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Introduction: The purpose of this study was to determine the mediation role of cognitive 

regulation in predicting rumination based on distress tolerance in patients undergoing 

methadone maintenance therapy. 

Methods: The method of the current research was descriptive-correlational and the 

statistical population included all patients undergoing methadone maintenance therapy 

in the city of Tehran, Iran, in 2017. The data were analyzed using structural equation 

modeling. 

Results: The results of this study showed that the indirect relationship between distress 

tolerance and rumination at with the mediating role of negative cognitive regulation was 

significant (P<0.01). 

Conclusion: If people are not able to relieve these excitements, they will be overwhelmed 

by these thrilling excitements. In the meantime, cognitive emotion regulation is likely 

to play an essential role. Negative emotion strategies, each one due to its maladaptive 

nature, leads to exacerbations of negative emotions and may interact with rumination 

during the cognitive-emotional regulation process and result in increased rumination.
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مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی گری نظم جویی شناختی در پیش بینی نشخوار فکری بر اساس تحمل 

پریشانی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون بود. 

روش کار: روش پژوهش توصیفی_ همبستگی و جامعه آماری پژوهش  حاضر شامل تمام بیماران تحت درمان نگهدارنده 

متادون شهر تهران در سال 13۹۶ بود. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد رابطه غیر مستقیم بین تحمل پریشانی و نشخوار فکری به  واسطه نظم جویی 

.)P>0/01(  شناختی معنادار است

نتیجه گیری: اگر افراد قادر به تسکین این هیجان ها نباشند، تمام توجه شان جلب این هیجان آشفته کننده می شود. 

در این میان نظم جویی شناختی هیجان احتماالً نقش به سزایی را ایفا می کند. راهبردهای منفی نظم جویی هیجان هر 

یک به علت ماهیت ناسازگارانه خود منجر به تشدید هیجان های منفی می شوند و ممکن است در طول فرآیند تنظیم 

شناختی هیجان با نشخوار فکری تعامل و منجر به افزایش نشخوار فکری شوند.
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مقدمه
اعتیاد به مواد، داراي ابعاد مختلف بوده و منجر به تخریب بالیني مشخص 
فعالیت دیگری عمیقاً  یا هر  مواد  به  اعتیاد   .)1( ناراحتي مي شود  یا  و 
قرار  تأثیر  تحت  را  افراد  شادکامی  و  عملکرد، سالمت  کارایی  می تواند 
دهد و گاهی به مشکالت جدی اجتماعی منجر گردد )2، 3(. توجه به 
پیامدهای انواع روش های پرهیز از مواد مانند درمان نگهدارنده متادون در 

درازمدت، از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است و امروزه توجه شایانی 
به آن می شود )۴(. اعتیاد یا سوءمصرف مواد به عنوان معضلي فردي و 
اجتماعي، کانون توجه متخصصین در حوزه هاي مختلف قرار گرفته است. 
عوامل متعددي در شروع و تداوم مصرف مواد دخالت دارند. پژوهش هاي 
بسیاري به نقش هیجانات در گرایش به سوءمصرف مواد اشاره نموده اند. 

چکیده
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سطح پایین تنظیم هیجاني که ناشي از ناتواني در مقابله مؤثر با هیجان ها 
و مدیریت آنهاست در شروع مصرف مواد نقش دارد. دشواري در مدیریت 
هیجان ها و مشکل در تحمل پریشاني از مشکالت افراد سوءمصرف کننده 
عاطفي  حاالت  مدیریت  در  به شکست  منجر  مسئله  این  و  است  مواد 
و هیجاني این افراد مي شود )۵(. در سبب شناسی اختالالت مربوط به 
سوءمصرف مواد، محققان نقص در تنظیم هیجان، تحمل پریشانی پایین، 

رفتار بدون تفکر و نشخوار فکری را ذکر نموده اند )۶(. 
تحمل پریشانی، تمایل و توانایی باقی ماندن و رفتار کردن به  طور مثبت 
و خودداری از درگیر شدن در رفتارهای ناسازگارانه در طول دوره های 
طرح واره های  مدل  اساس  بر   .)۷( است  هیجانی  و  جسمانی  تنش های 
هیجانی افراد در صورت ارزیابی منفی هیجان ها به این نتیجه می رسند 
به  خود  هیجانی  تجربه  درباره  مدام  و  بوده  مسئله ساز  هیجان ها  که 
شیوه های  کاهش  مهارت  این  هدف   .)۸( می پردازند  فکری  نشخوار 
خود تخریب گرایانه اجتناب هیجانی مانند: خودزنی، سوءمصرف مواد یا 
حواس پرتی از طریق پرداختن به رفتارهای بالقوه پر خطر است )۹(. افراد 
با تحمل پریشانی پایین در تالش غلط برای مقابله با هیجان های منفی 
خود درگیر بی نظمی رفتاری می شوند و با پرداختن به برخی رفتارهای 
مخرب مانند مصرف مواد درصدد تسکین درد هیجانی خود بر می آیند 

   .)10(
به   Cognitive emotion regulation هیجان  شناختی  نظم جویی 
مدیریت  و  تنش زا  حوادث  به  پاسخ  برای  شناختی  راهبردهای  عنوان 
مقابله  از  بخشی  و  است  شده  تعریف  هیجانی  برانگیزننده  اطالعات 
همکاران  و   Garnefski عقیده  به   .)11( می شود  محسوب  شناختی 
تنیدگی زا  شرایط  با  مواجهه  در  افراد  که  کردند  بیان   200۹ سال  در 
راهبردهای منفی شامل:  مانند  تنظیم هیجانی متنوعی  راهبردهای  از 
و  فاجعه آمیز  تلقی  دیگران،  سرزنش  خود،  سرزنش  فکری،  نشخوار 
مجدد،  مثبت  ارزیابی  مثبت،  مجدد  تمرکز  شامل  مثبت  راهبردهای 
پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، توسعه دیدگاه اشاره کرد )13(. 
پژوهش ها نشان داده اند راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان 
مانند سرزنش خود، فاجعه سازی، سرزنش دیگران و سرکوب فکر تأثیر 
مخربی بر سالمت روان و کیفیت زندگی نوجوانان و بزرگساالن جوان 
بین  نیرومندی  رابطه  که  داده اند  نشان  پژوهش ها  از  تعدادی  دارند. 
استفاده از راهبردهای شناختی خاص و آسیب شناسی روانی وجود دارد 
و در درمان نشانه های آسیب شناسی روانی می توان راهبردهای شناختی 
تنظیم هیجان را هدف درمان قرار داد )11، 1۴(. نتایج پژوهش صمیمي 
و همکاران )13۹۵( نشان داد که راهبردهای سازگارانه )پذیرش، تمرکز 
توسعه  و  مثبت  ارزیابی  برنامه ریزی،  بر  مجدد  تمرکز  مثبت،  مجدد 

دیدگاه( با برخی رفتارهای پرخطر )رانندگي خطرناک، خشونت، سیگار 
رابطه  مخالف(  جنس  با  دوستي  الکل،  مصرف  مواد،  مصرف  کشیدن، 
تلقی  و  دیگران  )سرزنش  ناسازگارانه  راهبرد  دو  دارد، همچنین  منفی 
فاجعه آمیز( با رفتارهای پرخطر یاد شده رابطه مثبتی را نشان دادند. 
بر اساس یافته های دیگر این پژوهش، بین مؤلفه های تحمل پریشانی با 
برخی رفتارهای پرخطر نیز ارتباط منفی مشاهده شد. همچنین، همه 
تلقی فاجعه آمیز  راهبردهای سازگارانه  به جز توسعه دیدگاه و راهبرد 
و سرزنش دیگران در راهبردهای ناسازگارانه قادر به  پیش بینی برخی 
پریشانی،  تحمل  مؤلفه های  بین  از  طرفی  از  بودند.  پرخطر  رفتارهای 
بودند  را  پرخطر  رفتارهای  از  برخی  ارزیابی و جذب پیش بینی کننده 
)1۵(. نتایج پژوهش بشرپور )13۹2( نشان داد که شدت وابستگی به 
مواد با سرزنش خود و سرزنش دیگران رابطه مثبت دارد، همچنین ولع 
کنترل  فاجعه آمیز،  تلقی  فکری،  نشخوار  خود،  سرزنش  با  نیز  مصرف 
توجه و کنترل هوشمند رابطه منفی و با سرزنش دیگران رابطه مثبت 
داشت. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون این مطالعه نیز نشان داد که 
نظم جویی شناختی هیجان و کنترل هوشمند ۴۴ درصد واریانس شدت 

وابستگی و ۵۷ درصد از واریانس ولع مصرف را تبیین می کنند )1۶(.
بر اساس نظریه هاي خود نظم جویي، رفتارها در موقعیت هاي اجتماعي 
بر اساس سه مؤلفه شناختی: معیارها، خود نظارتي و خود ارزیابی در 
آیا عملکرد مناسب و کافي بوده است، هدایت مي شوند  این که  مورد 
)1۷(. نشخوار فکری، با فرآیندهای حاکم بر شناخت از جمله تمایالت 
خود نظارتي غیر سودمند همراه است )1۸(. فقدان توانایی در هدایت 
ناتوانی در  به مشکالت شایع متعددی منجر می شود که شامل  توجه، 
متوقف سازی فکر کردن درباره گذشته، آینده، یا مشکالت فعلی و ناتوانی 
در تمرکز بر تکالیف مهم است. این وضعیت ترکیبی از تفکر پایدار در قالب 
نشخوار فکری و نگرانی در رفتارهای کنار آمدن ناکارآمد مثل اجتناب 
است )1۹(. نشخوار فکری افکار و رفتارهایی است که به طور مکرر توجه 
شخص را بر احساسات منفی اش و همچنین بر ماهیت و مفاهیم ضمنی 
این احساسات از جمله دالئل، مفاهیم، و پیامدهای احساسات معطوف 
می کند )20(. یعقوبی عسگرآباد و همکاران )13۹2( مطرح کردند در 
اختالل وابستگی به مواد الگوی تفکر مداوم و پایدار شامل نشخوار فکری، 
توجه متمرکز بر تهدید و رفتارهای مقابله ای غیر مفید از جمله وابستگی 
به مواد، تالش برای سرکوب افکار، تجزیه و تحلیل کردن تجارب برای 
  Magidson یافتن راه حل در دراز مدت کارآمد نیست )21(. در پژوهش
و همکاران )2013( نشخوار فکری میانجی گر رابطه بین تحمل پریشانی 

و نشانه های افسردگی در مصرف کننده های مواد بود )22(. 
هر رفتار اعتیادی ممکن است در نتیجه نشانه های روان پزشکی به وجود 
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آید و یا منجر به بروز نشانه های روان پزشکی شود )23(. به نظر می رسد 
خود  نوبه  به  کدام  هر  هیجان  شناختی  نظم جویی  و  پریشانی  تحمل 
می توانند نشخوار فکری را سبب شوند. برخی از نظریه پردازان استدالل 
می کنند که مردم به نشخوار می پردازند زیرا که معتقدند نشخوار درک 
آنها را از موقعیت افزایش می دهد و به تفکر حل مسئله کمک می کند 
)2۴(. با این  حال، نشخوار فکری عاطفه منفی را به واسطه افزایش تفکر 
با رفتار هدفمند تشدید و تداوم  ناکارآمد و تداخل  منفي، حل مسئله 
مي بخشد )2۵(، و از این رو، ممکن است رفتارهای مقابله ای اجتنابی و 
ناکارآمد مانند سوءمصرف مواد و به طور خاص ولع مصرف مواد جایگزین 
رفتار هدفمند در معتادین شود. از سویی، اهمیت قابل مالحظه تنظیم 
هیجانی در آسیب شناسی روانی معتادین برجسته نشده است. می توان 
اعتیاد  به  افراد  گرایش  با  مرتبط  هیجانی  عوامل  بررسی  که  کرد  بیان 
اهمیت ویژه ای دارد و در حوزه پیش گیری از وابستگی به مواد، آموزش 
به افراد در زمینه بهبود تنظیم هیجان ها می تواند کمک کننده باشد )۵(. 
با در نظر گرفتن مطالبی که مروری بر آنها شد و همین طور  بنابراین 
به  پاسخ گویی  حاضر  پژوهش  هدف  حاضر  پژوهش  ضرورت  و  اهمیت 
میانجی گری  با  را  فکری  نشخوار  پریشانی،  تحمل  آیا  که  بود  سوال 

نظم جویی شناختی پیش بینی می کند؟

روش کار
پژوهش   آماری  جامعه  و  همبستگی  نوع  از  توصیفی  پژوهش  روش 
تهران  نگهدارنده متادون شهر  بیماران تحت درمان  تمام  حاضر شامل 
در کلینیک های نیکان و راه سبز و مرکز ملی مطالعات اعتیاد در بهار 
معادالت  مدل های  انواع  تقسیم  با  کالین  بود.   13۹۶ سال  تابستان  و 
سه  به   (Structural equation modeling (SEM)) ساختاری 
در  نمونه  عنوان می کند که حجم  پیچیده  و  پیچیده  نوع ساده، کمی 
مدل های ساده زیر 100، در مدل های کمی پیچیده بین 100 تا 200 
نفر و در مدل های پیچیده باالی 200 نفر است )2۶(. با توجه به تعداد 
متغیرهای مورد بررسی، پژوهش حاضر از نوع مدل های ساده به حساب 
روش  به  نفر   1۸۵ نمونه،  ریزش  احتمال  گرفتن  نظر  در  با  و  می آید 
نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. مالک های ورود به پژوهش 
مواد  مصرف  بودن،  مرد  سال،   ۵۵ تا   2۵ سن  از:  بودند  عبارت  حاضر 
افیونی )شامل تریاک، شیره، هروئین، کراک(، 3 تا ۸ سال سابقه مصرف، 
سابقه  داشتن  شامل  خروج  مالک های  و  متادون  سال   ۵ تا  مصرف1 
بیماری  به  ابتال  اخیر،  سال  در  شوک  الکترو  درمان  سابقه  خودکشی، 
و  روان پزشکی  مداخله های  دریافت   ،)HIV )هپاتیت،  خاص  جسمی 
روان شناسی طی یک سال گذشته می شد. پس از مراجعه به کلینیک ها 

و انتخاب شرکت کنندگان با توجه به مالک های ورود و خروج از پژوهش 
به  شرکت کنندگان  آنان،  به  پژوهش  اهداف  درباره  توضیحات  ارائه  و 
صورت فردی در سالن های انتظار پرسشنامه ها را تکمیل کردند. برای 
جلوگیری از سوگیری احتمالی در پاسخ به پرسشنامه ها، پرسشنامه ها 
داخل پاکت هایی تحویل و دریافت می شد و بدین ترتیب زمینه حفظ 
تعادل در اعتبار پاسخ ها به گویه های پرسشنامه ها فراهم شد. در این 
تضمین حریم  آگاهانه،  رضایت  اخذ  اخالقی شامل  پژوهش مالحظات 

خصوصی و رازداری رعایت شد.
پرسشنامه نشخوار فکری: پرسشنامه نشخوار فکری توسط یوسفي  
تا 3  از 0  لیکرت ۴ درجه ای  است که در یک طیف  شامل 3۹ گویه 
از  را  آزمون  این  همزمان  روایی  یوسفي   .)2۷( می شود  نمره گذاری 
طریق اجراي آن با آزمون افسردگي بک )r=0/0۵1( و آزمون شادماني 
آکسفورد )r=0/۵3( گزارش کرده است. همچنین اعتبار سازه این ابزار 
از طریق تحلیل عاملي به روش واریماکس انجام شده، اعتبار افتراقي از 
طریق همساني دروني اجراي آزمون روي گروه افسرده بالیني و گروه 
غیر بالیني بررسي شده است )2۷(. همساني دروني آزمون با استفاده از 
روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد و پایایي پرسشنامه از طریق ضریب 
پژوهش  در  پرسشنامه  این  درونی  همسانی  آمد.  به  دست  بازآزمایي 

حاضر نیز بر اساس آلفای کرونباخ 0/۹1 به  دست آمد.
توسط  پرسشنامه  این  هیجان:  شناختی  نظم جویی  پرسشنامه 
Garnefski و همکاران ساخته شده که شامل 3۶ گویه است و ۹ خرده 

مقیاس تمرکز مثبت مجدد؛ تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد 
مثبت، دیدگاه پذیری و پذیرش و راهبردهای غیر انطباقی مانند سرزنش 
یک  در  را  فاجعه آمیز  تلقی  و  فکری  نشخوار  دیگران،  سرزنش  خود، 
طیف لیکرت از هرگز=1 تا همیشه= ۵ مورد ارزیابی قرار می دهد )2۸(. 
نسخه کوتاه فارسي پرسشنامه نظم جویي شناختي هیجان در پژوهش 
حسنی با 1۸ گویه تدوین شده است )2۹(. روایي مقیاس به شیوه هاي 
بین  همبستگي  واریمکس،  از چرخش  استفاده  با  اصلي  مؤلفه  تحلیل 
آلفای  نتایج  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  مالکي  روایي  و  خرده مقیاس ها 
فرم  مقیاس  خرده   ۹ که  داد  نشان   0/۸2 تا   0/۶۸ دامنه  با  کرونباخ 
کوتاه نسخه فارسي پرسشنامه نظم جویي شناختي هیجان داراي اعتبار 
مطلوبي هستند. تحلیل مؤلفه اصلي ضمن تبیین ۷۵ درصد واریانس، 
مورد  را  نظم جویي شناختي هیجان  پرسشنامه  اصلي  عاملي  الگوي ۹ 
حمایت قرار داد. همچنین، همبستگي بین خرده  مقیاس ها به نسبت 
باال بود. سرانجام، الگوي همبستگي خرده  مقیاس هاي فرم کوتاه نسخه 
افسردگي  نشانه های  با  هیجان  شناختي  نظم جویي  پرسشنامه  فارسي 
بیان گر روایي مالکي مقیاس بود )2۹(. همسانی درونی این پرسشنامه 
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در پژوهش حاضر نیز بر اساس آلفای کرونباخ 0/۷۵ به  دست آمد.
مقیاس تحمل پریشانی: مقیاس تحمل پریشانی توسط Simons و 
Gaher  ساخته شده که شامل 1۵ گویه است و ۵ خرده  مقیاس تحمل، 

تا  از کاماًل موافقم=1  لیکرت  را در یک طیف  ارزیابی، جذب و تنظیم 
کاماًل مخالفم=۵ مورد ارزیابی قرار می دهد. گویه ۶ به صورت معکوس 
با  برابر  مقیاس  این  کرونباخ  آلفای  ضریب   .)30( می شود  نمره گذاری 
با  مقیاس  این  بین  معناداری  منفی  همبستگی  همچنین  بود.   0/۸2
و   )r=-0/23( الکل  مصرف  )r=-0/۵۹(؛  منفی  عاطفه پذیری  مقیاس 
ماری جوانا )r=-0/20( و همبستگی مثبت معناداری را بین این ابزار با 
مقیاس عاطفه پذیری مثبت )r=0/2۶( وجود دارد )30(. همسانی درونی 
این پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز بر اساس آلفای کرونباخ 0/۷3 به  

دست آمد.

یافته ها
و   ۴2/00 ترتیب  به  شرکت کنندگان  سن  معیار  انحراف  و  تمیانگین 
 30 از  کمتر  شرکت-کنندگان  از  درصد(   1۶/۷( نفر   31 بود.   11/1۵
درصد(   1۷/۷( نفر  سال، 33  تا 3۵  درصد( 31   13/۴( نفر  سال، 2۵ 
3۶ تا ۴0 سال، 2۴ نفر )12/۹ درصد( ۴1 تا ۴۵ سال، 30 نفر )1۶/1 
درصد( ۴۶ تا ۵0 سال و ۴3 نفر )23/1 درصد( باالتر از ۵1 سال داشتند. 
از شرکت کنندگان  نفر )3۵/۵ درصد(  همچنین، میزان تحصیالت ۶۶ 
زیر دیپلم، ۹۵ نفر )۵1/1 درصد( دیپلم، ۹ نفر )۴/۸ درصد( فوق دیپلم 

و 1۶ نفر )۸/۶ درصد( کارشناسی یا باالتر بود.
بر اساس ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش )جدول 1( روابط در 
جهات مورد انتظار است، به طوری که همه مولفه های تحمل پریشانی به 

صورت منفی و در سطح معناداری 0/01 با نشخوار فکری همبسته است. 
در سطح  و  مثبت  به صورت  شناختی  نظم جویی  منفی  بعد  همچنین 
0/01 با نشخوار فکری همبسته بود. در مقابل بین بعد مثبت نظم_جویی 

شناختی و نشخوار فکری همبستگی معناداری مالحظه نشد.
این  مفروضه های  ساختاری،  معادالت  مدل یابی  به  پرداختن  از  پیش 
ارتباط بین متغیرها در چهار چوب ماتریس همبستگی،  تحلیل مانند 
مفروضه نرمال بودن توزیع داده های تک متغیری )مقادیر کشیدگی و 
چولگی( و ارزیابی مفروضه همخطی بودن )عامل ضریب تحمل و تورم 

واریانس( مورد بررسي قرار گرفت.
بودن  نرمال  مفروضه  ارزیابی  منظور  به  که  می کند  توصیه  کالین 
از   100 از  باالتر  نمونه  حجم  با  پژوهش های  در  داده ها  توزیع  شکل 
است  معتقد  او   .)2۶( شود  استفاده  کشیدگی  و  چولگی  شاخص های 
در صورت که مقادیر کشیدگی و چولگی در محدوده 2± باشد توزیع 
داده ها نرمال است. ارزیابی شاخص های کشیدگی و چولگی در جدول 2 
نشان می دهد که توزیع داده های تک متغیری در پژوهش حاضر نرمال 
است، زیرا که شاخص هاي مربوط به چولگي و کشیدگي هیچ کدام از 
متغیرهای پژوهش خارج از محدود 2± نیست. همچنین ارزیابی مقادیر 
ضریب تحمل و تورم واریانس نشان می دهد که مفروضه همخطی بودن 
در بین متغیرهای پیش بین برقرار است. زیرا که ضریب تحمل و تورم 
واریانس متغیرهای پیش بین به ترتیب بزرگتر از 0/1 و کوچک تر از 10 

بود )31(.
یکي دیگر از مفروضه هاي تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری، نرمال 
بودن توزیع چندمتغیري است، ترسیم منحني توزیع نمره های فاصله 
تبیین  در  پیش بین  متغیرهاي  ترکیب  که  داد  نشان   Mahalanobis

تنظیمتنظیمارزیابیتحملمتغیر
شناختی مثبت

تنظیم
نشخوار فکریشناختی منفی

تنظیم شناختی مثبت

-نشخوار فکریشناختی منفی

-**0/۴۸۶**0/312تنظیم

-*0/11۵**0/31۵**0/2۸1تنظیم شناختی مثبت

-0/10۹-0/0۸۴-**0/2۴۵-*0/1۸۴-تنظیم شناختی منفی

-**0/11۸0/۵0۶-**0/201-**0/3۷۷-*0/1۵۵-نشخوار فکری

جدول 1. ماتریس همبستگي متغیرهاي پژوهش
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متغیر مالک نرمال است. مفروضه دیگر تحلیل رگرسیون، خطي بودن 
روابط بین متغیرهاي پژوهش است. براي آزمون این مفروضه از ماتریس-
هاي نمودار پراکندگي )یکي از رایج ترین روش هاي بررسي مفروضه خطي 
از ماتریس هاي نمودار  بودن روابط بین متغیرها( استفاده شد. استفاده 
نمودار  دو  به  به  دو  پژوهش حاضر  متغیرهاي  که  داد  نشان  پراکندگي 
پراکندگي ایجاد کرده اند که به شکل بیضي است. بر این اساس هیچ کدام 
از روابط در بین نشان گرها انحراف آشکار از خطي بودن را نشان نداد. این 
موضوع حکایت از برقراري مفروضه خطي بودن در بین متغیرهاي پژوهش 
داشت. در نهایت به منظور ارزیابی همگنی واریانس ها نمودار پراکندگی 
واریانس های استاندارد شده خطاها مورد بررسی قرار گرفت و مالحظه شد 

مفروضه همگنی واریانس در بین داده های پژوهش حاضر بر قرار است.
در این پژوهش براي آزمون فرضیه هاي پژوهش از روش مدل یابي معادالت 
ساختاري استفاده شده است. این روش بسط مدل خطي کلي است و از 
دو بخش مهم تشکیل شده است: مدل اندازه گیري و مدل ساختاري. به 
همین دلیل تحلیل )SEM( مستلزم گذر از دو مرحله است: بررسي مدل 
اندازه گیري از طریق تحلیل عاملي تأییدي و تحلیل مدل ساختاري از 
طریق تحلیل مسیر. اما با توجه به این که در مدل پژوهش حاضر تنها یک 
متغیر مکنون تحمل پریشانی وجود داشت، بنابراین می توان گفت مدل 
اندازه گیری در پژوهش حاضر متغیر مکنون تحمل پریشانی و متغیرهای 

مشاهده شده آن بود. از آنجا که متغیر مکنون تحمل پریشانی دارای سه 
نشان گر بود، بنابراین پارامترهای معلوم آن ۶ خواهد بود )v(v+1(/2( و در 
سوی دیگر تعداد پارامترهای معلوم نیز ۶ خواهد بود )سه واریانس و سه 
ضریب مسیر(. بنابراین انتظار می رود درجه آزادی در مدل اندازه گیری 
برابر با صفر باشد )در مدل یابی معادالت ساختاری درجه آزادی حاصل 
تفریق پارامترهای مجهول از پارامترهای معلوم است )0=۶-۶(. به این نوع 
از مدل که در آن درجه آزادی برابر صفر است، مدل همانند گفته می شود. 
برازندگی  شاخص های  برآورد  پارامترها  باشد،  همانند  مدل  که  زمانی 
کامل فرض شده و بنابراین برآورد نمی شود )2۶، 32(. بدین ترتیب در 
پژوهش حاضر مدل اندازه گیری ارزیابی نشد و تنها به ارزیابی شاخص های 

برازندگی مدل کلی اکتفا شد. 
استفاده از روش تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری برای ارزیابی چگونگی 
برازش مدل پژوهش با داده  های گردآوری شده نشان داد که مدل برازش 
قابل قبولی با داده ها ندارد )جدول 3(. منطبق بر انتظار شاخص مجذور کای 
معنادار بود )c2=1۶/۶۹، P<0/0۵(. چون شاخص مجذور کای تحت تأثیر 
حجم نمونه قرار دارد، دیگر شاخص های برازندگی مورد بررسی قرار گرفت 
و شاخص هاي اصالح ارزیابي شد. ارزیابي شاخص هاي اصالح نشان داد که 
مي توان با ایجاد کوواریانس بین ابعاد نظم جویی شناختی )تنظیم هیجانی 

مثبت و تنظیم هیجانی منفی( شاخص هاي برازندگي را بهبود بخشید.

c2c2/dfRMSEAGFIAGFICFIشاخص هاي  برازندگي

1۶/۶۹2/3۸۴0/0۸۶0/۹۷30/۹1۸0/۹۵۹مدل اولیه

۸/۵01/۴1۷0/0۴۷0/۹۸۵0/۹۴۸0/۹۹0مدل اصالح شده در مرحله اول

P<0/0۵<3<0/0۸<0/۹0<0/۹0<0/۹0نقاط برش قابل قبول )31(

تورم واریانسضریب تحملکشیدگیچولگیمتغیر

0/20۴0/۶301/۵۸۶-0/۴۸۸تحمل

0/22۵0/۵0۴1/۹۸۵-0/33۷ارزیابی

0/۶1۷0/۷۶21/313-0/3۶۴تنظیم

0/0۸۷0/۸۴۸1/1۸0-0/03۴تنظیم شناختی مثبت

0/0220/۸۹۴1/11۸-0/2۶۷-تنظیم شناختی منفی

متغیر مالکمتغیر مالک0/۴۸۴-0/1۴2نشخوار فکری

جدول 2. کشیدگی، چولگی، ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش

جدول 3. شاخص هاي برازندگي مدل اولیه و مدل اصالح شده



نظم جویی شناختی و پیش بینی نشخوار فکری لیدا اصالنی فر و همکاران

47

جدول ۴ نشان می دهد که ضریب مسیر غیر مستقیم بین متغیر مکنون 
معنادار  و  منفی  فکری  نشخوار  مشاهده شده  متغیر  و  پریشانی  تحمل 
است )β=-0/11۴، P<0/01(. این موضوع بیان گر آن بود که ابعاد مثبت 
و منفی نظم جویی شناختی به صورت منفی و معنادار رابطه بین متغیر 
تحمل پریشانی و نشخوار فکری را میانجی گری می کند. با وجود این نقش 
منحصر به فرد، هر یک از ابعاد مثبت و منفی نظم جویی شناختی در رابطه 
بین تحمل پریشانی و نشخوار فکری معین نیست. به همین منظور فرمول 

Baron و Kenny به  کار گرفته شد تا نقش منحصر به فرد هر یک از دو 

متغیر میانجی معین شود. 
و  پریشانی  تحمل  بین  مستقیم  غیر  رابطه   ۵ جدول  نتایج  اساس  بر 
است  معنادار  و  منفی  شناختی  نظم جویی  واسطه  به  فکری  نشخوار 
تحمل  بین  مستقیم  غیر  رابطه  مقابل  در   .)β=-0/11۵3،  P<0/01(
معنادار  مثبت  شناختی  تنظیم  واسطه  به  فکری  نشخوار  و  پریشانی 

.)β=-0/02۹2، P<0/0۵(نیست

جدول ۴. ضرایب مسیر کل و مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری

bS.EβPضرایب مسیر

0/2۵۴0/001-0/۸۷30/2۷۶-تحمل پریشانی  تنظیم شناختی منفی

1/0۷۷0/2۵۷0/3320/001تحمل پریشانی  تنظیم شناختی مثبت

1/3۸۹0/1۹۸0/۴۵۴0/001نظم جویی شناختی منفی نشخوار فکری

0/0۸۸0/2۴1-0/2۸۴0/23۵-نظم جویی شناختی مثبت  نشخوار فکری

0/2۴00/00۹-2/۵2۸0/۹۹۷-ضریب مسیر مستقیم تحمل پریشانی  نشخوار فکری

0/1۴۴0/00۴-1/۵1۹0/۵33-ضریب مسیر غیر مستقیم تحمل پریشانی نشخوار فکری

0/3۸۵0/001-۴/0۴۷1/0۷1-ضریب مسیر کل تحمل پریشانی  نشخوار فکری

aSEabSEba*bβSEabZمسیرها

**2/۸۷-0/11۵30/۴23۵-1/21۶-0/۸۷30/2۷۶1/3۸۹0/1۹۸-تحمل پریشانی  نظمجویی شناختی منفی نشخوار فکری

1/0۷۷0/2۵۷0/2۸۴0/23۵0/30۵۸0/02۹20/2۷021/13تحمل پریشانی  نظمجویی شناختی مثبت  نشخوار فکری

ab

ab

 جدول ۵. ضرایب مسیر غیر مستقیم تحمل پریشانی و نشخوار فکری بر اساس نقش میانجی گر ابعاد نظم جویی شناختی

شکل 1. مدل ساختاری در تبیین رابطه بین نظم جویی شناختی، تحمل پریشانی و نشخوار فکری در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون
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بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بر خالف بعد مثبت نظم جویی شناختی 
بعد منفی آن به صورت منفی و معنادار رابطه بین تحمل پریشانی و 
نشخوار فکری را در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون میانجی گری 
پژوهش های  از  حاصل  نتایج  با  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  می کند. 
تبیین  در   .)33  ،32  ،22  ،21  ،1۶  ،1۵  ،۶( راستاست  هم  پیشین 
یافته های حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت گرچه تحمل پریشانی 
بازنمایی  اما  ممکن است حاصل فرآیندهای فیزیکی و شناختی باشد، 
جهت  عمل  به  تمایل  با  اغلب  که  است  هیجانی  حالت  صورت  به  آن 
رهایی از تجربه هیجانی مشخص می شود. افراد دارای تحمل پریشانی 
پایین، هیجان را غیر قابل تحمل می دانند و نمی توانند به آشفتگی و 
پریشانی شان رسیدگی کنند، این افراد وجود هیجان را نمی پذیرند و از 
وجود آن احساس شرم و آشفتگی می کنند زیرا توانایی های مقابله ای 
تنظیم  دیگر مشخصه عمده  را دست کم می گیرند.  با هیجان ها  خود 
برای  افراد  این  فراوان  تالش  پایین،  آشفتگی  تحمل  با  افراد  هیجانی 
جلوگیری از هیجان های منفی و تسکین فوری این هیجان  هاست. الزم 
به ذکر است که اگر این افراد قادر به تسکین این هیجان ها نباشند، تمام 
توجه شان جلب این هیجان آشفته کننده می شود و عملکردشان به طور 
قابل مالحظه ای کاهش می یابد )30(. در این میان نظم جویی شناختی 
شناختی  نظم جویی  می کند.  ایفا  را  به  سزایی  نقش  احتماالً  هیجان 
هیجان می تواند به عنوان توانایی فرد برای انتقال هیجان و یا طرح ریزی 
نظر گرفته  شود )3۵(.  برای مدیریت هیجان در  کردن سازوکار مدارا 
شناخت ها یا فرآیندهای شناختی به افراد کمک می کند که هیجان ها و 
احساس های خود را تنظیم نموده و توسط شدت هیجان ها مغلوب نشود 
می کند  کمک  افراد  به  هیجان  شناختی  نظم جویی  راهبردهای   .)2۹(
افرادي که  تا برانگیختگی و هیجان های منفی را تنظیم نمایند )3۶(. 
راهبردهاي غیر مؤثر تنظیم هیجان را فرا گرفته اند ممکن است بیش 
براي  ابزاري  عنوان  به  پرخطر  رفتارهاي  از  استفاده  مستعد  دیگران  از 

تسکین هیجان منفی باشند )3۷(. 
فکری  نشخوار  به  مردم  استدالل می کنند که  پردازها  نظریه  از  برخی 
موقعیت  از  را  آنها  درک  فکری  نشخوار  معتقدند  که  زیرا  می پردازند 
این  با   .)2۴( می کند  کمک  مسئله  حل  تفکر  به  و  می دهد  افزایش 
منفي، حل  تفکر  افزایش  واسطه  به  را  افسردگي  فکری  نشخوار  حال، 
اجتماعي  حمایت  کاهش  و  هدفمند  رفتار  با  تداخل  ناکارآمد،  مسئله 
تشدید و تداوم مي بخشد )2۵(. سرزنش خود به مقصر دانستن خود و 
سرزنش دیگران به مقصر دانستن دیگران یا محیط از واقعه پیش آمده 
گفته می شود )3۸(. در راهبرد فاجعه پنداری فرد شرایط ایجاد شده را 

شدیدتر و وحشتناک تر از واقعیت آن واقعه ادراک و ابراز می کند )2۸(. 
احتماالً افرادي که رویدادهاي ناراحت کننده را فاجعه بار تلقي مي کنند، 
هیجان  نظم جویی  منفی  راهبردهای   .)3۹( مي پذیرند  را  آن  منفعالنه 
به تشدید هیجان های  ناسازگارانه خود منجر  ماهیت  به علت  هر یک 
منفی می شوند و ممکن است در طول فرآیند تنظیم شناختی هیجان 
با نشخوار فکری تعامل و منجر به افزایش نشخوار فکری شوند. راهبرد 
کژکار  تکراری  تفکر  از  شکلی  نشخوارگری  هیجان  شناختی  تنظیم 
درباره نشانه های پریشانی و دالئل، معانی ضمنی، و پیامدهای آن است. 
و  ارادی  مقابله ای  راهبرد  مثابه  به  را  فکری  نشخوار  فراشناختی  مدل 
فعاالنه، شامل افکار تکراری، برای مقابله با هیجان و رویدادهای تهدید 
تفکر،  نوع  این  فراشناختی،  مدل  اساس  بر  می گیرد.  نظر  در  کننده، 
درونی  رویدادهای  توسط  خودتنظیمی،  هدف  با  که  است  راهبردی 
به  فکری  نشخوار  برانگیخته می شود.  منفی  و هیجان های  افکار  مانند 
می خواهد  آن چه  و  می داند  فرد  آن چه  بین  ناهمخوانی  و  ابهام  تداوم 
بداند، منجر می شود. به عالوه، نشخوار فکری موجب فعال سازی و تدوام 
احساس تهدید شده و به این ترتیب عاطفه منفی را برای مدت طوالنی 
و  را مصرف کرده  ارزش  با  توجهی  منابع  فرآیند  این  تداوم می بخشد. 
تصمیم گیری و تفکر روشن و کنترل شده در موقعیت های پر فشار را 
مختل می سازند. درگیر شدن مکرر در فرآیند نشخوار فکری، نیرومندی 
نتیجه، آگاهی فرد  افزایش می دهد، در  را  این قبیل پاسخ های عادتی 
از این فعالیت ها کاهش یافته و به آنها اجازه می دهد تا بدون هرگونه 
ارزیابی ادامه یابند. نیرومندی عادت و فقدان آگاهی، به احساس از دست 
نشخوار  همچنین  می شود.  منتهی  ذهنی  فرآیند  این  بر  کنترل  دادن 
تداخل  نیز  فرآیندهای خودتنظیمی شناختی  فکری می تواند در سایر 
نماید )۴0(. در مدل آبشار هیجانی که بر پایه مدل زیستی_اجتماعی 
فکری خواهد  نشخوار  کننده  آغاز  منفی،  عاطفه  دارد،  قرار   Linehan

بود، که این خود منجر به تشدید عاطفه منفی و نشخوار فکری بیش تر 
از  منفی  هیجان های  انواع  تشدید  قابلیت  فکری  نشخوار  شد.  خواهد 
طوالنی تر  را  هیجان ها  این  تجربه  و  دارد  را  و خشم  ترس  غم،  جمله 
می سازد. این چرخه ممکن است یک پاسخ عاطفی تقویت  شده را حتی 
در برابر محرک های هیجانی ناچیز تولید کند، عالوه   بر این، این چرخه 
زمان  مدت  برای  است  ممکن  طوری  که  به   می بخشد  تداوم  را  خود 
طوالنی دوام آورد )۴1(. این چرخه معیوب تجربه ناخوشایند شدیدی از 
هیجان های منفی و نشخوار فکری )آبشار هیجانی( را ایجاد می کند، که 
از  می تواند منجر به رفتارهای آشفته شدیدی نظیر خودزنی، استفاده 
مواد، روابط مختل، رفتار پرخاشگرانه، قضاوت منفی از خود، و استرس 
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