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  رانیا راز،يش يدانشگاه علوم پزشک ،یو علوم رفتار يروانپزشک قاتيمرکز تحق ار،یاستاد ،ينيبال يروان شناس يتخصص یدکترا. 1

 اياسترال ،ناالیمنطقه ا نزلند،یکو التیا ،يشیروان پر يعلم ينيواحد بال نزلند،یدپارتمان بهداشت کو ،يروانشناس یدکترا .2

 رانیتهران، ا يو توان بخش يستیدانشگاه علوم بهز ران،یا ،يکارشناس ارشد مشاوره توان بخش .3

 رانیتهران، ا ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک ،يطالقان مارستانيب ،ينيبال يبخش روانشناس ار،يدانش ،ينيبال يروانشناس یدکترا .4

 چکيده
 يدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو يشناخت يختگينامه آمپرسش يسنجمشخصات روان يهدف از پژوهش حاضر بررس سابقه و هدف:

 . تهران بود يبهشت ديشه

 ليج انتخجا  و بجا تکم   یاخوشجه  يبجه صجورت تصجادف    يبهشجت  ديشجه  يدانشجگاه علجوم پزشجک    انینفر از دانشججو  324 :ها مواد و روش

اضجطرا    ،يو عمل اضطرا  اجتماع رشیو عمل، پذ رشیپذ ،يافکار و احساسات اضطراب یریباورپذ ،يشناخت يختگيآم یهانامهپرسش

 یهجا لفهؤعامل به روش م ليپژوهش شرکت کردند. تحل نیدر ا يزندگ تيفينامه کبر ارزش و پرسش يمبتن يزندگ ،يدر تعامل اجتماع

 يختگج ينامجه آم پرسجش  یيایج محاسبه پا یانجام شد. برا يشناخت يختگينامه آمپرسش یيروا يابیارز یهمگرا و واگرا برا یيو روا ياصل

   .استفاده شد یيبازآزما یيایکرونباخ و پا یاز آلفا زين يشناخت

کنجد.  يمج  نيجي را تب انسیج درصجد از وار  89/54عامل بجود کجه    کی یدهندهنشان ياصل یهالفهمؤبه روش  يعامل ليتحل جینتا ها: یافته

افکجار و   یریباورپجذ  یهجا  نامهپرسشمثبت آن با  يهمبستگ قیاز طر يشناخت يختگينامه آمپرسش یهمگرا و واگرا یياز روا یشواهد

و عمجل اضجطرا     رشیپجذ  یهجا  نامهپرسشآن با  يمنف يو همبستگ يدر تعامل اجتماع ا و عمل، اضطر رشیپذ ،ياحساسات اضطراب

کرونبجاخ و   یمحاسبه آلفا قیاز طر يشناخت يختگيآم نامهپرسش یيایبدست آمد. پا يزندگ تيفيبر ارزش و ک يمبتن يزندگ ،ياجتماع

 .بدست آمد 86/0و  86/0برابر با  بيبه ترت یيبازآزما بیضر

 نامجه پرسشدانشگاه دارد.  انیدر دانشجو یيایو پا یياز روا يرشیسطح قابل پذ يشناخت يختگيآم نامهپرسش يرانینسخه ا: گيری نتيجه

    .به کار رود يو درمان يتواند در مداخالت پژوهشياست و م ایروا و پا اسيمق کی يشناخت يختگيآم
 

 يشناخت يختگيآم نامهپرسش ،یيایپا ،یيرواواژگان کليدی: 

 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. 
 

 1مقدمه
(، بجه بجاور کجردن    1) و تعهجد  رشیبجر پجذ   يدر درمان مبتن

 يختگيافکار و احساسات، آم يتحت اللفظ ای یقراردار یمحتوا

. در واقج  در  (2) نجد یگو ي( مج Cognitive Fusion) يشناخت

شجناخت   ريثأتحت ت یرفتار به طور آشکار ،يشناخت يختگيآم

 یکه فرد ي. وقتشوديم ميو توسط شناخت، تنظ رديگيقرار م

؛ بجه   کنجد يمج شود، بر اساس افکار عمل يم ختهيبا افکارش آم

و  شجود يمج محج  در نظجر گرفتجه     قجت يکه افکار حق یاگونه

 ،یرفتجار  ميمناب  تنظج  ریبا سا سهیدر مقا يشناخت یدادهایرو

                                                 
و  يروانپزشک قاتيتحقمرکز  ؛يسلطان لياسماعدکتر  ل مکاتبات:وؤمس دهجنویسن*

پسجت  ؛ 9171154250؛ تلفجن:  رانیج ا راز،يشج  يدانشگاه علوم پزشجک  ،یعلوم رفتار

 Ssoltani65@gmail.comالکترونيک: 

بجه   یکمتجر  تيو فجرد حساسج   شجود يمبر رفتار و تجربه غالب 

 .  کنديم دايپ ميمستق یامدهايپ

و تعهجد،   رشیبجر پجذ   يدر درمان مبتنج  يو تجرب ينيبال کار

( Believability) یریرا با اسجتفاده از باورپجذ   يختگياغلب آم

 ،يختگج ياز آم یمفهوم ساز نیکرده است. ا یافکار، مفهوم ساز

از  یفکر فرد تمرکز دارد و فقط جنبه محدود یصرفاً بر محتوا

تر،  يوس یفتارر يعمل فیتعر کی. شوديمرا شامل  يختگيآم

 يشخص، ناتوان کیدر تجربه  يشناخت یدادهایشامل تسلط رو

متفجاوت، واکجنش    کردیرو کیاز  يشناخت یدادهایرو دنیدر د

تحجت   یادیج که به طور ز ینشان دادن به افکار، رفتار يجانيه

کنتجرل افکجار،    ی، تالش بجرا شوديم ميتنظ يشناخت یداهایرو

افکجار و   یو قضاوت محتو يابیارز ت،ياز حد موقع شيب ليتحل
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 اسجت  یریو باورپجذ  یو قجرارداد  يجنبه تحت اللفظج  نيهمچن

در  ينقججش مهمجج ي/گسججلش شججناختيشناخت يختگججيآم (.3)

، (5،4) يمختلججف رنججج انسججان ماننججد افسججردگ    یهججاشججکل

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

و  (10) یجبجر  ي، اخجتالل وسواسج  (9) استرس پس از سجانحه 

 يختگج يسجنجش آم  یدارد. بجرا  (11-14) ياختالالت اضجطراب 

افکجار   نامجه پرسشمانند  یيابزارها يو گسلش شناخت يشناخت

، (Automatic Thoughts Questionaaire( )15)خودکجار  

 Avoidance and)و اجتنجا  جوانجان    يختگيآم نامهپرسش

Fusion Questionnaire for Youth( )16) ، نامجه پرسجش 

 Believability of) يافکجار و احساسجات اضجطراب    یریرپذباو

Anxious Feelings and Thoughts Scale( )17 ) و

( Drexel Defusion Scale)گسجلش درکسجل    نامجه پرسجش 

به عنوان  .دارند يابزارها نواقص نی، ساخته شده است که ا(18)

 يشجناخت  ی(، محتجوا ATQ) افکجار خودکجار   نامهپرسش ،مثال

 یبرا يعيسنجد و به طور وسيرا م يافسردگ ختاللمربوط به ا

 نیج ا ججه، يرود. در نتيبه کار مج  يشناخت درمان ريثأتسنجش 

 نامجه پرسش کیرا به عنوان  نامهپرسش نیموضوع استفاده از ا

 يختگج يآم نامهپرسش. کنديممحدود  يشناخت يختگيآم يکل

بجر   يچندگانجه درمجان مبتنج    یندهایآ( فرAFQ-Y) و اجتنا 

و سججنجد يمججرا  يختگججياجتنججا  و آم ژهیو تعهججد بججو رشیپججذ

در  يشجناخت  يختگيآم یمجزا اسيمق کیتواند به عنوان ينم

افکجار و احساسجات    یریباورپجذ  نامجه پرسجش نظر گرفته شجود.  

از  ینسججبتاً محججدود یمفهججوم سججاز زيجج( نBAFT) ياضججطراب

 يدهد و مختص اختالالت اضجطراب يه میارا يشناخت يختگيآم

ماننجد   ينواقصج  زي( نDDS) گسلش درکسل نامهپرسشاست. 

 ایج  يو فرضج  يگسجلش شجناخت   حيتوضج  يدستورالعمل طجوالن 

االت آن افکجار مربجوط بجه    ؤها دارد و سج تيبودن موقع یتصور

 يو قابل استفاده به صورت کل سنجديمخاص را  یها تيموقع

 . ستيو عام ن

 یهجا  نامجه پرسش نامهپرسشهدف برطرف کردن نواقص  با

 اسيجججمق کیججج( 2014) و همکجججاران Gillanders ،يقبلججج

 يختگج ياز آم یتجر ججام   فیج انجد کجه تعر  ساخته يخودگزارش

را شججامل شججود، کوتججاه باشججد و قابججل اسججتفاده در    يشججناخت

و عجام   يو به طور کل يشگاهیآزما ،ينيمختلف بال یهاتيموقع

 يشجناخت  يختگج يآم نامجه پرسجش ، نامجه پرسجش  نیج باشد که ا

(Cognitive Fusion Questionnaire) نسجخه  (3) نام دارد .

 ليج تحلال بود اما بجا انججام   ؤس 42شامل  نامهپرسش نیا هياول

 وهيآن بجه شج   یگجذار بدست آمد. نمره الؤس 7 تیعامل در نها

درست  ( تا کامالًکی)نمره  ستيوقت درست ن چيه" از يکرتيل

، نامجه پرسجش  نیج و نمرات بجاالتر در ا  است ")نمره هفت( است

 و همکجاران  Gillanders. کنجد يمرا منعکس  شتريب يختگيآم

 1800بجال  بجر    يمختلفج  یهانمونه یرو ي( در پژوهش2014)

 ،يثبجات زمجان   ،یيایپا ،ياز ساختار عامل يخوب هينفر، شواهد اول

بجه درمجان نشجان دادنجد.      تيو حساسج  يافتراقج  یيو روا یيروا

برابجر بجا    ،یاهفتجه  4 يآن، بعجد از دوره زمجان   یيبازآزما یيایپا

عامجل   کیج  انگريعامل ب ليتحل جیگزارش شده است. نتا 81/0

 ي، همبسجتگ CFQنام گرفجت.   يشناخت يختگيبود که آم يکل

و عمجل نسجخه دو،    رشیپجذ  یهانامهپرسشبا  یمثبت معنادار

 کجار اف ،یمثبجت در مجورد نشجخوار فکجر     یکنترل فکر، باورهجا 

 يمارسججتانيب اسيججمق انه،یخودکججار، سججبک پاسججخ نشججخوارگرا

 يبججک، شججاخص شججدت کلجج يافسججردگ ،ياضججطرا  و افسججردگ

سالمت  ،يالؤس 90م یعالنظر شده فهرست  دیتجد نامهپرسش

ذهجن   یهجا نامهپرسشبا  یمعنادار يمنف يو همبستگ يعموم

 يزندگ تيفيبر ارزش، ک يمبتن يزندگ ،يزندگ تیرضا ،يآگاه

کرونبجاخ در شجش نمونجه مجورد      یاز کار داشت. آلفا تیاو رض

مجاه   کیج بعد از  یيبازآزما یيایو پا 93/0تا  83/0 نيمطالعه، ب

 يخجوب  تيحساسج  نامجه پرسش نیا نيبود. همچن 80/0برابر با 

 یگجر یپژوهشجگران د  ني. همچن(3)نسبت به درمان نشان داد 

مبتال به درد  مارانيدر ب (19و همکاران ) McCrackenمانند 

و ( 20) یکجره ا  انیدر دانشجو Choو   Kimمزمن انگلستان، 

Solé يبجه بررسج   زيج در نوجوانجان کاتجالون ن   (21) و همکاران 

 اند. پرداخته CFQ يخصوصات روان سنج

که توسجط آن   یيهازميدرک مکان یبرا ایمعتبر و پا یابزارها

سجودمند   راتييج و تعهد منججر بجه ت    رشیبر پذ يدرمان مبتن

 يختگيآم نهيو روا در زم ایپا ی، الزم است. فقدان ابزارشوديم

 یيایو پا یيروا يو لزوم توجه به بررس رانیدر کشور ا يشناخت

 نیج ضجرورت انججام ا   لجف مخت یهجا ها و زبانابزارها در فرهنگ

و  ينيبجال  تيج ابجزار در جمع  نیج تجا ا  کنديم هيپژوهش را توج

 .به کار رود يو پژوهش ينيدر دو حوزه اقدامات بال ينيرباليغ
 

 ها و روش مواد
آن  یباشد و جامعه آمجار  يم يفيپژوهش حاضر از نوع توص

 يبهشجت  ديشجه  يدانشگاه علجوم پزشجک   انیدانشجو هيشامل کل

 ليمش ول بجه تحصج   1393-1394 يلياست که در سال تحص

بججه صججورت   انیدانشجججو نیججنفججر از ا 324هسججتند. تعججداد  

 نجد یآفر حيانتخا  و پس از توض یاخوشه يتصادف یريگنمونه

 نیدر ا ياصول اخالق تیگاهانه و رعاآ تیرضا بپژوهش و کس

حجداقل نسجبت شجرکت     نيکلج  دیج پژوهش شرکت کردند. از د

 نیج باشجد و هجر چجه ا    کیج دو بجه   دیبا ريکننده نسبت به مت 
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در پژوهش حاضجر نسجبت    (.22) نسبت بزرگتر باشد بهتر است

نفجر شجده    324انتخا  شده است که نمونه برابر با  کیسه به 

کجردن   ليج قص تکمنجا  ليج نفجر بجه دل   23 دادتعج  است. ضجمناً 

 گجر ینفجر د  23 ججه يها کنار گذاشجته شجدند و در نت  نامهپرسش

 نياز بج  نينفجر برسجد. همچنج    324انتخا  شدند تا نمونه بجه  

 یينفر  انتخا  شد تجا در مرحلجه بازآزمجا    30ها تعداد يآزمودن

 که بعد از چهار هفته اجرا شد، شرکت کنند.

و اخجذ مججوز،    اسيج از سجازندگان مق  يکج یاز مکاتبه با  پس

CFQ  ینفر دانشجو کی)نفر اول(،  از پژوهشگران يکیتوسط 

 یدکتجر  ینفجر دانشججو   کیو  يسيارشد زبان انگل يکارشناس

به صورت مسجتقل از هجم ترجمجه شجد. سجپس       يسيزبان انگل

نفر روانشناس  کی یسه ترجمه با همکار نیاز ا ینسخه واحد

 کیج بجه   نسخه واحد، جهت ترجمه معکجوس  نیبدست آمد و ا

داده شجد. مجتن ترجمجه     يسج يزبجان انگل  یدکتر ینفر دانشجو

و بجا   يشد و اشکاالت آن مورد بررس سهیمقا يشده با متن اصل

از  يکج یکجه توسجط    نجه يزم نیج متخصجص در ا  دياز اسجات  يکی

شده بود مطرح و اصجالحات الزم   يمعرف نامهپرسشسازندگان 

 ديتوسط چهار نفجر از اسجات   نامهپرسش یي. سپس رواشدانجام 

 یرو CFQقرار گرفجت. در مرحلجه بعجد،     يدانشگاه مورد بررس

اجرا شد و از آنها خواسته شد تا  انیاز دانشجو ینفر 20نمونه 

 ،کجه مجبهم اسجت   را  يتاالؤسج را به دقت بخوانند و  نامهپرسش

مجبهم   یهجا نهیخود را در مورد گز شنهاداتيمشخص کرده و پ

متخصجص   دينفر از اسات کیبه همراه  یينها ی. نسخهسندیبنو

 دیيأو ت يو تعهد، مورد بررس رشیبر پذ يدرمان مبتن نهيدر زم

همگرا و واگجرا   یيقرار گرفت و جهت اجرا آماده شد. جهت روا

 ،يافکجار و احساسجات اضجطراب    یریباورپجذ  یهجا نامجه پرسشاز 

 ،ياجتمجاع  اضجطرا  و عمل  رشیو عمل نسخه دو، پذ رشیپذ

 تيج فيبر ارزش و ک يمبتن يزندگ ،يا  در تعامل اجتماعاضطر

بجا اسجتفاده    جیبهداشت استفاده شد. نتا يسازمان جهان يزندگ

 يهمبسجتگ  یهاو از روش ليتحل Amosو  SPSSاز نرم افزار 

 عامل استفاده شد. ليو تحل

 :پژوهش یابزارها

 نامجه پرسجش  نیج ا .(CFQ) يشناخت يختگيآم نامهپرسش .1

( ساخته شده است که 2014) و همکاران Gillandersتوسط 

وقجت درسجت    چيهج "از  يکرتيل وهياست و به ش الؤس 7 یدارا

و  شجود يمج  یگجذار نمره "(7) درست است ( تا کامال1ً) ستين

. کنجد يمج را مجنعکس   شجتر يب يشجناخت  يختگينمرات باالتر آم

Gillanders یبججججر رو ي( در پژوهشجججج2014) و همکججججاران 

از  يخجوب  هيج نفجر شجواهد اول   1800بال  بر  يمختلف یهانمونه

و  يافتراقج  یجي و روا یروا ،يثبجات زمجان   ،یيایپا ،يساختار عامل

آن بعجد از   یيبازآزمجا  یيایج به درمان نشان دادنجد. پا  تيحساس

 .(3) گزارش شده است 81/0برابر با  یاهفته 4 يدوره زمان

 يافکججار و احساسججات اضججطراب  یریباورپججذ نامججهپرسججش. 2

(BAFT.) توسججط  نامججهپرسججش نیججاHerzberg و همکججاران 

 یدر افجراد دارا  يشجناخت  يختگج ي( با هدف سنجش آم2012)

 الؤسجج 16سججاخته شججده اسججت و شججامل  ياخججتالالت اضججطراب

بجا افکجار و احساسجات     يختگج يفجرد بجه آم   لیج باشد که تمايم

درجه  ایسنجش وجود، شدت  یبه جا و سنجديمرا  ياضطراب

 )اصجالً  1از  يکرتيل فيط کیاعتقاد هر فرد را در  زانينشانه، م

و  Herzberg. سجنجد يمج معتقجدم(   )کامالً 7( تا ستميمعتقد ن

 نامجه پرسجش  نیا یيایو پا یيروا ي( در پژوهش2012) همکاران

اضجطرا  بجاال    ینمونجه افجراد دارا   کیو  ينيبال ريرا در افراد غ

 نیج ا يکجه سجاختار عجامل    یگجزارش کردنجد؛ بجه طجور     بمناس

و  ججان، يه ميتنظ ،يجسم ينشانگر سه عامل نگران نامهپرسش

افراد سالم  یبرا نامهپرسش نیا يبود. ثبات درون يمنف يابیارز

عجالوه  هبجود. بج   91/0و  90/0برابر با  بيبه ترت يو افراد اضطراب

 یتارسجاخ  یجي روایجک  آن  یهااسيو خرده مق نامهپرسش نیا

 تيج در هجر دو جمع  امديو پ یندیآفر یهااسيمق ریبا سا یقو

آن در  یيبازآزمجا  یيایج پا نينشان داد. همچنج  يسالم و اضطراب

 یمسججد  ان،يج نیبحر ،ي. سلطان(17) بود 77/0 يافراد اضطراب

نشان دادند که  ي( در پژوهش1394) و گچکار انیفرهود ،يآران

 جانيه ميتنظ ،يجسم يسه عامل نگران یدارا نامهپرسش نیا

 یهجا  نامجه پرسجش بجا   نامهپرسش نیا نيبود. ب يمنف يابیو ارز

CFQيو عمججل و اضججطرا  در تعججامالت اجتمججاع   رشی، پججذ 

 ،يو عمجل اضجطرا  اجتمجاع    رشیمثبجت و بجا پجذ    يهمبستگ

 يمنفج  يهمبسجتگ  يزنجدگ  تيج فيبجر ارزش و ک  يمبتن يزندگ

بجه   یيزمجا بازآ یيایج کرونبجاخ و پا  یآلفجا  بیوجود داشت. ضجر 

 .(23) بود 81/0و  82/0برابر با  بيترت

 II-AAQ: Acceptanceو عمجل )  رشیپجذ  نامهپرسش .3

and Action Questionnaire). توسجط   نامجه پرسجش  نیج ا

Bond الؤسجج 10 ی( سججاخته شججده و دارا2007) و همکججاران 

 یریو انعطججاف ناپججذ  ياجتنججا  تجربجج  رش،یاسججت کججه پججذ  

دهنججده . نمججرات بججاالتر نشججان  سججنجديمججرا  يروانشججناخت

 يدر پژوهشج  . بوند و همکارانتاس شتريب يروان یریپذانعطاف

 یابجزار دارا  نینفر در شش نمونه نشان دادند که ا 2816 یرو

 نيانگي. م(24) است يبخش تیو اعتبار سازه رضا یيروا ،یيایپا

 81/0سه ماهه برابر بجا   یيبازآزما یيایو پا 84/0کرونباخ  یآلفا

 نامجه پرسجش  نیج ا نيبجود. همچنج   79/0سجاله برابجر بجا     کیو 

از کجار را   بجت يغ زانيج تا م ياز سالمت روان امدهاياز پ یاهدامن

. (24) اسجت  يمناسب يافتراق یيروا یو دارا کنديم ينيب شيپ
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 تیج کفا ي( در پژوهشج 1391) يو ضجراب  یمولود ،يفت ،يعباس

 جیبدسجت آوردنجد. نتجا    رانیرا در ا نامهپرسش نیا يسنجروان

و  يججان يهدو عامل اجتنجا  از تججار     يعامل اکتشاف ليتحل

 بیو ضجر  يدرونج  يرا نشجان داد. همسجان   يزنجدگ  یکنترل رو

(. 79-89) بخش بود تیدر چهار گروه رضا نامهپرسش فيتنص

و اضجطرا ،   يافسجردگ  یهجا با نشانه جانياز ه ياجتنا  تجرب

 نامهپرسشدر  يناراحت یهاو شاخص جانيه ميمشکل در تنظ

عامجل   يافتراقج  یينشان داد. روا یداريسالمت روان رابطه معن

در دو  يزندگ یو نه عامل کنترل رو يجانياجتنا  از تجار  ه

 .  (25) نشان داد یداريتفاوت معن ينيرباليو غ ينيگروه بال

 Social) يو عمل اضجطرا  اجتمجاع   رشیپذ نامهپرسش .4

Anxiety-Acceptance and Action Questionnaire: 

SA-AAQ). توسجججط نامجججهپرسجججش نیجججا MacKenzie  و

Kocovski (2010 )اضطرا   یهانشانه رشیسنجش پذ یبرا

که افراد از افکار و احساسات خود در مجورد   يزانيم ای ياجتماع

دادن آن آگجاه   رييج ت  یخود بدون تالش برا ياضطرا  اجتماع

کرونبجاخ توسجط سجازندگان     یهستند، ساخته شده است. آلفجا 

از  نامجه پرسجش  نیا نيگزارش شده است. همچن 94/0 اسيمق

در  نامجه پرسش نی. اعتبار ا(26) برخوردار است يمناسب یيروا

برابجر بجا    بيج کرونبجاخ بجه ترت   یو آلفا یيبه روش بازآزما رانیا

و عمججل و  رشیپججذ نامججهپرسججشآن بججا  یججيو روا 84/0 و 84/0

و  -58/0برابجر بجا    بيج بجه ترت  يتمجاع اضطرا  در تعجامالت اج 

عامجل   ليج تحل جینتجا  نيبه دست آمجده اسجت. همچنج    -49/0

تجربه بدون قضاوت و عمل  رش،یپذ یلفهؤسه م یدهندهنشان

 .(27) بود

 SIAS: Social) ياضطرا  در تعامل اجتماع نامهپرسش. 5

Interaction Anxiety Scale). توسجط   نامجه پرسجش  نیج ا

Heimberg ( ساخته شده است که شجامل  1992) و همکاران

ت در مجورد واکجنش فجرد نسجبت بجه      االؤسج است که  هیگو 20

 یفجرد  انيج و م يگروهج  يمرتبط با تعامل اجتماع یهاتيموقع

از هرگز در مورد مجن   يکرتيل فيط کیاست. نمرات بر اساس 

 کنجد يمدر مورد من صدق  )نمره صفر( تا کامالً کنديمصدق ن

دهنجده  و نمرات بجاالتر نشجان   شوديم یگذارچهار( نمره)نمره 

و  یجي اسجت. روا  يسطوح باالتر اضجطرا  در تعجامالت اجتمجاع   

ذکجر   91/0و  84/0برابجر بجا    بيج بجه ترت  نامهپرسش نیا یيایپا

بجه   رانیج در کشجور ا  نامجه پرسجش  نیا یيای. پا(28) است شده

و  79/0برابجر بجا    بيج کرونبجاخ بجه ترت   یو آلفا یيروش بازآزما

و  يمنفج  يابیترس از ارز اسيآن با فرم کوتاه مق یيو روا 90/0

و  54/0برابجر بجا    بيج بجه ترت  ياجتماع يترس مرض نامهپرسش

 .(29) بدست آمده است 68/0

 VLQ: Valued) بجر ارزش  يمبتنج  يزنجدگ  نامهپرسش. 6

Living Questionnaire). ابجزار دو   کیج  نامجه پرسجش  نیا

 یبجرا ( 2010)و همکجاران   Wilson است کجه توسجط   يبخش

شده است. در قسجمت   يبر ارزش طراح يمبتن يسنجش زندگ

 کیججرا در  يحججوزه زنججدگ 10 تيججاول شججرکت کننججدگان اهم

 يزنجدگ  یهجا حجوزه  نیج کننجد. ا يگونه مرتب م کرتيل اسيمق

/ ازدواج/ یي: خجانواده، روابجط زناشجو   شوديمرا شامل  ریموارد ز

هجا، شج ل،   يدوسجت  ،یعاشجقانه، فرزنجدپرور   ایج  يميروابط صم

و  یشججهروند ت،یججمعنو ،يسججرگرم ایجج حیتفججر الت،يتحصجج

از افججراد  نامججهپرسججش نیجج. بخججش دوم ايکججیزيف يخججودمراقبت

کجه چقجدر در هفتجه     نیج ا يکرتج يل وهيشج  کیخواهد تا به يم

ارزشجمند   یرفتجار  یالگجو  نیبر اساس ا يگذشته به طور باثبات

بخجش از   نیکنند. ا یبنداند، را درجهکرده يدر هر حوزه زندگ

 نيتناسجب بج   ،يخودسجنج  اسيج مق کیج به عنوان  نامهپرسش

ارزشجمند آنهجا را    یرفتجار  یمراجعان و الگو يواقع یهاتيفعال

بجر   يمبتنج  يزنجدگ  نامهپرسشکرونباخ  یآلفا .(30) سنجديم

( بجه  Importance) تيج بخجش اهم  یارزش در دو مطالعه بجرا 

( بجه  Consistency) بخجش ثبجات   ی، برا83/0و  79/0 بيترت

( بجه  Composite) يبيبخش ترک یو برا 60/0و  58/0 بيترت

 یبجرا  یيبازآزما یيایگزارش شده است. پا 74/0و  65/0 بيترت

 58/0، 90/0برابر بجا   بيبه ترت يبيت، ثبات و ترکيقسمت اهم

همزمجان آن بجا    یجي سجازه و روا  یجي روا نيبود. همچنج  75/0و 

مناسجب   يو نقاط قوت روانشناخت يزندگ یزامشکل یهاحوزه

در پجژوهش   نامجه پرسجش  نیج ا یيای. پا(30) گزارش شده است

برابجر بجا    بيج کرونباخ بجه ترت  یو آلفا یيحاضر به روش بازآزما

 بود. 84/0و  89/0

بهداشججت  يسججازمان جهججان يزنججدگ تيججفيک نامججهپرسججش. 7

(WHOQOL .)سججالمت  طججهيچهججار ح نامججهپرسججش نیججا

را  طيو سجالمت محج   يروابط اجتمجاع  ،يسالمت روان ،يجسمان

،  7 یدارا بيج ها به ترتطهياز ح کی)هر  سنجديم الؤس 24با 

از  کیجج چياول بججه هجج الؤسججباشججد(. دو يمجج الؤسجج 8و  3،  6

را بجه   يزندگ تيفيسالمت و ک تيو وضع دارندها تعلق نطهيح

در  نامجه پرسش نیادهند، بنابريقرار م يابیمورد ارز يشکل کل

 ي. مطالعججات سججازمان جهججان  (31) دارد الؤسجج 26مجمججوع، 

از  شيدر بج  نامجه پرسجش  نیاز مطلو  بودن ا يداشت حاکجبه

 يسجنج مشخصجات روان  ،عجالوه ه. بج (31)باشجد  يور مجکش 40

 نیججنشججان داده اسججت کججه ا نامججهپرسججش نیججا يرانججیه اجنسخجج

 رديج مجورد اسجتفاده قجرار گ    زيج ن رانیاتواند در يجم نامهپرسش

(32). 
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 ها یافته
 يدانشگاه علوم پزشک یدانشجو 324پژوهش تعداد  نیدر ا

 6/33) نفر 109تهران مورد مطالعه قرار گرفتند.  يبهشت ديشه

 نفجر  80 ،يدانشجکده پزشجک   یهاها از رشتهياز آزمودن درصد(

از  درصجد(  6/17) نفر 57 ،یاز دانشکده پرستار درصد( 7/24)

بهداشجت و   هدرصد( از دانشجکد  3/17) نفر 56 ه،یدانشکده ت ذ

. از لحجا   نجد بود یدرصجد( از دانشجکده داروسجاز    8/6) نفر 22

( زن بودنجد و  3/58) نفر 189( مرد و 7/41) نفر 135 تيجنس

هججل بودنججد.  أ( مت7/11) نفججر 38( مجججرد و 3/88) نفججر 286

)بجا   بجود  01/22پجژوهش برابجر بجا     یهايآزمودن يسن نيانگيم

 انداردو انحجراف اسجت   نيانگيج سجال(. م  43تجا   18 يدامنه سجن 

 يختگج يآم نامجه پرسجش صورت بجود:   نیپژوهش بد یرهايمت 

افکار و احساسجات   یری(، باورپذ28/9) 53/26برابر با  يشناخت

(، 08/1) 11/33 ي(، اجتنججا  تجربجج11/14) 87/73 ياضججطراب

(، اضجطرا   71/16) 79/81 يو عمل اضطرا  اجتمجاع  رشیپذ

بجر ارزش   يمبتنج  ي(، زندگ05/14) 27/24 يدر تعامل اجتماع

 جهجت  ( بجود. 87/11) 19/86 يزندگ تيفيک (،67/2) 60/148

همگجرا و واگجرا(    ،ي)عجامل  سجازه  یجي از روا CFQ یيروا يبررس

توسجط چهجار نفجر از     نامجه پرسش یيروا نياستفاده شد. همچن

 قرار گرفت.   دیيأو ت يمورد بررس يروانشناس دياسات

 یجي روا نيجي تع یبجرا  .ياصجل  یهالفهؤبه روش م يعامل ليتحل

همراه  ياصل یهالفهؤبه روش م يعامل لياز تحل CFQ یسازه

 نیج ا یهجا داده ليج استفاده شجد. در تحل  ماکسیبا چرخش وار

 19 (یريگنمونه تی)شاخص کفا KMO بیمقدار ضر اس،يمق

 (يهمبسجتگ  سیمجاتر  تیبارتلت )شاخص کفا تیکرو و آزمون

عوامجل   ليج انججام تحل  یبجرا  ياز وجود شجواهد کجاف   نشان 20

آزمون بارتلت  يو مقدار خ KMO ،87/0 بیداشت. مقدار ضر

دار بجود.  يمعنج  >001/0pمحاسبه شد که در سجطح   18/912

 نیاستفاده شجد. بجد   یتعداد عوامل از نمودار اسکر نييتع یبرا

 بينمودار، عوامل آشکار شده در ش بيصورت که با توجه به ش

 رشیو از پجذ  دیج قلمجداد گرد  يتند نمودار به عنوان عوامل اصل

 رار جق بيور خط شجدر مح یوازجورت مجه صجکه ب يجیهالجعام

 

 ل را جعام کیود تنها جوج ید. نمودار اسکرجگرفتند، اجتنا  ش

مجورد نظجر را    ريج مت  انسیدرصد از وار 89/54آشکار نمود که 

 یبارگجذار  جی(. نتجا 84/3برابجر بجا    ژهیج )ارزش و کنجد يم نييتب

 آمده است. 1عامل در جدول  نیا یبر رو هیهر گو يعامل

عامجل   دیيج أبه منظجور ت  ،يعامل اکتشاف لياز انجام تحل پس

بجا کجاربرد نجرم     يعجامل  لي، مدل تحلنامهپرسشاستخراج شده 

در  جیقرار گرفجت کجه نتجا    يمورد بررس 16نسخه  Amos افزار

 .شوديممشاهده  2جدول شماره 
 

 يختگيعوامل پرسشنامه آم ليتحل جینتا .1جدول 

 ي.اصل یهالفهؤروش مبه يشناخت

 بار عاملي سوال

1 67/0 

2 76/0 

3 72/0 

4 81/0 

5 75/0 

6 63/0 

7 81/0 

 

پجردازد کجه   يمج  ینشانگر یرهايمت  يپژوهش به بررس نیا

CFQ مجدل بجا چهجار انجدازه بجرازش       نیج . ادهديم ليرا تشک

χ) یمجذور کا -شد: الف يابیارز
شجاخص بجرازش نجرم     -(،  2

 شجه یر -(، دCFI) یاسجه یشاخص برازش مقا -(، جNFI) شده

چهجار   هجر  جی(. نتجا RMSEA) بیج تقر یدوم مجذورات خظجا 

کجرد.   دیيأشده را ت شنهاديبرازش مدل پ ح،شاخص بعد از اصال

χاندازه 
مجدل   انيج م دهجد يمج بجود کجه نشجان     78/18برابر با  2

وججود   يمشاهده شده تناسب قابل قبجول  یهاو داده یشنهاديپ

اسجت   98/0و  93/0رابر با ب بيبه ترت NFIو  CFIدارد. اندازه 

تفجاوت   RMSEAمدل است.  يبرازش آرمان یدهندهکه نشان

کجه   رنجد يگيجامعجه را انجدازه مج    بینمونه و ضرا بیضرا انيم

 یدهنجد کجه مجدل دارا   يباشد نشان م ترکیچه به صفر نزدهر

بجود کجه    02/0شاخص برابر بجا   نی. ا(33) است یبرازش بهتر

بجرازش   یهجا اخصش ریسا جی. نتادهديمبرازش خو  را نشان 

 آورده شده است. 2مدل در جدول شماره 
 

 

 .بعد از اصالح يشناخت يختگيپرسشنامه آم يبرازش مدل تک عامل یهاشاخص .2 جدول
RMSEA IFI CFI AGFI GFI NFI CMIN/DF p df χ2 

02/0 99/0 95/0 97/0 99/0 98/0 22/1 27/0 9 04/11 

 

همگجججرا و واگجججرا از  یجججيروا جینتجججا يمنظجججور بررسججج بجججه

 رشیپذ ،يافکار و احساسات اضطراب یریباورپذ یهانامهپرسش

اضطرا  در تعامجل   ،يو عمل اضطرا  اجتماع رشیو عمل، پذ

سجازمان   يزنجدگ  تيج فيبجر ارزش و ک  يمبتن يزندگ ،ياجتماع

آمده  3در جدول شماره  جیبهداشت استفاده شد که نتا يجهان

 ،شجود يمج طور که در جدول شماره سجه مشجاهده    همان .ستا
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 يهمبستگ يافکار و احساسات اضطراب یریبا باورپذ CFQ نيب

 و  رشیپذ نامهپرسشبا  CFQ نيوجود دارد. ب یمثبت معنادار

که  يمعن نیوجود دارد، بد یمثبت معنادار يعمل همبستگ

اجتنجا    زاني، مروديمباالتر  يشناخت يختگيهر چه نمرات آم

اضجطرا  در   نامجه پرسجش با  CFQ ني. بروديمباال  زين يجربت

وججود دارد.   یمثبجت معنجادار   يهمبسجتگ  زين يتعامل اجتماع

، روديمباالتر  يشناخت يختگيآم زانيکه هر چه م يمعن نیبد

. ابجد ی يمج  شیافجزا  ينمرات فرد در اضطرا  در تعامل اجتماع

 ا و عمجل اضجطر   رشیپجذ  نامجه پرسجش با  CFQ نيعالوه بهب

 شیوججود دارد. بجا افجزا    یمعنجادار  يمنف يهمبستگ ياجتماع

 ياضجطرا  اجتمجاع   یهجا نشجانه  رشیپجذ  ،يشجناخت  يختگيآم

 تيج فيبر ارزش و ک يمبتن يبا زندگ CFQ ني. بابدیيکاهش م

 نیوججود داشجت؛ بجد    یمعنجادار  يمنفج  يهمبستگ زين يزندگ

ها ارزش تياهم ،يشناخت يختگيآم زانيم شیکه با افزا يمعن

 .ابدیيکاهش م يزندگ تيفيو انطباق رفتار با ارزش ها و ک

 
 .هاسازه ریبا سا يشناخت يختگينامه آمپرسش نيارتباط ب. 3جدول 

 نمونه تعداد اسيمق
 زانيم

 يهمبستگ
P 

افکار و  یریباورپذ

 ياحساسات اضطراب
324 47/0 001/0> 

 <001/0 66/0 324 و عمل رشیپذ

و عمل اضطرا   رشیپذ

 ياجتماع
324 55/0- 001/0> 

 <001/0 48/0 324 يتعامل اجتماعاضطرا  در 

 <001/0 -13/0 324 بر ارزش يمبتن يزندگ

 <001/0 -40/0 324 يزندگ تيفيک

 
 

و  يدرونج  ياز دو روش همسجان  CFQ یيایج پا يبررسج  یبرا

 یآلفجا  بینشان داد ضر جیاستفاده شد که نتا یيبازآزما یيایپا

 يهمسجان  بیضجر  یدهنجده بود که نشان 86/0ونباخ برابر با کر

 زيج ن یيبازآزمجا  بیضر نييتع یاست. برا نامهپرسش نیا یباال

کجه   انیانشجونفر از د 30بعد از چهار هفته به  نامهپرسش نیا

برابجر بجا    جیاول شرکت داشتند داده شجد کجه نتجا    یدر مرحله

 .بود 86/0

 

 بحث
بجود.   CFQ یيایج و پا یجي روا يهدف از پژوهش حاضر بررس

سجاخته   يشجناخت  يختگج يبا هدف سجنجش آم  نامهپرسش نیا

 الؤسج  7عامجل نشجان داد کجه تعجداد      ليتحل جیشده است. نتا

CFQ اسجت   يشجناخت  يختگج يعامل که همان آم کی یبر رو

کجل را   انسیج درصد از وار 89/54عامل  نی. اشوديم یبارگذار

است  نینشانگر ا زين یدیيأعامل ت ليتحل جی. نتاکنديم نييتب

 گجر یبه عبارت د ایبرخوردار است و  يکه مدل از برازش مناسب

 ليج تحل جیمشاهده شده با تناسب وجود دارد. نتا یهاداده نيب

 Cho و Kim، (3) و همکاران Gillanders یها افتهیعامل با 

 گرانپژوهش نیهمسو است که ا (21) و همکاران Solé( و 20)

حجال، پجژوهش    نیج را استخراج کردند. بجا ا  يعامل کل کی زين

کجه در   اسجت ناهمسو  (19) و همکاران McCrackenحاضر با 

 يو گسلش شناخت يشناخت يختگيعامل به دو عامل آم ليتحل

توانجد بجه نمونجه مجورد     يمج  یيناهمسجو  نی. علت اافتندیدست 

 یبه طور د،مربوط باش نامهپرسش نیو نسخه متفاوت ا يبررس

 CFQ يروان سجنج  اتيخصوص يپژوهشگران به بررس نیکه ا

 يالؤسج  13مبتال به درد مزمن بجا اسجتفاده از فجرم     مارانيدر ب

تجوان  يم يپرداختند. به طور کل يشناخت يختگيآم نامهپرسش

 نامهپرسشگونه عنوان کرد که  نیا يقبل یهاهمسو با پژوهش

 .باشديعامل م کی یدارا يشناخت يختگيآم

 CFQهمگجرا و واگجرا نشجان داد کجه      یيمربوط به روا جینتا

افکجار   یریباورپذ یهانامهپرسشبا  یمثبت معنادار يهمبستگ

و عمجل، اضجطرا  در تعامجل     رشیپجذ  ،يو احساسات اضجطراب 

و  رشیپذ یهانامهپرسشبا  یمعنادار يو ارتباط منف ياجتماع

 تيج فيبجر ارزش و ک  يمبتنج  يزنجدگ  ،يعمل اضطرا  اجتمجاع 

ماننجد   يقبلج  یهجا همسجو بجا پجژوهش    افتجه ی نیدارد. ا يزندگ

Gillanders (3) و همکججججاران ،Kim و Cho (20 و )Solé  و

حججال، بججرخالف پججژوهش    نیججبججا ا .اسججت (21) همکججاران

Gillanders افکججار خودکججار  اسيججکججه از مق( 3) و همکججاران

همگججرا از  یججيپججژوهش جهججت روا نیججاسججتفاده کردنججد، در ا

استفاده شجد   يافکار و احساسات اضطراب یریباورپذ نامهپرسش

 یریباورپجذ  نامجه پرسجش بجا   CFQ نيمتوسط ب يکه همبستگ

دو سجازه   نیج کجه ا  دهجد يمج نشان  يافکار و احساسات اضطراب

است را مجورد   يشناخت يختگيسازه که همان آم کیتوانند يم

افکجار و   یریباورپذ نامهپرسشسنجش قرار دهند؛ هر چند که 

را در بافجت اخجتالالت    يشناخت يختگيآم ،يباحساسات اضطرا

با هدف سجنجش   CFQو  دهديممورد سنجش قرار  ياضطراب

سجاخته شجده اسجت. ضجمناً      يبه صورت کل يشناخت يختگيآم

در  يشناخت يختگيآم فیهمان طور که در مقدمه ذکر شد تعر

و  Gillandersکجه   یمتفاوت است به طور نامهپرسشدو  نیا

افکججار را  یریو باورپججذ یقججرارداد بججهفقججط جن (3) همکججاران

 CFQ نيتر است. بج آنها گسترده فیدانند و تعرينم يختگيآم

مثبت وجود  يو عمل نسخه دو همبستگ رشیپذ نامهپرسشبا 

عنجوان   نامجه پرسجش  يداشت. همان طور کجه سجازندگان اصجل   

وجود دارد و  يهمپوش نامهپرسشدو  نیت ااالؤس نيکنند بيم
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و عمججل نسججخه دو،   رشیپججذ نامججهپرسججشکججه  یيجججااز آن

 يشناخت يختگيو آم سنجديمرا  يشناختروان یریناپذانعطاف

 ياسجت، همبسجتگ   يشجناخت  یریناپذانعطاف یهالفهؤاز م يکی

 نیج رسجد. ا يبجه نظجر مج    يمنطق نامهپرسشدو  نیا نيمثبت ب

همخجوان   زيج و تعهجد ن  رشیبا مدل درمان پجذ  نيله همچنأمس

و عمجل   رشیپجذ  نامجه پرسجش با  CFQ يمنف ياست. همبستگ

اسجت. ذکجر    هيراستا قابل توج نيدر هم زين ياضطرا  اجتماع

دو  نیج ا نيب يمنف ياست که همبستگ تينکته حاضر اهم نیا

دوم بجوده   نامهپرسشمعکوس  یگذاربه خاطر نمره نامهپرسش

 يمهجم پجژوهش حاضجر همبسجتگ     جیاز نتجا  گجر ید يکج یاست. 

 سجه یو عمجل در مقا  رشیپذ نامهپرسشبا  CFQ شتريمعنادار ب

بجود.   يافکجار و احساسجات اضجطراب    یریباورپجذ  نامجه پرسجش با 

و افکار احساسات  یریباورپذ نامهپرسش نيچند که ارتباط بهر

 نیج ا يو عمل اضطرا  اجتمجاع  رشیپذ نامهپرسشبا  ياضطراب

کجه   نیج . بجا توججه بجه ا   دهجد يمج قجرار   دیج له را مجورد ترد أمس

با هدف سنجش  يو عمل اضطرا  اجتماع ا اضطر نامهپرسش

سجاخته شجده اسجت و     ياضجطرا  اجتمجاع   یهجا نشانه رشیپذ

در بافجت   يافکجار و احساسجات اضجطراب    یریباورپجذ  نامهپرسش

دو  نیججا یبججاال يباشججد، همبسججتگيمجج ياخججتالالت اضججطراب

بجه   دیشجا  افتجه ی نیج ا نياسجت. همچنج   نييقابل تب نامهپرسش

و تعهجد مربجوط    رشیبجر پجذ   يبتندرمان م یهاسازه يهمپوش

 يم اضطرا  اجتمجاع یبا عال CFQ نيمثبت ب يباشد. همبستگ

 تيج فيبجر ارزش و ک  يمبتنج  يآن بجا زنجدگ   يمنف يو همبستگ

است که  (3) و همکاران Gillanders افتهیهمخوان با  يزندگ

ارتبجاط مثبجت و    يروان يشناسبيآس یهااسيو مق CFQ نيب

 يزنجدگ  نامجه پرسجش  ،يزنجدگ  تیرضجا  اسيمق یهانامهپرسش

را نشجان   يارتباط منفج  يزندگ تيفيک نامهپرسشارزشمندانه، 

ارتبجاط   CFQنشان دادنجد کجه    زينCho (20 ) و Kimدادند. 

و  يگجاه آذهجن  ،يروانشناخت یریبا انعطاف پذ یمعنادار يمنف

و  يبججا افسججردگ یو ارتبججاط مثبججت معنججادار يزنججدگ تيججفيک

در  ياصجل  اسيج کرونبجاخ در مق  یآلفجا  بیضرا اضطرا  داشت.

 یيدانشجو تي( بود که در جمع93تا  88/0) مختلف یهانمونه

کرونباخ در پژوهش حاضر برابر  یآلفا بیبود. ضر 90/0برابر با 

 نیج ا یبجاال  يهمسجان  بیضجر  یدهنجده بود کجه نشجان   86/0با 

، (3) اسيج آن با پجژوهش سجازندگان مق   یيو همسو نامهپرسش

McCracken و  (19) همکجججاران وSolé (21) و همکجججاران 

سجازندگان   جیهمسو با نتجا  زيباال ن یيبازآزما یيایپا جیاست. نتا

در  یينمونه دانشجو کی یاست. پژوهش حاضر رو (3) اسيمق

انججام شجده اسجت و در     يبهشجت  ديشجه  يدانشگاه علوم پزشک

 يآتج  قجات يعمجل کجرد. تحق   اطيج بجا احت  دیج آن با جینتا ميتعم

در  نامججهپرسججش نیججا یيایججو پا یججيروا يتواننججد بججه بررسججيمجج

همگجرا و   یجي روا يمختلف پرداخته و به بررسج  ياختالالت روان

 .موجود بپردازند یابزارها ریبا سا نامهپرسش نیا یواگرا
 

 گيری نتيجه
 يمناسب یيایو پا یياز روا CFQتوان گفت که يم تیدر نها

 يبهشجت  ديشجه  يدانشگاه علجوم پزشجک   یيدانشجو تيدر جمع

 یبجه عنجوان ابجزار    نامهپرسش نیتوان از ايبرخوردار است و م

 .معتبر در پژوهش و درمان استفاده کرد
 

 تشکر و قدرداني
 يبهشجت  ديشجه  يمحترم دانشگاه علوم پزشجک  انیاز دانشجو

 يرساندند، تشکر و قجدردان  یاریپژوهش ما را  نیکه در انجام ا

 .  شوديم
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