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 چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی بلوغ عاطفی با اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری انجام 

گیری دانشجو با روش گردآوری نمونه 111شد.روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی بود. 

مدیریت و حسابداری دانشگاه  در دانشکده 99-99ایی که در سال تحصیلی تصادفی و خوشه

امه ها از پرسشنیادگار امام)ره( مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. به منظور سنجش متغییر

آن، مقیاس اضطراب اجتماعی بک و مقیاس سبک پاسخ نشخوار -از مقیاس هوش هیجانی بار

و  34/1نمره  در تحلیل واریانس  sig.استفاده گردید. نتایج آماری حاصله از ( RRS)فکری 

بزرگتر بود، لذا نتیجه گرفته شد که بین بلوغ عاطفی با  10/1بود، نشان داد که از  121/1

اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری رابطه معناداری وجود ندارد. اما با توجه به اینکه نمره برای 

ن سایر فرضیه بی %90بود،  لذا به احتمال  10111های فرعی برابر برای سایر فرضیه sig.سایر 

 فرعی رابطه معنادار بود.

 فکری.بلوغ عاطفی، اضطراب اجتماعی، نشخوار :واژگان کليدي
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 2آناهيتا قدوسی، 1 علی اکبر صالحی

 .شهرری -مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 1
 .شهرری -دانش آموخته مقطع کارشناسی،گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 آناهيتا قدوسی

 رابطه بلوغ عاطفی با اضطراب اجتماعی و نشخوار فکري در دانشجویان

 24/11/1499 تاریخ دریافت:

 22/12/1499 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 انسان رفک طبیعی جهان عوض، در. کند نمی پیروی مشخص و استداللی محور، تکلیف هدفمند، مسیر یک از همیشه انسان فکر جریان

 کند، می ایجاد تداخل آن عملکرد و مولد فکر به اشتغال برای انسان های کوشش در که ای ناخواسته شناختی های فعالیت وسیله به اغلب

 خودمحور، تمرکز ها، پردازی رویا ذهن، سرگردانی حافظه، های فراموشی توجه، های سوگیری ها، پرتی حواس ها، نگرانی. شود می مشخص

 سیاریب در مهمی نقش ، فکری نشخوار. کنند می ایجاد شناختی تداخل که هستند روانی فرآیندهای از هایی نمونه وسواسی فکر و ها نشخوار

 (.1499 رضاخانی، و رضائی) کنند می ایفا روانی شناختی آسیب های وضعیت از

 شانن مطالعات منفی؛ خلق به رایج پاسخی از است عبارت که میشود تعریف مقاوم و چرخشی ساز، افسرده تفکری عنوان به نشخوار 

 مرتبط یمنف هیجانی پیامدهای از دیگری گروه نیز و افسردگی با و پیوندد می وقوع به خود به مربوط پیوسـتار طول در نشخوار که دهند می

 (.1499 رضاخانی، و رضائی از نقل به 1911، ریپر) است

 و جدید فهم یک دهنده نشان تغییر، این. است داده نام تغییر  DSM_5 در اجتماعی اضطراب به DSM_IV در اجتماعی هراس

 هنگام به فرد که شد می داده تشخیص زمانی اجتماعی هراس گذشته، در. است اجتماعی مختلف های¬موقعیت در شرایط از تر گسترده

. تاس محدود خیلی تعریف این که است داده نشان تحقیقات. شد می شـدید ترس و ناراحتــی احسـاس دچار دیگران مقابل در کارها انجام

 مثال، برای. شود مختل اجتماعی مختلف های موقعیت در فرد پاسخ که شود می داده تشخیص زمانی اجتماعی اضطراب  DSM_5 در

 است ربمضط که فردی. نباشد شناسد، نمی که افرادی خصوص به دیگران با گفتن سخن به قادر که باشد ناراحت آنقدر است ممکن شخص

 .گیرد قرار مشاهده مورد دیگران توسط نوشیدن، یا خوردن حال در که ترسد می زیرا باشد، نگران جمع حضور در خوردن شام از است ممکن

 (1490 رضائیان، پور)

های عاطفی دیگران در روابط بین فردی، به منظور اتخاذ بلوغ عاطفی توانایی فرد برای مدیریت عواطف خود و همچنین ارزیابی حالت

 تفاوتی به برخیترین عالمت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش و در عین حال بیشود. برجستهمناسب تعریف میتصمیمات و اقدامات 

به نقل از شریفی ریگی  1،2111کنند.)رادفیدالیگذارند و ممکن است او را دستخوش احساسات منفی میهایی است که بر فرد اثر میمحرک

 (.1491و همکاران،

هایی هستند که بر سالمت روان و ارتباطات ما اثرگذار است. از آنجا که نشخوار اب اجتماعی و بلوغ عاطفی مولفهاضطر ،نشخوار فکری

توان با استفاده از بلوغ عاطفی، نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی فکری و اضطراب اجتماعی در جامعه فراگیر است باید بررسی کرد که آیا می

ن تاکنون پژوهشی با این عنوان بر روی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری صورت نگرفته بود)نگارنده(. را کنترل کرد یا خیر. همچنی

همچنین در این پژوهش هدف بر آن است که به بررسی رابطه بلوغ عاطفی با اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری در بین دانشجویان بپردازد.با 

ضر عبارت است از اینکه بین بلوغ عاطفی با اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری رابطه معناداری توجه به آنچه ذکر شد، فرضیه پژوهش حا

 وجود دارد.

 بین ادد نشان نتایج. پرداخت  مدیریت دانشجویان در بنفس اعتماد با استرس و عاطفی بلوغ بین رابطه بررسی به( 2111)2راجشواری

 وجود منفی و معنادار رابطه استرس و عاطفی بلوغ بین که حالی در. داشت وجود مثبت و معنادار رابطه بنفس اعتماد و عاطفی بلوغ

 اعتماد ودندب نابالغ عاطفی نظر از که کسانی دادندو نشان را بنفس اعتماد از باالیی سطح هستند بالغ عاطفی نظر از که دانشجویانی.داشت

 تر بالغ عاطفی رنظ از که کسانی در کمتر استرس و بودند نابالغ عاطفی نظر از که بود دانشجویانی در بیشتر استرس.داشتند پایینی بنفس

 .نشد پیدا معناداری رابطه بنفس اعتماد و استرس بین همچنین. شد مشاهده بودند

ن بلوغ بی( به بررسی تاثیر تولد بر بلوغ عاطفی و رفاه عمومی نوجوانان پرداختند.نتیجه این مطالعه نشان داد که 2119)4جوی و مائتو

 هعاطفی و رفاه عمومی تفاوت معناداری وجود دارد. در بزرگساالن ترتیب تولد مانند فرزند اول،فرزند آخر و تک فرزند با بلوغ عاطفی و رفا

 عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

 نقش زا قیتحق نیا جینتا خت.( به بررسی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های مقابله و سبک های دلبستگی پردا2111)3تامانایی فر

 را مردم ، ناسازگار یا مقابله یراهبردها که دهد یم نشان اضطراب.کند یم یبانیپشت یاجتماع در یدلبستگ یها سبک و مقابله یها سبک

 .است یاجتماع اضطراب معرض در مبهم و ناامن یدلبستگ ن،یهمچن. دهد یم سوق یاجتماع اضطراب به

                                                           
1- Rafeedali 

2- Rajeshwari 

3- Joy, M & Mathew 
4- Tamannaeifar 
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( به بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و احساس تنهایی در دانشجویان پرداخت. نتیجه نشان داد بین بلوغ عاطفی و 2119) 0ماریاسانی

  احساس تنهایی رابطه معناداری وجود ندارد.

 سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین بلوغ عاطفی با اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 روش
جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری  باشد.روش تحقیق حاضر کمی و از نوع همبستگی می

نفر از دانشجو که  111در حال تحصیل هستند.نمونه آماری، شامل  1499_99دانشگاه آزاد یادگار امام خمینی)ره( که در مقطع تحصیلی 

باشند که در این پژوهش حجم نمونه دردسترس و روش گردآوری نمونه گیری تصادفی و سال می 01تا  19سنی  مرد با دامنه 11زن و  94

نشخوار و سبک پاسخ ( BAI 1 (، اضطراب بکEQ 1)-I( آن-بار هیجانی ایی انتخاب شد. همچنین در این پژوهش از پرسشنامه هوشخوشه

 بعنوان ابزار استفاده شد. 9 (RRS) فکری

 از آن مادهای 91 نسخه ایران در که است سوال 144 دارای پرسشنامه این. شد ارائه 2112 سال در(EQ-I)  آن-بار هیجانی هوش

 که است زیرمقیاس 10 پرسشنامه دارای این(. 1491 همکاران، و علیپور) است شده گزارش مناسب آن درونی همسانی ضریب و شده تهیه

 عزت وجود، ابراز هیجانی، خودآگاهی: فردی درون مولفه :از عبارتند آن هایزیرمقیاس و حیطه پنج این. گیرندمی قرار کلی حیطه 0 در

 مسئله، حل: سازگاری مولفه  .فردی بین روابط اجتماعی، پذیری مسئولیت ،11همدلی: فردی بین مولفه  .استقالل ،11خودشکوفایی ،9نفس

های پاسخشادمانی.  بینی، خوش: عمومی خلق مولفه . تکانش کنترل روانی، فشار تحمل: استرس مدیریت مولفه . پذیری انعطاف گرایی، واقع

)کامال موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و کامال مخالفم(  12ای در ردیف لیکرتدرجه 0آن روی یک مقیاس  -پرسشنامه هوش هیجانی بار

 این برای 13/1 اعتبار ضریب او در مطالعه و شد تدوین دهشیری توسط 1492 سال در پرسشنامه این سوالی 91 . فرمتنظیم شده است

 برای 00/1 از ابزار این هایزیرمقیاس برای ضریب اعتبار نیز شمس آبادی مطالعه در(. 1491 همکاران، و علیپور) شد گزارش پرسشنامه

 یک (. در1491 همکاران، و علیپور از نقل به ؛ 1494 شمس آبادی،) محاسبه شد تکانش کنترل زیرمقیاس برای 94/1 تا همدلی زیرمقیاس

 (.1494 همکاران، و پرداز چینی) آمد دست به 49/1 پرسشنامه این سوالی 19 فرم 14کرونباخ آلفای نیز دیگر مطالعه

 این پرسشنامه (.1999 همکاران، و بک)شد  ساخته 1999 سال در همکارانش و 13بک تی آرون توسط  (BAI) بک اضطراب پرسشنامه

پاسخ های ارائه شده به هریک از موارد  .دارد شباهت لیست چک به بیشتر و است کرده فهرست را اضطراب عالیم که است گویه 21 دارای

 این ارزیابی برای( 1999) همکاران و بک که پژوهشی درشود.باشد، مشخص میمیاز )اصال( به )بشدت( درجه ای  3آزمون در یک مقیاس 

 هفته یک از پس پرسشنامه بازآزمون-آزمون پایایی آمد. همچنین دست به 92/1 پرسشنامه کرونباخ آلفای دادند انجام پرسشنامه

 که آمد دست به 10 01/1(HRSA) همیلتون اضطراب بندی مقیاس درجه با پرسشنامه این همگرای روایی همچنین. گردید محاسبه10/1

 این برای11/1 بازآزمون-آزمون پایایی و 09/1 11اسپیرمن سازی دونیمه ،آزمون92/1کرونباخ آلفای نیز ایرانی نمونه در. است متوسطی میزان

 (.2111 همکاران، و 11شمس) آمد دست به پرسشنامه

هاکسما و  -باشد که توسط نالنمی (RSQ) 19)از پرسشنامه سبک های پاسخ RRSپرسشنامه استاندارد پاسخ توأم با نشخوار فکری 

ند و کسبک پاسخ نشخواری یا نشخوار فکری نوعی روش تفکر است که فرد روی هیجاناتش تمرکز می (.( ساخته شده است1991) 19مارو

ود شدارند تمرکز کند و این امر خود باعث شدید شدن عالئم میهای تمرکززدا که حواس را از آن افکار دور نگه میقادر نیست روی فعالیت

                                                           
5- Maria Sunny 

6- Emotional Quotient Inventory  

7- Beck Anxiety Inventory  
8- Rumination Response Scale 

9- Self-esteem 

10- Self-actualization 

11- Empathy 

12- Likert 

13- Cronbach's alpha  

14- Aaron T. Beck  

15- Hamilton Anxiety Rating Scale 

16- Spearman split half coefficient 

17- Shams 

18- Response Style Questionnaire 
19- Nolen-Hoeksema and Morrow   
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اند متمرکز بر فکری گنجانده شدههایی که در پرسشنامه برای نشخوارپاسخ (.2119، 21ه نقل از موریسون و اُکانر، ب1991هوکسما،  -)نولن

های های خلقی و د( پاسخها ج( متمرکز بر عواقب و دالیل بالقوۀ اینگونه وضعیتباشد الف( متمرکز بر خود ب( متمرکز بر نشانهچهار حوزه می

باشد، مشخص میاز )تقریبا هرگز( به )تقریبا همیشه( درجه ای  3شده به هریک از موارد آزمون در یک مقیاس های ارائه پاسخ رفتاری.

 نمره ، تاحدودی3 نمره موافقم ،0 نمره موافقم کامال گزینه به باید ابتدا (EQ-I) آن-بار هیجانی هوش پرسشنامه گذاری نمره برای شود.می

 .بدهید 1 نمره مخالفم کامال و 2 نمره مخالفم ،4

 -31 -31 -41 -41-40-43-44-21-21-22-21-21-19-19-11-10-12-11-2شود: این سواالت وارونه نمره گذاری می :نکته 

30- 39- 01- 02- 01- 09 – 11- 14- 13- 11- 11- 12- 10- 11- 19- 19- 91- 91- 92- 93-91- 91- 91 
در آمار استنباطی، بدلیل اینکه فرضیه اصلی  معیار، واریانس، جدول و نمودار استفاده شد ودر آمار توصیفی از نما، مد، میانگین، انحراف 

های فرعی از روش آماری ضریب همبستگی استفاده شد و برای فرضیه( ANOVAدارای سه متغییر بود از روش آماری تحلیل واریانس)

 استفاده شد. SS 26SP، استفاده شد. داده های موجود توسط نرم افزار آماری 21پیرسون

 

 نتایج
ویند. در گایم، که به آن آمار توصیفی میدر بخش نتایج ابتدا به بررسی سن و جنسیت افرادی که مورد پژوهش قرار گرفته اند پرداخته

 گویند.ایم که به آن آماراستنباطی میبخش دیگر به بررسی رابطه بین متغییر ها پرداخته

 جنستوزیع فراوانی سن و -1جدول 

 Gender age 

N 
Valid 110 110 

Missing 0 0 

Mean 1.15 25.09 

Std. Error of Mean .035 .722 

Median 1.00 22.00 

Mode 1 22 

Std. Deviation .363 7.575 

Variance .132 57.386 

Range 1 38 

Minimum 1 18 

Maximum 2 56 

Sum 127 2760 

 

ها به ترتیب و جنسیت آن سنی رده نفر نمونه آماری مورد مطالعه، میانگین 111گردد، از مالحظه می 1چنانچه در جدول شماره 

  باشد.می سال 01و  19ترتیب به سن متغیر عددی مقدار بیشترین و آمده است؛ کمترین بدست1010و 20019

 وضعيت جنسيت -2جدول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

woman 93 84.5 84.5 84.5 

Man 17 15.5 15.5 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

 

، 94برای زن ها، به ترتیب  معتبر داده های تمامی موجود، درصد داده های تمام درصد ، تعداد داده های موجود،2با توجه به جدول 

بدست  111و برای مرد،  9300است. همچنین فراوانی تجمعی متغییر جنسیت زن، 1000، 1000، 11و برای مرد ها، به ترتیب  9300، 9300

 آمده است.

                                                                           

                                                           
20- Morrison and O'Connor  
21- Pearson Correlation Coefficient 
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 وضعيت سن-3جدول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

18 2 1.8 1.8 1.8 

19 7 6.4 6.4 8.2 

20 10 9.1 9.1 17.3 

21 18 16.4 16.4 33.6 

22 20 18.2 18.2 51.8 

23 14 12.7 12.7 64.5 

24 6 5.5 5.5 70.0 

25 6 5.5 5.5 75.5 

26 3 2.7 2.7 78.2 

27 2 1.8 1.8 80.0 

28 2 1.8 1.8 81.8 

30 4 3.6 3.6 85.5 

31 3 2.7 2.7 88.2 

32 2 1.8 1.8 90.0 

36 1 .9 .9 90.9 

37 1 .9 .9 91.8 

38 2 1.8 1.8 93.6 

43 1 .9 .9 94.5 

45 1 .9 .9 95.5 

47 1 .9 .9 96.4 

48 2 1.8 1.8 98.2 

56 2 1.8 1.8 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

 

 اننش دارند مقدار این که را داده هایی تعداد دوم ستون است، شده ارائه سن متغیر برای شده معلوم مقادیر تمام اول ، ستون4در جدول

 معتبری هایداده تمامی درصد هم چهارم ستون است؛ دارند، را مقدار معین این که را داده هایی تمام درصد نشان دهنده سوم ستون. دهدمی

ه دهد. لذا با توجه بمی نشان سن متغیر برای را تجمعی فراوانی درصد نیز پنجم ستون و شوندمربوط می مقدار این به که کندمی ارائه را

 باشد.می 01تا  19سن  متغیر برای شده معلوم ، مقادیر4جدول 
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 جنسيت 22نمودار فراوانی هيستوگرام-1نمودار 

 
 

 نشان فراوانی محور عمودی در و جنسیت متغیر مقدار افقی محور در. دهدمی نشان را جنسیت متغیر هیستوگرام ، نمودار1در نمودار 

 تعداد زنان بیشتر از آقایان است. دهدمی نشان جنسیت متغیر هیستوگرام نمودار برون داد. است شده داده

                                                                       

 سن-2نمودار

 
 شده داده نشان فراوانی محور عمودی در و سن متغیر مقدار افقی محور در. دهدمی نشان را سن متغیر هیستوگرام ، نمودار2در نمودار 

 دارند. قرار 41تا  21 سنی دامنه در های پژوهشنمونه بیشتر دهدمی نشان سن متغیر هیستوگرام نمودار برون داد. است

 

 

 

                                                           
22- Histogram  
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 آنوا-4جدول 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Socialanxiety 

Between Groups 13670.985 77 177.545 1.067 .430 

Within Groups 5322.333 32 166.323   

Total 18993.318 109    

rumination 

Between Groups 9465.539 77 122.929 1.440 .126 

Within Groups 2731.333 32 85.354   

Total 12196.873 109    

 

فرض صفر تایید شده و فرض خالف رد شده است بنابراین رابطه معناداری بین بلوغ عاطفی با اضطراب  3جدول اطالعات به توجه با

 است. 1011یا  1010بیشتر از مقدار قرار دادی   sigاجتماعی و نشخوار فکری وجود ندارد. زیرا 

 همبستگی اضطراب اجتماعی و نشخوار فکري-5-جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 1010شده و از  10111نمره  sig.، به بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری پرداخته شده که با توجه به اینکه 0در جدول   

 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. %90کمتر شده است، درنتیجه با احتمال 

 همبستگی اضطراب اجتماعی و بلوغ عاطفی-6جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1010شده و از  10111نمره  sig.، به بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و بلوغ عاطفی پرداخته شده که با توجه به اینکه 1در جدول 

 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. %90کمتر شده است، درنتیجه با احتمال 

 

 

 

 

 

 

 Socialanxiety rumination 

Socialanxiety 

Pearson Correlation 1 **.415 
Sig. (2-tailed)  .000 

N 110 110 

rumination 

Pearson Correlation **.415 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Socialanxiety emotionalmaturity 

Socialanxiety 

Pearson Correlation 1 **.356- 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 110 110 

emotionalmaturity 

Pearson Correlation **.356- 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 همبستگی نشخوار فکري و بلوغ عاطفی-7جدول

 Emotionalmaturity rumination 

emotionalmaturity 

Pearson Correlation 1 **.376- 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 110 110 

rumination 

Pearson Correlation **.376- 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

کمتر  1010شده و از  10111نمره  sig.، به بررسی رابطه بلوغ عاطفی و نشخوار فکری پرداخته شده که با توجه به اینکه 1در جدول 

 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. %90شده است، درنتیجه با احتمال 

 

 گيري نتيجه و بحث
عاطفی با اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری رابطه معناداری وجود ندارد و بین بلوغ  1و  1، 0، 3با توجه به نتایج حاصله در جداول 

فکری رابطه معناداری وجود دارد؛ عالوه براین بین اضطراب اجتماعی و بلوغ عاطفی رابطه معنادار وجود دارد بین اضطراب اجتماعی و نشخوار

اداری وجود دارد؛ می توان نتیجه گرفت که افرادی که دارای نشخوار و همچنین نتایج نشان داد بین بلوغ عاطفی و نشخوار فکری رابطه معن

و همچنین  فکری هستند دچار اضطراب اجتماعی می شود برای این موضوع نیاز است که تفکرات و افکار مزاحم را درمان و کاهش داد

توان برای کاهش آنها جلساتی را برای یمشخص است که بلوغ عاطفی بر نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی یک به یک اثرگذار است و م

 تسریع بلوغ عاطفی در نظر گرفت. 

( به بررسی نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره ناسازگار اولیه 1491مجدارا و همکاران )

اضطراب اجتماعی و افسردگی معنادار بود. همچنین اثر غیر مستقیم های ناسازگار اولیه بر پرداختند.یافته ها نشان داد اثر مستقیم طرحواره

های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم طرحواره های اولیه از طریق نشخوار فکری به اضطراب اجتماعی و افسردگی معنادار بود. یافته

ر فکری بر افسردگی شدت بیشتری در مقایسه با سایر های ناسازگار اولیه بر اضطراب اجتماعی و اثر غیر مستقیم آن از طریق نشخواطرحواره

بینی نمایند. توانند اضطراب اجتماعی و افسردگی را پیشفکری بطور معناداری میهای ناسازگار اولیه و نشخوارمتغییرها دارد. طرحواره

ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی و افسردگی های توان نتیجه گرفت که نشخوار فکری بین طرحوارههای این پژوهش میبراساس یافته

باشد. شباهت پژوهش حاضر با پژوهش فوق در دو متغییر اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری است که نتایج یکسانی دارای نقش میانجی می

ر پژوهش حاضر از تفاوت آنهاست. را داشت در واقع بین اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری ارتباط معناداری وجود دارد. متغییر بلوغ عاطفی د

 در پژوهش فوق از متغییر افسردگی و طرحواره ناسازگار اولیه نیز استفاده شده است.

( به بررسی رابطه بین استرس و تاثیر منفی با نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی پرداختند. نتایج نشان 2110) 24والناس و سزنتاگوتا

نشخوار فکری و استرس به طور قابل توجهی ینی کننده نشخوارفکری و اضطراب اجتماعی است. هر دو ،داد که استرس و تأثیر منفی پیش ب

دهد که رابطه بین استرس و اضطراب اجتماعی و تأثیر منفی و کردند. این مطالعه شواهدی را ارائه میاضطراب اجتماعی را پیش بینی می

پژوهش فوق رابطه معناداری بین نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی یافت. شباهت  اضطراب اجتماعی معنادار است.پژوهش حاضر همانند

پژوهش حاضر با پژوهش فوق در دو متغییر اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری است که نتایج یکسانی را داشت در واقع بین اضطراب اجتماعی 

وهش حاضر از تفاوت آنهاست. در پژوهش فوق از متغییر استرس نیز و نشخوار فکری ارتباط معناداری وجود دارد. متغییر بلوغ عاطفی در پژ

  استفاده شده است.

                                                           
23- VĂLENAȘ & SZENTAGOTÁI 
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