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Objectives The aim of this study was to investigate the mediation role of ruminative response style in the 
relationship between dysfunctional attitudes and depression symptoms. 
Methods This correlational and descriptive study was conducted on 200 undergraduate students (99 
females and 101 males) who were selected by convenience sampling method out of Shiraz University 
students in academic year 2012-2013. To measure the study variables, the revised form of depression 
scale, short form of dysfunctional attitudes scale and ruminative response style scale were used. To 
examine the study hypotheses, the simultaneous multiple regression model according to Baron and 
Kenny (1986) and structural equation modelling were used.  To study the fitness of the proposed model, 
the absolute, adjusted and comparative fit indices and to determine the significance of indirect effect of 
moderate variable, the snowball sampling were used by SPSS16 and Amos graphic.  
Results The results showed that dysfunctional attitudes were negative and significant predictor of depres-
sion symptoms both directly and indirectly through ruminative response style. Moreover, the results of 
the absolute (RMSEA= 0.06), comparative (CFI =0.97) and adjusted (AGFI=0.91) fit indices showed that 
the proposed model had a close relationship with data of fitness sample and the theoretical assumptions.  
Conclusions Finally, the model parameters matched the model in terms of optimal fit.
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هدف مطالعه حاضر با هدف بررسی معادله های ساختاری نگرش های ناکارآمد با عالئم افسردگی و بررسی نقش واسطه ای سبک پاسخ نشخوار 
برای تبیین عالئم افسردگی انجام شد. 

مواد و روش ها  پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با حضور 200 نفر (99 دختر و 101 پسر)، به روش نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان 
دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 1392-1391 انجام شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از فرم تجدیدنظرشده مقیاس 
افسردگی و فرم کوتاه شده مقیاس نگرش های ناکارآمد و مقیاس سبک پاسخ نشخوار استفاده شد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون 
چندگانه هم زمان مطابق مراحل بارون و کنی (1986) و از الگویابی معادالت ساختاری استفاده شد. برای بررسی برازش مدل پیشنهادی از 
شاخص های مطلق و ایجازی و تطبیقی، و برای تعیین معناداری تأثیر غیرمستقیم متغیر واسطه ای از روش نمونه گیری های مکرر (خودراه انداز) 

به وسیله نسخه 16 نرم افزار SPSS و Amos graphic استفاده شد.
یافته ها نتایج نشان داد نگرش های ناکارآمد، هم به طور مستقیم و هم به واسطه سبک پاسخ نشخوار، پیش بینی کننده منفی و معنادار عالئم 
افسردگی هستند. نتایج شاخص های برازش مطلق RMSEA=0/06 و ایجازی AGFI=0/91 و تطبیقی CFI=0/97 نشان داد مدل طراحی شده با 

داده های نمونه برازش مناسب و ارتباط نزدیکی با فرض های نظری دارد.
نتیجه گیری نگرش های ناکارآمد به واسطه سبک پاسخ نشخوار با عالئم افسردگی رابطه دارد و این مدل می تواند تبیین و سبب شناسی نشانه های 

افسردگی را تسهیل کند.
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مقدمه

افسردگی1 یکی از رایج ترین اختالالت روان شناختی است که 
متخصصان سالمت روان با آن مواجه هستند. پژوهش ها و برآوردها 
بیانگر خطر روزافزون شدت افسردگی در میان افراد جامعه است. 
شیوع افسردگی در طول عمر 20/8 و در طول یک سال 9/5 
تخمین زده شده است ]1[. یکی از تحوالت مهم در چند دهه 
اخیر، در رویکردهای روان شناختی نسبت به اختالالت هیجانی 
به خصوص افسردگی، موفقیت های قابل توجه و مهم رویکردهای 

شناختی نسبت به سبب شناسی و درمان افسردگی است ]1[.

که  مبتنی هستند  نظر  این  بر  عموماً  رویکردهای شناختی 
طیفی از فرایندهای شناختی بهنجار و نابهنجار در رویارویی با 

1. Depression

موقعیت و وضعیت مشخص وجود دارد ]2[. از این رو بنیادی ترین 
تصور رویکردهای شناختی این است که شناخت ها، روابط بین 
رویدادهایی است که افراد تجربه می کنند و هیجاناتی که افراد 
احساس می کنند، میانجی گری می کند. رویکردهای شناختی در 
تبیین سبب شناسی اختالالت هیجانی، دو طبقه از عوامل علّی 
مجاور2 (نزدیک) و انتهایی3 (دوربرد) را در طیف زمانی4 (زنجیره 
علّی تقریبی) مطرح می کنند. علل مجاور به عامل خطر اشاره 
دارد که به لحاظ زمانی بالفاصله قبل از اختالل رخ می دهد. علل 
انتهایی به عامل خطر اشاره دارد که به لحاظ زمانی قبل از عامل 
خطر مجاور رخ می دهد و می تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد ]3[. 

2. Proximal factor
3. Distal factor
4. Long-term distal- proximal continum
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شبکه های  از  مجموعه ای  عموماً  شناختی  مدل های  در 
زنجیره ای علّی در ایجاد وگسترش آسیب پذیری های شناختی و 

متعاقباً عالئم افسردگی نقش دارند.

در پژوهش حاضر نگرش های ناکارآمد5 (نگرش های زمینه ساز 
افسردگی) به عنوان متغیر پیش بین و انتهایی بر مبنای نظریه 
شناختی بک6 ]4[ ساخته شده است. مطابق مدل شناختی بک 
کمال گرایانه ای  و  انعطاف ناپذیر  معیارهای  ناکارآمد  نگرش های 
دیگران  و  خود  درباره  قضاوت  برای  آن  از  فرد  که  هستند 
و  انعطاف ناپذیر  تغییر  برابر  در  نگرش ها  این  می کند.  استفاده 
افراطی و مقاوم هستند، بنابراین ناکارآمدند. نگرش های ناکارآمد 
شوم،  مردود  ریاضی  امتحان  در  من  (اگر  موفقیت  درخصوص 
فرد شکست خورده ای هستم) یا عوامل درون فردی، (من دوست 
داشتنی نیستم، مگر اینکه زیبا باشم) یا عوامل بین فردی (من 
اگر دوستی نداشته باشم، آدم بی اهمیتی هستم) مطرح  می شوند.

نگرش های  سبک  که  افرادی  می دهند  نشان  پژوهش ها 
قرار  افسردگی  عالئم  خطر  در  می گیرند،  کار  به  ناکارآمدی 
می گیرند. هالورسن، وانگ، ایسمن و واترلو7 ]5[ در مطالعه ای 
طولی دریافتند نگرش های ناکارآمد در طرح واره های ناسازگار8 
بعد  سال  نه  در  را  عالئم  شدت  و  افسردگی  دوره های  اولیه، 
پیش بینی می کنند. توماس و الترب9 همبستگی مثبت و معناداری 
بین دو متغیر آسیب پذیری شناختی10 یعنی نگرش های ناکارآمد 
و سبک پاسخ نشخواری11 با افسردگی نشان دادند ]6[. کرکیلی 
و کلپی و سیگیلس12 در راستای حمایت از مدل شناختی بک 
بیان می کنند نگرش های عالئم و ناکارآمدی، عالئم افسردگی را 

پیش بینی می کند ]7[.

نظریه  از  میانجیگر  و  مجاور  متغیر  عنوان  به  نشخوار  پاسخ 
سبک پاسخ گرفته شده است]9 ،8[. طبق این نظریه پاسخ هاي 
رفتارهایی  و  تکرارشونده  افکار  عنوان  به  می توانند  نشخواري 
تعریف  شوند که توجه فرد افسرده را بر عالئم افسردگی و دالیل 
و پیامد های آن متمرکز می کند. برای نمونه می توان به تمرکز بر 
احساس افسردگی (احساس می کنم دوست ندارم کاری انجام 
دهم) و تمرکز برای یافتن دلیل افسردگی (چه اشتباهی از من 
سر زده که چنین احساسی دارم) و نگرانی درباره پیامدهای عالئم 
افسردگی (وقتی چنین احساسی دارم نمی توانم کارهایم را انجام 

5. Dysfunctional attitudes 
6. Beck
7. Halvorsen, Wang, Eisemann and Waterloo
8. Schema
9. Thomas and Altareb
10. Cognitive vulnerability
11. Ruminative response 
12. Kerqeli, Kelpi and Tsigilis

دهم) اشاره کرد ]10[. ویرسما و همکاران13 دریافتند بیماران 
افسرده مزمن به شکل معناداری به سبک پاسخ نشخوار گرایش 
دارند ]11[. هیلت و مکالگلین14 و نولن هوکسما نشان دادند 
افزایش نمره های سبک نشخوار با عالئم افسردگی همبسته است 
]12[. در ایران باقری نژاد و صالحی فدردی و طباطبایی ]13[ به 
بررسی رابطه نشخوار فکري و افسردگی و اضطراب15 در نمونه اي 
از دانشجویان ایرانی پرداختند. نتایج نشان داد نشخوار فکری پس 
اثر سن و جنس و میزان اضطراب به طور معناداری  از کنترل 

افسردگی را پیش بینی می کند.

با وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی، یافته های پیشین درباره 
رابطه نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ایرانی نیز تأیید شد. با 
وجود اینکه در سطح نظری و تجربی ارتباط نگرش های ناکارآمد و 
سبک پاسخ نشخوار با افسردگی بررسی شد، اما تاکنون در ایران 
ناکارآمد و سبک  رابطه سلسله مراتبی نگرش های  پژوهشی که 
پاسخ نشخوار و عالئم افسردگی را بررسی کرده باشد، یافت نشد. 
پژوهش حاضر در قالب مدل علّی، برگرفته از مدل تبادل استرس 
آسیب پذیری شناختی16 هانکین و آبرامسون17 ]14[ مطرح شد. 

در این مدل سبک پاسخ نشخوار، فهم نقش آسیب پذیری های 
شناختی را در ایجاد عالئم افسردگی تسهیل می بخشد. در این 
مدل نگرش های ناکارآمد به عنوان متغیر برون زاد و سبک پاسخ 
نشخوار به عنوان متغیر واسطه ای و عالئم افسردگی به عنوان متغیر 
درون زاد هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی این سؤال بود 
که آیا نگرش های ناکارآمد به واسطه سبک پاسخ نشخوار، عالئم 
افسردگی را به طور معناداری پیش بینی می کنند. فرضیه پژوهش 
به این صورت ارائه شد: نگرش های ناکارآمد به واسطه سبک پاسخ 

نشخوار پیش بینی کننده معنادار عالئم افسردگی هستند.

روش

 پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی با مدل معادله های 
ساختاری است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون 
چندگانه هم زمان مطابق با مراحل بارون و کنی (1986) استفاده 
بررسی  برای  تطبیقی،  و  ایجازی  و  از شاخص های مطلق  شد. 
برازش مدل پیشنهادی و تعیین معناداری تأثیر غیرمستقیم متغیر 
میانجی از روش نمونه گیری های مکرر (خودراه انداز) و نرم افزار  
Amos نسخه 16 استفاده شد. در این مدل نگرش های ناکارآمد 
به عنوان متغیر برون زاد در قالب متغیر مکنون (پیش بین) و عالئم 
افسردگی به عنوان متغیر درون زاد (مالک) و سبک پاسخ نشخوار 

به عنوان متغیر واسطه ای بررسی شدند.

13. Wiersma
14. Hilt and Mclaughlin
15. Anxiety
16. Cognitive vulnerability-transactional stress
17. Hankin and Abramson
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دانشگاه  دانشجویان  تمام  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه 
شیراز در مقطع کارشناسی و در سال تحصیلی 1390-1391 
بود. شیوه نمونه گیری به این ترتیب بود که از میان چهار دانشکده 
علوم پایه، مهندسی، ادبیات و علوم انسانی 200 نفر (99 پسر 
و 101 دختر) به صورت داوطلب در دسترس در این پژوهش 
شرکت کردند و با جلب اعتماد شرکت کنندگان نسبت به اینکه 
به  انفرادی  صورت  به  ماند،  خواهد  محرمانه  آنان  مشخصات 
سؤاالت پژوهش پاسخ دادند. شرایط الزم برای شرکت در پژوهش 
عبارت بودند از: رضایت داوطلب برای شرکت در پژوهش، نداشتن 
بیماری روان پزشکی غیر از افسردگی و نداشتن بیماری پزشکی 
که مستلزم مصرف دارو در زمان انجام پژوهش باشد و داشتن 

تمایل و زمان الزم برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش.

 پس از مراجعه حضوری به دانشجویان و بیان اهداف پژوهش، 
از آن ها درباره سابقه اختالالت روانی مثل بستری شدن و مصرف 
و  مراکز  سوی  از  روانی  اختالالت  از  یک  هر  تشخیص  و  دارو 
متخصصان روان پزشکی و  روان شناسی پرسیده و غربالگری الزم 
انجام شد. با توجه به پیشنهاد کلین (1998) که بیان می کند به 
ازای هر پارامتر محاسبه شده به ده آزمودنی نیاز است، حجم نمونه 
در مدل های ساختاری با توجه به 20 پارامتر محاسبه شده، 200 

نفر در نظر گرفته شد.

ابزار پژوهش

پرسش نامه افسردگی بک، ویرایش دوم18

این مقیاس شکل بازنگري شده پرسش نامه افسردگی بک است 
که برای سنجش شدت عالئم افسردگی تدوین شده است. این 
پرسش نامه از 21 ماده تشکیل شده است که از پاسخ دهندگان 
خواسته می شود شدت نشانه ها را روي یک مقیاس از صفر تا سه 
درجه بندي کنند. حداکثر نمره در این پرسش نامه 63 و حداقل 
آن صفر است ]15[. مطالعات انجام شده درباره اعتبار ویرایش دوم 
پرسش نامه افسردگی بک در کشورهاي مختلف نشان می دهد 
این پرسش نامه اعتبار قابل قبولی دارد. کاپسی و همکاران ]16[ 
در نمونه غیربالینی و بالینی، ضرایب همسانی درونی یک را به 
ترتیب 0/90 و 0/89 و ضریب بازآزمایی 2 را در نمونه غیربالینی 

0/94 محاسبه کردند.

را  پرسش نامه  کل  پایایی  ]17[ ضریب  همکاران  و  قاسم زاده 
 ]18[ کارمودي  کردند.  گزارش  را 74  بازآزمایی  0/87و ضریب 
ضریب آلفاي کرونباخ را در یک نمونه دانشجویی 0/91 به دست 
آورد. رجبی و کسمایی ]19[ ضریب آلفاي کرونباخ را براي کل 
پرسش نامه 0/86 گزارش کردند. در پژوهش حاضر برای تعیین 
پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب 
پایایی در حد مطلوب 0/75 به دست آمد. برای بررسی روایی ضریب 

18. BDI-II

همبستگی هر سؤال، نمره کل پرسش نامه محاسبه شد. نتایج نشان 
تمام سؤاالت با نمره کل پرسش نامه همبستگی معناداری دارند 

(P<0/001). ضرایب همبستگی بین 0/50 تا 0/71 متغیر بود.
مقیاس نگرش های ناکارآمد19

این نسخه 20 سؤالی از مقیاس نگرش های ناکارآمد بر مبنای 
و  استیر  بروان،  بک،  سؤالی   40 ناکارآمد  نگرش های  مقیاس 
ویسمن و در سه خرده مقیاس موفقیت و وابستگی و خودکنترلی 
تهیه شده است ]20[. سؤال های این مقیاس بر اساس طیف هفت 
گزینه ای لیکرت (کاماًل موافق: نمره 1، تا کاماًل مخالف: نمره 7) 
نمره گذاری می شود. در این مقیاس کمترین نمره 20 و بیشترین 
نمره 140 است. برای تعیین پایایی مقیاس در نمونه هنجاریابی 
شده ایرانی از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای محاسبه شده 
برای این مقیاس 0/89 بود که ضریب پایایی خوب این مقیاس را 
بیان می کند. اعتبار این ابزار با پرسش نامه بک و پرسش نامه افکار 
اتوماتیک سنجیده شد که همبستگی خوبی داشت. پایایی آن نیز 

به روش آزمون مجدد بسیارخوب گزارش شد.

روش  از  پرسش نامه  پایایی  تعیین  برای  حاضر،  پژوهش  در 
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی 0/80 به دست 
آمد. برای بررسی روایی نیز ضریب همبستگی هر سؤال با نمره 
کل پرسش نامه محاسبه شد. نتایج نشان داد تمام سؤال ها با نمره 
کل پرسش نامه همبستگی معناداری دارند (P<0/001). ضرایب 
زیرمقیاس ها  نمره  بود.  متغیر  تا 0/65  بین 0/39  همبستگی 
با نمره کل آزمون برای زیرمقیاس های موفقیت و وابستگی و 
خودکنترلی، 0/53 و 0/60 و 0/57 حاصل شد. درمجموع پایایی 

و روایی این مقیاس در حد متوسط ارزیابی شد.
پرسش نامه پاسخ نشخوار20

نولن هوکسما و مارو21 پرسش نامه ای خودآزما تدوین کردند 
ارزیابی  را  منفی  ُخلق  به  واکنش  از  متفاوت  مدل  چهار  که 
می کند ]21[. پرسش نامه سبک های پاسخ (RSQ) از دو مقیاس 
پاسخ های نشخواري (RRS) و مقیاس پاسخ های منحرف کننده 
حواس(DRS) تشکیل شده است. سبک پاسخ نشخوار 22 سؤال 
دارد که از پاسخ دهندگان خواسته می شود هر سؤال را در مقیاسی 
از نمره یک (هرگز) تا چهار (اغلب اوقات) درجه بندی کنند ]22[. 
در این مقیاس کمترین نمره 22 و بیشترین 88 است. مقیاس 
پاسخ های نشخواري بر پایه شواهد تجربی، پایایی درونی باالیی 
دارد. ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 0/88 تا 0/92 قرار دارد.

پژوهش های مختلف نشان می دهد همبستگی بازآزمایی برای 
و همکاران  نژاد  باقری  است ]23[.  نشخواري 0/67  پاسخ های 

19. DAS
20. RRS
21. Morrow
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فارسی  به  انگلیسی  زبان  از  را  مقیاس  این  بار  نخستین  برای 
ترجمه کردند ]13[. آن ها پایایی این آزمون را به روش آلفای 
کرونباخ 0/88 محاسبه کردند. در پژوهش حاضر برای بررسی 
روایی، همبستگی هر سؤال با نمره کل پرسش نامه محاسبه شد. 
نتایج حاکی از آن است که تمام سؤال ها با نمره کل پرسش نامه 
همبستگی معناداری دارند (P<0/001). ضرایب همبستگی بین 

0/30 تا 0/72 متغیر بود.

یافته ها

متغیرهای  عنوان  به  ناکارآمد  نگرش های  حاضر  پژوهش  در 
برون زاد و سبک پاسخ نشخوار به عنوان متغیر واسطه ای و عالئم 
افسردگی به عنوان متغیر درون زاد هستند. براین اساس یافته های 
ارائه می شوند. بخش اول شامل اطالعات  پژوهش در سه بخش 
توصیفی مربوط به متغیرهای بررسی شده در پژوهش است، بخش 
دوم یافته های حاصل از تحلیل مسیر را شامل می شود و بخش سوم 
شامل مدل یابی معادله های ساختاری و برازش مدل مذکور می شود.

سن  به  مربوط  توصیفی  شاخص های   1 شماره  جدول  در 
شرکت کنندگان ازجمله میانگین (21/66)، انحراف معیار (11/2)، 

باالترین نمره (27) و کمترین نمره (18) آورده شده است.

میزان  به  مربوط  توصیفی  شماره 2 شاخص های  در جدول 
است.  شده  آورده  شرکت کنندگان  بین  در  افسردگی  عالئم 
با فراوانی 71 و 35/67درصد و  بیشترین میزان عالئم بهنجار 

کمترین میزان عالئم شدید با فراوانی 4 و 2/01درصد است.

شاخص های توصیفی ازجمله میانگین، انحراف معیار، حداقل 
و حداکثر نمره افراد در متغیر های پژوهش در جدول شماره 3 

آورده شده است. 

و  نشخوار  پاسخ  بیانگر  همبستگی سبک  جدول شماره 4 
پاسخ  سبک  همبستگی  ضریب 0/45،  با  ناکارآمد  نگرش های 
نشخوار و عالئم افسردگی با ضریب 0/57 و همبستگی نگرش های 
ناکارآمد و عالئم افسردگی با ضریب 0/38 است که همگی در 
سطح کمتر از 0/01 معنادار هستند (P>0/01). همان گونه که 
یافته های جدول شماره 4 نشان می دهد تمام ضرایب معنادار 

هستند، به همین دلیل امکان بررسی مدل فراهم شد.

تحلیل مسیر

قدرت  اینکه  به  توجه  با  پژوهش  فرضیه های  بررسی  برای 
پیش بینی کنندگی متغیر های سبک پاسخ نشخوار و نگرش های 
ناکارآمد نیز مدنظر بود، از رگرسیون چندگانه هم زمان مطابق با 
مراحل بارون و کنی (1986) استفاده شد. این مراحل عبارتند از: 
1. رگرسیون هم زمان نگرش ناکارآمد بر عالئم افسردگی (جدول 
شماره 5، مرحله 1)، 2. رگرسیون هم زمان نگرش های ناکارآمد 
بر سبک پاسخ نشخوار (جدول شماره 5، مرحله 2)، 3. رگرسیون 
هم زمان سبک نشخوار بر افسردگی (جدول شماره 5، مرحله 3)، 
4. رگرسیون هم زمان سبک پاسخ نشخوار و نگرش های ناکارآمد 
بر افسردگی (جدول شماره 5، مرحله 4)، 5. مقایسه مرحله یک 
و چهار، چنانچه ضرایب رگرسیون نگرش های ناکارآمد از مرحله 
یک به سه کاهش یابد نشان دهنده نقش واسطه ای سبک پاسخ 

نشخوار بین نگرش های ناکارآمد با عالئم افسردگی است.

 R مقدار  می دهد.  نشان  را   R2 و   R مقادیر   5 شماره  جدول 
همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین 
دو متغیر را نشان می دهد. این مقادیر برای نگرش های ناکارآمد و 
افسردگی 0/38، برای نگرش های ناکارآمد و سبک پاسخ نشخوار 
0/45، برای سبک پاسخ نشخوار و عالئم افسردی 0/57 و برای 

جدول 1. شاخص های توصیفی مربوط به سن شرکت کنندگان.

تعدادکمترین نمرهباالترین نمرهانحراف معیارمیانگینمتغیر

21/6611/22718200سن
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جدول 2. شاخص های توصیفی مربوط به میزان عالئم افسردگی شرکت کنندگان بر اساس نمره پرسش نامه افسردگی بک.

درصدفراوانی میزان افسردگی

7135/67بهنجار

7437/18خفیف

5025/12متوسط

42/01شدید

199100کل
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نگرش های ناکارآمد سبک پاسخ نشخوار و عالئم  افسردگی 0/59 
است. مقدار R2 نشان می دهد که چه مقدار از متغیر وابسته می تواند 
توسط متغیر مستقل تبیین شود. بر اساس یافته های این جدول 
نگرش های ناکارآمد 0/14 از واریانس عالئم افسردگی و 0/20 از 
واریانس سبک پاسخ نشخوار را تبیین می کند، همچنین سبک 
پاسخ نشخوار 0/33 از واریانس عالئم افسردگی را تبیین می کند.

ناکارآمد و سبک پاسخ نشخوار  در مرحله چهار نگرش های 
ضریب  می کنند.  تبیین  را  افسردگی  عالئم  واریانس  از   0/35
استانداردشده (Beta) نشان دهنده نقش مؤثر متغیر مستقل در 
پیش بینی معادله رگرسیون است. در تحلیل داده های رگرسیون 
ضرایب بتا حاکی از آن بود که در روابط مستقیم نگرش های ناکارآمد 
 ،β=0/38) پیش بینی کننده معنادار و مثبت عالئم افسردگی است
P>0/01)، همچنین نگرش های ناکارآمد پیش بینی کننده معنادار 
و مثبت سبک پاسخ نشخوار است (P>0/01 ،β=0/45). سبک 
پاسخ نشخوار پیش بینی کننده معنادار و مثبت عالئم افسردگی 
است (P>0/01 ،β=0/57). متغیر نگرش های ناکارآمد هم زمان 

با سبک پاسخ نشخوار با کاهش ضریب بتا در مقایسه با مرحله 
اول توانسته است پیش بینی کننده معنادار عالئم افسردگی باشد 

.(P>0/05 ،β=0/14)

یافته های جدول شماره 5 بیانگر سبک پاسخ نشخوار نقش 
عالئم  و  ناکارآمد  نگرش های  بین  رابطه  در  نسبی  واسطه ای 
افسردگی است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال بوده 
است که مدل معادله های ساختاری این متغیرها چگونه است. 
آزمون تحلیل عاملی برای تعیین روابط هر متغیر با شاخص های 
آن انجام شد و مدل معادله های ساختاری نیز روابط علّی متغیر های 
پژوهش را تعیین کرد که نتایج آن در جدول شماره 6 آمده است. 

بر اساس جدول شماره 6 روابط پنهان بین متغیر نگرش های 
اثر را  ناکارآمد با شاخص های آن معنادار بوده است. بیشترین 
موفقیت (0/87) و کمترین اثر را وابستگی (0/61) داشته است. 
روابط بین سبک پاسخ نشخوار و عوامل آن نیز معنادار بوده است 
و بیشترین اثر را سبک پاسخ عالئم متمرکز بر ُخلق منفی (0/90) 
و کمترین اثر را سبک پاسخ متمرکز بر علل و پیامدهای ُخلق 

جدول 3. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش.

تعدادحداکثر نمره حداقل نمرهمیانگین )انحراف معیار(متغیرها

36156200)16/07(115/28نگرش های ناکارآمد

2680200)11/04(51/15سبک  پاسخ نشخوار

0058200)12/84(11/58عالئم افسردگی
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جدول 5. رگرسیون هم زمان متغیرهای نگرش های ناکارآمد و سبک پاسخ نشخوار بر افسردگی.

سطح معناداری RR2Bβمتغیر مالکمتغیر پیش بینمرحله

0/01>0/380/140/300/38عالئم  افسردگینگرش های  ناکارآمد1

0/01>0/450/200/310/45سبک پاسخ نشخوارنگرش های  ناکارآمد2

0/01>0/570/330/670/57عالئم  افسردگی سبک پاسخ نشخوار3

4
نگرش های  ناکارآمد
سبک پاسخ نشخوار

0/590/35عالئم  افسردگی
0/110/14<0/05

0/590/51<0/01
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جدول4. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش.

123متغیرها

1نگرش های ناکارآمد

1**0/45سبک پاسخ نشخوار

1**0/57**0/38عالئم افسردگی

P>0/01**مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
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منفی (0/74) داشته اند. روابط پنهان بین عالئم افسردگی نیز با 
شاخص های آن معنادار بوده است. بیشترین اثر را رفتاری (0/89) 

و کمترین اثر را جسمانی (0/81) داشته است.

متغیرهای پژوهش بر عالئم افسردگی تأثیر مستقیم داشته اند 
پاسخ  سبک  به  مربوط  افسردگی  عالئم  بر  تأثیر  بیشترین  و 

نشخوار (0/56) است (جدول شماره 7). به این ترتیب می توان 
مدل ساختاری روابط پنهان و آشکار متغیرها را با یکدیگر و با 
شاخص های آن ها مطابق با تصویر شماره 2 ترسیم کرد. بر اساس 
نشخوار  پاسخ  از طریق سبک  ناکارآمد  نگرش های  تصویر  این 
اثر  افسردگی داشته است.  بر عالئم  تأثیر غیرمستقیم (0/28) 
کلی بر عالئم افسردگی 0/44 برآورد شد. برای تعیین معناداری 

جدول 6. روابط بین متغیرهای پژوهش و شاخص های آن ها.

تأثیر استاندارد مستقیم متغیرهای مدل پژوهش

سطح معناداریانحراف استانداردسبک پاسخ نشخوارنگرش های ناکارآمدعالئم افسردگیمتغیرها

0/860/000/000/080/001شناختی

0/8900.0/000/080/001رفتاری

0/8100.0/000/060/001جسمانی

0/000/870/000/190/001موفقیت

0/000/610/000/120/001وابستگی

0/000/660/000/150/001کنترل

0/000/000/900/140/001پاسخ متمرکز بر عالئم

0/000/000/840/100/001پاسخ متمرکز بر خود 

0/000/000/740/060/001پاسخ متمرکز بر علل و پیامدهای ُخلق
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جدول 8. شاخص های نیکویی برازش مدل معادله های ساختاری پژوهش.

dfAGFIGFICFIIFINFIRMSEAPمجذور خیشاخص

44/28240/910/950/970/970/950/060/001برازش مدل
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جدول 7. روابط بین متغیر های پژوهش بر حسب مدل معادله های ساختاری.

تأثیر استاندارد مستقیم متغیرهای پژوهش

عالئم افسردگیسبک پاسخ نشخوارنگرش های ناکارآمدمتغیرها

0/000/00***0/51سبک پاسخ نشخوار

0/00***0/56**0/16عالئم افسردگی

تأثیر استاندارد غیره مستقیم متغیرهای پژوهش

عالئم افسردگیسبک پاسخ نشخوارنگرش های ناکارآمدمتغیرها

0/000/000/00سبک پاسخ نشخوار

0/280/000/00عالئم افسردگی

** P>0/05
*** P>0/01
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اثر غیرمستقیم متغیر واسطه ای از روش نمونه گیری های مکرر 
خودراه انداز با فاصله اطمینان 95درصدی از توزیع نمونه گیری 
استفاده شد. نتایج آزمون خودراه انداز نشان داد سهم واسطه گری 
متغیرها برای نگرش های ناکارآمد برابر 0/28 (در دامنه 95درصد 

.(P>0/01) 0/20 تا 0/39) و معنادار بود

پس از برآورد متغیرها برازش مدل بررسی شد. درباره اینکه 
کدام شاخص های برازش گزارش شوند، یکی از پرطرفدارترین 
توصیه ها، توصیه جاکارد و وان (1996) است که پیشنهاد می کنند 
حداقل سه آزمون برازش گزارش شود. در این پژوهش از سه 
آزمون برازش مطلق و نسبی و ایجازی استفاده شد تا مالک های 
مختلف منعکس شود. برای بررسی برازش مدل پیشنهادی از 
RM-  مجموع آماره های برازش، شاخص های مطلق (مجذور خی

 (NFI و IFI و CFI) و تطبیقی (AGFI) و ایجازی (GFI و SEA
اندازه گیری شد. اگر آزمون مجذور خی از لحاظ آماری معنادار 

نباشد، بر برازندگی مدل داللت دارد. آزمون مجذور خی توان 
باالیی دارد و هر چه حجم نمونه افزایش یابد، توان آزمون افزایش 
پیدا می کند، حتی اگر مدل با داده ها برازش قابل قبولی داشته 

باشد باید به شاخص های دیگر برازش نیز توجه کرد.

شاخص جذر میانگین مجذورهای خطای تقریب (RMSEA) به 
عنوان یکی از مالک های مدل سازی ساختار کوواریانس شناخته 
شده است و مهم ترین شاخصی است که مبنای پذیرش یا رد یک 
مدل مفروض قرار می گیرد. مدل های RMSEA از 0/01 تا 0/05 
برازندگی عالی، 0/06 تا 0/08 برازندگی خوب، 0/08 تا 0/10 
قابل قبول و بزرگ تر از 0/10 غیرقابل قبول است. شاخص نیکویی 
برازش (GFI) نسبت واریانس موجود در کواریانس همبستگی 
نمونه است، این شاخص باید بزرگ تر یا مساوی 0/90 باشد تا 

بتواند قابل قبول بودن مدل را نشان دهد (جدول شماره 8).

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران تصویر 2. مسیرهای مدل.
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بایرن (1998) در شاخص برازش مقایسه ای (CFI) پیشنهاد 
می کند این شاخص باید آماره برازش برگزیده ای برای پژوهش 
مدل سازی معادله های ساختاری باشد و مقادیر بزرگ تر از 0/90 
بیانگر برازش خوب است. مقادیر قابل قبول شاخص نیکویی برازش 
انطباقی (AGFI) و شاخص برازندگی فزاینده (IFI) برابر یا بزرگ تر 
مطلق  برازش  شاخص های  مجموع  از  بنابراین  است.   0/90 از 
 ،CFI=0/97 و تطبیقی AGFI=0/91 و ایجازی RMSEA=0/06
می توان دریافت که مدل طراحی شده با داده های نمونه برازش 

مناسب و ارتباط نزدیکی با فرض های نظری دارد.

بحث

 هدف از پژوهش حاضر بررسی شدت عالئم افسردگی در قالب 
مسیرها  پژوهش  این  در  بود.  شناختی  آسیب پذیری های  نظریه 
به صورت مرحله ای بحث و تفسیر شد. همان گونه که یافته های 
حاصل از جدول شماره 5 نشان می دهد نگرش های ناکارآمد، عالئم 
پژوهشی  شواهد  می کنند.  پیش بینی  مثبتی  به طور  را  افسردگی 
متعدد تأییدکننده یافته مذکور است، از جمله یافته های ابال و هانکین 
]24[، ابال و اسکیتچ ]25[. این پژوهشگران دریافتند سطوح باالتر 

نگرش های ناکارآمد با سطوح باالتر عالئم افسردگی هم بسته است.

استرس  نظریه  آزمون  در   ]26[ بارتون22  و  دی الساندرو 
عامل  عنوان  به  را  ناکارآمد  نگرش  بک،  آسیب پذیری شناختی 
افسردگی بعدی معرفی می کنند. مواقعی  بروز عالئم  خطر در 
زندگی  منفی  رویدادهای  با  ناکارآمدی  نگرش های  با  افراد  که 
مواجهه می شوند، مستعد ایجاد تفاسیر سوگیری شده به شکل 
منفی از خودشان و جهان و آینده هستند که منجر به بروز عالئم 

افسردگی در افراد می شود ]27[.

در  را  افسردگی  عالئم  شدت  و  ناکارآمد  نگرش های  ارتباط 
شرکت کنندگان می توان در قالب چهار فکر اصلی بیان کرد که 
عبارتند از: 1. من باید تأیید کسانی را که برایم مهم هستند، جلب 
کنم؛ 2. من باید همواره تالش کنم و فرد مؤثری باشم؛ 3. من باید 
آنقدر دقیق عمل کنم که به هیچ وجه به خود و دیگران آسیبی 
نرسانم؛ 4. من باید در کارهای مهم عملکرد خوبی داشته باشم. 
در بررسی این نگرش ها نوعی بایدهای مطلق گرایانه و کمال گرایانه 
و نیاز به تأیید و موثربودن مشخص است که بر اساس نظریه 
دیگر  از  است.  هیجانی  مشکالت  اصلی  ریشه  عقالنی هیجانی، 
یافته های حاصل در جدول شماره 5، رابطه معنادار و مثبت سبک 

پاسخ نشخوار بر شدت عالئم افسردگی است.

این یافته با پژوهش های جورمن23 ]28[، مولدز، کنریس، استار 
و وونگ24 ]29[ و نولن هوکسما و همکاران ]30[ همسو است. 

22. D.Alessandro and Burton
23. Joormann
24. Moulds, Kandris, Star and Wong

درتبیین این یافته می توان بیان کرد ُخلق پایین به عنوان یکی 
از عالئم افسردگی افکار منفی را فرامی خواند، این افکار منفي 
بدون هدف در ذهن مي چرخند و به دنبال آن افراد انگیزه عمل 
و توانایي حل مسئله را از دست مي دهند و به صورت منفعالنه به 
نشخوار فکري مي پردازند، درنتیجه منجر به ایجاد و تشدید عالئم 
افسردگی می شود. افراد با سبک پاسخ نشخوار فکری به دلیل 
گرایش به انزوا، مرور احساسات ناشي از مشکل، انتقاد از خود 
و نگراني درباره حل نشدن مشکل، عالئم افسردگی بیشتری را از 

خود نشان می دهند.

مولدز و همکاران ]29[ نشان داده اند پاسخ هاي نشخواري با 
قدرت انطباق ضعیف تر و خصومت و استرس بیشتر نیز رابطه 
دارند که بروز هر کدام از این ها می تواند نقش موثری در پیدایش 
عالئم افسردگی داشته باشد. از دیگر یافته های عمده پژوهش 
حاضر، تأیید نقش میانجیگری سبک پاسخ نشخوار در رابطه با 
نگرش های ناکارآمد و افسردگی است. مدل های شناختی عموماً 
فرض می کنند در ایجاد و گسترش آسیب پذیری های شناختی 
که   ]2[ دارد  وجود  علّی  زنجیره ای  شبکه های  از  مجموعه ای 
عموماً در مدل های استرس آسیب پذیری سبک پاسخ نشخوار 
آسیب پذیری  پیش آیندهای  عنوان  به  ناکارآمد  نگرش های  و 

شناختی در شبکه زنجیره علّی عالئم افسردگی مطرح هستند. 

با نگاهی به مؤلفه های کمال گرایانه و نامنعطف، نگرش های 
ناکارآمد قابل درک هستند، مثاًل نگرش ناکارآمد می تواند برای 
دستیابی به موفقیت (اگر من در امتحان ریاضی شکست بخورم، 
فرد شکست خورده ای هستم) یا عوامل بین فردی (اگر من دوستان 
زیادی نداشته باشم، فرد بی ارزشی هستم) یا عوامل درون فردی 
(اگر من تناسب اندام خوبی نداشته باشم، ناشایست هستم) باشد.

در اینجا فرد در رویارویی با رویدادهای منفی و رایج زندگی، 
به جای تعدیل کردن افکار غیرمنطقی خود و فراگیری راهبرد 
نگرش های  و  باورها  پیامدهای  به  می کند  سعی  مسئله مدار، 
یا بر خود متمرکز  این صورت  ناکارامد خود متمرکز شود. در 
می شود (فکر می کند که چرا مشکالتی دارد که دیگران ندارند، یا 
چرا نمی تواند بهتر به اداره کردن امور بپردازد)، یا بر عالئم منفی 
دشوار  تمرکزکردن  می کند  (فکر  می شود  متمرکز  خود  ُخلق 
است و احساس دردمندی و حذف ناتوانی می کند) و یا بر علل و 
پیامدهای احتمالی ُخلق منفی متمرکز می شود (فکر می کند اگر 

در همین حالت باقی بماند، نمی تواند وظایفش را انجام دهد).

از خود، مرور  انتقاد  فرد،  بیشتر  انزوای  این ها موجب  حذف 
مشکل،  حل نشدن  درباره  نگراني  مشکل،  از  ناشي  احساسات 
ازدست دادن  و  بیشتر  استرس  تجربه  سازگاری،  قدرت  کاهش 
انگیزه عمل و توانایی حل مسئله می شود. هر کدام از این نکات از 
مصادیق و مؤلفه های حائز اهمیت در سبک پاسخ نشخوار است 
]30[. در مجموع می توان گفت افراد با نگرش های ناکارآمد در 
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رویارویی با رویدادهای کم و بیش معمول زندگی استرس و عالئم 
افسردگی بیشتری تجربه می کنند که این به نوبه خود موجب 
ظهور و بروز ُخلق منفی در فرد می شود. ُخلق منفی در فرد به 
جای فراگیری دیگر راهبردهای سبک پاسخ تفکر از قبیل حل 
مسئله یا حواس پرتی به سبک تفکر نشخوارگری پاسخ می دهد. 
فرد در پاسخ به ُخلق منفی، بر خود یا عالئم و علل و پیامدهای 

ُخلق منفی تمرکز می کند.

ایجازی  و   RMSEA=0/06 مطلق برازش  شاخص های  نتایج 
AGFI=0/91 و تطبیقی CFI=0/97 نشان داد مدل طراحی شده 
با داده های نمونه برازش مناسب و ارتباط نزدیکی با فرض های 
عالئم  به  نسبت  شناختی  آسیب پذیری  مدل های  در  نظری 
از  طبقه  دو  شناختی  آسیب پذیری  مدل های  دارد.  افسردگی 
عوامل علّی مجاور25 (نزدیک) و انتهایی26 (دوربرد) را در طیف 
مطرح  تقریبی)  علّی  (زنجیره  بلند مدت27  و  کوتاه مدت  زمانی 
می کنند. علل مجاور به یک عامل خطر نسبی اشاره دارد که 
به لحاظ زمانی بالفاصله قبل از یک اختالل رخ می دهد. علل 
انتهایی به یک عامل خطر نسبی اشاره دارد که به لحاظ زمانی 
قبل از عامل خطر مجاور رخ می دهد و می تواند آن را تحت رابطه 
قرار دهد. تمایز این دو نسبی است و در ماهیت یک عامل خطر 

می تواند هم مجاور و هم انتهایی باشد ]3[.

موارد  به  می توان  پژوهش حاضر  درخصوص محدودیت های 
زیر اشاره کرد: در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس 
استفاده شده است و باید در تعمیم نتایج احتیاط کرد. بهتر است 
نتایج تنها به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است، تمیم 
داده شود. پیشنهاد می شود این پژوهش در گروه های دیگر و به 
روش های نمونه گیری تصادفی انجام شود. پژوهش حاضر در قالب 
طرح همبستگی صورت گرفته است و در استنباط روابط علّی 
باید احتیاط کرد. در این پژوهش بیش از 70درصد از آزمودنی ها 
بر پایه تنها مقیاس موجود، یا افسرده نبودند و یا افسردگی در 
حد خفیف داشتند، بنابراین نتیجه گیری باید با احتیاط صورت 
گیرد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی در راستای شبکه 
زنجیره علّی که در آسیب شناسی شناختی افسردگی مطرح است، 
متغیرها و مکانیزم های میانجیگر سبک پاسخ نشخوار در بروز و 

شدت عالئم افسردگی شناسایی شود.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه بیانگر نقش واسطه ای سبک پاسخ نشخوار 
در رابطه بین نگرش های ناکارآمد  و نشانه های افسردگی است. 
این یافته می تواند تبیین و سبب شناسی نشانه های افسردگی را با 

توجه به متغیرهای آسیب پذیری شناختی  تسهیل کند.

25. Proximal factor
26. Distal factor
27. Long-term distal-proximal continuum

سپاسگزاری

از تمامي شرکت کنندگان در پژوهش قدرداني مي شود. این 
مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسي ارشد نویسنده اول 
است. بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایت مالي از پژوهش 

و تعارض منافع وجود نداشته است.
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