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 چکیده 
  یی با کمال گرا  یارتباط نشخوار فکر  یهدف از پژوهش حاضر بررس

.  دانش آموزان دختر سال ششم شهرستان سبزوار بود   یو افسردگ

ا مق  نیدر  از  مق2بک  یافسردگ  اسی پژوهش  گرا  اسی،    یی کمال 

( به عنوان  RRS) ینشخوار یپاسخ ها  اسی (، مقFMPS) فراست

کمک نرم افزار    باپژوهش    یپژوهش استفاده شد.داده ها   یابزارها 

spss15  اریمع  انحراف  ن،یانگی م  یآمار   یبا استفاده از شاخص ها   و ،  

و    هیمورد تجز  ریمس  لیو تحل  ون ی رگرس  ،رسونیپ  یهمبستگ  بیضر

از مدارس    یکیدانش آموز دختر در    40تعداد    .قرار گرفتند  لیتحل

  ش ی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزما  یتصادف  وهیبه ش  سبزوار

شده در  . ابزار به کار گرفتهر گرفتند( قرانفر  20هر گروه  و کنترل )

کلدبرگ روان  سالمت  آزمون  کوپر  پژوهش،  نفس  عزت  آزمون   ،

راهنما   تیاسم ها   یعمل  یو  مهارت  بود. جهت    یزندگ  یآموزش 

مستقل،    یها   گروه  t  یها، از روش آزمون آمار داده  لیو تحل  هیتجز

شد. ب  یهاافتهی  استفاده  که  داد  نشان  گرا  نیپژوهش   ییکمال 

  ، )در فکر فرو رفتن  یابعاد نشخوار فکر یو تمام ی، افسردگنابهنجار 

  ر ی مثبت و معنادار وجود دارد مقاد  ی( همبستگیتعمق و حواسپرت

 
Abstract 

Objective: The aim of this study was to 

investigate the relationship between rumination 

and perfectionism and depression in sixth year 

female students in Sabzevar. Methods: In this 

study, Beck Depression Inventory 2, Frost 

Perfectionism Scale (FMPS), Ruminant 

Response Scale (RRS) were used as research 

tools. , Standard deviation, Pearson correlation 

coefficient, regression and path analysis were 

analyzed. A total of 40 female students in one of 

Sabzevar schools were selected by simple 

random sampling and were divided into two 

experimental and control groups (30 students in 

each group). The instruments used in the study 

were the Coldberg Mental Health Test, the 

Cooper-Smith Self-Esteem Test, and a practical 

guide to life skills training. Independent group t-

test was used to analyze the data. Findings: The 

findings showed that there is a positive and 

significant correlation between abnormal 
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نشخوار    نیپژوهش، ب  جیوجود دارد. با توجه به نتا  یسطح معنادار

  م یتر رابطه مستقدخ  آموزاندانش    یو افسردگ  ییبا کمال گرا  یفکر

   وجود دارد.

 . ی، افسردگی، نشخوار فکرییکمال گرا : های کلیدیواژه

perfectionism, depression and all aspects of 

rumination (thinking, contemplation and 

distraction). There are significant level values. 

Discussion and Conclusion: According to the 

research results, there is a direct relationship 

between rumination with perfectionism and 

depression in female students. 

Keywords: perfectionism, rumination, 

depression. 
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 مقدمه 
گذارد.عاطفه   یاثرم  ا یشود و بر رفتار ودرک شخص از دن  ینافذ و مستمر است که در درون احساس م  ی حالت احساس  کیخلق   

  یاز خلق ها را تجربه م ی عیوس فیباشد.شخص سالم ط نی پائ ا ی،باال  یعیخلق ممکن است به طور طب خلق است. یتظاهر برون 

اختالالت  دارد . شخص سالم قادر به کنترل خلق و عواطف خود است. زین یعاطف اتیاز تجل  یکند وبه همان نسبت مجموعه ا

همراه    د یشد  یناراحت  یهستند که با اختالل خلق،فقدان احساس کنترل بر خلق و تجربه ذهن  ینیاز حاالت بال  ی گروه  یخلق

به نفس و افکار بزرگ    احترام  شیافزا  ،،کاهش خوابپرش افکار  ،انبساط خاطر  حالت  (ی)مان   که خلق باال دارند   یکسان  هستند.

  یو عالقه ،احساس گناه، اشکال در تمرکز،ب  ی( با کاهش انرژی)افسردگ  دارند  نییکه خلق پا  یدهند.افراد  یمنشانه نشان م

 (. 2007مشخص هستند)سادوک  و سادوک،  ی و افکار مرگ و خودکش ییاشتها

است   ش یدر حال افزا  دیدر نسل جد  یاندهیاختالل به طور فزا  نیابتال به ا  زانیمزمن و عود کننده است که م  یاختالل  یافسردگ

موضوعات    یفرد درباره  یذهن  ینشخوارها  زانیم  ی(. در اختالل افسردگ  1390،  زاده  ی(، به نقل از نق2007)  و همکاران  )هوالن

  دارد.   یانانهیاحساس بدب  ندهیآ  یو درباره  یجار  یذهن  یها، مشغلهگذشته  ندیناخوشا  عیوقا  یربارهد  ماریو ب  افتهی  شیافزا  یمنف

، توجه یاپردازی ، روی ذهن  ی ، سرگردانحافظه  یها، لغزشتوجه  یهایری، سو گیحوا سپرت  ،ی، نگران یذهن  یمنظور از نشخوارها

 (2005  )کالرک،  شودیم  یشناخت  یهاتیکه منجر به تداخل در فعال  تندهس  یمزاحم  یذهن  یندها یو فرا  ی، افکار وسواسبر خود

مختلف موثر در   یرهایمتغ  یفرد و اجتماع دارد، به ضرورت بررس یدر زندگ  یکه افسردگ  یتی با توجه به مسائل ذکر شده و اهم

 - خوردن، وسواس  ی مله اختالل هااز ج  یادیز  یروانشناخت  ی )نابهنجار( با اختالل ها  ییبرد. کمال گرا  یتوان پ  یاختالل م  نیا

تواند باعث اختالل در کارکرد روزمره    یم  ن،یرابطه دارد. همچن  یهراس اجتماع   ن،ییعزت نفس پا  ،یافکار خودکش  ،یاجبار، نگران

  یروان  یها  بیو تداوم آس  ی در سبب شناس  ی نقش مهم  ییرو کمال گرا  ن یشود. از ا  Iمحور    یاختالل ها   ی درمان  شرفتیو مانع پ 

 (. 1391 ،یضیف ،یاست.) منصور ی از عوامل خطر و تداوم بخش افسردگ یک یکند و  ی م یباز

و همکاران،    س یعمده است )هار ی کننده ابتال به دوره افسردگ ی نیب شیرابطه دارد و پ  یافسردگ میعال  شیبا افزا  ییگرا کمال

تحقق آنهاست   یو تالش برا  یافتنی کامل و دست ن  یارهایمعفرد به وضع    داریپا  لیدر اصل به عنوان تما  یی(. کمال گرا2008

ارزش1980)برنز، خود  با  که  عملکرد شخص  یانتقاد  یها  یابی(.  تعر  یاز  است  و  فراست)   شود  ی م   فیهمراه  لهارت  مارتن،   ،

 (.1990روزنبلت،

 ی برا ییزا بیعامل آس یباشد. نشخوار فکر  یم  یاز جمله افسردگ گرید یساز اختالل ها نهی خود زم یتفکرات خود انتقاد نیا

به   مارگونهیبه طور ب  شانیبه خواسته ها  دنیرس  یبرا  رایباشند ، ز  یم  بیآس  نیباشد و افراد کمال گرا درمعرض ا  ی م  یافسردگ

 ینشانه هاباشند، به عنوان روند مکرر تمرکز بر    یم  یکه افکار تکرار شونده منف  یفکر  رپردازند. نشخوا   یافکار خود م  یوارس
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نتا   یمفهوم ساز  یآشفتگ به عنوان    ن یا  جیشده است و  شناخته شده است.    ی افسردگ  یبرا  ی عامل خطر جد  کی نشانه ها 

 (. 2000هوکسما ،    - کند)نولن    ی م   ی نیب  ش یپ را    ی اساس  یدوره افسردگ  د یو شروع جد  ،یمطالعات نشان داده اند که نشخوار فکر

عالئم افسرده ساز    ،یو طوالن  یمنف  داًیآورد. عواطف شد  یرا به بار م  ییزا  بیآس  جیدر پاسخ به خلق افسرده، نتا  ینشخوار فکر

 ی شترم یموثر، تمرکز و شناخت آشفته، فشار و مشکالت ب  یاز رفتارها  یبازدار  ده،ید  بیآس  زش یانگ  ف،یحل مسئله ضع  ،یمنف

 (.2003کاک ، ی و ت  یرسکیشود )لوبوم

نگران  یجانیحالت ه  کی  یافسردگ  :یافسردگ ، گران یاز د  یریو گناه،کناره گ  یارزش  ی، احساس بمیعظ  یاست که با غم و 

 ی معمول همراه است. توجه و تمرکز برا  یها تیاز دست دادن عالقه و لذت نسبت به فعال ای یجنس لیفقدان خواب واشتها وم

کنند، تمرکز کنند. مکالمه   یآنچه که مطالعه م  ایافراد و    ریسا  یگفته ها  یرو  انندتو  یافراد افسرده خسته کننده است .آن ها نم

  ی اندک  یو با واژه ها  یو آهستگ  یتأمل به آرام  ی افراد ممکن است پس از مدت  نیشود. ا  یطاقت فرسا م   یبه کار  لیتبد  زین

آشفته اند و    گرید  ینندو ساکت بمانند.گروهیبنش  یدارند که تنها در گوشه ا   لیاز آن ها تما  یاریشروع به صحبت کنند. بس

شکوه    ای دهند    ی کنند و به طور ممتد آه و ناله سر م  ی را به هم گره م  شانیزنند و دستها  ی.آن ها قدم مرندیتوانند آرام بگ  ینم

ممکن    ردهکند. افراد افس  یذهنشان خطور نمبه    یزیحل آن چ  یشوند ،برا  ی مواجه م  یبا مشکل  یکنند.افراد افسرده وقت   یم

داشته    یو جسم  یکیزیف   ی مبنا  چیانگارانه بدون ه  ماریخود ب  ی ها  تیوشکا  رندیبگ  دهیو ظاهر خود را ناد  یاست بهداشت فرد

ناام نگران  د یباشند.آن ها کامالً محزون،  اوقات ممکن است  اغلب  ابتکار هستند و  به نظر رسندو بدون  .  ، مضطرب و دلسرد 

مقابله با امور روزمره   یفردبرا  یها  ییبه توانا  یراجعه باشند،در واقع افسردگ  ایمزمن    وانندت  یم  یمشکالت مربوط به افسردگ

 (. 2000،   کایآمر ی؛ انجمن روانپزشک  DSM-IV-TRرساند) یم  بیآس یزندگ

  یامدهایو علت ها و پ   م یعال  یاست که به طور تکرار شونده و منفعالنه رو  یشان یبه پر  ییپاسخگو  وهیش  کی  : ینشخوار فکر

 (. 1990،شود)نولن، هوکسما و مورو  یمتمرکز م  یشانیپر

)برنز،    تحقق آن ها   یو تالش برا  ی افتنیکامل و بعضاً دست ن  ی ارهایفرد به وضع مع  داریپا   لیدر اصل به عنوان تما  :ییگرا  کمال

1980.) 

 

 ی هدف اصل

دانش آموزان دختر    یو افسردگ  ییکمال گرا  نیدر رابطه ب  ی نشخوار فکر  ینقش واسطه ا  یپژوهش حاضر ،بررس  یاصل  هدف 

 سال هفتم شهرستان سبزوار است. 

 

 ق یتحق  ی ها  هیفرض

 رابطه وجود دارد. ی ابعاد آن با افسردگ یو تمام  ینشخوار فکر نیب -1

 رابطه وجود دارد. ی نابهنجار و افسردگ ییو کمال گرا ینشخوار فکر نیب -2

 

 ق یمرتبط با موضوع تحق  ی پژوهش  نهیشیپ  یبررس

دانش آموزان نشان داد که م  (، 1388)  یسورشجان  یبخش بر  پژوهش خود  افسردگ  ییکمال گرا  انی در  افت    ی نابهنجار و  با 

 وجود دارد.  یرابطه معنادار زین یو سالمت روح یلیتحص شرفتیبهنجار و پ  ییکمال گرا  انیرابطه معنادار و م یلیتحص

، در فکر فرو  یابعاد نشخوار فکر  نیکه از ب  افتندی، آنها درافتندی دست    یمشابه   ج ی( به نتا2012وهمکاران،    سی)هار  نیهمچن

 باشند.   یم  یافسردگ م ینابهنجار و عال ییکمال گرا نیرابطه ب یانجی، مینشخوار فکر ی رفتن و تعمق به عنوان مولفه ها
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  ی ، پژوهشو اضطراب ی منبع کنترل با افسردگ نیدر رابطه ب ی نشخوار و نگران ینقش واسطه ا  نیی(، به منظور تع1389) یباقر

با اضطراب   ی نشخوار و نگران  یطه گرسها نشان داد که منبع کنترل با وا  افتهیانجام داد و    ینیبال   ریو غ   ی نیبال  تیجمع  ان یرا در م

 رابطه دارد.   یو افسردگ

  ن ی ب یرابطه ا کهیوجود دارد، در حال یرابطه معنادار یو نشخوار فکر یمنف ییکمال گرا نیکه ب   افتندی( در2002) وایو فد برنز

 ی عمده برا  یمقابله ا یاز سبک ها یکی یگرفتند که نشخوار فکر جهیو جود ندارد .آنها نت یمثبت و نشخوار فکر  ییکمال گرا

 است. ی منف انیکمال گرا

 

 روش

داده ها ، به کمک نرم افزار    ل یو تحل  هیتجز  یشده و سپس برا  ی اطالعات داده ها طبقه بند  یپژوهش پس از گردآور  نیدر ا

Spss-15 ل یو تحل هیمورد تجز ونی رگرس لیو روش تحل رسونیپ   یآزمون همبستگ ،یفیآمار توص یو با استفاده از شاخص ها 

باشد    یششم شهرستان سبزوار م  هیاز مدارس در  پا  یکیه دانش آموزان دختر  یپژوهش شامل کل  نیا  یقرار گرفت. جامعه آمار

  وه یاز مدارس سبزوار  به ش یکیدانش آموز دختر در  40تعداد  .اشتغال داشتند لیبه تحص 1400-1399 یلیکه در سال تحص

  یرهایمتغ  یری.به منظور اندازه گ  د( قرار گرفتننفر  20هر گروه  و کنترل )  ش یساده انتخاب شدند و در دو گروه آزما  ی تصادف

مقیاس کمال    . دیاستفاده گرد  ریسنجش ز  ل یباشد از ابزار و وسا  ی م  یافسردگو    ،ینشخوار فکر  ، ییموردنظر که شامل کمال گرا

 استفاده شده است.  BDI-IIبک    یمقیاس افسردگ  RRS  یو مقیاس پاسخ نشخوار فکر FMPS فراست ییگرا

 

 ها   افتهی

و    ییکمال گرا  نیدر رابطه ب  ینشخوار فکر  ینقش واسطه ا  یطرح پژوهش حاضر با توجه به هدف و موضوع آن که بررس 

از نوع توص  یم   یافسردگ است   یمعمول  ونیاز رگرس  ی می، تعمریمس  لیتحل  باشد.  ی ( مریمس  لی)تحل  یهمبستگ  ،یف یباشد، 

 استفاده شد. 

 افسردگی  با   آن ابعاد  و فکری   نشخواربین    همبستگی

 حواسپرتی تعمق در فکر فرو رفتن  فکری نشخوار 

 622/0** 428/0** 254/0** 520/0** افسردگی

 %1 سطح در داری  %                    **  معنی 5 سطح در داری *معنی

 

درصد    کیدار در سطح    یمعن   میرابطه مستق  یابعاد آن با افسردگ  یو تمام   ینشخوار فکر  نیاول ب  هیدر جدول باال مطابق با فرض

(p<0/01وجود دارد . ابعاد حواسپرت  )دارند.  یشدت رابطه را با افسردگ  نیوکمتر نیشتریب بی و در فکر فرو رفتن به ترت ی 

 

 نابهنجار   گرایی   کمال  روی   از فکری  نشخوار  بینی پیش  برای   رگرسیون  تحلیل

 متغیر

 مالک 

  پیش متغیر

 بین
 t p R R2 F df p بتا

 نشخوار

 فکری

  گرایی کمال

 نابهنجار
520/0 29/11 000/0 520/0 27/0 54/127 344/1 000/0 
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 ک ی دار در سطح    یمعن  یرابطه خط  ( یمالک )نشخوار فکر  ر ینابهنجار( و متغ  یی)کمال گرا  نی ب  شیپ   ریمتغ  نیدر جدول باال ب

 . باشد  یم ینشخوار فکر  ینیب شی دار قادر به پ  ینابهنجار به طور معن ییدرصدوجود دارد و کمال گرا

 

 افسردگی  بر   فکری   نشخوار  و   نابهنجار گرایی  کمال غیرمستقیم   و   مستقیم  ارتباط

 اثرکل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم  متغییرهای تحقیق 

 51/0 15/0 36/0 کمال گرایی نابهنجار 

 24/0 -----  24/0 نشخوار فکری

 

نقش    ی نابهنجار و افسردگ  یی کمال گرا  نیتواند ب  ی م  فکری  نشخوار–دو    ی اصل  هیبدست آمده در جدول باال ، فرض  ج یطبق نتا

 کند.   فایرا ا یانجیم

 

 ی ریگ  جهینت

بهز  ینشخوار فکر  ندهیفرسا  اثرات ا  یستیدر کاهش  از    شیافزا  ستیبا  یرسد که م   یرو به نظر م  نیافراد قابل توجه است. 

  شیافزا  یبرا  ی زندگ  یاز آموزش مهارت ها   یبه عنوان بخش  ییاز کمال گرا  یریجلوگ  یخواسته ها برا  میتنظ  یها یتوانمند

مناسب در مداخله به منظور کاهش    ی تواند آماج  یم  ینشخوار فکر  بیترت  نیهم  ه. بردیمدنظر قرار گ  ، یافراد در زندگ  یتوانمند

 باشد.  یعالئم خلق

 

 شنهادهایپ

آغاز    نیتوسط والد  ی کودک  نیدر سن  نیگزیو استفاده از افکار مثبت جا  یشود که آموزش توقف افکار منف  یم   شنهادیپ   •

 گردد.  لیدر مدارس تکم جانیه میتنظ یآموزش مهارت ها  قیشود و از طر

 ی و نوجوان یکودک نی شود که در سن یم شنهادیپ  ییاز به وجود آمدن خلق افسرده و افکار کمال گرا  یریجلوگ  یدر راستا •

آنها بر اساس رتبه و    ی بودن و ارزش گذار  نیبهتر  یآنها فقط برا  قیو معلمان از تشو  نی شوند، والد   یم   تیکه عادات تثب

 کنند. یرینمره جلوگ
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