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 ختي بر تكانشگرياختالالت رواني و شدت تحريف هاي شنا تأثير

   mjavid.psy@gmail.comكارشناس ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه شيراز، محبوبه جاويد، 
  استاد، گروه روانشناسي باليني، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز،  نوراله محمدي، 

  دانشيار، گروه روانشناسي باليني، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز ، چنگيز رحيمي طاقانكي
  دانشيار، گروه روانشناسي باليني، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز حبيب هاديان فرد،  
 ب، دانشگاه علوم پزشكي شيراز استاد گروه روانشناسي باليني، مركز تحقيقات علوم رفتاري و اعصااحمد غني زاده،  

  
   

تكانشگري در تعدادي از  ي نشانهوجود  .اند كرده: محققان تكانشگري را نوعي عمل بدون فكر و بدون توجه به پيامدهاي فردي و اجتماعي تلقي مقدمه
شگرانه داراي پيامدهاي مخربي براي فرد و رفتارهاي تكان كه ازآنجايي. گردد ميدر مقابل درمان  اختالالت موجب وخامت بيشتر اختالل و مقاومت

 تأثير. پژوهش حاضر با هدف بررسي نمايد مي، ضروري آنشناختي مرتبط با  سندهاياجتماع است بررسي تكانشگري در اختالالت رواني و يافتن 
اجباري، افسرده اساسي همبود با - وسواسيشناختي بر تكانشگري در پنج گروه بيماران افسرده اساسي، دوقطبي،  هاي تحريفاختالالت رواني و شدت 

 اجباري و افراد بهنجار صورت گرفت.- وسواسي
 30بيمار، شامل 111در دسترس، گيري نمونه، حافظ و دكتر محرري، به روش سينا ابن هاي بيمارستانبه  كنندگان مراجعهدر اين پژوهش از بين  روش: 

بيمار اختالل افسردگي  28مرد)، و  4زن و  17اجباري (- بيمار وسواسي 23مرد)،  14زن و  16(بيمار دوقطبي  30مرد)،  15زن و  15بيمار افسرده (
 دادند ميمرد) تشكيل  16زن و  14بهنجار ( كننده شركت 28مرد) انتخاب شدند. گروه كنترل را  8زن و  20اجباري (-عمده همبود با اختالل وسواسي

) و BIS-11، از دو پرسشنامه تكانشگري بارت (ها داده آوري جمعمتغيرهاي جمعيت شناختي با گروه بيماران همانندسازي شده بودند. براي  ازنظركه 
 استفاده شد.  )DAS(شناختي ويسمن و همكاران  هاي تحريف
 - اجباري و همبودي افسردگي اساسي با وسواسي - وسواسينتايج نشان دادند كه ميزان تكانشگري در اختالالت افسردگي اساسي، دوقطبي، : ها يافته

، حركتي و ريزي برنامه. به عالوه، شدت تحريف شناختي بر تكانشگري عدم )F=2.03; P=0.02معناداري بيشتر از گروه بهنجار است ( طور بهاجباري، 
 . )F=1.44; P=0.00معنادار دارد ( تأثيرتكانشگري كل، 

اجباري و همبودي افسردگي  - ت نقش تكانشگري و تحريف هاي شناختي در اختالل افسردگي اساسي، دوقطبي، وسواسيبر اهمي ها يافته: اين بحث
بيانگر اين باشد كه شدت تحريف شناختي، عاملي  تواند ميسطوح (شدت) تحريف شناختي بر تكانشگري  تأثيردارند.  تأكيداجباري  - اساسي با وسواسي

  كند. بيني پيششگري افراد را ميزان تكان تواند مياست كه 
 اجباري- : تكانشگري، تحريف شناختي، افسردگي اساسي، دوقطبي، وسواسيها كليدواژه

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

