
 

 

 (نیت هاتواتررکاو لز و)پرسشنامه باورهای فراشناخت 

 

 30( طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه، یك ابزار 1997)نیت هاتواتررکاو لز وپرسشنامه توسط  این

افراد درباره تفكرشان را می سنجد. این ابزار به منظور سنجش چند عنصر گویه اي خود گزارشی است که باورهاي 

فراشناختی، خصیصه اي که برخی از آنها نقش محوري در مدل فراشناختی اختالل روانشناختی دارند طراحی 

 شده است.

 

 سواالت عمومی:

 ي به سواالت پاسخ دهیداطالعات شما روي نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیر
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 گذاری پرسشنامه: نمره

 بر اساس طیف لیكرت نمره گذاري شده است

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه  

 1 2 3 4 5 امتیاز 
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لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با عالمت ضربدر مشخص 
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      نگران بودن به من کمك می کند تا از مسایل مربوط به آینده اجتناب کنم . 1

      نگرانی ام برایم خطرناک است . 2

      در مورد افكارم خیلی زیاد فكر می کنم . 3

      بیش از حد نگران می شوم . 4

      از نحوه کار کردن ذهنم آگاهم . وقتی در مورد مسأله اي فكر میكنم 5

اگر نتوانم افكار نگران کننده ام را کنترل کنم وآن افكار در واقعیت به وقوع بپیوندد ،من مقصر  6

 خواهم بود.

     

      براي اینكه منظم باشم ،الزم است نگران باشم . 7
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 مفهومی متغییر پرسشنامه :تعریف 

افكار : باورهاي فراشناخت عبارتند از باورهایی که فرد در مورد تفكر و فرآیندهاي آن دارد. باورهای فراشناخت

با اجبار و الزام و و  با واقعیات موجود هماهنگ و هم جهت نیستندفراشناختی، باورهایی هستند که و باورهاي 

هاي آشفته و ناراحت کننده در فرد می شود و در  باعث حالتو  ناپذیر هستندوظیفه است، خشك و انعطاف 

ی فراشناختي باورها واقع در(. 2006و همكاران،  )ژانك نهایت منجر به اضطراب، افسردگی و احساس گناه می شود

 سازگارانه حل انعم و متمرکزند عالئم جینتا و علل بر و داردي تكرار جنبه که هست منفعالنه افكار ازي ا مجموعه

ي دیناام به و شوندی م مروري ریناپذ انیپا  بطور که استي افكار شامل و دهندی م شیافزا رای منف افكار و شده

 قرار ریتاث تحت را زشیانگ و گذارندی م اثر خلق بر و زنندی م دامن خود دربارهی منفي های ابیارز و ندهیآ درباره

 (.1392)فرطوسی، طالبی و کرمی، دهندی م

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

در این پژوهش منظور از باورهاي فراشناختی، نمره اي است که آزمودنی ها از پرسشنامه باورهاي فراشناختی 

(30-MCQ که پنج باور مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیري و خطر، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افكار ) و

 خود آگاهی شناختی را می سنجد، کسب می کنند.

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

هاي به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10مثال شما توجه داشته باشید میزان امتیاز هاي زیر براي یك پرسشنامه است در صورتی که به طور 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز هاي زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

      نتوانم افكارم را کنترل کنم ، قادر نخواهم بود عملكرد خوبی داشته باشم . اگر 27

      براي اینكه کارم خوب باشد باید نگران باشم . 28

      در به خاطر سپردن اعمالم ،اطمینان کمی به حافظه ام دارم . 29

      دائمأ افكارم را مورد وارسی قرار می دهم . 30



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

30 90 150 

 

  خواهد بود. 150و حداکثر    30فوق با یكدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممكن  عبارت  30امتیازات خود را از  

 ضعیف می باشد. باورهاي فراشناخت باشد،  میزان 60تا   30در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  

 در سطح متوسطی می باشد. باورهاي فراشناخت باشد،  میزان 90تا    60در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  

 بسیار خوب می باشد. باورهاي فراشناختباشد،  میزان   90در صورتی که نمرات باالي

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیري، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه  :روایی ابزار سنجش

تواند هر پژوهش علمی را بی هاي نامناسب و ناکافی میبگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیري

 (. 1390ارزش و ناروا سازد )خاکی، 

( ضریب همسانی درونی آن را با کمك ضریب 1392قل از زمانزاده، ، به ن1387شیرین زاده دستگیري و همكاران )

است.  گزارش کرده 68/0تا  28/0و براي خرده مقیاس هاي آن در دامنه  91/0آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 

تا  26/0و همبستگی آنها با یكدیگر بین  87/0تا  58/0همبستگی زیر مقیاس هاي آن با کل آزمون در دامنه 

 تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست براي( 1393ود. در پژوهش سیدعلوي)ب 62/0

 بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر از

 سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهاي براي سؤاالت این آیا اینكه و سؤاالت بودن فهم قابل و

 .  گردید اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات و شد خواهی نظر ، دهد می قرار

اند ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهمنظور از اعتبار )پایایی(، میزان دقت شاخص

هاي مختلفی وجود دارد. روش آلفاي کرونباخ، روش درونی آزمون روشبراي بررسی همسانی (. 1390)ساروخانی، 

 .ها هستنداین روشریچادسون از جمله -گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازي محدود، روش کودر

( دامنه ضریب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس 1392، به نقل از زمانزاده، 2004در تحقیقات ولز و همكاران )

و براي خرده  75/0روزه  22تا  18و پایایی آن به روش بازآزمایی براي نمره کل پس از دوره  93/0تا  72/0ها از 

( نیز  پایایی پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ 1392گزارش شد. در پژوهش زمانزاده ) 87/0تا  59/0مقیاس ها 



 

 

نگرانی، کنترل ناپذیري و خطر، اطمینان و براي زیر مقیاس هاي باورهاي مثبت درباره  81/0براي کل پرسشنامه 

    بدست آمد. 77/0و  71/0، 72/0، 74/0، 60/0شناختی، نیاز به کنترل افكار و خود آگاهی شناختی به ترتیب 

براي باور مثبت درباره نگرانی نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ  (1393سیدعلوي) تحقیقدر      

 79/0و براي وقوف شناختی  80/0، نیاز به کنترل افكار 81/0، اطمینان شناختی کم 78/0ري ، کنترل ناپذی80/0

 بدست آمد.

 الفای کرونباخ الفای قابل قبول هاتعداد سوال متغیر

 80/0 7/0 30 فراشناخت یباورها
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