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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). 

 

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 well-

being 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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 مقدمه

 اخیر بررسی الگوهاي تفکر در اختالالت هايسالدر 

ر د را آنهیجانی و بررسی افکار ناخواسته و نقش 

پژوهشگران  موردتوجهدوام اختالالت هیجانی 

 افکار ناخواستهاست. از انواع این  قرارگرفته

 عنوانبهاست. نشخوار فکري  1نشخوار فکري

ر تفک اشتغال دائمی به یک اندیشه یا موضوع و

 ايطبقه. نشخوار فکري شودمیشناخته  آن درباره

از افکار آگاهانه است که حول یک محور مشخص 

و بدون وابستگی به تقاضاهاي محیطی،  گرددمی

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

دیدگاه فرا شناختی در مورد اختالالت 

صلی در ا هايمؤلفههیجانی، نشخوار فکري را از 

 و خلقیاضطرابی  هاياختاللشروع و تداوم 

 عنوانبه. نولن و هوکسما نشخوار فکري را داندمی

 آنمطرح کرده و  عودکنندهاز افکار منفی  اينمونه

که در بسیاري از  دانندمیرا فرایندي فراشناختی 

افتد. )نولن و اتفاق می شناختیروان هايآسیب

 رسدیمن، به نظر ای (. عالوه بر1441هوکسما، 

 کننده سطوح اضطراب و بینیپیش نشخوار فکري

افسردگی بوده و با هیپومانیا، قماربازي مرضی، 

 استرس پس از سانحه، عالئماضطراب اجتماعی، تداوم 

 خواريشرابکیفیت پایین خواب، آشفتگی خواب، 

 و دختران ساالنبزرگالکل در  سوءمصرف عالئمو 

بطه را خودکشیو تفکر  زنیخود، رفتار و نوجوانان

ي منفی نقش بسزا عودکنندهافکار  طورکلیبهدارد. 

خلفی و اضطرابی و  هاياختاللدر ابتال و تداوم 

(. 1442، 9ولز و. )پاپاجورجیکندمیبازي  خوابیبی

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

بسیاري از افراد در اکثر اوقات آشفتگی را تجربه 

شند. بایا مستعد افکار پریشان کننده می کنندمی

روشی که مردم تالش  هاموقعیت، در این وماًعم

تا افکارشان را کنترل کنند استفاده از  کنندمی

، نشخوار فکري استفرونشانی افکار  مکانیسم

 طوربه معموالًنوعی از افکار برگشتی که  عنوانبه

، شواهدي حالبااینآورد. دوام می مدتیطوالنی

ر فرونشانی افکا دهدمیوجود دارد که نشان 

، 1334، 4وینگرتواند داراي نتایج متناقضی باشد )می

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

افکار  انش دریافتند که فرونشانی اولیههمکار

تواند منجر به مشغولیت فکري یا همان افکار می

تعداد اندکی از شواهد  برخالفتکراري گردد. 

افراد  براي اکثر یابند وافکار فرونشانده شده ادامه می

 درها آن. است شناختیروانداراي تبعات منفی 

چندین پژوهش به این نتیجه رسیدند که فرونشانی 

 شناسیآسیبافکار خود منجر به سطوح باالتر 

. در مقابل، محققان دیگر بحث شودمیروانی 

هاي قبلی و آمادگی هاپذیريآسیبکه  کنندمی

با  شانی براي مواجههفرون مکانیسمباعث استفاده از 

 . کوونزي جیاستها هاي ناشی از استرسپریشانی

که چندین فرایند  کنندمیپیشنهاد  0(1443(وانگ، 

راب اضطدر  شدهتجربهدر گسترش و ابقاء اضطراب 

که این  اندمشاهده کرده هاآناجتماعی وجود دارد. 

جتماعی ا دون توجه به شرایط برانگیزانندهها بفرایند

وقتی این فرایند قبل از قرار گرفتن   هم هستند. شبیه

پس نشخوار فکري  دهدمیدر شرایط اجتماعی رخ 

آید می ابحسبهکننده  بینیپیشیک شرایط  عنوانبه

4. Winger. 
5. Keunyoung youk. 
6. Quincy J. Wong. 
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 عنوانهبافتد قتی به دنبال شرایط خاصی اتفاق میو

آید. می حساببهنشخوار فکري بسته به موقعیت 

بوده و با کارهاي  تواند آزارندهنشخوار فکري می

خاص نشخوار فکري  طوربهفرد تداخل ایجاد کند. 

تمایل به تمرکز مکرر بر روي نشانگان  عنوانبه

از  برگرفته وزا بوده و باعث استرس شده استرس

، به نقل 1331هوکسما؛ -. )نولناستاین استرس 

 (.1414، 1از کوان یانگ

( دریافت که یک 1419) 1ژوئن، چن عالوهبه

مثبت معناداري بین نشخوار فکري بسته به  طهراب

رویدادهاي گذشته و اضطراب وجود دارد که بعد 

ماند. می پابرجااز کنترل افسردگی در افراد همچنان 

تالشی براي  عنوانبهافکار  فرونشانی درنتیجه

 .گیردمیقرار  مورداستفادهجلوگیري از نشخوار فکري 

هامشان )با افرادي که تحمل اب تريخاص طوربه

 دهزا، برانگیزاننعنوان عامل استرسبهتوجه به ابهام 

اضطراب( پایین است باور اضطراب و فرونشاننده 

 .اجتناب کنند. غیرمطمئندارند که باید از شرایط 

 ناپذیري بینیپیشهمچنین تمایل دارند تا  هاآن

تخمین  ازحدبیشحوادث یا وقوع حوادث منفی را 

اطالعات  هاآن شود کهمیباعث  مسئلهبزنند. این 

از  تعبیر کنند. تعدادي تهدیدکنندهرا  دوپهلومبهم و 

مطالعات تحمل پایین در برابر عدم قطعیت با 

 ايويق، ارتباط استپریشانی باال و نگرانی مرتبط 

 طوربهبین این حالت با اضطراب وجود دارد. 

تحمل پایین در برابر ابهام یک ارتباط  تريخاص

دهد میشرح  و اضطرابرا با نگرانی  قوي

به  1449؛ الگسن و بوکووسکی، 1440دوگاس، )

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

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

بط با متغیر مرت صورتبهپایین در ادبیات پژوهشی 

اما این حالت عالوه بر  شودمیاضطراب توصیف 

ارتباط خاص با اضطراب با افسردگی هم ارتباط 

نگرانی یک تفکر داراي ویژگی  کهدرحالیدارد. 

، با اضطراب بیشتر از افسردگی است تهدیدکننده

بک، براون، استیر، ایدلسون و دارد )ارتباط 

، به نقل از کوان یانگ یوک، 1301ریسکیند، 

تحمل پایین ابهام ممکن است  بررسی(. در 1414

با نگرانی ارتباط داشته باشد بلکه با نشخوار  تنهانه

 گزارش عالوهبهري نیز ارتباط داشته باشد. فک

که تحمل پایین ابهام با نگرانی و نشخوار  اندداده

 (1414فکري ارتباط دارد. )کوان یانگ یوک، 

امکان دارد که اشخاص که داراي تحمل  

پایینی در عدم قطعیت هستند از افکار تکراري براي 

 تسکاهش ابهام استفاده کنند و افکار تکراري ممکن ا

 و باعث تقویت عمیق درآید وارهصورت یک طرحبه

 (1419هیجانی منفی گردد. )ژوئن چن،  هايحالت

 است 4یکی از مفاهیم مثبت، بهزیستی روانی

اضطراب و ) یمنفکه به معناي فقدان عواطف 

افسردگی( و رضایتمندي از زندگی است. )دینر، 

 هاپدیدهمقوله از  شناختیروان(. بهزیستی 1449

 هارضایتهیجانی افراد، قلمروي  هايپاسخکه  ستا

. شودمیکلی از زندگی را شامل  هايارزیابیو 

 و( بهزیستی یعنی احساس مثبت 1449، 2)روینی

رضامندي عمومی از زندگی که شامل خود  احساس

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

ز ا تواندمی (. بهزیستی روانی1449، 0دینرشود )می

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

از عاطفه و بهزیستی  ادراکاتیمانند ؛ سنجیده شود

راهنماهاي )عینی نظیر  هايگیرياندازهمعنوي و 

ومک  1)بنکه (و... فشارخونسالمتی جسمی و 

 (.1904، به نقل از کهکی، 11444درمید

د است قپایگاه اینترنتی انجمن افسردگی معت

العالج، فقط خود بیمار هاي مزمن و صعببیماري

کنند و همسران افراد مبتال به سرطان، را درگیر نمی

ند و ابیشتر از خود آنان نگران درمان یا عود بیماري

پزشکان باید عالوه بر توجه به درمان اصل بیماري، 

به وضعیت روانی اطرافیان بیمار هم توجه داشته 

مزمن است که  هايبیماري جملهازباشند. سرطان 

 هايدرمانو عوارض جانبی ناشی از  عالئم واسطهبه

 یدرمانشیمیجراحی و  ازجملهموضعی و سیستمیک 

بیماران را تحت  شناختیروانوضعیت  تواندمی

اولین  عنوانبهخانواده  کهازآنجاییقرار دهد و  تأثیر

ي رمنبع مراقبتی و حمایتی براي عضو مبتال به بیما

نگرش خانواده نسبت به  ، نوعشودمیمحسوب 

 هايو اختالل آنو عوارض ناشی از  عالئمبیماري و 

امر مراقبت از  در ايویژه تأثیر آنخلقی ناشی از 

 (1441بیمار دارد. )ساروفینو، 

ه ک اندکردهاعالم  تازگیبهمحققان انگلیسی 

روحیه بیمار  نقش را در حفظ ترینمهمهمسران 

مرگ  توانندمیو  دهندمیسرطان انجام  مبتالبه

به تعویق بیندازند. پیشرفت  همسر بیمارشان را

 و باروحیهسرطان در بدن بیمارانی که همسرانی 

درصد کمتر از بیمارانی  14شاداب دارند بیش از 

ابتالي ایشان به  واسطهبهاست که همسرانشان 

. دامنه این تحقیق اندشدهسرطان، دچار افسردگی 

                                                   
1. Benke. 

زوج بوده که یکی از آنان به سرطان  هزار 14مل شا

داشته  و در مرحله پیشرفت بیماري قرار مبتال شده

ی است که یک آناست. نتایج این تحقیق حاکی از 

مقابله با انواع سرطان تنها حفظ  هايروشاز بهترین 

این  روحیه همراه بیمار است که گاه حتی پیشرفت

ین حد ممکن بیماري را در بدن بیمار به کمتر

این باورند که خنده  . محققان انگلیسی بررساندمی

و حفظ شادابی کلید مقابله با انواع بیماري سرطان 

)پایگاه اینترنتی افسردگی( لذا یکی از است. 

خانواده  مهم مراقبتی این است که هايسیاست

یک مددجو نیاز به دانش و درک بیشتري  عنوانبه

 درمان دارد. لذا، الزم استبیماري و  نسبت به فرآیند

 باألخصآنان  هايخانواده شناختیروانتا وضعیت 

 دبررسیمورافرادي که بیشتر با آنان در ارتباط هستند 

 قرار گیرد. )پایگاه اینترنتی انجمن افسردگی(

 عالوه بر اثرات مثبت سالمت روانی و بهزیستی

در این همسران، بیشتر تحقیقات بر روي افراد 

ر ب شدهانجاماست و تحقیقات  شدهنجاماسرطانی 

با توجه  و همچنین روي همسران آنان اندک است

 در زمینه نشخوار فکري شدهانجامبه اینکه تحقیقات 

 ستابا متغیرهاي بهزیستی روانی و اضطراب اندک 

شد تا به انجام این تحقیق تا ضمن  آنپژوهشگر بر 

امی گ پذیرآسیبآگاهی از وضعیت روانی این قشر 

 جهت حل مشکالت آنان بردارد. در

 روش

 يامقایسهروش پژوهش حاضر از نوع علی، 

( و از نوع همبستگی است. جامعه غیرآزمایشی)

آماري این پژوهش را، کلیه همسران افراد مبتال به 

هر اجتماعی ش تأمینسرطان که تحت پوشش مراکز 

2. Mac Dermid. 
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 دهندیرا تشکیل م( اهللبقیهبیمارستان ) اند بودهقم 

 اهآنبوده است. از بین  نفر 144 هاآنکه تعداد کلی 

تصادفی انتخاب شدند.  صورتبهنفر )زن(  141

پژوهش،  موردنیازاطالعات  آوريجمع منظوربه

 مانیدرزنانی که جهت شیمی هاپرسشنامهبراي تکمیل 

 شوهرانشان مراجعه کرده بودند دعوت به عمل آمد

پرسشنامه به  هايملدستورالعحاوي  هايپاکتو 

پاسخنامه، با هماهنگی پرستاران و  هايبرگههمراه 

پزشکان که از قبل توجیه شده بودند در اختیار آنان، 

قرار داده شد و پس از تکمیل پرسشنامه به پرستاران 

 تحویل داده شد.

 بررسی روابط بین متغیرهاي پژوهش، منظوربه

 ار توصیفیهاي پژوهش از آمبراي تحلیل آماري داده

و از آمار استنباطی ابتدا  ()میانگین و انحراف معیار

و  گرددمیماتریس همبستگی بین متغیرها محاسبه 

اي را از طریق مجموعه یرهامتغسپس رابطه بین این 

 آید.هاي رگرسیون چند متغیره به دست میاز تحلیل

نشخوار  نامهپرسش-1: ابزار گردآوري اطالعات

ماور نولن و هوکسما و : کسمافکري نولن و هو

( پرسشنامه خودآزما تدوین کردند که چهار 1331)

ابی ارزینوع متفاوت از واکنش به خلق منفی را مورد 

از دو  (RSQپاسخ ) هايسبکقرار داد. پرسشنامه 

( و مقیاس PRSنشخواري ) هايپاسخمقیاس 

 تشکیل( DRSحواس ) کنندهمنحرف هايپاسخ

 دهندگانپاسخبارت دارد که از ع RRS 11است.  شده

)هرگز(  1 ازرا در مقیاس  هرکدام شودمیخواسته 

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

 هايپاسخ( بر پایه شواهد تجربی، مقیاس 1449

نشخواري پایایی درونی باالیی دارند. ضریب آلفاي 

قرار دارد.  %31تا  %00از  ايدامنهکرونباخ در 

همبستگی  دهدمیمختلف نشان  هايهشپژو

( 1444است )المیت  RRS ،01%بازآزمایی براي 

این مقیاس براي اولین باز از زبان انگلیسی توسط 

 ورا مناسب  هامقیاسنویسندگان حاضر به فارسی 

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

ي هامقیاس( همسانی درونی 1331چمت و ریف )

گزارش  34/4تا  01/4رابین  شناختیروانستی بهزی

. همچنین این پرسشنامه توسط یوسفی در اندداده

 تدوین گردید. 1909سال 

 مک شناختیروانپرسشنامه بهزیستی -1

پژوهشگر از بیش  144حدود  1449در سال : کامینز

کشور جهان متعهد شدند که مقیاس  44از 

ام ی به نبراي برآورد بهزیستی روان المللیبین

نشانگر بهزیستی شخصی را هنجار گزینی کنند. 

مقیاس حاضر عالوه بر ماده کلی که رضایت 

و در نمره  کنندمیاز زندگی را ارزیابی  عمومی فرد

ماده است که  0شوند. داراي مقیاس محاسبه نمی

دهند. یک حوزه را مورد پرسش قرار می هرکدام

 144تا که از صفر  ايدرجهدر مقیاس  هاپاسخ

گیرند، هر ماده برگرفته قرار می اندشده گذارينمره

از مواد مرتبط در مقیاس کامل کیفیت زندگی و 

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

پژوهش روي همسران شاهد جانباز آزاده استان قم، 

منفی میان این مقیاس با بهزیستی  همبستگی

خودکار افکار ( و مقیاس %24) یدگیتن هاينشانه

به دست آورده  زمانهمروایی  عنوانبه( را 21%)

پژوهش به روش  آناست. پایایی این مقیاس در 

محاسبه شد. در پژوهش  %02آلفاي کرونباخ 

حاضر، همبستگی منفی معنادار با اختالل پس 

دار معنی( ونیز همبستگی منفی 419/4) یبیآس

 آنایی تنیدگی حاکی از رو هاينشانه( با 143/4)

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

 حمید رضا حاتمی، ، اکرم خاربوعلیرضا آقایوسفی
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 %2است  شدهگزارشرضایت از مقیاس زندگی 

شانزده تحقیق در مورد جمعیت استرالیا  اعتبار است

درصدي ایجاد  1/9یک تنوع در حداکثر حدود 

. استکرده است که مربوط به بهزیستی روانی 

الیا در استر 02/4و  14/4خطوط آلفاي کرونباخ بین 

هاي است، ارتباط شدهدیدهو کشورهاي دور دیگر 

 و مقداربود  22/4تا  94/4در حدود  هادامنهبین 

است. شاخص  24/4کل آیتم( حداقل ارتباط )

این بحث پرداخته است که اعتبار  همچنین به

هفته با ارتباط روایی بیرونی  1-1آزمایش مجدد از 

 داشته است. 04/4 تأثیر

پرسشنامه : طراب بکپرسشنامه اض -9

ه است ک خود گزارشی اضطراب بک یک پرسشنامه

شدت اضطراب در نوجوانان و  گیرياندازهبراي 

است. این پرسشنامه یک  شدهتهیه ساالنبزرگ

در هر ماده  آزمودنیاست که  ايماده 11مقیاس 

شدت اضطراب  دهندهنشانیکی از چهار گزینه که 

در  سؤالینه هر . چهار گزکندمیاست را انتخاب 

 گذارينمره 9تا  4از  چهاربخشییک طیف 

 عالئمیکی از  آزمون هايماده. هر یک از شودمی

 ( راذهنی، بدنی و هراس عالئمشایع اضطراب )

بنابراین نمره کل این پرسشنامه در ؛ کندمیتوصیف 

. در خارج از گیردمیقرار  09از صفر تا  ايدامنه

)ضریب  آننی کشور بک، ضریب همسانی درو

با روش بازآزمایی به فاصله  آن، اعتبار 31. 4(آلفا

 94. 4از  آن هايماده و همبستگی 12. 4یک هفته 

 زمانهممحتوا  روایی نوع متغیراست. پنج 10. 4تا 

 سنجیده آزمون این براي و عاملی سازه تشخیصی

 این باالي کارایی دهندهنشان همگی که است شد

 بک واست )اضطراب  شدت يگیردر اندازه ابزار

در ایران  شدهانجام(. مطالعات 1300همکاران، 

که این پرسشنامه از اعتبار و روایی  دهدمینشان 

( 1911) ییغرا مثالعنوانبهباالیی برخوردار است. 

 ا از طریق بازآزمایی و به فاصلهر آنضریب اعتبار 

گزارش کرده است. همچنین کاویانی  04/4دو هفته 

 هايویژگی( در بررسی 1910وي )و موس

در جمعیت ایرانی، ضریب  آزموناین  سنجیروان

 - آزمونو ضریب اعتبار  11/4روایی در حدود 

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

اند. )آشتیانی، گزارش کرده را 31/4کرونباخ 

1931.) 

 هايافته

، ههاي حاصلبر اساس یافته: نمرات نشخوار فکري 

 آنو انحراف معیار  29/10میانگین نشخوار فکري 

ضرایب کجی و کشیدگی نشان  ؛ واست 10/14

بیشترین فراوانی  ؛ وکه توزیع نرمال است دهدمی

. طیف نمره استنشخوار فکري  10متعلق به نمره 

 آندر صد است که در صد نمره  5 .9 آندهی 

 .استاز حد متوسط  ترپایین

هاي حاصله، اس یافتهبر اس: نمرات اضطراب

 01/19 آنو انحراف معیار  14/13میانگین اضطراب 

ه ک دهدمیضرایب کجی و کشیدگی نشان  ؛ واست

ره بیشترین فراوانی متعلق به نم ؛ وتوزیع نرمال است

این نمره  درصد 5 .9 که استاضطراب  11و  19

آن. نمره درصد دهدمیرا به خو د اختصاص 

 .استاز حد متوسط  ترپایین

بر اساس : نمرات ابعاد بهزیستی شخصی

هاي حاصله، میانگین رضایت از زندگی و یافته

، 40/1و  11/0به ترتیب  آنانحراف معیار 

04/0، تندرستی 14/1و  14/4به ترتیب  استانداردها

، تندرستی 91/1و  00/0 هاآورده، به دست 04/1و 

 یستی روانی و اضطراب در همسران ...نقش نشخوار فکري در بهز
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، احساس امنیت 19/1و  01/1، روابط 04/1و  04/0

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

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

 .است

 

 شدهتنظیممجذور آر  .1شماره  جدول

مدل 

 متغیرها

ضریب همبستگی 

 چندگانه
 ضریب تعیین

 ضریب همبستگی

 کنندهتعدیل

 خطای استاندارد برآورد

1  .a426  .182  .176 12. 63790 

1  .a434  .188  .182 1. 88354 

1  .a285  .081  .075 2. 11779 

1  .a261  .068  .062 2. 55939 

1  .a219  .048  .042 2. 08687 

1  .a185  .034  .028 2. 29089 

1  .a241  .058  .052 2. 23618 

1  .a246  .061  .054 2. 64880 

1  .a254  .064  .058 2. 62796 

1  .a173  .030  .023 2. 33889 

 

 بررسی رابطه نشخوار فکري و اضطراب

 تحلیل واریانس برای معناداری مدل .2شمار  جدول

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون

ماندهباقی  

 مجموع

5136. 976 1 5136. 976 32. 163  .b000 

23158. 901 145 159. 717   

28295. 878 146    

 

 توانمی آمدهبه دست  Fبر میزان  تأکیدبا 

 بینیپیشاضطراب را از طریق نشخوار فکري 

ضرایب رگرسیون را مطرح  توانمیبنابراین ؛ نمود

 .نمود

 

 حمید رضا حاتمی، ، اکرم خاربوعلیرضا آقایوسفی
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 بتا .3شماره جدول 

بینپیش متغیرهای  

 

 ضرایب بدون استاندارد
ضرایب 

 t استانداردشده

 

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 ثابت

 نشخوار. فکری

4. 604 2. 777  1. 658  .100 

 .550  .097  .426 5. 671  .000 

 

میزان بتاي به ، 9شماره به جدول  با توجه

بیان  توانمی( و سطح معناداري 410/4) آمدهدست 

نمود که نشخوار فکري با اضطراب رابطه مثبت و 

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه 

ت باربه ع؛ متوسطی بر اضطراب داشته است تأثیر

متوسطی را از  بینیپیشدیگر نشخوار فکري 

 .دهدمیاضطراب ارائه 

 

 رابطه نشخوار فکري با ابعاد بهزیستی روانی

 تحلیل واریانس برای معناداری مدل .4شمار  جدول

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون

ماندهباقی  

 مجموع

119. 147 1 119. 147 33. 584  .b000 

514. 418 145 3. 548   

633. 565 146    

 توانمی آمدهبه دست  Fبر میزان  تأکیدبا 

رضایت از زندگی را از طریق نشخوار فکري 

سیون ضرایب رگر توانمیبنابراین ؛ نمود بینیپیش

 را مطرح نمود.

 

 بتا .5شمار  جدول

بینپیش متغیرهای  

 

ضرایب  ضرایب بدون استاندارد

 استانداردشده

t 

 

سطح 

اریمعناد  

 B خطای معیار Beta 

 ثابت

 نشخوار. فکری

8. 945  .414  21. 608  .000 

-. 084  .014 -. 434 -5. 795  .000 
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میزان بتاي به  ،2شماره جدول  با توجه به

بیان  توانمی( و سطح معناداري 494/4) آمدهدست 

نمود که نشخوار فکري با رضایت از زندگی رابطه 

ري دارد و نشخوار فکري در این گروه منفی و معنادا

متوسطی بر رضایت از زندگی داشته  تأثیرنمونه 

 نیبیپیشبه عبارت دیگر نشخوار فکري ؛ است

 .دهدمیمتوسطی را از رضایت از زندگی ارائه 

 

 ي بهزیستی شخصیاستانداردهانشخوار فکري با بعد رابطه 

 لتحلیل واریانس برای معناداری مد .6شماره  جدول

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون
ماندهباقی  

 مجموع

57. 670 1 57. 670 12. 858  .b000 

650. 330 145 4. 485   

708. 000 146    

 

 توانمی آمدهبه دست  Fبر میزان  تأکید

 یبینپیشاستانداردها را از طریق نشخوار فکري 

طرح مضرایب رگرسیون را  توانمیبنابراین ؛ نمود

 نمود.

 

 بتا .7شماره  جدول

بینپیش متغیرهای  

 

 ضرایب بدون استاندارد
ضرایب 

 t استانداردشده

 

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 ثابت

 نشخوار. فکری

7. 690  .465  16. 522  .000 

-. 058  .016 -. 285 -3. 586  .000 

 

میزان بتاي به ، 1شماره جدول با توجه به 

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

نمود که نشخوار فکري با استانداردها رابطه منفی 

و معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه 

بسیار ناچیزي بر استانداردها داشته  تأثیرنمونه 

 نیبیپیشبه عبارت دیگر نشخوار فکري ؛ است

 .دهدمیبسیار ناچیزي را از استانداردها ارائه 

 

 رابطه نشخوار فکري با بعد تندرستی بهزیستی شخصی

 تحلیل واریانس برای معناداری مدل .8شماره  جدول

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون

ماندهباقی  

 مجموع

69. 579 1 69. 579 10. 622  .b001 

949. 823 145 6. 551   

1019. 401 146    

 حمید رضا حاتمی، ، اکرم خاربوعلیرضا آقایوسفی
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 توانمی آمدهدست  به Fبر میزان  تأکیدبا 

 نمود. نیبیپیشتندرستی را از طریق نشخوار فکري 

 ضرایب رگرسیون را مطرح نمود. توانمیبنابراین 

 

 جدول بتا .9جدول شماره 

بینپیش متغیرهای  

 

 ضرایب بدون استاندارد
ضرایب 

 t استانداردشده

 

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 ثابت
 نشخوار. فکری

8. 543  .562  15. 187  .000 

-. 064  .020 -. 261 -3. 259  .001 

 

( 120/4) آمدهبا توجه به میزان بتاي به دست 

بیان نمود که نشخوار  توانمیو سطح معناداري 

فکري با تندرستی رابطه منفی و معناداري دارد و 

 بسیار تأثیرنشخوار فکري در این گروه نمونه 

گر به عبارت دی؛ ه استناچیزي بر تندرستی داشت

بسیار ناچیزي را از  بینیپیشنشخوار فکري 

 .دهدمیتندرستی ارائه 

 

 ي بهزیستی شخصیهاآوردهرابطه نشخوار فکري با بعد به دست 

 تحلیل واریانس برای معناداری مدل .11 شماره جدول

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون

ماندهباقی  
 مجموع

26. 987 1 26. 987 5. 142  .b025 

760. 986 145 5. 248   

787. 973 146    

 

به  توانمی آمدهبه دست  Fبر میزان  تأکیدبا 

 نیبیپیشرا از طریق نشخوار فکري  هاآوردهدست 

ضرایب رگرسیون را مطرح  توانمیبنابراین ؛ نمود

 نمود.

 

 بتا .11شماره  جدول

بینپیش متغیرهای  

 

تانداردضرایب بدون اس  
ضرایب 

 t استانداردشده

 

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 ثابت

 نشخوار. فکری

7. 739  .503  15. 370  .000 

-. 040  .018 -. 185 -2. 268  .025 
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( 120/4) آمدهبا توجه به میزان بتاي به دست 

بیان نمود که نشخوار  توانمیو سطح معناداري 

رابطه منفی و معناداري  هاهآوردفکري با به دست 

سیار ب تأثیردارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه 

ت به عبار؛ داشته است هاآوردهناچیزي بر به دست 

را از  بسیار ناچیزي بینیپیشدیگر نشخوار فکري 

 .دهدمیارائه  هاآوردهبه دست 

 

 رابطه نشخوار فکري با بعد روابط بهزیستی شخصی

 تحلیل واریانس برای معناداری مدل .12شماره  جدول

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون
ماندهباقی  

 مجموع

31. 922 1 31. 922 7. 330  .b008 

631. 479 145 4. 355   

663. 401 146    

 

 11جدول  در آمدهبه دست  Fبر میزان  تأکیدبا 

 بینیپیشروابط را از طریق نشخوار فکري  توانمی

ضرایب رگرسیون را مطرح  توانمیبنابراین ؛ مودن

 .نمود

 

 بتا .13 شماره جدول

بینپیش متغیرهای  

 

 ضرایب بدون استاندارد
ضرایب 

 t استانداردشده

 

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 ثابت
 نشخوار. فکری

8. 974  .459  19. 567  .000 

-. 043  .016 -. 219 -2. 707  .008 

 

 هآمدمیزان بتاي به دست  19جدول  توجه به با

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

نشخوار فکري با روابط رابطه منفی و معناداري دارد 

ار بسی تأثیرو نشخوار فکري در این گروه نمونه 

به عبارت دیگر ؛ ناچیزي بر روابط داشته است

وابط ر بسیار ناچیزي را از بینیپیشنشخوار فکري 

 .دهدمیارائه 

 

 رابطه نشخوار فکري با بعد احساس امنیت بهزیستی شخصی

 تحلیل واریانس برای معناداری مدل .14 شماره جدول

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون
ماندهباقی  

 مجموع

44. 680 1 44. 680 8. 935  .b003 

725. 075 145 5. 001   

769. 755 146    

 حمید رضا حاتمی، ، اکرم خاربوعلیرضا آقایوسفی
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 توانمی آمدهبه دست  Fبر میزان  تأکیدبا 

 بینیپیشاحساس امنیت را از طریق نشخوار فکري 

ضرایب رگرسیون را مطرح  توانمیبنابراین ؛ نمود

 .نمود

 

 بتا .15 شماره جدول

بینپیش متغیرهای  

 

 ضرایب بدون استاندارد
ضرایب 

 t استانداردشده

 

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 ثابت

 نشخوار. فکری

8. 321  .491  16. 931  .000 

-. 051  .017 -. 241 -2. 989  .003 

 هآمدمیزان بتاي به دست  12جدول  با توجه به

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

نشخوار فکري با به احساس امنیت رابطه منفی و 

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه 

؛ ه استداشت هاآوردهبسیار ناچیزي بر به دست  أثیرت

سیار ب بینیپیشبه عبارت دیگر نشخوار فکري 

 .دهدمیناچیزي را از احساس امنیت ارائه 

 

 رابطه نشخوار فکري با بعد احساس بستگی بهزیستی شخصی

 جدول تحلیل واریانس برای معناداری مدل .16جدول شماره 

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون
ماندهباقی  

 مجموع

65. 653 1 65. 653 9. 357  .b003 

1017. 341 145 7. 016   

1082. 993 146    

 

 توانمی آمدهبه دست  Fبر میزان  تأکیدبا 

احساس بستگی را از طریق نشخوار فکري 

سیون ضرایب رگر توانمیبنابراین ؛ نمود بینیپیش

  .را مطرح نمود

 

 بتا .17ار شم جدول

بینپیش متغیرهای  

 

 ضرایب بدون استاندارد
ضرایب 

 t استانداردشده

 

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 ثابت
 نشخوار. فکری

8. 657  .582  14. 872  .000 

-. 062  .020 -. 246 -3. 059  .003 

 

 یستی روانی و اضطراب در همسران ...نقش نشخوار فکري در بهز

 
 

31 



 

 

 هآمدمیزان بتاي به دست  11جدول  با توجه به

بیان نمود که  توانمیداري ( و سطح معنا140/4)

نشخوار فکري با احساس بستگی رابطه منفی و 

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه 

 ؛بسیار ناچیزي بر احساس بستگی داشته است تأثیر

سیار ب بینیپیشبه عبارت دیگر نشخوار فکري 

 .دهدمیناچیزي را از احساس بستگی ارائه 

 

 با بعد امنیت در آینده بهزیستی شخصی رابطه نشخوار فکري

 تحلیل واریانس برای معناداری مدل .18 شماره جدول

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون
ماندهباقی  

 مجموع

68. 785 1 68. 785 9. 960  .b002 

1001. 392 145 6. 906   

1070. 177 146    

 توانمی آمدهبه دست  Fبر میزان  تأکیدبا 

 بینیپیشامنیت در آینده را از طریق نشخوار فکري 

ضرایب رگرسیون را مطرح  توانمیبنابراین ؛ نمود

 نمود

 

 بتا .19ه شمار جدول

بینپیش متغیرهای  

 

استانداردشدهضرایب  ضرایب بدون استاندارد  
t 

 

سطح 

 معناداری

 
B خطای معیار Beta 

 ثابت
 نشخوار. فکری

7. 948 . 578  13. 76 . 000 

-. 064 . 020 -. 254 -3. 156 . 002 

 

 آمدهمیزان بتاي به دست  13 جدول با توجه به

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

نشخوار فکري با امنیت در آینده رابطه منفی و 

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه 

؛ ه استداشتبسیار ناچیزي بر امنیت در آینده  تأثیر

سیار ب بینیپیشبه عبارت دیگر نشخوار فکري 

 .دهدمیناچیزي را از امنیت در آینده ارائه 

 

 رابطه نشخوار فکري با بعد حاالت معنوي بهزیستی شخصی

 تحلیل واریانس برای معناداری مدل -21شمار  جدول

 .Ss Df MS F Sig منبع تغییرات

 رگرسیون

ماندهباقی  
 مجموع

24. 383 1 24. 383 4. 457  .b036 

793. 209 145 5. 470   

817. 592 146    
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 توانمی آمدهبه دست  Fبر میزان  تأکیدبا 

 ینیبپیشحاالت معنوي را از طریق نشخوار فکري 

ضرایب رگرسیون را مطرح  توانمیبنابراین ؛ نمود

 .نمود

 

 بتا -21شمار  جدول

بینپیش متغیرهای  

 

تانداردضرایب بدون اس  
ضرایب 

 t استانداردشده

 

سطح 

 معناداری

 B خطای معیار Beta 

 ثابت

 نشخوار. فکری

7. 781  .514  15. 138  .000 

-. 038  .018 -. 173 -2. 111  .036 

 هآمدمیزان بتاي به دست  11جدول  با توجه به

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

ت معنوي رابطه منفی و نشخوار فکري با حاال

معناداري دارد و نشخوار فکري در این گروه نمونه 

 ؛بسیار ناچیزي بر حاالت معنوي داشته است تأثیر

سیار ب بینیپیشبه عبارت دیگر نشخوار فکري 

 .دهدمیناچیزي را از حاالت معنوي ارائه 

 بحثگيري و نتيجه

که بین  استفرضیه اول پژوهش حاضر چنین 

 .روانی رابطه وجود دارد و بهزیستیي نشخوار فکر

حاضر در پژوهش  آمدهي به دست هایافتهطبق 

نشخوار فکري و ابعاد بهزیستی روانی بدین  رابطه

 :استشکل 

 رابطه زندگی از رضایت با فکري نشخوار

 نشخوار دیگر عبارت به دارد معناداري و منفی

 ندگیز از رضایت از را متوسطی بینیپیش فکري

 هرابط استانداردها با فکري نشخوار. دهدیم ارائه

 نشخوار دیگر عبارت به دارد معناداري و منفی

 نداردهااستا از را ناچیزي بسیار بینیپیش فکري

 هرابط تندرستی با فکري نشخوار. دهدمی ارائه

 نشخوار دیگر عبارت دارد، به معناداري و منفی

 ستیتندر از را ناچیزي بسیار بینیپیش فکري

 .دهدمی ائهار

 فیمن رابطه هاآورده دست به با فکري نشخوار

 فکري نشخوار دیگر عبارت دارد، به معناداري و

 ارائه هاآورده دست به از را ناچیزي بسیار بینیپیش

 هرابط امنیت احساس به با فکري نشخوار. دهدمی

 نشخوار دیگر عبارت دارد، به معناداري و منفی

 منیتا احساس از را چیزينا بسیار بینیپیش فکري

 .دهدمی ارائه

نفیم رابطه بستگی احساس با فکري نشخوار

فکري نشخوار دیگر عبارت دارد، به معناداري و

ارائه یبستگ احساس از را ناچیزي بسیار بینیپیش

رابطه آینده در امنیت با فکري نشخوار. دهدمی

نشخوار دیگر عبارت دارد، به معناداري و منفی

آینده رد امنیت از را ناچیزي بسیار بینیپیش فکري

 .دهدمی ارائه

و منفی رابطه معنوي حاالت با فکري نشخوار

فکري نشخوار دیگر عبارت دارد، به معناداري
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 رائها معنوي حاالت از را ناچیزي بسیار بینیپیش

 .دهدمی

. شودمی تأییدفرضیه دوم پژوهش  طورکلیبه

( و ریف 1449همکاران )نی و این یافته با نتایج رو

( و همچنین بیانی، گودرزي و 1332) ینزکو 

مبنی بر اینکه بین  است ( سازگار1901) یکوچک

اصلی  مؤلفهکه ) یافسردگبهزیستی روانی و 

( رابطه منفی و استافسردگی نشخوار فکري 

 معناداري است.

( 1332، )1ي مایرز و داینرهایافتههمچنین با 

ی ، افراد با بهزیستی روانر اینکهبمبنی  استهمسو 

 نامطلوبرا  شانزندگیقایع وپایین حوادث 

ارزیابی نموده و بیشتر هیجانات منفی نظیر خشم، 

کی ی عنوانبه نشخوار فکرياضطراب و افسردگی )

است(  شدهشناختهمؤلفه افسردگی  ترینمهماز 

، به عبارتی بهزیستی با اضطراب و کنندمیتجربه 

بطه قوي دارد، حال فرد با بهزیستی افسردگی را

یزان و م کندمیروانی باال هیجانات مثبت را تجربه 

است  بسیار پایین هاآناضطراب و افسردگی 

( دریافت که یک رابطه 1444) راچمن؛ عالوهبه

مثبت معناداري بین نشخوار فکري بسته به 

گذشته و اضطراب و افسردگی وجود  رویدادهاي

دو پژوهش به این نتیجه  اینمقایسه دارد، با 

که افراد با بهزیستی روانی پایین و  رسیممی

همچنین افراد داراي نشخوار فکري، حوادث 

و بر حوادث  کنندمیزندگی را نامطلوب تلقی 

ر دچا هاآنو همچنین  تأکیددارندگذشته بسیار 

باشند. همچنین عالئم اضطراب و افسردگی می

عسگري و  ژوهشپبا  آمدهي به دست هایافته

                                                   
1. Dinner. 

( مبنی بر رابطه معنادار بهزیستی 1900صفرزاده )

. لذا با مقایسه استروانی و افسردگی، همسو 

در باال به نتیجه منطقی این  ذکرشده هايپژوهش

پژوهش مبنی بر رابطه بین نشخوار فکري و 

 .رسیممیبهزیستی روانی 

ین که ب است حاضر چنینفرضیه دوم پژوهش 

ضطراب رابطه وجود دارد، طبق نشخوار فکري و ا

در پژوهش حاضر  آمدهي به دست هایافته

نشخوار فکري با اضطراب رابطه مثبت و 

معناداري دارد، به عبارت دیگر نشخوار فکري 

؛ هددمیمتوسطی را از اضطراب ارائه  بینیپیش

این  .شودمی تأییدبنابراین فرضیه دوم پژوهش 

 :هايپژوهش یافته با نتایج

(، 1414سو )یونگ یوک وشین یانک  کونگ،

مبنی بر ارتباط بین نشخوار فکري و اضطراب، 

 همخوانی دارد.

پژوهشی دریافت  ( در1414) یوککوان یانگ 

که نشخوار فکري با اضطراب و افسردگی ارتباط 

دارد. این پژوهش با پژوهش حاضر مبنی بر رابطه 

مثبت معنادار بین نشخوار فکري و اضطراب همسو 

 .است

( دریافت که یک 1444) راچمن؛ عالوهبه

رابطه مثبت معناداري بین نشخوار فکري بسته به 

گذشته و اضطراب وجود دارد که بعد  رویدادهاي

ماند. می پابرجااز کنترل افسردگی در افراد همچنان 

این پژوهش با پژوهش حاضر مبنی بر رابطه مثبت 

 .ستامعنادار بین نشخوار فکري و اضطراب همسو 

 ییطباطباباقري نژاد، صالحی فدردي و  

( در پژوهشی به معرفی نشخوار فکري در 1903)
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 آن پیامدهايپاسخ و  هايسبکچارچوب نظریه 

براي خلق غمگین و اختالل افسردگی پرداختند. 

نتایج نشان داد نشخوار فکري با اضطراب رابطه 

وجود دارد. این یافته با توجه به نقش نشخوار 

در اضطراب و با پژوهش حاضر همخوانی  فکري

 دارد.

( 1419جون چن، رونالد، راپ، ماري، ابات ) 

نشخوار فکري با  بر اینکهمبنی  در پژوهشی

اضطراب رابطه مثبت معنادار وجود دارد با پژوهش 

 حاضر همخوانی دارد.

( 1414) یسولیوک، کیم، یانگ سوه و کانگ  

گرانی در پژوهشی اثرات واسطه، نشخوار و ن در

رابطه بین خود شفقتی و اضطراب و افسردگی 

قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین  موردبررسی

و افسردگی و نشخوار  و اضطرابخود شفقتی 

 ؛، رابطه وجود داردتوجهقابلیک میانجی  عنوانبه

بنی حاضر م پژوهشبنابراین نتایج این پژوهش با 

ت طه مثبنشخوار فکري با اضطراب راب بر اینکه

 معنادار وجود دارد، همخوانی دارد.

( 1997) یمبرگه ( و1332ولز )کالرک 

شواهد تجربی بسیاري حاکی از عوارض جانبی 

افراد افسرده و  وخويخلقنشخوار فکري در 

 هايمدلوجود دارد. در مقابل،  هاآنشناخت 

( 1332ولز )برجسته هراس اجتماعی کالرک 

یک عامل  عنوانبه( نشخوار را 1997) یمبرگه

 رتصوبهکلیدي در حفظ اثرات اضطراب اجتماعی 

 اند.گسترده پیشنهاد کرده

در  نشخوار تأثیر، با هدف بررسی در پژوهشی

ناشی از اضطراب و هراس  پرتیحواسبرابر 

اجتماعی انجام شد. نتایج نشان داده شد که باورهاي 

، اضطراب و پرتیحواسناسازگار نسبت به 

اعی با نمرات باالیی از نشخوار اضطراب اجتم

میچل، مولدز، کوینسی کنند )میفکري حمایت 

(، بنابراین اضطراب با نشخوار فکري 1443ونگ 

 رابطه دارد. با پژوهش حاضر همخوانی دارد.

در باال از  ذکرشدهبا توجه به تحقیقات 

اضطراب و نشخوار فکري به نتیجه منطقی این 

ین اضطراب و پژوهش مبنی بر رابطه مثبت ب

 .رسیممینشخوار فکري 

 هدهندنشاني این پژوهش هایافته طورکلیبه

. ستانشخوار فکري بر بهزیستی و اضطراب  تأثیر

بهبودي  مهمی درهمسران نقش  کهاینبا توجه به 

درمانی دارند و روند درمان و مراحل طوالنی شیمی

 پذیرآسیببراي این قشر  گرددمیپیشنهاد 

کنترل افکار  هايشیوهآموزشی  هايکارگاه

 هايکارگاهاضطراب و همچنین  و کاهشنشخواري 

وجه شود. با ت شادکامی برگزارافزایش بهزیستی و 

 هگرفتانجامبر اینکه این پژوهش در منطقه خاص 

است، در مناطق دیگر نیز اجرا گردد، همچنین این 

پژوهش بر روي نمونه بیشتري انجام گردد. عالوه 

بعدي به  هايپژوهشدر  شودمیپیشنهاد بر این 

سنجش میزان نشخوار فکري و بهزیستی روانی 

 اضطراب در بین هر دو زوج پرداخته شود.

 سپاسگزاري

نگارندگان این مقاله مراتب سپاس و قدردانی خود 

اهللقیهبرا از پزشکان و پرستاران محترم بیمارستان 

 .دارندمیقم ابراز 
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 منابع

افکار خودکار و (. 1900) یرضاعل، آقایوسفی

 بهزیستی روانی در جانبازان قم، گروه روانشناسی،

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور قم 

 .103-109مجله سالمت روانی. صفحات 

ایی، طباطب ؛ وصالحی فدردي، جواد ؛باقري نژاد، مینا

نشخوار فکري در چارچوب (. 1903) .محمود

براي  آن پیامدهايو  هاي پاسخنظریه سبک

. مجله خلق غمگین و اختالل افسردگی

 .11-90(، 1)11مطالعات تربیتی و روانشناسی، 

کوچکی،  ؛ گودرزي، حسینیه واصغرعلیبیانی، 

رابطه ابعاد بهزیستی (. 1901عاشورا )

. در دانشجویان عمومی و سالمت شناختیروان

در  و پژوهشدانش  اسالمی واحددانشگاه آزاد 

-104ص ، 92و  90تهران. شماره  شناسیروان

129. 

 .روانشناسی سالمت(.1441) .ادوارد ساروفینو،

 .انتشارات رشد تهران (.1931) یرزايم ترجمه

بررسی رابطه سازگاري (. 1904) .فاطمهکهکی، 

 در بین شناختیروان و بهزیستیزناشویی 

. دانشگاه الزهرا )س( متأهلدانشجویان 

ارشد، دانشگاه الزهرا،  کارشناسی نامهپایان

 شناسیو رواندانشگاه علوم تربیتی 

(. رابطه 1900) .سحرصفرزاده.  عسگري. پرویز و

و  شناختیرواننگرش مذهبی، بهزیستی 

افسردگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. 

روانشناسی  فصلنامه دانش و پژوهش در

 .21شماره کاربردي، سال چهاردهم، 
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