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Abstract
The main aim of this study was to present a structural equation model of cognitive fusion and Automatic Cognitive Processing. The study is correlational. The population was the students of Payamenoor
university of Fars province and university of medical sciences. By using Morgan formula and stratified
sampling, 379 university students selected. The research instrument was a Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ) of Gillanders et al (2010) and Automatic
Cognitive Processing Questionnaire (ACPQ) from
Hollon et al (1986) which was assessed by the use of
a structural equation model. The direct effect of CFQ
on Cognitive Fusion in the whole model (0.314), in
Payamenoor University model (0.459) and in University of Medical Sciences model (0.261) is meaningful. The direct effect of cognitive fusion on cognitive
defusion in all three models is significant. Finally, the
direct effect of ACPQ on low self confidence, personal incompatibility and tendency to change, negative
self image and negative expectations and loneliness
in the whole model of Payamenoor University and
University of Medical Sciences is statistically meaningful (0.05). by surveying the direct effects, it was
found out that cognitive fusion has more effects on
fusion that cognitive defusion. Also, ACPQ among
the four indexes has more effects on personal incompatibility and tendency to change.
Keywords: structural equation model, automatic
cognitive processing, cognitive fusion
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چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائة الگوی ساختاری تأثیر
.پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی بود
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگي و جامعة آماري
آن را دانشجويان دانشگاههای پيام نور و علوم پزشکی
فارس تشکیل دادند با استفاده از فرمول مورگان و روش
 نفر انتخاب شدند379  تعداد،نمونهگیری خوشهای
 پرسشنامههای گيالندرز،ابزارهاي جمعآوری اطالعات
) بود كه۱۹۸۶( ) و هولن و همکاران۲۰۱۰( و همکاران
با روش آماری مدل معادالت ساختاری تجزیهوتحلیل
 نتایج نشان داد که اثر مستقیم پردازش شناختی.شد
،)0/۵۸۱( خودکار بر همجوشی شناختی در مدل کل
) و در مدل دانشگاه0/۴۵۹( در مدل دانشگاه پیام نور
 همچنین اثر مستقیم.) معنیدار بود0/۲۶۱( علوم پزشکی
همجوشی شناختی بر همجوشی و گسلش در هر سه
 معنیدار گزارش شد و درنهایت اثرات، ازنظر آماری،مدل
،مستقیم پردازش شناختی خودکار بر اعتمادبهنفس پایین
 خودپنداشت منفی و انتظارات،عدم سازگاری شخصی
 پیام نور و علوم پزشکی،منفی و بییاوری در مدل کل
 بهطورکلی در. معنیدار بود0/05 ازنظر آماری در سطح
 تأثیر بیشتری، همجوشی شناختی،بررسی اثرات مستقیم
بر همجوشی نسبت به گسلش شناختی داشت و از بین
 پردازش شناختی خودکار تأثیر،مؤلفههای چهارگانه
.بیشتری بر عدم سازگاری شخصی داشت
 پردازش شناختی، معادالت ساختاری:کلید واژه ها
 همجوشی شناختی،خودکار
1396/7/2 : تصویب نهایی1396/4/10 : دریافت مقالهo
* گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران
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 lمقدمه
«همجوشی شناختی» 1حالتی از ذهن است که فرد را بهقدری با افکار درگیر میکند

که آنها از دیدن حقیقت محروم میشوند این در حالی است که برخی از افکار ،چیزی جزء
ساختارهای ذهنی بیاساس نیستند (بیرکل همر .)۲۰۱۲ ،بر همین اساس پدیده همجوشی

شناختی ،زمانی که شخص در بافت فکری خود گرفتار میشود ،اتفاق میافتد (هیز و همکاران،
 .)۱۹۹۹همانگونه که هیز و همکاران ( )۲۰۰۴توصیف کردهاند این افکار و احساسات مرتبط

با آن ،چنان شخص را گیج میکند که پس از مدتی بهعنوان تفسیر درست از تجارب شخص،
تلقی شده و دیگر قابلتشخیص از تجارب واقعی فرد نیست .بنابراین اینگونه تصور میشود

که وقتی افراد در این حالت سردرگم هستند ،قادر به انجام واکنش مناسب به وقایع مختلف

بهطور منظم نمیباشند .بر همین اساس شنک ( )۲۰۱۱معتقد است در زمان ناراحتی و
مشاجره ،افکار فلج میشوند و به خاطر آوردن ماهیت صحیح افکار بسیار دشوار و نتیجه آن

کلمات و تصاویر بیمعنی در ذهن است .لذا افراد از داشتن ارتباط با زمان حال ،نه تنها ازنظر

روابط اجتماعی ،بلکه ازنظر روانشناختی نیز ،محروم میشوند .بنابراین همجوشی شناختی
موجب میشود رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاري حاکم شود و فرد نسبت به نتایج
مستقیم ،حساسیت کمتري پیدا کند (گیالندرز و همکاران.)۲۰۱۴،

برنت ( )۲۰۱۲چنین بیان میکند که همجوشی شناختی از طیف همجوشی زیاد به

«گسلش شناختی» 2اتفاق میافتد و معتقد است که همجوشی شناختی ،موجب اشتباه در
بیان افکار ما میشود اما گسلش شناختی متضاد همجوشی شناختی و اساس ًا مشابه «فاصلة
شناختی» 3است .فاصلة شناختی ،بهعنوان گامی ابتدایی که برای ایجاد تغییرات عمیق ،الزم

ولی ناکافی تلقی میشود .بر همین اساس هدف گسلش شناختی ،کمک به افرادی است که در

محتوای فعالیتهای شناختی خود گرفتار و قصد رها شدن از این افکار را دارند و در عوض
میخواهند از تفکر ،بهعنوان فرآیندی پویا و منطقی چه ازنظر موقعیت و چه ازنظر زمانی بهره

ببرند .هیز و همکاران ( ،)۲۰۰۱گسلش شناختی را برآمده ازنظریة زبان و شناخت میدانند که
نظریه چارچوب مرتبط نیز خوانده میشود .از دیدگاه نظریة چارچوب مرتبط ،فرایند گسلش

شناختی به دنبال افزایش پذیرش است (توهینگ و همکاران )۲۰۰۵،و پذیرش و تعهد در
فرایند همجوشی شناختی ،به دنبال کاهش عملکرد افکار بهوسیله تغییر بافتی است که در آن
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اتفاق میافتد (ماسودا و همکاران .)۲۰۰۴،گسلش شناختی را میتوان برای افرادی که گرفتار

حوادث شناختی هستند و در دورة قبلی درمان رفتاری شناختی با شکست مواجه شدهاند،

بکار برد .زیرا گسلش شناختی ،تأثیر منفی افکار مضر را کاهش میدهد (لیوما و هیز)۲۰۰۳،
و در مقابل باردن ( )۲۰۱۶در تحقیقی با عنوان اثرمتقابل همجوشی شناختی و اجتناب تجربه
شده بر اضطراب افسردگی ،دریافت که همجوشی شناختی ،بهطور مثبت و معنیداری با افکار
مضر ،اضطراب ،افسردگی و همچنین نارضایتی از خود ،رابطه دارد.

يكي ديگر از مفاهيمي كه توسط پژوهشگران مختلف (گانلن۱۹۹۸،؛ آیدین۱۹۹۰،؛ بایر،

۲۰۰۶؛ هاگلوند و کالیسون۱۹۸۹،؛ هیرین۲۰۰۹،؛ هولن و همکاران )۱۹۸۶،بهکاربرده شده

است و رابطة آن با شاخصهای روانی ،ازجمله اضطراب ،افسردگی ،تنهایی و همجوشی
شناختی بررسیشده ،افکار یا پردازش شناختی خودکار است بر همین اساس شاهقلیان و

همکاران ( )۱۳۹۵معتقدند که نقص در این پردازش ،باعث ایجاد اضطراب میشود .اضطراب
از سویی با تأثیرگذاری متقابل برکنشهای اجرایی و از سوی دیگر با فعال کردن باورهای

فراشناختی منفی چرخة معیوبی را در جهت افزایش خود ،راهاندازی میکند .کنش اجرایی
ضعیف ،توجه انتخابی ناسالم را در پی دارد که خود میتواند با محدود کردن و تحریف

فرآیند پردازش اطالعات ،هم آغازگر و هم تداومبخش اضطراب تلقی شود .هیز و همکارانش

( )۲۰۰۴نیز توضیح دادند که هیجانات بهطور گسترده ،با افکار برآمده از تفاسیر واقعی
تجربهها ترکیب میشوند و تجربة درونی افراد را غیر قابلتشخیص میکنند و قطع ًا فرض
میشود که وقتی فرد با این حالت همجوش است ،حوادث مشخص را بهصورت خودکار رد
میکند این فرایند باعث از دست دادن روابط اجتماعی با دیگران میشود.

شامبوف ( )۲۰۰۸با بررسی تحقیقات ،به این نتیجه رسید که افکار یا پردازش شناختی

خودکار با بحث درمورد «نظریه شناختی بک» 4آغاز شد .مدل بک ،از دو بخش تشکیلشده
است:

 .۱ساختارشناختی یا روان بنه :شامل باورهاي بنیادي دربارة ذات انسانها و روابط بین
آنهاست که نسبت ًا ثابت هستند و ممکن است حتی انعطافناپذیر شوند .این روان بنهها ،مفاهیم
مبهمی ازآنچه هست و یا باید باشد در ذهن شکل میدهد و این ایدههای شکلگرفته بر اثر

تجربیات گذشته ،نحوة پردازش اطالعات را در موقعیتهای جدید تحت تأثیر قرار میدهد
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(نینگ و همکاران .)۲۰۱۴،مرادی ( ،۱۳۸۰نقل از پورمحمدی و باقری )۱۳۹۴،بیان میکند

که ساختارشناختی ،نقش اصلی در غربال کردن ،رمزگردانی ،سازماندهی و ذخیرهسازی
و بازخوانی اطالعات دارد .اطالعاتی که با روان بنههای موجود سازگار باشند بهدقت

رمزگذاری میشوند درحالیکه اطالعات ناسازگار یا مغایر با روان بنهها فراموش میشوند

لذا هنگامیکه شخص با موقعیتی خاص روبرو میشود ،روان بنة مربوط به محرک ،فعال
خواهد شد.

 .2پردازششناختی :جزء دوم نظریة بک است و هنگامیکه نظام شناختی با یک موقعیت

یا محرک روبرو میشود ،پردازش اطالعات خودکار برای انتخاب ،تفسیر و ارزیابی محرک

به کار میافتد (پورمحمدی و باقری .)۱۳۹۴ ،این پردازش اطالعات خودکار ،بر اساس نظر
بک ( ،1967نقل از شامبوف ،)۲۰۰۸ ،تصوری انعطافناپذیر است که بهوسیله اشخاص
و درنتیجه باوری خاص در زمان معین ،فعال میشود .بنابراین پردازش شناختی خودکار

بازتابدهندة قسمت اصلی و بخش عمدة ساختار شناختی میباشد که هیز و همکاران

( ۲۰۰۶به نقل از حاتم خانی ،)۱۳۹۰ ،آن را «انعطافناپذیری شناختی» مینامند زیرا به

گفته بک (نقل از گریفیث ،)۲۰۰۳ ،اعتقادات و باورهای انعطافناپذیر افراد در مورد خود

و جهان ،ناشی از تجارب یادگیری اولیه میباشد .لذا افراد بر اساس تجارب دوران بلوغ و

کودکی ،اطرافشان را میبینند و تفسیر میکنند .طبق نظر شفرین و اشنایدر ( ،۱۹۷۷نقل از
پورمحمدی و باقری )۱۳۹۴ ،فرایندهای پردازشی میتوانند بهصورت کنترلشده یا خودکار،
دستهبندی شوند .فرایندهای پردازشی خودکار بهصورت موازی و مستقل از توجه ،عمل

میکنند و هنگام انجام دادن آنها ،فرد به توجه زیادی نیاز ندارد ،اما هدایت خودکار ،فرد
را از تماس مستقیم با تجربهای که در لحظه شکل میگیرد ،دور میکند و تأثیر دائمی این

وضعیت بهنوعی قطع رابطه با واقعیت عملی و در مقابل خلق و توسعه نوعی واقعیت درون
ساخته است که میتواند آگاهی هوشیار را نیز مسدود کند و عموم ًا پذیرفتهشده که وقتی
فرایندها خودکارشوند ،دیگر بدون قصد و تالش آغاز میشوند ،درنتیجه این فرایندها پس از
خودکارسازی ،بهراحتی قطع یا بازداری نمیشوند.

برخی از پژوهشها ،نشان دادهاند که ویژگیهای روانشناختی در بین دانشجویان

علوم پزشکی با غیرپزشکی متفاوت است ازجمله صیف ( )۱۳۹۶به بررسي تطبيقي عوامل
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مؤثر بر فرسودگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و پيام نور و شهابی نژاد و
همکاران ( )۱۳۹۱به مقایسة وضعیت روانی دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاههای

دولتی شهر رفسنجان پرداختند .با توجه به پیشینههای آمده ،در این پژوهش ،با فرض متفاوت

بودن ویژگیهای روانشناختی در بین دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی ،به ارائة مدلهای
جداگانه پرداخته شد .در ارتباط بااهمیت و ضرورت انجام پژوهش ،باید به این نکته اشاره

کرد که از یکسو چنانکه گیالندرز( )۲۰۱۵معتقد است همجوشی شناختی از متغیرهای جدید

و تأثیرگذار در روانشناسی میباشد و اینکه تعداد پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،زیاد
نیست و از سوی دیگر نباید فراموش کرد که خطاهاي پردازش اطالعات در تبدیل شناخت

به منبع نگرانی و ایجاد موقعیتهای تنیدگیزا نقش دارند این نگرانی نه تنها در زندگی حال،
بلکه موجبات عدم کارایی شغلی فرد در آینده نیز خواهد شد (استپرمن و همکاران.)۲۰۱۵ ،
بر همین اساس ،در این پژوهش به ارائة مدل تأثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی
شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی در قالب معادالت ساختاری پرداخته

شده است.
 lروش

تحقيق حاضر ازنظر روش ،همبستگي است و جامعة آماري آن را کليه دانشجويان

دانشگاههای پيام نور و علوم پزشکی استان فارس تشکیل دادند .با توجه به فرمول نمونهگیری

مورگان ،تعداد  379نفر انتخاب شدند که انتخاب این تعداد بر اساس نظر لوهلین برای انجام
مدل ع ّلی ،مناسب است .لوهلين (نقل از هومن ،)۱۳۹۳،حداقل 100مورد و ترجیح ًا200
مورد را توصيه میکند ،برخي حجم نمونة موردقبول را حداقل صد نفر و برخي دويست نفر
پيشنهاد کردهاند (بريس،کمپ و سلنگار .)1384،از بین دانشگاههای علوم پزشکی ،به روش

نمونهگیری خوشهای ،دو دانشگاه علوم پزشکی فسا و جهرم انتخاب شدند همچنین برای
انتخاب نمونه از بین دانشگاههای پیام نور استان فارس به دليل پراکندگي جغرافيايي مراکز
دانشگاهی پيام نور در سطح استان ،از روش نمونهگيري خوشهاي استفاده شد.پس از توزیع
پرسشنامه در بین دانشجویان نمونه ،از بین پرسشنامههای توزیع شده ،تعدادی بازگشت داده

نشد ،درنهایت با در نظر گرفتن پرسشنامههای بازگشت داده نشده و حذف پرسشنامههای
ناقص ،تعداد  ۲۸۳پرسشنامه تجزیهوتحلیل شد.
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 lابزار
□ الف :پرسشنامة همجوشی شناختی :5براي سنجش متغير همجوشی شناختی از

پرسشنامه پژوهش گيالندرز و همکاران ( )۲۰۱۰كه مقياس اندازهگیری آن ،ليکرت هفت
گزینهای از هرگز صحیح نیست (با کد  )۱تا همیشه صحیح است (با کد  ،)۷استفاده شد.
الزم به ذکر است که همجوشی شناختی توسط دو مؤلفة «همجوشی» و «گسلش شناختی»

موردبررسی قرار میگیرد .در این پژوهش ،بهمنظور برآورد همسانی درونی پرسشنامهها از
ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کرانباخ در این پژوهش برای پرسشنامة

همجوشی شناختی ( )0/765و دو خرده مقیاس همجوشی و گسلش شناختی به ترتیب
( )0/761و ( )0/849به دست آمد .این مقادیر آلفا بر اساس نظر نانالی و برنشتاین ()۱۹۹۴
قابلقبول است .نانالی و برنشتاین ( )۱۹۹۴ضریب همسانی درونی باالتر از  70را معتبر و
قابلقبول میدانند.

□ ب :پرسشنامة پردازش شناختی خودکار :6برای اندازهگیری پردازش شناختی

خودکار از پرسشنامه بازنگری شده هولن و همکاران ( )۱۹۸۶که طيف آن ليکرت پنج

گزینهای از هرگز (با کد  )۱تا همیشه (با کد  ،)۵استفاده شد .پردازش شناختی خودکار
توسط چهار خرده مقیاس خودپنداشت و انتظارات منفی ،اعتمادبهنفس پایین  ،عدم سازگاری

شخصی و بییاوری ،موردبررسی قرار میگیرد .ضریب آلفای کرانباخ برای پرسشنامه پردازش
شناختی خودکار( )0/781و چهار خرده مقیاس خودپنداشت و انتظارات منفی(،)۰/۷۶۰
اعتمادبهنفس پایین ( ،)۰/۸۱۳عدم سازگاری شخصی( )۰/۸۳۰و بییاوری ( )۰/۷۸۲گزارش
شد.

در مرحلة اول اجرا ،پرسشنامه توسط  ۲متخصص مسلط به زبان انگلیسی بر طبق اصول

ترجمه ،پرسشنامهها به فارسی ترجمه گردید ،در مراحل بعدی برای برآورد اعتبار ،پرسشنامهها

در يک مقياس كوچک ،بهصورت مقدماتي اجرا شد .بعد از اجراي مقدماتي و رفع اشكاالت،

پژوهشگران پرسشنامهها را به دو صورت دستی و ایمیلی در اختیار دانشجویان قرار دادند
و بهمنظور جمعآوری حداکثری پرسشنامهها ،با ارسال ایمیلهای مکرر از آنها درخواست

گرديد كه پرسشنامهها را تكميل نمايند .بهمنظور حفظ اخالق پژوهش ،محقق به دانشجویان

یادآوری کرد که آنها در تكميل پرسشنامهها آزادند و به آنان اطمينان داده شد كه پاسخهای
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آنان محرمانه خواهد بود .پس از اجراي پرسشنامههاي فوق جهت تجزیهوتحلیل نتايج ،از
روش آماری مدل معادالت ساختاری و نرمافزار  AMOSاستفاده شد.

 lیافتهها
در این پژوهش قبل از انجام تحلیل مسیر ،به بررسی پیشفرضهای آن پرداخته شد.

بنابراین عالوه بر بررسی فاصلهای بودن مقیاس متغیرها ،خطی بودن رابطه نیز با استفاده

از نمودار پراکنش مورد بررسی قرار گرفت .همچنین سطح معنیداری آزمون کلموگروف
اسمیرنوف ،همة متغیرهای پژوهش باالتر از  ۰/۰۵بود که این نشاندهندة طبیعی بودن
دادههای پژوهش است .ازآنجاییکه پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر ،همبستگی بین
متغیرها میباشد ،در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول  ۱آورده شده

است .نتایج مندرج در این جدول میزان ضریب همبستگی متقابل متغیرها را با هم نشان
میدهد .موارد معنیدار در سطح ۰/۰۵با عالمت * و در سطح  ۰/۰۱با عالمت ** مشخص
شدند.

جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

۱

عدم سازگاری

۱

انتظارات منفی

**۰/۳۹۱

۱

اعتماد به نفس پایین

*۰/۱۸۵

*۰/۱۴۸

بی یاوری

**۰/۲۶۳

۱

**۰/۱۹۶

**-۰/۲۲۹ **-۰/۲۱۷

۰/۰۸۹

۱

-۰/۰۱۷

-۰/۰۸۷

۱

**۰/۲۸۹

۰/۰۲۰

*۰/۱۵۷

**۰/۳۲۸

گسلش شناختی
همجوشی

**۰/۲۲۲

۲

۳

۴

۵

جدول  ۱نشان داد که از بین مؤلفههای پردازش شناختی خودکار ،انتظارات منفی

بیشترین رابطه با همجوشی ( )۰/۲۸۹و گسلش شناختی( )-۰/۲۲۹داشت .ضمن اینکه بین
اعتمادبهنفس پایین با همجوشی وگسلش شناختی رابطة معنیداری وجود نداشت .ازآنجاییکه
هدف پژوهش ،تعیین روابط ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی به

روش مدل معادالت ساختاری بود ،بنابراين ضرایب برآورد استانداردشده و سطح معناداری

برای کل نمونه (دانشجویان پیام نور و علوم پزشکی) در جدول  ۲ارائه شده است.

نتایج جدول  ۲نشان داد که اثر مستقیم پردازش شناختی خودکار بر همجوشی
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جدول  .2اثرات مستقيم ،مقدار  tو سطح معنی داری متغیرهای پژوهش بر یکدیگر
برآوردها

پارامتر معیار شده

مقدار t

اثر مستقیم پردازش شناختی خودکار بر:

________

________

همجوشی شناختی

0/۵۸۱

۲/۰۷۴

اثر مستقیم همجوشی شناختی بر:

________

________

همجوشی

0/۶۷۵

۲/۷۲۶

گسلش شناختی

-0/۴۸۶

۷۲۶/۲-

اثر مستقیم پردازش شناختی خودکار بر:

________

________

اعتماد به نفس پایین

0/۲۳۰

2/0۰۶

عدم سازگاری شخصی

0/۶۴۷

۳/۱۹۰

خودپنداشت و انتظارات منفی

0/۶۳۳

۲/۹۰۶

بی یاوری

0/۳۴۱

2/0۰۶

متغیرها

سطح معنی داری
________
0/۰۳۸
________
0/۰۰۶
0/0۰۶
________
0/0۴5
0/0۲۲
0/۰۲۹
0/۰۴۵

شناختی ،برابر  0/۵۸۱که این مقدار در سطح ( )p=0/0۵ازنظر آماری معنیدار بود بنابراین
با افزایش پردازش شناختی خودکار ،همجوشی شناختی نیز افزایش یافت همچنین اثرات
مستقیم همجوشی شناختی بر همجوشی( )0/۶۷۵و گسلش شناختی ( )۴۸۶/۰-ازنظر آماری

معنیدار بود ،با این تفاوت که اثر مستقیم بین همجوشی و گسلش شناختی ،منفی گزارش
شد بنابراین با افزایش گسلش شناختی ،همجوشی شناختی کاهش یافت و درنهایت اثرات

مستقیم پردازش شناختی خودکار بر اعتمادبهنفس پایین( ،)0/۲۳۰عدم سازگاری شخصی

( ،)0/۶۴۷خودپنداشت و انتظارات منفی ( )0/۶۳۳و بییاوری ( )0/۳۴۱ازنظر آماری معنیدار
بود .بهعبارتدیگر افزایش پردازش شناختی خودکار با افزایش عدم سازگاری ،خودپنداشت

منفی و احساس بییاوری در فرد همراه بود .ميزان واريانس تبيين شده همجوشی شناختی
توسط متغير پردازش شناختی خودکار( )0/۳۳۸گزارش شد.

اولين مرحلة مقايسة مدل ساختاری تأثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی

شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی ،تشخيص تفاوت کلي بين آنها بود با

توجه به اینکه کاي اسکوئر از لحاظ آماري معنادار تعیین شد پژوهشگران نتیجه گرفتند که

بين مدلهای ساختاری دانشگاه پیام نور با علوم پزشکی تفاوت وجود دارد( .شکل )1

نتایج جدول  ۳نشان داد که مدل ساختاری تأثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی
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E7
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23/0
67/0
48/0-

همجوشی

58/0

شناختی

پردازش شناختی
خودکار

65/0
63/0

34/0

E5

اعتماد به
نفس پایین

E1

عدم سازگاری

E2

انتظارات
منفی

E3

بی یاوری

E4

شکل  .1مدل برازش شده تاثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی براي كل نمونه

شناختی با دادهها ،برازش یافت .زیرا مقدار کاي اسکوئر /درجة آزادي کمتر از  ۳و مقدار p

بزرگتر از  ۰/۰۵بود ،اين مقادير مطابق با معيارهاي پيشنهادي مارکلند ( )2006نشاندهنده
برازندگي قابلقبول است .مقادير آمارة معيارهاي شاخص برازندگي و شاخص تعديل يافته

برازندگي پژوهش حاضر از  0/9بزرگتر گزارش شد ،که اين مقادير بر اساس معیارهای
پیشنهادی مارکلند ( ،)2006جورسکاک و سوربوم ( )1983و گيفن و همکاران (،)2000

نشاندهندة برازندگي قابلقبول است .مقدار شاخص برازندگي تطبيقي در پژوهش حاضر

باالتر از  ۰/۹۰بود اين مقدار نیز بر اساس نظر نايت و همکاران ( )1994بيانگر برازندگي

خوب است .مقدار جذر برآورد واريانس خطاي تقريب نشان داد که این مقدار قابلپذیرش
است چنانکه ازنظر مک کاليوم و همکاران ( ،۱۹۹۶نقل از هوپر و همکاران )2008 ،مقدار

جذر برآورد واريانس خطاي تقريب کمتر از  ،0/08استينگر ( ،2007نقل از هوپر )۲۰۰۸،و

مقدار کمتر از  0/07را قابلقبول میدانند.

جدول  .3آمارهاي نيكويي برازش مدل
GFI

AGFI

CFI

RMSEA

X2

DF

X2/df

p

مدل کلی

0/۹۷۵

0/۹۳۳

0/۹۳۵

0/۰۶۴

۱۳/۴۲۹

۸

۱/۶۷۹

0/۰۹۸

مدل پیام نور

۰/۹۷۸

۰/۹۴۳

۰/۹۹۶

۰/۰۵۷

۸/۱۰۸

۸

۱/۰۱۴

۰/۴۲۳

مدل علوم پزشکی

۰/۹۶۵

۰/۹۰۹

۰/۹۲۴

۰/۰۶۷

۱۳/۹۱۷

۸

۱/۷۴۰

۰/۰۸۴

بنابراین ،با توجه به اینکه مدل برازش یافته است ،به بررسي شباهت و تفاوت ضرايب

مسير مدل ساختاری تأثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی در بین دانشجويان
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علوم پزشکی و پیام نور بهطور جداگانه در جدول  ۴پرداخته شد.
جدول  .4مقایسه پارامترهای معیار شده مدل های دانشگاه های پیام نور و علوم پزشکی
پارامتر معیار شده

پارامتر معیار شده

مقدار tجهت مقایسه

دانشگاه پیام نور

دانشگاه علوم پزشکی

اثرات مستقیم با یکدیگر

اثر مستقیم پردازش شناختی خودکار بر:

________

________

________

همجوشی شناختی

0/۴59

0/۲61

۳/۰71

اثر مستقیم همجوشی شناختی بر:

________

________

________

همجوشی

0/۵84

0/۳76

۳/۴83

گسلش شناختی

-۰/344

۲۳۱/۰-

-۲/۵71

اثر مستقیم پردازش شناختی خودکار بر:

________

________

________

اعتماد به نفس پایین

0/۲62

0/۱۸0

۲/۲۱۸

عدم سازگاری شخصی

0/۶۱2

0/۳02

4/271

خودپنداشت و انتظارات منفی

0/316

0/۵70

۳/۷۳۳

بی یاوری

0/۳16

0/۲40

۲/۰۶۰

متغیرها

ضرايب مسير مدل ساختاری تأثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

_" متغير پردازش شناختی خودکار اثري مستقيم و معنیداری با همجوشی شناختی

( )β =0/ ۲۶۱دارد.

_ متغير همجوشی شناختی اثري مستقيم و مثبت با همجوشی( )β =0/۳۷۶و اثر مستقیم

و منفی با گسلش شناختی ( )β =-۰/ ۲۳۱دارد.

_" متغير پردازش شناختی خودکار اثر مستقيم و معنیداری با اعتمادبهنفس پایین

( ،)β =0/180عدم سازگاری شخصی ( ،)β =0/302خودپنداشت و انتظارات منفی()β =0/۵۷۰
و بییاوری ( )β =0/ ۲۴۰دارد.

ضرایب مسير مدل ساختاری تأثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی

دانشجویان دانشگاه پیام نور

_" متغير پردازش شناختی خودکار اثري مستقيم و معنیداری با همجوشی شناختی
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( )β =0/ ۴۵۹دارد.
_ متغير همجوشی شناختی اثري مستقيم و مثبت با همجوشی( )β =0/۵۸۴و اثر مستقیم

و منفی با گسلش شناختی( )β =-0/ 344دارد.

_" متغير پردازش شناختی خودکار اثري مستقيم و معنیداری با اعتمادبهنفس پایین

( ،)β =0/ ۲۶۲عدم سازگاری شخصی ( ،)β =0/ ۶۱۲خودپنداشت و انتظارات منفی ()β =0/ 316
و بییاوری ( )β =0/ ۳۲۱دارد.

مقایسه ضرايب مسير ساختاری تأثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و پیام نور

_ بين اثرات پردازش شناختی خودکار و همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام

نور فارس ( )0/۴۶دانشگاه علوم پزشکی ( )0/۲۶تفاوت معنیداری( )3/071وجود دارد .با

مقایسه اثرات مستقیم میتوان گفت که تأثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی
دانشجویان دانشگاه پیام نور فارس بیشتر از دانشجویان علوم پزشکی است.

_ بين اثرات مستقيم همجوشی شناختی بر مؤلفه همجوشی دانشجویان دانشگاه پیام

نور ( )0/۵۸و دانشگاه علوم پزشکی ( )0/۳۸تفاوت معنیداری( )3/483وجود دارد .با مقایسة
اثرات مستقیم ،میتوان گفت که تأثیر همجوشی شناختی بر مؤلفة همجوشی دانشجویان
دانشگاه پیام نور فارس بیشتر از دانشجویان علوم پزشکی است.

_ بين اثرات مستقيم همجوشی شناختی و مؤلفه گسلش شناختی دانشجویان دانشگاه

پیام نور ( )-0/۳۴و علوم پزشکی ( )-0/۲۳تفاوت معنیداری( )-2/571وجود دارد .با مقایسة
اثرات مستقیم میتوان گفت که تأثیر همجوشی شناختی بر مؤلفه گسلش شناختی دانشجویان
دانشگاه پیام نور فارس بیشتر از دانشجویان علوم پزشکی است.

_ بين اثرات مستقيم پردازش شناختی خودکار بر اعتمادبهنفس پایین دانشجویان دانشگاه

پیام نور ( )0/۲۶و دانشگاه علوم پزشکی ( )0/۱۸تفاوت معنیداری( )2/218وجود دارد .با

مقایسه اثرات مستقیم میتوان گفت که تأثیر پردازش شناختی خودکار بر اعتمادبهنفس پایین
دانشجویان دانشگاه پیام نور بیشتر از دانشجویان علوم پزشکی است.

_ بين اثرات مستقيم پردازش شناختی خودکار بر عدم سازگاری شخصی دانشجویان
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دانشگاه پیام نور ( )0/۶۱و دانشگاه علوم پزشکی ( )0/۳۰تفاوت معنیداری( )4/271وجود

دارد.

_ بين اثرات مستقيم پردازش شناختی خودکار بر خودپنداشت و انتظارات منفی دانشجویان

دانشگاه پیام نور ( )0/۳۲و دانشگاه علوم پزشکی ( )0/۵۷تفاوت معنیداری( )3/733وجود

دارد .با مقایسه اثرات مستقیم میتوان گفت که تأثیر پردازش شناختی خودکار بر خودپنداشت

و انتظارات منفی دانشجویان علوم پزشکی بیشتر از دانشجویان دانشگاه پیام نور فارس است.
_ بين اثرات مستقيم پردازش شناختی خودکار بر احساس بییاوری دانشجویان دانشگاه

پیام نور ( )0/۳۲و دانشگاه علوم پزشکی ( )0/۲۴تفاوت معنیداری( )2/060وجود دارد .با
مقایسه اثرات مستقیم میتوان گفت که تأثیر پردازش شناختی خودکار بر احساس بییاوری

دانشجویان دانشگاه پیام نور بیشتر از دانشجویان علوم پزشکی است.
 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف اصلي اين مطالعه از یکسو ،ارائة مدل ساختاری تأثیر پردازش شناختی خودکار

بر همجوشی شناختی ،و از سوی دیگر مقایسة مدلهای ساختاری تأثیر پردازش شناختی
خودکار بر همجوشی شناختی ،در بين دانشجويان دانشگاههای پيام نور و علوم پزشکی

میباشد .نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان داد که اثر مستقیم پردازش شناختی
خودکار بر همجوشی شناختی ،معنیداری است پژوهشهای جانلن۱۹۹۸،؛ آیدین۱۹۹۰،؛

بایر۲۰۰۶ ،؛ هاگلوند و کالیسون۱۹۸۹،؛ هیرن۲۰۰۹،؛ هولن و همکاران ۱۹۸۶،نیز به بررسی

رابطة پردازشهای شناختی خودکار یا انعطافناپذیری شناختی با شاخص روانی ازجمله

افسردگی ،اعتمادبهنفس و خودپنداشت پایین ،بییاوری ،همجوشی شناختی و نقش آن
در ایجاد و حفظ دامنه وسیعی از مشکالت روانشناختی نظیر سو مصرف مواد ،وسواس

فکری-عملی و خودکشی اشاره کردهاند لذا نتایج تحقیق حاضر ،همسو با نتایج تحقیقات

مذکور میباشد .آنچه در مدل ساختاری تأثیر پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی
قابلتوجه است اینکه از بین همه متغیرهای مدل معادالت ساختاری ،تنها اثر مستقیم بین
همجوشی و گسلش شناختی منفی و معنیدار میباشد در تفسیر این یافته میتوان گفت که
برعکس گسلش شناختی ،همجوشی شناختی سبب میشود فرد نتواند از راهبردهاي مقابلهای

مناسب بهره ببرد و درنتیجه تمامی رویدادهایی که میتوانست برایش جنبه عادي داشته
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باشند ،تبدیل به یک رویداد تنشزا میشوند .بر همین اساس برنت ( )۲۰۱۲معتقد است که

توجه« ،تمرکز بر حواس» و افکار آگاهانهتر از نتایج گسلش شناختی میباشد بنابراین پیشنهاد

میشود در دانشگاهها دورههای آموزش ذهن آگاهی برگزار شود زیرا به اعتقاد پورمحمدی
و باقری ( )۱۳۹۴آموزش ذهن آگاهی باعث میشود تا انتشار اطالعات از چرخههای معیوب

به طرف تجربه کنونی چرخش یافته و به کاهش تأثیر تجربه گذشته بر تجربه حاضر کمک
میکند.

 oدر ارتباط باهدف دوم پژوهش که مقایسه مدلهای ساختاری دانشجويان دانشگاههای

پيام نور و علوم پزشکی بود ،بهطورکلی نتایج نشان داد که بین مدلهای روانشناختی

دانشجویان دانشگاه پیام نور با دانشجویان علوم پزشکی تفاوت معنیداری وجود دارد.
این یافته با پژوهشهای صیف ( )۱۳۹۶و شهابی نژاد و همکاران ( )۱۳۹۱همسو است
بررسی اثرات مستقیم مدلهای ساختاری نشان داد که تأثیر پردازش شناختی خودکار بر
همجوشی شناختی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بیشتر از دانشجویان علوم پزشکی

است بهعبارتدیگر دانشجویان دانشگاه پیام نور بیشتر از دانشجویان علوم پزشکی تحت تأثیر

پردازش شناختی خودکار قرار میگیرند ،لذا بیشتر دچار همجوشی شناختی میشوند .بنابراین

به دانشگاه ها پیشنهاد میشود با شناسایی دانشجویان دارای ظرفیت حافظۀ کاری پایین ،اقدام
به برگزاری دورههای آموزشی و تمرینی جهت افزایش ظرفیت حافظه کاری بپردازند زیرا به
اعتقاد نیتی و همکاران ( ،)۱۳۹۵افرادی که دارای حافظه کاری پایین هستند در کنترل افکار
خودکار و مزاحم ،با شکست مواجه میشوند و هر چه میزان ظرفیت حافظه کاری افراد بیشتر

باشد ،بهتر میتوان افکار مزاحم را کنترل کرد .نکته قابلتوجه در بررسی مدلهای ساختاری
دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی نتایج نشان داد ،اثر مستقیم پردازش شناختی خودکار بر
خودپنداشت و انتظارات منفی دانشجویان علوم پزشکی بیشتر از اثر مستقیم پردازش شناختی

خودکار بر خودپنداشت و انتظارات منفی دانشجویان دانشگاه پیام نور است.
یادداشت ها

2. cognitive defusion
4. Beck's cognitive theory
6. Automatic Cognitive Processing Questionnaire

1. cognitive fusion
3. cognitive distancing
5. Cognitive Fusion Questionnaire
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