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 چکيده

ی افسردگی براساس نشخوار فکری، دشواری در تنظیم هیجان و هانشانهبینی هدف از پژوهش حاضر، پیش

بوکان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع  واحدراهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد 

ردانی دانشگاه آزاد دانشجویان مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی و کا کلیه پژوهش جامعههمبستگی و 

دانشجوی  473بر اساس جدول مورگان  .بودندنفر  1791که تعداد  بود 79-79اسالمی بوکان در سال تحصیلی 

ابزارهای پژوهش  ی به عنوان نمونه انتخاب شدند.اخوشهگیری نمونهمقطع کارشناسی و کاردانی به روش 

مقیاس  (،8007) ماروهوکسما و  نشخوار فکری نولنپرسشنامه ، )ویراست دوم(شامل پرسشنامه افسردگی بک 

 (1779)پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر(، 8003دشواری در تنظیم هیجان گرتز و رومر )

نشان داد که بین نشخوار فکری و  هایافته .صورت گرفته است Spssها با نرم افزار تجزیه و تحلیل داده .بود

( رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین دشواری در تنظیم P <0/01)داری های افسردگی در سطح معنینشانه

( رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین P <0/01)داری های افسردگی در سطح معنیهیجانات با نشانه

رابطه منفی و معنا دار ( P <0/01)داری ی افسردگی در سطح معنیهاراهبردهای مقابله با استرس و نشانه

 وجود داشت.

ظیم دشواری تن ،افسردگی، مقابله با استرس یهانشانهنشخوار فکری، افسردگی،  :واژگان کليدي
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 2 خضرپورليال ، 1 علی مصطفایی

 .دکترای روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی و استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور 1
 .کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد بوکان 8
 

  نام نویسنده مسئول:

 خضرپورليال 

، بر اساس نشخوار فکري، دشواري در تنظيم افسردگی هاينشانه بينیپيش

 در دانشجویان دانشگاه آزاد بوکان راهبردهاي مقابله با استرس هيجان و

 14/9/1477 تاریخ دریافت:

 17/7/1477 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 بيان مسئله

روانشناسی این اختالل به . در طی تاریخ رسدینمارزشمند به نظر  چیز یچهبه استرس است که در آن  العملعکسافسردگی نوعی 

زیادی در این زمینه صورت گرفته و حجم وسیعی از  یهاپژوهش روینازابوده است و  موردتوجهناگوار و شیوع باال همواره  یامدهایپدلیل 

 سعهتودرحال یکشورهان اختالل در سازمان جهانی بهداشت میزان شیوع ای یبرآوردهارا به خود اختصاص داده است. طبق  منابع مالی و انسانی

احتمال این بیماری  8089ی بوده و تا سال گزارش این سازمان افسردگی چهارمین علت ناتوانی در جوامع بشر اساسر برو به افزایش است. 

درصد در  7/4افسردگی با شیوع ایران در  شدهانجام هاییبررس. طبق ها را به خود اختصاص خواهد داددومین علت ناتوانی ناشی از بیماری

)اسالمی اکبر و همکاران،  برندیمافسردگی و اضطراب رنج  عالئماز  یبررس مورددرصد افراد  81روانی بوده و بر همین اساس  هاییماریبس أر

1478: 97). 
 هاانشگاهدتعداد با گسترش  و این دهندمیاز جوانان را تشکیل  توجهیقابلو تعداد  باشندمیدانشجویان سازندگان فردای کشور خویش 

باالترین شیوع طول  پزشکیرواندر بین اختالالت  افسردگی لاختال .(13. 1474)ایلدرآبادی، اند شاکز آموزش عالی در حال افزایو توسعه مر

است که آن را سرماخوردگی روانی نام  جرای قدریبه(. این اختالل 949 :1479، 1همکارانو  درصد( را داشته است )سادوک 19)حدود  عمر

خود  کشنده را بهغیر هایبیماریسهم بار  ترینبزرگ تنهاییبهدر جهان است که  هابیماریچهارمین عامل عمده بار این اختالل . اندنهاده

 (.14 :1477، وهمکاران )آذرگون دهدمیاختصاص 

فکر احساسات گناه، مشکل در ت ،شتها، تغییر در خواب و فعالیت، فقدان انرژیافسردگی نوعی اختالل خلقی است که با تغییر در وزن و ا

یا ناتوانی  اصلی افسردگی، غمگینی شدید و عالئم(. 7 :1479 فرهمند، و )بشارت همراه استو افکار تکراری مرگ و خودکشی  گیریتصمیمو 

و  )کرینگ استجسمی  هایناراحتیدردها و  ،کمبود انرژیردگی شامل خستگی، جسمی افس عالئم ،از تجربه کردن خوشی و لذت است

مرگ زودرس، کاهش  ی همچون، ناتوانی جسمی و هیجانی،افسردگی در صورت عدم درمان، موجب مشکالت زیاد (.874 :1477 ،8همکاران

است. ه شدشناختهمؤلفه افسردگی  ترینمهمیکی از  عنوانبهنشخوار فکری  (.4 :1479)رنجبری،  شودمیکارایی فرد و مشکالت خانوادگی 

 :1473پور، )نظامی ل مسئله و انگیزش شودموجب افزایش اثرات خلق منفی روی ح تواندمیگذارد و مینشخوار فکری بر خلق افسرده اثر 

99.) 

هیجانی و جسمی در  طرد کننده، تجاربی از آزار جنسی،، والدین کنندهکنترل ازحدبیشعواملی همچون اختالالت هیجانی، والدین 

و  4(. لیوبومیرسکی73 :1471و همکاران،  مجره )اسدی اندشدهمعرفی سالیبزرگعوامل مرتبط با نشخوار فکری در  عنوانبهدوران کودکی، 

 شدهارائهکری و تعاریف زیادی از نشخوار ف هامدل .هم نشان دادند که نشخوار فکری با سطح باالتر عالئم افسردگی مرتبط است 3 نولن هوکسما

 تکرارشوندهتفکر  عنوانبه. در این نظریه، نشخوار فکری هست 9نولن هوکسما 9پاسخ هایسبک هاست که نیرومندترین نظریه در این مورد، نظری

 . (301 .8007نولن هوکسما و همکاران، ) تاس شدهعالئم افسردگی، علل احتمالی و پیامدهای این عالئم تعریف یدرباره

ی مثبت و منف هایهیجان تنظیم هیجان شامل تنظیمت. تنظیم هیجان اس در دیگر از متغیرهای مرتبط با افسردگی، دشوارییکی 

 ردهایراهب کارگیریبهدشواری در تنظیم هیجان باعث . یافته باشد سازش یافته یا ناسازشیک موقعیت خاص،  برحسب تواندمیکه  است

ی و هیجان هایآشفتگی، دشواری در کنترل رفتارها هنگام مواجه با پذیرشغیرقابل هایپاسخ. شودمی هاهیجانبه  دهیپاسخسازش نایافته 

 از سویی دیگر سرکوب (.1079 :8018، 9و همکاران هستند )تال راهبردهااز این  هایینمونهاز اطالعات هیجانی،  ملکانقص در استفاده 

، مکارانو ه )رضوان دهدمیافزایش  ژیکی فرد را در هنگام بروز هیجانفیزیولو هایفعالیتبلکه  دهدنمیهیجانی را کاهش  تجربه تنهانههیجان، 

 بینیشپیشدت عالئم افسردگی متعاقب را  توانندمیتنظیم هیجان  در هایینقصکه  دهندمی، مطالعات طولی نشان طورکلیبه(. 898 :1479

 (.94 :1479، و همکاران )عابدی کنند

، اول معمارباشی) شودمی نامیده ایمقابلهروانی را تدبیر کند، راهبردهای  فرایندهای کندمیفرایندی که از طریق آن شخص سعی 

دانشجویان در زمان تحصیل و در پایان تحصیالت، با سه  مرتبط با افسردگی است. متغیرهایاز دیگر  با استرس،راهبردهای مقابله  (.4 :1470

 درصد توانندمیاین شرایط خاص . شغل، ازدواج و انتخاب همسر آینده و نداشتن تفریح انتخابد؛ مواجه هستن (زا)استرس ورآدلهرهموضوع 

                                                           
1. Sadock & et al  
2. Kring & et al 
3. Lyubomirsky 
4. Nolen-houseman 
5. Response styles 
6. Nolen hoksema 
7. Tull & et al 
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که  محققان این خود استرس نیست نظر از .(991 :1478را در میان دانشجویان را توضیح دهند )منتظری و همکاران،  باالی ابتال به افسردگی

زا، استرس چگونگی مقابله با شرایط . بنابراینشودمیمقابله با آن است که موجد بیماری  شیوه، بلکه شودمیباعث اختالالت روانی یا فیزیکی 

ی دها(. افراد افسرده معموالً از راهبر194 :1779 ،7و همکاران )فولکمن فیزیکی و رفتاری ناشی از آن است کلید عوارض مثبت و منفی روانی،

 (.441 :1477، و همکاران )کرینگ کنندمیمدار( استفاده مانند خودکشی )راهبردهای هیجان کارآمدغیر

 زمانیاست )حائز اهمیت حفظ سالمت روانی این گروه  ،دهندیمکنونی ما را بیشتر جوانان و نوجوانان تشکیل  جامعهبا توجه به اینکه 

. باشندیمفراوان  یهااسترسشرایط سنی و موقعیت خاص اجتماعی در معرض  دانشجویان به دلیل اندر این می (.19 :1471 و همکاران،

 :1478، منتظری و همکاران)ین دانشجویان در حال افزایش است روانی در ب هاییماریبکه میزان شیوع اختالالت و  دهدیممطالعات نشان 

سترده ، انجام مطالعات گکندمیکه این بیماری به فرد، نظام سالمت و جامعه تحمیل  توجهیقابلو بار  با توجه به شیوع باالی افسردگی (.991

، گام اول جهت هابیماریضروری است. بدهی است همانند تمام مناسب پیشگیری و درمان و مدیریت این بیماری  هایروشبرای اتخاذ 

 .است اجرایی مناسب جهت ارتقای سالمت روان جامعه هایبرنامه حلراهپیشگیری و کاهش افسردگی، انجام مطالعات و سپس ارائه و تدوین 
راد و اف هایویژگیتوجه به  این فشار روانی در افراد با ،(، جزء الینفک زندگی انسان است)افسردگی استرس و عوارض آن کهئیآنجا از

. با میابیمیمؤثر بر میزان استرس و افسردگی ناشی از آن دست  ایمقابلهآن متفاوت است، پس با پی بردن به راهبردهای  ساززمینهعوامل 

که آیا نشخوار فکری،  سؤالو سنجیدن این  افسردگی هاینشانه بینیپیش اهمیت بررسی سالمت روان دانشجویان با استفاده از توجه به

هدف لذا  ؟کنند بینیپیشافسردگی را  هاینشانه توانندمیدرونی  متغیرهای عنوانبهمقابله با استرس،  راهبردهایشواری تنظیم هیجان و د

اه ای دانشجویان دانشگاساس نشخوار فکری، دشواری در تنظیم هیجان و راهبردهای مقابلهبرهای افسردگی بینی نشانهاز این پژوهش، پیش

 ستان بوکان هست.آزاد شهر
 

 پيشينه نظري
برای انجام دادن  ایانگیزهواقع او  و در یابدمیکاهش  شدتبهبیمار،  هایفعالیتاختالل روانی است که طی آن  ترینرایجافسردگی 

و تمرکز حواس وی نیز به میزان زیادی پایین  کندمیپیدا کاهش  اشزندگی هایمهارتبسیاری از کارها نخواهد داشت. فرد افسرده انرژی و 

هیجانی،  هایعارضه، افسردگی در (.894 :1479گنجی، ) ر او بسیار قوی استگناه دساس . گاهی پرخاشگر و گاهی ناامید است. احآیدمی

غمگین، نومید، »را معموالً  هاآنهیجانی افراد افسرده منفی است و مردم  هایتجربه. شودمیو شناختی دیده انگیزشی، رفتاری، فیزیکی 

 (. 883 :1479همان، ) کنندمیتوصیف « و دلسرد نشاطبیپریشان، محزون، 

نیازمند  DSM-IV-TR( در MDDتشخیص اختالل افسردگی اساسی ) :برای اختالل افسردگی اساسی DSM-IV-TR یهامالک

هفته در فرد وجود داشته باشند؛ مشکالت  8ت به مد کمدستو در بیشتر ساعات روز،  روز هرمورد از عالئم زیر، تقریباٌ  3آن است که حداقل 

افکار و  یریگتصمیممشکل در تمرکز کردن، تفکّر یا  ،ارزشیبیاحساسات ، کمبود انرژی ،حرکتی -روانی قراریبیکندی یا خوابی(، خواب )بی

 اندقرارگرفته بررسی موردنظری متعددی  هایدیدگاهعلل افسردگی از  (.874 :1477کرینگ و همکاران، ) مرگ یا خودکشی درباره تکرارشونده

 شناسییستز هاینظریه فرضپیش شناختی اشاره کرد.ن پویشی، دیدگاه رفتاری و دیدگاه روا نظریه، شناختیزیست هاینظریهبه  توانمیکه 

ه ، یا نارسایی عمل فیزیولوژیایی کشودمینهفته است که از طریق توارث از والدین به فرزندان منتقل  هاژناین است که علت افسردگی یا در 

، یعنی پیونددمیبسیاری از پژوهشگران، عوامل ارثی را همراه با آنچه در زندگی شخص به وقوع غیرارثی داشته باشد. ارثی یا  پایهممکن است 

 (.490: 1479)آزاد،  دانندمیو رفتارهای ناشی از آن  محیطی را علت احتمالی افسردگی -وانیارثی و فشارهای ر هایآمادگیترکیب 

ه دیگران ب اندازه از بیشخود شده است، وابستگی  یمتوجه: خشمی که کنندمیپویشی بر سه علت افسردگی تأکید روان پردازاننظریه

موجب افسردگی  مدتکوتاهضایعاتی که در تأکید بر  جای به مجموع درپویشی اونر نظریه .هاهدفو درماندگی برای رسیدن به  نفسعزتبرای 

گی افسرد مدتکوتاهاینکه به تسکین  جایبهروان پویشی  هایدرمانبه همین نحو، . کندمیبرای آن تأکید  درازمدت، بر آمادگی شوندمی

 که افسردگی و کنندمییادگیری فرض  پردازاننظریه (.39 : 1478سلیگمن، روزنهان و)تمایل دارند  درازمدتگرایش داشته باشند، به تغییر 

 سازیشرطیدر مورد  7اسکینر. الفوسیعی تحت تأثیر مطالعات بی. طوربهپردازان یادگیری نظریه از. بسیاری اندوابستهفقدان تقویت به هم 

 (.473 :1479آزاد، ) اندبوده 10عاملی )کنشگر(

 جربهتاین است که یک  ،نظریهاین  افسردگی وجود دارد نظریه شناختی است. اساس دربارهکه امروزه  شناختیروان نظریه نفوذترین با

 حادثه هدربار هاآناست به دلیل روش متفاوت نظر این تفاوت ممکن بسیار متفاوتی بگذارد. قسمتی از  معین ممکن است روی دو فرد تأثیر

                                                           
8. Folkman & et al 
9. b f skinner 
10. operant conditioning 
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تی. افسردگی است. آرون. یدربارهشناختی  نظریه ترینمهم( 1799) نظریه بک (.471 :1479آزاد، ) شدبانسبت به آن  هاآنحدود شناخت 

دید بک دو مکانیزم موجب افسردگی  . ازشودمیدرمان جدیدی را بنیاد نهادند که درمان شناختی خوانده ( 11آلیس)همراه با آلبرت  بک

 ؛بک باور داردکه  منطقیو خطاهای  شوند(جاری و آینده تشکیل می خود، تجربه )که از افکار منفی درباره گانان شناختی: سه شوندمی

ر هشود که میپنج خطای منطقی متفاوت در تفکر ، فرد افسرده مرتکب ن مکانیزم افسردگی است. از دید اوخطاهای منظم در منطق، دومی

روزنهان ) یسازشخصیو کوچک نمایی، و  نماییبزرگگزینشی، تعمیم مفرط، استنباط دلخواه، انتزاع  :کنندمیتجربیات او را تیره  هاآنیک از 

 .(39-37: 1478و سلیگمن، 

 که نقش اساسی در. بطوریاندکنندهاری، چرخان، خود متمرکز و افسرده عمومی است و به افکاری اشاره دارد که تکر واژهنشخوار فکری 

وارد  ، به طور غیرعمدیگیرندمیپیرامون یک موضوع مشخص شکل که  شودمینشخوار کردن به افکار مقاوم و تکراری گفته افسردگی دارند. 

طبق نظر مارتین و  بر. (199 :1479ولی تبار و حسین ثابت، ) کنندمیموضوعات و اهداف جاری منحرف و توجه فرد را از  شوندمیهوشیاری 

انه را از افکار آگاه ایمجموعهنشخوار فکری  هاآناز دیدگاه که تمایل به تکرار دارد.  کندمیسبک فکری اشاره مفهوم نشخوار فکری به تیسر 

. شوندمیهای محیطی فوری و ضروری باز هم پدیدار محرکو حتی در صورت غیبت  گرددمیکه حول یک موضوع مهم  نمایدمیمعرفی 

 هایهنشانوابسته به  هاآن ادامهحفظ این افکار و  حالدرعینبه حفظ این افکار شود، اما ممکن است منجر  هایینشانه ارائهمحیط بیرونی با 

 (.7 :1473پور و شاحسینی، )معنوینیست محیطی 

تی، ذهنی، زیس هایپدیده صورتبه هاآنهستند  چندبعدی هاهیجان. خورندمیاز آن هستند که ابتدا به چشم  ترپیچیدهبسیار  هاهیجان

گری نظم خودتتنظیم هیجان، شکل خاصی از  (.419: 1477، 18ریو)کرد تعریف  روشنیبه تواننمیهیجان را هدفمند و اجتماعی وجود دارند. 

محیطی خود به شکلی هوشیار یا ناهشیار  هایدرخواستمناسب به دهی پاسخ منظوربهرا  هایشانهیجانو فرایندی است که افراد از طریق آن 

ویدادهای ر زمینه درو به توانایی عمل کردن مؤثر  کندمی تأکیدهیجانی  هایپاسخمفهوم تنظیم هیجان بر ماهیت کارکردی . کنندمیتنظیم 

 هایواکنشتوانایی نظارت، ارزیابی و اصالح  عنوانب( تنظیم هیجان را 8003) رومرگراتز و (. 40 :1474، و همکاران بشارت) هیجانی اشاره دارد

 اند.کردهدر بافت رفتار هدفمند تعریف  ویژهبههیجانی 

مثبت، تمرکز مجدد بر  )ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز مجدد سازگارانه راهبردهایکلی،  دودستهتنظیم شناختی هیجان به  راهبردهای

. شوندمی بندیتقسیم (نشخوارگریسازی و خود، مالمت دیگران، پذیرش، فاجعه)مالمت  ناسازگارانه راهبردهایو  (گیریو دیدگاه ریزیبرنامه

 (.90 :1479، و همکاران )عظیمی شودمی هاهیجانبه  دهیپاسخراهبردهای ناسازش یافته برای  کارگیریدشواری در تنظیم هیجان باعث ب

ناختی مختلف رفتاری، ش پیامدهایمنجر به هیجانی فرد دارند،  تجربهکه بر  توجهیقابلبه تأثیر  توجه باراهبردهای تنظیم هیجان در حقیقت 

 (.41 :1479بشارت و همکاران، ) شوندمیو عصبی 

 عهدهمداوم در حال تغییرند تا از  طوربهرفتاری و شناختی که  هایتالش: اندکردهمقابله را چنین تعریف ( 1779) فولکمنالزاروس و 

الزاروس  (.41 :1470یاری فرد و پرند، خدا) برآیند، شوندمیارزیابی ورای منابع و توان وی  خاص بیرونی یا درونی شخص که هایخواسته

نجام او  کندمیآنکه یک فرایند است؛ چیزی که شخص در شرایط فشار روانی واقعاً فکر ویژگی است: اول دارای سه معتقد است که مقابله

ارد، دبرخورد در اختیار شخص قرار  زمینه است؛ مقابله تحت تأثیر ارزیابی خاص اولیه و منابعی است که برای انجامم، وابسته به . دودهدمی

، تالش شخص برای مسئلهمتمرکز بر  مقابلهمنظور از  (.183 :1479، و همکاران نیکخو) است شدهتعریفمقابله مستقل از نتیجه  سوم اینکه

 و یاری فرداخد)حیطی است تغییر شرایط م بر اساسمقابله با منابع استرس از طریق تغییر رفتارهایی است که تداوم مشکل را در پی دارد یا 

 (.41 :1470 پرند،

و هیجانات منفی  کنندمیرا کنترل  زااسترسناشی از عوامل  هایاسترسفرایندی است که از طریق آن افراد  ایمقابله هایسبک

 شناختی، هیجانی و رفتاری شخص برای کنترل، تالش ایمقابله هایسبکعبارتی به؛ آورندمی دراین عوامل را تحت کنترل  وسیلهبه ایجادشده

محققان  طورکلیبه (.78 :1479حنیفی و امینی، )طلبد میکند یا به مبارزه ید است که فرد را تهد ایویژهبیرونی و درونی  هایدرخواست

: 1470ی، یزدانمدار )مدار و مقابله اجتنابمدار، مقابله شناختی، مقابله هیجانکه عبارتند از؛ مقابله مسئلهکلی را مطرح کردند  مقابلهچهار نوع 

43 .) 
 

 تجربی پيشينه
در اختالل افسردگی جربی اجتناب تهای هیجانی، نشخوار فکری و ( با موضوع تعیین نقش طرحواره1479در پژوهش رضایی و همکاران )

م و قیمستاجتناب تجربی، اثر های هیجانی، نشخوار فکری وطرحوارهش شده است. ی برازخوببهها نشان داد که مدل پیشنهادی اساسی، یافته

                                                           
11. Albert Ellis 
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بینی یشپو دشواری تنظیم هیجان در  Dخصیت نوع بررسی نقش ش هدف با( 1479همکاران )عابدی و پژوهش  معناداری بر افسردگی داشتند.

و دشواری تنظیم هیجان با عالئم  Dشخصیت نوع این پژوهش نشان داد که بین  نتایجیس انجام گرفت. پسوریاز به مبتالافسردگی افراد عالئم 

عاطفه منفی  مؤلفهنیز نشان داد که دو  زمانهمروش آنالیز رگرسیون به  .وجود دارد معنادارپسوریازیس، رابطه مثبت  مبتالبهافسردگی افراد 

توانند عالئم افسردگی یممقیاس فقدان آگاهی هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی همچنین دو خرده  و D و بازداری اجتماعی شخصیت نوع

 بینی کنند.یشپپسوریازیس را بیماری  به مبتالافراد 

های یبآسرابطه بین دفاعی در  هاییسممکانی دشواری تنظیم هیجان و اواسطهین نقش یتع هدف باکه ( 1479) پژوهش رنجبری

 یمن باناای ی دلبستگهاسبکنتایج نشان داد که گرفت، صورت  دانشجویان دانشگاه تهرانبین  ی اضطراب و افسردگی درهانشانهدلبستگی و 

 و یمن با دشواری تنظیم هیجان رابطه مثبت معنادار داردناای دلبستگی هاسبک دارد. اضطراب و افسردگی رابطه مثبت و معنادار یهانشانه

 فسردگی رابطه مثبت معنادار دارد.ی اضطراب و اهانشانهتنظیم هیجان با دشواری 

 وشناختی، نشخوار فکری  یریپذانعطاف اساسبرافسردگی  یهانشانه بینییشپبا موضوع  (1473علیزاده و همکاران )های تایج یافتهن

دگی، آن با افسر هاییاسمقشناختی و خرده  یریپذانعطافنشان داد که بین گاه آزاد اسالمی شهر تبریز، دانشجویان دانشبین  آگاهی درذهن

وجود داشت. همچنین رابطه بین  دارییمعننشخوار فکری با افسردگی همبستگی مثبت و بین  و وجود داشت داریمعنهمبستگی منفی و 

 .کنندیمدرصد افسردگی را تبین  99مجموع  بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که این متغیرها در داریمعنافسردگی منفی و آگاهی با ذهن

حل مسئله در رابطه بین های یوهشی و امقابلهی هاسبکی اواسطهتعیین نقش  هدف با( که 1473پور و همکاران )در پژوهش نظامی

عد اجتنابی ب جزبهبین ابعاد نشخوار، ابعاد حل مسئله، شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نشخوار فکری و افسردگی در دانشگاه آزاد قم انجام 

بطه ی رای با افسردگالهمقاببعد حمایتی و حل مسئله، با افسردگی رابطه مثبت معنادار و بعد شناختی سبک  جزبهی، امقابلهو ابعاد سبک 

های حل مسئله و ابعاد شناختی، جسمانی یوهش درماندهی و مهارگرمعادالت ساختاری نیز نشان داد که دو بعد منفی معنادار داشت و نتایج 

حاکی از آن است که رابطه های پژوهش ی دارند. یافتهاواسطهی، در رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی نقش امقابلهی هاسبکو هیجانی 

 اهد شد.تبین خو ترجامعتر و یقدقسازنده حل مسئله غیر هاییوهشی و امقابلهی هاسبکی اواسطهبین نشخوار و افسردگی با توجه به نقش 

کارشناسی مقطع ضطراب و استرس در میان دانشجویان بررسی سطح افسردگی، ا هدف باکه  (0188) 14ایرول دمیر باتیر مطالعه

 > r = 85; pو اضطراب و استرس ) (r = 81; p<0/01) اضطراب ارتباط بین افسردگی وصورت گرفت، نشان داد که  موسیقی در ترکیه

بین جنسیت و افسردگی، اضطراب و یا  داریمعنیآماری ارتباط  لحاظ ازبودند.  دارمعنی( r =78; p<0/01) افسردگی( و استرس و 0/01

وب یا خدانشجویان با موقعیت اقتصادی موقعیت اقتصادی نامساعد سطح افسردگی باالتری نسبت به دانشجویان با  استرس وجود نداشت.

 سطح متوسط داشتند.

 شدهانجام افسردگی و اضطراب درمان در مسئله حل رفتاری -شناختی مداخله تأثیر دربارهکه ( 8008) همکاران و شالر مطالعه در

 اضطراب معرض در مرتب که بودند سرطان بیماری دارای همگی مادران این و شدند انتخاب نمونه عنوانبه مادر 78 تعداد تحقیق این در. است

 مسئله حل مهارت آزمایش گروه به هفته 7 مدت به کنترل، و آزمایش هایگروه در هانمونه نمودن جایگزین از بعد .داشتند قرار افسردگی و

 گیریمچش طورب آزمایش گروه که داد نشان پژوهش این هاییافته وتحلیلتجزیه. ندادند آموزش ایبرنامه هیچ کنترل گروه به و دادند آموزش را

 اضطراب کاهش بر مسئله حل مهارت آموزش تأثیر دهند نشان تغییری چنین بنابراین است، کرده تغییر افسردگی و اضطراب و عاطفی نظر از

 .است افسردگی و

 مطالعه نیا .دادند انجام را خودکشی به مربوط افکار کاهش در مسئله حل اثربخشی (1773) 19مورای و دالی ،13وییل مک مطالعه در

 آموزش که داد نشان پژوهش نیا هاییافته. بودند کرده مسموم را خودشان خودکشی قصدبه که گرفت صورت مسموم ماریب 47 روی بر

 نیهمچن و است مؤثر اجتماعی مسئله حل هایمهارت بهبود ،ادراکی خود شیافزا درماندگی، سطوح کاهش در فردی نیب مسئله حل مهارت

 .بخشدمی بهبود زندگی مستمر مشکالت با کردن مقابله برای را مارانیب درک ییتوانا

 

 روش تحقيق
دانشجویان مقطع کاردانی آماری  . جامعهباشدمیاین پژوهش به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی بوده و به لحاظ هدف کاربردی  

و حجم نمونه مطابق جدول مورگان برابر  1791برابر با  که 1479-79بوکان در سال تحصیلی  دانشگاه آزادمشغول به تحصیل  و کارشناسی

)مقدار  ، نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو(%74 )مقدار آلفا برابر های استاندارد افسردگی بک ویراست دومپرسشنامهباشد. از نفر می 473

                                                           
13. Erol demirbatir 
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)مقدار آلفا  و پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (%77)مقدار آلفا برابر  مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و رومرو (،%77 آلفا برابر

 .استشده استفاده  SPSS-24 استفاده شده که به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از نرم افزار (%71برابر 

 

 هایافته
درصد را زنان  18/33را مردان و  %77/99نفر افراد،  473دهد که از مجموع توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت نشان می

سال،  81تا  17در گروه سنی  %13دهنده نفر پاسخ 473دهد که از مجموع سن نشان می توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسبدهد. تشکیل می

سال سن دارند. توزیع  49تا  41بین  %84سال و در نهایت  41تا  87بین  %89سال،  87تا  83بین  %88سال،  83تا  81از افراد بین  19%

درصد( دانشجوی کاردانی و تعداد  41/39نفر ) 193تعداد دهنده، پاسخ نفر 473دهد که از مجموع میاوانی افراد بر حسب تحصیالت نشان فر

 درصد( دانشجوی کارشناسی هستند. 97/93نفر ) 810

باشد. می 87و نما  87، میانه برابر 94/87افسردگی در بین افراد نمونه برابر  هایدهد که میانگین نشانه، نشان می1محاسبات جدول 

و  47و بیشترین مقدار برابر  19، کمترین مقدار برابر 18/49، واریانس برابر 01/9پراکندگی، انحراف معیار برابر  هایهمچنین از بین شاخص

باشد. همچنین از بین می 93و نما  94، میانه برابر 47/94بین افراد نمونه برابر میانگین نشخوار فکری در  نمره است. 83دامنه تغییرات برابر 

ه تغییرات و دامن 79و بیشترین مقدار برابر  44، کمترین مقدار برابر 79/189، واریانس برابر 41/11انحراف معیار برابر  های پراکندگی،شاخص

باشد. همچنین از بین می 184و نما  184، میانه برابر 99/184میانگین دشواری تنظیم هیجان در بین افراد نمونه برابر  نمره است. 98برابر 

و دامنه تغییرات  191و بیشترین مقدار برابر  70مقدار برابر ، کمترین 07/889، واریانس برابر 04/19پراکندگی، انحراف معیار برابر های شاخص

باشد. همچنین از می 139و نما  149، میانه برابر 93/149میانگین راهبردهای مقابله با استرس در بین افراد نمونه برابر  نمره است. 91برابر 

و دامنه  179و بیشترین مقدار برابر  99، کمترین مقدار برابر 97/497، واریانس برابر 73/17پراکندگی، انحراف معیار برابر  هایشاخص بین

 .نمره است 118تغییرات برابر 
 

 با استرستنظيم هيجان و راهبردهاي مقابله  ، دشوارينشخوار فکريهاي افسردگی، نشانه هايتوصيفی متغير هايشاخص :1جدول 
 

 دامنه بيشترین کمترین واریانس انحراف معيار نما ميانه ميانگين متغيرها

 83 47 19 18/49 01/9 87 87 94/87 هاي افسردگینشانه

 98 79 44 79/189 41/11 93 94 47/94 نشخوار فکري

 91 191 70 07/889 04/19 184 184 99/184 دشواري تنظيم هيجان

 118 179 99 97/497 73/17 139 149 93/149 استرسراهبردهاي مقابله با 

 

 باطینهاي استیافته
جش با توجه به سطح سنوجود دارد. برای بررسی این فرضیه های افسردگی دانشجویان رابطه فرضیه اول: بین نشخوار فکری با نشانه

های افسردگی با همبستگی پیرسون بین متغیر نشانه دهد که مقدار ضریبمتغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان می

های افسردگی باشد. به عبارتی با افزایش نشخوار فکری بر نشانهدار میمعنی 01/0داری باشد که در سطح معنیمی 977/0نشخوار فکری برابر 

 (.8د )جدول شوهای افسردگی هم کاسته میشود و برعکس با کاهش نشخوار فکری، از نشانههم افزوده می
  

 یهاي افسردگ، دشواري تنظيم هيجان و راهبردهاي مقابله با استرس با نشانهنشخوار فکريهمبستگی پيرسون بين متغيرهاي  :2جدول 
 

 وضعيت ضریب همبستگی پيرسون تعداد متغير

 تایید 977/0** 473 نشخوار فکري

 تایید 973/0** 473 دشواري تنظيم هيجان

 تایید -149/0** 473 با استرس راهبردهاي مقابله
 11/1در سطح  داريمعنی **
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 این فرضیه با توجه بهبرای بررسی  های افسردگی دانشجویان رابطه وجود دارد.فرضیه دوم: بین دشواری در تنظیم هیجان با نشانه

ری مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر دشوادهد که نتایج نشان می سطح سنجش متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

باشد. به عبارتی با افزایش دشواری در دار میمعنی 01/0داری باشد که در سطح معنیمی 973/0های افسردگی برابر تنظیم هیجان با نشانه

های افسردگی هم کاسته ، از نشانهشود و برعکس با کاهش دشواری در تنظیم هیجانهای افسردگی هم افزوده میتنظیم هیجان بر نشانه

 . (8)جدول  شودمی
ه بررسی این فرضیه با توجه ببرای  های افسردگی دانشجویان رابطه وجود دارد.فرضیه سوم: بین راهبردهای مقابله با استرس با نشانه

قابله مبستگی پیرسون بین متغیر مکه مقدار ضریب هدهد مینشان نتایج  سطح سنجش متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

باشد. به عبارتی با افزایش مقابله با استرس دار میمعنی 01/0داری باشد که در سطح معنیمی-149/0 افسردگی برابر هایبا استرس با نشانه

 ودشای افسردگی هم کاسته میهنشانهاز نمره  شود و برعکس با کاهش، راهبردهای مقابله با استرسافسردگی هم افزوده میای هبر نشانه

 . (8)جدول 

 

 تحليل چند متغيره
 ینیبپیشدانشجویان را افسردگی  هاینشانهمقابله با استرس،  راهبردهاینشخوار فکری، دشواری تنظیم هیجان و : فرضیه اصلی

و مجذور  999/0 همبستگی چندگانه برابر، 4جدول اساس نتایج بر برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از تحلیل رگرسیون استفاده شد. .کنندمی

خوار نش متغیرهایشده افسردگی توسط واریانس تبیین میزان واریانس مشترک یادهنده شود که نشانیین خوانده میتعکه ضریب  339/0آن 

و خطای معیار برآورد  330/0شده برابر راهبردهای مقابله با استرس است. مجذور همبستگی چندگانه تعدیلفکری، دشواری تنظیم هیجان و 

های متغیر وابسته نشانهوچهار درصد از بین، چهلرهای پیشتوان گفت با کنترل سایر عوامل مجموع متغیدر نهایت می باشد.می 379/3برابر 

 کنند.افسردگی را تبیین می
 

 : خالصه تحليل رگرسيون فرضيه اصلی تحقيق3جدول
 

 خطاي معيار برآورد مجذور همبستگی چندگانه تعدیل شده چندگانههمبستگی  مجذور همبستگی چندگانه

339/0 999/0 330/0 379/3 

 

 01/0داری های افسردگی با متغیر دشواری تنظیم هیجان در سطح معنیبینی نشانهدهد که مدل رگرسیونی پیشنشان می ،3جدول 

افسردگی  هایبین نشخوار فکری، مقابله با استرس و دشواری تنظیم هیجان، متغیر مالک نشانهتوان از روی متغیرهای پیشدار است و میمعنی

 بینی کرد.را پیش

 

 مدل رگرسيون داريمعنی: جدول آنوا مربوط به 4 جدول
 

 داريمعنی F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع

 813/8090 4 934/9190 رگرسيون

 884/80 470 973/9973 باقيمانده 001/0 478/101

  474 889/14749 جمع

 

، 474/0همبستگی چندگانه برابر و مقدار  807/0بر افسردگی برابر  فکریدهد که ضریب رگرسیونی نشخوار ، نشان می9نتایج جدول 

واحد بر  807/0و با افزایش یک واحد در نشخوار فکری،  دهد با کنترل سایر عواملدار است که نشان میمعنی 01/0داری در سطح معنی

، در 491/0و مقدار همبستگی چندگانه برابر  133/0ر تنظیم هیجان بر افسردگی برابضریب رگرسیونی دشواری شود. افسردگی افزوده می

بر واحد  133/0دشواری تنظیم هیجان، دهد با کنترل سایر عوامل با افزایش یک واحد در دار است که نشان میمعنی 01/0 داریسطح معنی

، 009/0و مقدار همبستگی چندگانه برابر  008/0شود. ضریب رگرسیونی راهبردهای مقابله با استرس بر افسردگی برابر افسردگی افزوده می

 دار است.معنی 01/0داری در سطح معنی
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 نمره سایر متغيرها برحسبافسردگی  : تحليل رگرسيون5 جدول

 

 داريمعنی T بتا انحراف معيار ضریب رگرسيون منبع

 001/0 799/10 --- 999/1 999/18 مقدار ثابت

 001/0 499/7 474/0 089/0 807/0 نشخوار فکري

 001/0 987/9 491/0 017/0 133/0 دشواري تنظيم هيجان

 777/0 130/0 009/0 018/0 008/0 مقابله با استرس

 

 گيريبحث و نتيجه
ای راهبرده هیجان و اس نشخوار فکری، دشواری در تنظیماس، بردانشجویانافسردگی  هاینشانه بینیپیش منظوربهتحقیق حاضر 

ین نتایج با ا وجود دارد. معناداریرابطه مثبت و فسردگی ا هاینشانهنتایج نشان داد که بین نشخوار فکری و به انجام رسید.  مقابله با استرس

دیدگاه  هماهنگی دارد. (1471) اسدی مجره و همکاران و (1473همکاران )علیزاده و  (،1473پور و همکاران )ها و نظریات نظامییافته

 وانعنبهنشخوار فکری  داند.میاصلی در شروع و تداوم افسردگی  هایمؤلفههیجانی، نشخوار فکری را از  مورد اختالالتدر نیز شناختی فرا

 آزمایشی و مقطعی نیز در مطالعات متعدد .شده استعالئم افسردگی، علل احتمالی و پیامدهای این عالئم تعریف درباره تکرارشونده تفکر

ئم جنسی در عال هایتفاوتافسردگی شدید و میانجی  هایدورهقوی عالئم، شروع،  کنندهبینی است که نشخوار فکری پیش شدهدادهنشان 

و  شودخلق افسرده، مستقیماً منجر به رشد افسردگی میکردن و شدت بخشیدن به ریق طوالنی طنشخوار فکری از  در واقع ت.افسردگی اس

 دهند.های نشخواری عادت دارند در زمان ناراحتی، سطح باالتری از عالئم افسردگی را نشان میپاسخافرادی که به رو ینا از

و  ضاییرنتایج و تحقیقات ها با این یافتهافسردگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  هاینشانهبین دشواری در تنظیم هیجانات با 

 تجربه تنهانهسرکوب هیجان، هماهنگی و همسویی دارد. ( 1473پور و همکاران )نظامیو  (1479) و همکاران عابدی(، 1479) همکاران

راهبردهای تنظیم هیجان که بعد از  د.دهمیفیزیولوژیکی فرد را در هنگام بروز هیجان افزایش  هایفعالیتبلکه  دهدنمیهیجانی را کاهش 

های شوند که پاسخزیرا موجب تفسیر واقعه به نحوی می حوادث نقش مهمی دارندهیجان منفی شوند، در کنترل گیری هیجان فعال میشکل

 شوند.در کاهش میزان افسردگی فرد مفید واقع میکه  دهندهیجان منفی را کاهش می

نتایج نشان داد که با افزایش راهبردهای  وجود دارد. داریمعنیافسردگی رابطه منفی و  هاینشانهبین راهبردهای مقابله با استرس و 

هماهنگی و همسویی ( 1473پور و همکاران )نظامیتحقیقات  با نتایج و هایافتهاین  .شودمیمقابله با استرس، از میزان افسردگی افراد کاسته 

 شودمیکه موجب هستند  اجتماعی هایمهارتدر  کمبودهاییو  هانقصدارای موارد افراد افسرده از در بسیاری دهد دارد. شواهد نشان می

 هایبکساستفاده از تنبیه( افزایش یابد. لذا ) آزاردهنده تجربه بامیزان دریافت تقویت مثبت مشروط به پاسخ، پایین آمده و میزان مواجهه 

ث حفظ وضعیت مثبت موجود نیز ، باعآن هاینشانهضمن اجتناب افراد از درافتادن در افسردگی و  تواندمیمختلف  هایموقعیتمناسب در 

ترس و اس کنترلبر  توانمی مؤثر ایمقابلهبردن به راهبردهای  با پی ، جزء الینفک زندگی انسان استعوارض آن و استرس که آنجا ازباشد. 

 .یافتدست نیز ناشی از آن  افسردگی
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 و مراجع منابع

رابطه بین عدم تحمل بالتکلیفی،  (1471مهناز نیکوکار ) ؛ عابدینی، مریم؛ پورشریفی، حمید ومجره، سامرهاسدی [1]

 .74 - 78، 3، شماره 3دوره ، روانشناسی بالینیمجله  کری با نگرانی در جمعیت دانشجویی،نشخوار ف

بررسی شیوع  (1478نی، هادی؛ نوری احمدآبادی، مصیب و نوید کالنی )اکبر، رسول؛ کوتی، وسام؛ زارع مرزواسالمی [8]

-97. دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مجله علوم پزشکی زانکو نشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم،افسردگی در دا

99. 

بررسی میزان شیوع افسردگی  (1474ایلدرآبادی، اسحق؛ فیروزکشی، محمدرضا؛ مظلوم، سیدرضا و علی نویدیان ) [4]

، شماره 9دوره  ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،1470 – 71دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال تحصیلی 

8 ،81- 19. 

بخشی آموزش ذهن آگاهی بر ( اثر1477آذرگون، حسن؛ کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین و محمدرضا عابدی ) [3]

پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه  -دو ماهنامه علمی فسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان،کاهش نشخوار فکری و ا
 .14 - 81، 43شماره  ال شانزدهم،، سشاهد

 بعثت.انتشارات تهران:  . چاپ دهم، جلد دوم،شناسی روانیآسیب (1479آزاد، حسین ) [9]

ی دشواری تنظیم اواسطهنقش  (1479ادی، مهدیه؛ رضازاده، سیدمحمدرضا )بشارت، محمدعلی؛ خلیلی خضرآب [9]

-33، 8شماره ، 4. دوره روانشناسی خانواده ناساگار اولیه و مشکالت زناشویی، یهاسازههیجان در رابطه بین روان 

89. 

های یبآسی دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین اواسطهنقش  (1479) فرهمند، هادی و بشارت، محمدعلی [9]

 .9-19، 33، شماره 11دوره  ،اندیشه و رفتاری افسردگی و اضطراب، هانشانهدلبستگی و 

 آموزان مقطعی با پیشرفت تحصیلی دانشامقابلهی هاسبکبررسی رابطه بین  (1479) فریبا و امینی، زهراحنیفی،  [7]

 .70-107، 8سال هشتم، شماره  ،پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی متوسطه شهر تهران،

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تهران. ،ی مقابله با آنهاروشاسترس و  (1470خدایاری فرد، محمد و پرند، اکرم ) [7]

های هیجانی، نشخوار فکری و اجتناب (. نقش طرحواره1479رضایی، مهدی؛ غضنفری، فیروزه و رضایی، فاطمه ) [10]

-187، 39، شماره 18، دوره شناختیهای نوین روانپژوهش فسردگی اساسی: کاربرد تحلیل مسیر،تجربی در اختالل ا

109. 

شادکامی و نشخوار فکری (. تأثیر تنظیم هیجان بر 1479) بهرامی، فاطمه و عابدی، محمدرضارضوان، شیوا؛  [11]

 .891-899، 4، شماره 18دوره  ،روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایرانمجله  دانشجویان،

ی اواسطههای دلبستگی: نقش یبآساساس ی اضطراب و افسردگی برهانشانهبینی پیش (1479) رنجبری، توحید [18]

 تهران.اعی، )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه شهید بهشتی، های دفیسممکاندشواری تنظیم هیجان و 

، ترجمه یحیی شناسی روانیآسیب -روانشناسی نابهنجاری( 1478) دیویدال؛ مارتین ای.پی، سلیگمنروزنهان،  [14]

 تهران: نشر ارسباران. ،8و  1، جلد 19چاپ  سیدمحمدی،

یه پاای سالمت روان نوجوانان پسر و دختر در یسهمقابررسی  (1471شهری، پروین و زارعی، اقبال ) زمانی، فرشته؛ [13]

 .11-87سایت ام. اس. ای.  استان مرکزی، متوسطهدوم مدارس شبانه روزی مقطع 

 ،بالینی: علوم رفتاری/ روانپزشکی خالصه روانپزشکی (1479) سادوک، بنجامین؛ سادوک، ویرجنیا و روئیز، پدرو [19]

 ترجمه دکتر فرزین رضاعی، چاپ دوم، جلد اول، تهران: انتشارات ارجمند.

و  Dنقش شخصیت نوع  (1479ده امامی، محمدحسن؛ احسانی، امیرهوشنگ و مهدی جعفری )عابدی، صادق؛ دواز [19]

، 8، شماره 7 دوره ،پوست و زیبایی فسردگی افراد مبتال به پسوریازیس،بینی عالئم ادشواری تنظیم هیجان در پیش

78-91. 

اینترنتی(  -رفتاری )اجرای حضوری -ناختیبخشی درمان ش( اثر1479عظیمی، مریم؛ مرادی، علیرضا و جعفر حسنی ) [19]

پژوهشی پژوهش در سالمت  -فصلنامه علمیخوابی و افسردگی، تنظیم هیجانی افراد با همبودی بیی راهبردهابر 
 .37-91، 1، شماره 11دوره  ،شناختیروان
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ی افسردگی براساس هانشانهبینی پیش (1473یوسفی، الناز؛ فرورشی، محمود و مسعود ذوقی )لیزاده، اصغر؛ حاجیع [17]

 ال، سمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ر فکری و ذهن آگاهی در دانشجویان،پذیری شناختی، نشخواانعطاف

 .19-87، 1، شماره 8

حمید  ترجمه ،شناسی روانیآسیب( 1477) ؛ جانسون، شری لجانمکرینگ، آن. م؛ دیویسون، جرالد سی؛ نیل،  [17]

 تهران: انتشارات ارجمند. پور،شمسی

 .، انتشارات ساواالنتهران ،.DSM-5اساس شناسی روانی برآسیب( 1479گنجی، مهدی ) [80]

مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی و  (1470معمارباشی اول، مژگان ) [81]

ی دانشکده علوم تربیتانی )پایان نامه کارشناسی ارشد(، روهای روانی و غیریمارستانبسالمت روان در کادر پرستاری 

 و روانشناسی، دانشگاه مشهد.

، 3 دوره، تأمل ،ی روان سنجی مقیاس نشخوار فکریهاشاخصبررسی  (1473پور، داود و شاحسینی، آرزو )معنوی [88]

 .7-19، 1شماره 

( 1478یده؛ طاووسی، محمود؛ هاشمی، اکرم و طاهره رستمی )تظری، علی؛ موسوی، سیدجواد؛ امیدواری، سپمن [84]

شماره  ،18دوره  ،دانشگاهیفصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد  مند متون پژوهشی،افسردگی در ایران مرور نظام

9 ،973-999. 

های حل مسئله در نشخوار فکری و افسردگی هیوشی و امقابلهی هاسبکی اواسطهنقش  (1473پور، الهام )نظامی [83]

 .91 – 97، 1، شماره 7دوره  ،مجله علوم رفتاری دانشجویان،

هیجانی با ی و هوش امقابلهرابطه راهبردهای  (1479نیکخو، حمیدرضا؛ جدیدی، محسن و محمدمهدی شمسایی ) [89]

، 1دوره  ،های وابستهینهزمفصلنامه علوم تربیتی و  ن،بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد روده

 .183-147، 8شماره 

منفی و خاطرات مزاحم در افسردگی،  یهانگرشنقش افکار خودکار منفی،  (1479ثابت، فریده )و حسین تبار، زهراولی [89]

 .199-197 ،89شماره  هفتم، سال ،شناسی بالینیمطالعات روانفصلنامه 

ی و شادکامی در دختران و پسران امقابلهی هاسبکبررسی رابطه بین نگرش دینی،  (1470اله )یزدانی، فضل [89]

 دکتری روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی. رساله های اصفهان،یرستاندب

[28] Erol demirbatir, R. (2012). Undergraduate music students' depression, anxiety and 

stress levels: a study from turkey. Social and behavioral sciences, 46, 2995-2999. 

[29] Folekman. lazarus R. S, pimley, S, Navacek, J. (1987). Age differences in stress and 

coping process.” Journal of psychology and aging, 2, 171-184. 

[30] Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion 

regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of 

the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and 

behavioral assessment, 26, 41-54. 

[31] Lazarus, RS. Folekman, s. (1984). Stress appraisal and coping. New York: Spring 

publishing company.127-139. 

[32] McLeavey, B, C., Daly, R, J, Murray, C,.(1994). Interpersonal  problem- solving 

deficits in self- poisoning patients. Suicide and life – threatening behavior, 17,33-49. 

[33] Nolen-hoeksema, S.wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking 

rumination.perspectives on psychological science. 3 (5): 400-424. 

[34] Tull, M. T., Weiss, N. H, Adams, C, E., & Gratz, K.L. (2012). The contribution of 

emotion regulation difficulties to risky sexual behavior within a sample of patients in 

residential substance abuse treatment. Journal of addictive behaviors, 37, 1084-1092. 

 

http://www.psyj.ir/

