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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای فراشناختی در افسردگی زنان متأهل شهر تهران بود .روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان متأهل مراجعهکننده به خانههای سالمت شهرداری شهر تهران است که از بین
 4منطقه ( )3،7،8،21شهرداری شهر بزرگ تهران بودند .روش نمونهگیری خوشهای چند مرحله ایی بود که جهت تعیین حجم نمونه
با استفاده از فرمول فیدل و تاباخنیک ( )2992تعداد  254نفر از زنان انتخاب شد؛ که درنهایت  251پرسشنامه مورد تحلیل قرار
گرفت .ابزارهای مورداستفاده ،پرسشنامه فراشناخت ولز ( )MCQ-30و پرسشنامه افسردگی بک  (BDI-II) 1بودند .تجزیهوتحلیل
دادهها به روش همبستگی و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرمافزار  SPSS-22انجام گرفت .یافتهها نشان داد که بین باورهای
فراشناختی و افسردگی رابطه و معناداری دارند .با توجه به یافتههای این پژوهش مبنی بر رابطه باورهای فراشناختی با افسردگی
وجود مشاورین مجرب در خانههای سالمت بهمنظور ارائه آموزش و مشاوره به زنان متأهل جهت تعدیل باورهای فراشناختی آنها
ضروری است همچنین پژوهش حیطههای فراشناختی زنان با افسردگی رابطه دارد و با توجه به اهمیت و ضرورت آگاهیهای
فراشناختی آموزش این راهبردها توصیه میشود.
واژههای کليدی :باورهای فراشناختی ،افسردگی ،زنان متأهل.
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مقدمه
خانواده 2محل ارضای نیازهای 1مختلف جسمانی ،عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت
چگونگی ارضا آنها و تجهیز شدن به تكنیکهای الزم ،ضرورتی انكار ناپذیر میباشد (ادلتی ،ردزوران .)1128 ،3خانواده بهنجار
نقش اساسی در سالمت و بهزیستی کل جامعه دارد و زوجین (با تأکید بر زنان) بهعنوان نیروی تعیینکننده ،جهت و شیوه حرکت
خانواده در چرخه زندگی آن نقش بنیادی ایفا میکند (عامری و همكاران .)2398 ،از آنجائی که بخش عمدهای از تصمیمگیری برای
مقابله با مسائل و مشكالت شخصی ،روانی ،اجتماعی ،عاطفی ،اقتصادی ،خانوادگی ،تحصیلی و رفتاری فرزندان در آینده بر عهده
مادران و زنان متأهل است توجه بهسالمت روانی آنها اهمیت مییابد .یكی از ابعاد سالمت روانی افراد میزان افسردگی آنان است.
اختالل افسردگی ،یكی از شایعترین اختاللهای روانی است (آونولی ،شلی ،سونسن .)1127 ،4زنان  2/5تا  3برابر باالتر از مردان
میزان افسردگی را تجربه میکنند .اختالل افسردگی اساسی در هر سنی میتواند ظهور کند ،اما احتمال شروع هنگام بلوغ بهطور
محسوسی افزایش مییابد (انجمن روانپزشكی امریكا .)1129 ،اختالل افسردگی در بین اختاللهای روانپزشكی باالترین شیوع
طول عمر (حدود  27درصد) را دارد .تقریباً در سراسر جهان ،تمام کشورها و فرهنگها دیدهشده که شیوع اختالل افسردگی اساسی
در زنان دو برابر مردان است (سادوک ،5سادوک و روییز .)1127 ،6بر اساس مطالعه ملی بیماریها و آسیبها در ایران ،افسردگی
سومین مشكل سالمتی کشور است (منتظری ،موسوی ،امیدواری ،طاووسی و همكاران .)1128 ،بار قابلمالحظهی هیجانی ،اجتماعی
و اقتصادی اختالل افسردگی اساسی برای مبتالیان ،خانواده و اجتماع از یک سو و تخمین شیوع ساالنه  1/9تا  21/6درصد جمعیت
عمومی (هاسین ،گوودین ،سیسمون 7و همكاران ،)1115 ،همچنان افسردگی را در حوزهی مسائل بهداشت روان بهعنوان یكی از
محورهای اساسی در پژوهشها باقی نگهداشته است .در این میان افسردگی زنان متأهل شهر تهران بهعنوان متغیر مالک تحقیق حاضر
بررسی میشود.
یكی از سازههای روانشناختی که در پژوهشهای مختلف با طیفی از مشكالت روانشناختی ،از قبیل افسردگی و اضطراب رابطه
نشان داده است ،باورهای فراشناختی است (استوبر1125 ،8؛ بشارت1111 ،؛ بشارت ،نادعلی ،زبردست و صالحی2387 ،؛ فلت،9
بسر ،21دیویس 22و هویت.)1113 ،21
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باورهای فراشناختی یكی دیگر از سازههای روانشناختی است که در پژوهش حاضر بهعنوان متغیر پیشبین در ارتباط با افسردگی
زنان متأهل شهر تهران بررسی میشود .به نظر میرسد رویدادها و اتفاقات پیرامون افراد باعث تنش اضطراب و افسردگی آنها
نمیشود ،بلكه دیدگاهها و باورهای افراد از رویدادها و اتفاقات است که منجر به افسردگی در آنها میشود و زندگی فرد را با مشكل
مواجه میکند .فلین 2معتقد است که یک باور از آن جهت مهم تلقی میشود که با باورهای دیگر فرد در ارتباط است؛ بنابراین یک
باور میتواند بر سایر باورهای شخص تأثیر بگذارد حالتهای تنشزا مثل افسردگی ،اضطراب و خشم اغلب بهوسیله افكار غیرمنطقی
و سوی مندانه به وجود میآیند؛ و تداوم و شدت مییابند (به نقل از فیاض و کیانی .)2387،بر اساس نظر تامسون 1و همكاران
( )1128فراشناخت در ایجاد تفكر تحلیلی و به وجود آمدن احساس درستی انجام کارها هم در افزایش شهود و هم بر افزایش تعقل
نقش دارد .فراشناخت یک مفهوم چندوجهی است .این مفهوم دربرگیرنده دانش ،فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی
میکنند (ولز.)1121 ،3
فراشناخت یكی از عوامل مهم در توسعه و تداوم اختاللهای روانشناختی است .فراشناختها بر پردازش هیجانی و واکنشهای
مربوط به آسیب ،از طریق تأثیر دانش و راهبردهای فراشناختی بر روی تغییر باورها و نیز تعبیر و تفسیر عالئم خاص نظیر افكار
مزاحم اثر میگذارد و باورهای فراشناختی در سببشناسی و پدیداری اختالل اضطراب افسردگی نقش مؤثری دارد (ولز،1111 ،
کورکوران .)1118 ،4مطالعات اخیر نشان میدهد باورهای فراشناختی پیشبینی کننده احساسات منفی مانند اضطراب و افسردگی
هستند (ساعد ،پور احسان و اکبری1122 ،؛ یلماز ،جنكاس و ولز )1127 ،درواقع بین باورهای فراشناختی و عالئم افسردگی ،اضطراب
و افسردگی رابطه معنادار وجود دارد (پورنامداریان.)1127 ،
بهطور خالصه بر مبنای مطالب فوق و با توجه به جایگاه ،نقش و اهمیت سالمت روانی زنان متأهل در حفظ ،نگهداری و ماندگاری
بنیان خانواده و همچنین پرورش و تربیت فرزندان پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش باورهای فراشناختی در افسردگی زنان
متأهل شهر تهران است .یک پژوهش دانشگاهی مستلزم آن است که بتواند از بعد نظری و مفهومی ارتقای ادبیات تحقیق را به دنبال
داشته باشد جستوجوها و کنكاش نگارنده این پژوهش نشان داد که دو متغیر اصلی این تحقیق برای نخستین بار است که در
ارتباط باهم در جامعه ایرانی (شهر تهران) بررسی میشود؛ بنابراین از بعد نظری بررسی نقش باورهای فراشناختی در افسردگی زنان
متأهل شهر تهران از این حیث ضرورت دارد که میتواند داللتهای سودمندی را برای محققین به همراه داشته باشد و از سوی
دیگر سنجش و آزمون متغیرها و فرضیههای تحقیق میتواند مبنایی و منبعی برای کار سایر محققین در پژوهشهای نظری و بنیادی
باشد.
در سطح نظری ،یافتههای این پژوهش موجبات افزایش آگاهی در زمینه عوامل مؤثر در پیدایش و تداوم نشانههای افسردگی و
اضطراب را فراهم میکند .یافتههای این پژوهش به گسترش مفاهیم و فرضیههای موجود در زمینه آسیبهای روانشناختی ،کمک
1
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میکند .همچنین در نظر گرفتن این متغیرها میتوانند درزمینۀ پیشگیری ،تشخیص و درمان نشانههای افسردگی و اضطراب مؤثر
باشند و سطح سالمت روان را در جمعیت عمومی ارتقا بخشند .در سطح بالینی ،نتایج این پژوهش در زمینه پیشگیری و درمان
اختالالت شایع و فراگیر افسردگی و اضطراب میتواند امیدبخش باشد .با توجه به هزینههای گزاف فردی و اجتماعی که اختالالت
افسردگی و اضطراب دارند ،شناخت عوامل مؤثر بر آنها میتوانند تا حدود زیادی به متخصصان سالمت روان در زمینه تدوین
برنامههای پیشگیرانه برای این اختالالت مؤثر باشند .در سطح عملی ،از یافتههای این پژوهش میتوان برای طراحی ،آموزش و تعیین
اثربخشی مدلهای آموزشی و درمانی برای والدین و فرزندان ،بهمنظور کاهش نشانههای افسردگی استفاده کرد .همچنین یافتهها و
نتایج این پژوهش میتواند در برنامههای خانواده محور صداوسیما مورداستفاده قرار گیرد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .این پژوهش ازلحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی بوده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان متأهل مراجعهکننده به خانههای سالمت شهرداری شهر تهران است که از بین  4منطقه
( )3،7،8،21شهرداری شهر بزرگ تهران انتخابشدهاند .برحسب اهداف پژوهش از بین مراجعهکنندگان به خانههای سالمت
شهرداری تهران ،تعداد  254زن مراجعهکننده به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از  4ناحیه شهرداری شهر تهران انتخاب
شد .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول فیدل و تاباخنیک ( )2992استفاده گردید .بر طبق این فرمول تعداد مؤلفههای پژوهش بررسی
در عدد  8ضرب شده و به عدد  51اضافه میگردد .بهمنظور افزایش روایی یافتهها حجم نمونه  254نفر در نظر گرفته شد .برای
تحلیل داده ها از آمار توصیفی (محاسبه میانگین ،انحراف معیار و  )...و آمار استنباطی به شیوه آزمون رگرسیون چندگانه و ضریب
همبستگی پیرسون تجزیهوتحلیل شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11انجام گرفت.
پرسشنامه فراشناخت ولز ( :)MCQ-30یک مقیاس  31گویهای خود گزارشی است که باورهای افراد دربارهی تفكراتشان را
میسنجد .پاسخها در این مقیاس بر اساس مقیاس چهاردرجهای لیكرت (-2موافق نیستم تا  -4خیلی زیاد موافقم) محاسبه میشود.
این مقیاس دارای پنج خرده مقیاس  -2کنترل ناپذیری و خطر افكار که روی غیرقابلکنترل بودن و خطرناک بودن نگرانیها تأکید
میکند  -1باورهای مثبت درباره نگرانی  -3وقوف شناختی  -4اطمینان شناختی و  -5نیاز به کنترل افكار است .این پرسشنامه توسط
کارترایت  -هاتن و ولز در  2997ساختهشده است و توسط شیرین زاده برای جمعیت ایرانی ترجمه و آمادهشده است .ضریب آلفای
کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایرانی  1/92گزارششده است (نصیری کناری ،بخشایش و عزیزی .)2399 ،در این پژوهش ضریب
پایایی مؤلفههای مقیاس  -2کنترل ناپذیری و خطر افكار که روی غیرقابلکنترل بودن و خطرناک بودن نگرانیها تأکید میکند -1
باورهای مثبت درباره نگرانی  -3وقوف شناختی  -4اطمینان شناختی و  -5نیاز به کنترل افكار به ترتیب 1/83 ،1/77 ،1/76 ،1/82
و  1/85به دست آمد .پژوهش خوشنویس و همكاران ( )2393میزان آلفای کرونباخ  5مؤلفه فراشناخت ولز  1/72تا  1/81گزارششده
است.
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پرسشنامه افسردگی بک  :2پرسشنامه افسردگی بک  )BDI-II( 1دارای  12گویه است و هر گویه متشكل از  4جمله است که فرد
باید دور یكی از آنها خط بكشد و احساس و رفتار خود را نشان دهند .در این پرسشنامه از آزمودنی خواسته میشود که احساس
خود را در دو هفته اخیر در نظر بگیرد و به سؤاالت پاسخ دهد .این پرسشنامه برای سنجش شدت افسردگی در بزرگساالن و
نوجوانان  23سال به باال طراحیشده است هر گویه از  1تا  3نمرهگذاری میشود و بنابراین فرد در این پرسشنامه میتواند نمرهای
بین  1تا  63کسب کند .برای درجهبندی شدت افسردگی آزمودنی میتوان نمرههای زیر را میتوان برای نشان دادن سطح کلی
افسردگی به کاربرد :صفر تا ( 23هیچ یا کمترین افسردگی) 24 ،تا ( 29افسردگی خفیف) 11 ،تا ( 18افسردگی متوسط) و  19تا 63
(افسردگی شدید) (مارنات .)2394 ،این پرسشنامه از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردار است ،جارسما و همكاران ( )1113پایایی
این آزمون به روش آلفای کرونباخ را  1/84گزارش نمودند .شجاعی ( )2388با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/68گزارش کرده
است ،خوش تراش ،مومنی ،قنبری ،صالح زاده و رحمت پور ( )2391با استفاده از روش آلفای کرونباخ به میزان  1/72گزارش نموده
است .در این پژوهش پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/79گزارش شد.
یافتهها
جدول  .2ویژگیهای جمعيتشناسی آزمودنیها
نام متغير
تحصیالت
سن

فراوانی

درصد فراوانی

زیر دیپلم

11

23/3

دیپلم و فوقدیپلم

85

31

لیسانس و باالتر

45

56/7

 31الی  35سال

27/3

16

 36الی  45سال

38/7

58

44

66

 46الی  51سال

در جدول ( ،)2وضعیت تحصیالت و سن پاسخدهندگان آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود  23/3درصد پاسخگویان
زیر دیپلم 31 ،درصد دیپلم و فوقدیپلم و  56/7درصد دارای مدرک لیسانس و باالتر بودند .در بین پاسخگویان بیشترین فراوانی
مربوط به سن  46الی  51سال و کمترین فراوانی مربوط به سن  31الی  35سال است.
جدول  .2شاخصهای توصيفی مربوط به افسردگی
شاخص

فراوانی

درصد

میانگین

نبود افسردگی

23

8/7

24/33

(کمتر از )29
افسردگی خفیف

45

31

13/11

 29تا 15
افسردگی متوسط ( 16تا )33

67

44/7

18/29

افسردگی باال (بیشتر از )33

15

26/7

34/58

مجموع

251

211

16/56
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همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود از تعداد  251نفر آزمودنی  23نفر معادل  8/7درصد دارای نبود افسردگی 45 ،نفر معادل
 31درصد دارای افسردگی خفیف 67 ،نفر معادل  44/7درصد دارای افسردگی متوسط و  15نفر معادل  26/7درصد دارای افسردگی
باالیی بودند .میانگین افسردگی بهطورکلی  16/56در حد متوسط محاسبه شد.
جدول  .3شاخصهای توصيفی مربوط باورهای شناختی
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

کنترل ناپذیری

3/16

1/254

باورهای مثبت درباره نگرانی

3/11

1/264

وقوف شناختی

3/14

1/249

اطمینان شناختی

3/14

1/38

نیاز به کنترل افكار

3/21

1/84

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار مؤلفههای باورهای فراشناختی مقیاس  3/16و  ،1/254میانگین
و انحراف معیار مقیاس کنترل ناپذیری  3/11و 1/264؛ میانگین و انحراف معیار مقیاس مربوط به باورهای مثبت درباره نگرانی 3/14
و  1/249و میانگین و انحراف معیار وقوف شناختی  3/14و  ،1/38میانگین و انحراف معیار اطمینان شناختی  3/14و  1/38و میانگین
و انحراف معیار نیاز به کنترل افكار  3/21و  1/84محاسبه شد .در این میان مؤلفه کنترل ناپذیری بیشترین میانگین و مؤلفه نیاز به
کنترل افكار کمترین مقدار را به خود اختصاص داد.
جدول  .4نتایج آزمون کلموگروف – اسميرنوف برای بررسی نرمال بودن متغيرها
باورهای

افسردگی

نام متغير

251

251

تعداد دادهها

3/73

3/86

میانگین کلی

1/92

1/58

انحراف معیار

1/161

1/137

قدر مطلق

فراشناختی

پارامترهای نرمال

1/161

1/137

مثبت

-1/149

-1/135

منفی

1/575

2/11

چولگی

-1/434

-2/189

کشیدگی

1/66

1/47

تورم واریانس

2/264

2/252

مقدار آمارهی  Zکلموگروف – اسمیرنوف

2/20

2/250

مقدار ( Sigدو دامنه)
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جدول  .5ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش
()2

()1

()4

()3

()5

()6

متغیرهای پژوهش

کنترل ناپذیری ()2

1

1

باورهای مثبت درباره نگرانی ()1

**2/41

1

وقوف شناختی ()3

**2/31

**2/412

اطمینان شناختی ()4

**2/32

**2/320

1
1

نیاز به کنترل افكار ()5

**2/22

**2/25

**2/26

**2/30

1

افسردگی ()6

**2/40

**2/33

**2/30

**2/41

**2/26

1

** P>1/12
همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد باورهای فراشناختی با افسردگی در سطح
( )P<0/01معنیدار است .ضریب همبستگی بین افسردگی و کنترل ناپذیری برابر با  ،1/47ضریب همبستگی بین باورهای مثبت
درباره نگرانی و افسردگی  ،1/33ضریب همبستگی بین وقوف شناختی و افسردگی  ،1/38ضریب همبستگی بین اطمینان شناختی و
افسردگی  1/12و ضریب همبستگی بین نیاز به کنترل افكار و افسردگی برابر با  1/16محاسبه شد .تمامی ضرایب در سطح خطای
 1/12معنادار بودند و بنابراین رابطه ابعاد باورهای فراشناختی با افسردگی مثبت و معنادار بود .جهت بررسی و ارائه مدل بین ابعاد
باورهای فراشناختی و افسردگی پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته
پرداخته میشود.
جدول  .6آمارههای تحليل رگرسيون چندگانه و خالصة مدل رگرسيونی برازش شده
مدل
2

ضریب همبستگی R

مربع (Rضریب تعیین)

1/34

1/2256

مربع  Rاصالحشده
1/221

خطای معیار

5/56

سطح معناداری

1/111

F

3/528

پس از تحلیل رگرسیونی افسردگی ،نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین متغیرهای پیشبین و متغیر مالک برابر با 1/34
است؛ ضریب تعیین  1/2256بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که  22/5درصد تغییرات افسردگی به ابعاد باورهای فراشناختی
مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود که
آن هم در این آزمون برابر با  1/2212است .بهعبارتدیگر  22درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی افسردگی مربوط به مؤلفههای
باورهای فراشناختی است .نتایج تحلیل واریانس برای مدل برازش میزان تأثیرمتغیر وابسته یعنی افسردگی را پیشبینی و تبیین
میکند .به عبارت بهتر ،مدل تبیینی براساس نتایج تحلیل واریانسی معنادار است .در ادامه بهمنظور بررسی تأثیر متغیر پیشبین بر
متغیر مالک از رگرسیون به روش همزمان استفادهشده است.
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جدول  .0آمارههای مؤلفههای باورهای در مدل برازش رگرسيونی افسردگی
مدل

ضرایب غیراستاندارد
ضریب بتا

ضریب استاندارد

انحراف از استاندارد

sig

t

Beta

مقدار ثابت

77/132

5/475

کنترل ناپذیری ()2

1/291

1/412

-1/213

-1/397

1/554

-1/2164

3/726

1/854

1/532

-1/236

4/618

1/129

اطمینان شناختی ()4

1/669

1/656

-1/221

3/111

1/135

نیاز به کنترل افكار ()5

2/545

1/813

-1/292

5/913

1/116

باورهای مثبت درباره نگرانی
()1
وقوف شناختی ()3

24/169

1/1111

3/479

1/119
1/117

در جدول  7ضرایب رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد ،سطح معناداری و مقدار تی برای هر یک از مؤلفهها نشان دادهشده است.
با توجه به اینكه سطح معناداری تمامی مؤلفهها بیشتر از  1/15میباشد بنابراین تمامی مؤلفههای باورهای فراشناختی تأثیر معناداری
بر افسردگی داشتهاند.
بحث و نتيجهگيری
این پژوهش باهدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی با افسردگی زنان متأهل شهر تهران انجامگرفته است .برای پاسخگویی به این
فرضیه از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید .نتایج پژوهش حاکی از این است که بین ابعاد باورهای فراشناخت و افسردگی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که  22درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی افسردگی
مربوط به مؤلفههای باورهای فراشناختی است .یافتههای این پژوهش مبنی بر رابطه باورهای فراشناخت با افسردگی در زنان متأهل
با نتایج پژوهش کرکوران و سگال ( ،)1128پریزنیتو ،رداندو دلگاو ،بوئنو ()1127؛ پاریس ( ،)1125یوسفی ،بهرامی ،محرابی ()2394
همسو و همخوان است .در تبیین نتایج این یافته با استناد به نظریات فراشناخت میتوان گفت فراشناخت به ساختارها ،دانش و
فرایندهای روانشناختی اشاره میکند که با کنترل ،تغییر و تفسیر افكار و شناختها سروکار دارد؛ بنابراین فراشناخت بر اساس
نظریهپردازیهای اخیر یک نقش مهم و فاکتور اساسی در توسعه و تداوم اختاللهای روانشناختی دارد .از سوی دیگر فراشناختها
بر پردازش هیجانی و واکنشهای مربوط به آسیب ،از طریق تأثیر دانش و راهبردهای فراشناختی بر روی تغییر باورها و نیز تعبیر و
تفسیر عالئم خاص نظیر افكار مزاحم اثر میگذارد؛ بنابراین باورهای فراشناختی در سببشناسی و پایداری افسردگی نقش مؤثری
دارند (ولز1111 ،؛ کرکوران و سگال .)1128 ،از طرف دیگر وقتی شخص دچار افسردگی میشود ،تمایل دارد که بهطور کامل
خودآگاه باشد و بر مسائل گذشته متمرکز و خود را در مشكالت حال و آینده مربوط به آنها ،درگیر نماید (رجیو .)1128 ،به نظر
میآید نگرانی و باورهای مثبت درباره نگرانی در کنار تضادهای شناختی و عدم توانایی در کنترل افكار میتواند حیطههای اجتماعی،
روانی و جسمی افراد افسرده را دچار مشكل نماید .همچنین میتوان گفت افراد افسرده به دلیل استفاده فراوان از راهبردهای
ناکارآمدی رفتاری (اهمال کار ،گوشهگیر) ،شناختی (نشخوار فكری) و هیجانی (گریه کردن) تقریباً تمام زندگی خود را صرف رها
شدن از هیجانهای منفی گذشته و تغییرات آنها میکنند و این راهبرد نهتنها مؤثر و رهاییبخش نیست بلكه کارکردهای اجتماعی،
شغلی ،تحصیلی و روانشناختی فرد را بهشدت تحت تأثیر نقطه بین کلمه قرار میدهد و میتواند به افزایش ناکارآمدی فرد در تمام
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جوانب زندگی بینجامد .بهبیاندیگر هراندازه نمرات باورهای فراشناختی افزایش یابد ناتوانی فرد در برقراری ارتباط موزون و
هماهنگ با دیگران ،ناتوانی در تغییر و اصالح محیط اجتماعی خویش و ناتوانی در حل مناسب و منطقی تعارضهای هیجانی و
تمایالت شخصی خود افزایش مییابد .برخی از پژوهشها نیز به رابطه باورهای فراشناخت و سالمت عمومی اشاره داشتند در این
میان پورنامداریان و همكاران ( )2391در مقالهای با عنوان بررسی نقش باورهای فراشناختی در عالئم افسردگی ،اضطراب و استرس
در پرستاران نشان دادند که درمجموع بین باورهای فراشناختی و عالئم افسردگی ،اضطراب و استرس رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .همچنین عاشوری و همكاران ( )2398در پژوهشی با عنوان باورهای فراشناختی و سالمت عمومی در دانشجویان نشان
دادند بین نمرات افراد در مقیاسهای باورهای فراشناختی و سالمت عمومی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و به عبارتی با
افزایش نمره فرد در مقیاس فراشناختی ،وضعیت سالمت عمومی وی بدتر میشود .با توجه به این پیشینه و یافتههای این تحقیق
میتوان گفت فراشناخت نقش مهمی در انتخاب و تداوم راهبردهای مقابلهای ناکارآمد بازی میکند؛ و در حقیقت استفاده از
راهبردهای مقابلهای ناکارآمد باعث شكلگیری و تداوم اختالل افسردگی و سالمت عمومی شخص میشود؛ و بر اساس نظریه
تبادلی الزاروس و فولكمن که اشاره دارند به اینكه افسردگی را پیامد تنیدگیهایی میدانند که از یک مقابله نامناسب و موفقیتآمیز
محروم مانده است .وقتی زنان متأهل در برابر فشارهای روانی از روشهای مقابلهای نامناسبی استفاده کردهاند این روشها مانند
ضربهگیر عملنكرده و میتوان تصور نمود که فرد دست به انكار فشار روانی میزند و با بهکارگیری سبک مقابلهای ناکارآمد فرد
منجر به افزایش فشار روانی ازجمله افسردگی خواهد شد.
درواقع وجود باورهای منفی فراشناختی با ایجاد اختالل در پردازش هیجانی موجب میشود که فرد عالوه بر موقعیتهای اجتماعی
فعلی در موقعیتهای اجتماعی آتی نیز از راهبردهای مقابلهای ناکارآمد استفاده کند (منین ،کاتای و مک الگلین .)1129 ،درمجموع
به نظر میرسد که باورهای فراشناختی ازجمله عواملی هستند که بر شیوه پاسخدهی افراد در موقعیتهای اجتماعی تأثیر میگذارند
و یا شرایط را مهیا میسازند تا افراد با عالئم افسردگی و یا افراد مستعد این اختالل بیشتر در این اختالل باقی بمانند .همچنین طبق
مدل فراشناختی ،ارزیابی منفی نگرانی ،باعث تشدید هیجانات منفی میگردد .در نتیجه فرد برای کاهش این هیجانات منفی به
راهبردهای کنترل فكر متوسل میشود (ولز .)1129 ،بهطورکلی راهبردهای کنترل فكر ناسازگارانه باعث تفسیر غلط فرد از رویدادها
و انتخاب راهبردهای مقابلهای ناکارآمد شده که خود موجب تداوم آسیب روانی ازجمله افسردگی میشود .بر اساس نظریههای ولز
و پاپاجورجیو ( )1124فراشناخت میتواند عامل مهمی در رشد اختاللهای روانشناختی باشد .اساس نظریههای جدید این است
که در اختاللهای روانشناختی باورها از مؤلفههای فراشناختی تشكیلشده و کارکرد تفكر و سازگاری را هدایت میکنند .فراشناخت
در جریان بیماری مختل میشود و نقش زیادی بر تشدید نشانه بیماری روانی دارد .نقش فراشناخت در اختالالت روانشناختی از
طریق الگوی پردازش اطالعات بهوسیله ولز توماس توسعهیافته است که در الگوی کارکرد اجرایی خودتنظیمی ،آسیبپذیری در
مقابل اختالالت روانشناختی ،تداوم و حفظ این اختالالت با نشانگان شناختی -توجهی مرتبط است (ولز .)2996 ،شواهد پژوهشی
نشان میدهند باورهای فراشناختی منفی در مورد غیرقابلکنترل بودن و خطر نگرانی بهطور معناداری ممكن است پیشبینی کننده
افسردگی باشد (یلماز و همكاران .)1127 ،بدین معنا که باورهای فراشناختی نادرست به نحو قابلتوجهی میتوانند باعث تشدید
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افسردگی شوند .همچنان که برخی مشكالت در حاالت هیجانی همچون واکنشپذیری هیجانی و موارد مرتبط با بینظمی هیجانی
یا اختالل در تنظیم هیجانی در تئوریها و تحقیقات اخیر مدنظر قرارگرفته است که فرض میشود نقش مهم و قابلتوجهی در
افسردگی و اضطراب و دیگر اختالالت روانشناسی داشته باشد (گروس.)1127 ،
در تبیین دیگر این یافته میتوان گفت که افراد بهطور طبیعی بعد از آسیب ممكن است به فكر فروروند و دربارهی اینكه چرا این
حادثه برای آنها اتفاق افتاده است و در مورد اینكه احتمال دارد دوباره حادثهی مشابه آن برای خودشان اتفاق بیافتد نگران شوند.
این پردازشها از طریق ارزیابیهای فراشناختی مثبت و منفی میتواند تشدید و تداوم یابند .باورهای فراشناختی مثبت ،یعنی دید و
نگاه مثبت به محتوای منفی و راههای مقابله با آن را نشان میدهد .این باورها معموالً عامل شروعکنندهی مشكل و بیماری هستند و
نشاندهندهی دالیل توجه بیماران به سودمندی پردازشهای فكری معین میباشد .باورهای فراشناختی مثبت باعث افزایش نگرانی
و نشخوار فكری میشود .فراشناختهای منفی به دنبال افزایش نگرانی و نشخوار فكری اتفاق میافتد ،فرد تصور میکند که دیگر
ذهنش از کنترل خارجشده و در حال دیوانه شدن است .این نوع نگاه باعث میشود که فرد از نگرانیهای خود بترسد و نگرانتر
شود .بهعبارتدیگر ،اغلب افرادی که باورهای مثبتی درباره نگرانی دارند براین باورند که نگرانی به حل مسئله کمک میکند و
موجب افزایش انگیزه در آنها میشود و اساس ًا نگران بودن در نزد اینگونه از افراد بهعنوان یک خصوصیت شخصیتی تلقی میشود.
اینچنین باورهایی دربارهی نگرانی در این گروه از افراد از طریق تداعیهای معیوب بهواسطهی مكانیسمهای تقویت مثبت و منفی
تثبیت میگردد (دوگاس ،مرشاندا و لدسر .)1115 ،هم چنین تحقیقات نشان میدهد که باورهای منفی فراشناختی در مورد کنترل
ناپذیری و کنترل با استرس رابطهی مثبت دارد (عاشوری ،وکیلی ،بن سعید و نوعی .)2387 ،در تبیین این وضعیت باید مطرح کرد
که این اختالالت میتوانند ساختاری باشند ،یعنی در ماهیت افكار بیمار و مهمتر از آن در فرایند و راهبردهایی ریشه داشته باشند
که بیماران برای ارزیابی و کنترل افكارشان به کار میبرند (ولز2995 ،؛ ولز )1111 ،در نظریهی فراشناخت ،تأکید بر عواملی است
که تفكر را کنترل میکند و وضعیت ذهن را تغییر میدهند .عوامل فراشناختی با ایجاد شیوههای غیر سودمند و ناسازگارانه تفكر
باعث حفظ هیجانات منفی و کژکاری و تداوم اختالالت روانشناختی میشوند .یكی از دالیلی که افراد ،پس از آسیب از راهبردهای
نامناسبی چون خودتنبیهی و نگرانی استفاده می کنند ،باورهایی است که درباره افكار مزاحم و ناخوانده دارند .این نتیجه ناشی از
این دیدگاه است که تصورات و باورهای ناکارآمد بر چگونگی تفسیر و پاسخ افراد به افكار مزاحم و ناخوانده تأثیر میگذارند .هم
چنین این نتیجه با دیدگاه آبراموویتز ( )1114که معتقد است باورهای مربوط به اهمیت و نیاز به کنترل افكار مزاحم و ناخوانده،
بیش برآورده کردن تهدید و مسئولیت رویداد ،کمالگرایی ،عدم تحمل ابهام و افكار وسواس گونه استفاده از خودتنبیهی را در پاسخ
به تعدیهای مزاحم بالمی برد ،همخوانی دارد .براساس مدل فراشناختی افراد افسرده راهبردهای شناختی به کار گرفتهشده برای
کنترل افكار ناخواسته میتواند با پردازش موفقیتآمیز رویداد آسیبزا تداخل نماید بهویژه راهبردهایی مانند تفكر مداوم دربارهی
رویداد آسیبزا ،اجتناب از یادآورنده های مربوط به رویداد آسیبزا که این نوع راهبردها به نوبه خود میتوانند منجر به ایجاد و
تداوم نشانه های افسردگی شوند .براساس این مدل ،نگاه فرد مبتال به شناخت های ناکارآمد به همراه راهبرد های ناکارآمد کنترل
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افكار ،باعث افزایش و تقویت میزان آن ها نسبت به رویداد آسیبزا میشوند .بنابراین می توان گفت که راهبرد های غیرانطباقی
کنترل افكار با پردازش رویداد آسیبزا تداخل نموده و به نوبه ی خود باعث تداوم نشانه های افسردگی می گردند.
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سراوانی ،م .)2396( .اثربخشی پرورش ذهن شفقتورز بر افسردگی ،اضطراب ،خودانتقادی و نشخوار فكری افراد چاق .پایاننامهی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س).



شفیعآبادی ،عبداهلل ،ناصری ،غالمرضا ( ،)2387نظریههای مشاوره و روان درمانی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.



شولتز ،دوان پی؛ شولتز ،سیدنی الن ( .)2391نظریههای شخصیت (ویراست دهم) ،ترجمه یحیی شیدمحمدی .تهران :نشر ویرایش.



شیرازی زاده ،محسن؛ مرادخانی ،شهاب و کریمپور ،محبوبه ( .)2396اضطراب و عملكرد در نوشتن زبان دوم :آیا کمالگرایی نقشی
بازی میکند .مجلهی پژوهش زبانهای خارجی.253 -277 ،)2(7 ،



شیرمحمدی ،کاکاوند ،صادقی و جعفری جوزانی .)2395( .نقش میانجی تفكر ارجاعی در ارتباط بین کمالگرایی و اضطراب اجتماعی.
مجلهی مطالعات روانشناختی.217 -218 ،)1( 21 ،



ضیایی ،سید عبدالحمید .)2393( .تأثیرپذیری تصّوف ایرانی از آیین بودا با تمرکز بر اندیشهی مُداراطلبی و شفقت بر خلق،)12(6 ،
.99 -228



ظهرابی ،شیما ( .)2391بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی در کاهش عالئم ،افزایش میزان پذیرش و ذهن
آگاهی افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ،پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد.



عبدخدائی ،محمد سعید؛ مهرام ،بهروز؛ ایزانلو ،زهرا .)2391( .بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان.
پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره.47-58،)2(2 ،



عطریفرد ،مهدیه؛ شعیری ،محمدرضا؛ رسولزاده طباطبایی ،سیدکاظم ،جانبزرگی ،مسعود؛ زادفالح ،پرویز؛ بانوپور ،ابوالفضل
( .)2392بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانههای اختالل اضطراب اجتماعی ،فرهنگ
مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره).13 -52 ،)9(3 ،



فراهانی ،م .)2397( .بررسی نقش مكانیزمهای دفاعی ،سبکهای دلبستگی و سبکهای هویتیابی در تبیین اضطراب اجتماعی
دانشآموزان .پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه.



فیاض ،احمد و کیانی ،ژاله ( .)2387بررسی آسیب شناسانه باورهای غیرمنطقی دانشجویان .فصلنامه راهبرد فرهنگ.227-99 ،4 ،
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قاسمیپور کرد محاله ،معصومه و امیری مجد ،مجتبی ( .)2393نقش ابعاد کمالگرایی و سبکهای دفاعی در افسردگی دانشجویان
دانشگاه ،مجلهی دانش و تحقیق در روانشناسی کاربردی )68(1 ،28 ،ف .212 -93



کیلبرت ،پ.)1126( .درمان متمرکز بر شفقت ،ترجمهی مهرنوش اثباتی و علی فیضی ،تهران ،انتشارات ابن سینا.



گراث – مارنات گری .)2394( ،راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ،مشاوران و روان پزشكان (جلد دوم) .ترجمه پاشا
شریفی حسن ،نیكخو محمدرضا .تهران :انتشارات رشد.



لیاقت ریتا ،قاسمی فریده ( .)2393بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کمالگرایی فراست و رابطه آن با اضطراب امتحان
دانشآموزان (مطالعه موردی :دبیرستانهای تهران  .9فصلنامه تحقیقاتی روانشناسی.76 -61 ،)6( 13 ،



محققی ،حسین؛ فرهادی مهران و نبی زاده ،صفدر ( .)2396کمالگرایی و نارضایتی بدنی ،مجلهی روانشناسی بالینی رفتار و اندیشه
(اندیشه و رفتار).37 -46 ،)45(22 ،



محمدزاده ،علی؛ خیری هیق ،علی و واحدی ،مجید ( ،)2396مقایسهی عناصر کمالگرایی در میان بیماران مبتال به اختالل وسواس
فكری -عملی ،اختالل افسردگی افراد عادی ،مجله-ی علوم پزشكی دانشگاه فسا.521 -512 ،)4(6 ،



محمدیان ،یوخوابه؛ محكی ،بهزاد؛ دهقانی محمود؛ عاطف وحید ،محمد کاظم و فتحعلی لواسانی ،فهیمه ( .)2397بررسی نقش
حساسیت بین فردی ،خشم و کمالگرایی در اضطراب اجتماعی ،مجلهی بینالمللی دارویی.12-21 ،9 ،



موذن ،سمیه؛ آزاد فالح ،پرویز و صافی ،مرتضی .)2388( .مقایسه فعالیت سیستمهای مغزی رفتاری و ابعاد کمال-گرایی در بیماران
کرونری قلب و افراد سالم ،مجله علوم رفتاری.31-25 ،)1(3 ،



مهرابی زاده هنرمند ،مهناز و وردی ،مینا ( .)2381کمال گرایی مثبت ،کمالگرایی منفی (چاپ اول) اهواز ،نشر رسش.



مهریار ،امیر هوشنگ ( .)2386افسردگی (برداشتها و درمان شناختی) .تهران :انتشارات رشد ،چاپ سوم.



نریمانی ،محمد؛ بشرپور ،سجاد ( .)2388مقایسه از خودبیگانگی و کمالگرایی در میان زنان شاغل و غیرشاغل ،طرح پژوهشی.



نصیری کناری ،فریده؛ رهنورد بخشایش ،مهدی و عزیزی ،مرتضی ( .)2399پیشبینی اضطراب بارداری بر اساس باورهای
فراشناختی و سالمت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز .فصلنامه زن و مطالعات خانواده.214-217 ،)49(21 ،



نورباال ،فاطمه ( .)2392اثربخشی پرورش ذهن شفقت ورز ( )CMTبر میزان اضطراب و خود انتقادی بیماران افسرده .پایاننامهی
کارشناسی ارشد ،علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.



نوروزی ،مرسده؛ مكاییلی ،فرزانه و عیسی زادگان ،علی .)2394( .شیوع شناسی اختالل اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه
ارومیه .مجله پزشكی ارومیه.255 -266 ،)1(17 ،



نیكوئی ،فاطمه ( .)2391کمالگرایی و ترس از ارزیابی دیگران در تبیین اضطراب اجتماعی .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی،)21(7 ،
.93 -221



یوسفی ،فریده ( .)2385بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی
استعداد درخشان .مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.872-891 ،)4(6 ،
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