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Introductoin: The purpose of this study is to examine the factor structure and the 

validity of the Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire (MDTQ) 

through the Persian translated version, which involves 18 adopted with Iranian 

cultural context. 

Method: The present study was descriptive-applied and psychometric. After 

translation and confirmation of the content validity by experts, a population of 510 

students of universities was selected through the academic year of 2020 in Mashhad 

deploying multi-stage cluster random sampling to conduct the tests. Exploratory and 

confirmatory factor analyses were used to evaluate the construct validity. The 

metacognitive beliefs questionnaire (MCQ) was also used to evaluate the validity of 

the criterion of simultaneous type. 

Results: The exploratory factor analysis identified three factors that were all 

consistent with the results of previously conducted studies, and these three factors 

together explained 51.43% of the total variance. The results obtained from the 

confirmatory factor analysis supported the proposed model. The Cronbach’s alpha 

coefficient of the Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire (MDTQ) and 

its factors was obtained from 0.78 to 0.83. In the split-half method, Spearman-Brown 

and Guttman correlation coefficients were 0.90 and 0.89, respectively. Through the 

criterion validity examination of the Metacognitions about Desire Thinking 

Questionnaire (MDTQ), the Persian version showed a positive and significant 

relationship with the Metacognition Questionnaire (MCQ). 

Discussion and Conclusion: Finally, it was concluded that the Persian version of 

MDTQ can be considered as acceptable psychometric properties to measure 

metacognitions about the desire thinking in Iranian samples. 
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 تفکر ط باهای مرتبپرسشنامه فراشناخت فارسی نسخه روانسنجی هایویژگی بررسی پژوهش این از هدف مقدمه:
 .بود ایران فرهنگی بافت در باشد،می سوال 18 دارای که( MDTQ) هوس

 توسط یمحتوای روایی تایید و ترجمه از پس. بود روانسنجی و کاربردی- توصیفی نوع از حاضر پژوهش روش:
 سال در مشهد شهر هایدانشجویان دانشگاه از نفر 515 شناسی(،مدرک دکتری تخصصی رواننفر با  3کارشناسان )

 برای. آمد عمل به آزمون آنها از و شدند ای انتخابمرحله چند تصادفی گیرینمونه روش به 33-1338 تحصیلی
ی مالکی از نوع رسی روایهمچنین برای بر. شد استفاده تاییدی و اکتشافی عاملی تحلیل روش از سازه روایی بررسی

 فراشناختی ولز و همکاران استفاده شد. باورهای همزمان از مقیاس
عامل  سه این بود و ینپیش هایپژوهش هاییافته با مطابق که کرد شناسایی را عامل سه اکتشافی عاملی تحلیل نتایج:

 پرسشنامه نای عاملی سه مدل تأییدی عاملی تحلیل همچنین،واریانس کل را تبیین کردند.  درصد از 33/51 در مجموع
 سازی،دونیمه شیوه در .آمد دست به 83/5 تا 78/5 از آن هایعامل و مقیاس این برای کرونباخ آلفای. کرد تأیید را

 نسخه مالکی، روایی بررسی در آمد. بدست 83/5 و 35/5 ترتیب به گاتمن و براون-اسپیرمن همبستگی ضریب
 نشان راشناختیمقیاس باورهای ف با را معناداری و مثبت ارتباط هوس تفکر با مرتبط هایفراشناختپرسشنامه  فارسی

 . داد
 پرسشنامه ارسیف نسخه که گرفت نتیجه توانمی پژوهش، این نتایج اساس بر نهایت، در گیری:بحث و نتیجه

 .است برخوردار مطلوبی روانسنجیهای ویژگی از ایرانی نمونه در هوس تفکر با مرتبط هایفراشناخت

  هاکليدواژه
 ختی،فراشنا باورهای مقیاس روانسنجی، هایویژگی هوس، تفکر با مرتبط هایفراشناخت پرسشنامه 
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 مقدمه  

 عموضو ادیاعتانواع در  رگذاریتأثی عوامل احتمالیکی از 
 در مورد یداری. فراشناخت شامل دانش پاباشدمیفراشناخت 

 یو دانش مربوط به عوامل یمربوط به نظام شناخت یباورها
 و دهدقرار می ریرا تحت تأث یاست که کارکرد نظام شناخت

فرد به طور هدفمند در چگونگی تفکر خود تغییراتی ایجاد 
فراشناخت، دو نوع باور  هینظر ساس. بر ا[1]کند می

 1ولز و کارترایت هاوتونوجود دارد.  یمثبت و منف یفراشناخت
از  یاریبس شهیهستند که ر یاز جمله صاحب نظران[ 2]

 ینادرست و منف یفراشناخت یرا در باورها یاختالالت روان
بر پردازش  یفراشناخت ی. در واقع، باورهادانندیافراد م

از طریق تأثیر دانش  بیمربوط به آس یهاو واکنش یجانیه
و راهبردهای فراشناختی بر روی تغییر باورها و همچنین، 

اص مانند افکار مزاحم اثر گذاشته و تعبیر و تفسیر عالیم خ
شناسی و پایداری انواع اختالالت روانی نقش مهمی در سبب

های هیجانی و اختالالت اضطرابی با . آشفتگی[3] دارند
 و این راهبردهای فراشناختی نظارت بر تهدید ارتباط دارند

. راهبرد نظارت بر تهدید توانند آنها را بهبود دهندراهبردها می
حفظ توجه به منابع درونی یا بیرونی تهدید مشخص با 
های هیجانی و اختالالت شود. افراد دارای آشفتگیمی

اضطرابی )از جمله وسواس و مشکل احتکار(، برای نظارت و 
ای از کنترل افکار ناراحت کننده و ناخواسته، از دامنه

 .[4]کنند راهبردهای ناسازگارانه استفاده می
در مورد  (EI) 2بسط داده شده هوسطبق نظریه نفوذ 

 دتش و فراوانی زمان، مدت که است شده انواع اعتیاد پیشنهاد
 ذهنی، و عاطفی پاسخ یک عنوان به نخست مصرف، ولع

 و 3ارخودک شناختی فرآیندهای از ترکیبی نتیجه است ممکن
 خارجی هایمحرک انواع این نظریه، طبق. [6-5]ارادی باشد 

 که شوندمی خودکار هایتداعی اندازیراهباعث  داخلی و
 ندهست انگیزهوس فعالیت یا هدف یک درباره اطالعاتی حاوی

(. محرومیت احساس یا آن مثبت پیامدهای مثال عنوان به)
 درک خود به خود وارد آگاهی شوند، هاتداعی این وقتی

 ردندگتمایل بیشتر به مصرف در شخص می باعث و شوندمی
 فرآیند سازیفعال به بستگی این تمایل استمرار و تشدید. [7]

 تفکر .[8و  5دارد ] "4هوس تفکر" عنوان با شناختی تفسیر
در نظر  ارادی و آگاهانه شناختی فرآیند یک عنوان به هوس

 . [9و  6شود ]گرفته می
 مفهوم یک از سویی همانطور که عنوان شد، فراشناخت

 کردن فکر به مربوط باورهای و دانش به و است وجهی چند
 هایفرایند کنترل و تنظیم برای آنها از افراد که راهبردهایی و

                                                           
1. Wells & Cartwright-Hatton 
2 .Elaborated Intrusion (EI) theory of desire 
3. Automatic 

 راستای در. [11] دارد اشاره کنندمی استفاده تفکر
 دراهبر یک است ممکن هوس تفکر فراشناختی، سازیمفهوم
و  9]شود  تلقی نگرانی و 5فکری نشخوار به شبیه ایمقابله

 اهفراشناخت که اندداده نشان همچنین اخیر تحقیقات. [11
. [9] باشند داشته نقش هوس تفکر در توانندمی واقع در

 در افراد که اطالعاتی به 6هوس تفکر مرتبط با هایفراشناخت
 دارند،می نگه هوس با مرتبط افکار و خود هوس تفکر مورد
 به هوس تفکر مورد در مثبت هایفراشناخت. دارد اشاره

 منفی، هیجانات و افکار کنترل در هوس تفکر سودمندی
 و رفتار بر عملکرد کنترل بهبود مثبت، احساسات افزایش

. دارد اشاره اهداف به دستیابی برای ریزیبرنامه همچنین
 شنق هوس تفکر شروع در است ممکن هاییفراشناخت چنین
 به هوس تفکر مورد در منفی هایفراشناخت. باشد داشته
 اجرایی کنترل بر آن منفی تأثیر و هوس تفکر ناپذیریکنترل

 نای. شودمی مربوط شناختی عملکرد و خودپنداره رفتار، بر
گیری تفکر هوس و در شکل است ممکن هافراشناخت

. [12] همچنین تشدید روند تفکر هوس نقش داشته باشند
برای بررسی بحث فراشناخت، پرکاربردترین ابزار مورد 

سوالی ساخته ولز و  31استفاده پرسشنامه فراشناخت 
های مختلف باشد که در پژوهش[ می2کارترایت هاوتون ]

شناسی انواع اعتیادات نقش دارد نشان داده شده که در سبب
های مرتبط [. پژوهشی نشان داده شد که فراشناخت13-17]

ی از ابین شدت پرخوری افراطی در نمونهکر هوس پیشبا تف
، از سویی در پژوهشی مشخص شد [18]زنان ایتالیایی بود 

های مرتبط با تفکر هوس در اعتیاد به که فراشناخت
و همچنین در پژوهشی  [19]نگاری اینترنتی نقش دارد هرزه

نفر انجام شد، بدین نتیجه رسیدند  1111که تقریبا بر روی 
های مرتبط با تفکر هوس در بدتنظیمی فراشناختکه 

بطور کلی  .[21]تمایالت جنسی نقش معناداری دارد 
موضوع  روی بر دنیا سطح در اندکی هایپژوهش

های مرتبط با تفکر هوس و ابزار مناسب آن انجام فراشناخت
. شودمی حس بیشتر پژوهشی چنین فقدان ایران در شده و

رتبط م هایفراشناخت مطالعه برای اینکه به توجه با کلی بطور
 شده هنجار و فارسی زبان به ابزاری ایران، در هوس تفکر با

 هایویژگی بررسی مطالعه این از هدف. ندارد وجود
ا های مرتبط بفارسی پرسشنامه فراشناخت نسخه روانسنجی
 .بود تفکر هوس
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 و همکارانامیر کرمی                     هوس تفکر با مرتبط هایفراشناخت پرسشنامه فارسی نسخه سنجیروان هایویژگی بررسی

 روش

 نوع پژوهش

روانسنجی  کاربردی و-پژوهش حاضر از نوع توصیفی    
های بود. برای رسیدن به اهداف مورد نظر پژوهش )ویژگی

نفر از  3روانسنجی مقیاس(، از روش روایی محتوایی )نظر 
شناسی با مدرک دکتری کارشناسان و متخصصان حوزه روان

تخصصی(، روایی سازه )تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی( و 
ریب برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ، ض

 سازی گاتمن استفاده شد.براون و ضریب دونیمه-اسپیرمن

 آزمودنی

مطالعه تمامی  مورد جامعه آماریالف( جامعه آماری: 
-1398در سال تحصیلی های شهر مشهد دانشجویان دانشگاه

 ند.بود 99
از  زن( 91مرد و  421) نفر 511 ب( نمونه پژوهش:

ای چندمرحلهتصادفی گیری به روش نمونه دانشجویان
 ها و موسسات، بدین صورت که از بین دانشگاهانتخاب شدند

دانشگاه به تصادف انتخاب  5آموزش عالی شهر مشهد ابتدا 
های مختلف آموزشی شد، سپس در هر دانشگاه از بین گروه

دو گروه آموزشی به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از 
های آموزشی به های مختلف این گروهبین دانشجویان ترم

ی هاپرسشنامهنفر انتخاب شدند و  51صورت تصادفی 
های مرتبط با تفکر هوس و مقیاس باورهای فراشناخت
 . کردند تکمیلرا  فراشناختی

 ابزارهای پژوهش

های مربوط به تفکر هوس ( پرسشنامه فراشناخت1
(1DTQM :) شده است  لیتشک اسیرمقیماده با سه ز 18از

[. 12] رندیگیاره تفکر هوس را اندازه مکه فراشناخت درب
مثبت در مورد تفکر هوس با  یهااول فراشناخت اسیرمقیز
در مورد آنچه  دیمن با"از جمله  یماده است، شامل موارد 8
دارم  سکه هو یزیفکر کنم تا در مورد آن چ خواهمیم

 در یمنف یهادوم فراشناخت اسیرمقی. ز"شوم ختهیبرانگ
من "از جمله  یماده است، شامل موارد 6مورد تفکر هوس با 

 زیانگموضوع هوس ای تیفعال کیفکرم را که درباره  توانمینم
 به ازیسوم ن اسی. خرده مق"شروع شده است را متوقف کنم

 4 کرتیل اسی. هر مورد در مقباشدیماده م 4کنترل افکار با 
دهنده التر نشانو نمرات با شودیم یبندرتبه یادرجه
 برای کسلی و اسپادا ها است.با فراشناخت تریقو یهمسان

بررسی پایایی و ضریب همسانی درونی این پرسشنامه از 
ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند و مقدار این ضریب را 

                                                           
1 .Metacognitions about Desire Thinking Questionnaire 
2. Metacognitive beliefs Questionnaire 

ها در بازه و برای زیرمقیاس 81/1برای نمره کل پرسشنامه 
ن اعتبار بازآزمایی این گزارش کردند، همچنی 79/1تا  72/1

گزارش  68/1تا  65/1پرسشنامه را در فاصله هشت هفته 
کردند. برای بررسی روایی این پرسشنامه، همبستگی آن را با 

های مؤلفهمقیاس باورهای فراشناختی ولز سنجیدند که بین 
 .[12] های معناداری بدست آمداین دو پرسشنامه همبستگی

مقیاس  :(MCQ-30) 2فراشناختیباورهای  اسیمق( 2
است. یک  [2] ولز و کارترایت هاوتونفراشناخت ساخته 

ای خودگزارشی است که باورهای افراد را گویه 31مقیاس 
مثبت  هایمؤلفه باور 5و شامل  سنجددرباره تفکرشان می

 هب های مربوطباورهای منفی در مورد نگرانیدرباره نگرانی، 
شناختی، نیاز به کنترل  ودآگاهیخ ناپذیری و خطر، کنترل

زاده دستگیری، شیرینباشد. اطمینان شناختی میافکار و 
ضریب آلفا را برای کل  [21]گودرزی، رحیمی و نظیری 

و اعتبار  87/1تا  71/1ها از و برای خرده مقیاس 91/1مقیاس 
 83/1تا  59/1هفته  4بازآزمایی این آزمون را در فاصله 

در مجموع خصوصیات روانسنجی این اند و گزارش کرده
در  [22]اند. ابوالقاسمی پرسشنامه را مطلوب ارزیابی کرده

گزارش  88/1پژوهشی مقدار آلفای کرونباخ این مقیاس را 
کرد، همچنین در پژوهشی دیگر مقدار آلفای کرونباخ این 

. حسنی و امیری در پژوهشی [23]بدست آمد  79/1مقیاس 
های مثبت و مان پرسشنامه فراهیجانبرای بررسی روایی همز

های باورهای فراشناختی های مثبت با زیرمقایسفراشناخت
 .[24]ولز همبستگی معناداری گزارش کردند 

 شیوه انجام پژوهش

پرسشنامه نویسندگان این پژوهش نسخه انگلیسی 
فارسی  را به( MDTQتفکر هوس ) به مربوط هایفراشناخت

فرد دو زبانه بدون اینکه از اصل  یکترجمه کردند. پس از آن، 
باشد، پرسشنامه ترجمه شده را  پرسشنامه آگاهی داشته

دوباره به انگلیسی ترجمه کرد. سپس، پرسشنامه ترجمه شده 
نسخه اصلی پرسشنامه مقایسه شد و نسخه نهایی با تطبیق  با

 هایابهام آیتم برای رفع. دادن این دو پرسشنامه بدست آمد
با مدرک دکتری  نفر 3سخه نهایی پرسشنامه را پرسشنامه، ن

 شناسی مورد بررسی قرار دادند.تخصصی روان
پژوهش حاضر اصول اخالقی مورد نیاز در پژوهش از  در

کنندگان از روند اجرای پژوهش، جمله آگاهی کامل شرکت
ها، اجازه خروج از پژوهش هر محرمانه ماندن اطالعات آن

آگاهانه  تیرضا نیده است. همچنزمان که بخواهند، رعایت ش
 .دیکنندگان اخذ گرداز شرکت یکتب
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 هادادهتحلیل شیوه  

برای انجام تحلیل  LISREL-8.8و  SPSS-20افزارهای  نرم
های جمعیت ویژگی. آماری مورد استفاده قرار گرفتند

صورت میانگین، انحراف  کنندگان بهشناختی شرکت
گزارش شدند. همسانی درونی  استاندارد، عدد و درصد

ه از با استفاد های مرتبط با تفکر هوسپرسشنامه فراشناخت
مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی روایی  آلفای کرونباخ

لی عام سازه این مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل
استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس از  تأییدی

( متعامد)چرخش واریماکس  باهای اصلی تحلیل مؤلفه
 استفاده شد. همچنین، برای بررسی تحلیل عاملی تأییدی از

آماره نیکویی ، 2χ مجذور کای دو) های برازندگی مدلشاخص
، RMSEAخطای تقریب  ریشه میانگین مجذورات ،برازش

شاخص ، SRMR ریشه استاندارد باقیمانده مجذور میانگین
شده  ی برازش تعدیلشاخص نیکوی، GFIنیکویی برازش 

AGFI ،ای شاخص برازش مقایسهCFI ، شاخص برازش هنجار
 استفاده شد( NNFI شاخص نرم نشده برازندگی، NFIشده 

همزمان با استفاده از ضریب  مالکی از نوع روایی. [25]
ط با های مرتبپرسشنامه فراشناختهمبستگی پیرسون میان 

 یابی شد.باورهای فراشناختی ارز تفکر هوس و مقیاس

 نتایج

ها مشخص شد که پس از تجزیه و تحلیل توصیفی داده
 میانگین) سال 26 تا 18 از های پژوهش حاضر آزمودنی سن
 درصد 71 نمونه این در. بود( 37/2 معیار انحراف و 36/21
 و ارشد کارشناسی مقطع در درصد 25 کارشناسی، مقطع در
 .بودند تحصیل به مشغول دکتری مقطع در درصد 5

توصیفی مربوط به میانگین و انحراف  هایشاخصنتایج 
در  متغیرهای پژوهشدر  هاآزمودنی و دامنه نمرات استاندارد

 .شده است نشان داده 1جدول 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .1 جدول
 دامنه انحراف معیار میانگین متغیرها

 15-32 25/4 59/22 درباره تفکر هوسهای مثبت فراشناخت

 6-24 95/2 21/15 های منفی درباره تفکر هوسفراشناخت

 4-16 86/2 14/11 نیاز به کنترل افکار مرتبط با هوس

 34-69 91/6 93/47 های مرتبط با تفکر هوسنمره کل فراشناخت

 8-22 63/3 76/15 باورهای مثبت درباره نگرانی

 کنترل به مربوط هاینگرانی مورد در منفی باورهای

 خطر و ناپذیری

32/17 85/3 21-9 

 7-23 12/4 37/16 خودآگاهی شناختی

 12-24 96/2 59/17 نیاز به کنترل افکار

 9-21 13/5 43/16 اطمینان شناختی

 42-99 27/11 65/67 نمره کل باورهای فراشناختی

 

 هایبرای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه فراشناخت
مرتبط با تفکر هوس، ابزار مذکور به سه نفر از اساتید 

نظر بوده و تجربه فعالیت بالینی و شناسی که صاحبروان
پژوهشی فراوانی داشتند، ارسال گردید. از متخصصان 

ای )از کامالً درجه 5درخواست شد که بر اساس یک مقیاس 
های مختلف زندگی ا کامالً موافق( به هر یک از ارزشمخالف ت

با در نظر گرفتن ساختار فرهنگی و بومی ایران امتیاز دهند. 
برای تعیین درجه هماهنگی و موافقت  1کندال توافقضریب 

 باشد.می شی یا فرد Nرتبه مربوط به -چندین دسته میان
 هکگیرد توافق کندال در دامنه صفر تا یک قرار می ضریب
بدست آمده  است که از طریق گروه توافقیدهنده درجه نشان
 ، و توافقW=5/1در قوی  ، توافقW>7/1در قوی  )توافقاست 

. براساس نتایج [26]شود( حاصل می W=3/1در  ضعیف
                                                           

1. Kendal’s W 

 یهافراشناختبدست آمده میزان ضریب توافق کندال برای 
رتیب به ت به کنترل افکار ازیننفی و م یهافراشناخت، مثبت

که   (P <111/1بدست آمد ) 74/1و  79/1، 81/1
 باشد.دهنده توافق قوی میان نظرات متخصصان مینشان

های پرسشنامه فراشناخت (ساختار عاملی)روایی سازه 
اکتشافی به شیوه  از راه تحلیل عامل مرتبط با تفکر هوس

های اصلی با چرخش واریماکس مورد بررسی قرار مؤلفه
برای  2که ارزش کسیرز میر الکین ها نشان دادافتهگرفت. ی

 در مورد ماتریس 3مقدار بارتلتو  83/1برداری  کفایت نمونه
بدست آمد. با توجه به نتایج  (P <111/1) هاهمبستگی داده

نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی  تواناین دو آزمون می
 بر اساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد

ه سمطالعه قابل توجیه خواهد بود. تحلیل عاملی اکتشافی 

2. Kaiser-Mayer-Olkin 
3. Bartlett 
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 کردند. واریانس کل را تبیین می درصد از 43/51 عدر مجموعامل  سه عامل قابل تفسیر را شناسایی کرد و این
 

 های مرتبط با تفکر هوسسشنامه فراشناختپرهر عامل و واریانس تبیین شده در  هایآیتم چرخش یافته محتوا و بار عاملی .2جدول 

 چرخش یافته بار عاملی عامل
واریانس تبیین 

 شده

 % 11/24  هوس تفکر درباره مثبت هایفراشناخت

  73/1 .کنم فکر است، انگیزهوس برایم آنچه به باید شوم برانگیخته اینکه برای -1

  66/1 .باشم داشته بهتری احساس که کندمی کمک است، انگیزهوس برایم که چیزهایی تصور -2

  71/1 .داشت خواهم را آن فقدان احساس کمتر کنم؛ تصور است، انگیزهوس برایم که را چیزی من اگر -3

  65/1 .باشم عمل آماده و بگیرم انرژی شودمی باعث انگیزهوس موضوع/فعالیت تصور -4

  64/1 .باشم نگرانی در غرق اینکه نه کنم، فکر انگیزهوس موضوع/ فعالیت درباره تا دارم نیاز من -5

  51/1 .باشم داشته هایمانتخاب روی بیشتری کنترل تا کندمی کمک من به است انگیزهوس آنچه تصور -6

  71/1 .دارم است انگیزهوس که آنچه تصور به نیاز کنم، اجتناب خطاها از آنکه برای -7

 تهدهم، داشمی انجام که آنچه بر بیشتری کنترل احساس که شودمی باعث است انگیزهوس برایم که آنچه تصور -8

 .باشم
75/1  

 %44/16  هوس تفکر درباره منفی هایفراشناخت

  72/1 .شوم متوقف توانمنمی کنم،می انگیزهوس موضوع/فعالیت یک درباره فکر به شروع وقتی -9

  66/1 .کنم جلوگیری آن از توانمنمی آید،می سراغم به انگیزهوس موضوع/فعالیت به مربوط افکار که وقتی -11

  72/1 .کنم متوقف را آن توانمنمی شوند،می شروع انگیزهوس موضوع/فعالیت به مربوط افکار که زمانی -11

 آن اموسوسه انج مقابل در بتوانم که شودمی ترسخت کنم، تصور بیشتر را انگیزهوس موضوع/فعالیت یک هرچه -12

 .کنم مقاومت
74/1  

  67/1 .هستند بادوام همچنان آنها ذهنم، در انگیزهوس تصاویر توقف برای تالش وجود با -13

  64/1 .بیفتد اتفاق این خواهمنمی که زمانی حتی آیند،می ذهنم به انگیزهوس موضوع با مرتبط تصاویر -14

 %88/11  هوس با مرتبط افکار کنترل به نیاز

  77/1 .کرد اجتناب خاص هایهوس مورد در افکار از باید همیشه -15

 است که معنی این به دهم؛می انجام را متفاوتی چیز حالیکه در انگیز،هوس موضوع درباره فکر به دادن ادامه -16

 .ندارم را ذهنم بر غلبه قدرت
77/1  

  77/1 .است ضعف از اینشانه انگیز،هوس موضوع با مرتبط افکار کنترل در ناتوانی -17

 من هیچ که است معنی بدین آن، کردن متوقف برای توانایی بدون انگیزهوس موضوع درباره مداوم تصورات -18

 .ندارم کنترلی
71/1  

دهد نشان می 2 ماتریس بارهای عاملی موجود در جدول
باشند یم 41/1باالتر از  شده استخراجکه تمام بارهای عاملی 

 .ها با آزمون اصلی مطابقت داردمؤلفهدر  هاآیتمو توزیع 

دهد، نتایج نمودار شیب نشان می 1همان گونه که نمودار 
های مؤلفه با ارزش سه وجود( 1اسکری پالت)دامنه عوامل 

 .را نشان داد 1بیشتر از 

 

 پالت( )اسکری عوامل دامنه شیب نمودار .1نمودار 

                                                           
1 Scree Plot 
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شده از نسخه  عاملی استخراج سهبرای آزمون فرضیه 
ا ب های مرتبط با تفکر هوسپرسشنامه فراشناختفارسی 

های استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی از شاخص
 عاملی برازش قابل قبولیسه مدل . برازندگی مدل استفاده شد

نشان داده شده است.  3که در جدول شماره  را نشان داد
به عنوان  3های گزارش شده در جدول شماره شاخص
 .[27]شوند های برازش مدل شناخته میشاخص

 
 های برازش مدل در تحلیل عاملی تاییدیشاخص .3جدول 

 برازش نیکویی نوع شاخص
برازش  برای حدود شاخص

 مورد قبول
 برازش خوب حدود شاخص برای

برازش  حدود شاخص برای

 عالی

مشاهده  اندازه

 شده
 نتیجه برازش

 2x آماره مقدار

(df) 
به درجه  2x آماره نسبت

 5آزادی کمتر از 

به درجه آزادی  2x آماره نسبت

 3کمتر از 

به درجه  2x آماره نسبت

 2آزادی کمتر از 

93/514  (132) 

 

 مورد قبول
value-P  2آزمونx 111/1 

به درجه  2x آماره نسبت

 آزادی
82/3 

RMSEA  خوب 175/1 15/1کمتر از  18/1کمتر از  1/1کمتر از 

SRMR  خوب 164/1 15/1کمتر از  18/1کمتر از  1/1کمتر از 

CFI  خوب 92/1 95/1بیشتر از  9/1بیشتر از  8/1بیشتر از 

NFI  خوب 91/1 95/1بیشتر از  9/1بیشتر از  8/1بیشتر از 

NNFI  خوب 91/1 95/1بیشتر از  9/1بیشتر از  8/1بیشتر از 

GFI  خوب 91/1 95/1بیشتر از  9/1بیشتر از  8/1بیشتر از 

IFI  خوب 92/1 95/1بیشتر از  9/1بیشتر از  8/1بیشتر از 

AGFI  مورد قبول 87/1 95/1بیشتر از  9/1بیشتر از  8/1بیشتر از 

 

های برازش مدل، مدل شاخص 3طبق جدول شماره  
تحلیل عاملی تاییدی مورد اثبات قرار گرفت. در بررسی 
تحلیل عاملی نسخه اصلی این پرسشنامه، سازندگان آن برای 

به ترتیب  NNFI و RMSEA، CFI، GFIهای شاخص
 .[12]را گزارش کردند  96/1و  97/1، 97/1، 15/1مقادیر 

برای بررسی همسانی درونی از آلفای کرونباخ استفاده 
ردار برخو مطلوبیدرونی  شد. نسخه فارسی مقیاس از همسانی

 81/1ای که آلفای کرونباخ برای کل مقیاس بود به گونه
 (. 4 جدول) بدست آمد

 
 های آن با باورهای فراشناختی و مقادیر ضریب آلفای کرونباخ هر مقیاسکر هوس و مؤلفههای مرتبط با تفماتریس همبستگی بین فراشناخت .4جدول 

 
آلفای 

 کرونباخ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 درباره مثبت هایفراشناخت -1

 هوس تفکر
83/1 -          

 درباره منفی هایفراشناخت -2

 هوس تفکر
79/1 **12/1 -         

 با مرتبط افکار کنترل به نیاز -3

 هوس
78/1 **21/1 **29/1 -        

 هایفراشناخت کل نمره -4

 هوس تفکر با مرتبط
81/1 **75/1 **62/1 **66/1 -       

      - 29/1** 22/1** 25/1** 27/1** 81/1 نگرانی درباره مثبت باورهای -5

 مورد در منفی باورهای -6

 به مربوط هاینگرانی

 خطر و ناپذیریکنترل

83/1 **31/1 **31/1 **25/1 **32/1 **26/1 -     

    - 27/1** 31/1** 31/1** 27/1** 24/1** 32/1** 79/1 شناختی خودآگاهی -7

   - 27/1** 35/1** 31/1** 31/1** 41/1** 26/1** 24/1** 85/1 افکار کنترل به نیاز -8

  - 25/1** 24/1** 22/1** 21/1** 26/1** 27/1** 31/1** 23/1** 84/1 شناختی اطمینان -9

 باورهای کل نمره -11

 فراشناختی
86/1 **29/1 **31/1 **24/1 **28/1 **27/1 **34/1 **29/1 **27/1 **29/1 - 

** (11/1> P)  ،* (15/1> P) 
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، از روش پرسشنامهروایی مالکی برای بررسی همچنین 
باورهای  مقیاسبا  همزمان اجرای)روایی همزمان 

که نمره نشان داد  4فراشناختی( استفاده شد، نتایج جدول 
های آن هوس و مؤلفه تفکر با مرتبط هایفراشناختکل 

ای هی با باورهای فراشناختی و مؤلفهمثبت و معنادار ارتباط
آن دارند. بر اساس این نتایج روایی همزمان پرسشنامه 

 باشد.مطلوب میبا تفکر هوس  مرتبط هایفراشناخت

 
های مرتبط با تفکر هوسضرایب پایایی پرسشنامه فراشناخت .5جدول   

براون-ضریب اسپیرمن آلفای کرونباخ تعداد سواالت سازی گاتمنضریب دونیمه   

18 81/1  91/1  89/1  

برای بررسی پایایی پرسشنامه از دو روش محاسبه ضریب 
 هدر شیوسازی استفاده شد. آلفای کرونباخ و روش دونیمه

تقسیم سؤاالت پرسشنامه به دو قسمت زوج  سازی، بادونیمه
-و فرد و با استفاده از شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن

 89/1و  91/1 ، مقدار این ضرایب به ترتیب2و گاتمن 1براون
این  5بدست آمد. طبق نتایج بدست آمده از جدول شماره 

  پرسشنامه از ضریب پایایی مطلوبی برخوردار است. 

 بحث و نتیجه گیری

 های روانسنجیویژگی بررسی حاضر هدف پژوهش  
وس ه با تفکر مرتبط هایفراشناخت پرسشنامه فارسی نسخه

(MDTQ)  در جامعه ایرانی بود. نتیجه بررسی روایی سازه
وس ه با تفکر مرتبط هایپرسشنامه فراشناختنسخه فارسی 

 سه ازس راه تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این مقیا از
هوس،  تفکر مرتبط با مثبت های)فراشناختعامل 

 رلکنت به هوس و نیاز تفکر منفی مرتبط با هایفراشناخت
تشکیل شده است و توزیع  تفکر هوس( با طمرتب افکار
بنابراین، نسخه . آزمون اصلی مطابقت دارد های آزمون باماده

در این آیتم بود.  18و عامل  سهفارسی این مقیاس شامل 
ه عاملی نسخ سهمطالعه نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مدل 

ورد م با تفکر هوس را مرتبط هایپرسشنامه فراشناختفارسی 
تمامی  دار بدست آمدند وداد. همه ضرایب معنی قرارتأیید 

های برازندگی در حد مطلوبی بودند. افزون بر این، شاخص
پژوهش مشابه  های برازندگی مدل در اینشاخص
و نسخه ترکی زبان این  های برازندگی نسخه اصلیشاخص

. در در بررسی تحلیل عاملی نسخه [28و  12] بود پرسشنامه
های نامه، سازندگان آن برای شاخصاصلی این پرسش

RMSEA، CFI، GFI و NNFI  15/1به ترتیب مقادیر ،
را گزارش کردند، همچنین در این  96/1و  97/1، 97/1

پژوهش مدل تک عاملی و مدل دوعاملی این پرسشنامه را 
مورد بررسی قرار دادند که نتایج نامطلوب بود و مدل سه 

 .[12]عاملی تایید شد 
سازی برای بررسی در پژوهش حاضر از روش دونیمه

 زی، باسادونیمهه در شیوپایایی پرسشنامه نیز استفاده شد. 

                                                           
1. Spearman-Brown Coefficient 

تقسیم سؤاالت پرسشنامه به دو قسمت زوج و فرد و با استفاده 
 و گاتمن، مقدار براون-از شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن

همچنین  بدست آمد. 89/1و  91/1 این ضرایب به ترتیب
پرسشنامه های نسخه فارسی سانی درونی عاملهم

استفاده از آلفای  با تفکر هوس با مرتبط هایفراشناخت
با همسانی درونی نسخه اصلی شباهت  83/1تا  78/1کرونباخ 

مقدار این ضریب را برای شت، در نسخه اصلی پرسشنامه دا
 72/1ها در بازه و برای زیرمقیاس 81/1نمره کل پرسشنامه 

های پژوهش همچنین، یافته. [12]گزارش کردند  79/1تا 
 هایپرسشنامه فراشناختنشان دادند که نسخه فارسی 

باورهای فراشناختی و با های آن با تفکر هوس و عامل مرتبط
و همسو با نتایج  داشت رابطه مثبت و معناداری های آنمؤلفه

پژوهش اصلی بود، در پژوهش کسلی و اسپادا بین عامل 
 هوس با پنج زیرمقیاس تفکر مرتبط با مثبت هایتفراشناخ

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز همبستگی مثبت 
مرتبط  منفی هایو بین فراشناخت 35/1تا  21/1معناداری از 

هوس با پنج زیرمقیاس پرسشنامه باورهای فراشناختی  تفکر با
و همچنین  49/1تا  21/1ولز همبستگی مثبت معناداری از 

رمقیاس تفکر هوس با پنج زی با مرتبط افکار کنترل به نیازبین 
پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز همبستگی مثبت 

، البته در پژوهش [12]گزارش شد  51/1تا  16/1معناداری از 
اصلی عالوه بر مقیاس باورهای فراشناختی از مقیاس فراوانی 
 مصرف الکل، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی نیز

برای بررسی اعتبار مالکی پرسشنامه نیز استفاده شده بود. در 
دهنده این است که پرسشنامه کل نتایج پژوهش حاضر نشان

باشد. میهمزمان خوبی برخوردار مالکی از نوع روایی  از حاضر
این نتایج با نظریه فراشناختی ولز در مورد بدکارکردی 

د که این دهروانشناختی همخوانی دارد و پیشنهاد می
های مرتبط با تفکر هوس قبل از راهبردهای کنار فراشناخت

 هایفراشناخت ویژه، کنند. بهآمدن حالت درجازننده پیدا می
 هوس تفکر شروع در است ممکن هوس تفکر مورد در مثبت
 مورد منفی در هایباشد، در حالیکه فراشناخت داشته نقش
د و پس از هوس، در گسترش هیجان منفی نقش دارن تفکر

شوند و به افزایش ولع منجر یک دوره تفکر هوس شروع می

2. Guttman Split-Half Coefficient 
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 شوند.می

بر مبنای نتایج این پژوهش، نسخه فارسی پرسشنامه 
های های مرتبط با تفکر هوس از شاخصفراشناخت

رسد ابزاری روانسنجی مناسبی برخوردار است و به نظر می
ری های پژوهشی باشد. وجود ابزامناسب برای استفاده

کر های مرتبط با تفاستاندارد و معتبر برای ارزیابی فراشناخت
تواند نکات مهمی را برای طراحی مداخالت بعدی هوس می

  فراهم آورد.

 ها و پیشنهادهای پژوهشمحدودیت

تعمیم نتایج پژوهش حاضر به دلیل این که 
ها از یک شهر بودند و معرف جمعیت عمومی کنندهشرکت

ش افزون بر این، این پژوهباید صورت پذیرد.  نیست، با احتیاط
ها های خود گزارشی انجام شده است، بنابراین، این دادهبا داده

. مراکز مشاوره و طبیعتاً درمعرض سوگیری قرار دارد
توانند از این ابزار درکنار سایر های بالینی میکلینیک

  های سنجش به عنوان ابزار تکمیلی استفاده نمایند.روش
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