اضطراب در بین هر دو زوج پرداخته شود.

هیمبرگ ( )1997نشخوار را بهعنوان یک عامل
کلیدي در حفظ اثرات اضطراب اجتماعی بهصورت
گسترده پیشنهاد کردهاند.
در پژوهشی ،با هدف بررسی تأثیر نشخوار در
برابر حواسپرتی ناشی از اضطراب و هراس

سپاسگزاري
نگارندگان این مقاله مراتب سپاس و قدردانی خود
را از پزشکان و پرستاران محترم بیمارستان بقیهاهلل
قم ابراز میدارند .

فصلنامه علمی پژوهشی/شماره -14تابستان 1934

نشخوار فکري در خلقوخوي افراد افسرده و

بر این پیشنهاد میشود در پژوهشهاي بعدي به
Health Psychology/Vol4. No14/Summer 2015

شواهد تجربی بسیاري حاکی از عوارض جانبی

پژوهش بر روي نمونه بیشتري انجام گردد .عالوه
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کالرک ولز ( )1332و هیمبرگ ()1997

است ،در مناطق دیگر نیز اجرا گردد ،همچنین این

 حمید رضا حاتمی، اکرم خاربو،علیرضا آقایوسفی

-104  ص،92  و90  شماره.روانشناسی تهران

منابع
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 افکار خودکار و.)1900(  علیرضا،آقایوسفی

.روانشناسی سالمت.)1441( . ادوارد،ساروفینو
. تهران انتشارات رشد.)1931( ترجمه میرزاي
 بررسی رابطه سازگاري.)1904( . فاطمه،کهکی
زناشویی و بهزیستی روانشناختی در بین
.)دانشجویان متأهل دانشگاه الزهرا (س
، دانشگاه الزهرا،پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی
 رابطه.)1900( . سحر. پرویز و صفرزاده.عسگري
 بهزیستی روانشناختی و،نگرش مذهبی
.افسردگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی
.21  شماره، سال چهاردهم،کاربردي
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