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Abstract
Introduction: Thoughts, impulses, or images that are distressing and intrusive characterize
obsessive-compulsive disorder. On the other hand, obsessive beliefs are important in turning
intrusive thoughts into obsessive thoughts.
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Aim: This study aimed to present a structural model to explain obsessive beliefs among high
school students, based on the symptoms of stress, anxiety, and depression, metacognitive beliefs,
and self-esteem, considering the mediating role of inferential confusion.
Method: In this correlational study, the statistical population included all secondary high school
students in Aligudarz, Lorestan Province, Iran, during the 2020-2021 academic years. A total of
300 individuals were selected using cluster sampling. Data were collected using the Obsessive
Beliefs Questionnaire (OBQ-44), Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21),
Metacognitions questionnaire-30 (MCQ-30), Inferential Confusion Questionnaire-Expanded
Version (ICQ-EV), and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). Data analysis was performed
using structural equation modeling in SPSS-20 and AMOS-24.
Results: The goodness of fit indices of the measurements model (2/df=3.12, RMSEA=0.084)
supported the good fitness of the model. Also, the goodness of fit indices of the structural model
(2/df=2.24, RMSEA=0.064) indicated the good fit of the model for the collected data.
Conclusion: Based on the results, metacognitive beliefs, symptoms of stress, depression, and
anxiety, and self-esteem are among factors affecting obsessive beliefs; inferential confusion
plays a mediating role in their association with obsessive beliefs. Therefore, elimination or
moderation of contributing factors is essential for correcting obsessive-compulsive beliefs.
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مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
سال نهم ،شماره 1041 ،2
صفحات1-11 :

مدلیابی ساختاری تبیین باورهای وسواسی دانشآموزان دبیرستانی براساس نشانههای استرس،
اضطراب و افسردگی ،باورهای فراشناختی و عزتنفس :نقش میانجیگری آشفتگی استنتاج
3

معصومه سرلک ،1فرح لطفی کاشانی ،2مالک میرهاشمی

.1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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تاریخ دریافت مقاله1044/11/17 :

تاریخ پذیرش مقاله1041/41/20 :

چکیده
مقدمه :افکار ،تکانهها و یا تصاویر مزاحم هسته اصلی اختالل وسواسی اجباری هستند .از سوی دیگر باورهای وسواسی عامل مهمی در
تبدیل افکار مزاحم به افکار وسواسی میباشند.

و افسردگی ،باورهای فراشناختی و عزتنفس با نقش میانجیگرانه آشفتگی استنتاج انجام شد.
روش :این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل همه دانشآموزان متوسطه دوم شهرستان الیگودرز در سال تحصیلی
 1311-1044بودند .حجم نمونه  344نفر بود که با شیوه نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .جمعآوری دادهها با پرسشنامههای باورهای
وسواسی ( ،)OBQ44استرس ،اضطراب و افسردگی ( ،)DASS21باورهای فراشناختی ( ،)MCQ-30آشفتگی استنتاج (ICQ-
 )EVعزتنفس ( )RSESانجام شد .تحلیل دادهها با روش مدلسازی معادالت ساختاری توسط نرمافزارهای  SPSSنسخه  24و
 AMOSنسخه  20انجام شد.
یافتهها :شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری (2/df= 3/12؛  )RMSEA= 4/480از برازش مدل اندازهگیری حمایت کردند.
همچنین شاخصهای برازندگی مدل ساختاری (2/df=2/20؛  )RMSEA=4/460نشانگر برازش مدل ساختاری با دادههای
گردآوری شده بودند.

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-08-20

هدف :پژوهش حاضر با هدف مدلیابی ساختاری تبیین باورهای وسواسی دانشآموزان دبیرستانی براساس نشانههای استرس ،اضطراب

نتیجهگیری :باورهای فراشناختی ،نشانههای استرس ،افسردگی ،اضطراب و عزتنفس از عوامل موثر بر باورهای وسواسی بودند ،که
عوامل سببی پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها :نشانههای استرس /اضطراب  /افسردگی ،باورهای فراشناختی ،عزتنفس  ،آشفتگی استنتاج ،باورهای وسواسی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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آشفتگی استنتاج در روابط آنها با باورهای وسواسی نقشی میانجی ایفا مینمود .ازاینرو در اصالح باورهای وسواسی حذف و یا تعدیل
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مقدمه

میتوان مشاهده نمود (هاولی ،رکتور و ریچتر.)2421 ،8

افکار مزاحم بهعنوان افکاری ناخواسته و مکرر تعریف

پژوهش دیگر نشان میدهد که باورهای وسواسی برای

میشودکه عموماً به دنبال تجربه رویداد استرسآور به

شروع و تداوم اختالل وسواسی جبری حیاتی هستند .باور

وقوع میپیوندد .در این خصوص روانشناسان به تعمق

وسواسی مسئولیت افراطی و بیش برآورد خطر 1به همراه

درباره انواع تفکرات مزاحمی 1پرداختند که در

فراشناخت

سببشناسی و رشد اختالالت روانی مهم به نظر

وسواسی اجباری را به میزان  %06تبیین میکند (سروین،

میرسیدند .این تفکرات ناکارآمد مزاحم مشتمل بر:

مک نیل ،ویلهلم ،تانیا ،برنت ،استورچ و مورفی،11

مزاحمتهای ذهنی ،تعبیرها و باورها میباشند .تاکنون

.)2421

چند نوع باور ناکارآمد و معیوب در رشد و تداوم

پیرامون تبیین عوامل شناختی وسواس و اینکه چگونه

اختالالت روانی معرفی شدهاند .برخی از آنها مانند باور

تجربیات ذهنی مزاحم و ناکارآمد به وسواس فکری

اهمیت دادن به افکار و مسئولیت افراطی مختص اختالل

جبری تبدیل میشوند ،دو مدل وجود دارد :الف) مدل

وسواسی اجباری 2در نظر گرفته میشود ،درحالیکه سایر

ارزیابی شناختی :12این مدل با افرادی مانند

14

معیوب بیشترین میزان واریانس اختالل

10

باورها مرتبط با اختالل وسواسی اجباری بوده ،اما در سایر

سالکووسکیس ،13راچمن

اختالالت مانند اختالالت اضطرابی نیز حضور دارند.

فرض اولیه و اساسی این مدل آن است که افکار مزاحم

نمونه این نوع باورهای مرتبط را میتوان بیش برآورد

بر اساس چگونگی ارزیابی ،بهویژه همراهی با پاسخهای

خطر و کمالگرایی دانست (استکتی ،سیو ،یوول ،الیت و

خنثیسازی به افکار وسواس بالینی تبدیل میشوند.

ویلهلم.)2411 ،3

نظریههای ارزیابی وقوع افکار مزاحم را نقطه شروع تبیین

مطالعات آسیبپذیری شناختی نشان میدهد ،باورهای

وسواس در نظر گرفته و به عوامل پیشآیند افکار مزاحم

وسواسی به اشکال متفاوتی با سببشناسی اختالل

توجهی نشان نمیدهند (کالرک ،آبراموتیز ،آلکولدا،

وسواسی جبری مربوط هستند .بطوریکه هرکدام از

بلوچ ،بیوارد و ونگ .)2410 ،11این در حالی است که

باورهای وسواسی 0کمالگرایی و قطعیت 1و اهمیت و

یافتههای اخیر نشان میدهد :بجای تمرکز صرف بر پدیده

کنترل افکار 6رابطه متقابل و معناداری را با اختالل

افکار مزاحم ،باید بر زمینهای که افکار مزاحم در آن

وسواسی اجباری نشان میدهند .با تجزیه و تحلیل ابعاد

روی میدهند نیز تاکید گردد .افکار مزاحمی که بدون

باورهای وسواسی ،تغییر در عالیم اختالل وسواسی

شواهد مستقیم روی میدهند ،با افزایش عالیم اختالل

اجباری و شاخصهای امواج مغزی 7را در طول درمان

وسواسی اجباری مرتبط هستند ،درحالیکه افکار مزاحم

در سال  1188آغاز شد.

- Intrusive-Thoughts
- Obsessive-Compulsive Disorder
3
- Steketee, Siev, Yovel & Wilhelm
4
- Obsessive Beliefs
5
- Perfectionism, Certainty
6
- Important & control thoughts
7
)- Electroencephalogram (EEG
2
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1

- Hawley, Rector & Richter
- Responsibility & Threat Estimtion.
10
- Meta Cognation
11
- Cevin, McNeel, Tanya, Brent, Storch & Morohy
12
- Cognative Apprasial Model
13
- Salkovskis
14
- Rachman
15
- Clark.Abramowitz,Alonso.Belloch,Bouvard & Wong
9
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8

فرح لطفی کاشانی و همکاران

0

مک نیل ،ویلهلم ،تانیا ،برنت ،استورچ و مورفی،1

.)2410

 .)2421ب) مدل استنباطی :2این مدل با تحقیقات آردما و

در مورد تبیین وسواس پژوهشهای متعددی انجام شده

اوکانر در سال  1188آغازشد .این مدل با مطرح کردن

است ،یافتهها بهویژه در رابطه با نقش عوامل آسیبپذیری

فرایند استدالل معیوب به سببشناسی افکار مزاحم

در تبیین وسواس نشان میدهد :محوریترین و پیشبینی

ناهمخوان با خود کمک کرده است (کالرک و دیگران،

کنندهترین عامل در ظهور عالیم وسواس ارزیابی منفی از

.)2410

افکار مزاحم میباشد .این افکار بشدت با عالیم استرس و

تمایل کلی به شک در حواس و قوای شناختی بهعنوان

اضطراب مرتبط هستند (اوالتانجی ،بلبروز ،دیویدف،

محور اختالالت وسواسی محسوب میشود .با توجه به

چیرا ولوینین .)2411 ،6همچنین این یافته که اغلب اختالل

رویکرد مبتنی بر استنتاج ،شک وسواسی توسط فرآیند

وسواسی اجباری و نشانگان افسردگی باهم روی میدهند

استدالل معیوبی به نام سردرگمی استنتاجی 3که مستلزم:

وسواس فکری و نقصان انرژی ویژگی اساسی در

 )1بیاعتمادی به حواس و  )2سرمایهگذاری در

همبودی این دو اختالل است (کالین ،هاریس،

احتماالت خیالی است ،ایجاد میشود (آولت کوروتیس،

بوجورگیوینسون و کرتز .)2424 ،7خالصه آنکه،

اوکانور وآردما .)2424 ،0کالرک در راستای رفع

اضطراب و افسردگی از طریق شکلدهی به روان-

محدودیتهای مدلهای ارزیابی و استنباطی ،آنها را

سازههای ناسازگار موجب آسیبپذیر ساختن افراد در

1

برابر اختالالت گوناگون ازجمله اختالل وسواسی اجباری

ترکیب و در مدلی جدید بنام مدل یکپارچه و ترکیبی

ارائه داد .در مدل ترکیبی ،فرایندهای شناختی که در

میشوند (لی کیم و لی.)2410 ،8
1

نیز مؤلفه

شخصیتی قابلتوجه

در

وسواسی بالینی شدیدتر ،فراوانتر و پایدارتر نقش دارند،

آسیبشناختی و درمان اختالل وسواسی اجباری است.

معرفی میشوند .دیدگاه یکپارچه تبیین وسواس در گام

عزتنفس متوسط در سراسر طول درمان با عالیم

اول ،به استرس بهعنوان عامل محرک افکار مزاحم خود

افسردگی و با شدت اختالل وسواسی اجباری بعد از

ناهمخوان میپردازد .همچنین عوامل آسیبپذیری کلی و

درمان ارتباط دارد (تولدانو ،گازیک ،مک کارتی ،ریان،

از پیش موجود مانند اضطراب و افسردگی باورهای

بروونینگ و همکاران .)2424 ،14در خصوص اهمیت

فراشناختی معیوب و ضعف عزتنفس ،همچنین فعال

مطالعه باورهای وسواسی میتوان به این نکته اشاره کرد

شدن فرایندهای استدالل معیوب درنتیجه استنباط اولیه

که این باورها برای شروع و تداوم ضروریاند باورهای

تردید که همان آشفتگی استنتاج است ،ازجمله متغیرهای

وسواسی مسئولیت افراطی و بیش برآورد خطر همراه با
6

- O Olatanjia, Blebrose, Davidf, Chrria & Levinin
- Klein, Harris, Bjorgvinsoon & Kertz
- Lee Kim & Lee
9
- Self esteem
10
- Toledano, Guzick, McCarty, Ryan, Browning, Dokdk, Geffken
& McNamar

1

7

2

8

- Cervin, Mc-Neil, Wilhelm, Tania, Bernet, Storch & Morphy
- Inferential Modal
3
- Infrential Confusion
4
- Ouellet-Courtois, Oconnor & Aardema
5
- Integrated Inferential & Appraisal Modal of Obsessions
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تشدید افکار مزاحم خود ناهمخوان و ناخواسته به افکار

عزتنفس
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همراه با شواهد مستقیم چنین تاثیری ندارند (سروین،

مهم دیگر در این مدل میباشند (کالرک ودیگران،
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فراشناخت بیشترین واریانس اختالل وسواسی اجباری

اضطراب و عزتنفس با نقش میانجیگری آشفتگی

( )%06را تبیین میکند (سروین و دیگران.)2421 ،

استنتاج بود.

با وجود آنکه در زمینه وسواس پژوهشهای متعددی
که مطالعهای جامع درباره نقش عوامل روانشناختی مؤثر

پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه

در تبیین باورهای وسواسی ،بهویژه در چارچوب مدل

دانشآموزان دبیرستانی (متوسطه دوم) شهرستان الیگودرز

یکپارچه انجام نشده بود .پژوهشهای صورت گرفته اخیر

در سال تحصیلی  1311-1044بودند .نمونه شامل  344نفر

نیز علیرغم جدید بودن دارای این کاستی بودند که بیشتر

دانشآموز دختر و پسر بودند که به شیوه نمونهگیری

در پی مطالعه نقش سببی باورهای وسواسی بر اختالل

خوشهای انتخاب شدند .شیوه نمونهگیری بدینصورت

وسواسی اجباری بودهاند ،مانند یافتههای ساندی مبنی بر

بود که ابتدا دبیرستانهای شهرستان الیگودرز برحسب

اینکه فراشناخت معیوب و باورهای وسواسی تاثیر

موقعیت جغرافیایی به چهار خوشه تقسیم شدند .سپس از

معناداری برشدت عالیم اختالل وسواسی اجباری دارند

هر خوشه یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه

(ساندی ،ارنس جانسون ،هایمله ،بیجارگاردبرتلسون،

(جمعا  8دبیرستان) و از هر دبیرستان دو کالس از بین

هالند و همکاران .)2421 ،1همچنین یافتههای بارابای مبنی

پایههای دهم تا دوازدهم بهتصادف انتخاب شدند .معیار

بر اینکه آشفتگی استنتاجی با اختالل وسواسی اجباری

ورود شامل :دانشآموز جزیی از نمونه منتخب باشد و

همبستگی پارهای دارد ،یعنی رابطه بین این دو با مفهوم

برای تکمیل پرسشنامهها رضایت کامل داشته باشد.

تعدیل میشود (بارابای ،وونگ،

مالکهای خروج نیز شامل :ناقص پر کردن پرسشنامهها

خود ترسیده

2

لذا میتوان اذعان کرد که عوامل پیشآیند باورهای

پرسشنامهها بود .قبل از اجرای پرسشنامهها از اداره

وسواسی یا موردتوجه قرار نگرفته و یا آنکه اندک

آموزشوپرورش شهرستان الیگودرز مجوز اجرای

متغیرهای پیشبین آن به شکل پراکنده مطالعه شده بودند.

پرسشنامهها اخذ گردید .سپس اعضای نمونه در خصوص

لذا ضرورت انجام این تحقیق بامطالعه تأثیر همزمان

داشتن آزادی عمل جهت شرکت در پژوهش و محرمانه

چندین سازه شناختی و عاطفی بر تبیین باورهای وسواسی

بودن اطالعات فردیشان توجیه شدند .روش اجرا بدین

ضروری مینمود .در این راستا هدف از این پژوهش

شکل بود که محقق هنگام اجرای پرسشنامهها بر روی

تبیین باورهای وسواسی دانشآموزان دبیرستانی براساس

دانشآموزان نمونه ،درکالسهای منتخب حضور یافت و

باورهای فراشناختی ،نشانههای استرس ،افسردگی و

درباره نحوه پاسخدهی به سئواالت پرسشنامهها و همچنین
رفع ابهامات احتمالی دانشآموزان را راهنمایی نمود .با
توجه به وضعیت ناپایدار مدارس در شرایط پاندومی

1

- Sunde, Ur nes Hohnson, Himle, Bjerregaard Bertelsen, Haaland,
Vogel & Walseth
2
- Self Feard
3
- Baraby, Wong, Radomsky & Aardema

کرونا فرایند تکمیل پرسشنامهها حدود سه ماه طول
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توسط دانشآموزان و عدم تمایل به ادامه پاسخدهی به
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انجام شده بود ،اما همچنان این خالء علمی وجود داشت

روش

فرح لطفی کاشانی و همکاران

6

کشید .پس از تکمیل و جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها

آزمون دارای  21سئوال بوده و هر سوال از صفر (اصالً در

استخراج گردید .جهت تحلیل دادهها از روش آماری

مورد من صدق نمیکند) تا ( 3کامالً در مورد من صدق

معادالت ساختاری با کمک نرمافزارهای  SPSSنسخه

میکند) نمرهگذاری میشود .این آزمون شامل سه خرده

 24و  AMOSنسخه  20استفاده گردید.

مقیاس :استرس ،اضطراب و افسردگی است .هرکدام از
این سه سازه از طریق  7سوال سنجیده میشوند .نمره

کارگروه شناختهای وسواس-اجباری 2در سال 2441

میباشد (نوردین ،کایور ،سونی ،کی یان پور و مارندا،6

ساختهشده و ابعاد بیماریزایی در حیطه شناختی را مورد

 .)2417در مطالعات خارجی روایی و پایایی این ابزار

ارزیابی قرار میدهد .پرسشنامه شامل  00سوال در طیف

مورد بررسی و تایید قرار گرفته است .از جمله :احمد و

لیکرت هفت گزینهای بوده و نمرهگذاری برای هرسئوال

همکاران به مطالعه ویژگیهای روانسنجی این آزمون

بین  1تا  7میباشد .نسخه اصلی این ابزار دارای خرده

پرداختند .در راستای روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی

مقیاسهای :احساس مسئولیت برای صدمه و آسیب،

نشانگر سه ساختار عاملی :استرس ،اضطراب و افسردگی

ارزیابی خطر و تهدید ،کمالطلبی و نیاز به برخورداری از

بود .از نظر پایایی نیز ،مقادیر آلفای کرونباخ برای

اطمینان و اهمیت و کنترل افکار میباشد .در خارج از

اضطراب  ،4/81استرس  4/86و برای افسردگی  4/13و

کشور ،دیریش و دیگران در مطالعهای از روی نسخه

آلفای کرونباخ نمره کل برابر با  4/13بود (احمد،

انگلیسی پرسشنامه باور وسواسی نسخه زبان آلمانی آن را

روسالن ،اوتمان ،شاکور و ابوبکر .)2418 ،7در داخل

تهیه کردند .همچنین پایایی این ابزار در این تحقیق در سه

کشور شفیعی و فاتحی زاده از طریق محاسبه همبستگی

نوبت مورد مطالعه قرار گرفت که آلفای آن بین  4/12تا

بین نمرات این ابزار و پرسشنامه کامیابی روایی واگرای

 4/13در نوسان بود (دیدریش ،اسکاپکه ،شوارتز ،شلگل،

آنرا محاسبه نمودند که معادل ()r=4/010 ، p<4/441

اوسن و همکاران .)2416 ،3در ایران پایایی نسخه فارسی

بود (شفیعی و فاتحی زاده .)1316 ،برای محاسبه پایایی

پرسشنامه باورهای وسواسی با استفاده از آلفای کرونباخ

حبیبی و دیگران با استفاده از آلفای کرونباخ یایایی این

محاسبه گردید که برای نمره کلی پرسشنامه معادل 4/11

ابزار را در نمونههای غیر کلینیکی محاسبه نمودند که این

بود (شمس ،ترکانبوری ،کرم قدیری ،اسماعیلی ،یوسفی

ضریب برای خرده مقیاسهای آن از  4/17تا  4/11بدست

و مک کی.)2410 ،

آمد (حبیبی ،دهقانی ،پورآواری و صالحی.)1316 ،

پرسشنامه سنجش استرس ،اضطراب و افسردگی  :این ابزار

پرسشنامه باورهای فراشناختی  :فرم  34مادهای این

توسط الویبوند و الویبوند 1در سال  1111ساخته شد .این

1

پرسشنامه در سال  2440توسط ولز و کارترایت هاتون

1

5

2

6

)- Questionary of Obsessive Beliefs (OBQ
)- Obsessive Compulsive Cognitions Working Group (OCCWG
3
& - Diedrich, Sckopke, Schwartz , Schleg, Osen, Stierle
Voderholzer
4
)- The Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS

- Lovibnd & Loviband
- Nordin, Kaur, Soni, KeanPor & Miranda
7
- Ahmed, Ruslan, Otman, Shakur & Abu Bakr
8
(- Metacognitive beliefs questionnaire (MCQ30
9
- Wells A, Cartwright & Hatton
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پرسشنامه باورهای وسواسی :1این پرسشنامه توسط

به آن بدست میآید .نمره کل آزمون بین صفرتا 63
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ابزار

نهایی هرکدام از طریق مجموع نمرات سوالهای مربوط

 7مدلیابی ساختاری تبیین باورهای وسواسی دانشآموزان دبیرستانی براساس نشانههای ...

فراشناختی مثبت در مورد نگرانی ،باورهای فراشناختی

(آگیوالر ،سورینو ،رانسره ،بارادا ،آردما و اوکانور،0

منفی در مورد کنترلناپذیری افکار ،اطمینان شناختی ،نیاز

 .)2424در خارج از کشور پوزآ و همکاران برروی

به کنترل افکار و خودآگاهی شناختی است .سئواالت این

ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه بر روی نمونه

پرسشنامه در یک طیف چهار درجهای از «موافق نیستم»

ایتالیایی مطالعهای انجام دادند .برای روایی سازه این

تا «خیلی موافقم» بود و نمرهگذاری برای هر سئوال از  1تا

پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شد ،که همچنان تک

 0میباشد .حداقل نمره  34و حداکثر آن  114میباشد.

سازهای بودن این ابزار را تایید کرد .برای پایایی آلفای

نمره باالتر به معنای باورهای معیوب فراشناختی بیشتر

کرونباخ محاسبه شد که معادل  4/17بود (پوزآ ،تورینیا و

میباشد (میرز ،سولم و ولز .)2424 ،1در خارج از کشور

دتوره .)2418 ،1در ایران برای سنجش روایی همگرا،

هانتلی و دیگران به مطالعه روایی و پایایی این ابزار

همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه پادوآ نسخه دانشگاه

پرداختند .آنان مجدداً به مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه

واشنگتن 6معادل ( )r =4/02بدست آمد .برای پایایی از

از طریق تحلیل عاملی اکتشافی پرداختند .نتایج مطالعه

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که  4/12بدست آمد

آنان ساختار پنج عاملی این پرسشنامه را تایید کرد ،این

(قربعلی ،شهیری و فشارکی.)1317 ،

ضریب بین  4/72تا  4/13بدست آمد که حاکی از پایایی

پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ  :این مقیاس توسط

یانگ،

روزنبرگ در سال  1171ساخته شد .این ابزار عزتنفس

عالی

این

پرسشنامه

میباشد

(هانتلی،

2

بانیانی و داودی به مطالعه پایایی این پرسشنامه بر روی

میباشد .نمرهگذاری شامل مدل ترکیبی است .سواالت 1

دانشآموزان شیراز پرداختند .آنان برای پایایی ضریب

تا  1به شکل صعودی صفرتا سه و سئواالت  6تا  14به

آلفای کرونباخ را محاسبه نمودند که  4/76بدست آمد

شکل معکوس از سه تا صفر نمرهگذاری میشوند

(بانیانی و داودی.)2421 ،

(اسکرال ،گانمبز و اسکروزر .)2418 ،8در خارج از

مقیاس تجدیدنظر شده آشفتگی استنتاج :3این پرسشنامه

کشور روایی این پرسشنامه با روش تحلیل عاملی مطالعه

ابزاری تکبعدی با  34سوال میباشد که توسط آردما و

شد .نتایج نشان داد که ساختار تک عاملی این پرسشنامه

همکاران در سال  2441ساخته شده است .نمرهگذاری

شاخصهای برازش خوبی دارد .همچنین ضریب آلفای

سواالت براساس طیف لیکرت شش درجهای از بسیار

کرونباخ محاسبه شده معادل ( )4/73حاکی از پایایی

مخالفم ( )1تا بسیار موافقم ( )6صورت میگیرد .دامنه

بسیارخوب این پرسشنامه میباشد (مایرودوما ،گیوتیرز و

نمره کل پرسشنامه از  34تا  184است و نمرات باالتر

سالیز .)2411 ،در ایران پایایی این ابزار با ضریب آلفای

نشاندهنده آشفتگی استنتاج بیشتر است .هدف این
پرسشنامه ارزیابی تمایل به خنثی کردن واقعیت و ادراک
1

- Myers, Solem & Wells
- Hantley, Young, Tudur Smith, Jha & Fisher
3
)- Inferential-Confusion Questionnaire (ICQ-EV
2

4

- Aguilar, Roncere, Barrada, Ardema & Oconnor
- Pozza, Torniai & Dettore
6
- Padua Inventory- Washington State University Revision (PI)WSUR
7
)- Rosenberg Self-esteem Scale (RSES
8
- Scharal, Gnambs & Schroeders
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تئودوراسمیت ،جاها و فیشر  .)2422 ،در داخل کشور

کلی و ارزش شخصی را اندازه میگیرد و شامل  14سوال
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ساخته شد .این ابزار دارای پنج خرده مقیاس باورهای

مبتنی بر اطالعات براساس احتماالت ذهنی است

8
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کرونباخ محاسبه شد که معادل  4/88بود (عامری

 232نفر ( )%77/3شرکتکنندگان شهری و  68نفر

سیاهویی و زارعی.)1318 ،

( )%22/7بودند .همچنین  18نفر( )%32/7پایه دهم 87 ،نفر
( )%21پایه یازدهم و  111نفر ( )%38/3در پایه دوازدهم

یافتهها

مشغول به تحصیل بودند .جدول  ،1همبستگی بین

نمونه پژوهش تعداد  344دانشآموز دختر و پسر متوسطه

مؤلفههای باورهای فراشناختی و نشانههای استرس،

دوم شهرستان الیگودرز از پایههای دهم تا دوازدهم بود.

اضطراب و افسردگی همراه با عزتنفس و آشفتگی

از این تعداد  131نفر ( )%06/3شرکتکنندگان پسر و

استنتاج را با مولفههای باورهای وسواسی نشان میدهد.

 161نفر ( )%13/7شرکتکنندگان دختر بودند .همچنین
جدول  1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای تحقیق

1

.1باور فراشناختی مثبت

-

2

5

3

9

6

11

11

12

13

1

15

در مورد نگرانی
 .2باور فراشناختی منفی در

4/08

-

4/01

4/11

مورد کنترل پذیری افکار
 .3باور فراشناختی

-

عدم اطمینان شناختی
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 .باور فراشناختی

4/32

4/12

4/38

-

نیاز به کنترل افکار
 .5باور فراشناختی

4/36

4/38

4/12

4/31

-

4/21

4/04

4/31

4/22

4/47

خودآگاهی شناختی
 .6نشانههای

-

استرس-اضطراب؛
افسردگی-افسردگی
 .نشانههای

4/11

4/30

4/21

4/17

4/14

4/71

-

استرس-اضطراب؛
افسردگی-اضطراب
 .نشانههای

4/16

4/36

4/21

4/11

4/41

4/68

4/62

-

استرس-اضطراب؛
افسردگی-استرس
 .9عزتنفس

-4/11

-4/30

-4/22

-4/11

-4/14

-4/36

-4/32

-4/31

-

 .11آشفتگی استنتاج

4/31

4/11

4/02

4/33

4/21

4/07

4/06

4/11

-4/08

-

 .11باورهای وسواسی

4/37

4/17

4/03

4/31

4/30

4/38

4/31

4/07

-4/03

4/62

-

 .12باور وسواسی

4/22

4/34

4/11

4/23

4/37

4/11

4/22

4/26

-4/28

4/08

4/16

-

 .13باور وسواسی مسئولیت

4/26

4/32

4/21

4/26

4/32

4/26

4/27

4/36

-4/26

4/14

4/18

4/61

-

4/21

4/21

4/21

4/23

4/34

4/26

4/28

4/31

-4/21

4/07

4/17

4/10

4/11

عامل عمومی
کمالگرایی ،قطعیت و یقین

 .1باور وسواسی
اهمیت و کنترل افکار
 .15باور وسواسی

4/21

4/04

4/21

4/21

4/27

4/28

4/34

4/33

-4/36

4/01

انجام دادن کامل امور
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و ارزیابی تهدید و خطر
-

 1مدلیابی ساختاری تبیین باورهای وسواسی دانشآموزان دبیرستانی براساس نشانههای ...

جدول  1نشان میدهد که همه مؤلفههای باورهای

همبستهاند .همچنین عزتنفس به صورت منفی و در

فراشناختی ،نشانههای استرس ،افسردگی و اضطراب به

سطح معناداری  4/41با مؤلفههای باورهای وسواسی

همراه آشفتگی استنتاج به صورت مثبت و در سطح

همبسته بودند .جدول  2عامل تورم واریانس و ضریب

معناداری  4/41با مؤلفههای پنجگانه باورهای وسواسی

تحمل را نشان میدهد.

جدول  2عامل تورم واریانس و ضریب تحمل متغیرهای پیشبین

باورهای فراشناختی -باورهای مثبت درباره نگرانی

4/61

1/11

باورهای فراشناختی -باورهای منفی درباره کنترلپذیری افکار

4/07

2/10

باورهای فراشناختی -عدم اطمینان شناختی

4/64

1/67

باورهای فراشناختی -نیاز به کنترل افکار

4/66

1/12

باورهای فراشناختی -خودآگاهی شناختی

4/73

1/37

نشانههای استرس ،افسردگی و اضطراب  -افسردگی

4/01

2/01

نشانههای استرس ،افسردگی و اضطراب  -اضطراب

4/01

2/01

نشانههای استرس ،افسردگی و اضطراب  -استرس

4/02

2/31

عزتنفس

4/72

1/38

آشفتگی استنتاج

4/01

2/41

نتایج جدول  2نشان میدهد که مفروضه هم خطی بودن

باالتر از  14نشاندهنده عدم برقراری مفروضه همخطی

در بین دادههای پژوهش حاضر برقرار است؛ زیرا که

بودن است .پس از تایید مفروضههای استفاده از روش

مقادیر ضریب تحمل متغیرهای پیشبین بزرگتر از  4/1و

آماری معادالت ساختاری ،مدل اندازهگیری با استفاده از

مقادیر عامل تورم واریانس هر یک از آنها کوچکتر از

تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از برآورد بیشینه احتمال

 14است .منطبق بر دیدگاه میرز و گامست ()2424

مورد آزمون واقع شد .دراین مدل اندازهگیری  13نشانگر

ضریب تحمل کمتر از  4/1و ارزش عامل تورم واریانس

برای  3ساختار مکنون در نظرگرفته شده است.

] [ DOI: 10.32598/shenakht.9.2.1
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شکل  1مدل اندازهگیری با استفاده از دادههای استاندارد

همراه ضرایب نشان داده شده است .جدول  3شاخصهای

برازش مدل ساختاری را نشان میدهد.

جدول  3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
شاخصها

مجذور

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

4/146

4/863

4/128

4/480

4/881

4/112

4/474

<4/14

>4/48

4/110

4/460

درجه

درجه

کای

آزادی مدل

آزادی

مدل اولیه اندازهگیری

113/17

62

3/12

مدل اندازهگیری اصالح شده

106/84

64

2/01

4/127

نقطه برش

-

-

کمتر از 3

<4/14

<4/814

مدل ساختاری

171/11

84

2/20

4/122

4/880

مدل اندازهگیری حاصل از تحلیل عاملی تاییدی از

میانجیگری آشفتگی استنتاج باورهای وسواسی را پیش-

برازش مدل اندازهگیری حمایت میکنند .همچنین

بینی میکند .بدینترتیب در راستای آزمون فرضیه

شاخصهای مدل ساختاری از برازش این مدل حمایت

پژوهشی نتیجهگیری شد که مدل ساختاری پژوهش با

میکنند .در مدل ساختاری پژوهش چنین فرض شده بود

دادههای گردآوری شده برازش داشته و لذا فرضیه

که باورهای فراشناختی ،نشانههای استرس ،افسردگی و

پژوهش تایید میگردد .شکل  2مدل ساختاری پژوهش
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در این شکل روابط بین نشانگرها و متغیرهای مکنون به

برازندگی و نقاط برش مدل اندازهگیری و شاخصهای

 11مدلیابی ساختاری تبیین باورهای وسواسی دانشآموزان دبیرستانی براساس نشانههای ...

در تبیین روابط بین نشانههای استرس ،افسردگی و

استنتاج و باورهای وسواسی را نشان میدهد.

اضطراب ،باورهای فراشناختی ،عزتنفس ،آشفتگی

افسردگی ،باورهای فراشناختی معیوب و عزتنفس هم

دانشآموزان براساس نشانههای استرس ،افسردگی و

به شکل مستقیم و هم از طریق آشفتگی استنتاج به شکل

اضطراب ،باورهای فراشناختی و عزتنفس با میانجیگری

معناداری باورهای وسواسی را تبیین میکنند .همچنین

آشفتگی استنتاج انجام شد .یافتهها نشان داد که باورهای

مجموع مجذور همبستگیهای چندگانه ( )R2برای متغیر

فراشناختی ،نشانههای استرس ،اضطراب ،افسردگی و

باورهای وسواسی با  4/16بدست آمد ،این موضوع بیانگر

عزتنفس همراه با آشفتگی استنتاج توانستند به شکلی

آن است که نشانههای استرس ،افسردگی و اضطراب،

معنیدار واریانس باورهای وسواسی را تبیین کنند.

باورهای فراشناختی ،عزتنفس و آشفتگی استنتاج

تایید برازش این مدل به معنای تایید و تقویت بنیانهای

درمجموع  16درصد از واریانس باورهای وسواسی را

نظری مدل یکپارچه ارزیابی و استنباطی کالرک درباره

تبیین میکند.

تبیین وسواس میباشد .تاکنون مطالعهای جامع در
خصوص مدل یکپارچه انجام نشده است .لذا در کلیت

بحث

مدل امکان مقایسه همخوانی یا ناهمخوانی وجود ندارد.
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آشفتگی استنتاج توانسته است باورهای وسواسی را به

افسردگی در رخداد باورهای وسواسی است .تبیین این

شکل معنیداری تبیین کند .این یافته با نتایج تحقیقات

یافتهها گویای آن است استرس عامل راهانداز چرخه

سندی ()2421؛ ایم و رایس ()2421؛ جرگنز ()2411؛

وسواس بوده ،زیرا افکار وسواسی در خالء روی نمی-

گودرزی ،خسروی و دهشیری ( )1311و صادق پور،

دهند .استرس بهعنوان عامل محرک در کنار عوامل

محمدخانی و حسنی ( )1310همخوانی دارد .براساس

آسیبپذیری چون افسردگی ،اضطراب ،باورهای

یافتههای این تحقیقات نیز باورهای فراشناختی به شکل

فراشناختی معیوب و عزتنفس پایین توانسته بود در

مستقیم یا در کنار سایر عوامل تاثیرگذار رابطه معنیداری

پیشبینی باورهای وسواسی هم به شکل مستقیم و هم از

با وسواس دارد.

طریق آشفتگی استنتاج موثر عمل کند .این یافتهها منطبق

در تبیین این یافتهها میتوان گفت :طبق دیدگاه شناختی و

بر مدل یکپارچه کالرک در مورد تبیین وسواس است.

نظریه ولز ،ناکارآمدی در فراشناخت موجب ایجاد

براساس مدل یکپارچه استرس ،اضطراب و افسردگی

اختالالت روانی میشود .این نقص عملکرد ناشی از یک

ایجاد کننده خلق منفی و تشدید افکار ،تصورات و یا

سندرم شناختی توجهی عمومی است .مدل فراشناختی ولز

تکانههای مزاحم است.

بهطور ویژه در مورد اختالل وسواسی اجباری معتقد

همچنین یافتهها حاکی از روابط منفی و معنیدار بین

است :به دنبال تجربه استرس ،نقشهای فراشناختی برای

عزتنفس و باورهای وسواسی است .این یافته با نتایج

هدایت افکار و اعمال فرد در رویارویی بعدی با استرس

تحقیقات رایت و ریس کیند ()2421؛ ناویا ( )2424و

ساخته میشود .این نقشه ذهنی مداوم از برخورد با

تولدانو ( )2424همخوانی دارد .یافتههای این تحقیقات

استرسی که تجربه شده بود بدست میآید .وقتی نقشه

حاکی از آن است که عزتنفس یکی از مؤلفههای مهم

ذهنی ایجاد شد ،فرایند خودنظمدهی درونی به شناخت

آسیبشناختی و درمان اختالل وسواسی اجباری است .در

اجازه میدهد به حالت طبیعی برگردد .با این حال

تبیین این یافته میتوان گفت  ،ارزیابیهای فاجعهآمیز

باورهای فراشناختی که توجه را به تهدید هدایت میکنند

نسبت فرد به خویشتن بهعنوان مسئول آسیبهای آینده و

فرایند خودنظمدهی طبیعی را مختل میکنند (کاپوبینکو،

یا خویشتن دارای ظرفیت پنهان خشونت از عوامل سببی

مورسون و ولز.)2417 ،1

اختالل وسواسی جبری است.

یافتههای این تحقیق حاکی از ضریب مسیر معنادار بین

یافتههای این تحقیق نشان داد که عالوه بر معنیداری

نشانههای استرس ،اضطراب و افسردگی با باورهای

مسیر مستقیم متغیرهای پیشبین با باورهای وسواسی ،آن-

وسواسی است .این یافته با برخی از نتایج پژوهشها مانند

ها از طریق میانجیگر آشفتگی استنتاج با باورهای

کلین و دیگران ()2424؛ ناویا ()2421؛ اسنور و کلوز

وسواسی همبسته بودند .همچنین با نتایج پژوهش آولت
کوروتیس و دیگران ( )2424همخوانی دارد .در تبیین این

1

- Capobiance, Morrison & Adrian
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روانشناسی از دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی

 آشفتگی استنتاج قویترین،یافته میتوان گفت که

.واحد رودهن میباشد

 لذا این،پیشبینیکننده نشانههای وسواسی جبری است
 زیرا.با مدل استنباطی اوکانر همسو میباشد
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