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Abstract
Aim: The aim of the present research was to examine the
validity, reliability and factor structure of Cognitive
Attentional Syndrome Scale (CAS-1).Method: In this
descriptive study, 472 undergraduate students of
Allamehtabataba'i University were randomly selected, and
the Cognitive Attentional Syndrome Scale was
administered to them. Results:The reliability of the (CAS1) was analyzed using Cronbach's alpha and retest method
with a 50day interval and its correlation coefficients were
0.89 and 0.84 at significant level (P <0.001) respectively.
Validity of the (CAS-1) was estimated using factor
analysis and construct validity method with
implementation of (MCQ-30) and (RRS) questionnaire.
There was a positive and significant correlation coefficient
between the (CAS-1) and (MCQ-30) questionnaires
(0.866) and with(RRS) questionnaire(0.898) at significant
level (P <0.001).Also, the results of exploratory factor
analysis show that the four factors of concern, threating,
coping behaviors, and trust to metacognitive beliefs for
the Cognitive Attentional Syndrome Scale account for
77% of variance. Conclusion: According to the results of
this study, (CAS-1) has the psychometric properties to be
utilized in psychological research and clinical diagnosis.
Keywords: Reliability, Validity, Factor Structure,
Cognitive Attentional Syndrome Scale (CAS-1)
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،  در این پ صوت شهوژ ی یف: روش.) بودCAS-1( توجهی- شناخ یت

   صب و  تر ت باختنا یفداص

دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه الع مه طباطب یئا

 پای یا ی یی::دش ماج    یافتهههها. توجهی روی آنها ان- شدند و مقیاس سندرم شناخ یت
توجهی با اس فت اده از روش آ فل ای رک ونباخ و بازآزمایی اب- مقیاس سندرم شناخ یت
 روزه مورد تح یل ل قرار گرفت و ضرایب همبس یگت آن هب بیترت05 فا هلص زمانی
 اب ا زا هدافتس

 یهجوت- روایی مقیاس سندرم ش تخان ی یی. هب دست آمد0/ 84  و0/98

    یارجا اب              پرسش ان مم مه باوره یتخانشارف یا

روش تح هزاس ییاور و یلماع لیل

 نیب.) رب آورد شدRRS( ) و پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخواریMCQ-30(
      ) باپرسش یتخانشارف یاهرواب همانCAS-1( ((  وت ج  یه-مق  سای س تخانش مردن ییییی یی

) ض رررر یبRRS( ((((((((((((((( ) و پرسش  یراوخشن یهد خساپ کبس همانMCQ-30(
)P<0/001((( ((

) در سطح دانعم ا  یر0/ 898 ( ) و0/ 66 8( همبس یگت مثبت و معنادار

    یدهد هک چه لماع را
  همچنین نتایج تح یل ل عامل ا تک شافی نشان م.هب دست آمد
      رفتارهای مقا هلب ای و م زی ا یاهرواب هب داقتعا ن،  تهدیدیا یب، ن رگ انی و اندیشنا یک
 درصد از واری سنا77 توجهی در کل- فراشناخ یت را رب ای مقیاس سندرم شناخ یت
- مقیاس سندرم ش تخان ی یی، طبق نتایج این پژوهش: نتیجه گیری.را تب یی ن میکند
شها ای روان
توجهی واجد ویژگیهای روانسن یج مورد نیاز براک یارب رد پ هوژ ش ش
.شناخ یت و تشخیصهای با یل نی است
توجهی- یل مقیاس سندرم شناخ یت، ی ساختار عام،  پایای، ا تع بار:کلید واژهها
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مقدمه
در سالهای اخبر رب نقش فرآیندهای مش رت ک ،مثل توجه و حافظ تالالتخا صیخشت رد ،ه ر ت ناوارق روطب یناو ا دیک تسا هدش          
(هاروی 1و هم ،ناراک

 .) 2008م زی ا ناور تالالتخا نیب یدوبمه یالاب ن

نش ا ،یتخ     

خصوص ًاًا ًاًا م زی ا سا یگدرسفا ن اس  ی ((( (((( )MDDو

مها و عوامل مش رت ک مسئول شده است (ارینگ و وا یکت نز .) 2008 ،2در این یب ن،
اخ الالت ت اض رط ا ،یب من رج هب پژوهش در مورد مکانیس 
مهای مؤثر در همبودی میان اخ الالت ت گوناگون شناخ هت شدهاند هک از میان آنها میتوان
فرآیندهای مش رت ک متعددی هب عنوان مکانیس 
هب نشخوار ف ،یرک ن رگ ان ،ی استدالل ،افکار و رفتار اشاره رک د (موسز و اب رررلو .) 2006 ،3رب خی زا لو دننام نارگشهوژپ ززززززززز  4و هم ناراک

(  ) 2009توانس هت اند با گردآوری این فرآیندها در کنار یکدی رگ تحت عنوان نش نخانش ناگنا ییییی  -یهجوت ( ( )CASو رب رسی نیا شقن    
فرآیندها در ایجاد و تداوم اخ الالت ت روان شناخ ،یت مداخالت درمانی طراحی کنند هک تب وانند در زم نا کو ات هههت ررر  ،هب یدوبهب نازیم    
با یرتال دست پیدا کنند (و زل و همکاران 2010 ،؛ وندرهیدن 5و همکاران.) 2012 ،

رب طبق مدل فراشناخ یت اخ الالت ت روان شناخ یت (مدل کار رک د اجرایی خودتنظیمی؛  )S-REFافراد هب این د یل ل در دام اخ یناور لالت
گرفتار میشوند هک در دور باط یل هب نام نشانگان شناخ یت -توجهی گ ری می افتند .در واقع ،اصل بنیادین مدل فراش تخان ی هک تسا نآ   
اخ الت ل روان شناخ یت با فعال شدن نو یع سبک رکفت ناسازگارانه در ارتباط است هک و زلو  سویتم ((( ((((  ) 2009آن را س تخانش مردن یی ییی-
ینامند .این نشانگان ،شامل نو یع
توجهی م 

رکفت رکت ار شونده هب صورت ن رگ ان ،ی نشخوار ف ،یرک توجه متم زکر رب تهدید و راهبردهای

مقا هلب ای ناسازگارانه است .پیامدهای این نشانگان در درازمدت من رج هب تداوم اخ الت ل روانی و تشدید ه جی انها ییی من یف

م ممیشوددد؛ هب

یکننددد و
عنوان مثال ،از آنجایی هک نشخوار ف یرک و ن رگ انی همواره دارای سوگ یری هستند ،توجه فرد را رب اط عال ات من یف متم زکر م مم 
بدین وس هلی موجب ادراک تحریف شدهای از خود و جهان میگردند و یا موجب فعال سا یز و تداوم احساس تهدید شده و از این رو
اض رط اب و افسردگی را رب ای مدت طوالنی تداوم می خب شند (و ،زل .) 2009
شهای یب شماری رب نقش مؤ هفل های نشانگان شناخ یت -توجهی در ایجاد و تداوم اخ الالت ت روان شناخ یت صحه میگذارند.
نتایج پژوه 
رب ای مثال یاف هت های پژوهشی دوپای و الدوسر ،) 2008 ( 6هونگ ،) 2007 ( 7موریس 8و همکاران (  ،) 2005مک الگین و نولن-هوکسما

(  ) 2011و وا یکت نز )4 00 2( 10نشان میدهند هک نمرات افراد در مقیاسهای نشخوار ف یرک و ن رگ ان ،ی پیش ینیب 

کنندهههی افس یگدر
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و

اض رط اب آنها است .همچنین ،پرادوس ) 2011 ( 11ن زی با مروری هک رب چندین پژوهش داشت ،پی رب د ن رگ انی در  40درصد تا  60درصد

از موارد اخ الالت ت اض رط ا ،یب اخ الالت ت خلق ،ی اخ الالت ت جسمانی شکل و اخ الالت ت طیف اس زیک وفرنی حضور دارد، .نیا رب هوالع    
نتایج دو پژوهش ،یب ان کنندهی آن است هک ن رگ انی الع وه رب آن هک خصو یص ات ا یلص اخ  ریگارف بارطضا لالت ((( (((( )GADاس رد ،ت

1. Harvey
2. Ehring& Watkins
3. Moses & Barlow
4. Wells
5. Van der Heiden
5. Dupuy&Ladouceur
6. Hong
7. Muris
8. Mclaughlin& Nolen-Hoeksema
9. Watkins
10. Prados

بررسی ساختار عاملی ،اعتبار و پایایی فرم ...
اخ الالت ت دی رگ مثل اض رط اب اجتم لالتخا ،یعا
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سو و سا ییییییی -اجب فیا ار یمهم شقن زین یگدرسفا و یرا ا       م ممیکننددد (او جنوتال ی یی 1و

همکاران 2011 ،؛ کاواجا و مک ماهون .) 2011 ،2سرانجا ،م دیکسون ،سیسال و ری یل  ) 2012 ( 3پی رب دند هک میتوان با توجه هب تارمن   
یب ماران در نشخوار ف یرک و ن رگ انی ،م زی ان اض رط اب روزان ،ه اجتناب شناخ یت و رفتاری آنها را پیش یب نی رک د.
در واقع ،نشخوار ف یرک و ن رگ انی طب ور خودکار توجه یب مار را هب محرکهایی سوق میدهد هک با مح و ینارگن یاوت
هماهنگ باشد .این امر در درازمدت من رج هب سوگ یری توجه شده و محتوای باورهای تش لیک
تقویت میکند .در همین راستا ،نتایج پژوهشهای گون شقن دیوم نوگا    

یرکف راوخشن   
  

دهنده هی ن رگ انی ار یرکف راوخشن و

م ثؤ ررر س  داجیا رد هجوت یریگو ا یتخانش ناور تالالتخ     

یباشد (و زل و فیش ،ر  .) 2015پس از آن هک یب مار درگ ری نشخوار ف ،یرک ن رگ انی و سوگ یری توجه شد و در دور باطل سندرم شناخ یت -
م 
توجهی هب دام افتاد ،دست خوش ه جی انهای من یف و آزار دهندهای میگردد و رب ای خالص شدن از این شرایط و هب منظور نظم جویی
ه جی ان ،دست هب روشهای مقا هلب ای مثل اجتنا ،ب اس فت اده از مواد و ا کل ل می زند.
با توجه هب اهمیت سندرم شناخ یت -توجهی ( )CASدر رب وز و تداوم مش الک ت روان شناخ ،یت اس فت اده از پرسشنامهای معتبر رظن زا هک   
ساختاری و روان سن یج تأیید شده باشد ضروری هب رظن

م ممیرسددد؛ هب رد همانشسرپ هکنیا هژیو

   موقعیتتتها ییی صیخشت رد ،ینیلاب   

اخ الالت ت ه جی ان ،ی مؤثر بوده است (و ،زل .) 2009
پرسشنامههایی از این دست هک رب ای طراحی روشهای درم ینا و بسانم

سانش ا کوزاس یی ا شزرا ،دنبسانم تالالتخا دجوم یاهر      

باالیی رب ای درمان رگ ان و پژوهش رگ ان حوزه با یل نی دارند .از این رو ،در پژوهش حاضر ن زی الت ش ش زا یریگ هرهب اب ات د

روشها ای

بازآزمایی و آ فل ای رک ونباخ و تح یل ل عام ،یل ویژگیهای روان سن یج مقیاس سندرم شناخ یت -توجهی در نمونهای ایرانی رب رسی گردد
تا در صورت مناسب بودن آن ،ا زب ار کارآمدی در اخ یت ار م صصخت ان این حوزه جهت شناسایی راهبردهای افراد در مقا هلب با اخ تالالت
قرار گ ری د.
رو ش
طرح پژوهش حاضر تو یفیص و همبس یگت است .جامعه آماری این پژوهش ،تمام دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه الع مه طباطبائی
را در رب میگرفت هک در سال تح یلیص

 1396 - 97در رش هت های م لتخ ف ،شاغل هب تح یص ل بودند .با اس فت اده از روش نمونه گ یری چند

مرح هل ای  274ن رف ان خت اب و پرسشنامه روی آنها اجرا گردید .در نمونه گ ،یری دانشکدهها و رش هت ها ج رارق هنومن وز گر سپس ،دنتف   
الک سها و در نهایت ،دانشجویان هب صورت صت ادفی ان خت اب شدند .تعداد دخ رت ان  202ن رف و میان یگ ن سنی آنها ( 20 /8انح رابعم فار   
 2/5و دامنه  ) 18 - 25و تعداد پسران  072ن رف و میان یگ ن سنی آنها ( 21 /7انحراف معیار  2/3و دامنه  ) 26 - 18بود .رضا ایت آزم دو ننیها ا
رب ای ش کر ت در آزمون جلب شد و افرادی هک الع قه مند هب همکاری در مطالعه بودند و در پژوهش ش کر ت داده شدند.
ابزار

در این پژوهش از سه ابزار اندازه گ یری اس فت اده شد هک عبارت بودند از:
 .1مقیاس سندرم شناخ یت -توجهی ( :)CAS-1مقیاس سندرم شناخ یت -توجه ،ی مقیاسی  16مادهای اس یزرا روظنم هب هک ت ا لاعف یب
شدن سندرم شناخ یت -توجهی توسط و زل (  ) 2009ایجاد شده است .مق تخانش مردنس سای یی ی یییی -یهجوت

     

 16س اؤ للل  9درج هههای دارد هک

1. Olatunji
2. Khawaja & McMahon
3. Dickson &Ciesla& Reilly
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رب حسب مقیاسی یترکیل از  0تا  8درجه بندی میشود .در حال حاض ،ر دادههای محدودی رب ای حمای زا ت صخ وصی یجنس ناور تا   
این مقیاس وجود دارد .کسب نمرات با رتال در این مقیاس نشانهی فعال سا یز یب ش رت سندرم شناخ یت -توجهی میباشد.
نشسرپ ا هم

 .2پرسشنامه باورهای فراشناخ یت ( :)MCQ-30ای چ شجنس روظنم هب رازبا ن ن ف رصنع د ر هدش یحارط یتخانشا ا .تس

فراشناخ یت یک مقیاس  30سوا یل خود گزارشی است هک ح هطی های فراشناخ یت زیر را در پنج مقیاس جداگانه اندازه گ یری

  

      
م ممیکنددد:

 -1باورهای مثبت درباره ن رگ ان ،ی  -2باورهای من یف دربارهی ن رگ انی هک با کن رت ل ناپذی یر و خ رط م تر بط هستند -3 ،اطمین یتخانش نا
ضعیف -4 ،زل وم کن رت ل افکار و  -5خودآگاهی شناخ یت (و ،زل  .) 2009این مقیاس رب پایه مدل کار رک د اجرایی خود نظم و زلو شخب
م یت وس دربارهی اخ الالت ت ه جی انی ساخ هت شده است .سؤاالت رب روی یک مقیاس یترکیل از موافق نیستم= 1تا کام ًالًال موافقم= 4پاسخ
داده میشود .ضریب آ فل ای رک ونباخ خرده مقیاس آن از  0/ 72تا  0/ 93گس رت ده است .همبس یگت باز آزمایی در فا هلص زمانی  22تا 811
روز رب ا رب با نمرهی یلک

 0/ 75میباشد (و زل و کا رت ایت-هاتن .)4 00 2 ،ش ری ین زاده دس یریگت (  ،) 1387ضریب همسانی درونی آن را هب
0/ 87؛ و ا تع ب نیا ییامزآزاب را    

کمک ضریب آ فل ای رک ونباخ رب ای کل مقیاس 0/ 91؛ و رب ای خرده مقیاسهای آن در دامنه  0/ 71ات
آزمون را در فا هلص چهار ه هتف ای رب ای کل مقیاس  0/ 73گزارش رک دند.

 .3پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخواری ( :)RRSمقیاس سبک پاسخ نش زا یسایقم ریز یراوخ همانشسرپ     سبکککها ای پاس لون خ ننننن-
هوکسما و مورو ( )1 99 1میباشد .این مقیاس دارای  22سؤال  4گزینهای رکیل ت است هک رب ای دس یت ا یب هب نشخوار ف یرک طراحی شده
است .رت ینور و همکاران (  ،) 2003ضریب آ فل ای این مقیاس را  ،0/ 90ا تع بار باز آزمایی را  0/86گزارش رک دهاند ( هب نق زا ل وی کک ککک 1و

همکاران.) 2010 ،
یافتهها
هب منظور تع یی ن پایایی مقیاس همجوشی ف رک از روشهای بازآزمایی و ثبات درونی اس فت اده شد.
باز آزمایی :هب منظور تع یی ن پایایی بازآزمای ،ی مقیاس سندرم شناخ یت -توجهی ( )CAS-1در فا هلص زمانی  05روزه دوبار رب روی نمونه
مورد مطالعه اجرا شد .ضریب پایایی مقیاس  0/ 84هب دست آمد هک در س حط ( )P<0/001معنادار بود (جدول .)1
جدول  :1ضریب پایایی باز آزمایی مقیاس سندرم شناختی-توجهی ()CAS-1
جنسیت

زنان

مردان

موقعیت اجرا

تعداد

میان یگ ن

تعداد

میان یگ ن

تعداد

میان یگ ن

اجرای اول

402

55 / 43

12 / 87

268

55 / 43

14 / 95

274

54 /98

14 / 56

402

55 / 12

11/ 65

268

56 / 56

15 / 34

274

55 / 78

13 /89

اجرای دوم
ضریب همبس یگت
اجرای اول و دوم

نیب   

انحراف معیار

کل

0/238

0/ 798

انحراف معیار

انحراف معیار

0/ 842

ثبات درونی :رب ای محاسبه ثبات درونی مقیاس سندرم شناخ یت -توجهی ( )CAS-1از ضریب آ فل ای رک ونباخ اس فت اده شد هک رب ا رب دوب
با  0/98بود هک در س حط ( )P<0/001معنادار است.
هب منظور تع یی ن روایی مقیاس سندرم شناخ یت -توجهی ( )CAS-1از روش روایی سازه و تح یل ل عام یل اس فت اده شد.
تح یل ل عام یل  :ا تب دا رب ای رب رسی این هک حجم نمونه ان خت اب شده رب ای تح یل ل عام یل کافی است یا خ ری ؟ از آزمون فک ایت نمونه یرادرب
زیک ر-می یر-ا یکل ن و رب ای این هک مشخص شود همبس یگت یب ن مواد آزمون در جامعه نومزآ زا ،تسین رفص ربارب

رک و تلتراب تی        
1. Yook
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 0/778بدس اشن هک دمآ ت ن هد  ن هد      

اس فت اده شد .با توجه هب این هک حداقل م زی ان مورد پذیرش ( 0/6 )KMOاس شهوژپ نیا رد ،ت    

مناسب بودن حجم نمونه ان خت اب شده رب ای انجام تح یل ل عام یل است .همچنین آزمون رک ویت بار لت ت در س حط
است .این ن هجیت در پژوهش حاض ،ر حا یک است هک سؤاالت مقیاس سندرم ش تخان ی یی -یهجوت

 0/ 99اطمین دانعم نا ار   

( )CAS-1یاراد لماوع لیکشت یارب    

همبس یگت کافی است ،بنا رب این هب کارگ یری روش تح یل ل عام یل مجاز بود .نتایج تح اب یفاشتکا لماع لیل فتسا ا شور زا هد چرخش   
واریما سک

در جدول ( 2و  )3نشان داد مق تخانش مردنس سای یی ی یییی -یهجوت (( )CAS-1در لک

 %77از واری سنا

  

نییبت ار    م ممیکنددد هک

در رب گ ری نده  4عامل است.
جدول  :2مجموع واریانس تبیین شده تحلیل عامل مقیاس سندرم شناختی-توجهی ()CAS-1
عوامل

مجموع مجذور بارهای اس رخت اج شده قبل از رچ خش
درصد رت اکمی واریانس

ارزش ویژه

درصد واریانس

9/ 622

05/ 455

05/432

9/434

28 /323

28 / 867

عامل دوم

5/ 342

30 / 656

60 / 645

5/ 099

22 / 897

45 / 546

عامل سوم

5/112

29 / 543

61 / 765

5/ 768

22 / 321

46 / 656

عامل چهارم

4/ 898

19 / 344

79 / 789

4/ 789

21 / 567

77/343

عامل اول

ارزش ویژه

درصد واریانس

مجموع مجذور بارهای اس رخت اج شده بعد از رچ خش
درصد رت اکمی واریانس

جدول  :3بارهای عاملی مقیاس سندرم شناختی-توجهی ()CAS-1
عامل
1
 .1در ه هتف گذش ،هت هچ مدت زمان رص ف ن رگ انی یا رکفت زیاد دربارهی مش تتالک ان رک دید؟

0.79

تها هب
 .3در ه هتف گذش ،هت رب ای مقا هلب با احساسات و افکار منفیتان ،از اجتناب از موقعی 

هچ م زی ان اس فت اده رک دید؟

 .4در ه هتف گذش ،هت رب ای مقا هلب با احساسات و افکار منفیتان ،از م رص ف ا کل ل و دارو هب

هچ م زی ان اس فت اده رک دید؟

 .8در ه هتف گذش ،هت رب ای مقا هلب با احساسات و افکار منفیتان ،از کن رت ل الع یم هب

0.77
0.76

هچ م زی ان اس فت اده رک دید؟

 .6در ه هتف گذش ،هت رب ای مقا هلب با احساسات و افکار منفیتان ،از الت ش رب ای ف رک ن رک دن هب مش الک ت هب
 .7در ه هتف گذش ،هت رب ای مقا هلب با احساسات و افکار منفیتان ،از اطمینان جویی از دی رگ ان هب

3

0.77

 .2در ه هتف گذش ،هت هچ مدت زمان هب مسائل تهدید رب ان زیگ ( رب ای مثال ،الع یم ،افکار و خ رط ) توجه نمودید؟

 .5در ه هتف گذش ،هت رب ای مقا هلب با احساسات و افکار منفیتان ،از الت ش رب ای کن رت ل ه جی انها هب

2

4

0.78
0.82

هچ م زی ان اس فت اده رک دید؟

هچ م زی ان اس فت اده رک دید؟

هچ م زی ان اس فت اده رک دید؟

0.78
0.77
0.80

 .9باور ن رگ انی یب ش از حد ،میتواند هب من صدمه زب ند را چقدر قبول دارید؟
 . 10باور ه جی انهای شدید خ رط ناکند را چقدر قبول دارید؟

0.74

 .11باور نمیتوانم افکارم را کن رت ل کنم را چقدر قبول دارید؟

0.72

 . 12باور رب خی افکار ،باعث میشوند عقلم را از دست بدهم را چقدر قبول دارید؟

0.90

 . 13باور ن رگ انی هب من کمک میکند تا با مش الک ت مقا هلب کنم را چقدر قبول دارید؟

0.87
0.87

 . 14باور تم زکر رب تهدیدهای بالقوه ،میتواند امن تی م را تضمین کنم را چقدر قبول دارید؟
 . 15باور کن رت ل افکار ،م مسئ هل مهمی است را چقدر قبول دارید؟

0.87

 . 16باور تح یل ل مش تالک م ،هب حل آنها کمک خواهد رک د را چقدر قبول دارید؟

0.89

طبق جدول ( )2و جدول ( )3سؤاالت م بر وط هب زمان درگ یری اف و ینارگن اب دار

هب یکانشیدنا

عن صرد نیرتالاب ،لوا لماع ناو د   

     

واریانس (  ) 28 / 867و عامل دوم تهدیدیا یب (  ،) 45 / 546و عامل سوم رفتارهای مقا هلب ای (  ) 46 / 656و کم رت ین در طوبرم سنایراو دص    
هب عامل چهارم م زی ان ا تع قاد هب باورهای فراشناخ یت ( )77/343است .این تح یل ل عام یل نشان داد هک خرده مقیاسهای جداگانه مق سای
سندرم شناخ یت -توجهی ( )CAS-1هب تنهایی در رب خی از موارد ممکن است جنبههای م یفلتخ از سندرم را بسنجد.
روایی سازه :هب منظور تع یی ن روایی مقیاس س تخانش مردن یی ییی -یهجوت (( )CAS-1از روش روایی هزاس رجا اب ای    پرسش همان یاهرواب   
فراشناخ یت ( )MCQ-30و پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخواری ( )RRSاس فت اده شد .همان طور هک قب ًالًال اشاره شد ،پایایی و روایی این
دو پرسشنامه در مطالعات متعددی هب اثبات رسیده است .نتایج نشان داد هک ضریب همبس یگت یب ن نمرات گروه مورد مطالعه در مقیاس
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س تخانش مردن یی ی یی -یهجوت (( )CAS-1و پرسش نشارف یاهرواب همان ا  یتخ ((((( ( )MCQ-30رب ا اب رب      0/ 66 8و پرسش یهد خساپ کبس همان
نشخواری ( )RRSرب ا رب با  0/ 898است هک در س حط ( )P<0/001معنادار میباشد (جدول .)4

جدول  :4همبستگی بین مقیاس سندرم شناختی-توجهی ( )CAS-1و پرسشنامه باورهای فراشناختی ( )MCQ-30و پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخواری ()RRS
سها
مقیا 

مقیاس سندرم شناخ یت -توجهی ()CAS-1

پرسشنامه باورهای فراشناخ یت ()MCQ-30

پرسشنامه باورهای فراشناخ یت ()MCQ-30

0/ 66 8

-

پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخواری ()RRS

0/ 898

0/ 789

بحث و نتیجه گیری
سندرم شناخ یت -توجهی در دهه اخ ری مورد توجه روانشناسان و روان زپ ش و هدوب ناک  تاعلاطم ا رد ریخ یسانش ببس هزوح
اخ الالت ت روان شناخ ،یت پژوهش رگ ان را هب اندازه گ یری آن الع قه مند رک ده اس .ت

اخ ییی رًاًا س تخانش مردن یی ییی -یهجوت

نامرد و

      

زا یتمسق یانبم

یهای روان شناخ یت قرار گرف هت است .یک تعریف عم یل ا یت از سندرم شناخ یت   -سایقم ،یهجوت س تخانش مردن ییی ی ییییی -یهجوت
اندازه گیر 
( )CAS-1است هک توسط و زل رب ای ارزیا یب ن رگ انیها ا ،تهدی هک یتخانشارف یاهدربهار ،اهد

هب نشارف نامرد و یدنب لومرف ا یتخ        

اخ الالت ت روان شناخ یت م بر وط میشود ،طراحی رک دد .سندرم شناخ یت -توجه ،ی از طریق ا زب ار  16مادهای هک دارای یک مقیاس واحد
یشود .هدف این پژوهش رب رسی م زی ان پایایی و روایی نس هخ فارسی مق تخانش مردنس سای یی ی یییی -یهجوت (( )CAS-1در
است ،ارزیا یب م 
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الع مه طباطبائی بود .یاف هت ها حا یک از پایایی و روایی نس سایقم بسانم
( )CAS-1است .همان طور هک اشاره شد در این مطالعه پایایی مقیاس با روش باز آزمایی هک هب م تد

دددد دددددرم ش تخان ی یی -یهجوت

 05روز دو زا راب هتفرگ هنومن   

شد ،پایایی (  )0/ 84بدست آمد و ثبات درونی مقیاس با محاسبه ضریب آ فل ای رک ونباخ ( )0/98هب دست آمد هک ضریب رضایت خب ش
یباشد .این یاف هت با نتایج پژوهشهای و زل (  ،) 2009فرگاس ،باردین و اورکات (  ) 2012هک پایایی و آ فل ای رک ونب ییالاب خا
و معنادار م 
شهای خود بدست آوردند همخوانی دارد.
در پژوه 
همچنین نتایج تح یل ل عامل ا تک شافی نشان میدهد هک چهار عامل سؤاالت م بر وط هب زمان درگ ینارگن اب دارفا یری    

و اندیش یکان

هب

عنوان عامل اول ،با رتال ین درصد واریانس (  ) 28 / 867و عامل دوم تهدیدیا یب (  ،) 45 / 546و عامل سوم رفتارهای مقا لب هههای (  ) 46 / 656و
کم رت ین درصد واریانس م بر وط هب عامل چهارم م زی ان ا تع قاد هب باورهای فراشناخ یت ( )77/343است .این تح هک داد ناشن یلماع لیل
خرده مقیاسهای جداگانه مقیاس سندرم شناخ یت -توجهی ( )CAS-1هب تنهایی در رب خی از موارد ممکن است

  

جنب هههها ای م یفلتخ

زا

سندرم را بسنجد ،و همچنین یاف هت ها نشان دهنده این است هک نس هخ فارسی مقیاس سندرم شناخ یت -توجهی ( )CAS-1از روایی مناسبی
رب خوردار است .ض گتسبمه بیر ی

یب ن تارمن 

   آزم دو ننیها ا در مق تخانش مردنس سای یی ی یییی -یهجوت ( ( )CAS-1و پرسش همان یاهرواب   

فراشناخ یت ( )0/ 66 8()MCQ-30و با پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخواری ( )0/ 898 ( )RRSبود .هب طور یلک می اوت ننن ن هجیت تفرگ   
هک نس هخ فارسی مقیاس سندرم شناخ یت  -یهجوت (( )CAS-1از پای یا ی یاور و ی یشخب تیاضر 

.تسا رادروخرب نیرتمهم رخآ رد         

محدودیت این پژوهش عبارت بود از محاسبه پایایی و روایی داهنشیپ هک ییوجشناد هورگ کی یور رب         م ممیشوددد رب ریاس یور
گروههای سن ،ی تح یلیص و قومی ن زی اجرا شود.
شناسایی سندرم شناخ یت -توجهی در مراحل اولیهی هب کارگ یری فراشناخت درمانی رب ای درمان رگ ان دشوار است .لع ت ا یلص ای رما ن
آن است هک درمان رگ نمیتواند ن رگ انی و اندیشنا یک را هچ وق یت یب مار در حال تو یص ف ف رک ش است و هچ وق یت این فرآیندها در طول
یشود ،شناسایی کند .مزال است هک ا تب دا درمان رگ و س سپ
جلسه فعال م 

یب مار از وجود فرآیندهای ن رگ ان ،ی اندیش و یبای دیدهت ،یکان

رفتار مقا هلب ای دردسرساز آگاه شوند و تب وانند این فرآیندها را شناسایی کنند .ی یک از راهبردهایی هک رب ای شناسایی سندرم ش تخان ی یی-
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       درمان رگ از یب ماران میخواهد م هب نتخادرپ نامز تد راکفا، بدین منظور. میباشدCAS-1  مقیاس درجه بندی،توجهی وجود دارد
.من یف یا الت ش رب ای س کر وب افکار رب ان زیگ اننده ن رگ انیهایشان را در طول روز ثبت نمایند
تشکر و قدردانی
.بدین وس هلی از دانشجویان دانشگاه الع مه طباطبائی هک یب هیچ چشم داش یت هب کت میل پرسشنامهها پرداختن قدردانی میشود
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