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Abstract
Aim: The purpose of this research, Investigating factor
structure, validity and reliability of the Persian form of
Anxious Thoughts Inventory (AnTI), Thought Control
Questionnaire (TCQ) and White Bear Suppression
Inventory (WBSI) in the Clinical Population And
preparing it as a mental health screening tool in the
clinical population. Methods: In this descriptive study,
567 patients admitted to Razi Educational and Therapeutic
Psychiatric Center were selected by convenience sampling
And completed of Anxious Thoughts Inventory (AnTI),
Thought Control Questionnaire (TCQ) and White Bear
Suppression Inventory (WBSI). 525 of these people
participated in the test-retest procedure after one month.
The data analysis method was Cronbach's alpha test, retest
and factor analysis. Results: By analyzing the factors, 3
factors (meta-worry, social worry and health worry) in
(AnTI), 5 factors (distraction, worry, social control,
punishment and reappraisal) in (TCQ) And 1 factor
(suppression of thought) in (WBSI) were extracted. The
degree of internal consistency of factors questionnaires
and And their retesting reliability at the level (P <0/001),
it was desirable and satisfactory. Conclusion: The results
of this study provide promising evidence about the
applicability of the Persian version of the (AnTI), (TCQ)
and (WBSI) Questionnaires in the Iranian clinical
population.
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 کنترل افکار و سیاهه سرکوب خرس سفید در،پرسشنامهی افکار اضطرابی
جمعیت ایرانی و آماده سازی آن به عنوان یک ابزار غربالگری سالمت روانی در
 نفر از بیماران567 ، در این پژوهش توصیفی: روش.یباشد
 جمعیت بالینی م
بستری در مرکز آموزشی و پژوهشی روانپزشکی رازی به صورت نمونه گیری در

 کنترل افکار و سیاهه،دسترس انتخاب شدند و پرسشنامههای افکار اضطرابی
 نفر از این افراد پس از یک ماه در525 .سرکوب خرس سفید را کامل کردند
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 عامل (پرت5 ،)AnTI(  اضطراب اجتماعی و اضطراب سالمتی) در،(فرانگرانی

1 ) وTCQ(  تنبیه و ارزیابی دوباره) در، کنترل اجتماعی، نگرانی،کردن حواس

 میزان همسانی درونی.) استخراج شدWBSI( عامل (سرکوب فکر) در
) مطلوب وP<0/001( لهای پرسشنامهها و پایایی باز آزمایی آنها در سطح
 عام
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 سرکوب خرس سفید در جمعیت بالینی ایران را فراهم م
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مقدمه
در سالهای اخیر بر نقش فرآیندهای مشترک ،مثل توجه و حافظه ،در تشخیص اختالالت روانی بطور قراوان تاکید شده است
(هاروی 2و همکاران .) 2008 ،میزان باالی همبودی بین اختالالت روان شناختی ،خصوص ًاًا میزان افسردگی اساسی ( )MDDو

اختالالت اضطرابی ،منجر به پژوهش در مورد مکانیسمها و عوامل مشترک مسئول شده است (ارینگ و واتکینز .) 2008 ،3در این بین،
فرآیندهای مشترک متعددی به عنوان مکانیسمهای مؤثر در همبودی میان اختالالت گوناگون شناخته شدهاند که از میان آنها میتوان
مپیوسته را
به نشخوار فکری ،نگرانی ،استدالل ،افکار و رفتار اشاره کرد (موسز و بارلو .) 2006 ،4فراشناخت گسترهای از عواملی بهه 

یگیرند .فراشناخت را میتوان در
یکند که دانش یا فرایندهای شناختی دخیل در تفسیر ،پایش یا کنترل شناخت را دربر م 
توصیف م 
سه حیطه دانش فراشناختی ،5تجربههای فراشناختی 6و راهبردهای فراشناختی 7تقسیم کرد (مک اووی و همکاران .)5102 ،در رویکرد

فراشناختی ،فرض اصلی این است که باورها در اختالالت روان شناختی شامل مؤلفههای فراشناختی هستند که روش مقابله و فعالیت
خدهی افراد به افکار منفی ،باورها ،عالئم و
تفکر افراد را هدایت میکنند .باورهای فراشناختی ،کلید و راهنمایی است که شیوه پاس 
یانجامد (سولم و
یدهد و نیروی محرکهای در پس الگوی تفکر مسموم که به رنج روانی و هیجانی م 
هیجانها را تحت تأثیر قرار م 
همکاران .)5102 ،برخی از پژوهشگران مانند ولز 8و همکاران (  ) 2009توانستهاند با گردآوری این فرآیندها در کنار یکدیگر تحت

عنوان نشانگان شناخنی-توجهی ( )CASو بررسی نقش این فرآیندها در ایجاد و تداوم اختالالت روان شناختی ،مداخالت درمانی

طراحی کنند که بتوانند در زمان کوتاهتر ،به میزان بهبودی باالتری دست پیدا کنند (ولز و همکاران0102 ،؛ وندرهیدن 9و همکاران،
.)2102
بر طبق مدل فراشناختی اختالالت روان شناختی (مدل کارکرد اجرایی خودتنظیمی؛  )S-REFافراد به این دلیل در دام اختالل روانی
گرفتار میشوند که در دور باطلی به نام نشانگان شناختی-توجهی گیر می افتند .در واقع ،اصل بنیادین مدل فراشناختی آن است که
اختالل روان شناختی با فعال شدن نوعی سبک تفکر ناسازگارانه در ارتباط است که ولز و متیوس (  ) 2009آن را سندرم شناختی-
توجهی مینامند .این نشانگان ،شامل نوعی تفکر تکرار شونده به صورت نگرانی ،نشخوار فکری ،توجه متمرکز بر تهدید و راهبردهای
مقابلهای ناسازگارانه است .پیامدهای این نشانگان در درازمدت منجر به تداوم اختالل روانی و تشدید هیجانهای منفی میشود؛ به
عنوان مثال ،از آنجایی که نشخوار فکری و نگرانی همواره دارای سوگیری هستند ،توجه فرد را بر اطالعات منفی متمرکز میکنند و
بدین وسیله موجب ادراک تحریف شدهای از خود و جهان میگردند و یا موجب فعال سازی و تداوم احساس تهدید شده و از این رو
اضطراب و افسردگی را برای مدت طوالنی تداوم میبخشند (ولز.) 2009 ،
شهای بی شماری بر نقش مؤلفههای نشانگان شناختی-توجهی در ایجاد و تداوم اختالالت روان شناختی صحه میگذارند.
نتایج پژوه 

برای مثال یافتههای پژوهشی دوپای و الدوسر ،) 2008 ( 10هونگ ،) 2007 ( 11موریس 12و همکاران (  ،) 2005مک الگین و نولن-
1. Harvey
2. Ehring & Watkins
3. Moses & Barlow
4. Metacognitive Knowledge
5. Metacognitive Experiences
6. Metacognitive Strategies
7. Wells
8. Van der Heiden
9. Dupuy & Ladouceur
10. Hong
11. Muris
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سهای نشخوار فکری و نگرانیو کنترل فکر پیش بینی
هوکسما )1102( 13و واتکینز ) 2004 ( 14نشان میدهند که نمرات افراد در مقیا 

کنندهی افسردگی و اضطراب آنها است .همچنین ،پرادوس )1102( 15نیز با مروری که بر چندین پژوهش داشت ،پی برد نگرانی در

 40درصد تا  60درصد از موارد اختالالت اضطرابی ،اختالالت خلقی ،اختالالت جسمانی شکل و اختالالت طیف اسکیزوفرنی
حضور دارد .عالوه بر این ،نتایج دو پژوهش ،بیان کنندهی آن است که نگرانی عالوه بر آن که خصوصیات اصلی اختالل اضطراب
فراگیر ( )GADاست ،در اختالالت دیگر مثل اضطراب اجتماعی ،اختالل وسواسی-اجباری و افسردگی نیز نقش مهمی را ایفا

میکنند (اوالتونجی 16و همکاران1102 ،؛ کاواجا و مک ماهون .)1102 ،17سرانجام ،دیکسون ،سیسال و ریلی )2102( 18پی بردند که
میتوان با توجه به نمرات بیماران در نشخوار فکری و نگرانی ،میزان اضطراب روزانه ،اجتناب شناختی و رفتاری آنها را پیش بینی

کرد.
پژوهش روی راهبردهای کنترل افکار ،اجزای آنها و تاثیرشان بر رفتار ،از زمانی آغاز شد که وگنر و همکاران ،پارادایم سرکوبی
تفکر را در حوزه سبب شناسی اختاللهای روانی معرفی کردند (ولز و دیویس .) 1994 ،مراد از سرکوبی ،تالش تعمدی برای
نیندیشیدن درباره یک موضوع یا فکر خاص است .در این فرآیند ،هدف اصلی ،سرکوبی افکار مزاحم و ناخواسته ناراحت کننده
است .این گونه افکار و تالش برای کنترل آنها از پیشایندها و یا همبستههای برخی از مشکالت روان شناختی هستند .در این راستا،
شها نشان دادهاند افکار ناخوانده و به لحاظ ذهنی غیرقابل کنترل ،ویژگی اصلی اختاللهایی مانند وسواسی-اجباری (رینولدز و
پژوه 
ولز ،) 1999 ،خود بیمارانگاری (فهم و هوبر ،) 2004 ،اضطراب منتشر (کولز و هیمبرگ ،) 2005 ،افسردگی (روسیس و ولز،) 2008 ،
استرس پس از ضربه (اسکارپا ،ویلسون و ولز ،) 2009 ،اختاللهای خوردن ،سوء مصرف مواد و اختالل بیش فعالی-نقص توجه در
بزرگساالن (آبراموویتز و شویگر ) 2009 ،هستند.
شهای متعددی نیز در مورد اعتبار بین فرهنگی مدلهای فراشناختی در تبیین اختالالت روانی در جمعیت ایرانی انجام شده است
پژوه 
(برای مثال ،دستگیری و تقوی 387 1 ،؛ میکائیلی منیع 1389 ،؛ فتی ،موتابی ،مولودی و ضیایی .) 1389 ،این مطالعات عموم ًاًا از
یهای
شها در حالی انجام شدهاند که ویژگ 
پرسشنامهی افکار اضطرابی ( )AnTIو کنترل افکار ( )TCQاستفاده کردهاند ،اما این پژوه 
یهای روان سنجی ابزارهای
روان سنجی ابزارهای فراشناختی در جمعیت بالینی ناشناخته باقی مانده است .بنابراین ،بررسی ویژگ 
مربوط به نظریهی فراشناختی ضروری بنظر میرسد.
پرسشنامهی كنترل فكر (ولز و دیويس  ) 1994 ،كي  ابزار  30مادهای است ك  ه با هدف بررس  ي سازمان یافتهی راهبردها  ي سازگارانه و
ناسازگارانهی كنترل افكار مزاحم در گروههای گوناگون تدوين شده است .مادههای اولیهی اين پرسشنامه از راه مصاحبهی نيمه
ساختار ي  افته با افراد بيمار و غير بيمار جمع آرو  ي شد .در اين مصاحبه از افراد خواسته شد تا راهبردها  ي مورد استفادهی خود را برا  ي
مقابله با افكار مزاحم توضيح دهند .یافتههای مربوط به تحليل عامل  ي نسخهی اولیهی پرسشنامه در مورد دانشجويان  6عامل را شناسا  يي
كرد .اين عاملها راهبردها  ي رفتار  ي پرت كردن حواس ،راهبردها  ي شناخت  ي پرت كردن حواس ،ك  نترل اجتماعي ،نگراني ،تنبيه و
ارزياب  ي دوباره را شامل میشدند ،اما در نسخهی نها  يي پرسشنامه ،راهبردها  ي رفتار  ي و شناخت  ي پرت كردن حواس با كي  ديگر تر يك ب
شدند و  كي  عامل را تش يك ل دادند .در مطالعهی رينولدز و ولز (  ) 1999در مورد بيماران مبتال به اختالل افسردگ  ي اساس  ي و اختالل
12. Mclaughlin & Nolen-Hoeksema
13. Watkins
14. Prados
15. Olatunji
16. Khawaja & McMahon
17. Dickson & Ciesla & Reilly
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استرس پس از سانحه ) 6 (PTSDعامل استخراج شد .به بيان ديگر ،راهبردها  ي شناخت  ي و رفتار  ي پرت كردن حواس دوباره به صورت
لهای مجزا ظاهر شدندِِ .فِف ِهِهم و هوير (  ) 2004ساختار عامل  ي پرسشنامه را در مورد دانشجويان و بيماران مبتال به اختالالت اضطراب  ي
عام 
لهای متفاوت  ي ظاهر
گوناگون در آلمان بررس ك ي ردند .در اين مطالعه 5 ،عامل متمايز ظاهر شد ،اما مادههای  18 ،3و  24روي عام 
لها بارگذار  ي نشد .لوسيانو و همكاران (  ) 2006با استفاده از مدل  5عاملي ،تحليل
شدند و مادههای  2و  15رو  ي هيچ  كي  از عام 
لهای تئور  يكي ناهماهنگ
عامل تأ يي د  ي را در مورد پرسشنامهی كنترل فكر بكار بردند و دريافتند ك  ه براساس اين مدل چند ماده با عام 
هستند .بنابراين ،آنان  14ماده را حذف ك  ردند و  كي  نسخهی  61مادهای از پرسشنامهی كنترل فكر را ارائه دادند .تحليل عامل  ي تأ يي د  ي
بر نسخهی جديد نشان داد ك  ه مدل  5عامل  ي به اندازهی كاف  ي همخوان است و تمام مادهها رو  ي عاملهای پيش بين  ي شده قرار گرفتند.
لهای نگران  ي و تنبيه با پرسشنامهی حالت نگران  ي
مطالعات مربوط به روا  يي همگرا  ي پرسشنامهی كنترل فكر نشان دادهاند ك  ه عام 
پنسيلوانيا ) (PSWQو زير مقياس ك  نترل ذهن  ي مختل پرسشنامهی پادووا )( (PIولز و ديويس ،) 1994 ،اختالل استرس حاد (واردا و
برايانت ) 1999 ،و اختالل وسواسي -جبر  ي (امير ،كاشمان و فوا ) 997 1 ،ارتباط  ي مثبت و معني دار دارندِِ .فِف ِهِهم و هوير ( )2 00 2نيز
دريافتند ك  ه در جمعيت دانشجو يي  ،اضطراب ،افسردگ  ي و نگران  ي با عامل تنبيه ارتباط مستقيم و معني دار  ي دارد .همچنين ،بين عامل

نگران  ي و پرسشنامهی اضطراب بك )BAI) 19ارتباط  ي مستقيم و معني دار وجود داشت .سه مطالعه ،اعتبار بازآزما  يي و همسان  ي درون  ي
لهای پرت كردن حواس،
پرسشنامهی كنترل فكر را را بررس  ي کردهاند .در مطالعهی ولز و ديويس (  ) 1994ميزان همسان  ي درون  ي عام 
كنترل اجتماعي ،نگراني ،تنبيه و ارزياب  ي دوباره به ترتيب  0/ 64 ،0/17 ،0/ 79 ،0/ 72و  0/ 67بود .در مطالعهی رينولدز و ولز (  ) 1999در
مورد گروههای بالين  ي نتايج مشابه  ي بدست آمد ،اما در پژوهش فهم و هوير (  ) 2004ميزان همسان  ي درون  ي نسخهی آلمان  ي پرسشنامه
كمتر بود (نگراني=  ،0/55تنبيه= ،0/16ارزياب  ي دوباره=  ،0/ 63پرت كردن حواس=  0/ 76و ك  نترل اجتماعي=  .)0/ 85ميزان اعتبار
لهای پرت كردن حواس ،ك  نترل اجتماعي ،نگراني ،تنبيه و ارزياب  ي دوباره با فاصلهی  6هفته به ترتيب ،0/ 38 ،0/ 86
بازآزما  يي عام 
 0/ 67 ،0/ 27و  0/ 83بود (ولز و ديويس.) 1994 ،
پرسشنامهی افكار اضطراب  ي (ولز  ) 1994 ،كي  ابزار چندبعد  ي ارزياب  ي نگرانیها است .مادههای اين پرسشنامه از مصاحبه با بيماران مبتال
به اخالل اضطراب منتشر و اختالل پان  كي بدست آمد .ساير مادهها از پرسشنامهی افسردگ  ي بك ،پرسشنامهی وسواس-جبر  ي مادزل  ي
و پرسشنامهی اضطراب صفت برگرفته شد .نتايج مربوط به تحليل عامل  ي نشان داد ك  ه اين ابزار از سه عامل نگران  ي اجتماعي ،نگران  ي
ًال شناخت  ي دارند ،اما عامل فرانگران  ي مادههایی را در
سالمت  ي و فرانگران  ي تش يك ل شده است (ولز .) 1994 ،دو عامل نخست ماهيت  ي کام ًال

بر میگیرد كه جنبههای فرا شناخت  ي ارزياب  ي خود نگران ي ي ا "نگران  ي دربارهی نگران ي ي ا نگران  ي نوع  "IIرا میسنجند (برا  ي مثال"،از

لهای نگران  ي اجتماعي ،نگران  ي سالمت  ي و
اينكه نمیتوانم افكارم را آن گونه ك  ه میخواهم كنترل ك  نم ،نگرانم") .همسان  ي درون  ي عام 
فرانگران  ي به ترتيب  0/ 81 ،0/ 84و  0/ 75گزارش شده است .پايا  يي بازآزما  يي به فاصلهی  6هفته برا  ي عامل نگران  ي اجتماع  ي ،0/ 76
برا  ي نگران  ي سالمت  ي  0/ 84و برا  ي عامل فرانگران  ي  0/ 81بود (ولز .) 1994 ،بهرام  ي و رضوان نيز ميزان همسان  ي درون  ي نگران  ي سالمتي،
نگران  ي اجتماع  ي و فرانگران  ي را در دانش آموزان ايران  ي به ترتيب  0/ 67 ،0/ 76و  0/ 68گزارش ك  ردند (بهرامي و رضوان.) 386 1 ،
مطالعات ك ي ه با استفاده از پرسشنامهی افكار اضطراب  ي در مورد مدل فراشناخت  ي اختالالت اضطراب  ي انجام شدهاند ،به گونهی ضمن  ي
روا يي همگرا و افتراق  ي اين ابزار را تأ يي د میکنند .برا  ي مثال ،ولز و ك  ارتر (  ) 1999دريافتند ك  ه نگران  ي نوع  IIيا فرانگرن  ي در مقايسه
با نگران  ي نوع  Iو اضطراب صفت به گونهای مؤثرتر نگران  ي آسيب شناخت  ي را پيش بين  ي میکند .همچنين ،آنان (ولز و ك  ارتر) 2001 ،
- Beck Anxiety Inventory
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در مطالعهی ديگر  ي گزارش ك  ردند ك  ه عامل فرانگران  ي به گونهای مؤثر بيماران مبتال به اختالل اضطراب منتشر را از بيماران مبتال به
لهای
هراس اجتماعي ،اختالل وحشت زدگ  ي و افراد بهنجار متمايز میسازد .مطالعهی ولز و پاپاجورجيو نيز نشان داد ك  ه عام 
پرسشنامهی افكار اضطراب  ي با پرسشنامهی نگران  ي ايالت پنسيلوانيا ارتباط  ي مثبت دارند (ولز و پاپاجورجيو .) 2001 ،مطالعات اخير نيز
حساس بودن پرسشنامهی افكار اضطراب  ي را به تأثيرات درمان در بيماران مبتال به اختالل اضطراب منتشر تأ يي د کردهاند (ولز و يك  نگ،
.) 2006
با توجه به اهمیت راهبردهای کنترل فکر و افکار اضطرابی و سرکوب فکر در بروز مشکالت روانشناختی ،استفاده از پرسشنامهای
معتبر که از نظر ساختاری تأیید شده باشد ضروری به نظر میرسد؛ به ویژه این که پرسشنامههای فوق در موقعیتهای بالینی ،به ویژه
شهای درمانی مناسب و شناسایی
در تشخیص اختالالت هیجانی ،مؤثر بوده است .پرسشنامههایی از این دست که برای طراحی رو 
سازوکارهای موجد اختالالت مناسبند ،ارزش باالیی برای درمانگران و پژوهشگران حوزه بالینی دارند .بر این اساس ،هدف این
یهای روان سنجی پرسشنامهی کنترل فکر و پرسشنامهی افکار اضطرابی و سیاهه سرکوب خرس سفید در
پژوهش بررسی ویژگ 
جمعیت بالینی است.
روش
طرح پژوهش حاضر توصیفی-روانسنجی است .جامعهی آماری این پژوهش را تمام بیماران مبتال به انواع اختالالت روان شناختی
بستری در مرکز آموزشی و پژوهشی روانپزشکی رازی در سال  6931بودند 567 .نفر از بیماران بستری به صورت نمونه گیری در
دسترس انتخاب شدند و پرسشنامههای پژوهش را کامل کردند 525 .نفر از این افراد پس از یک ماه در فرآیند آزمون-بازآزمون
شرکت کردند 260 .نفر از آزمودنیها مرد و  307نفر از آزمودنیها زن بودند .میانگین سنی آزمودنیها نیز  )S=4/55( 28بود.
همچنین از آزمودنیها رضایت نامهی کتبی شرکت در پژوهش گرفته شد.
ابزار
الف -پرسشنامهی افکار اضطرابی ( :)AnTIاین پرسشنامه توسط ولز (  ) 1994برای اندازه گیری سه حوزهی نگرانی سالمتی ،نگرانی
اجتماعی و فرانگرانی ساخت شد .این پرسشنامه با استفاده از یک مقیاس لیکرت  4درجهای نمره گذاری میشود.
ب -پرسشنامه کنترل افکار ( :)TCQاین پرسشنامه توسط ولز و دیویس (  ) 1994با هدف بررس  ي سازمان یافتهی راهبردها  ي سازگارانه
و ناسازگارانهی كنترل افكار مزاحم در گروههای گوناگون تدوين شده است .این پرسشنامه از یک مقیاس لیکرت  4درجهای
برخوردار است .نمرهی هر عامل از راه مجموع مادههای مربوط به آن عامل بدست میآید .در عامل کنترل اجتماعی مادههای  8 ،5و
 12به صورت معکوس نمره گذاری میشوند.
ج -سیاهه سرکوب خرس سفید ( :)WBSIسیاهه  15مادهای خرس سفید توسط وگنر و زاناکس (  ) 1994برای سنجش تمایل به
سرکوب فکر ساخته شده است .دامنه پاسخ به هر ماده این سیاهه از  1تا  5است .این آزمون از روایی پیش بین و همگرایی خوبی
برخوردار است .همچنین دارای همسانی درونی و اعتبار بازآزمایی خوبی است و ضرایب بازآزمایی آن از  0/ 87تا  0/ 89گزارش شده
است.
د -پرسشنامهی سالمت روانی ( :)GHQ-28این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هيلر ( ) 987 1طراحي شده است .اين پرسشنامه از 28
سؤال تش يك ل شده و داراي چهار مقياس است كه هر كدام از اين مقیاسها  7سؤال دارد .مقیاسهای پرسشنامه سالمت عمومي
عبارتنداز :عالئم جسماني ،اضطراب ،نارسا يي در عملكرد اجتماعي و افسردگ  ي شديد .روش نمره گذاري پرسشنامه به اين شكل
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است كه  4نمره براي مقیاسهای فرعي و كي

نمره نيز به كل مواد پرسشنامه مربوط میشود .نمره  23و باالتر نشانگر عدم سالمت

رواني و نمره پایینتر از  23نشانگر سالمت رواني است.
روش اجرا
به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامهی کنترل فکر و پرسشنامهی افکار اضطرابی از روش تحلیل عاملی اکتشافی ،و به منظور
بررسی اعتبار آزمون-بازآزمون و روایی همگرایی پرسشنامهها ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .همچنین ،با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ میزان همسانی درونی دو ابزار اندازه گیری شد.
یافتهها
پرسشنامهی افکار اضطرابی ()AnTI
ساختار عاملی پرسشنامهی افکار اضطرابی از راه تحلیل عامل اکتشافی به شیوهی مؤلفههای اصلی مورد بررسی قرار گرفت .مقدار
ارزش کیسرزمیرالکین  0/ 92و همچنین ،میزان بارتلت-کرویت  56 34 / 43در سطح ( )P<0/001بدست آمد .تحلیل عاملی مؤلفههای
اصلی با چرخش واریماکس  3عامل قابل تفسیر را شناسایی کرد و این  3عامل در کل 48 / 89 ،درصد از واریانس کل را تبیین کرد .با
لها با محتوای پرسشنامهی اصلی ،این عوامل با نامهای فرانگرانی ،اضطراب اجتماعی و اضطراب
توجه ،به همخوانی محتوای این عام 
لها به ترتیب  71/ 43 ، 21 /55و  13 / 30بود.
سالمتی نام گذاری شدند .ارزش هر کدام از عام 
جدول  )1محتوا و بارعاملی سؤاالت و واریانس تبیین شده پرسشنامه افکار اضطرابی
عامل

ماده

اضطراب اجتماعی

فرانگرانی

ینگرم ...
سؤال  :3وقتی به آیندهام م 

عاملی
0/ 72

یکنم در زندگی چیزهایی ...
سؤال  : 21فکر م 

0/ 69

سؤال  :61بدون اینکه بخواهم افکار ناخوشایند ...

0/ 63

یدهم ...
سؤال  : 13به حدی به ناامیدی بها م 

0/ 59

یخواهم ...
یتوانم افکارم را آنگونه که م 
سؤال  : 11از اینکه نم 

0/55

سؤال  :6در پاک کردن ذهنم ...

0/93

سؤال  :22افکار تکرار شوندهای مانند ...

0/ 38

سؤال  : 12نگرانم از این مردم ...

0/ 69

سؤال  : 20نگرانم که آدم احمقی ...

0/ 68

سؤال  :8از اینکه در حضور افراد غریبه حرف ...

0/ 68

سؤال  :9نگرانم که نتوانم انتظارات مردم ...

0/ 57

سؤال  :1در مورد وضع ظاهرم ...

0/ 53

یرسد ...
سؤال  : 18نگرانم که نتوانم آنطور که بنظر م 

0/ 53

یشوم ...
سؤال  : 14به راحتی پریشان م 

اضطراب سالمتی

بار

21 /55

71/ 43

0/44

سؤال  :71نگران شکستها و ضعفهایم هستم ...

0/ 41

سؤال  : 15وقتی به یک بیماری جزئی ...

0/ 79

سؤال  :7نگران سکته قلبی ...

0/ 73

سؤال  :4اگر دچار عالئم جسمی غیرمنتظرهای شوم ...

0/ 62

یکنم که به یک بیماری جدی ...
سؤال  :5فکر م 

0/ 57

سؤال  :2نگران عالئم ...

0/55

سؤال  : 19نگران مردن هستم ...

0/55

یام هستم ...
سؤال  :01نگران سالمت جسم 

واریانس

0/ 32

13 / 30
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روایی همگرایی پرسشنامهی افکار اضطرابی از روش میزان همبستگی آن با پرسشنامه سالمت عمومی ( )GHQ-28مورد بررسی قرار
گرفت .هر سه عامل نگرانی سالمتی ،نگرانی اجتماعی و فرانگرانی به گونهای مثبت و معنی دار با زیر مقیاسهای سالمت عمومی
ارتباط مثبت و معنی داری ( )P<0/001دارند.
لهای پرسشنامه سالمت عمومی
جدول  )2ارتباط عاملهای پرسشنامه افکار اضطرابی با عام 
AnTI
نگرانی اجتماعی

GHQ-28

نگرانی سالمتی

فرانگرانی

افسردگی

0/ 41

0/ 42

0/ 48

اضطراب

0/ 57

0/ 40

0/ 62

عالیم بدنی

0/93

0/ 32

0/ 40

اختالل در کارکرد اجتماعی

0/ 54

0/ 36

0/ 58

کل

0/ 59

0/ 47

0/ 66

لهای فرانگرانی ،اضطراب اجتماعی و اضطراب سالمتی به ترتیب  0/ 87 ،0/ 83و  0/ 77بدست آمد .ضریب
میزان همسانی درونی عام 
آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/39بود .همچنین  525نفر از بیماران به فاصله یک ماه پرسشنامهی افکار اضطرابی را کامل کردند.
ضریب پایایی مقیاس به روش آزمون دوباره  0/ 90و به روش دونیمه سازی  0/88بود .پایایی آزمون-بازآزمون زیر مقیاسهای
فرانگرانی ،اضطراب اجتماعی و اضطراب سالمتی به ترتیب  0/ 80 ،0/ 76و  0/ 77بدست آمد.
جدول  )3همسانی درونی و اعتبار باز آزمایی پرسشنامهی افکار اضطرابی
آلفای کرونباخ

ضریب آزمون-بازآزمون

فرانگرانی

0/ 83

0/ 76

اضطراب اجتماعی

0/ 87

0/ 80

اضطراب سالمتی

0/ 77

0/ 77

پرسشنامه کنترل افکار ()TCQ
ساختار عاملی پرسشنامهی کنترل افکار از راه تحلیل عامل اکتشافی به شیوهی مؤلفههای اصلی مورد بررسی قرار گرفت .مقدار ارزش
کیسرزمیرالکین  0/ 82و همچنین ،میزان بارتلت-کرویت  5 134 5/ 77در سطح ( )P<0/001بدست آمد .تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی
با چرخش واریماکس  5عامل قابل تفسیر را شناسایی کرد و این  5عامل در کل 47 / 89 ،درصد از واریانس کل را تبیین کرد .با توجه،
لها با محتوای پرسشنامهی اصلی ،این عوامل با نامهای پرت کردن حواس ،نگرانی ،کنترل اجتماعی ،تنبیه
به همخوانی محتوای این عام 
لها به ترتیب  8/ 82 ،8/ 57 ،9/ 56 ، 12 / 78و  7/ 67بود.
و ارزیابی دوباره نام گذاری شدند .ارزش هر کدام از عام 
جدول  )4محتوا و بارعاملی سؤاالت و واریانس تبیین شده پرسشنامه کنترل افکار

نگرانی

پرت کردن حواس

عامل

ماده

بار عاملی

سؤال  :9به جای آنکه خودم را به کاری مشغول ...

0/ 77

یکنم ...
سؤال  : 21به چیز دیگری فکر م 

0/ 75

سؤال  :61به جای آن به افکار خوشایند ...

0/17

سؤال  :1به جای آن تصویر مثبت ...

0/ 69

یبرم ...
سؤال  : 19کاری را که از آن لذت م 

0/ 57

یکنم ...
سؤال  : 30خودم را به چیزی مشغول م 

0/ 50

یهای گذشتهام ...
سؤال  : 24به جای آن به نگران 

0/ 69

یپردازم ...
یهایم م 
سؤال  :7به دیگر نگران 

0/ 68

سؤال  :22در مورد مشکالت کوچکتری که دارم ...

0/ 65

سؤال  : 26روی افکار منفی متفاوتی ...

0/ 59

کتر ...
سؤال  : 18به جای آن به موضوعات کوچ 

0/ 53

واریانس

12 / 78

9/ 56
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سؤال  :4به جای این فکر ،افکار منفی پیش پا افتادهای ...

تنبیه

کنترل اجتماعی

0/ 50

یدارم ...
سؤال  :8فکرم را برای خودم نگه م 

0/ 78

یپرسم که آیا آنها افکار مشابهی ...
سؤال  : 25از دوستانم م 

0/ 67

یک نم . . .
سؤال  :5در مورد فکرم با کسی صحبت نم 

0/ 62

یکنم ...
سؤال  : 29با دوستی در مورد فکرم صحبت م 

0/ 62

یکنم که دوستانم چگونه با چنین افکاری کنار ...
سؤال  :71بررسی م 

0/55

یکنم ...
سؤال  : 12از بحث کردن در مورد فکرم اجتناب م 

0/ 51

یکنم ...
سؤال  :6خودم را به خاطر فکر کردن به افکار تنبیه م 

0/ 72

یشوم ...
سؤال  : 11به خاطر چنین فکری از خودم عصبانی م 

0/16

یزنم ...
سؤال  : 15به خودم سیلی م 

0/ 58

سؤال  :2به خودم می گویم که زیاد احمق نباشم ...

0/ 49

سؤال  : 28به خودم می گویم که اگر به آن فکر کنم ،اتفاق بدی ...

ارزیابی دوباره

8/ 57

8/ 82

0/44

سؤال  : 13به خاطر داشتن این فکر سر خودم داد میکشم ...

0/ 40

سؤال  : 27دالیل داشتن چنین فکری را مورد سؤال ...

0/ 78

یکنم یکبار دیگر افکارم را تفسیر کنم ...
سؤال  : 20سعی م 

0/ 67

یکنم جور دیگری درباره آن فکر کنم ...
سؤال  : 23سعی م 

0/ 59
0/55

یک نم . . .
سؤال  : 14فکرم را به طور منطقی تحلیل م 
یبرم ...
سؤال  :01درستی فکرم را زیر سؤال م 

7/ 67

0/ 47
0/93

یکنم ...
سؤال  :3روی فکرم تمرکز م 

روایی همگرایی پرسشنامهی کنترل افکار از روش میزان همبستگی آن با پرسشنامه سالمت عمومی ( )GHQ-28مورد بررسی قرار
گرفت .پرت کردن حواس با نشانههای افسردگی ،اضطراب ،عالیم بدنی و اختالل در کارکرد اجتماعی رابطهی معکوس و معنی
داری ( )P<0/001دارد .عاملهای نگرانی و تنبیه با تمام زیر مقیاسهای پرسشنامهی سالمت عمومی ارتباطی مستقیم و معنی دار
داشتند ،اما رهبردهای کنترل اجتماعی و ارزیابی دوباره با هیچ یک از مقیاسها پرسشنامه سالمت عمومی رابطه نداشت.
جدول  )5ارتباط عاملهای پرسشنامه کنترل افکار با عاملهای پرسشنامه سالمت عمومی
نگرانی

پرت کردن حواس

GHQ-28

TCQ
کنترل اجتماعی

تنبیه

ارزیابی دوباره

افسردگی

-0/22

0/ 45

0/ 03

0/ 21

0/ 09

اضطراب

-0/ 24

0/93

0/ 08

0/ 23

0/ 05

عالیم بدنی

-0/ 23

0/ 19

0/ 05

0/ 18

-0/ 02

اختالل در کارکرد اجتماعی

-0/ 19

0/ 21

0/ 06

0/ 20

0/ 03

کل

-0/ 26

0/ 33

0/ 05

0/ 19

0/02

همچنین بدلیل شباهت زیاد پرسشنامهی کنترل افکار و سیاهه سرکوب خرس سفید ،بررسی روایی همگرای پرسشنامهی کنترل افکار،
از پرسشنامهی سرکوب خرس سفید (موریس و همکاران ) 996 1 ،به عنوان مالک استفاده شد .هر پنج عامل پرت کردن حواس،
نگرانی ،کنترل اجتماعی ،تنبیه و ارزیابی دوباره به گونهای مثبت و معنی دار با مقیاس سرکوب خرس سفید ارتباط مثبت و معنی داری
( )P<0/001دارند.
جدول  )6ارتباط عاملهای سیاهه سرکوب خرس سفید با عاملهای پرسشنامه سالمت عمومی
سیاهه سرکوب خرس سفید ()WBSI
پرت کردن حواس
پرسشنامه کنترل افکار

0/ 78

نگرانی

0/ 67

کنترل اجتماعی

0/ 54

تنبیه

0/ 52

ارزیابی دوباره

0/ 69
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لهای پرسشنامه کنترل افکار از  0/16تا  0/ 78متغیر بود .ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/39بود.
میزان همسانی درونی عام 
همچنین  525نفر از بیماران به فاصله یک ماه پرسشنامهی افکار اضطرابی را کامل کردند .ضریب پایایی مقیاس به روش آزمون دوباره
 0/39و به روش دونیمه سازی  0/ 86بود .پایایی آزمون-بازآزمون زیر مقیاسهای پرت کردن حواس ،نگرانی ،کنترل اجتماعی ،تنبیه و
ارزیابی دوباره به ترتیب  0/ 56 ،0/ 59 ،0/ 63 ،0/ 62و  0/ 78بدست آمد.
جدول  )7همسانی درونی و اعتبار باز آزمایی پرسشنامهی کنترل افکار
آلفای کرونباخ

ضریب آزمون-بازآزمون

0/ 77

0/ 62

نگرانی

0/ 69

0/ 63

کنترل اجتماعی

0/ 78

0/ 59

پرت کردن حواس

تنبیه

0/ 68

0/ 56

ارزیابی دوباره

0/ 72

0/ 78

سیاهه سرکوب خرس سفید ()WBSI
ساختار عاملی پرسشنامهی سیاهه سرکوب خرس سفید از راه تحلیل عامل اکتشافی به شیوهی مؤلفههای اصلی مورد بررسی قرار
گرفت .مقدار ارزش کیسرزمیرالکین  0/ 87و همچنین ،میزان بارتلت-کرویت  5196 / 43در سطح ( )P<0/001بدست آمد .تحلیل
عاملی مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس  1عامل قابل تفسیر را شناسایی کرد و این  1عامل در کل 52 / 89 ،درصد از واریانس
کل را تبیین کرد.
جدول  )8محتوا و بارعاملی سؤاالت و واریانس تبیین شده سیاهه سرکوب خرس سفید
عامل

بار عاملی

ماده
یدهم به چیزی که وجود دارد فکر نکنم.
سؤال  :1من ترجیح م 

0/ 48

یکنم که در مورد اعمال خودم تفکراتی دارم.
سؤال  :2گاهی اوقات تعجب م 

0/ 48

یتوانم متوقفشان کنم.
سؤال  :3تفکراتی دارم که نم 

0/ 67

یتوانم پاک کنم.
سؤال  :4تصاویری در ذهنم وجود دارد که نم 

0/17

یگردند.
سؤال  :5افکار من اغلب به یک ایده بر م 
سرکوب فکر

واریانس

0/ 54

سؤال  :6آرزو دارم فکر خاصی را متوقف کنم.

0/ 74

یکرد.
سؤال  :7گاهی اوقات در ذهنم آرزوی توقف آن سریع گردش م 

0/ 57

یکنم مشکالت را بیرون از ذهنم بگذارم.
سؤال  :8من همیشه سعی م 

0/ 32

یپرند.
سؤال  :9افکاری وجود دارد که در سرم باال و پایین م 

52 / 89

0/55

سؤال  :01گاهی اوقات من فقط مشغول محافظت از ذهنم در مقابل افکار مزاحم هستم.

0/ 51

یکنم در مورد آن فکر نکنم.
سؤال  : 11چیزهایی هست که من سعی م 

0/ 67

یکنم که بتوانم فکرم را متوقف کنم.
سؤال  : 12گاهی اوقات آرزو م 

0/ 62

یدهم تا خودم را از افکارم دور کنم.
سؤال  : 13من اغلب کاری انجام م 

0/ 59

یکنم از آن جلوگیری کنم.
سؤال  : 14من اغلب افکاری دارم که سعی م 

0/ 77

یگویم.
سؤال  : 15افکار زیادی وجود دارد که من به کسی نم 

0/ 38

روایی همگرایی پرسشنامهی افکار اضطرابی از روش میزان همبستگی آن با پرسشنامه سالمت عمومی ( )GHQ-28مورد بررسی قرار
گرفت .عامل سرکوب فکر به گونهای مثبت و معنی دار با زیر مقیاسهای سالمت عمومی ارتباط مثبت و معنی داری ()P<0/001
دارد.
جدول  )9ارتباط عاملهای سیاهه سرکوب خرس سفید با عاملهای پرسشنامه سالمت عمومی
سیاهه سرکوب خرس سفید ()WBSI
افسردگی
GHQ-28

0/ 65

اضطراب

0/ 54

عالیم بدنی

0/ 45

اختالل در کارکرد اجتماعی

0/ 49
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میزان همسانی درونی عامل سرکوب فکر  0/ 81بدست آمد .ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/ 87بود .همچنین  525نفر از
بیماران به فاصله یک ماه سیاهه سرکوب خرس سفید را کامل کردند .ضریب پایایی مقیاس به روش آزمون دوباره  0/ 86و به روش
دونیمه سازی  0/ 87بود .پایایی آزمون-بازآزمون هم  0/ 79بدست آمد.
جدول  )01همسانی درونی و اعتبار باز آزمایی سیاهه سرکوب خرس سفید
سرکوب
فکر

آلفای کرونباخ

ضریب آزمون-بازآزمون

0/ 87

0/ 79

بحث و نتیجه گیری
نتایج بدست آمده نشان دهندهی روایی و پایایی قابل قبول پرسشنامه افکار اضطرابی و کنترل افکار و سیاهه سرکوب خرس سفید در
جمعیت بالینی است .یافتهی مربوط به تحلیل عاملی پرسشنامهی افکار اضطرابی نشان داد که این ابزار دارای سه عامل فرانگرانی،
نگرانی سالمت و نگرانی اجتماعی میباشد .ساختار عاملی بدست آمده مشابه نسخهی اصلی بود (ولز .) 1994 ،این یافتهها نشان
دهندهی این است که که این ابزار توانایی تمایز نگرانی نوع  1و نوع  2را در جمعیت بالینی را دارد و افراد مشغول در حوزه بهداشت
میتوانند از این ابزار به منظور بررسی نقش هر یک از انواع نگرانیها در ایجاد و تداوم اختالالت روانی استفاده کنند .میزان همسانی
لهای پرسشنامه از  0/ 77تا  0/ 87متغیر بود .پایایی باز آزمایی پرسشنامه نیز حاکی از ثبات افکار اضطرابی در طول
درونی برای عام 
شهای پیشین همخوان است (ولز و پاپاجورجیو 1998 ،؛ ولز و کارتر 2001 ،؛ فتی
زمان بود .در کل نتایج بدست آمده با یافتههای پژوه 
و همکاران .) 1389 ،یافتههای بدست آمده از تحلیل عاملی پرسشنامه کنترل افکار 5 ،عامل پرت کردن حواس ،نگرانی ،کنترل
شهای قبلی و نسخهی اصلی بود (ولز و
لهای بدست آمده هماهنگ با پژوه 
اجتماعی ،تنبیه و ارزیابی دوباره را ظاهر کرد .عام 
دیویس 1994 ،؛ فهم و هویر 2004 ،؛ فتی و همکاران 1389 ،؛ میکائیلی منیع .) 1389 ،نتایج مربوط به روایی همگرایی نشان داد که
شهای قبلی در
راهبرد پرت کردن حواس به گونهی معکوس با خرده مقیاسهای سالمت عمومی ارتباط دارد .این یافته با نتایج پژوه 
مورد افراد مبتال به اختالل افسردگی و استرس پس از سانحه همخوان است (رینولدز و ولز 1999 ،؛ فهم و مارگراف ،) 2004 ،این یافته
نشان دهندهی این است راهبرد پرت کردن حواس در کاهش نشانههای اختالالت روانی مؤثر میباشد .همچنین ،نگرانی و تنبیه با
شهای پیشین در افراد مبتال
افسردگی ،اضطراب ،عالیم جسمانی و اختالل در روابط بین فردی همراه بود .این نتایج با یافتههای پژوه 
به اختالالت روانی همخوان است (رینولدز و ولز 1999 ،؛ آبرامویتز و همکاران 2003 ،؛ کولز و هیمبرگ .) 2005 ،همسانی درونی
لهای پرسشنامه در دامنهی  0/ 56تا
لهای پرسشنامهی کنترل افکار که از  0/16تا  0/ 78متغیر بود .همچنین پایایی باز آزمایی عام 
عام 
شهای پیشین همخوان است (ولز و دیویس 1994 ،؛ فتی و همکاران،
 0/ 78قرار داشت .در کل نتایج بدست آمده با یافتههای پژوه 
 1389؛ میکائیلی منیع .) 1389 ،نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی سیاهه سرکوب خرس سفید نشان داد که این ابزار دارای یک عامل
میباشد و همان یک عامل  52 / 89از واریانس را تبیین میکرد .این یافته با پژوهش اصلی موریس ،مرکلباچ و هورسلنبرگ () 996 1
همخوان بود .میزان همسانی درونی برای پرسشنامه از  0/ 81بود .پایایی باز آزمایی پرسشنامه نیز حاکی از ثبات سرکوب فکر در طول
زمان بود.
در کل ،نتایج این پژوهش شواهدی را در مورد قابلیت کاربرد فرم فارسی پرسشنامهی افکار اضطرابی و کنترل افکار و سیاهه سرکوب
خرس سفید در جمعیت بالینی در ایران فراهم کرد .یک محدودیت اساسی در زمینه بررسی همگرایی پرسشنامهی افکار اضطرابی،
شهای آینده
عدم استفاده از یک ابزار قابل مقایسه یا یک الگوی آزمایشی فرایندهای روانی به عنوان مالک بود .بنابراین در پژوه 
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باید روایی همگرای پرسشنامه افکار اضطرابی را از راه همبستگی آن با ابزارهایی مانند پرسشنامهی حالت نگرانی پنسیلوانیا به گونهای
.دقیقتر مورد بررسی قرار دهند
تضاد منافع
با توجه به اینکه این پژوهش تحت حمایت مالی سازمان و یا نهاد خاصی نبوده و همچنین ترتیب نویسندگان با رضایت طرفین نوشته
شده است و این مقاله در جای دیگری برای چاپ ثبت نشده است و نخواهد شد و همچنین یافتههای این پژوهش دقیق و شفاف ارائه
. بنابراین تضاد منافع ندارد،شده است
 بدین وسیله از آزمودنیهای این پژوهش به دلیل مشارکت فعال در طول پژوهش و همچنین مسئولین محترم مرکز:تشکر و قدردانی
. کمال تشکر را داریم،آموزشی درمانی روانپزشکی رازی که کمال همکاری را داشتند
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