فصلنامه روانشناسی تربیتی
دانشگاه عالمه طباطبائی
سال  ،16شماره  ،56بهار  ،99ص  215تا 228

Quarterly of Educational Psychology
Allameh Tabataba’i University
Vol. 16, No. 56, Spring 2020

رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجیگری سالمت
عمومی در بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص کرونا
لیال ذوقی ،1بیتا آجیلچی ،2الهام یوسفیراد ،3علی اصغر دهقان
تاریخ وصول99/02/15 :

منظم4

تاریخ پذیرش99/03/15 :

چکیده
بحران بیماری کرونا به شیوههای متفاوتی اعم از جسمانی ،هیجانی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی تاثیر
گذار بوده است .که یکی از مهمترین متغیر روانشناختی سالمت عمومی است .بنابراین هدف این پژوهش
بررسی رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجیگری سالمت عمومی در بیماران مراجعه کننده به
مراکز درمانی جهت تشخیص کرونا بود .توصیفی ،از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد
مراجعه کننده به مراکز درمانی چهارگانه استان تهران در سال  98-99برای تشخیص بیماری کرونا بودند .که
از این تعداد  384نفر از مراجعه کنندگان به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .سپس
به کلیه پرسشنامههای درک بیماری ،سالمت عمومی و باور وسواسی پاسخ دادند .به منظور ارزیابی از
الگویابی معادالت ساختاری  SEMاستفاده شد .جهت تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی با دادهها،
ترکیبی از شاخصهای برازندگی مورد استفاده قرار گرفتند .همچنین جهت بررسی روابط واسطهای از روش
بوت استراپ استفاده شد .یافتهها نشان داد که الگوی مد نظر پژوهش دارای برازش است و سالمت عمومی
رابطه بین درک بیماری و باورهای وسواسی را میانجیگری میکند .با توجه به یافتهها با باال رفتن سطح درک
بیماری ،سالمت عمومی افزایش یافته و باورهای وسواسی کاهش مییابند .بنابراین تقویت ادراک بیماری
به منظور کمک به سالمت عمومی و کاهش باورهای وسواسی می تواند به بهبود بیماران کمک کند .بنابراین
باالبردن درک بیماری به عنوان یک راهبرد مهم در مداخلههای درمانی و آموزشی ضروری به نظر میرسد.

 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
leila.zoghi@yahoo.com
 .2دکتری روانشناسی عمومی ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
تهران ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.

 .4دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
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واژگان کلیدی :درک بیماری ،باورهای وسواسی ،سالمت عمومی ،کرونا

مقدمه
ویروس کرونا به معضل و چالش بزرگی در بیش از  200کشور جهان اعم از پیشرفته و جهان
سومی مبدل شده است .سازمان بهداشت جهانی از این ویروس به عنوان کووید  19یاد کرده
است .به طور کلی این ویروس نیز شبیه سندروم حاد تنفسی که سارس نامیده میشود است،
اما به هیچ وجه یکسان نیستند .منشا و منبع آلودگی عمدتا بیماران مبتال به ویروس کووید 19
هستند .این ویروس میتواند از شخصی به شخص دیگر منتقل شود .شیوع از طریق ترشحات
مجرای تنفس و تماس با سطوح ویا فرد با فرد از مهمترین عوامل انتقال ویروس اند .همچنین
انتقال از راه ذرات هوا نیز یکی دیگر از راههای انتقال این ویروس است (ون هونگ،2020،1
ترجمه بذر افشان و همکاران.)1398 ،
بیماران با کووید  19تأیید شده یا مشکوک به بیماری ممکن است ترس از عواقب
عفونت را با ویروس جدید کشنده تجربه کنند و افراد در قرنطینه ممکن است بیحوصلگی،
تنهایی و عصبانیت را تجربه کنند .عالوه بر این ،عالئم عفونت مانند تب ،هیپوکسی ،سرفه و
همچنین عوارض جانبی مانند بیخوابی ناشی از کورتیکواستروئیدها میتواند به بدتر شدن
اضطراب و پریشانی ذهنی منجر شود (شیانگ وهمکاران.)2020 ،2
همچنین تهدید ادراک شده از این بیماری میتواند باعث ناسازگاری شدید روانی مانند
افسردگی ،اضطراب و استرس شود (پرز -فونتزو همکاران .)2020،3شاید هیچ گروه از افراد
مبتال به اختالالت روانی به طور مستقیم تحت تأثیر شیوع کووید  19به اندازهی افراد مبتال به
وسواس فکری 4قرار نگرفته باشند .عمدتاً اضطراب در مورد ویروس باعث ترس وسواسی از
آلودگی در برخی از افراد مبتال به  OCDشده و باعث تحریک اقدامات اجباری مضر
میشود .برای این افراد ویروس کرونا دقیقاً به همان چیزی تبدیل میشود که به آن فکر

1. Van Hong
2. Xiang et al
3. Pérez-Fuentes
)4. Obsessive Compulsive Disorder (OCD
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میکنند (آدام ،2020 ،1به نقل از فاینبرگ 2و همکاران .)2020 ،در واقع برخی از بیماران
مبتال به  OCDمربوط به آلودگی در مورد منطقی بودن درمانهایی که دنبال میکردند شک
ال خوب هستند» و بقیه دقیقاً مانند
داشتند .برخی از بیماران به پزشکان خود گفتند که «کام ً
آنها هستند .برای دیگران احتماالً کووید  19سایهی طوالنی دارد زیرا همهی افراد مبتال به
 OCDبه طور خاص در پاسخ ناآگاهانه به خطر انعطاف پذیر نیستند به خصوص زمانی که
از کار افتاده میشوند و در نتیجه در معرض اضطراب و پریشانی ناشی از ویروس قرار
میگیرند (فاینبرگ و همکاران.)2020 ،
افکار وسواسی یک فکر ،احساس ،عقیده ،یا حس مزاحم و تکرارشونده است و در
مقابل آن عمل وسواس ،رفتاری خودآگاه ،میزان شده و تکراری نظیر شمارش ،اجتناب یا
بازبینی است .به طور معمول فکر وسواس ،اضطراب شخص را افزایش میدهد درحالی که
انجام عمل وسواس اضطراب شخص را کاهش میدهد .بر همین اساس ،وقتی شخص در
مقابل انجام آن مقاومت میکند اضطرابش افزایش مییابد .هم افکار و هم اعمال وسواسی
میتواند بسیار وقتگیر بوده و به طور قابل مالحظه در برنامه معمول و عملکرد شخص
تداخل نماید (مارشال ریو .)2017،درحالی که افکار ناخواسته و مزاحم ممکن است در هر
فردی رخ دهد ،تفسیر فاجعه آمیز فرد در مورد اهمیت به این افکار ،به فکر وسواسی منجر
میشود .باور افکار وسواسی شامل؛ دنبال کردن حوادث ذهنی و گوش به زنگی باال،
پیامدهای شکست در کنترل افکار ،پیامدهای رفتاری و روانشناختی شکست در کنترل افکار
(مثل افت عملکرد) وکفایت کنترل فکر (به گونهای که توانایی فرد در کنترل افکار به هیچ
وجه نباید کاهش یابد) میشود (موسی نژاد و محمود علیلو.)1392 ،
از آنجا که رابطه معناداری بین شدت اضطراب ،درک علیت و افکار کنترل شده در
وسواس فکری مشخص شده بنابراین درک بیماری در درمان این بیماری ممکن است نتایج
بهبود یافتهای به همراه داشته باشد (دایاس و همکاران .)2018 ،افراد هنگام برخورد با بیماری
یا عامل تهدید کننده ،تصویری کلی و باوری خاص از بیماری و درمان آن در ذهن خود
ایجاد میکنند که به آن ادراک بیماری میگویند درک از بیماری در نحوه رفتار فرد ،تطابق
وی با بیماری ،کنترل بیماری توسط خود فرد و در کل در نتیجه بیماری (نحوه و میزان
1. Adam
2. Fineberg
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بهبودی بیمار) تأثیرگذار است (ساده تبریان ،غیاثوندیان ،حقانی .)1397،از طرفی درک
نادرست از بیماری نقش مهمی در تبعیّت نکردن از درمان ،در بیماران دارد .درک از بیماری
به باورهای بیمار در مورد عالئم ،عواقب ،دورة زمانی ،کنترل پذیری و علل بیماری اشاره
دارد ( طبیبان ،سلیمانی ،بخشنده و اصغری .)1398 ،رابطه بین باورهای بیماری و پیامدهای
مربوط به سالمتی به طور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است و درک بیماری از اهمیت
کلی برای رفتار و پیامدهای بیمار برخوردار است (هاگر و اوربل ،1به نقل از مورگان و
همکاران.)2014 ،
از آن جا که اضطراب نقش مهم و تعیین کنندهای در ادراک بیماری و تاثیر بر جنبههای
مختلف خودتنظیمی و پیامدهای آن و مشکالت سالمت روان دارد (دایاس و همکاران،
 .)2018کاوش در رابطه بین ادراک بیماری ،افسردگی و اضطراب،بینشی از ارتباط نظری و
عملی ادراک بیماری در زمینه سالمت روان ارائه میدهد (مورگان و همکاران.)2014 ،2
مفهوم سالمت روان ،جنبهای از مفهوم سالمتی کلی است که به کلیه تدابیر و روشهایی
اطالق میشود که برای جلوگیری از ابتال به بیماریهای روانی ،درمان و تواتبخشی آنان به
کار میرود (جانسون ،2002 ،به نقل از یوسفی و محمد خانی .)1392،در واقع سالمت یک
کاالی عمومی است و به صورت رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری
و معلولیت تعریف میشود .سالمتی نه تنها به رفاه جسمی فرد داللت میکند ،بلکه بر رفاه
اجتماعی ،عاطفی ،روحی و فرهنگی کل جامعه نیز تمرکز دارد (عالمی.)1390،
افراد مشکوک به ویروس به دلیل عدم اطمینان در مورد وضعیت سالمتی اشان مضطرب
هستند و عالیم وسواس فکری از جمله کنترل مکرر دمای بدن و استریل کردن مکرر،
افزایش پرخاشگری دارند .عالوه بر این قرنطینه موجب طرد اجتماعی ،ضرر مالی ،تبعیض و
مشکالت جدی میگردد (یانگ و همکاران .) 2020 ،که تمامی این موارد تهدیدی برای
سالمت روانی جامعه به حساب میآید.
تأیید و موارد مشکوک کووید  19ممکن است ترس از عواقب شدید بیماری و عفونت
را تجربه کنند (شیانگ و همکاران .)2020 ،در نتیجه ،آنها ممکن است تنهایی ،انکار،
اضطراب ،افسردگی ،بی خوابی و ناامیدی ،که ممکن است پایبندی به درمان را کاهش دهد.
1. Hagger & Orbell
2. Morgan
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با توجه به اینکه ویروس کرونا عالئم بالینی مختلفی دارد ،علت عفونت ،ویژگیهای
اپیدمیولوژیک ،الگوی انتقال سریع و آمادگی ناکافی مقامات بهداشتی برای رسیدگی به این
شیوع ،مشابه هستند .تاکنون مراقبتهای بهداشت روان برای بیماران و متخصصان بهداشت
به طور مستقیم تحت تأثیر اپیدمی کووید  19قرار نگرفته است ،اگرچه کمیسیون سالمت
ملی چین ،اعالمیهی اصول پایه برای مداخالت بحران روانی اضطراری برای پنومونی کووید
 19را در  29ژانویه  2020منتشر کرد (شیانگ و همکاران .)2020 ،اما به نظر میرسد هنوز
در ایران این بیماری به یکی از بزرگترین چالشهای زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شده
است .ترس از بیماری به علت مخاطره آمیز بودن آن موجب اضطراب و به تبع آن باور
وسواسی و یا موجب تشدید باور و رفتارهای وسواس گونه گردیده که پیامدهای زیادی بر
سالمت میگذارد .دانش محدود از کووید  19و اخبار شایع ممکن است منجر به اضطراب
و ترس در عموم (یانگ و همکاران )2020 ،میگردد .که جامعه نیز ممکن است
بیحوصلگی ،ناامیدی ،و تحریک پذیری تحت اقدامات جداسازی را تجربه کند (یانگ و
همکاران .)2020،از آن جا که کشور ایران از نخستین کشورهای مبتال به بیماری کرونا در
خاورمیانه است و از نظر تعداد مبتالیان ،فوتیها و بهبود یافتهها در جهان به ترتیب در رتبه
سوم بعد از چین و ایتالیا و رتبه دوم بعد ازچین قرار گرفته است (شیرزاد ،فرنوش ،عباسی
فرج زاده ،حسینی و ذیجود .)1399 ،بنابراین بررسی مشکالت سالمت روان در تحقیقات
حاضر از اهمیت ویژهای برخوردار است .از آن جا که تحقیق حاضر به لحاظ تمرکز بر
سالمت روان و متغیرهای آن در شرایط بحرانی کرونا در کشور عزیزمان نوین بوده و خال
تحقیقات در این زمینه را روشن میسازد .در شرایطی که جامعه با پیامدهای این بحران درگیر
است انجام چنین تحقیقاتی ضرورت انجام تحقیق را نمایان میسازد .بنابراین فرضیههای
پژوهش حاضر عبارتست از :
فرضیه :1الگوی نقش میانجی سالمت عمومی در رابطه ادارک بیماری با باورهای
وسواسی برازنده دادههاست.
فرضیه  :2ادراک بیماری اثر منفی مستقیم بر سالمت عمومی دارد.
فرضیه  :3سالمت عمومی اثر منفی مستقیم بر باورهای وسواسی دارد.
فرضیه  :4ادراک بیماری اثر مثبت مستقیم بر باورهای وسواسی دارد.
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فرضیه  . 5ادراک بیماری از طریق سالمت عمومی بر باورهای وسواسی اثر غیرمستقیم
دارد.

روش
روش پژوهش توصیفی ،از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش کلیهی افراد
مراجعه کننده به مراکز درمانی چهارگانه استان تهران برای تشخیص بیماری کرونا بود .که
از این تعداد  384نفر از مراجعه کنندگان به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای
انتخاب شدند .از  384آزمودنیها 47/3درصد آزمودنیها مرد و  52/7درصد زن بودند.
همچنین تحصیالت  47/1درصد آزمودنیها دیپلم 6/5 ،درصد فوق دیپلم 28/7،درصد
لیسانس  12/9درصد فوق لیسانس بودند .از تمامی شرکتکنندگان رضایتنامه موافقت
آگاهانه جهت شرکت در پژوهش گرفته شد.
پرسشنامه باورهای وسواسی :این مقیاس شامل  44گویه میباشد که برگرفته از فرم اصلی
 77سوالی بوده و نمرهگذاری آن به روش لیکرت و هفت نمرهای (کامالمخالفم ،تاحدودی
مخالفم ،کمی مخالفم ،نه موافقم و نه مخالفم ،کمی موافقم ،تاحدودی موافقم و کامال
موافقم) است .آزمون از شش زیرگروه افکار تشکیل شده است که دامنههای کلیدی
حوزههای شناخت در  OCDمیباشد .این شش گروه عبارتند از -1 :احساس مسئولیت برای
صدمه و آسیب  -2ارزیابی تهدید و خطر  -3کمال طلبی  -4نیاز به برخورداری از اطمینان
 -5اهمیت دادن به افکار و کنترل افکار  -6احساس مسئولیت برای صدمه و آسیب  .برای
محاسبه پایایی همزمان ،پایایی ثبات درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( )0.92و
ضریب دو نیمه سازی با عنوان همبستگی اصالح شده ( )0/94برآورد شد و از ضریب پایایی
حاصل از روش بازآزمایی آزمون  0/82نیز برای محاسبه پایایی غیر همزمان استفاده شده
است .همچنین برای برآورد روایی مالک این پرسشنامه همبستگی آن با دو پرسشنامه
وسواس فکری و عملی بازنگری شده و پرسشنامه وسواس جبری مادزلی محاسبه شده که به
ترتیب  0/57و  0/50به دست آمده است (شمس ،کرم قدیری ،ترکانبوری ،ابراهیم خانی،
 .)1383ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش  0.76به دست آمد.
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پرسشنامه سالمت عمومی :این مقیاس توسط گلدبرگ و هیلر در سال  1979تدوین و
سوالهای آن بر اساس روش تحلیل عاملی فرم  60سوالی اولیه استخراج گردیده که در
برگیرندهی چهار زیرمقیاس عالیم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب ،اختالل در کارکرد
اجتماعی و افسردگی شدید بود .نسخه  28سوالی نسبت به سایر نسخهها دارای بیشترین میزان
اعتبار ،حساسیت و ویژگی است .این مقیاس توسط نظیفی و همکاران ( )1392نشان دادند
که همه ضرایب آلفا باالتر از  0.74بودند که این یافته از همسانی درونی مناسب زیر
مقیاسهای این پرسشنامه حکایت دارد .در این پژوهش ضرایب آلفای کرونباخ برای
زیرمقیاسهای (نشانههای جسمانی  ،0/765اضطراب و بی خوابی  ،0/850نارسایی کارکرد
اجتماعی  ،0/846افسردگی شدید )0/881 ،و مقیاس کلی  0/895به دست آمد.
پرسشنامه ادراک بیماری :پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری پرسشنامه شامل  9گویه
میباشد ،که توسط بردبنت ،پتریه ،مین و وینمن ( )2006جهت ارزیابی تجسم عاطفی و
شناختی بیماری طراحی شده است .سؤالها به ترتیب پیامدها ،طول مدت ،کنترل شخصی،
کنترل درمان ،ماهیت ،نگرانی ،شناخت بیماری ،را میسنجند .دامنه نمرات  8سؤال اول از 0
تا  10است .سؤال  9پاسخ باز بوده و سه علت عمده ابتال به بیماری را به ترتیب مورد سؤال
قرار میدهد ،در پژوهش آقایوسفی ،شقاقی ،دهستانی و برقی ایرانی ( )1391آلفای کرونباخ
برای این پرسشنامه  0/80و ضریب پایایی باز آزمایی به فاصله  6هفته برای سواالت مختلف
از  0/42تا  0/75گزارش شده است .ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش  0/71به دست
آمد.

نتایج
در جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

ادراک بیماری

42/01

15/93

-0/341

0/608

سالمت عمومی

54/75

9/29

0/277

0/123

عالیم جسمانی

11/91

2/97

0/675

0/782

اضطراب و اختالل خواب

11/71

4/01

0/409

-0/522

اختالل در کارکرد اجتماعی

14/01

2/75

-0/272

0/268

افسردگی

17/10

3/92

0/186

0/314
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باورهای وسواسی

178/84

40/19

-0/377

0/836

احساس مسئولیت برای صدمه

34/94

9/25

-0/352

0/318

ارزیابی تهدید و خطر

27/26

7/82

0/109

0/463

کمال طلبی

28/70

8/86

-0/123

-0/247

نیاز به برخورداری از اطمینان

29/82

8/64

0/031

-0/349

اهمیت دادن به افکار

26/13

8/14

0/087

-0/075

کنترل افکار

31/97

10/32

-0/065

-0/224

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است متغیرهای پژوهش همگی دارای قدر مطلق
ضریب کجی کوچکتر از  3و قدرمطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از  10هستند و لذا تخطی
از بهنجار بودن دادهها قابل مشاهده نیست .به عالوه بررسی دادههای پرت یک متغیره و
چندمتغیره نشان داد که در هیچ یک از متغیرهای اندازه گیری شده دادههای پرت وجود
ندارد .همچنین نتایج نشان داد که ارزشهای تحمل به دست آمده برای متغیرها ،باالی 0/1
بودند که نشاندهنده عدم وجود همخطی چندگانه بین متغیرها میباشند .همچنین مقدار عامل
تورم واریانس به دست آمده برای متغیرها ،کوچکتر از  10بودند و این نشان میدهد که بین
متغیرها ،همخطی چندگانه وجود ندارد.
فرضیه  :1الگوی نقش میانجی سالمت عمومی در رابطه ادارک بیماری با باورهای وسواسی
برازنده دادههاست.
جهت بررسی فرضیه اول پژوهش ،برازش الگوی پیشنهادی با دادهها بررسی شد.
به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادالت ساختاری 1استفاده شد .تمامی
تحلیلها با استفاده از نرم افزارهای  SPSSویراست  18و  AMOSویراست  18انجام شدند.
جهت تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی با دادهها ،ترکیبی از شاخصهای برازندگی
2
مورد استفاده قرار گرفتند .همچنین جهت بررسی روابط واسطهای از روش بوت استراپ
استفاده شد .با توجه به اینکه مبنای تجزیه و تحلیل الگوهای علّی ،ماتریس همبستگی است.
ماتریس همبستگی متغیرهای مورد بررسی ،در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرها

1

2

3

)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Bootstrap
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1

ادراک بیماری

1

2

سالمت

*-0/243
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1

عمومی
3

*0/318

باورهای

*-0/255

1

وسواسی
** P < 0/05

تحلیلهای همبستگی در جدول  ،2بینشی در خصوص روابط دو متغیری بین متغیرهای
پژوهش را فراهم میکند.
در الگوی اصلی با وجود اینکه مقادیر اکثر شاخصهای برازندگی ،نشاندهنده برازش قابل
قبول الگوی پیشنهادی با دادهها بودند ،اما شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب
) (RMSEAنشان داد که الگو نیاز به بهبود دارد .گام بعدی ارتقا برازش الگوی پیشنهادی
از طریق همبسته کردن خطای مسیر سالمت عمومی به باورهای وسواسی بود .نتایج حاکی
از برازش مطلوب الگوی نهایی است .شاخصهای برازندگی و الگوهای پیشنهادی و نهایی
در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .3برازش الگوهای پیشنهادی و نهایی با دادهها براساس شاخصهای برازندگی
شاخصهای

2

df

برازندگی

2
df

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

الگو
الگوی اصلی

169/17

37

4/57

0/90

0/84

0/86

0/90

0/88

0/81

0 /1

الگوی نهایی

86/01

36

2/38

0/91

0/90

0/90

0/94

0/91

0/91

0/05

بر اساس شاخصهای ارائه شده در جدول  3مشخص میگردد که الگوی مد نظر پژوهش
دارای برازش است .بنابراین فرضیه اول تایید میگردد.
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شکل  .1ضرایب مسیرهای مستقیم را در الگوی نهایی نشان میدهد.

طبق نتایج به دست آمده ،کلیه مسیرها معنادار بودند که حاکی از تایید فرضیههای مستقیم
(فرضیه  2تا  )4این پژوهش به قرار زیر میباشند.
فرضیه  :2ادراک بیماری اثر منفی مستقیم بر سالمت عمومی دارد.
فرضیه  :3سالمت عمومی اثر منفی مستقیم بر باورهای وسواسی دارد.
فرضیه  :4ادراک بیماری اثر مثبت مستقیم بر باورهای وسواسی دارد.
براساس ضرایب مسیرهای مستقیم در شکل  ،1ضریب مسیر ادراک بیماری به سالمت
عمومی منفی و معنیدار است ( ،)p= β، 0001/0= -0/46ضریب مسیر سالمت عمومی به
باورهای وسواسی منفی و معنیدار است ( )p= β، 0001/0= 0-0/57و ضریب مسیر ادراک

بیماری به باورهای وسواسی مثبت و معنیدار است ( )p= β، 0001/0= 0/51می باشد.
جهت بررسی فرضیه  5پژوهش از روش بوت استراپ استفاده شد که نتایج آن در جدول 4

آورده شده است.
فرضیه  .5ادراک بیماری از طریق سالمت عمومی بر باورهای وسواسی اثر غیرمستقیم دارد.
نتایج حاصل از روابط واسطهای از روش بوت استراپ برای مسیر غیرمستقیم در جدول 4
نشان داده شده است.
جدول  .4نتایج بوت استراپ برای مسیرهای واسطهای پژوهش
مسیر

دادهها

بوت

سوگیری

خطای
استاندارد

حد پایین

حد باال

رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجی گری سالمت...
ادراک بیماری> سالمت

عمومی> باورهای وسواسی

0/0235

0/0233

-0/0022
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0/0105

0/0175

0/0503

فاصلههای اطمینان برای مسیرهای مندرج در جدول  4حاکی از قرار نگرفتن صفر در
ارتباط با مسیر غیر مستقیم و در نتیجه معناداری مسیر غیرمستقیم در پژوهش حاضر میباشد.
سطح اطمینان برای این فاصلهها  95و تعداد نمونه گیریهای مجدد 1بوت استراپ  1000بود.
به این معنا که سالمت عمومی میانجیگر کامل رابطه ادراک بیماری با باورهای وسواسی
میباشد .بنابراین فرضیه  5هم تایید میگردد.

بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد میان درک بیماری و باورهای وسواسی وسالمت عمومی ارتباطی
معنادار وجود دارد و سالمت عمومی میانجیگر کاملی برای درک بیماری و باورهای
وسواسی میباشد .این یافته با پژوهشهایی که رابطه بین باورهای بیماری و پیامدهای مربوط
به سالمتی و اهمیت درک بیماری برای رفتار و پیامدهای بیمار صورت گرفته اند (هاگر و
اوربل ،به نقل از مورگان و همکاران )2014 ،در یک راستا قرار میگیرد .همچنین با پژوهشی
که توسط چیلکوت و همکاران ( )2012انجام شد ،درک از بیماری را به عنوان عاملی مهم
در پیش بینی بیماری توسط طیف وسیعی از پیامدهای بالینی و روانی مانند افسردگی نشان
دادند نیز همراستا میباشد .همچنین ،با پژوهش (شیانگ و همکاران )2020 ،که نشان دادند
بیماران مشکوک به کرونا به علت ترس از عواقب شدید بیماری و عفونت ممکن است
تنهایی ،انکار ،اضطراب ،افسردگی ،بیخوابی و ناامیدی ،را تجربه کنند .که ممکن است
پایبندی به درمان کاهش یافته و سالمت روان به خطر افتد نیز همسو میباشد .همچنین با
نتایج پژوهش کریمی و ایزدی ( )1394که نشان دادند بین اجتناب تجربهای و حساس بودن
به عالئم اضطراب با افسردگی ،اضطراب ،استرس و سالمت عمومی رابطه مثبت معنیداری
وجود دارد در یک راستا قرار میگیرد .همچنین بندورا معتقد است که درک از بیماری یک

1. resampling
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چارچوب مهم جهت بررسی باور بیماران و نحوه تاثیر آن بررفتارهای بهداشتی فراهم میکند
(حسین زاده و همکاران.)1391 ،
به بیان دایاس و همکاران ( )2018از آن جا که رابطه معناداری بین شدت اضطراب،
درک علیت و افکار کنترل شده در وسواس فکری به دست آمده است .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که درک بیماری از جمله عواملی است که سبب افزایش یا کاهش سطح
اضطراب و باورهای وسواسی و سالمت در بین افراد مراجعه کننده برای تشخیص بیماری
کرونا میشود .به همین ترتیب افرادی که دارای سالمت روان باالتری هستند و در برخورد
با این بیماری آگاهانهتر عمل میکنند دچار باورهای غلط وسواسی کمتر خواهند شد.
برعکس هر چه مراجعه کنندگان به مراکز درمانی برای تشخیص کرونا از سطح درک
بیماری پایینتری برخوردار باشند به همان میزان دارای سالمت روان پایینتری خواهند بود.
تمامی مطالعاتی که به آنها اشاره شد ابعاد مختلف درک از بیماری و ارتباط آن با پیامدهای
روانی و سالمتی را مورد بررسی قرار دادهاند و موید یکدیگر هستند به طوری که به نظر
میرسد درک از بیماری به عنوان یک پیش فرض برای افراد مبتال به بیماری کرونا میتواند
در تعیین رفتارهای مرتبط با سالمت و کنترل باورهای وسواسی ایجاد شده از این بیماری در
آینده کمک کننده باشد .با توجه به یافتههای پژوهش به نظر میرسد بتوان با طراحی
برنامههای آموزش بالینی در جهت ارتقا درک از بیماران بویژه بیمارانی که برای نخستین بار
بستری میشوند اهتمام ورزید .طراحی برنامههای آموزشی توسط مدیران آموزشی و مدرسان
پرستاری جهت ایجاد درک عمیق تر میتواند موثر واقع گردد .از آن جا که درک شخص
از بیماری بالقوه قابل تغییر است و به انجام مداخالت برای بهبود پیامدهای بالینی و روانی
توصیه میگردد .همچنین ترس از بیماری به علت مخاطره آمیز بودن آن موجب اضطراب و
به تبع آن باور وسواسی و یا موجب تشدید باور و رفتارهای وسواس گونه گردیده که
پیامدهای زیادی بر سالمت میگذارد .بنابراین میتوان از آموزشها و روشهای مداخله
آنالین توسط متخصصان و مشاوران استفاده کرد تا به افزایش سالمت روان جامعه و کاهش
میزان آسیب پذیری روانی این بیماری کمک کرد .از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان
به محدود بودن جامعه آماری به شهر تهران و جدا نکردن بیماران از لحاظ شدت بیماری و
مرحله ی بیماری اشاره کرد که پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی مورد توجه قرار گیرند.
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تشکر و قدردانی :بدینوسیله از کلیه شرکت کنندگان در این پژوهش به دلیل همکاری
ارزشمند آنها قدردانی میشود.
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