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                             7/11/93دفاع: تاریخ                                                    علوم تربیتی و روانشناسی:دانشکده 

  161ات:صفح تعداد 

 :چکیده

نشخوار ذهنـی افـراد    بینی پیشهدف پژوهش حاضر بررسی نقش دلسوزي به خود و باورهاي شخصی در     

دوم سال  ماهه ششکه در  يا افسردهکلیه بیماران  آماري این مطالعه را جامعه اختالل افسردگی بود، مبتالبه

نیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان دکتر فاطمی شهرستان اردبیل مراجعه کـرده بودنـد   کلی به 94-93

 و بـه تصـادفی سـاده انتخـاب شـدند      يریگ نمونهنمونه به روش  نفر 60. جهت انجام تحقیق شد یمرا شامل 

نشخواري نولن هوکسـما،   هاي پاسخافسردگی بک ویرایش دوم، مقیاس  تحقیق که شامل پرسشنامه يابزارها

 يهـا  داده لیوتحل هیتجز منظور به برگر بود، پاسخ دادند. ومقیاس دلسوزي نف، مقیاس باورهاي شخصی کازین

قـرار   مورداسـتفاده آماري ضـریب همبسـتگی و رگرسـیون همزمـان      لیوتحل هیتجز يها روش شده يآور جمع

مثبت  صورت بهعمومی و ذهن آگاهی  تیانسان مهربانی به خود، يها مؤلفهتحقیق نشان داد  ياه افتهیگرفت. 

بـا نشـخوار ذهنـی افـراد      معناداري طور بهمنفی  طور به ازحد شیبقضاوت به خود، انزوا و مبالغه  يها مؤلفهو 

 يهـا  افتـه یشت. همچنـین  باورهاي شخصی با نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه ندا اما افسرده مرتبط بودند،

دلسـوزي   يها مؤلفه% از واریانس نشخوار ذهنی افراد افسرده از طریق 1/40حاصل از رگرسیون نشان داد که 

نشخوار ذهنی  بینی پیشباورهاي شخصی در  يها مؤلفهسهم واریانس  یاز طرفاست،  بینی پیشبه خود قابل 

ر باورهـاي شخصـی نتوانسـته نشـخوار ذهنـی افـراد را       متغیـ  دهـد  می/. بود که نشان 081افراد افسرده تنها 

نشخوار ذهنـی افـراد    بینی پیشکند. نتیجه تحقیق این شد که دلسوزي به خود یک عامل مهم در  بینی پیش

ران را کاهش نشخوار ذهنی در این بیما توان میافسرده است که با به وجود آوردن این صفت در افراد افسرده 

نشخوار ذهنی افراد افسـرده نداشـت کـه نیـاز بـه       بینی پیشي شخصی هیچ نقشی در هاباور که درحالی داد.

مشـابه   متغیرهـاي آتـی بـا ایـن قبیـل تحقیـق و       هـاي  پژوهشمطالعات بیشتري دارد تا نقش این متغیر در 

 مشخص گردد.

  

  نشخوار ذهنیدلسوزي به خود،  باورهاي شخصی، افسردگی،: ها دواژهیکل
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  مقدمه  - 1- 1

 ).2009 ،2بک و آلفوردشود ( مییک سندرم بالینی شناخته  نعنوا به، به مدت بیش از دو هزار سال، 1افسردگی    

براي هر دو جنس مرد و  سال 44-15سنی  بندي طبقهعلت عمده ناتوانی در  عنوان بهدوم  در جایگاهامروزه، آن 

یک علت ناتوانی براي تمام  عنوان بهجایگاه دوم را  رود می، انتظار 2020سال و تا  شود می بندي رتبه باهمزن 

میالدي،  2010سال  در ).2011، 3سازمان جهانی بهداشتبگیرد (و هر دو جنس مرد و زن را در اختیار  نینس

% 4.4کلی اي و شیوع نقطه سطح جهان وجود داشتمیلیون موارد از اختالل افسردگی اساسی در  298بیش از 

؛ %)(فراري3.6% در مقابل 3مردان (به  ت) نسب%6مقابل  % در5زنان (بروز باالتر در  ) با%4.7مقابل  % در4.1بود (

). افسردگی همچنین یک بیماري روانی جدي است که 4،2013کارلسون؛ نورمن؛ فلکسمن؛ پاتن؛ واز؛ وایت فورد

).و 2012، 5ورد فراري؛ سامرویل؛ باکستر؛ نورمن؛ پاتن؛ وا؛ وایتکند (درصد جمعیت جهان را مبتال می 20تا  8

در کل دنیاست و با اختالل اساسی در کارکرد اجتماعی،  ها ناتوانیاز عوامل اصلی یکی  سالی بزرگدر دوران 

).یکی از متغیرهایی که با افسردگی رابطه تنگاتنگ دارد 2012،  6تحصیلی و شغلی در ارتباط است(تاپار؛کالیشاو

و کنترل  است که شامل افکار تکراري، راجعه، مزاحم یشناخت سبکنشخوار ذهنی است نشخوار ذهنی یک 

، نگه کند می بینی پیشیک عامل تفاوت شخصی که نشانگان افسردگی را  عنوان به شده شناختهناپذیر،که الزم 

یک راهبرد خودگردانی هیجانی  عنوان به) نشخوار ذهنی را 2009،  7(برینکر و دوزویزکند می، و تشدید دارد می

شوند تشدید نمی مؤثر پردازش صورت بهی به خاطر اینکه هیجانات منف در آن، که اند کردهناسازگار مفهوم بندي 

اختالل افسردگی  مبتالبه). یکی از متغیرهایی که با نشخوار ذهنی در افراد 2009،  8شوند(اسمیت و آلويمی

رابطه دارد، دلسوزي به خود است و عامل احتمالی است که در تسهیل پردازش هیجانی نقش بازي 

یرٌا موجب عالقه بیشتر در تحقیقات اجتماعی ، شخصیت ، و روانشناسی بالینی شده .دلسوزي به خود اخکند می

یک مهربانی  کند می)،و آن توصیف 79ص9،2012نف»(دلسوزي به خودمان است«است.چنانکه دلسوزي به خود 

. میشو یمنسبت به خودمان زمانی که با ضعف شخصی و در برابر درد جسمی یا روانی به چالش کشیده 

                                                
1-depression 
2-Beck& Alford. 
3-World Health Organization 
4- Ferrari ,Charlson, Norman, Flaxman, Patten, Vos, Whiteford. 
5 -Ferrari, Somerville, Baxter, Norman, Patten, Vos, Whiteford. 
6-Thapar, Collishaw 
7- Brinker, & Dozois  
8-Smith & Alloy  
9-Neff 



3 
 

(الف) مهربانی به خود(در مقابل قضاوت به :)دلسوزي به خود را بر اساس سه مؤلفه تعریف کرده است2003bنف(

 رو روبهبه توانایی درمان خودمان با مراقبت و درك زمانی که با قضاوت به خود شدید  کند میخود)، که اشاره 

شناسی اینکه نقص یک جنبه مشترك تجربه به باز کند میومی(در مقابل انزوا)،که اشاره ؛(ب)انسانیت عمشویم می

خودمان؛ و ذهن  هاي شکستاز طریق نواقص و  انزوا و تنهایی بااحساس شویم می رو روبهانسانی است، زمانی که 

مان زمانی که مواجه اينگهداري و پذیرش تجربه لحظه شود یم)، که شامل ازحد بیشمبالغه  در مقابلآگاهی(

اختالل افسردگی رابطه  مبتالبههیجان. از دیگر متغیرهایی که با نشخوار ذهنی افراد با مشارکت در  شویم می

هیجانی خود فرض کرد که بین باورهاي غیرمنطقی و  -الیس در نظریه عقالنی». باورهاي شخصی است« دارد

جود دارد(ون مانند اضطراب و افسردگی رابطه علی و هایی اختالل، دشواري در سازگاري و شناختی روانمشکالت 

منطقی و غیرمنطقی تقسیم  دودستهبه  اساساً).از منظر الیس وي باورها 2001، 2؛ ادیس و برنارد1،2006دروت

گرایانه،  واقعتا به اهداف مهم،  کنند میکارآمدي هستند که به فرد کمک  .باورهاي منطقی باورهايشوند می

هستند که مانع از  ناکارآمديي غیرمنطقی باورهاي دست یابند.در مقابل، باورها خود ریپذ انعطافمنطقی و 

 گرایانه غیر واقعهایی مانند غیرمنطقی، جزمی، متحجر و شده و داراي ویژگی شان شخصی رسیدن فرد به اهداف

  ).1996، 3(کوردوچواباشند می

هاي کاهنده کامی، باورتحمل پایین نا باورهايفاجعه ساز،  باورهايطبقه کلی بایدها ،  4هاي شخصی در باور    

درگیر  اي هستهیک باور  عنوان به« ). اولین طبقه الزامات است این4،2003.(درایدنشوند می بندي طبقه ها ارزش

 ،»بایدها می« ،»بایدها« هاي شکلبه الزاماتی مطلق که در  کند می .آن اشارهشود میدر نظر گرفته در ارزیابی اولیه 

 توانند می هستند که).الزامات باورهاي شدیدي 2007:766همکاران،  و(دي لورنزدشون میبیان  »بایست هامی« و

امیدکننده/فاجعه سازي ).دومین طبقه نا2006شود(درایدن، بر روي خودمان، دیگران، و شرایط زندگی تحمیل 

 وباشد(دي لورنز توانست میبه یک باور فرد که یک موقعیت بدتر است که آن  کند میاست. این اشاره 

). در حقیقت، انواع این باورها عقاید شدیدي هستند که یک شخص در مورد اینکه چگونه 2007:766همکاران،

اشاره «).سومین طبقه تحمل پایین ناکامی است. این2006(درایدن،شوند میبد است زمانی که الزامات او برآورده ن

آنچه را  اگرها یا هیچ شادي نخواهند داشت یتدر نخواهند بود براي تحمل موقعبه یک باور فرد که او قا کند می

هاي تحمل پایین ناکامی عقاید شدیدي ).باور2007:766همکاران،  وورنزدي ل»(در دسترس نباشد خواهد میکه 

). چهارمین طبقه ارزیابی کلی و خود حقیر شماري 2006(درایدن،شوند میهستند، که از بایدها مشتق گرفته 

در  درواقع. آن کنند میزمانی که افراد درباره دیگران، خودشان، و دنیا بیش تعمیمی  شود مینمایان «است. این

)باورهاي ارزیابی کلی و خود 2007:766همکاران،  ودي لورنز»(شود میافراطی بیان  صورت بهشرایط بحرانی 

                                                
1-Vandervoort  
2.Addis & Bernard  
3.Kordacová 
4-Dryden 
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ایدن، (درشوند میحقیر شماري(یا باورهاي کاهنده)عقاید شدیدي هستند، که از بایدها مشتق گرفته 

خود افسردگی، باورها و  هاي واره طرح«و تشدید افسردگیدیدگاه بک، در شروع، نگهداري،  اساسبر).2006

 هاي واره طرح) اغلب 122، صفحه2008درگیر هستند(دوزویس و بک، »فرضیات ناسازگار و افکار خودکار منفی

؛ 1(آبال؛ آئورباخ ؛ سارین؛ الك داواال دشون میکژکار وارد عمل  هاي نگرشاز  اي مجموعه عنوان بهافسردگی زا 

زندگی نقش مهمی را در ایجاد باورهاي شخصی بازي  زا استرسدرمان شناختی، رویدادهاي  بر اساس ).2009

، شود می شده فیتحرتفکر یک شخص بیشتر شدید و  شناختی رواندر مدت پریشانی «، به دلیل اینکه کنند می

، و باورهاي اساسی فرد در مورد خود و دنیا ثابت شوند میمطلق و  شده دادهبیش تعمیم  ها قضاوت

نقش دلسوزي به خود و ).با توجه به موارد فوق هدف پژوهش حاضر بررسی 2004:5و درایدن،  2نینیان»(شود می

  است. اختالل افسردگی مبتالبهنشخوار ذهنی افراد  بینی پیششخصی در  باورهاي

  :مسئلهبیان  - 2- 1

شایع است که توسط یک خلق پایین پایدار و فراگیر با  پزشکی روانردگی اساسی یک بیماري اختالل افس    

، 4؛کاپفر؛ فرانک؛ فیلیپس2008، 3(بل میکر و ایگامشود میمشخص  ومیر مرگسطوح باالیی از ناخوشی مرضی و 

2012.(  

با ناتوانی مرتبط است، توانایی  شناختی در اختالل افسردگی اساسی شایع، شدید، بادوام هستند، و هاي اختالل   

ذهنی یا عینی براي فکر کردن، تمرکز کردن و یا بی تصمیمی که یک ویژگی تشخیصی اساسی  ازنظر یافته کاهش

).در اختالل افسردگی اساسی اختالل 2013، 5آمریکا پزشکی رواناز اختالل افسردگی اساسی است(انجمن 

، سرعت حرکت، و مسئلهکرد شناختی اجتماعی، استدالل یا حل حافظه کاري، عمل هاي شناختی در حوزه عصب

ممکن است ویژگی شاخص  شناختی عصبهاي اختالل ).برخی حوزه2014اکور و همکاران؛ توجه شایع است(ب

؛ توجه، کارکرد اجرایی)و هنوز در بیماران تسکین یافته از اختالل افسردگی اساسی باقی مثال عنوان بهباشد(

).   نتایج حاصل از 2005، 7؛ پائلکی ـ هابرمن؛ پال؛ لپالو2012، 6رمنز؛ پورتر؛ ردبالد و هودگه(لی ؛ هماند می

اند این در حالی است که این گزارش نموده پزشکی روانترین اختالل ، افسردگی را شایعگیرشناسیمطالعات همه

از بیماران  دوسومتقریبی  طور بهین دلیل که ا، به باشد عالوه بر اینمی عودکنندهاختالل در بیشتر موارد مزمن و 

دهند، همواره در از این طریق به زندگی خود خاتمه می ها آندر صد  15تا 10اندیشند و افسرده به خودکشی می

  حیطه بهداشت روان مطرح بوده است. 

                                                
1 - Abela, Auerbach, Sarin, & Lakdawalla 
2-Neenan                                        
3-Belmaker, Agam         
4 -Kupfer, Frank, Phillips 
5- American Psychiatric Association. 
6 - Lee, Hermens, Porter, Redoblado-Hodge 
7 -Paelecke-Habermann, Pohl, Leplow                  
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، 1ه است(استافرلقب گرفت پزشکی روانبیماري سرماخوردگی در میان اختالالت  عنوان بههمچنین افسردگی    

). این استعاره به شیوع گسترده افسردگی اشاره دارد. احتمال خطر افسردگی عمده، در طول زندگی براي 2000

) خلق افسرده و احساس عدم لذت، 1385، 2% است (سادوك و سادوك12- %5% و براي مردان 25 - %10زنان 

ه، از کم شدن انرژي، شکایت دارند. هشتاد درصد از بیماران افسرد تقریباًهمههاي کلیدي افسردگی هستند. نشانه

، افکار بال تصمیمی، ارزشی بیعدم تمرکز، احساس  بیماران نیز از مشکالت خواب شکایت دارند. کاهش اشتها،

عالمت افسردگی که  ترین آشفته). 1384مرتبط با مرگ یا تمایالت خودکشی نیز شایع هستند(طالیی و همکاران،

). با 2000و رفتارهاي خودکشی است (استافر، ها ایده، گرایش به باشد مینیز  ها آن ترین مهلکبالقوه  صورت به

 زودهنگاماست شناخت عوامل خطرزا و مداخله  عودکنندهمزمن و  غالباًو  کننده ناتوانافسردگی،  که آنتوجه به 

دگی مطرح است نشخوار ذهنی است رابطه با افسر ) .یکی از متغیرهایی که در2000در آن اهمیت دارد (استافر، 

هاي اخیر مطالعه الگوهاي تفکر و افکار در سال کند میفسردگی ایجاد ا مبتالبهبیماران  که مشکالت زیادي را در

 تائیدها توسط محققان و متخصصان بالینی مورد ناخواسته در اختالالت هیجانی و نقش آن در تداوم این اختالل

؛ و مرزبان، قادر پورهیجانی نشخوار ذهنی است(بهرامی؛  هاي اختاللن الگوهاي تفکر در . یکی از ایاند قرارگرفته

) این نوع از تفکر در برخی از اختالالت هیجانی از قبیل افسردگی، 2001هوکسما،  -؛ نولن3؛ دیویس2009

این سبک تفکر  است. شده مشاهدهوسواس ذهنی ـ  عملی، اختالل اضطرابی منتشر و اختالل روانی پس از آسیب 

افسردگی  هاي دورهو شدت  در مدتکند و به افزایش افسردگی را مختل می مبتالبهران فراساختار شناختی بیما

نصر مهم در افسردگی یک ع عنوان به روزافزونی طور به، نشخوار ذهنی را رو ازاین) 2009شود (یوسفی ، منجر می

) نشخوار ذهنی با 2001، 4؛ واتکینز؛ و باراکیا2010باطبائی، اند(باقري نژاد؛ فدردي صالحی؛ طدر نظر گرفته

ضعیف و سطوح باالیی از نافعالی روانی و رفتاري مرتبط است(نولن ـ هوکسما ، ویسکو ، و  مسئلهگیري حل جهت

یک ادبیات .گیرد برمیرا در  نافعالاین مطلب است که آن شکلی از مقابله  پیشنهادکننده).2008لیوبومیرسکی، 

اند که نشخوار ذهنی با نشانگان افسردگی و اضطراب مرتبط است(نولن ـ هوکسما؛ ژوهشی گسترده پی بردهپ

هاي سهیم است به این دلیل که آن خلق ).نشخوار ذهنی به این نشانگان درون سازي شده2008؛ واتکینز، 2008

، انگیزش را پایین دهد میزایش ده را افکند، تفکر منفی درباره گذشته و آیننفی موجود را طوالنی و شدیدتر میم

). لیورانت، کامهلز، اسلووان، و 2008دهد(نولن ـ هوکسما و همکاران؛ کاهش میآورد، و حمایت اجتماعی را می

مثبت با پذیرش  طور بهی از سرکوب هیجانی، و های شکلمثبت با  طور به)پی بردند که نشخوار ذهنی 2011(5براون

یک نوع از اجتناب هیجانی در نظر گرفته شود که  عنوان به توان می، نشخوار ذهنی را دیگر بارتع به در ارتباط بود.

                                                
1-Stoffer 
2- Sadock, &Sadock 
3-Davis 
4 -Baracaia 
5- Liverant, Kamholz, Sloan, & Brown 
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تواند در که آن می علت این بهاست  زا مسئلهکند.اجتناب هیجانی دازش مؤثر هیجان منفی جلوگیري میاز پر

و تشدید  در بازگشتال دارد ) و احتم2011، 2؛ شاهر و هر2010، 1اختالالت خلقی کارگر افتد(موري داشتن نگه

 مبتالبهفراد نشخوار ذهنی ا بینی پیش).متغیري دیگري که در 1996، 3نزالفوآن هیجانات ناشی شود(وگنر 

دیدگاه  بر اساستواند و یا احتمال دارد نقش داشته باشد دلسوزي به خود است.اختالل افسردگی می

منفی قضاوت به خود، انزوا، و نشخوار ذهنی محافظت کند. هاي سوزي به خود باید در مقابل پیامد)دل2003bنف(

)شامل رضایت از زندگی باالتر، خردمندي، ها ویژگی(دیگر صفاتدلسوز بودن نسبت به خود با بهزیستی کلی و 

مرتبط است که با سالمت  متغیرهاییمنفی با  طور بهابداع گري شخصی، و پیوستگی اجتماعی مرتبط است و 

اط دارد از قبیل نشخوار ذهنی، انتقاد از خود،افسردگی و اضطراب( نیلی، شالرت، محمد، رابرتز،  روانی ضعیف ارتب

هایی را در و مداخالت دلسوزي به خود بهبودي اند که درمان). مطالعات نشان داده2009؛ نف ،  2009،  4و چن

 تولیدکنندهو  کنند مییجاد )، تسکین به خود ا2010،  5؛ شاپیرا و مانگرین2007خلق(لیري و همکاران؛ 

روانی ، شامل افسردگی و  شناسی آسیبدر  هایی کاهشاحساساتی از صمیمیت و اطمینان بخشی است، و به 

؛ نف ، کیرك پاتریک ، و  2006،  6شود( گیلبرت و پراکتر، انتقاد از خود ، و شرم منجر می یافته کاهشاضطراب 

 مبتالبهنشخوار ذهنی افراد  بینی پیشد در توان میاحتمال دارد و یا  . یکی از متغیرهاي دیگري که)2007، 7راد

 تأثیراند که افکار خودکار است. تحقیقات نشان داده "اي شخصیباوره"اختالل افسردگی نقش داشته باشد 

با  مثبت طور به خودکارکه افکار  اند دادهدارد. این مطالعات نشان  شناختی روانخاصی روي بهزیستی جسمانی و 

؛ بک، 1987، 11؛ ایتار10،1990)، افسردگی(آیدین1998،  9؛ گانلن2005، 8اضطراب(کالوت و کونوکور و اسمیت

، 13)، تعارض زناشویی(اوزنوتونچو1989، 12)، تنهایی(هوگالند و کولیسون2005؛ کالوت و اسمیت، 1967

  ) رابطه منفی دارد.1986 14لکرو(کریک بینی خوشمنفی با  طور به و ))1996

ناکارآمد، و یک فقدان  رفتارهاي)،2009، 15نگهداري باورهاي غیرمنطقی باعث مشکالت هیجانی (کون و میتر   

 پیامدهايباورهاي غیرمنطقی اهمیت دارند  در نگهداري ).در حقیقت، آنچه2008، 16(دیویزشود میخود پذیرشی 

                                                
1- Moorey 
2- Shahar, & Herr 
3- Wegner, & Wenzlaff 
4 - Neely, Schallert, Mohammed, Roberts 
5 - Shapira& Mongrain 
6 - Gilbert, & Procter 
7 - Kirkpatrick, & Rude 
8 - Calvete& Connor-Smith 
9 - Ganellen 
10 - Aydın 
11 - Aytar 
12 - Hoglund & Collison 
13 - Öztütüncü 
14 - Caryk& Walker 
15-Coon&Mitterer 
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رفتارها و  هاي غیرمنطقی بر هیجانات،نگهداري باور تأثیر .شوند میمنفی هستند،که مشکالت گوناگونی را باعث 

 زیاد ناکارآمد؛ طور به)رفتاري2( زیاد منفی و ناسالم؛ طور به)هیجانی1به( د خالصه شودتوان میتفکر بعدي 

 توجه قابلل تفکر منفی یک عام  ).2006منفی خیلی زیاد(درایدن، طور به شده تحریفتفکر معیوب و  )تفکر3(

که سهم دارد در افسردگی، و افسردگی ممکن است از پیامدهاي منفی ناشی شود، که شامل انزوا (نیومن و 

مرتبط هستند با و ممکن  غیر انطباقی).باورهاي غیرمنطقی و 2007، 1)و خودکشی(چارئون ساك2009نیومن، 

، 2)از قبیل اضطراب(هریس2007میت، اس ومنجر شوند (آماتی شناختی رواناست به دیگر گژکاري جسمی و 

روان )2003،  5)نگرانی(لورچر2004، 4؛ جونز و تراور2004، 3)، خشم(مارتین و داهلن2006دیویس، و درایدن، 

)، التهاب 2006(هریس و همکاران؛فشارخون،)2005،  6)، فوبی اجتماعی(رووا و آنتونی2006(دیویس، رنجوري

با  ).2006، 7پیتساووس، تیستسکو، کوانتوانجلوس، استفانادیس، و همکارانپالسما(پاپاجورجیو، پاناجیوتاکوس، 

 بینی پیشپژوهش حاضر این است که نقش دلسوزي به خود و باورهاي شخصی در  سؤالتوجه به موارد فوق 

  اختالل افسردگی چقدر است؟  مبتالبهنشخوار ذهنی افراد 

  ضرورت پژوهش: اهمیت و - 3- 1

است تنها علت عمده بار بیماري در سطح جهان تا  شده بینی پیشسالمتی است و افسردگی یک مشکل عمده 

 )افسردگی یک اختالل شدید2013، سازمان بهداشت جهانی، 2004باشد( سازمان بهداشت جهانی،  2030سال 

ان (سازمسازد میترین بیماري در جهان کشورهاي با درآمد باال و متوسط سازدو با شیوع باالست، که آن را در

اختالل افسردگی اساسی یک بیماري عودکننده با پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي، ). 2008جهانی بهداشت، 

، اختالل در شغل، مدت طوالنی)این بیماري با رنج 2007،  8جسمانی و روانی بسیار است(سگال؛ ویلیامز، تیزدل

 تأثیرزندگی  ر کیفیتبی توجه قابلتحصیل، روابط بین فردي، خانوادگی و حتی خودکشی تا حد 

) و به علت ناتوانی 2004؛مؤسسه بهداشت، 2002، 9(کالتنتالر ؛ شاکلی؛ استیونز؛ بورلی؛ پري و  شیلکاتگذارد می

  ).2009، 10(اشپیتزشود میمکرر منجر به زیان اقتصادي باالیی  هاي غیبتو 

(سازمان بهداشت کند میبتال م شان زندگی%جمعیت را تا حدي در 10مستقیم بیش از  صورت بهافسردگی     

اجتماعی، سالمتی و اقتصادي(اولسن؛  توجه قابل تأثیرات)،و علت عمده ناتوانی است، با 2004جهانی، 

                                                
1- Charoensuk 
2 - Harries 
3 - Martin& Dahlen 
4 - Jones& Trower 
5 - Lorcher 
6 - Rowa& Antony 
7 - Papageorgiou , Panagiotakos, Pitsavos, Tsetsekou, Kontoangelos, Stefanadis 
8- Segal, Williams, Teasdale 
9- Kaltenthaler, Shackley, Stevens ,Beverley, Parry, and Chilcott 
10- Spitzer 
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تواند مزمن یا حاد باشد، ). نشانگان و احساسات افسردگی می2012، 1گاستاوسون؛ اسونسون؛ ویتچن؛ جانسن

شان مختل کند. هاي روزمره زندگیایی افراد را در انجام دادن فعالیتتوان فراوانی طور بهد توان میو  عودکنندهاغلب 

- می هرسالدر  ومیر مرگ850000رايد منجر به خودکشی، عاملی بتوان میدر شدیدترین موارد، افسردگی 

و  ها شناختکه  کنند میطرفداران رویکرد شناختی بیان  ) و از طرفی2011شود(سازمان جهانی بهداشت ، 

شروع و نگهداري افسردگی بازي  ویژه هستند که یک نقش حیاتی در پذیري آسیبشناختی عامل  فرآیندهاي

فراشناخت نشان  درزمینه شده انجاممطالعات .یکی از این فرآیندهاي شناختی نشخوار ذهنی است کنند می

یا افسردگی شدید و  ها دورهها ، شروع به خلق افسرده و سایر نشانه پذیري آسیبنشخوار فکري با  دهند که می

؛ روالوفس ، پاپاجورجیو، گربرا، هویبرسا، پیترز، 2009مرتبط است (دي جونگ میر و همکاران  ها آنطوالنی شدن 

تمال تجربه افسردگی را افزایش ). نشخوار ذهنی همچنین در پاسخ به رویدادهاي منفی زندگی اح2006آرنتزا؛ 

، رو ازاین)2008هوکسما، ویسکو، و لیومبومیرسکی،  -کند(نولنیشانگان افسردگی جاري را تشدید مدهد و نمی

اند(باقري نژاد؛ فدردي نصر مهم در افسردگی در نظر گرفتهیک ع عنوان به روزافزونی طور بهنشخوار ذهنی را 

همچنین با نشخوار و افسردگی » هاي شخصیباور«).متغیر 2001ز؛ و باراکیا، ؛ واتکین2010صالحی؛ طباطبائی، 

با مشکالت  غیرمنطقی باورهايرتبط گشته است در این راستا، نتایج مطالعات حاکی از وجود رابطه بین م

گرایی منفی(علیزاده )کمال1996در نوجوانان(مارکوتی،  مختلفی مانند خلق پایین و افسردگی شناختی روان

)، افسردگی 2002وموتا؛ )، خشم، اضطراب و احساس گناه(دیوید، مور و د1389بشارت؛  صحرایی، خسروي و

)روابط 2007)، اضطراب امتحان(مونتگمري و همکاران،2006(دیویس، رنجور گرایی روان)2005اساسی(مکاوي، 

-)بوده1384، حسینیان و یزدي؛ پور شایگان)و نارضایتی شغلی(1384نوابی نژاد،  نامناسب زناشویی(سیاوشی و

هاد دارد.مطالعات پیشن کنندگی تسهیلنقش  شناختی انرودر مسائل » دلسوزي به خود«اند.از طرفی متغیر 

مردم با سطوح باالي  شناختی روانبا بهزیستی  اند مرتبط فراوانی طور بهقوي و  طور بهکه دلسوزي به خود  کنند می

ی، )، خردمندي فکري و عاطف2003bدلسوزي به خود سطوح باالتري از رضایت از زندگی، ارتباط اجتماعی(نف،

، هوشیاري(بیکر و مک موافقت پذیريگرایی، برونبینی، عاطفه مثبت، ی، جسارت و کشف، خوشابداع شخص

، بهزیستی )2009، 3فریبی(آکین و آباچی)، خود2007، راد، و کیرك پاتریک،؛ نف2011، 2نالتی

)، اهداف با رویکرد 2003a(نف، خود تصمیمی، )،رابطه اجتماعی، هوش هیجانی 2008a(آکینشناختی روان

)،خود تفسیري مستقل از 2011، 4)حمایت اجتماعی(آکین، کاییس، و ساتیچی2008bادگیري(آکین، ی

). مردم دلسوز به خود همچنین افسردگی، اضطراب، نشخوار فکري، سرکوب 2013،  5ارتباط(آکین و اروگلو

                                                
1- Olesen, Gustavsson, Svensson, Wittchen, Jönsson 
2 - Baker& McNulty 
3 - Abacı 
4 - Kayış& Satıcı 
5 - Eroglu                                                                                                                       
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،  1مبرگ؛ گروس)، اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی( ورنر؛ جزایري؛ گلدین؛ زیو؛ هی2003bفکر(نف، 

هاي شناختی )تحریف2009رفتار پیروي(آکین،  )2008b(آکین، ) ، اهداف با عملکرد گرایشی/اجتنابی 2012

روان  )، و2012کار(آکین، )،افکار خود2011و آکین،   2)اعتیاد به اینترنت(ایسکندر2010bبین فردي(آکین، 

ی با توجه به اهمیت نقش بازدارندگ. کنند یم)کمتري را گزارش 2007پاتریک،  رنجوري(نف، راد، و کیرك

دلسوزي به خود در اختالل افسردگی و  تسهیلگرهاي شخصی در افسردگی و نقش متغیرهاي نشخوار و باور

از نتیجه تحقیق در جهت کاربست متغیرهاي پژوهش در جهت کاهش و بهبود نشخوار ذهنی  توان میکه  اي فایده

نبود تحقیقات کافی در این زمینه در کشور ایران  به دلیلبه عمل آورد و همچنین اختالل افسردگی  مبتالبهافراد 

  .رسد میضرورت انجام تحقیق ضروري به نظر 

  پژوهش هاي فرضیه - 4- 1

  اصلی هاي فرضیه - 1- 4- 1

  بین دلسوزي به خود و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه منفی وجود دارد.  - 1

  ذهنی افراد افسرده رابطه منفی وجود دارد.شخصی و نشخوار  باورهايبین  - 2

  نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد. بینی پیشدلسوزي به خود در  - 3

  نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد. بینی پیششخصی در  باورهاي - 4

  فرعی هاي فرضیه - 2- 4- 1

 بین مهربانی به خود و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه منفی وجود دارد.

 بین انسانیت عمومی و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه منفی وجود دارد.

 بین ذهن آگاهی و نشخوار افراد افسرده رابطه منفی وجود دارد.

 بین خود قضاوتی و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه مثبت وجود دارد.

 بین انزوا و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه مثبت وجود دارد.

 و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه مثبت وجود دارد. ازحد بیشردي بین همد

 بین فاجعه سازي و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه مثبت وجود دارد.

 رابطه مثبت وجود دارد. افراد افسردهو نشخوار ذهنی  خودمدار بایدهايبین 

 جود دارد.دیگر مدار و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه مثبت و بایدهايبین 

 بین تحمل پایین براي ناکامی و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه مثبت وجود دارد.

                                                
1 - Werner, Jazaieri, Goldin, Ziv, Heimberg, & Gross 
2 - İskender 
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  و نشخوار ذهنی افراد افسرده رابطه منفی وجود دارد. گذاري ارزشبین خود 

  مهربانی به خود در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد.

  د.انسانیت عمومی در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دار

  ذهن آگاهی در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد.

  خود قضاوتی در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد.

  نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد. درانزوا  

  در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد. ازحد بیشهمدردي 

  فاجعه سازي در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد.

  در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد. خودمدار بایدهاي

  دیگر مدار در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد. بایدهاي 

  تحمل پایین ناکامی در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد. 

  در نشخوار ذهنی افراد افسرده نقش دارد. گذاري ارزشخود 

  اهداف پژوهش - 5- 1

  اهداف کلی پژوهش: - 1- 5- 1

  شخصی با نشخوار ذهنی افراد افسرده باورهايیین ارتباط دلسوزي به خود و تع

  نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیششخصی در  باورهايتعیین نقش دلسوزي به خود و 

  اهداف جزئی: - 2- 5- 1

  نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشتعیین نقش مهربانی به خود در 

 نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشتعیین نقش انسانیت عمومی در 

 نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشتعیین نقش ذهن آگاهی در 

 نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشتعیین نقش خود قضاوتی در 

 نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشتعیین نقش انزوا در 

 سردهنشخوار ذهنی افراد اف بینی پیشدر  ازحد بیشتعیین نقش همدردي 

 نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشتعیین نقش فاجعه سازي در 

 نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشدر  خودمدار بایدهايتعیین نقش 

 نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشدیگر مدار در  بایدهايتعیین نقش 

 نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشتعیین نقش تحمل پایین ناکامی در 
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  نشخوار ذهنی افراد افسرده بینی پیشدر  گذاري ارزشتعیین نقش خود 

  تعیین ارتباط مهربانی به خود با نشخوار ذهنی افراد افسرده  

  تعیین ارتباط انسانیت عمومی با نشخوار ذهنی افراد افسرده

  تعیین ارتباط ذهن آگاهی با نشخوار ذهنی افراد افسرده

  وار ذهنی افراد افسردهتعیین ارتباط خود قضاوتی با نشخ

  تعیین ارتباط انزوا با نشخوار ذهنی افراد افسرده 

  با نشخوار ذهنی افراد افسرده ازحد بیشتعیین ارتباط همدردي 

  تعیین ارتباط فاجعه سازي با نشخوار ذهنی افراد افسرده

  با نشخوار ذهنی افراد افسرده خودمدار بایدهايتعیین ارتباط 

  دیگر مدار با نشخوار ذهنی افراد افسرده يبایدهاتعیین ارتباط  

  تعیین ارتباط تحمل پایین ناکامی با نشخوار ذهنی افراد افسرده 

 با نشخوار ذهنی افراد افسرده گذاري ارزشتعیین ارتباط خود  

  :متغیرهاتعاریف نظري و عملیاتی  - 6- 1

  افسردگی:

شود.نشانگان رفتار را شامل می جسمی، انگیزش و هاي حوزهافسردگی یک نوع از اختاللی است که نشانگانش     

ا و فکر مرگ و کاهش اشته کاهش انرژي و عالقه، احساس گناه، دشواري در تمرکز، این اختالل خلقی منفی،

 (آکیشکال، شوند میمنجر و شغلی  بین فردياجتماعی،  کژ کارينشانگان به  این شود.خودکشی را شامل می

افسردگی  افسردگی ضعیف و سرانجام در طیف نشانگان افسردگی (پیش بالینی)،نشانگان افسردگی  ).2005

 شدت متفاوت هستند و از ضعیف تا شدید نوسان دارند نظر ازبنابراین این نشانگان  گیرند.بالینی قرار می

آورد فسردگی بک ویرایش دوم به دست میکه افراد در مقیاس ا اي نمرهدر پژوهش حاضر  ).2007(کسینگ،

  دهد.ان میمیزان افسردگی او را نش

  

  نشخوار ذهنی:

است که شامل افکار تکراري، راجعه، مزاحم و کنترل ناپذیر،که الزم  شناختی  سبکنشخوار ذهنی یک     

دارد، و تشدید کند، نگه میمی بینی پیشنشانگان افسردگی را  یک عامل تفاوت شخصی که عنوان به شده شناخته

ولن نشخواري ن هاي پاسخاي که آزمودنی در مقیاس اضر نمره). در پژوهش ح2009وزویز، (برینکر و دکند می

  دهد.میزان نشخوار ذهنی او را نشان میآورد می به دست) 1991هوکسما و مارو(
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  دلسوزي به خود:

ه کند یک مهربانی نسبت بتوصیف می و آن)، 79ص2012نف،»(است دلسوزي به خودمان«دلسوزي به خود     

شویم. در پژوهش حاضر جسمی یا روانی به چالش کشیده می خودمان زمانی که با ضعف شخصی و در برابر درد

شده توسط سجاد بشر پور(بشر پور و  هنجاریابینف و  خودساختهکه هر فرد در مقیاس دلسوزي به  اي نمره

  دهد.زان دلسوزي به خود او را نشان میمی آورد می به دست) 1391همکاران،

  

  شخصی: باورهاي

  4صی در هاي شخدمان و دنیاي خودمان هستند. باوردر مورد خو کژ کارهاي هاي غیرمنطقی کلی باورباور   

-بندي میطبقه ها ارزشهاي کاهنده هاي تحمل پایین ناکامی، باورهاي فاجعه ساز، باورطبقه کلی بایدها ، باور

 وسؤالی هووارد کازین50هاي شخصیاي که فرد در مقیاس باوره). در پژوهش حاضر نمر2003ایدن ،شوند .(در

  دهد.ضعیت باورهاي شخصی او را نشان میآورد ومی به دست 1اندرو برگر

                                                
1- Kassinove& Berger 
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Abstract:  

    The aim of current study was to investigate the role of self-compasion and personal beliefs in 

predicting mental rumination of people with depression disorder, the statistical population of this 

study was included all patients with depression that referred  to Specialty and subspecialty clinics 

of hospital of fatemie city of adrdebil in the second of year1393. in order to research 60samples 

were selected by simple random sampling and so replied to research tools that was including beck 

depression inventory- second edition, nolen-hoecksema ruminative response scale,neff self-

compassion scale,kassinove and berger personal beliefs scale.in order to analyze collected datas 

was used statistical methods correlation and simultaneous regression. The findings revealed 

component of self-kindness,common humanity and mindfulness positively and elements of self-

judgement,isolation and over-identification significantly were associated to rumination of people 

with depression, but personal beliefs thre was no relationship with rumination of people with 

depression. Also  regression findings showed that40/1% of variance rumination of people with 

depreesion is predictable througe components of self-compassion. On the other hand, The 

proportion of variance components of personal beliefs was only 081/. In  prediction mental 

rumination depressed people that show personal beliefs variable could not predict mental 

rumination people with depression.the result of research was that self-compassion is an important 

factor in predicting mental rumination of depressed people that with creat this trait in depressed 

individual can reduce rumination in these patients.while personal beliefs had no role in predicting 

rumination depressed people that need for more studies until role of these variables specified in 

future research with such research and similar variables. 

 

Keywords:depression,  personal beliefs, self-compassion, mental rumination  
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