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  با رؤیاهاي ترسناك روابط چندگانه بین نشخوار فکري و خلق

  )2(، دکتر زهرا یوسفی)1(فرزانه فرهمند دهقانپور ورنامخواستی

  چکیده
روش  :روش. هـاي ترسـناك انجـام شـد    رؤیاپژوهش حاضر با هدف بررسی روابط چندگانه بین نشخوار فکري و خلق با  :هدف
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درصد از واریانس رؤیاهـاي   2/10تواند  تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که نشخوار فکري می. رابطه مثبت و معنادار داشت

رسـد  کننده رؤیاهاي ترسناك باشد و به نظر مـی  بینی تواند پیشوجود نشخوار فکري می :گیرينتیجه. بینی کند ترسناك را پیش
  . رؤیاهاي ترسناك کاهش نشخوار فکري و خلق منفی باشدهاي کاهش یکی از راه
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  مقدمه

ه انهـاي شـب  تـرین نـوع اخـتالل    فـراوان رؤیاهاي ترسناك، 
سـالگی آغـاز    6تـا   3اغلـب بـین   هنـد و  د یخواب را تشکیل م

سـاله   6 تـا  3فراوانی اختالل کابوس که در کودکان . شوند می
درصد تخمین زده شـده اسـت، بـا افـزایش سـن       20در حدود 
 10تـا   5در حـدود  (امـا در تعـدادي از افـراد     .یابـد  کاهش می

. کند ادامه پیدا میسالی  ها تا سن بزرگ کابوسوقوع ، )درصد
د کـه زنـدگی فـرد را    ناي شدید باشـ ها به اندازهابوسهرگاه ک
د و در زمان بیداري نیز اشتغال ذهنی براي نثیر قرار دهأتحت ت

  ).1(خواهند داشت بالینی نیاز  توجهبه  قطعاً ،ندنفرد ایجاد ک
تـرین  شـده  شاید بتوان از نظریـه فرویـد بـه عنـوان شـناخته     

یـه فرویـد، هـدف    براسـاس نظر . دیدگاه در مورد رؤیا نام بـرد 
بـراي مثـال   (شده فرد  تمام رؤیاها اساساً ارضاي امیال سرکوب

کـه ایـن امیـال    جـا  ایـن، از آن  عالوه بر. است) تمایالت جنسی

قبول و ناخوشایند دارند،  اغلب براي بیننده رؤیا حالتی غیرقابل
به دلیل این که محتواي . فروید این رؤیاها را جنون شبانه نامید

ــا ا ــایند و   اصــلی رؤی ــایالت ناخوش ــرد حــاوي تم ــدگاه ف ز دی
ــل ــور      غیرقاب ــه ط ــخص ب ــداري ش ــام بی ــت، در هنگ ــول اس قب

تر و ناخودآگاه، محتواي رؤیاي خویش را به یک شکل مقبول
بـه محتـواي اصـلی رؤیـا اصـطالحاً      . دهـد پسند تغییر می جامعه

ــه محتــواي تغییــر شــکل » محتــواي پنهــان« محتــواي «یافتــه  و ب
نامیـد نیـز   » کـار رؤیـا  « چه که فروید آن. شودگفته می» آشکار

بیانگر همین تبدیل بـود یعنـی تغییـر شـکل و تبـدیل محتـواي       
 شودپنهان به محتواي آشکار که توسط بیننده رؤیا گزارش می

)2.( 
هـاي روانـی نیـز    یکی از انواع رؤیاها که در انواع بیمـاري 

. هـا هسـتند  شـود، رؤیاهـاي ترسـناك یـا کـابوس     مشاهده مـی 
ــه تــدریج   ،کــابوس  ،رؤیــاي روشــن و ترســناکی اســت کــه ب
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شخص هراسان  در نهایتشود و اضطراب ناشی از آن زیاد می
 هـا ماننـد سـایر رؤیاهـا تقریبـاً     کابوس .شودبیدار می خواباز 

و اغلــب پــس از یــک دوره  REM 1 همیشــه در طــی خــواب
افـراد  برخـی  ). 3( آینـد در اواخر شب پدید می  REMطوالنی
گاه و برخی نیز در مواقع استرس و بیماري دچـار  بهگاه به طور

تواننـد  رسد رؤیاهاي ترسناك مـی  به نظر می. شوندکابوس می
    .رابطه داشته باشد 3و خلق 2با تغییرات میزان نشخوار فکري

 که است آگاهانه راجعه افکار از اينشخوار فکري، طبقه

 نـوع  ایـن . متمرکز اسـت  و معمولی مشخص محور یک حول

 وسواس افسردگی، نظیر هیجانی هاي اختالل در برخی از تفکر

 از پـس  اسـترس  اخـتالل  و فراگیـر  اضـطراب  عملی، -فکري

 شـناختی  زیربناي فکري، نشخوار). 4(شود می سانحه مشاهده

 دچـار  را افسـرده  و عملـی  -فکـري  بیماران مبتال بـه وسـواس  

 و شـناختی  روان ضـعیف  ناسـازگاري  و بـا  کنـد می ناهنجاري
 رابطـه  روانـی  فشـار  و خشـم  منفی ماننـد  هاي احساس افزایش

، نشخوار فکري را بـه عنـوان افکـار    5و تیسر 4مارتین). 5( دارد
اند که در مورد یـک موضـوع معـین،    اي تعریف کرده آگاهانه

هــاي شــوند و حتــی در نبــود محــرك   پیوســته تکــرار مــی  
) 7( رانو همکـا  6الـوي ). 6(ها نیز فعال هستند  پدیدآورنده آن

دانند و از نیز نشخوار فکري را افکار مربوط به احساس غم می
هـا   آن. کنندآن تحت عنوان نشخوار فکري غم و اندوه یاد می

زاي نشخوار فکري را به عنوان تعبیر و تفسیر حـوادث اسـترس  
. کننـد دانند و آن را واکنش به استرس معرفـی مـی  زندگی می

اي فکري، افکاري هسـتند  بر طبق تعاریف ذکر شده نشخواره
یـا ماهیـت خلـق افسـرده      اسـترس زاي زنـدگی   به حوادث که

مدار نبـوده و افـراد را بـه طـرح و عمـل       هدفهستند و مربوط 
زمانی کـه فـرد مشـغول نشـخوار فکـري      و  کنند راهنمایی نمی

. نـدارد  محیط همخوانی و مشارکت ااست از لحاظ اجتماعی ب
علت داشتن افکار تکراري و  فرد مبتال به نشخوارهاي فکري به

تـري را   هاي غم و انـدوه و خشـم و کینـه بـیش     سمج، احساس
کند و از سوي دیگر به علت تمرکز بـر افکـار منفـی    تجربه می

هاي موجود در زمـان حـال را نیـز را از دسـت      گذشته، فرصت
بنـابراین،  . مانـد  دهد و از پیگیـري اعمـال هدفمنـد بـاز مـی     می

مربوط به خشم و کینه و غم و انـدوه و  هاي نیمه تمام  وضعیت

_______________________________________ 
1 Rapid eye movement  
2 Rumination 
3 Mood 
4 Martin  
5 Tesser 
6 Alloy 

بــه شــکل نمــادین و  نقــص در انجــام وظــایف در زمــان حــال،
  .دهند ترسناك در رؤیاها خودشان را نشان می

توانـد بـا وقـوع رؤیاهـاي     نیـز مـی   رسد که خلقبه نظر می
هاي فردي تفاوت به عنوان را خلق. ترسناك رابطه داشته باشد

نش هیجـانی، سـطح فعالیـت،    پایدار در کیفیـت و شـدت واکـ   
خلـق  ). 8( کنند توجه و خودتنظیمی هیجانی افراد توصیف می

هـا   هاي فردي در مهارتاصطالحی است که براي بیان تفاوت
رود و مراکز تنظـیم آن عمـدتاً در   و عادات ادراکی به کار می

هاي دیگـر سیسـتم   آمیگدال، هیپوتاالموس، استریاتوم و بخش
ــه اولــین  ). 9(لیمبیــک قــرار دارنــد  درتعریفــی دیگــر، خلــق ب

هـاي هیجـانی اشـاره    تغییرات و ایجاد اولـین تنـوع در واکـنش   
 خلـق « و »مثبـت  خلـق « هـاي نـام  به مؤلفه دو داراي خلق. دارد
 چـه  تـا  شـخص  یک که دهدمی نشان مثبت خلق. است» منفی
 احســاس حــد تــا چــه و دارد زنــدگی بــه شــوق و شــور میــزان
 زیـاد،  انـرژي  بـر  بـاال  مثبـت  خلـق  .کنـد هشیاري می و فاعلیت
 کـه حـالی  در دارد داللـت  بخـش اشتغال لـذت  و کامل تمرکز
 .رخوت اسـت  و غمگینی هاي پایین شامل احساس مثبت خلق

 را ناخوشایند اشتغال و درونی ناراحتی عام بعد یک منفی خلق
 خشم، نفرت، مانند ناخوشایندي خلقی حاالت و دهدمی نشان

 منفـی  خلـق  شـود و می شامل را عصبیت و ترس ه،گنا بیزاري،
  .)10(است  همراه راحتی و آرامش پایین با

در  ايگسترده مطالعات خواب، سالمت اهمیت با توجه به
 صـورت  خواب هاي اختالل گوناگون هايجنبه بررسی زمینه

انجـام   )11(محسـنی  از جمله در پژوهشی که پور .است گرفته
هـاي آن  فکري، نگرانی و حـوزه  داد، مشخص شد که نشخوار

نشـخوار فکـري و نگرانـی    . انـد بسته هاي خواب هم با آشفتگی
هـاي خـواب بودنـد و نگرانـی، نقـش      کننده آشفتگی بینی پیش

هاي اي را در رابطه میان نشخوار فکري و آشفتگیمتغیر واسطه
چنــین نشــخوار فکــري، نگرانــی و  هــم. کــرد خــواب ایفــا مــی

ــوزه ــ  ح ــاي آن در دانش ــواب در  ه ــکالت خ جویان داراي مش
هاي  یافته. تر بود مقایسه با دانشجویان داراي خواب طبیعی بیش

نگ  نیز نشان داد کـه افـراد داراي کیفیـت    ) 12( و همکاران 7اُ
نامطلوب خواب، سـطوح بـاالتري از نشـخوار ذهنـی پـیش از      

تـري   هـاي منفـی بـیش   کننـد و شـناخت  خواب را گزارش مـی 
. خوابند، دارند یسه با افرادي که خوب میدرباره خواب در مقا

ــه ــز یافت ــز نشــان داد کــه  ) 13( 8هــاي تحقیقــی ادینگــر و مین نی
توانـد باعـث بـروز مشـکالتی ماننـد نـاتوانی در       خوابی مـی  بی

_______________________________________ 
7 Ong 
8 Edinger and Means 
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گیري در موارد بحرانـی، نارضـایتی شخصـی، کـاهش     تصمیم
ــود     ــه ش ــاهش توج ــه و ک ــتالل حافظ ــناختی، اخ ــرد ش . عملک

و ) 14( و همکـاران  1ه توسـط فرنانـدز  هاي انجـام شـد  پژوهش
در جمعیت غیربـالینی، نشـان داد کـه    ) 15( و همکاران 2کارنی

هـاي خـواب   نشخوار فکري به طور مستقیم در بروز آشـفتگی 
خـوابی، کسـانی کـه    چنـین در مبتالیـان بـه بـی     هـم . نقش دارد

تـري   تـري دارنـد، از کـارایی خـواب کـم      نشخوار فکري بیش
تري را در بسـتر بیـدار    گام خواب، زمان بیشمندند و به هنبهره
نیز نشان دادند که نشخوار ) 16(و همکاران  3زوکوال. مانندمی

هـاي خـواب شـبانه    نشخوار فکري مرتبط با استرس بر شاخص
. گـذارد افرادي که نشخوار فکري زیادي دارند، تأثیر منفی می

هـاي نویســندگان نشـان دادکــه تــاکنون   بـا ایــن حـال، بررســی  
 در. انداي رؤیاهاي ترسناك مورد بررسی قرار نگرفتههبسته هم

 زمینه رؤیاهـاي ترسـناك انجـام    در پژوهشی تاکنون ایران نیز

بـه   هـاي ترسـناك  رؤیابا توجه به اهمیت بنابراین، . استنشده 
اهمیـت خـواب    نیـز  و ها اختالل از م برخییعنوان یکی از عال

، یري مناسـب و تنظیم چهارچوب درمانی و پیشگ افرادآرام در 
. شناسایی و بررسـی شـود  هاي این متغیر  بسته هم است که الزم

روابـط چندگانـه بـین    بنابراین، هدف پژوهش حاضـر بررسـی   
  . نشخوار فکري و خلق با رؤیاهاي ترسناك بود

  
  روش

روابط چندگانه بین  و بررسی نیتبی حاضر، پژوهش هدف
ان نشخوار فکـري و خلـق بـا رؤیاهـاي ترسـناك در دانشـجوی      

پـژوهش در  . بـود ) واحـد خوراسـگان  (دانشگاه آزاد اصـفهان  
جامعـه  . انجام گرفتهمبستگی  و کمی، توصیفیقالب تحقیق 

واحد ( اصفهان کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد  ،پژوهشآماري 
هــا  نــد کــه تعــداد آنبوددر زمــان انجــام مطالعــه ) خوراســگان

همبسـتگی   نـوع  از پژوهش که این به توجه با. نفر بود 22000
ایـن   وارد نفـر  پـانزده  متغیـر  خـرده  و متغیـر  هـر  ازاي بـه بـود،  

 و متغیر در مجموع شامل دوازده پژوهش ).17(شدند پژوهش 
اي  بـه روش خوشـه   نفـر  180نمونـه بـا حجـم    . بـود  متغیر خرده

پرسـتاري،  (از چهارده دانشکده، شـش دانشـکده   . انتخاب شد
و از هـر  ) مـدیریت  حقوق، علوم تربیتی، کامپیوتر، مهندسـی و 

. دانشکده یـک کـالس بـه صـورت تصـادفی برگزیـده شـدند       
هـاي   هاي پژوهش در بین دانشجویان کـالس نامه سپس پرسش

_______________________________________ 
1 Fernandez 
2 Carney 
3 Zoccola 

هـاي توصـیفی    جدول یک، شـامل ویژگـی  . منتخب توزیع شد
معیارهاي ورود به مطالعه شامل اشتغال به تحصیل . نمونه است

سـی ارشـد و   مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسـی، کارشنا در 
حین انجام پژوهش در دانشگاه آزاد واحد اصفهان  دکتري در

و داشـتن تمایـل    1394-1393در سال تحصـیلی  ) خوراسگان(
  .به شرکت در پژوهش بودند
آوري شدند و بـا   ها جمع ها، داده نامه پس از تکمیل پرسش

استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیـل رگرسـیون و از   
، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     21نسخه  SPSS طریق نرم افزار

  . گرفتند
هـاي مورداسـتفاده در پـژوهش بـه شـرح زیـر        نامـه  پرسش

  :بودند
 هـاي رؤیامقیـاس   :رؤیاهاي ترسناك یوسـفی  مقیاس عالئم

اي اسـت کـه توسـط یوسـفی      مـاده  24ترسناك، یک مقیـاس  
نامه روي یک مقیـاس   هاي این پرسش سؤال. ساخته شده است

گـذاري   نمره »کامالً مخالفم«تا  »کامالً موافقم«ي از ا پنج درجه
انـد و   پنج متخصص روایی صوري آن را تأیید کرده. شوند می

همســـانی درونـــی آن از طریـــق محاســـبۀ آلفـــاي کرونبـــاخ، 
793/0=α نامه داراي نمره کل  این پرسش. به دست آمده است

هاسـت و نمـره معکـوس     به صورت مجموع نمرات تمام سؤال
در پژوهش فعلـی، مجـدداً همسـانی درونـی از     ). 18(دارد نیز ن

  .ارزیابی شد) α=92/0(طریق محاسبۀ آلفاي کرونباخ 
این مقیاس توسـط   :)PANAS-X( منفی و مقیاس خلق مثبت

مقیـاس  ). 10(طراحی شـده اسـت    6و تلگن 5، کالرك4واتسن
آیتم است که براي هر بعـد عـاطفی مثبـت و     20مقیاس شامل 

ــی، ــی لغـــت را در 10منفـ ــر مـ ــرد نظـ ــاس. گیـ ــاي احسـ  هـ

 کنندگان در این مقیاس با توجه بـه وضـعیت خـود در    شرکت

اي لیکـرت   درجـه  پـنج  مقیاس یک در گذشته، هفته چند طی
-مـی  ارزیـابی ) زیـاد  و بسیار زیاد متوسط، کم، وجه، هیچ به(

سنجی مقیاس در پژوهش  هاي روانویژگی .)همان منبع(شوند 
محاسبه آلفاي کرونباخ، براي  به روش) 10(واتسن و همکاران

 87/0تا  84/0و براي خلق منفی از  90/0تا  86/0خلق مثبت از 
در ایـران، تحلیـل عـاملی تأییـدي مقیـاس خلـق       . به دست آمد

پور و دژکام مطلـوب احـراز شـده     مثبت و منفی، توسط بخشی
خلق مثبـت  (ضریب آلفاي کرونباخ هر دو مقیاس ). 19(است 
چنین، این مقیاس قادر است بـه   هم. آمدبه دست 85/0) ومنفی

_______________________________________ 
4 Watson 
5 Clark 
6 Tellegen 



88 

  

  
 رابطه بین نشخوار فکري و خلق با رؤیاهاي ترسناك

 

 

88

سال 
بیست و 

دوم
 /

شمار
 ه 

2 /  
تابستان
 

1395
 

V
ol. 22 / N

o. 1 / Sum
m

er 2016
   

  

خوبی بیماران مبتال به افسردگی و اضطراب را تفکیـک نمایـد   
ــع( ــژوهش ابوالقاســمی، ضــرایب همبســتگی  ). همــان منب در پ

تـا  74/0ها و کل مقیـاس خلـق مثبـت و منفـی، از     درونی مؤلفه
 85/0محاسبه شد و ضریب آلفاي کرونباخ کلی مقیـاس   94/0

هـاي مربـوط بـه خلـق مثبـت شـامل        سـؤال ). 10(به دست آمد 
ها  و بقیه سؤال 19، 17، 16، 14، 12، 10، 9، 5، 3، 1هاي  گویه

 ،10(مقیاس، نمره معکوس نـدارد  . مربوط به خلق منفی هستند
همسانی درونی مقیاس در پژوهش حاضـر مجـدداً مـورد    ). 19

  ).α=66/0(ارزیابی قرار گرفته است 
 نامـه  پرسـش  این :فی و همکاراننامه نشخوار فکري یوس پرسش

 و حـاوي  اي مـاده  38 بلنـد  فـرم  اي و ماده 22 کوتاه فرم دو داراي

 خـود، نشـخوار   سـرزنش ی، سـردرگریبان (است  مقیاس خرده پنج

 نتـایج  دربـاره  فکـري  نشـخوار  و نگـري  درون ،دار عالمت فکري

گذاري به روش لیکرت و بـر روي یـک مقیـاس     نمره .)افسردگی
. گیـرد  انجام مـی  »کامالً مخالفم«تا  »کامالً موافقم«ز اي ا پنج درجه

از اعتبـار و   نامـه  پرسـش . گذاري معکـوس نـدارد   این آزمون، نمره
 آلفاي ضریب). α=93/0( است برخوردار همسانی درونی مناسبی

ــاخ  ــایی    و 92/0کرونبـ ــایی بازآزمـ ــریب پایـ ــتند 78/0ضـ . هسـ
 و اختهسـ  1386 سـال  در و همکـاران  یوسـفی  توسـط  نامه پرسش

) α=93/0(ی درونـ  همسـانی  ضـرایب  و اسـت  شـده  هنجاریـابی 
در ). 20( اسـت قبـول   قابـل  درونـی  همسـانی  و پایـایی  از حـاکی 

پــژوهش حاضــر، از نســخه فــرم کوتــاه اســتفاده شــد و نمــره کــل 
چنـین، مجـدداً همسـانی     هـم . نامه مورد ارزیابی قرار گرفت پرسش

نبـاخ ارزیـابی شـد    نامه از طریق محاسبۀ آلفـاي کرو  درونی پرسش
)90/0=α.(  

  
  هایافته

کننـده در   شناختی دانشجویان شرکت هاي جمعیت ویژگی
  .اند ارائه شده 1جدول پژوهش حاضر، در 

آیـا بـین   «به منظور بررسی سؤال پژوهش مبنی بر ایـن کـه   
لـق بـا رؤیاهـاي ترسـناك ارتبـاطی وجـود        نشخوار فکري و خُ

نتـایج تحلیـل   . فاده شداز آمار توصیفی و استنباطی است» دارد؟
  .گیرند آماري در ادامه مورد بررسی قرار می

شـامل میـانگین و انحـراف اسـتاندارد متغیرهـاي       2جدول 
  . پژوهشی به شکل کلی است

به منظور بررسی روابط بین متغیرهـاي پـژوهش از آزمـون    
شــامل ضــرایب  3جــدول . همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد 
  .ر پژوهش حاضر استهمبستگی متغیرهاي موردبررسی د

  

  شناختی دانشجویان  هاي جمعیت ویژگی -1جدول 

  )%(فراوانی     
 ) 8/67( 122  زن  جنس

 )8/27( 50  مرد  

  )4/4( 8  موارد نامشخص  
 )50( 90  24-18  سن

  25-31  54 )30( 

  32-38  19 )6/10( 

 )3/3( 6  به باال 39  

  )1/6(11  موارد نامشخص  
 )9/28( 52  متأهل  وضعیت تأهل

 )9/63( 115   مجرد  

  )2/7(13  موارد نامشخص  
 )6/15( 28  کاردانی  میزان تحصیالت

 )8/62( 113  کارشناسی  

 )6/10( 19  کارشناسی ارشد  

 )4/4( 8  دکتري  

  )7/6(12  موارد نامشخص  

  
  میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهشی -2 جدول

  ) ±معیار انحراف(میانگین   متغیرها
  ) ±69/17( 64/59  رسناكت رویاهاي
  ) ±67/11( 38/47 فکري نشخوار

  ) ± 70/9( 48/33  خلق مثبت
  ) ± 93/8( 95/24 خلق منفی

  
 رؤیاهـاي  بـا  خلـق  فکـري و  ضرایب همبستگی بین نشخوار -3جدول 
  ترسناك
  معناداري  رؤیاهاي ترسناك  متغیرها
  001/0  319/0 فکري نشخوار

  192/0  -098/0  عاطقه مثبت
  009/0  194/0 خلق منفی

  
نشـخوار فکـري    کهحاکی از این است  3جدول هاي  یافته

هاي ترسناك، رابطه مثبت و معنـادار  رؤیاو خلق منفی با وقوع 
به این ترتیب، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین . دارند

. شود هاي ترسناك تأیید میرؤیاو خلق منفی با  نشخوار فکري
هاي رؤیامبنی بر ارتباط بین خلق مثبت با فرضیه دیگر پژوهش 
  . رد شده است 3جدول هاي  ترسناك، براساس یافته
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 بینی رویاهاي ترسناك بر مبناي نشخوار فکري تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش -4جدول 

  گام
متغیرهاي وارد 
  شده به معادله

  ضریب رگرسیون
مجذور ضریب 
  رگرسیون

 F  سهم خالص
 درجه
  1آزادي

رجه د
  2آزادي

  معناداري

 001/0  178  1  199/20  102/0  102/0  319/0  نشخوار فکري 1

  
  بینی رویاهاي ترسناك در پیش تحلیل واریانس یک راهه جهت ارزیابی معناداري سهم نشخوار فکري -5جدول 

  معناداري F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  تعداد  

  نشخوار فکري
  001/0  199/20  774/5713  1  774/5713  رگرسیون
  873/282  178  471/50351  باقیمانده

    
  -  179  244/56065  کل

  
  بینی رویاهاي ترسناك بر اساس نشخوار فکري ضرایب خام و استاندارد معادله رگرسیون جهت پیش -6جدول 

  معناداري  T  ضریب بتا  خطاي استاندارد  )B( ضریب خام  متغیر  

1  
  001/0  986/6  -  255/5  709/36  مقدار ثابت

  001/0  494/4  319/0  108/0  484/0 نشخوار فکري

  
تـرین متغیـر از بـین متغیرهـاي      به منظور بررسی تـوان مهـم  

هاي ترسـناك، از تحلیـل رگرسـیون    رؤیابینی  مذکور در پیش
شامل نتـایج مربـوط بـه ایـن      4جدول . گام به گام استفاده شد
  .بخش از محاسبات است

شــود، از بــین  مالحظــه مــی 4جــدول ر طــور کــه د همــان
بـا ضـریب رگرسـیون     متغیرهاي مورد بررسی، نشخوار فکـري 

ــیش    319/0 ــه پ ــادر ب ــده و ق ــیون ش ــه رگرس ــی  وارد معادل   بین
ــانس   2/10 ــد از واری ــوده اســت    رؤیادرص ــناك ب ــاي ترس ه
)000/0p<.(  

ــان ــه در   هم ــور ک ــدول ط ــی  5ج ــه م ــهم  مالحظ ــود س   ش
اعتمـاد اسـت    عنـادار و قابـل  شـده، از لحـاظ آمـاري م    بینی پیش

)000/0p<.(  
ــدول  ــه    6ج ــتاندارد معادل ــام و اس ــرایب خ ــرایب ض ، ض

هاي ترسناك براساس نشخوار فکري رؤیابینی  رگرسیون پیش
  .دهد را نشان می

بینـی  گـردد پـیش  مشـاهده مـی   6 جـدول همانطور کـه در  
از  هاي ترسناك بر مبناي نشخوار فکري ارائه شـده رؤیامعادله 

بـا توجـه بـه جـدول بـاال معادلـه       . ري معنـادار اسـت  لحاظ آما
هاي ترسناك بر مبناي نشخوار فکـري بـه شـرح    رؤیابینی  پیش

  :باشدزیر می
  هاي ترسناكرؤیا=  484/0× ) نشخوار فکري+ ( 709/36

  بحث
زننـده   توان یکـی از عوامـل بـرهم   هاي شبانه را میکابوس

ي رایـج  ها اگرچه این موضوع از شکایت. خواب آرام دانست
پزشــکان محســوب  شناســان و روان کننــدگان بــه روان مراجعــه

شود، اما تاکنون توجه پژوهشـی انـدکی را بـه خـود جلـب       می
از این رو پژوهش حاضـر بـه بررسـی روابـط بـین      . کرده است

نتـایج  . نشخوار فکري و خلق بـا رؤیاهـاي ترسـناك پرداخـت    
اي نشـخوار فکـري و خلـق منفـی بـا رؤیاهـ       نشان داد که میـان 

  . ترسناك ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد
هــاي رؤیادر تبیـین ارتبـاط مثبـت بـین نشـخوار فکـري بـا        

یک عـادت بـد ذهنـی     فکرينشخوار  توان گفت ترسناك می
مشکالت و بـروز  افکار منفی و است که موجب تمرکز فرد بر 

منفـی را   هـاي  شود و ایـن حالـت، احسـاس    م پریشانی مییعال
ها موجـب   توجه مداوم به مشکالت و پریشانی. کند تشدید می

و در نتیجه افسردگی مشکالت درگیري و توجه بیش از حد به 
 درگیـر یابند ذهن را  این نشخوارها وقتی ادامه می. شود فرد می

یـدن و درك کـردن   دقـادر بـه    فرد کنند تا جایی که دیگر می
مشکالت ذهنی در واقع توجه را  .نیست رویدادهاو  ها موضوع

قـادر بـه    فـرد کننـد و   به طور کامل بـه خودشـان معطـوف مـی    
حتـی  و ایـن افکـار چرخـان    تمرکز بر هیچ چیز دیگري نیست 

و  دهـد  نمـی  به افراد اجازه یک خواب راحت را در طول شب
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هــاي ذهنــی بــه صــورت نمــادین در رؤیاهــاي ایــن کشــمکش
  .کنندترسناك بروز می

یاهاي ترسناك همانگونه که اشاره شد خلق منفی نیز با رؤ
هاي ایـن پـژوهش در زمینـه    یافته. رابطه مثبت و معنادار داشت

هـاي  ارتباط مثبت خلق منفی با رؤیاهاي ترسـناك بـا پـژوهش   
هـاي پـژوهش    یافتـه ). 21(خـوان اسـت    هـم  2کی و مک 1رتیو

هاي منفی حاضر در زمینه ارتباط مثبت خلق منفی با سایر سازه
 و 3مانـدال  ، هاي تلگنوهشمانند افسردگی و اضطراب، با پژ

  ).23 ،22(نیز همخوان است  همکاران
تـوان  در تبیین ارتباط خلق منفی با رؤیاهاي ترسـناك مـی  

 است هایییادگیري و ها هیجان وراثتی اساس خلق، گفت که

 به و شوندمی کسب خودکار و هیجانی رفتارهاي طریق از که

 دیـده  فـرد  زنـدگی  در اوایـل  مشـاهده  قابـل  عـادات  عنـوان 

 این .ماندمی زندگی فرد ثابت تمام طول در تقریباً و شوند می

 کننـده  بینـی  پـیش  پایـدار،  نسبتاً قابل مشاهده، ارثی، هاویژگی

 هـاي فرهنـگ  در و سـالی  بـزرگ  و نوجـوانی  دوره رفتارهاي

 کـه  داد نشان حاضر تحقیق نتایج). 24( هستند مختلف پایدار

. مبسـتگی وجـود دارد  بین خلق منفـی و رؤیاهـاي ترسـناك ه   
 اشـتغال  و درونـی  عام نـاراحتی  بعد حاکی از یک منفی خلق

 خشـم،  مانند ناخوشایندي هاي حالت و شامل ناخوشایند است

بـه نظـر   ). 25(اسـت   عصـبیت  و تـرس  بیـزاري، گنـاه،   نفـرت، 
شـوند کـه    هاي هیجانی منفی موجب می رسد که این حالت می

فـردي دچـار    حـاظ بـین  فردي و چه بـه ل  فرد چه به لحاظ درون
بـراي مثـال خشـم، نفـرت، بیـزاري،      . مشکالت مختلفـی باشـد  

شـوند کـه فـرد    احساس گناه، ترس و عصبانیت مانع از آن مـی 
بـه ایـن   . بتواند با دیگران روابط مثبـت و معنـادار برقـرار کنـد    

هـا در فـرد آشـفتگی درونـی ایجـاد       ترتیب، نه تنها این هیجان
شوند کـه بـه    فردي می کالت بینکنند بلکه باعث ایجاد مش می

به نظـر  . انجامد و بالعکس ها می نوبه خود به تشدید این هیجان
فردي به صورت نمادین  هاي درونی و بینرسد که آشفتگیمی

تـوان  بنـابراین، مـی  . کننـد در رؤیاهاي ترسناك بروز پیـدا مـی  
توان تکرار گفت که با بهبود خلق و کاهش نشخوار فکري می

  .رسناك را کاهش دادرؤیاهاي ت
ــژوهش    ــد پـ ــژوهش هماننـ ــن پـ ــر داراي  ایـ ــاي دیگـ هـ

هـاي ایـن پـژوهش    از جملـه محـدودیت  . هایی بود محدودیت
پذیري نتایج را به  استفاده از گروه نمونه دانشجو بود که تعمیم

_______________________________________ 
1 Rettew  
2 McKee 
3 Mandal 

محدودیت دیگر این است . کرددیگر اقشار جامعه محدود می
ه بـود و از ابزارهـاي   نامـ  ها پرسش که تنها ابزار گردآوري داده

در صورت استفاده . دیگر مانند مصاحبه و مشاهده استفاده نشد
چنـین   هـم . آمـد تري به دست مـی از ابزارهاي دیگر نتایج دقیق

ها خود دانشـجویان بودنـد و از منـابع     تنها منبع گردآوري داده
در صـورت  . سـاالن اسـتفاده نشـد    چون دوستان و هم دیگر هم

 .تري به دست خواهد آمددیگر، نتایج دقیقاستفاده از منابع 
کارشناسی ارشد نویسـنده اول،   نامهاین مقاله برگرفته از پایان  [
  .]باشدمی

حمایـت مـالی از پـژوهش و    بنا به اظهار نویسـنده مسـئول مقالـه،    [
  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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Multiple Relationships between Rumination and Mood  
with Frightening Dreams  

 
Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to assess multiple relationships 
between rumination and mood with frightening dreams. Method: The research 
method was descriptive and correlational. The statistical population was all 
students of Isfahan (Khorasgan) Islamic Azad University in 2014-2015 
academic year. The sample consisted of 180 students who were selected 
through random cluster sampling method. The instruments used in this study 
were Rumination Scale, Positive and Negative Mood Scale, and Symptoms 
Frightening Dreams Scale. The gathered data were analyzed using descriptive 
statistics (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics 
(Pearson correlation and stepwise regression). Results: There was positive 
significant relationship between frightening dreams with rumination (p<0.000) 
and negative mood (p<0.009). Stepwise regression analysis showed that 
rumination accounts for 10.2% of frightening dreams variance. Conclusion: 
Rumination can predict frightening dreams and it seems that one of the ways to 
reduce frightening dreams is to reduce rumination and negative mood. 
 
Key words: frightening dreams; rumination; mood; Isfahan (Khorasgan) Islamic 
Azad University 
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