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مشخصات روانسنجي
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چکيده
پرسشنامه آميختگي شناختي در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي

سابقه و هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسي مشخصات روانسنجي
شهيد بهشتي تهران بود.
خوشجهای انتخجا و بجا تکميجل

مواد و روشها 324 :نفر از دانشججویان دانشجگاه علجوم پزشجکي شجهيد بهشجتي بجه صجورت تصجادفي
نامههای آميختگي شناختي ،باورپذیری افکار و احساسات اضطرابي ،پذیرش و عمل ،پذیرش و عمل اضطرا اجتماعي ،اضجطرا
پرسش 

لفههجای
در تعامل اجتماعي ،زندگي مبتني بر ارزش و پرسشنامه کيفيت زندگي در این پژوهش شرکت کردند .تحليل عامل به روش مؤ 
پرسجشنامجه آميختگجي

پرسشنامه آميختگي شناختي انجام شد .برای محاسبه پایجایي

اصلي و روایي همگرا و واگرا برای ارزیابي روایي
شناختي نيز از آلفای کرونباخ و پایایي بازآزمایي استفاده شد.
يکنجد.
دهندهی یک عامل بجود کجه  54/89درصجد از واریجانس را تبيجين مج 


نشان
لفههای اصلي
یافتهها :نتایج تحليل عاملي به روش مؤ 
پرسشنامه هجای باورپجذیری افکجار و

پرسشنامه آميختگي شناختي از طریق همبستگي مثبت آن با

شواهدی از روایي همگرا و واگرای
پرسشنامه هجای پجذیرش و عمجل اضجطرا

احساسات اضطرابي ،پذیرش و عمل ،اضطرا در تعامل اجتماعي و همبستگي منفي آن با
پرسشنامه آميختگي شناختي از طریق محاسبه آلفای کرونبجاخ و

اجتماعي ،زندگي مبتني بر ارزش و کيفيت زندگي بدست آمد .پایایي
ضریب بازآزمایي به ترتيب برابر با  0/86و  0/86بدست آمد.
پرسشنامجه

پرسشنامه آميختگي شناختي سطح قابل پذیرشي از روایي و پایایي در دانشجویان دانشگاه دارد.

نتيجهگيری :نسخه ایراني
يتواند در مداخالت پژوهشي و درماني به کار رود.
آميختگي شناختي یک مقياس روا و پایا است و م 
پرسشنامه آميختگي شناختي

واژگان کليدی :روایي ،پایایي،
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Soltani E, Momenzadeh S, Hoseini SZ, Bahrainian SA. Psychometric properties of the cognitive fusion questionnaire.
Pejouhandeh 2016;21(5):290-297.

مقدمه

1

در درمان مبتني بجر پجذیرش و تعهجد ( ،)1بجه بجاور کجردن
محتوای قرارداری یا تحت اللفظي افکار و احساسات ،آميختگي
شناختي ( )Cognitive Fusionمجي گوینجد ( .)2در واقج در
آميختگي شناختي ،رفتار به طور آشکاری تحت تأثير شجناخت
يشود .وقتي که فردی
يگيرد و توسط شناخت ،تنظيم م 
قرار م 
يکنجد ؛ بجه
يشود ،بر اساس افکار عمل مج 
با افکارش آميخته م 
يشجود و
گونهای که افکار حقيقجت محج در نظجر گرفتجه مج 

رویدادهای شناختي در مقایسه با سایر مناب تنظجيم رفتجاری،
*نویسنجده مسؤول مکاتبات :دکتر اسماعيل سلطاني؛ مرکز تحقيقات روانپزشکي و
علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشجکي شجيراز ،ایجران؛ تلفجن9171154250 :؛ پسجت
الکترونيکSsoltani65@gmail.com :

يشجود و فجرد حساسجيت کمتجری بجه
بر رفتار و تجربه غالب م 
يکند.
پيامدهای مستقيم پيدا م 
کار باليني و تجربي در درمان مبتنجي بجر پجذیرش و تعهجد،
اغلب آميختگي را با اسجتفاده از باورپجذیری ()Believability
افکار ،مفهوم سازی کرده است .این مفهوم سازی از آميختگجي،
صرفاً بر محتوای فکر فرد تمرکز دارد و فقط جنبه محدودی از
يشود .یک تعریف عملي رفتاری وسي تر،
آميختگي را شامل م 
شامل تسلط رویدادهای شناختي در تجربه یک شخص ،ناتواني
در دیدن رویدادهای شناختي از یک رویکرد متفجاوت ،واکجنش
هيجاني نشان دادن به افکار ،رفتاری که به طور زیجادی تحجت
يشود ،تالش بجرای کنتجرل افکجار،
رویداهای شناختي تنظيم م 
تحليل بيش از حد موقعيت ،ارزیابي و قضاوت محتوی افکجار و
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شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

پرسجشنامجه،

است (نمره هفت)" است و نمرات بجاالتر در ایجن
يکنجد Gillanders .و همکجاران
آميختگي بيشتر را منعکس م 
نمونههای مختلفجي بجال بجر 1800

( )2014در پژوهشي روی
نفر ،شواهد اوليه خوبي از ساختار عاملي ،پایایي ،ثبجات زمجاني،
روایي و روایي افتراقجي و حساسجيت بجه درمجان نشجان دادنجد.
هفتجهای ،برابجر بجا

پایایي بازآزمایي آن ،بعجد از دوره زمجاني 4
 0/81گزارش شده است .نتایج تحليل عامل بيانگر یجک عامجل
کلي بود که آميختگي شناختي نام گرفجت ،CFQ .همبسجتگي
نامههای پجذیرش و عمجل نسجخه دو،
پرسش 

مثبت معناداری با
کنترل فکر ،باورهجای مثبجت در مجورد نشجخوار فکجری ،افکجار
خودکججار ،سججبک پاسججخ نشججخوارگرایانه ،مقي جاس بيمارسججتاني
اضججطرا و افسججردگي ،افسججردگي بججک ،شججاخص شججدت کلجي
پرسشنامه تجدید نظر شده فهرست عالیم  90سؤالي ،سالمت

نامههجای ذهجن
پرسش 

عمومي و همبستگي منفي معناداری با
آگاهي ،رضایت زندگي ،زندگي مبتني بر ارزش ،کيفيت زندگي
و رضایت از کار داشت .آلفای کرونبجاخ در شجش نمونجه مجورد
مطالعه ،بين  0/83تا  0/93و پایایي بازآزمایي بعد از یجک مجاه
پرسشنامجه حساسجيت خجوبي

برابر با  0/80بود .همچنين این
نسبت به درمان نشان داد ( .)3همچنين پژوهشجگران دیگجری
مانند  McCrackenو همکاران ( )19در بيماران مبتال به درد
مزمن انگلستان Kim ،و  Choدر دانشجویان کجره ای ( )20و
 Soléو همکاران ( )21در نوجوانجان کاتجالون نيجز بجه بررسجي
پرداختهاند.

خصوصات روان سنجي CFQ
زمهایي که توسجط آن
ابزارهای معتبر و پایا برای درک مکاني 
درمان مبتني بر پذیرش و تعهد منججر بجه ت ييجرات سجودمند
يشود ،الزم است .فقدان ابزاری پایا و روا در زمينه آميختگي
م
شناختي در کشور ایران و لزوم توجه به بررسي روایي و پایایي
ابزارها در فرهنگها و زبانهجای مختلجف ضجرورت انججام ایجن
يکند تجا ایجن ابجزار در جمعيجت بجاليني و
پژوهش را توجيه م 
غيرباليني در دو حوزه اقدامات باليني و پژوهشي به کار رود.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصيفي مي باشد و جامعه آمجاری آن
شامل کليه دانشجویان دانشگاه علجوم پزشجکي شجهيد بهشجتي
است که در سال تحصيلي  1393-1394مش ول بجه تحصجيل
هسججتند .تعججداد  324نفججر از ایججن دانشجججویان بججه صججورت
خوشهای انتخا و پس از توضيح فرآینجد

نمونهگيری تصادفي

پژوهش و کسب رضایت آگاهانه و رعایت اصول اخالقي در این
پژوهش شرکت کردند .از دیجد کلجين حجداقل نسجبت شجرکت
کننده نسبت به مت ير باید دو بجه یجک باشجد و هجر چجه ایجن
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همچنين جنبه تحت اللفظجي و قجراردادی و باورپجذیری اسجت
( .)3آميختگ جي شناختي/گسججلش شججناختي نقججش مهم جي در
شججکلهججای مختلججف رنججج انسججان ماننججد افسججردگي (،)5،4

روانپریشي ( ،)6تحمل درد ( ،)7سوء مصرف مواد ( ،)8اختالل

استرس پس از سجانحه ( ،)9اخجتالل وسواسجي جبجری ( )10و
اختالالت اضجطرابي ( )11-14دارد .بجرای سجنجش آميختگجي
پرسشنامجه افکجار

شناختي و گسلش شناختي ابزارهایي مانند
خودکجار (،)15( )Automatic Thoughts Questionaaire
پرسشنامه آميختگي و اجتنجا جوانجان ( Avoidance and

پرسجشنامجه

،)16( )Fusion Questionnaire for Youth
باورپذیری افکجار و احساسجات اضجطرابي ( Believability of
 )17( )Anxious Feelings and Thoughts Scaleو
پرسجشنامجه گسجلش درکسجل ()Drexel Defusion Scale
( ،)18ساخته شده است که این ابزارها نواقصي دارند .به عنوان
پرسشنامه افکجار خودکجار ( ،)ATQمحتجوای شجناختي

مثال،
يسنجد و به طور وسيعي برای
مربوط به اختالل افسردگي را م 
يرود .در نتيججه ،ایجن
سنجش تأثير شناخت درماني به کار مج 
پرسشنامجه

پرسشنامه را به عنوان یک

موضوع استفاده از این
پرسشنامه آميختگجي

يکند.
کلي آميختگي شناختي محدود م 
و اجتنا ( )AFQ-Yفرآیندهای چندگانجه درمجان مبتنجي بجر
يسججنجد و
پججذیرش و تعهججد بججویژه اجتنججا و آميختگجي را مج 
يتواند به عنوان یک مقياس مجزای آميختگي شجناختي در
نم 
پرسجشنامجه باورپجذیری افکجار و احساسجات

نظر گرفته شجود.
اضججطرابي ( )BAFTني جز مفهججوم سججازی نسججبتاً محججدودی از
يدهد و مختص اختالالت اضجطرابي
آميختگي شناختي ارایه م 
پرسشنامه گسلش درکسل ( )DDSنيز نواقصجي ماننجد

است.
دستورالعمل طجوالني توضجيح گسجلش شجناختي و فرضجي یجا
تها دارد و سجؤاالت آن افکجار مربجوط بجه
تصوری بودن موقعي 
يسنجد و قابل استفاده به صورت کلي
موقعيت های خاص را م 
و عام نيست.
پرسشنامجه هجای

پرسشنامه

با هدف برطرف کردن نواقص
قبلجججي Gillanders ،و همکجججاران ( )2014یجججک مقيجججاس
ساختهانجد کجه تعریجف ججام تجری از آميختگجي

خودگزارشي
شججناختي را شججامل شججود ،کوتججاه باشججد و قابججل اسججتفاده در
تهای مختلف باليني ،آزمایشگاهي و به طور کلي و عجام
موقعي 
پرسجشنامجه آميختگجي شجناختي

پرسجشنامجه،

باشد که ایجن
( )Cognitive Fusion Questionnaireنام دارد ( .)3نسجخه
پرسشنامه شامل  42سؤال بود اما بجا انججام تحليجل

اوليه این
عامل در نهایت  7سؤال بدست آمد .نمرهگجذاری آن بجه شجيوه
ليکرتي از "هيچ وقت درست نيست (نمره یک) تا کامالً درست
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حساسيت به درمان نشان دادنجد .پایجایي بازآزمجایي آن بعجد از
هفتهای برابر با  0/81گزارش شده است (.)3
دوره زماني  4
پرسججشنامججه باورپججذیری افکججار و احساسججات اضججطرابي

.2
( .)BAFTای جن پرسججشنامججه توسججط  Herzbergو همکججاران
( )2012با هدف سنجش آميختگجي شجناختي در افجراد دارای
اخججتالالت اضججطرابي سججاخته شججده اسججت و شججامل  16سجؤال
يباشد که تمایجل فجرد بجه آميختگجي بجا افکجار و احساسجات
م
يسنجد و به جای سنجش وجود ،شدت یا درجه
اضطرابي را م 
نشانه ،ميزان اعتقاد هر فرد را در یک طيف ليکرتي از ( 1اصجالً
يسجنجد Herzberg .و
معتقد نيستم) تا ( 7کامالً معتقجدم) مج 
پرسجشنامجه

همکاران ( )2012در پژوهشي روایي و پایایي این
را در افراد غير باليني و یک نمونجه افجراد دارای اضجطرا بجاال
مناسب گجزارش کردنجد؛ بجه طجوری کجه سجاختار عجاملي ایجن
پرسشنامه نشانگر سه عامل نگراني جسمي ،تنظيم هيججان ،و

پرسشنامه برای افراد سالم

ارزیابي منفي بود .ثبات دروني این
و افراد اضطرابي به ترتيب برابر با  0/90و  0/91بجود .بج هعجالوه
اسهای آن یجک روایجي سجاختاری
پرسشنامه و خرده مقي 

این
اسهای فرآیندی و پيامد در هجر دو جمعيجت
قوی با سایر مقي 
سالم و اضطرابي نشان داد .همچنجين پایجایي بازآزمجایي آن در
افراد اضطرابي  0/77بود ( .)17سلطاني ،بحرینيجان ،مسججدی
آراني ،فرهودیان و گچکار ( )1394در پژوهشي نشان دادند که
پرسشنامه دارای سه عامل نگراني جسمي ،تنظيم هيجان

این
پرسجشنامجه هجای

پرسشنامه بجا

و ارزیابي منفي بود .بين این
 ،CFQپججذیرش و عمججل و اضججطرا در تعججامالت اجتمججاعي
همبستگي مثبجت و بجا پجذیرش و عمجل اضجطرا اجتمجاعي،
زندگي مبتني بجر ارزش و کيفيجت زنجدگي همبسجتگي منفجي
وجود داشت .ضجریب آلفجای کرونبجاخ و پایجایي بازآزمجایي بجه
ترتيب برابر با  0/82و  0/81بود (.)23
پرسشنامه پجذیرش و عمجل ( II-AAQ: Acceptance

.3
پرسجشنامجه توسجط

 .)and Action Questionnaireایجن
 Bondو همکججاران ( )2007سججاخته شججده و دارای  10س جؤال
اسججت کججه پججذیرش ،اجتنججا تجربججي و انعطججاف ناپججذیری
يسججنجد .نمججرات بججاالتر نشججاندهنججده
روانشججناختي را مجج 
انعطافپذیری رواني بيشتر است .بوند و همکاران در پژوهشجي

روی  2816نفر در شش نمونه نشان دادند که این ابجزار دارای
پایایي ،روایي و اعتبار سازه رضایت بخشي است ( .)24ميانگين
آلفای کرونباخ  0/84و پایایي بازآزمایي سه ماهه برابر بجا 0/81
پرسجشنامجه

و یک سجاله برابجر بجا  0/79بجود .همچنجين ایجن
دامن های از پيامدها از سالمت رواني تا ميجزان غيبجت از کجار را
يکند و دارای روایي افتراقي مناسبي اسجت (.)24
پيش بيني م 
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نسبت بزرگتر باشد بهتر است ( .)22در پژوهش حاضجر نسجبت
سه به یک انتخا شده است که نمونه برابر با  324نفجر شجده
است .ضجمناً تعجداد  23نفجر بجه دليجل نجاقص تکميجل کجردن
نامهها کنار گذاشجته شجدند و در نتيججه  23نفجر دیگجر
پرسش 

انتخا شدند تا نمونه بجه  324نفجر برسجد .همچنجين از بجين
يها تعداد  30نفر انتخا شد تجا در مرحلجه بازآزمجایي
آزمودن 
که بعد از چهار هفته اجرا شد ،شرکت کنند.
پس از مکاتبه با یکجي از سجازندگان مقيجاس و اخجذ مججوز،
 CFQتوسط یکي از پژوهشگران (نفر اول) ،یک نفر دانشجوی
کارشناسي ارشد زبان انگليسي و یک نفجر دانشججوی دکتجری
زبان انگليسي به صورت مسجتقل از هجم ترجمجه شجد .سجپس
نسخه واحدی از این سه ترجمه با همکاری یک نفر روانشناس
بدست آمد و این نسخه واحد ،جهت ترجمه معکجوس بجه یجک
نفر دانشجوی دکتری زبجان انگليسجي داده شجد .مجتن ترجمجه
شده با متن اصلي مقایسه شد و اشکاالت آن مورد بررسي و بجا
یکي از اسجاتيد متخصجص در ایجن زمينجه کجه توسجط یکجي از
پرسشنامه معرفي شده بود مطرح و اصجالحات الزم

سازندگان
پرسشنامه توسط چهار نفجر از اسجاتيد

انجام شد .سپس روایي
دانشگاه مورد بررسي قرار گرفجت .در مرحلجه بعجد CFQ ،روی
نمونه  20نفری از دانشجویان اجرا شد و از آنها خواسته شد تا
پرسشنامه را به دقت بخوانند و سجؤاالتي را کجه مجبهم اسجت،

نههجای مجبهم
مشخص کرده و پيشنهادات خود را در مورد گزی 
بنویسند .نسخهی نهایي به همراه یک نفر از اساتيد متخصجص
در زمينه درمان مبتني بر پذیرش و تعهد ،مورد بررسي و تأیيد
قرار گرفت و جهت اجرا آماده شد .جهت روایي همگرا و واگجرا
نامجههجای باورپجذیری افکجار و احساسجات اضجطرابي،
پرسش 

از
پذیرش و عمل نسخه دو ،پذیرش و عمل اضجطرا اجتمجاعي،
اضطرا در تعامل اجتماعي ،زندگي مبتني بر ارزش و کيفيجت
زندگي سازمان جهاني بهداشت استفاده شد .نتایج بجا اسجتفاده
از نرم افزار  SPSSو  Amosتحليل و از روشهای همبسجتگي
و تحليل عامل استفاده شد.
ابزارهای پژوهش:
پرسجشنامجه

پرسشنامه آميختگي شناختي ( .)CFQایجن

.1
توسط  Gillandersو همکاران ( )2014ساخته شده است که
دارای  7سؤال است و به شيوه ليکرتي از "هجيچ وقجت درسجت
يشجود و
نمرهگجذاری مج 
نيست ( )1تا کامالً درست است ( ")7
يکنجد.
نمرات باالتر آميختگي شجناختي بيشجتر را مجنعکس مج 
 Gillandersو همکججججاران ( )2014در پژوهشجججي بججججر روی
نمونههای مختلفي بال بر  1800نفجر شجواهد اوليجه خجوبي از

ساختار عاملي ،پایایي ،ثبجات زمجاني ،روای و روایجي افتراقجي و

پرسشنامه آميختگي

بررسي روایي و پایایي
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Anxiety-Acceptance and Action Questionnaire:
پرسجججشنامجججه توسجججط  MacKenzieو

 .)SA-AAQایجججن

نشانههای اضطرا

 )2010( Kocovskiبرای سنجش پذیرش
اجتماعي یا ميزاني که افراد از افکار و احساسات خود در مجورد
اضطرا اجتماعي خود بدون تالش برای ت ييجر دادن آن آگجاه
هستند ،ساخته شده است .آلفجای کرونبجاخ توسجط سجازندگان
پرسجشنامجه از

مقياس  0/94گزارش شده است .همچنين این
پرسشنامجه در

روایي مناسبي برخوردار است ( .)26اعتبار این
ایران به روش بازآزمایي و آلفای کرونبجاخ بجه ترتيجب برابجر بجا
 0/84و  0/84و روایججي آن بججا پرسججشنامججه پججذیرش و عمججل و
اضطرا در تعجامالت اجتمجاعي بجه ترتيجب برابجر بجا  -0/58و
 -0/49به دست آمجده اسجت .همچنجين نتجایج تحليجل عامجل
لفهی پذیرش ،تجربه بدون قضاوت و عمل
دهندهی سه مؤ 


نشان
بود (.)27
پرسشنامه اضطرا در تعامل اجتماعي ( SIAS: Social

.5
پرسجشنامجه توسجط

 .)Interaction Anxiety Scaleایجن
 Heimbergو همکاران ( )1992ساخته شده است که شجامل
 20گویه است که سجؤاالت در مجورد واکجنش فجرد نسجبت بجه
تهای مرتبط با تعامل اجتماعي گروهجي و ميجان فجردی
موقعي 
است .نمرات بر اساس یک طيف ليکرتي از هرگز در مورد مجن
يکنجد
يکند (نمره صفر) تا کامالً در مورد من صدق م 
صدق نم 
يشود و نمرات بجاالتر نشجاندهنجده
(نمره چهار) نمرهگذاری م 
سطوح باالتر اضجطرا در تعجامالت اجتمجاعي اسجت .روایجي و
پرسشنامه بجه ترتيجب برابجر بجا  0/84و  0/91ذکجر

پایایي این
پرسجشنامجه در کشجور ایجران بجه

شده است ( .)28پایایي این
روش بازآزمایي و آلفای کرونبجاخ بجه ترتيجب برابجر بجا  0/79و
 0/90و روایي آن با فرم کوتاه مقياس ترس از ارزیابي منفجي و
پرسشنامه ترس مرضي اجتماعي بجه ترتيجب برابجر بجا  0/54و

 0/68بدست آمده است (.)29

پرسشنامه زنجدگي مبتنجي بجر ارزش ( VLQ: Valued

.6

پرسجشنامجه یجک ابجزار دو

 .)Living Questionnaireاین
بخشي است کجه توسجط  Wilsonو همکجاران ( )2010بجرای
سنجش زندگي مبتني بر ارزش طراحي شده است .در قسجمت
اول شججرکت کننججدگان اهمي جت  10حججوزه زنججدگي را در ی جک
حجوزههجای زنجدگي

يکننجد .ایجن
مقياس ليکرت گونه مرتب م 
يشود :خجانواده ،روابجط زناشجویي /ازدواج/
موارد زیر را شامل م 
يهجا ،شج ل،
روابط صميمي یجا عاشجقانه ،فرزنجدپروری ،دوسجت 
تحصججيالت ،تفججریح یججا سججرگرمي ،معنویججت ،شججهروندی و
خججودمراقبتي فيزیکجي .بخججش دوم ایجن پرسججشنامججه از افججراد
يخواهد تا به یک شجيوه ليکرتجي ایجن کجه چقجدر در هفتجه
م
گذشته به طور باثباتي بر اساس این الگجوی رفتجاری ارزشجمند
کردهاند ،را درجهبندی کنند .این بخجش از
در هر حوزه زندگي 
پرسشنامه به عنوان یجک مقيجاس خودسجنجي ،تناسجب بجين

تهای واقعي مراجعان و الگوی رفتجاری ارزشجمند آنهجا را
فعالي 
پرسشنامه زنجدگي مبتنجي بجر

يسنجد ( .)30آلفای کرونباخ
م
ارزش در دو مطالعه بجرای بخجش اهميجت ( )Importanceبجه
ترتيب  0/79و  ،0/83برای بخجش ثبجات ( )Consistencyبجه
ترتيب  0/58و  0/60و برای بخش ترکيبي ( )Compositeبجه
ترتيب  0/65و  0/74گزارش شده است .پایایي بازآزمایي بجرای
قسمت اهميت ،ثبات و ترکيبي به ترتيب برابر بجا 0/58 ،0/90
و  0/75بود .همچنجين روایجي سجازه و روایجي همزمجان آن بجا
مشکلزای زندگي و نقاط قوت روانشناختي مناسجب

حوزههای

پرسجشنامجه در پجژوهش

گزارش شده است ( .)30پایایي ایجن
حاضر به روش بازآزمایي و آلفای کرونباخ بجه ترتيجب برابجر بجا
 0/89و  0/84بود.
 .7پرسججشنامججه کيفي جت زنججدگي سججازمان جهججاني بهداشججت
پرسججشنامججه چهججار حيطججه سججالمت

( .)WHOQOLایججن
جسماني ،سالمت رواني ،روابط اجتمجاعي و سجالمت محجيط را
طهها به ترتيجب دارای ،7
يسنجد (هر یک از حي 
با  24سؤال م 
يباشججد) .دو س جؤال اول بججه ه جيچ ی جک از
 3 ،6و  8س جؤال م ج 
طهها تعلق ندارند و وضعيت سالمت و کيفيت زندگي را بجه
حي 
پرسشنامجه در

يدهند ،بنابراین
شکل کلي مورد ارزیابي قرار م 
مجمججوع 26 ،سججؤال دارد ( .)31مطالعججات سججازمان جهججاني
پرسجشنامجه در بجيش از

بهجداشت حاکي از مطلو بودن این
يباشجد ( .)31بج هعجالوه ،مشخصجات روانسجنجي
 40کشجور م 
نسخججه ایرانجي ایجن پرسججشنامججه نشججان داده اسججت کججه ایجن
يتواند در ایران نيجز مجورد اسجتفاده قجرار گيجرد
پرسشنامه مج 

(.)32
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عباسي ،فتي ،مولودی و ضجرابي ( )1391در پژوهشجي کفایجت
پرسشنامه را در ایران بدسجت آوردنجد .نتجایج

روانسنجي این

تحليل عامل اکتشافي دو عامل اجتنجا از تججار هيججاني و
کنترل روی زنجدگي را نشجان داد .همسجاني درونجي و ضجریب
پرسشنامه در چهار گروه رضایت بخش بود (.)79-89

تنصيف
اجتنا تجربي از هيجان با نشانههجای افسجردگي و اضجطرا ،
پرسشنامه

مشکل در تنظيم هيجان و شاخصهای ناراحتي در
يداری نشان داد .روایي افتراقجي عامجل
سالمت روان رابطه معن 
اجتنا از تجار هيجاني و نه عامل کنترل روی زندگي در دو
يداری نشان داد (.)25
گروه باليني و غيرباليني تفاوت معن 
پرسشنامه پذیرش و عمل اضجطرا اجتمجاعي ( Social

.4
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 /294دوماهنامه پژوهنده

یافتهها

χ2
11/04

df
9

p
0/27

جدول  .1نتایج تحليل عوامل پرسشنامه آميختگي
لفههای اصلي.
بهروش مؤ 
شناختي 
سوال

بار عاملي

1
2
3
4
5
6
7

0/67
0/76
0/72
0/81
0/75
0/63
0/81

يپجردازد کجه
این پژوهش به بررسي مت يرهای نشانگری مج 
يدهد .ایجن مجدل بجا چهجار انجدازه بجرازش
 CFQرا تشکيل م 
2
ارزیابي شد :الف -مجذور کای (  - ،)χشجاخص بجرازش نجرم
سجهای ( ،)CFIد -ریشجه
شده ( ،)NFIج -شاخص برازش مقای 
دوم مجذورات خظجای تقریجب ( .)RMSEAنتجایج هجر چهجار
شاخص بعد از اصالح ،برازش مدل پيشنهاد شده را تأیيد کجرد.
يدهجد ميجان مجدل
اندازه  χ2برابر با  18/78بجود کجه نشجان مج 
پيشنهادی و دادههای مشاهده شده تناسب قابل قبجولي وججود
دارد .اندازه  CFIو  NFIبه ترتيب برابر با  0/93و  0/98اسجت
دهندهی برازش آرماني مدل است RMSEA .تفجاوت

که نشان
يگيرنجد کجه
ميان ضرایب نمونه و ضرایب جامعجه را انجدازه مج 
يدهنجد کجه مجدل دارای
کتر باشد نشان م 
هرچه به صفر نزدی 
برازش بهتری است ( .)33این شاخص برابر بجا  0/02بجود کجه
اخصهجای بجرازش
يدهد .نتایج سایر ش 
برازش خو را نشان م 
مدل در جدول شماره  2آورده شده است.

شاخصهای برازش مدل تک عاملي پرسشنامه آميختگي شناختي بعد از اصالح.

جدول .2
CFI
AGFI
GFI
NFI
CMIN/DF
0/95
0/97
0/99
0/98
1/22

بجججه منظجججور بررسججي نتجججایج روایجججي همگجججرا و واگجججرا از
نامههای باورپذیری افکار و احساسات اضطرابي ،پذیرش
پرسش 

و عمل ،پذیرش و عمل اضطرا اجتماعي ،اضطرا در تعامجل

IFI
0/99

RMSEA
0/02

اجتماعي ،زندگي مبتني بجر ارزش و کيفيجت زنجدگي سجازمان
جهاني بهداشت استفاده شد که نتایج در جدول شماره  3آمده
يشجود،
است .همان طور که در جدول شماره سجه مشجاهده مج 
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در این پژوهش تعداد  324دانشجوی دانشگاه علوم پزشکي
شهيد بهشتي تهران مورد مطالعه قرار گرفتند 109 .نفر (33/6
يها از رشتههای دانشجکده پزشجکي 80 ،نفجر
درصد) از آزمودن 
( 24/7درصد) از دانشکده پرستاری 57 ،نفر ( 17/6درصجد) از
دانشکده ت ذیه 56 ،نفر ( 17/3درصد) از دانشجکده بهداشجت و
 22نفر ( 6/8درصجد) از دانشجکده داروسجازی بودنجد .از لحجا
جنسيت  135نفر ( )41/7مرد و  189نفر ( )58/3زن بودنجد و
 286نفججر ( )88/3مجججرد و  38نفججر ( )11/7متأهججل بودنججد.
يهای پجژوهش برابجر بجا  22/01بجود (بجا
ميانگين سني آزمودن 
دامنه سجني  18تجا  43سجال) .ميجانگين و انحجراف اسجتاندارد
پرسجشنامجه آميختگجي

مت يرهای پژوهش بدین صورت بجود:
شناختي برابر با  ،)9/28( 26/53باورپذیری افکار و احساسجات
اضججطرابي  ،)14/11( 73/87اجتنججا تجرب جي ،)1/08( 33/11
پذیرش و عمل اضطرا اجتمجاعي  ،)16/71( 81/79اضجطرا
در تعامل اجتماعي  ،)14/05( 24/27زندگي مبتنجي بجر ارزش
 ،)2/67( 148/60کيفيت زندگي  )11/87( 86/19بجود .جهجت
بررسي روایي  CFQاز روایجي سجازه (عجاملي ،همگجرا و واگجرا)
پرسشنامجه توسجط چهجار نفجر از

استفاده شد .همچنين روایي
اساتيد روانشناسي مورد بررسي و تأیيد قرار گرفت.
لفههای اصجلي .بجرای تعيجين روایجي
تحليل عاملي به روش مؤ 
لفههای اصلي همراه
سازهی  CFQاز تحليل عاملي به روش مؤ 

دادههجای ایجن
با چرخش واریماکس استفاده شجد .در تحليجل 
نمونهگيری) 19

مقياس ،مقدار ضریب ( KMOشاخص کفایت
و آزمون کرویت بارتلت (شاخص کفایت مجاتریس همبسجتگي)
 20نشان از وجود شجواهد کجافي بجرای انججام تحليجل عوامجل
داشت .مقدار ضریب  0/87 ،KMOو مقدار خي آزمون بارتلت
يدار بجود.
 912/18محاسبه شد که در سجطح  p<0/001معنج 
برای تعيين تعداد عوامل از نمودار اسکری استفاده شجد .بجدین
صورت که با توجه به شيب نمودار ،عوامل آشکار شده در شيب
تند نمودار به عنوان عوامل اصلي قلمجداد گردیجد و از پجذیرش
لهایجي که بجه صجورت مجوازی در محجور خط شيب قجرار
عامج 

گرفتند ،اجتنا شجد .نمودار اسکری وججود تنها یک عامجل را
آشکار نمود که  54/89درصد از واریانس مت يجر مجورد نظجر را
يکنجد (ارزش ویجژه برابجر بجا  .)3/84نتجایج بارگجذاری
تبيين م 
عاملي هر گویه بر روی این عامل در جدول  1آمده است.
پس از انجام تحليل عامل اکتشافي ،به منظجور تأیيجد عامجل
پرسشنامه ،مدل تحليل عجاملي بجا کجاربرد نجرم

استخراج شده
افزار  Amosنسخه  16مورد بررسي قرار گرفجت کجه نتجایج در
يشود.
جدول شماره  2مشاهده م 
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سازهها.
پرسشنامه آميختگي شناختي با سایر 

جدول  .3ارتباط بين
مقياس
باورپذیری افکار و
احساسات اضطرابي
پذیرش و عمل
پذیرش و عمل اضطرا
اجتماعي
اضطرا در تعامل اجتماعي
زندگي مبتني بر ارزش
کيفيت زندگي

تعداد نمونه

ميزان
همبستگي

P

324

0/47

>0/001

324

0/66

>0/001

324

-0/55

>0/001

324
324
324

0/48
-0/13
-0/40

>0/001
>0/001
>0/001

برای بررسجي پایجایي  CFQاز دو روش همسجاني درونجي و
پایایي بازآزمایي استفاده شد که نتایج نشان داد ضریب آلفجای
دهنجدهی ضجریب همسجاني

کرونباخ برابر با  0/86بود که نشان
پرسشنامه است .برای تعيين ضریب بازآزمجایي نيجز

باالی این
پرسشنامه بعد از چهار هفته به  30نفر از دانشجویان کجه

این
در مرحلهی اول شرکت داشتند داده شجد کجه نتجایج برابجر بجا
 0/86بود.

بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسي روایجي و پایجایي  CFQبجود.
پرسشنامه با هدف سجنجش آميختگجي شجناختي سجاخته

این
شده است .نتایج تحليل عامجل نشجان داد کجه تعجداد  7سجؤال
 CFQبر روی یک عامل که همان آميختگجي شجناختي اسجت
يشود .این عامل  54/89درصد از واریجانس کجل را
بارگذاری م 
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بين  CFQبا باورپذیری افکار و احساسات اضطرابي همبستگي
پرسشنامه پذیرش و

مثبت معناداری وجود دارد .بين  CFQبا
عمل همبستگي مثبت معناداری وجود دارد ،بدین معني که
يرود ،ميزان اجتنجا
هر چه نمرات آميختگي شناختي باالتر م 
پرسجشنامجه اضجطرا در

يرود .بين  CFQبا
تجربي نيز باال م 
تعامل اجتماعي نيز همبسجتگي مثبجت معنجاداری وججود دارد.
يرود،
بدین معني که هر چه ميزان آميختگي شناختي باالتر م 
نمرات فرد در اضطرا در تعامل اجتماعي افجزایش مجي یابجد.
پرسجشنامجه پجذیرش و عمجل اضجطرا

ب هعالوه بين  CFQبا
اجتماعي همبستگي منفي معنجاداری وججود دارد .بجا افجزایش
نشجانههجای اضجطرا اجتمجاعي

آميختگي شجناختي ،پجذیرش
يیابد .بين  CFQبا زندگي مبتني بر ارزش و کيفيجت
کاهش م 
زندگي نيز همبستگي منفجي معنجاداری وججود داشجت؛ بجدین
ارزشها

معني که با افزایش ميزان آميختگي شناختي ،اهميت
يیابد.
و انطباق رفتار با ارزش ها و کيفيت زندگي کاهش م 

يکند .نتایج تحليل عامل تأیيدی نيز نشانگر این است
تبيين م 
که مدل از برازش مناسبي برخوردار است و یا به عبارت دیگجر
دادههای مشاهده شده با تناسب وجود دارد .نتایج تحليجل
بين 
عامل با یافته های  Gillandersو همکاران ( Kim ،)3و Cho
( )20و  Soléو همکاران ( )21همسو است که این پژوهشگران
نيز یک عامل کلي را استخراج کردند .بجا ایجن حجال ،پجژوهش
حاضر با  McCrackenو همکاران ( )19ناهمسو اسجت کجه در
تحليل عامل به دو عامل آميختگي شناختي و گسلش شناختي
يتوانجد بجه نمونجه مجورد
دست یافتند .علت این ناهمسجویي مج 
پرسشنامه مربوط باشد ،به طوری

بررسي و نسخه متفاوت این
که این پژوهشگران به بررسي خصوصيات روان سجنجي CFQ
در بيماران مبتال به درد مزمن بجا اسجتفاده از فجرم  13سجؤالي
يتجوان
پرسشنامه آميختگي شناختي پرداختند .به طور کلي م 

پرسشنامه

همسو با پژوهشهای قبلي این گونه عنوان کرد که
يباشد.
آميختگي شناختي دارای یک عامل م 
نتایج مربوط به روایي همگجرا و واگجرا نشجان داد کجه CFQ
نامههای باورپذیری افکجار
پرسش 

همبستگي مثبت معناداری با
و احساسات اضجطرابي ،پجذیرش و عمجل ،اضجطرا در تعامجل
نامههای پذیرش و
پرسش 

اجتماعي و ارتباط منفي معناداری با
عمل اضطرا اجتمجاعي ،زنجدگي مبتنجي بجر ارزش و کيفيجت
زندگي دارد .این یافتجه همسجو بجا پجژوهشهجای قبلجي ماننجد
 Gillandersو همکججججاران ( Kim ،)3و  )20( Choو  Soléو
همکججاران ( )21اسججت .بججا ایججن حججال ،بججرخالف پججژوهش
 Gillandersو همکججاران ( )3کججه از مقيججاس افکججار خودکججار
اسججتفاده کردنججد ،در ایججن پججژوهش جهججت روایججي همگججرا از
پرسشنامه باورپذیری افکار و احساسات اضطرابي استفاده شجد

پرسجشنامجه باورپجذیری

که همبستگي متوسط بين  CFQبجا
يدهجد کجه ایجن دو سجازه
افکار و احساسات اضطرابي نشان مج 
يتوانند یک سازه که همان آميختگي شناختي است را مجورد
م
پرسشنامه باورپذیری افکجار و

سنجش قرار دهند؛ هر چند که
احساسات اضطرابي ،آميختگي شناختي را در بافجت اخجتالالت
يدهد و  CFQبا هدف سجنجش
اضطرابي مورد سنجش قرار م 
آميختگي شناختي به صورت کلي سجاخته شجده اسجت .ضجمناً
همان طور که در مقدمه ذکر شد تعریف آميختگي شناختي در
پرسشنامه متفاوت است به طوری کجه  Gillandersو

این دو
همکججاران ( )3فقججط جنبججه قججراردادی و باورپججذیری افکججار را
يدانند و تعریف آنها گستردهتر است .بجين CFQ
آميختگي نم 
پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دو همبستگي مثبت وجود

با
پرسجشنامجه عنجوان

داشت .همان طور کجه سجازندگان اصجلي
پرسشنامه همپوشي وجود دارد و

يکنند بين سؤاالت این دو
م

پرسشنامه آميختگي

بررسي روایي و پایایي
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نتيجهگيری
يتوان گفت که  CFQاز روایي و پایایي مناسبي
در نهایت م 
در جمعيت دانشجویي دانشگاه علجوم پزشجکي شجهيد بهشجتي
پرسشنامه بجه عنجوان ابجزاری

يتوان از این
برخوردار است و م 
معتبر در پژوهش و درمان استفاده کرد.

تشکر و قدرداني
از دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشجکي شجهيد بهشجتي
که در انجام این پژوهش ما را یاری رساندند ،تشکر و قجدرداني
يشود.
م
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پرسججشنامججه پججذیرش و عمججل نسججخه دو،

از آنجججایي کججه
يسنجد و آميختگي شناختي
روانشناختي را م 
انعطافناپذیری 

انعطافناپذیری شجناختي اسجت ،همبسجتگي

لفههای
یکي از مؤ 
يرسجد .ایجن
پرسشنامه منطقي بجه نظجر مج 

مثبت بين این دو
مسأله همچنين با مدل درمان پجذیرش و تعهجد نيجز همخجوان
پرسجشنامجه پجذیرش و عمجل

است .همبستگي منفي  CFQبا
اضطرا اجتماعي نيز در همين راستا قابل توجيه اسجت .ذکجر
این نکته حاضر اهميت است که همبستگي منفي بين ایجن دو
پرسشنامه دوم بجوده

پرسشنامه به خاطر نمرهگذاری معکوس

است .یکجي دیگجر از نتجایج مهجم پجژوهش حاضجر همبسجتگي
پرسشنامه پذیرش و عمجل در مقایسجه

معنادار بيشتر  CFQبا
پرسجشنامجه باورپجذیری افکجار و احساسجات اضجطرابي بجود.

با
پرسشنامه باورپذیری و افکار احساسات

هرچند که ارتباط بين
پرسشنامه پذیرش و عمل اضطرا اجتمجاعي ایجن

اضطرابي با
يدهجد .بجا توججه بجه ایجن کجه
مسأله را مجورد تردیجد قجرار مج 
پرسشنامه اضطرا و عمل اضطرا اجتماعي با هدف سنجش

نشانههجای اضجطرا اجتمجاعي سجاخته شجده اسجت و

پذیرش
پرسشنامه باورپجذیری افکجار و احساسجات اضجطرابي در بافجت

يباشججد ،همبسججتگي بججاالی ایججن دو
اخججتالالت اضججطرابي مجج 
پرسشنامه قابل تبيين اسجت .همچنجين ایجن یافتجه شجاید بجه

سازههای درمان مبتني بجر پجذیرش و تعهجد مربجوط
همپوشي 
باشد .همبستگي مثبت بين  CFQبا عالیم اضطرا اجتمجاعي
و همبستگي منفي آن بجا زنجدگي مبتنجي بجر ارزش و کيفيجت
زندگي همخوان با یافته  Gillandersو همکاران ( )3است که
بشناسي رواني ارتبجاط مثبجت و
اسهای آسي 
بين  CFQو مقي 
پرسجشنامجه زنجدگي

نامههای مقياس رضجایت زنجدگي،
پرسش 

پرسشنامه کيفيت زندگي ارتباط منفجي را نشجان

ارزشمندانه،

دادند Kim .و  )20( Choنيز نشان دادنجد کجه  CFQارتبجاط
ذهجنآگجاهي و

منفي معناداری با انعطاف پذیری روانشناختي،
کيفي جت زنججدگي و ارتبججاط مثبججت معنججاداری بججا افسججردگي و
اضطرا داشت .ضرایب آلفجای کرونبجاخ در مقيجاس اصجلي در
نمونههای مختلف ( 0/88تا  )93بود که در جمعيت دانشجویي

برابر با  0/90بود .ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برابر
دهنجدهی ضجریب همسجاني بجاالی ایجن

با  0/86بود کجه نشجان
پرسشنامه و همسویي آن با پجژوهش سجازندگان مقيجاس (،)3

 McCrackenو همکجججاران ( )19و  Soléو همکجججاران ()21
است .نتایج پایایي بازآزمایي باال نيز همسو با نتجایج سجازندگان
مقياس ( )3است .پژوهش حاضر روی یک نمونه دانشجویي در
دانشگاه علوم پزشکي شجهيد بهشجتي انججام شجده اسجت و در
تعميم نتایج آن بایجد بجا احتيجاط عمجل کجرد .تحقيقجات آتجي
يتواننججد بججه بررسجي روایججي و پایجایي ایجن پرسججشنامججه در
مج 
اختالالت رواني مختلف پرداخته و به بررسجي روایجي همگجرا و
پرسشنامه با سایر ابزارهای موجود بپردازند.
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