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( TFIپایایی و روایی پرسشنامه همجوشی فکر ) ساختار عاملی، بررسی

 در دانشجویان
 

 2فرامرز سهرابی و *1 حسین فرخی

. دانشجوی دکتریی واانشاسیر د دانشر رو واانشاسیر  ا  تروی یی دتر د دانشروسو  یدایر د رشر رد ا ریا           . 1
 )نو سارو رسئول(

 .ایتسد واانشاسی   سلدا د دانش رو واانشاسی  ا  توی یی دت د دانشوسو  الره طبسطبس  د ی یا د ا یا . 2

 دهیچک
هسی اختالل ایواسد ا ن رطسلعه  ریای اوی رس   واا ر  ا اس رس       همجوش    ی دو یراای نشسنه س یوجه  ه اهمدت  مقدمه:

 اییشاسره همجوش    ی دو ا یا د انجسی گید ر.
رقطع  ا زاو یاجش همجوش    ری روود یویر  اریاو گی رت. ا تررا  ریای ایرتفسدو ای        -دو  ک رطسلعه یوصدف  روش:

 ه ی س   سوی  ییجمه شرر. جسرعره آررسوی ا رن ارشاهش شرسرا کرا دانشرجو س           ا زاو ای رؤلف آ  اجسیو گی ته ا یپس
هرس  ای ای  ردن آ  ای یصرسد   نارریلتره  نفری ای دانشرجو س   ره واو خوشره     309رقطع کسوشاسی  دانشروسو ی ریا  کره    

 هسد ای واو آلفسی کیانبسخ ا واش  واا   یسیو ایتفسدو شر.انتخسب شرنر.  یای یحتدا دادو

 50آیررس    س سصرته یررسن      اس س   اییشاسره همجوش    ی  س ایتفسدو ای واو آلفرسی کیانبرسخ ا  رسی    نتایج:
 ه دیت آرر. واا   اییشراسره   81/0ا  93/0وایو روود یحتدا ایاو گی ت ا ضیا ب همبستو  آ   ه یییدب 

 مرا  -دختور    ری  همجوش    ی  س ایتفسدو ای واو یحتدا  رسرت  ا واا ر  یرسیو  رس اجریای اییشراسره آر      
 مرا ضری ب همبسرتو  ر برت ا     - یآاود شر.  ردن اییشراسره همجوشر    ری ا اییشراسره آردختور    ری       

 رر (   ه دیت آرر. همچادن نتس ج یحتدا  سرا اکتشس   نشس  >001/0P( دو یطح رعاسداوی )872/0رعاسداو)
  وا  ریای اییشراسره   شر - مرا ا آردختور    ری   -وا رادد آردختو    ری -که یه  سرا آردختو    ی دهر

 کار.دوصر ای ااو سنس وا یبددن ر  75همجوش    ی دو کا 
یوانرر  ریای یراجش نهی ره     اییشاسره همجوش    ید ا زاوی داوای اس س   ا واا   ایت ا رر   :گیریبحث و نتیجه

 هسی  سلدا  ا نیرسل ایتفسدو شود. یاشاسخت الز ا  همجوش    ی دو جمعدت
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 مقدمه  
 کنندهناتوانیکی از اختاللت  1اجباری-اختالل وسواسی

 4/4تا  9/0نفر )بین  1 سالبزرگنفر  40است که از هر 
مطالعات  [.1] کندیمدرصد از کل جمعیت( را مبتال 

در ایران نیز شیوعی را در همان حدود در  شدهانجام
. اندکرده( برآورد 49/1ایرانی ) سالبزرگجمعیت عمومی 

ی از اوایل نوجوانی تا ادامنهدارای  نوعاًسن شروع وسواس 
در برخی موارد با سنین  هرچندی است سالبزرگاوایل 

وسواس  [2]است  شدهگزارشسالگی هم  2پایین همچون 
ی را بر زندگی توجهقابلان اثرات منفی در صورت عدم درم

ی هاوسواس؛ زیرا مواجهه مداوم با گذاردیمافراد برجای 
فکری و اجبارها در طی روز، موجب برآشفتگی فردی و 

ی فرد روزمرهی هاتیفعالایجاد تداخل در روابط، شغل و 
 مبتالبهدرصد از کل افراد  100تا  80شود. چیزی بین 

، محل کار، روابط در خانهجدی  وسواس شدید، اختالل
وسواس  درمجموع. [3] کنندیمی اجتماعی را گزارش وزندگ

یمعلت رده اول برای ناتوانی در دنیا محسوب  10یکی از 
این موضوع اهمیت و ضرورت شناخت عالئم و  [.4]شود
ی هاسال. در دهدیمو اجبارها را نشان  هاوسواسی هاعلت

ی در مورد اختالل پردازهینظری حوزهیی در هاشرفتیپاخیر 
این  نیترمهماجباری صورت گرفته است. از -وسواسی

به نظریه فراشناخت و درمان  توانیم هاشرفتیپ
ی اخیر، الگوهای هادههدر [. 5]ولز اشاره کرد  2فراشناختی

ی و تداوم شناسسببشناختی گوناگون، نقش شناخت را در 
ی شناختی هاسازهاین الگوها  [.6] اندکردهوسواس تبیین 

ی افکار و اعمال ادهیپدعامل  نیترمهم عنوانبهمتفاوتی را 
ی شناختی اختالل هاهینظر. کنندیموسواسی معرفی 

بر نقش اساسی باورهای ناکارآمد در  3اجباری-وسواسی
 [.7] کنندیم دیتأکی و تداوم عالئم این اختالل شناسسبب
ی فراشناختی ارائه کرده است اهینظروسواس  نهیدرزمولز 

ی و نظریه پردازش اوارهطرحی هاهینظرکه ترکیبی از 
که فرد درباره  کندیم دیتأکاطالعات بوده و بر باورهایی 

فرآیندهای فراشناختی یکی  [.6]ی خویش دارد پردازشنظام
ی در اژهیوکاربرد  تواندیمی شناخت است که هایژگیواز 

اجباری داشته -ی درگیر در اختالل وسواسیهاسمیمکانفهم 
یمباشد. اصطالح فراشناخت به فرآیندهای شناختی گفته 

بر     .[8]ی شناخت نقش دارند هاجنبهکه در کنترل  شود
پایه الگوی فراشناختی، افکار وسواسی به خاطر باورهای 

                                                           
1 Obsessive compulsive disorder 
2 Metacognitive Therapy 
3 OCD 

فراشناختی درباره معنی و یا پیامدهای خطرناک داشتن 
. یکی از شوندیممنفی تفسیر  صورتبهچنین افکاری، 

-است آمیختگی فکر دیتأکباورهایی که در این الگو مورد 
ی دارد شناختروانی ادهیپدعمل است. این سازه اشاره به 

معادل هم  هاآنکه در آن افکار وسواسی و اعمال مرتبط با 
دربارهباورهای فراشناختی  [10و  9]شوندیمدر نظر گرفته 

 شدهیمعرفحساسات مزاحم، در پی اصطالحات ی افکار یا ا
ی شناختی در هافیتحربرای توصیف  راچمناز سوی 

ی گذارنام« باورهای مربوط به آمیختگی»اختالل وسواس، 
ی طهیحدر مدل فراشناختی ولز سه  [.11] اندشده

است، این  شدهفیتوصمرتبط با آمیختگی  4فراباورهای
، باوری است 5رویداد-از: آمیختگی فکر اندعبارت هاطهیح

سبب وقوع  تواندیمیی تنهابهمبنی بر اینکه یک فکر مزاحم 
رویداد خاصی شود یا این باور که داشتن فکر مزاحم به 

باشد.  دادهرخ قبالًمعنای آن است که رویدادی باید 
، باوری است مبنی بر اینکه افکار، 6عمل-آمیختگی فکر
فرد را به  توانندیمیی تنهابهی مزاحم هاتکانهاحساسات یا 
ی و ناشایست وادار سازند. آمیختگی اناخواستهانجام اعمال 

یم، باوری است مبنی بر اینکه افکار و احساسات 7شی-فکر
به اشیا منتقل شوند، پیامدی که افکار و احساسات را  توانند

و  سازدیم ریزناپذیگریی بیشتر و زابیآس، قدرت «تریواقع»
ی دیگری از دسته. شودیمیا موجب از بین رفتن اشیا 

و رفتارهای  هایمندنییآباورهای فراشناختی، به لزوم انجام 
 کنندهمنعکس معموالً. این باورها شوندیممربوط  سازیخنث

ی احساسی مانند هاحالتو  هاتکانهاهمیت کنترل افکار، 
ی وسواس طهیحدر [. 6]انگیختگی و اضطراب هستند 

 هاپژوهشباورهای فراشناختی مربوط به آمیختگی بیشترین 
-ولز، کارترایت [.13[]12]را به خود اختصاص داده است

هاتون و مایر و ولز در نمونه ی دانشجویی ساختار عاملی 
این ابزار را تایید کردند. آلفای کرونباخ برای مقیاس برابر با 

شنامه ی بود. بین ابزار همجوشی فکر، پرس 89/0
اجباری رابطه ی -فراشناختی و مقیاس های عالیم وسواسی

مثبت معنی داری وجود داشت. همچنین مطالعات زیادی 
و اجبارهای افراد عادی مشابه  هاوسواسنشان داده است که 

 ریغاجباری است، ولی عالئم -اختالل وسواسی مبتالبهافراد 
این  اسبر اس [.14]ی فراوانی و شدت کمتری دارندنیبال

ی اختالل مطالعهی در نیبال ریغدیدگاه، استفاده از جمعیت 

                                                           
4 Meta-beliefs 
5 Thought Event Fusion; TEF 
6 Thought Action Fusion; TAF 
7 Thought Object Fusion; TOF 
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 لسدن  یخ  ا  یارز ی یا                                                                                        ( دو دانشجو س  TFIاس س   ا واا   اییشاسره همجوش    ی ) یسختسو  سرت د  یوی 

 ا هم نو ییت  ا هم سوا                                    
و این امکان را  رسدیماجباری  مفید به نظر -وسواسی
 به دستی آن را شناسسببی هامؤلفهتا  سازدیمفراهم 

در بروز و تداوم  همجوشی فکربا توجه به اهمیت بیاوریم. 
رسشنامه ، استفاده از پجبری-نشانه های اختالل وسواسی

ای معتبر که از نظر ساختاری و روان سنجی تایید شده 
پرسشنامه هایی از این دست . باشد ضروری به نظر می رسد

که برای طراحی روش های درمانی مناسب و شناسایی 
سازوکارهای موجد اختالالت مناسبند، ارزش باالیی برای 

در درمانگران و پژوهشگران حوزه بالینی دارند. از این رو، 
پژوهش حاضر نیز تالش شد تا با بهره گیری از روش های 
بازآزمایی و آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی، ویژگی های روان 

در نمونه ای ایرانی بررسی  همجوشی فکرسنجی مقیاس 
گردد تا در صورت مناسب بودن آن، ابزار کارآمدی در 
اختیار متخصصان این حوزه جهت شناسایی راهبردهای 

 در مقابله با اختالالت قرار گیرد.افراد 
سوال تحقیق این است که آیا پرسسشنامه ی همجوشی 
فکر از وِیژگی های روان سنجی )پایایی و اعتبار( مناسب در 

 جامعه ی زنان ایرانی برخوردار است؟

 روش
 نوع پژوهش

پیمایشی و از نوع همبستگی و -پژوهش حاضر توصیفی
با توجه به هدف پژوهش که هنجاریابی پرسشنامه 

 همجوشی فکر بود، تحقیقی روانسنجی می باشد. 

 آزمودنی 

شامل جامعه آماری این پژوهش  :جامعه آماریالف( 
کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران در 

 بود.  96-97نیمسال دوم سال تحصیلی 
زن(  161مرد و  148دانشجو )309 ب( نمونه پژوهش:

ی اخوشهبود، به روش  26تا  18بین  هاآنی سنی دامنهکه 
انتخاب شدند. انتخاب  هاآنی از بین اچندمرحلهتصادفی 

شرکت کننده ها براساس جدول کوهن که دارای دو مالک 
 اندازه اثر و سطح معناداری است صورت گرفت. 

 ی پژوهشابزارها
پرسشنامه همجوشی : 1پرسشنامه همجوشی فکر( 1

(، برای 2001هاتن )-فکر توسط ولز، جی ویلیامز و کارترایت
ی هاطهیحی افکار در دربارهارزیابی باورهای افراد 

ی و درمان فراشناختی اختالل بندفرمولکه به « آمیختگی»

                                                           
1 Thought Fusion Instrument; TFI 

 [.      5]است  شدههیته، شودیموسواسی اجباری مربوط 
ی که اماده 14ی همجوشی فکر، از طریق ابزار طهیحسه 

 هاطهیح. این شودیمدارای یک مقیاس واحد است، ارزیابی 
رویداد )برای مثال، افکار من -از: آمیختگی فکر اندعبارت

که روند حوادث را تغییر دهند(،  رادارندیی این توان تنهابه
ی درباره عمل )برای مثال، اگر من افکاری-آمیختگی فکر

عمل خواهم کرد(  هاآنصدمه زدن به کسی داشته باشم، به 
یمشی )برای مثال، افکار و خاطرات من -و آمیختگی فکر

ساختار عاملی، در  ازنظربه اشیا منتقل شوند(.  توانند
ی بر روی دانشجویان، بعد واحدی برای این امطالعه

ی . همچنین ضریب آلفا[.12]پرسشنامه آشکار شده است 
 آمدهدستبه 89/0کرونباخ این مقیاس در نمونه خارجی 

است. در خصوص روایی این ابزار همبستگی مثبت معنادار 
باورهای  نامهپرسشهمجوشی فکر،  نامهپرسشبین 

ی عالئم وسواس فکری عملی هااسیمقفراشناختی و 
 [.15]است  آمدهدستبه

این مقیاس   :2عمل-پرسشنامه آمیختگی فکر( 2
توسط راچمن، شفران و توردارسون پدید آمد. این 

موافقم،   کامالًی )انهیگز 5 سؤال 19پرسشنامه دارای 
. در سه هستمخالفم(  کامالًموافقم، نظری ندارم، مخالفم و 

       عمل احتماالتی برای خود -آمیختگی فکر -1مقیاس 
یگران عمل احتماالتی برای د-آمیختگی فکر -2آیتم(،  3)
آیتم( تدارک  12عمل اخالقی )-آمیختگی فکر -3آیتم(،  4)
 دنظریتجدعمل -است. اما در مقیاس اغتشاش فکر شدهدهید

است  شدهافزوده، هشت خرده مقیاس به مقیاس اولیه 3شده
ی این مقیاس در سنجرواننتایج بررسی خصوصیات  [.16]

ایران بدین شرح است: نتیجه تحلیل عامل اکتشافی با 
عامل بود که  8استفاده از چرخش واریماکس بیانگر وجود 

درصد واریانس کل مقیاس را تبیین نمودند. ضرایب  80
، 61/0، 81/0حاصل از پایایی برای کل مقیاس به ترتیب 

مکاران در مطالعه بخشی پور و ه [.17]به دست آمد  82/0
برای کل مقیاس  آمدهدستبههمسانی درونی ضرایب آلفای 

بودند. ضرایب  95/0تا  79/0 هااسیمقو برای خرده  81/0
و برای  61/0یی برای کل مقیاس باز آزماپایایی حاصل از 

[. 18]است  آمدهدستبه 63/0تا  59/0 هااسیمقخرده 
و پایایی همچنین در پژوهشی علوی پایدار و همکاران روایی 

 [.19]این پرسشسنامه را رضایت بخش دانستند 

 

                                                           
2 Thought-Action Fusion questionnaire; TAF 
3 TAF-R 
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 شیوه انجام پژوهش 
قبل از اجرای پرسشنامه، هدف مطالعه و شرط محرمانه 

بیان شد و سپس از  هاماندن اطالعات برای شرکت کننده 
تمام شرکت کننده ها رضایت نامه گرفته شد. سپس بین 

تصادفی انتخاب و از هر  طوربهدانشکده  7، هادانشکدهکل 
تصادفی انتخاب و  صورتبهدانشکده چند کالس 

ی مختلف بین هادانشکدهتوسط پژوهشگر در  هاپرسشنامه
پرسشنامه قابل ارزیابی  309دانشجویان توزیع و تعداد 

 ی شد. آورجمع

 هاتحلیل داده شیوه
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی مقیاس همجوشی 

یی و ثبات درونی استفاده شد. باز آزمای هاروشفکر از 
تعیین روایی مقیاس همجوشی فکر از  منظوربههمچنین 

روش روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده شد. جهت تجزیه 
 استفاده شد. 20 .اس اس. پی. و تحلیل داده از نرم افزار اس.

 نتایج
تعیین پایایی مقیاس همجوشی فکر از  منظوربه
یی و ثبات درونی استفاده شد. باز آزمایی: باز آزمای هاروش

یی، پرسشنامه همجوشی فکر باز آزماتعیین پایایی  منظوربه
 موردمطالعهروی نمونه  بر دو بارروزه  50در فاصله زمانی 

به دست آمد که در  81/0اجرا شد. ضریب پایایی مقیاس 
 (.1( معنادار بود )جدول >001/0Pسطح )

 .  ضریب پایایی باز آزمایی پرسشنامه همجوشی فکر1جدول 
 کل مردان زنان جنسیت

 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد موقعیت اجرا
 12/14 12/55 309 95/14 82/55 148 99/13 53/54 161 اجرای اول
 87/13 89/55 309 34/15 25/56 148 54/12 21/55 161 اجرای دوم

 813/0 781/0 847/0 ضریب همبستگی بین اجرای اول و دوم

 . مجموع واریانس تبیین شده تحلیل عامل پرسشنامه همجوشی فکر2جدول 

 عوامل
 شده بعد از چرخشمجذور بارهای استخراجمجموع  شده قبل از چرخشمجموع مجذور بارهای استخراج

 درصد تراکمی واریانس درصد واریانس ارزش ویژه درصد تراکمی واریانس درصد واریانس ارزش ویژه
 807/28 756/28 434/9 234/50 455/50 622/9 عامل اول
 089/45 545/22 099/5 645/60 645/30 342/5 عامل دوم
 656/75 346/21 897/4 345/80 321/18 533/4 عامل سوم

 .  بارهای عاملی پرسشنامه همجوشی فکر3جدول
   عامل 

1 2 3 
   0.77 . فکر کردنم درباره یک رویداد ناخوشایند احتمال وقوع آن را افزایش خواهد داد1
   0.77 در خطرم حتماً. اگر فکر کنم در خطرم، به معنی آن است که 2
   0.77 آن حادثه اتفاق افتاده است حتماًکنم، به این معنی است که  فکر یندناخوشا. اگر درباره یک حادثه 3
   0.77 یی این قدرت را دارند که روند حوادث را تغییر دهندتنهابه. افکار من 4
   0.77 خواهم این نوع افکار را داشته باشمیم. وقتی افکار بدی دارم، به معنای آن است که 5
  0.82  صدمه رساندن به دیگران داشته باشم، سرانجام همان کار را انجام خواهم داد . اگر افکاری درباره6
  0.78  . داشتن افکار بد، به این معنی است که کار بدی انجام خواهم داد7
  0.77  . اگر فکری درباره صدمه رساندن به دیگران داشته باشم، به آن فکر عمل خواهم کرد8
  0.76  کسی را داشته باشم، این فکر به او صدمه خواهد زد . اگر فکر صدمه زدن به9

  0.74  شوند، یعنی اگر درباره چیزی فکر کنم، همان اتفاق محقق خواهد شدیم. افکارم به واقعیت تبدیل 10
 0.71   توانند به اشیا منتقل شوندیم. افکار و خاطراتم 11
 0.90   اندشدهآلوده حتماً، پس اندشدهآلودهی دیگران هاتجربه. اگر فکر کنم اشیا توسط 12
 0.87   کنندیم. بعضی چیزها انرژی منفی ساطع 13
 0.87   توانند به اشیا منتقل شوندیم. احساساتم 14

برای محاسبه ثبات درونی پرسشنامه  ثبات درونی:
همجوشی فکر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 

 ( معنادار است. >001/0Pو در سطح ) 93/0بود با 
 

تعیین روایی مقیاس همجوشی فکر از روش  منظوربه
روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی: ابتدا 

شده برای تحلیل برای بررسی اینکه حجم نمونه انتخاب
برداری عاملی کافی است یا خیر؟ از آزمون کفایت نمونه

الکین و برای اینکه مشخص شود همبستگی -می یر-کیزر
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ر جامعه برابر صفر نیست، از آزمون بین مواد آزمون د

کرویت بارتلت استفاده شد. با توجه به اینکه حداقل میزان 
دست  به 821/0است، در این پژوهش  6/0 1موردپذیرش

شده دهنده مناسب بودن حجم نمونه انتخابآمد که نشان
برای انجام تحلیل عاملی است. همچنین آزمون کرویت 

معنادار است. این نتیجه در  اطمینان 99/0بارتلت در سطح 
پژوهش حاضر، حاکی است که سؤاالت مقیاس همجوشی 
فکر برای تشکیل عوامل دارای همبستگی کافی است، 

کارگیری روش تحلیل عاملی مجاز بود. نتایج بنابراین به
تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از روش چرخش واریماکس 

وشی فکر در ( نشان داد پرسشنامه همج3و  2در جدول )
کند که دربرگیرنده سه از واریانس را تبیین می %75کل 

 عامل است.
( سؤاالت مربوط به 3( و جدول )2طبق جدول )

عنوان عامل اول، باالترین درصد رویداد به-آمیختگی فکر
(، و 089/45عمل )-( و بعد آمیختگی فکر807/28واریانس )

    کمترین درصد واریانس مربوط به عامل سوم آمیختگی
( است. این تحلیل عاملی نشان داد که 656/75شی )-فکر

تنهایی در برخی از موارد ای جداگانه بههخرده مقیاس
 های مختلفی از مهارت عمومی را بسنجد.ممکن است جنبه
تعیین روایی مقیاس همجوشی  منظوربه روایی سازه:

    فکر از روش روایی سازه با اجرای پرسشنامه آمیختگی
اشاره شد، پایایی  قبالًکه  طورهمانعمل استفاده شد. -فکر

رسشنامه در مطالعات متعددی به اثبات و روایی این دو پ
رسیده است. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین 

در پرسشنامه همجوشی فکر و  موردمطالعهنمرات گروه 
است که در  872/0عمل برابر با -پرسشنامه آمیختگی فکر

 (.4( معنادار است )جدول >001/0Pسطح )

همبستگی بین پرسشنامه همجوشی فکر و پرسشنامه  . 4جدول 
 عمل-آمیختگی فکر

 پرسشنامه همجوشی فکر مقیاس
 872/0 عمل-پرسشنامه آمیختگی فکر

 گیری بحث و نتیجه
روانشناسان و  موردعالقهعمل -آمیختگی فکر

ی و شناسسبببوده و مطالعات اخیر در حوزه  پزشکانروان
 اندازهبهاجباری، پژوهشگران را -درمان اختالل وسواسی

کرده است. در سه دهه گذشته  مندعالقهگیری آن 
ی روانی هایریگاندازهعمل مبنای قسمتی از -آمیختگی فکر

عمل، -گشته است. یک تعریف عملیاتی از آمیختگی فکر

                                                           
1 KMO 

پرسشنامه همجوشی فکر است که ولز، جی ویلیامز و 
ی افکار در دربارهن، برای ارزیابی باورهای افراد هات-کارترایت

ی و درمان بندفرمولکه به « آمیختگی»ی هاطهیح
، شودیمفراشناختی اختالل وسواسی اجباری مربوط 

ی همجوشی فکر، از طریق ابزار طهیحطراحی کردند. سه 
یمی که دارای یک مقیاس واحد است، ارزیابی اماده 14

بررسی میزان پایایی و روایی نسخه . هدف این پژوهش شود
فارسی پرسشنامه همجوشی فکر در دانشجویان مقطع 

حاکی از پایایی و  هاافتهکارشناسی دانشگاه تهران بود. ی
 کهطور  همانروایی مناسب پرسشنامه همجوشی فکر است. 

اشاره شد در این مطالعه پایایی مقیاس با روش باز آزمایی 
یاس با محاسبه ضریب آلفای ( و ثبات درونی مق81/0)

و  بخشتیرضا( به دست آمد که ضریب 93/0کرونباخ )
ی ولز و جی هاپژوهش. این یافته با نتایج هستمعناداری 

هاتن، جی ویلیامز و همکاران و می یرز -ویلیامز و کارترایت
و ولز همخوانی دارد. همچنین نتایج تحلیل عامل اکتشافی 

رویداد، آمیختگی -ختگی فکرکه سه عامل آمی دهدیمنشان 
شی را برای پرسشنامه همجوشی -عمل و آمیختگی فکر-فکر

ها کند و یافتهدرصد از واریانس را تبیین می 75فکر در کل 
دهنده این است که نسخه فارسی پرسشنامه همجوشی نشان

فکر از روایی مناسبی برخوردار است. ضریب همبستگی بین 
سشنامه همجوشی فکر و در پر هانمرات شرکت کننده 

با  هابافته( بود. این 872/0عمل )-پرسشنامه آمیختگی فکر
هاتن، جی -ی ویلیامز و کارترایتهاپژوهشنتایج حاصل از 

ی طورکلبهویلیامز و همکاران و می یرز و ولز همخوانی دارد. 
نتیجه گرفت که نسخه فارسی پرسشنامه همجوشی  توانیم

ایت بخشی برخوردار است. در آخر فکر از پایایی و روایی رض
محدودیت این پژوهش عبارت بود از محاسبه  نیترمهم

یمپایایی و روایی بر روی یک گروه دانشجویی که پیشنهاد 
ی سنی، تحصیلی و قومی نیز اجرا هاگروهبر روی سایر  شود
 شود.
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 پیوست

 پرسشنامه همجوشی فکر

افراد عقاید متفاوتی درباره ی قدرت افکار و تجارب شان دارند. در ذیل تعدادی از این باورها فهرست شده است. لطفا هر 
مشخص کنید چه میزان به هریک از این عبارت ها باور دارید. هیچ عبارت را بخوانید و با کشیدن دایره دور شماره سمت راست، 

پاسخ درست و غلطی وجود ندارد. الزم نیست درباره هر عبارت برای مدت طوالنی فکر کنید، به صورت کلی مشخص کنید به چه 
 میزان به هریک از این عبارت ها باور دارید.

کامال معتقدم این فکر درست  
 است

 این فکر ندارمهیچ اعتقادی به 

. فکر کردنم درباره یک رویداد ناخوشایند احتمال وقوع آن 1
 را افزایش خواهد داد.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

. اگر افکاری درباره صدمه رساندن به دیگران داشته باشم، 2
 سرانجام همان کار را انجام خواهم داد.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

اگر فکر کنم در خطرم، به معنی آن است که حتما در . 3
 خطرم.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

. داشتن افکار بد، به این معنی است که کار بدی انجام 4
 خواهم داد.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

. اگر درباره یک حادثه ناخوشایندفکر کنم، به این معنی 5
 حادثه اتفاق افتاده است.است که حتما آن 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

. اگر فکری درباره صدمه رساندن به دیگران داشته باشم، 6
 به آن فکر عمل خواهم کرد.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

. اگر فکر کنم اشیا توسط تجربه های دیگران آلوده شده 7
 اند، پس حتما آلوده شده اند.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

. افکار من به تنهایی این قدرت را دارند که روند حوادث را 8
 تغییر دهند.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 . بعضی چیزها انرژی منفی ساطع می کنند.9
 . وقتی افکار بدی دارم، به معنای آن است که می خواهم10

 این نوع افکار را داشته باشم.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 . احساساتم می توانند به اشیا منتقل شوند.11
. اگر فکر صدمه زدن به کسی را داشته باشم، این فکر به 12

 او صدمه خواهد زد.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

افکارم به واقعیت تبدیل می شوند، یعنی اگر درباره . 13
 چیزی فکر کنم، همان اتفاق محقق خواهد شد.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 . افکار و خاطراتم می توانند به اشیا منتقل شوند.14
 


