JPS

3333 ) پاييز(مهر333-333  ص/ 63  شمارۀ/ دورۀ هفدهم/مجلۀ علوم روانشناختی
Journal of Psychological Science, 2018 Autumn(October) Vol. 17, Issue 67, p 373-379

) در جمعيتICQ-EV( بررسی مقدماتی ويژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ بسطيافتۀ آشفتگی استنتاج
غيربالينی
3

2

3

 محمد غالمی فشاركی،  محمدرضا شعيری، اكرم قربعلی

A Preliminary Study of Psychometric Properties of the Persian Version of the
Expanded Version of the Inferential Confusion Questionnaire (Icq-Ev) in A
Non-Clinical Sample
Akram Ghorbali1, MohammadReza Shairi2, Mohammad Gholami Fesharaki3

چكيده

 آشفتگی استنتاج بهعنوان شكست در تشخیص ماهیت غیرواقعی وسواسها به علت وجود نوعی استدالل ذهنی تعریف شده و به:زمينه
 تعیین ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی، مس لة پژوهش حاضر. ناخودداری داشته باشد-نظر میرسد ارتباط ویژهای با اختالل وسواس
 هدف از این پژوهش بررسی مقدماتی درستی و قابلیت اعتماد: هدف.) است2101( )ICQ-EV( پرسشنامة بسطیافتة آشفتگی استنتاج
 در این پژوهش از طرح تحقیقی همبستگی استفاده شد و برای تحلیل دادهها از: روش. در نمونة غیربالینی بودICQ-EV نسخة فارسی
 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد بود که به روش نمونهگیری216  نمونة مورد مطالعه شامل.ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید
) و نشانگان مرضی مزاج0337( )PI-WSUR(  نسخة دانشگاه ایالتی واشنگتن- پرسشنامههای پادوآ.تصادفی خوشهای انتخاب شده بودند
 عمل-) و همجوشی فكرOBQ-44( ) برای بررسی درستی همگرا و پرسشنامههای باورهای وسواسی2101( )MASQ-D30( و اضطرب
 قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد بازآزمایی.) برای بررسی درستی واگرا استفاده شدندTAF(
ICQ-EV  رابطة معنادار: يافتهها..) محاسبه گردید که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب پرسشنامه بودp>1/10( به فاصلة دو هفته

 معناداری این رابطه، همچنین: نتيجهگيری.) از درستی همگرای این پرسشنامه حمایت کردp>1/10(  ناخودداری-با نشانههای وسواس
، نسخة فارسی، آشفتگی استنتاج: واژه كليدها.) حاکی از درستی واگرای این پرسشنامه بودp>1/10( پس از کنترل متغیرهای شناختی
ویژگیهای روانسنجی
Background: Inferential confusion is defined as a failure to recognize the unrealistic nature of obsessions due
to a subjective form of reasoning and seems to be particularly relevant to Obsessive-Compulsive Disorder
(OCD). The present research question was to determine psychometric properties of the Persian version of the
expanded version of the Inferential Confusion Questionnaire (ICQ-EV). Aims: the purpose of this study was to
investigate the preliminary validity and reliability of the Persian version of ICQ-EV in a non-clinical sample.
Method: Correlation research design applied in this study, and data analyzed using Pearson correlation. The
sample consisted of 207 students from Shahed University who were selected by random cluster sampling
method. The Padua Inventory- Washington State University Revision (PI-WSUR) and Mood and Anxiety
Symptoms Questionnaire (MASQ-D30) were used to examine the convergent validity. The Obsessive Belief
Questionnaire (OBQ-44) and Thought-Action Fusion Scale (TAF) were used for Divergent validity. Results:
The reliability of the questionnaire was calculated using the Cronbach's alpha coefficient and the test-retest
reliability within two weeks (p<0.01), which indicates the desirable reliability of the questionnaire. The
significant relationship between ICQ-EV and obsessive-compulsive symptoms (p<0.01) supported the
convergent validity of this questionnaire. Conclusions: The significance of this relationship (p<0.01) after
controlling cognitive variables indicated the divergent validity of this questionnaire. Key words: Inferential
Confusion, Persian version, psychometric properties
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مقدمه

روانسنجی ساخته و درستیآزمایی شده است (اردما ،وو ،کاریو،

مدل شناختی اختالل وسواس -ناخودداری ( ،)OCDمنش

اوکانر ،جولین و دنی .)2101 ،ارتباط آشفتگی استنتاج با رفتارهای

وسواسها را شناختهای مزاحمی میداند که اهمیتشان وابسته به نوع

وسواسی در چندین مطالعه هم با نمونههای بالینی و هم نمونههای

ارزیابی آنها توسط فرد است .این مدل به «مدل ارزیابی» مشهور است

غیربالینی اثبات شده است که به طور همسانی با نشانههای وسواس-

و عنوان میکند که وقوع افكار مزاحم به خودی خود نمیتواند منجر

ناخودداری روابط قوی تا متوسط داشتهاند (اردما ،کلیجر ،تریهی،

به ایجاد وسواس شود ،زیرا تقریباً همة افراد این افكار را تجربه می-

اوکانر ،املكمپ2117 ،الف؛ اردما و همكاران2115 ،ب؛ اردما و

کنند (راچمن.)0336 ،

همكاران2101 ،؛ پولمن ،اوکانر و هویزمان.)2100 ،

یك مدل شناختی دیگر ،به نام «رویآورد مبتنی بر استنتاج»0

همچنین ،الزم به ذکر است که رابطة آشفتگی استنتاج با نشانههای

( )IBAسعی کرده است به تبیین ایجاد  OCDبپردازد (اوکانر ،اردما

وسواس -ناخودداری مستقل از عاطفة منفی (اردما و همكاران،

و پلیژیر .)2115 ،براساس  OCD ،IBAنوعی اختالل تخیل با مشخصة

 )2101و سایر سازههای شناختی مرتبط با  OCDنظیر باورهای

«تردید مرضی» است ،IBA .ارزیابیها را در تداوم وسواسها مؤثر

وسواسی (اردما و همكاران ،)2101 ،تخمین بیش از حد

تهدید5

میداند ،اما معتقد است تردید وسواسی از طریو فرآیندی استداللی

(اردما ،اوکانور و املكمپ2117 ،ب) و همجوشی فكر -عمل( 7اردما

شكل میگیرد که اصطالحاً «آشفتگی استنتاج )IC( »2نامیده میشود

و همكاران2115 ،ب) میباشد .عاطفة منفی یك بعد عام ناراحتی

(اردما ،اوکانر ،املكمپ ،مارچند و تودورو2115 ،ب) .به عبارت

درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان میدهد که حاالت مزاجی

دیگر ،رویآورد مبتنی بر استنتاج نقطة شروع افكار وسواسی را تردید

ناخوشایندی مانند خشم ،تحقیر ،نفرت ،گناه ،ترس و عصبیت را

اولیه میبیند و مطرح میکند که زنجیره افكار وسواسی همیشه با

شامل میشود (واتسون ،کالرک و تلگن )03۹۹ ،که ممكن است

استنباط تردیدآمیز شروع میشود و به واسطة آشفتگی استنتاج ایجاد

مسئول بخشی از رابطة بین آشفتگی استنتاج و نشانههای وسواس-

میگردد .این مدل معتقد است افراد مبتال به  OCDدر موقعیتهای

ناخودداری باشد( .اردما و همكاران .)2101 ،مدلهای شناختی ت کید

مرتبط با  OCDنوعی سبك استداللی را به کار میبرند که در آن از

زیادی روی نقش باورهای ناکارآمد در شكلگیری و تداوم

اطالعات در دسترس حواس در اینجا و اکنون فراتر میروند و بر

دارند .در این مدلها ،باورهای ناکارآمد مرجع ارزیابی افكار

اساس یك «روایت درونی »9درباره حاالت ممكن امور دست به

وسواسی و علت تبدیل افكار مزاحم به افكار وسواسی هستند (جولین،

OCD

اوکانر و اردما .)2116 ،مفهوم همجوشی فكر -عمل نیز به افكار و

«احتمال» را با «واقعیت» درهممیآمیزند و به گونهای رفتار میکنند

عقایدی اشاره دارد که در آن افكار و اعمال معادل و همتراز یكدیگر

که انگار آن احتمال درست است (آشفتگی استنتاج) (اردما و

تلقی میشوند (پیرس .)2116 ،در واقع ،مطالعات چندبعدی مختلف

همكاران2115 ،ب) .آشفتگی استنتاج دو مؤلفة اصلی دارد :الف)

با کنترل حاالت مزاجی منفی و سایر ابعاد شناختی مرتبط با ،OCD

سرمایهگذاری بر احتماالت بعید به جای واقعیت و ب) بیاعتمادی به

نشان دادهاند که آشفتگی استنتاج قویترین پیشبینیکنندة نشانههای

حواس و عقل سلیم .۱این دو مؤلفه در کنار هم فرد مبتال به  OCDرا

وسواس -ناخودداری است (اردما و همكاران.)2101 ،

استنتاج میزنند (اوکانر و همكاران .)2115 ،افراد مبتال به

OCD

بدون شواهد معتبر درباره تردید ،هنگام استنتاج نسبت به آن دچار

با توجه اهمیت سازة آشفتگی استنتاج در تبیین طیف اختالالت

آشفتگی میکند .هنگام استنتاج ،روایت درونی منجر به بیاعتمادی

مرتبط به وسواس و نظر به اینكه پرسشنامة  ICQ-EVتاکنون در ایران

نسبت به حواس و سرمایهگذاری روی احتماالت بعید میشود

بررسی نشده است ،پژوهش حاضر با هدف درستیآزمایی نسخة

(کالرک.)211۱ ،

فارسی  ICQ-EVدر نمونة غیربالینی طراحی شده است .بنابراین،

سازة آشفتگی استنتاج هم به شكل تجربی و هم به شكل

مس لة اساسی تحقیو این است که آیا نسخة فارسی  ICQ-EVدر

1.

4.

2.

5.

)Inference-Based Approach (IBA
)Inferential Confusion (IC
3. Internal Narrative

Common Sense
Overestimation Of Threat
)6. Thought Action Fusion (TAF
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نمونههای غیربالینی از درستی و قابلیت اعتماد مناسب برخوردار

پرسشنامه توسط اردما و همكاران ( )2101ساخته شده که نسخة بسط-

است؟

یافتة ( ICQاردما و همكاران2115 ،ب) بشمار میرود.

ICQ-EV

روش

دارای  91سؤال است که هر کدام بر اساس مقیاس لیكرت  7درجهای

طرح پژوهش ،جامعة آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :در این

از ( 0بسیارمخالف) تا ( 7بسیارموافو) درجهبندی میشود .در این

پژوهش از طرح تحقیقی همبستگی استفاده شد و برای تحلیل دادهها

پرسشنامه یك نمرة کل محاسبه میشود که در دامنهای از  91تا 0۹1

از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گشت .جامعة آماری این

قرار دارد و نمرات باالتر بیانگر تمایل بیشتر افراد به تجربة آشفتگی

پژوهش شامل تمامی دانشجویان مستقر در پردیس جامع دانشگاه

استنتاج است .همسانی درونی  ICQ-EVدر نمونههای مختلف باال به

شاهد در نیمسال نخست سال تحصیلی  36-37بود .نمونة مورد مطالعه

دست آمده ( 1/37تا  ،)1/36قابلیت اعتماد بازآزمایی آن در گروه

شامل  216دانشجوی کارشناسی دانشگاه شاهد ( 009زن و  3۱مرد)

مبتال به  OCDدر فاصله  02هفتهای به طور متوسط )p>1/110( 1/3

بود که به شیوة نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شده بودند.

گزارش شده است که حاکی از قابلیت اعتماد بازآزمایی مطلوب این

روش اجرا :برای آمادهسازی نسخة فارسی این ابزار ،ابتدا نسخة

پرسشنامه است .درستی همگرا و واگرای این پرسشنامه از طریو

اصلی مقیاس تهیه و مجوز ترجمه و استفاده از آن از سازندة اصلی

محاسبة ضریب همبستگی آن با پرسشنامه پادوا -اصالحی دانشگاه

اخذ گردید .سپس پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد و در مورد

ایالتی واشنگتن ( )PI-WSURو باورهای وسواسی ( )OBQ-44مورد

صحت ترجمة آن با سه تن از اساتید روانشناسی مشورت گردید .در

ت یید قرار گرفته است.

گام بعد ،نسخة ت یید شده جهت برگرداندن از زبان فارسی به زبان

پرسشنامة پادوآ -نسخة دانشگاه ایالتی واشنگتن (:)PI-WSUR

اصلی (ترجمة معكوس) در اختیار دو مترجم (یك نفر روانشناس

این پرسشنامه یك مقیاس  93گویهای درباره وسواسها و اجبارها

مسلط به زبان فارسی و انگلیسی و یك نفر متخصص زبان انگلیسی

است که توسط برنز ،کورتج ،فورما و اشترنبرگر ( )0337ساخته شده

آشنا به متون روانشناسی که متن اولیة انگلیسی را ندیده بودند) قرار

و دارای  5زیرمقیاس است )0 :افكار وسواسی آسیب به خود یا

داده شد .سپس نسخة برگردانده شده به انگلیسی با متن اصلی مقیاس

دیگران )2 ،)OTOHSO( 0تكانههای وسواسی آسیب به خود یا

مقایسه گردید .مواردی که عدم تطابو وجود داشت بررسی شد و در

دیگران )9 ،)OIOHSO( 2وسواسهای آلودگی و اجبارهای شست-

آخر با سازندة اصلی پرسشنامه هم مشورت شد و بدین ترتیب نسخة

وشو )۱ ،)COWC( 9اجبارهای وارسی )CHCK( ۱و  )5وسواس

نهایی تدوین گردید.

اجباری نحوه لباس پوشیدن و آراستگی .)DRGRC( 5به هر آیتم

به علت زیاد بودن تعداد سؤاالت پرسشنامهها و کاهش احتمالی

براساس میزان شدت ناراحتی ناشی از افكار یا رفتارها در یك طیف

همكاری دانشجویان ،برای بررسی درستی واگرا ،نمونة  216نفری به

لیكرت  5درجهای از ( 1به هیچوجه) تا ( ۱خیلی زیاد) نمره داده می-

دو گروه تقسیم شد .این دو گروه در تمام پرسشنامههای پژوهش ،به

شود .ضریب همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای

جز یك مورد ،مشترک بودند .در یك گروه  010نفری پرسشنامة

کرونباخ برای کل پرسشنامه ( )1/32و زیرمقیاسهای آن ( 1/66الی

تجدیدنظر شدة باورهای وسواسی ( )OBQ-44اجرا شد و در گروه

 )1/۹۹مطلوب گزارش شده است .نتایج بررسی درستی و قابلیت

 017نفری دیگر به جای  ،OBQ-44پرسشنامة همجوشی فكر -عمل

اعتماد نسخة فارسی این پرسشنامه بیانگر همسانی درونی با استفاده از

( )TAFاجرا شد .برای بررسی قابلیت اعتماد بازآزمایی  26نفر از 216

ضریب آلفای کرونباخ ( ،)1/32ضریب دونیمهسازی با استفاده از

نفر به فاصله دو هفته مجدداً مورد سنجش قرار گرفتند.

همبستگی اصالح شده پیرسون ( )1/35و قابلیت اعتماد حاصل از

ابزار

روش بازآزمایی ( )1/66بوده است .درستی مالکی مطلوب این

نسخة بسط یافتة پرسشنامة آشفتگی استنتاج ( :)ICQ-EVاین
1.

Obsessional Thoughts of Harm
Obsessional Impulses of Harm to Self or Others
)(OIOHSO
2.

3.

Contamination Obsessions and Washing Compulsions
)(COWC
)4. Checking Compulsions (CHCK
)5. Dressing and Grooming Compulsions (DRGRC
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پرسشنامه است (شمس ،کاویانی ،اسماعیلی ترکانبوری ،ابراهیمخانی

تبدیل شده است .سه عامل اصلی در پرسشنامة  91سؤالی ارزیابی می-

و امینمنش.)09۹3 ،

شود )0 .پریشانی کلی ( )GDبه عنوان ویژگی مشترک اضطراب و

پرسشنامة تجدیدنظر شده باورهای وسواسی ( :)OBQ-44این

افسردگی )2 ،فقدان لذت ( )ADبه عنوان ویژگی اختصاصی

پرسشنامه از پرسشنامة باورهای وسواسی  ۹6آیتمی گرفته شده و ۱۱

افسردگی و  )9برانگیختگی اضطرابی به عنوان ویژگی اختصاصی

آیتم دارد که شامل سه زیرمقیاس است )0 :مسئولیتپذیری /برآورد

اضطراب ( .)AAبرای هر عامل  01سؤال اختصاص یافته که در یك

تهدید )2 ،کمالگرایی /اطمینان طلبی ،و  )9اهمیت /کنترل افكار.

طیف لیكرت  5درجهای از ( 0بههیچ وجه) تا ( 5بسیار زیاد) درجه-

آزمودنیها پاسخهای خود را در یك مقیاس لیكرت  6درجهای از 0

بندی میشوند .واردنر و همكاران ( )2101همسانی درونی برای هر

(بسیار زیاد مخالف) تا ( 6بسیار زیاد موافو) درجهبندی میکنند.

سه مقیاس در فرم کوتاه را بین  1/۹6تا  1/39گزارش کردهاند و در

کارگروه شناختی اختالل وسواس )2115 ،OCCWG( 0ضریب

هر سه عامل درستی همگرا و واگرای آنها را ت یید کردند .ضریب

آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  1/35و در هر یك از زیرمقیاسها به

آلفای کرونباخ نسخة فارسی این پرسشنامه  1/30و ضریب بازآزمایی

ترتیب  1/39 ،1/39و  1/۹3گزارش کرده است .همبستگی مثبت و

سه زیرمقیاس  AD ،GDو  AAبه ترتیب  1/3۹ ،1/33و  1/3۹گزارش

معنادار تمامی زیرمقیاسهای  OBQ-44با نشانههای وسواس-

شده است که حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب پرسشنامه است .نتایج

ناخودداری حاکی از درستی همگرای مطلوب آن است .ضریب

تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون از درستی سازه ،همگرا و واگرای

آلفای کرونباخ نسخة فارسی این پرسشنامه  ،1/32ضریب دونیمسازی

 MASQ-D30حمایت کرده است (ایزدی دهنوی ،یعقوبی ،حیدری-

 1/3۱و ضریب قابلیت اعتماد بازآزمایی آن  1/۹2گزارش شده است.

نسب و منتشلو.)093۱ ،

درستی مالکی و سازة این پرسشنامه هم در نمونه ایرانی مطلوب

دادهها و يافتهها

گزارش شده است (شمس ،کرم قدیری ،اسماعیلی ترکانبوری،

 216نفر در این پژوهش شرکت کردند که دارای میانگین سنی 22/10

ابراهیمخانی.)09۹9 ،

( )SD =۱/75بودند .برای بررسی درستی همگرای پرسشنامة

ICQ-

پرسشنامة همجوشی فكر -عمل ( :)TAFاین پرسشنامه توسط

 ،EVهمبستگی این آزمون با  PI-WSURمحاسبه شد .عالوهبراین،

شفران ،توردارسون و راچمن ( )0337ساخته شده که شامل  03آیتم

حاالت مزاجی منفی با استفاده از زیرمقیاسهای پرسشنامة MASQ-

و سه زیرمقیاس است TAF :اخالقی ( 02آیتم) TAF ،احتمال برای

 D30و با روش همبستگی تفكیكی کنترل شد تا مشخص گردد رابطه

دیگران ( ۱آیتم) و  TAFاحتمال برای خود ( 9آیتم) .آیتمهای این

 ICQ-EVبا نشانههای وسواس -ناخودداری مستقل از حاالت مزاجی

پرسشنامه در یك مقیاس  5درجهای از ( 1کامالً مخالف) تا ( 5کامالً
موافو) درجهبندی میشوند .شفران و همكاران ( )0337آلفای
کرونباخ این پرسشنامه و زیرمقیاسهای آن را بین  1/۹5تا 1/37

منفی است ICQ-EV .با نمرة کلی مقیاس p>1/10( PI-WSUR؛
 )r=1/۱2و زیرمقیاسهای آن رابطه مثبت معنادار نشان داده است
(p>1/10؛  .)1/0۹>r>1/۱5همچنین ،رابطة معنادار  ICQ-EVبا

گزارش کرده اند .همچنین ،درستی مالکی این پرسشنامه هم مطلوب

زیرمقیاسهای پرسشنامة  MASQ-D30نشان داد که رابطه ICQ-EV

گزارش شده است .در ایران ،نوریان ( )09۹7آلفای کرونباخ این

با نشانههای وسواس -ناخودداری میتواند به صورت بالقوه تحت

پرسشنامه را  1/۹0گزارش کرده و درستی محتوایی آن را در حد

ت ثیر عاطفه منفی باشد .اما پس از کنترل حاالت مزاجی منفی با

باالیی ارزیابی کرده است.

استفاده از زیرمقیاسهای پرسشنامه  ،MASQ-D30نمره  ICQ-EVبا

پرسشنامة نشانگان مرضی مزاج و اضطرب ( :)MASQ-D30این
پرسشنامه فرم کوتاه شده نسخه  31سؤالی آن است که توسط واردنر،
وین ،گیلتی ،دیبارس ،پنینكس و زیتمن ( )2101به نسخه  91سؤالی

نمرة کلی  PI-WSURو زیرمقیاسهای p>1/15( COWC؛
p>1/10( CHCK ،)r=1/07؛  )r=1/95و p>1/10( OTOHSO؛
 )r=1/97همچنان معنادار باقی ماند و دو زیرمقیاس  DRGRCو
 OIOHSOمعناداری خود را از دست دادند.

1.

Obsessive Compulsive Cognitions Working Group
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اکرم قربعلی ،محمدرضا شعیری ،محمد غالمی فشارکی

برای بررسی درستی واگرای پرسشنامه  ،ICQ-EVاز دو مقیاس

است ،زیرا با وجود کنترل همة زیرمقیاسهای  ،OBQ-44هنوز بین

 OBQ-44و  TAFاستفاده شد .براساس پیشینه نظری و همپوشانی

 ICQ-EVو  PI-WSURرابطه معنادار وجود دارد .نتایج نشان داد

ICQ-

 ICQ-EVبه صورت مستقل با نمره کلی  ،PI-WSURزیرمقیاسهای

 EVبا باورهای وسواسی (اردما و همكاران )2101 ،و همجوشی فكر-

 OTOHSO ،CHCKو  OIOHSOرابطه دارد .اما پس از کنترل

عمل (اردما و همكاران2115 ،ب) به عنوان دو متغیر شناختی مرتبط

باورهای وسواسی ،بین  ICQ-EVبا دو زیرمقیاس  DRGRCو

با  OCDرابطهای قوی وجود داشته باشد .اما بزرگی این روابط نباید

 COWCرابطه معناداری مشاهده نشد .عالوهبراین ،پس از کنترل همه

تهدیدی برای درستی واگرای  ICQ-EVمحسوب شود .طبو انتظار

زیرمقیاسهای همجوشی فكر -عمل رابطه بین  ICQ-EVبا نمره کلی

بین  ICQ-EVبا نمره کلی p>1/10( OBQ-44؛  )r=1/5۱و

 PI-WSURهمچنان معنادار ماند .همچنین ،نتایج نشان داد ICQ-EV

TAF

صورت مستقل با زیرمقیاسهای  CHCK ،COWCوOTOHSO

مفهومی میان مقیاسهای مرتبط با  ،OCDانتظار میرود میان

زیرمقیاسهای آن (p>1/10؛  )1/96>r>1/55و نمره کلی

به

(p>1/10؛  )r=1/90و دو زیر مقیاس احتمال برای خود (p>1/10؛

رابطه دارد .اما بین دو زیرمقیاس  DRGRCو  OIOHSOبا ICQ-EV

 )r=1/9۱و دیگران (p>1/10؛  )r=1/91رابطهای متوسط و معنادار به

پس از کنترل همه زیرمقیاسهای  TAFرابطه معناداری مشاهده نشد.

دست آمد ،اما شدت رابطة بین  ICQ-EVبا  OBQ-44و ،TAF

ضرایب همبستگی و همبستگی تفكیكی در جدول  0نشان داده شده

درستی واگرای  ICQ-EVرا به شكل جدی با تهدید مواجه نكرده

است.

جدول  .3ضرايب همبستگی آشفتگی استنتاج ( )ICQ-EVبا نشانههای وسواس -ناخودداری ( )PI-WSURو ضرايب همبستگی
تفكيكی  ICQ-EVبا  PI-WSURبا كنترل زيرمقياسهای  OBQ-44 ،MASQ-D30و  TAFدر گروههای مختلف
نمره کل و زیرمقیاسهای PI-WSUR
Total

COWC

DRGRC

CHCK

OTOHSO

OIOHSO

همبستگی

**1/۱2

**1/29

**1/21

**1/96

**1/۱5

**1/0۹

همبستگی تفكیكی با کنترل زیرمقیاسهای

**1/95

*1/07

1/09

**1/95

**1/97

1/13

همبستگی

**1/93

*1/20

1/06

**1/99

**1/۱9

**1/27

همبستگی تفكیكی با کنترل زیرمقیاسهای

**1/27

1/15

1/1۱

**1/26

**1/23

*1/29

همبستگی

**1/۱5

**1/27

*1/29

**1/۱1

**1/۱6

1/00

همبستگی تفكیكی با کنترل زیرمقیاسهای

**1/۱1

*1/2۱

1/0۹

**1/95

**1/۱2

1/01

MASQ-D30

آشفتگی
استنتاج

OBQ-44

TAF

حجم نمونه
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010

017

** p>1/10؛*p>1/15

در این تحقیو ،مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
 1/35 ،ICQ-EVبه دست آمد که نشانه باال بودن ضریب آلفای

بازآزمایی باالیی برخوردار است.
رابطة معنادار  ICQ-EVبا نمرةکلی مقیاس  PI-WSURو

کرونباخ است .همچنین ،ضریب قابلیت اعتماد حاصل از روش

زیرمقیاسهای آن نشاندهندة درستی همگرای مطلوب

بازآزمایی در فاصله دو هفته در یك نمونه  26نفری  1/31به دست

است .عالوه بر این ،رابطة معنادار  ICQ-EVبا نمرة کلی PI-WSUR

آمد که در سطو  p> 1/10معنادار بود.

و زیرمقیاسهای  OTOHSO ،CHCKو  COWCپس از کنترل

بحث و نتيجهگيری
مطالعه حاضر بر نسخة بسطیافتة پرسشنامة آشفتگی استنتاج

ICQ-EV

حاالت مزاجی منفی نشان میدهد آشفتگی استنتاج تاحدی مستقل از
(ICQ-

حاالت مزاجی منفی با نشانههای وسواس -ناخودداری مرتبط است.

 )EVتمرکز داشته است که آیتمهای آن در مقایسه با  ICQتنوع

رابطة معنادار  ICQ-EVبا نمرة کلی  PI-WSURو زیرمقیاسهای

وسیعتری از فرآیندهای استداللی مفروض در آشفتگی استنتاج را

 CHCKو  OTOHSOپس از کنترل متغیرهای شناختی  OBQو TAF

دربردارد .نتایج این پژوهش همسو با نتایج اردما و همكاران ()2101

حاکی از درستی واگرای مطلوب این پرسشنامه میباشد .پس از

نشان داد نسخة فارسی  ICQ-EVاز همسانی درونی و قابلیت اعتماد

کنترل متغیرهای شناختی یا حاالت مزاجی منفی ،بین  ICQ-EVبا

96۹

بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة بسطیافتة...

زیرمقیاسهای  DRGRCو ( OIOHSOهمسو با نتایج اردما و

به وسواس آلودگی و شستوشو هستند میتوانند در حیطه تفكر

همكاران2115 ،ب )2101 ،و  COWCرابطة معناداری مشاهده نشد.

شباهتها و تفاوتهایی داشته باشند (شمس و همكاران.)09۹3 ،

عدم مشاهدة رابطة مستقل معنادار میان  ICQ-EVو خردهمقیاسهای

شاید اهمیتی که مردم ایران از بعد فرهنگی -مذهبی به موضوع پاکی

فوق ممكن است به دلیل ضعیف بودن روابط همبستگی این متغیرها

و پاکیزگی میدهند سبب شده پس از کنترل باورهای وسواسی رابطه

باشد و نه کنترل متغیرهای شناختی یا عواطف منفی (اردما و

بین  COWCبا  ICQ-EVمعناداری خود را از دست بدهد .الزم به

همكاران2115 ،ب) .یكی از دالیل احتمالی برای تبیین عدم مشاهدة

ذکر است در مطالعه شمس و همكاران ( )09۹3این عامل در دو حیطه

رابطة معنادار بین  OIOHSOو  ICQ-EVپس از کنترل متغیرهای

جداگانه تفكر (وسواسهای آلودگی) و رفتار (اجبارهای شستوشو)

شناختی و حاالت مزاجی منفی ممكن است به عدم کفایت مقیاس

قرار گرفته است.

 PI-WSURبرای سنجش تكانههای وسواسی برگردد .بررسی آیتم-

در مجموع میتوان نتیجهگیری کرد نسخه فارسی پرسشنامه

های این پرسشنامه در این زیرمقیاس این فرض را مطرح میکند که

 ICQ-EVاز درستی و قابلیت اعتماد مناسبی در جامعه غیربالینی ایرانی

آیتمهای مذکور بیشتر با برانگیختگی 0مرتبط هستند تا با ترس

برخوردار است .از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر اکتفا به نمونه

تكانشی( 2اردما و همكاران .)2101 ،از جمله شواهدی که در جهت

غیربالینی و عدم بررسی این پرسشنامه روی جمعیت بالینی است.

ت یید این مفروضه مطرح گردیده کسب نمرات باالتر در نمونة

پژوهشهای آتی با استفاده از نمونههای بالینی و غیربالینی گستردهتر،

غیربالینی یا افراد مبتال به اختالالت روانی دیگر غیر از  OCDدر

میتوانند زمینه دستیابی به یافتههای بالینی اصیلتر و کاربرد دقیوتر

مقایسه با افراد مبتال به  OCDدر این زیرمقیاس است (واتسون و وو،

این مقیاس را در گسترههای بالینی و پژوهشی فراهم سازند.

2115؛ اردما و همكاران .)2101 ،در واقع فرد مبتال به  OCDمیترسد

منابع

که مبادا دست به اعمالی خاص بزند یا افكاری خاص داشته باشد ،اما

ایزدی دهنوی ،سعیده؛ یعقوبی ،حمید؛ حیدرینسب ،لیال؛ منتشلو،

این ترس داللت بر این ندارد که واقعاً آن فكر یا تكانه را داشته باشد

سمیه ( .)093۱بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه

(اردما و اوکانر .)2116 ،همچنین ،تحلیل عاملی انجام شده توسط

فراتشخیصی عالیم خلقی و اضطرابی  MASQ-D30در نمونه

کاوامورا ،هانت ،فراست و دیبارتولو ( )2110هم نشان داده که

ایرانی .فصلنامه نسیم تندرستی ،)9( ۱ ،صص.7 -0 .

عامل  OIOHSOکمترین بارعاملی را در مقیاس  PI-WSURدارد.

شمس ،گیتی؛ کرم قدیری ،نرگس؛ اسماعیلی ترکانبوری ،یعقوب و

سودمندی بالینی زیرمقیاس  DRGRCنیز به دلیل اینكه تنها شامل سه

ابراهیمخانی ،نرگس ( .)09۹9اعتباریابی و پایایی نسخه

سؤال است مورد تردید واقع شده است (اردما و همكاران.)2101 ،

فارسی پرسشنامه باورهای وسواسی .۱۱-تازههای علوم

همچنین ،الزم به ذکر است که عامل  DRGRCبرنز و همكاران

شناختی 0( 7 ،و  ،)2صص.97-29 .

( )0337در یافتههای شمس و همكاران ( )09۹3و کشاورز افشار،

شمس ،گیتی؛ کاویانی ،حسین؛ اسماعیلی ترکانبوری ،یعقوب،

برابری و حسینزاده ( )0937به دست نیامده است و به جای آن عامل

ابراهیمخانی ،نرگس و امینمنش ،علیرضا ( .)09۹3بررسی

اجبارهای نظم و ترتیب مشاهده شده که نیازمند بررسیهای بیشتر در

درستی آزمایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه پادوآ .تازه-

مطالعات آتی است.

های علوم شناختی ،)0( 02 .صص.07-0 .
ICQ-EV

کشاورز افشار ،حسین؛ برابری ،اصغر و حسینزاده ،محسن (.)0937

پس از کنترل باورهای وسواسی ،توجه به نقش و جایگاه این مقوله

درستی آزمایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه پادوآ در

در فرهنگ ایرانی میتواند کمكکننده باشد .تفكر و رفتار در

جمعیت غیربالینی ایران .مجله طب انتظامی ،دوره ،)2( 7

فرهنگهای مختلف از معیارها و عادات اجتماعی هر جامعه ت ثیر می-

صص.025-006 .

در مورد عدم معناداری رابطه زیرمقیاس  COWCبا

پذیرد .در نتیجه ،افرادی که در فرهنگها و کشورهای مختلف مبتال
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