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مقاله پژوهشی
چكيده

زمینه و هدف :هدف از پژوهش حاضر تدوین و بررسی ساختار عاملی ،روایی و پایایی مقیاسی است که بتواند فراشناختهای مرتبط باا
اختالل هراس اجتماعی را ارزیابی کند .تعیین این باورهای فراشناختی میتواند در درمان اختالل اضطراب اجتماعی ثمربخش باشد.
مواد و روشها :در ابتدا با همکاری پنج نفر متخصص روانشناس ،یک مقیاس حاوی  741گویه با پاسخهایی در مقیاس لیکرت تادوین
شد و در نهایت پس از حذف سؤاالت تکراری و با استفاده از توافق بین ارزیابها 53 ،گویه از آن انتخاب گردید .به منظور انجام تحلیل
عاملی ،مقیاس مذکور بر روی  533نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز اجرا گردید .پس از انجام تحلیل عاملی 5 ،عامال باا روا اکتشاافی
استخراج گردید 3 .گویه از این مقیاس که وزن عاملی کافی نداشتند ،حذف شدند و بقیه گویههاا مجاددات تحلیال عااملی شادند .جهات
تعیین روایی پرسشنامه از دو روا تحلیل عوامل و روایی همزمان استفاده گردید .همچنین برای تعیین پایایی آن از روا تعیین ضریب
همسانی درونی و روا بازآزمایی استفاده شد.
یافتهها :پس از تحلیل عاملی نهایی ،یک مقیاس  53مادهای که دارای سه عامل بود ،به دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس  3/35و برای خرده مقیاسها بین  3/13تا  3/39بود و ضریب بازآزمایی مقیاس بعد از دو هفته ،نیز برابر  3/44بود که حاکی از
پایایی مطلوب این مقیاس میباشند.
نتیجهگیری :بر اساس یافته های به دست آمده ،مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی ،به طور همزمان با مقیاس فراشناخت  ،MCQ-30و
نیز با مقیاسهای مرتبط با اختالل هراس اجتماعی مشابهت محتوایی دارد ،بنابراین به نظر میرسد که مقیاس قابل اطمینان و معتبری است
که میتوان از آن به منظور ارزیابی فراشناختهای مرتبط با اختالل هراس اجتماعی استفاده نمود .همچنین ،نتایج نشان داد که این مقیاس
از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است.
واژههای كلیدی :باورهای فراشناختی ،اختالل هراس اجتماعی ،تحلیل عوامل ،روایی ،پایایی
ارجاع :محمودی محمد ،گودرزی محمدعلی ،سلطانی آزاده .تدوین و بررسی ساختار عاملی ،روایی و پایایی مقیاس فراشناخت هرراس اتتمراعی.
مجله تحقیقات علوم رفتاری 7535؛ 445-434 :)5(79
دریافت مقاله7533/77/73 :
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کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران( .نویسنده مسؤول)
E-mail: mmahmoodi13@gmail.com
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مقدمه
فراشناخت ( ،(Metacognitionبه "دانش یا باورهایی درباره
نظام شناختی خاص هر فرد و دانش در مورد عواملی که بر
عملکرد این نظام تأثیر میگذارند؛ نظمبخشی و آگاهی از
وضعیت فعلی شناخت و ارزیابی از افکار و حافظه" اطالق
میگردد ( .)1به عبارت دیگر ،فراشناخت جنبهاي از سیستم
پردازش اطالعات است که کار نظارت ،تفسیر و ارزیابی محتوا و
فرایندهاي خود -سازماندهنده سیستم پردازش اطالعات را بر
عهده دارد ( .)2مطالعه در مورد این نوع از فرایندهاي
فراشناختی در اختالالت روانشناختی اساساً با نظریه کنش
اجرایی خود -نظمبخش ( S-REFیا Self-Regulatory
و
 )Executive Functionکه توسط Wells
 Matthewsمطرح گردید ( ، )3مرتبط است .مفهوم محوري
در  S-REFاین است که حفظ و ادامه اختالل هیجانی ،نتیجه
طیف گستردهاي از کنشهاي پردازش اطالعات است که در
درمان شناختی از آن به فعالسازي طرحواره ( schema
 )activationیاد میشود و دربرگیرنده فرایندهاي توجهی،
وضعیتهاي هدف خود -نظمبخش ،فراشناخت و سبکهاي
پردازش است ( .)4الگوي ویژهاي از پاسخ دادن به تجارب
درونی که باعث حفظ هیجان و تقویت عقاید منفی میشود،
Cognitive
سندرم توجهی شناختی ( CASیا
 )Attentional Syndromeنامیده میشود که شامل
نگرانی) ، (worryنشخوار ذهنی ) ،(ruminationتوجه
متمرکز شده ) (focused attentionو راهبردهاي غیر مؤثر
خود تنظیمی ) (self-regulatoryمیباشد (.)5
به دنبال تحلیل مفاهیم پیشنهاد شده به وسیله نظریه S-REF
و تالش براي تحلیل دامنه وسیعی از فراشناختهاي مرتبط با
اختالالت روانشناختی ،دو پرسشنامه اولیه که به سنجش
مؤلفههاي فراشناختی مرتبط با اختالالت روانی میپرداختند
عبارت بودند از :پرسشنامه کنترل فکر ( )TCQو سیاهه افکار
اضطرابی ( )AnTIپرسشنامه کنترل فکر & (Wells
) ،Davies, 1994مقیاسی پنج عاملی است که تفاوتهاي
فردي در تمایل براي انتخاب راهبردهاي ویژه جهت برخورد با
افکار ناخوشایند را مورد سنجش قرار میدهد .پنج عامل آن

444

عبارت هستند از :حواسپرتی ( ،)distractionتنبیه ،کنترل
اجتماعی ،ارزیابی مجدد و نگرانی .سیاهه افکار اضطرابی
( ،)Wellsیک سنجه چند بعدي است که استعداد نگران شدن
را در افراد میسنجد .سه مؤلفه آن عبارت هستند از :نگرانی
اجتماعی ،نگرانی در مورد سالمتی و فرانگرانی (meta-
 )worryکه نگرانی در مورد نگران شدن را اندازه میگیرد (.)6
پس از این دو مقیاس Cartwright-Hatton ،و )7( Wells
Metacognitions
مقیاس فراشناخت ( MCQیا
 )Questionnaireرا تدوین کردند .نتایج تحلیل عاملی این
مقیاس که به منظور سنجش باورهاي فراشناختی مثبت و منفی
نسبت به نگرانی و افکار مزاحم ،ساخته شده بود نشاندهنده
وجود پنج عامل براي آن بود .این پنج عامل عبارت بودند از:
اعتماد شناختی ،باورهاي مثبت در مورد نگرانی ،خودآگاهی
شناختی ،باورهایی در مورد کنترلناپذیر بودن خطر و نیز
باورهاي مربوط به کنترل افکار .در تالش براي تهیه فرم
کوتاهی از این مقیاس  65گویهاي Wells ،و Cartwright-
 )6( Hattonمقیاس فراشناخت (MCQ-30) 33-را تدوین
کردند که داراي  33گویه بوده و همانند فرم اصلی شامل پنج
عامل میباشد .در حمایت از ارتباط بین ابعاد فردي
فراشناختهایی که توسط مقیاس فراشناخت 33-سنجیده
میشوند با اختالالت روان شناختی ،دامنه وسیعی از مطالعات
انجام گرفتهاند که نشاندهنده ارتباط مقطعی بین عاملهاي
فراشناختی و اختالالت هیجانی میباشند؛ به طور مثال :در مورد
نگرانی مرضی ( )8عالیم اختالل وسواس فکري -عملی (،)9
اختالل استرس پس از سانحه ( ، )13اضطراب امتحان ( )11و
استرس ادراک شده ( .)12در جدیدترین مقیاسی که توسط
 Banham ، Broomfield ،Waineو  Espieتدوین شده
است ،فراشناختهاي مرتبط با اختالل بیخوابی ()Insomnia
مورد سنجش قرار میگیرد .این مقیاس که بر اساس مقیاس
 MCQطراحی شده و براي اختالل بیخوابی منطبق شده
است داراي  63گویه بوده و  MCQ-Iنامیده شده است (.)13
پژوهشهاي اندکی در زمینه فراشناخت در هراس اجتماعی
) (Social Phobiaصورت گرفته است .هراس اجتماعی که
تحت عنوان اضطراب اجتماعی ) (Social Anxietyنیز
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محمد محمودی و همکاران

شناخته میشود ،شامل ترس پایدار از ارزیابی منفی توسط
دیگران است .این اختالل یکی از انواع اختالالت اضطرابی به
شمار میرود ( .)13در دو تحقیق Wells ،به تعیین باورهاي
فراشناختی در شکلگیري اضطراب اجتماعی پرداخته است (،14
 .)4وي به یک سندرم در این افراد یعنی سندرم توجهی-
شناختی اشاره کرد که شامل فکري است که به صورت تکراري
و با مشکل در کنترل در شکل نگرانی و نشخوار ذهنی و رفتار
خودبازنگري نمایان میشود .فعالیت و پایداري این سندرم در
پاسخ به استرس بستگی به عقاید فراشناختی ناسازگار دارد .وي
همچنین دریافت که بیماران در مورد استفاده از نگرانی به
عنوان یک وسیله مقابلهاي ،برخی فراشناختهاي مثبت و در
مورد کنترل ناپذیري و احتمال تأثیرات منفی ،برخی
فراشناختهاي منفی را دارا هستند (.)15
با توجه به مطالب ذکر شده و فقدان پرسشنامهاي که بتواند
بهطور اختصاصی به تعیین فراشناختهاي مرتبط با اختالل
هراس اجتماعی بپردازد ،هدف از پژوهش حاضر ،تدوین
مقیاسی است که بتواند این هدف را تأمین کند.
مواد و روشها
در این پژوهش ،هدف اصلی تدوین مقیاس فراشناخت هراس
اجتماعی بود که با توجه به روش اجرا میتوان آن را در قالب
روشهاي توصیفی (زمینهیابی) قرار داد که نتایج آن میتواند
مورد استفاده عملی متخصصان و محققان روانشناسی بالینی
و حوزههاي درمان روانشناختی قرار گیرد .دادههاي پژوهش
به کمک نرمافزار  SPSS-19مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به
تحصیل در دانشگاه شیراز در سال تحصیلی  89-88بودند که
از این جامعه تعداد  323نفر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد ،به روش نمونهگیري تصادفی خوشهاي به عنوان نمونه
انتخاب شدند و پرسشنامههاي مربوطه را تکمیل نمودند ،در
نهایت پس از حذف پرسشنامههاي ناقص 333 ،پرسشنامه
که متعلق به  162مرد و  138زن با میانگین سنی 24/46
بودند مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند .به دو دلیل
گروه نمونه از بین دانشجویان انتخاب شد .دلیل اول اینکه اوج
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شروع این اختالل در دهه دوم عمر بوده ( )13و در کشور ما
این اختالل به دالیل فرهنگی با ورود به دانشگاه و مختلط
بودن جنسیتی کالسها ،بیش از پیش نمایان میشود ،و دلیل
دوم اینکه بر اساس آماري که توسط محققین این پژوهش از
اکثر مراکز مشاوره و کلینیکهاي خصوصی شهر شیراز گرفته
شد ،بیش از  83درصد مراجعین مبتال به اختالل هراس
اجتماعی را دانشجویان تشکیل میدادند .ضمن اینکه براي
اطمینان یافتن از حضور افراد داراي اضطراب اجتماعی باال در
کنار افراد نرمال در تحقیق حاضر ،بر اساس نقطه برش
پرسشنامه هراس اجتماعی ( ،(SPINگروه نمونه به دو گروه
با اضطراب اجتماعی باال و پایین تفکیک شدند و مشخص
گردید که تقریباً  33درصد ( 131نفر) افراد گروه نمونه ،داراي
اضطراب اجتماعی باال بودند.
انتخاب گویهها :در طراحی اولیه گویهها سعی شد مواردي
انتخاب شوند که در ابتدا با نظریه فراشناخت همسو بوده و با
گویههاي پرسشنامه فراشناخت  (MCQ-30) 33-و
مؤلفههاي آن همخوانی داشته باشند .سپس سعی شد این
گویهها با اختالل هراس اجتماعی منطبق گردد و با مقیاس
هراس اجتماعی ( (SPINنیز همپوشی داشته باشند؛ به این
صورت که مثالً در مورد مؤلفه فراشناختی "اعتماد شناختی"
که آگاهی فرد از تواناییهاي تفکر ،هوش و حافظه خود را در
بر میگیرد ،این گویه طراحی شد که" :مطالبی را که براي
سخنرانی به خاطر میسپرم ،جلوي جمع به راحتی فراموش
نمیکنم" .همچنین از پنج نفر متخصص روانشناس (از
اساتید گروه روانشناسی بالینی و روانشناسی تربیتی دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز) که هم در زمینه
اختالل هراس اجتماعی و هم در زمینه فراشناخت تخصص
داشتند به طور جداگانه جهت طراحی گویهها درخواست
همکاري شد .در این مرحله  147گویه تنظیم شد و در مرحله
بعد ،سؤاالت تکراري و مشابه حذف گردید و تعداد  65گویه
که داراي بیشترین همپوشی در بین طراحان بود ،انتخاب
گردید .در مرحله سوم به منظور کوتاهتر شدن پرسشنامه،
سؤاالت در اختیار سه نفر از این متخصصان قرار گرفت و
سؤاالت مجدداً بررسی شد و درصد توافق بین این ارزیابها
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در زمینه هر سؤال به دست آمد و سؤاالتی که کمتر از %53
درصد مورد توافق متخصصان بود ،از پرسشنامه حذف گردید.
با حذف این سؤاالت ،در نهایت  35گویه با تأیید محتوا توسط
متخصصان ،وارد تجزیه و تحلیل آماري شد.
ابزارها
 )1مقیاس فراشناخت :)MCQ-30( 03 -این مقیاس
که فرم کوتاه شده مقیاس بلند  MCQاست ،توسط Wells
و  Cartwright-Hattonدر سال  2334تهیه شد (.)6 ،7
این مقیاس به منظور سنجش باورهاي فراشناختی مثبت و
منفی نسبت به نگرانی و افکار مزاحم ،ساخته شد .مقیاس
فراشناخت )MCQ-30( 33-همانند فرم اصلی آن ،شامل 5
عامل میباشد که توسط  33ماده سنجیده میشوند .این پنج
عامل عبارت هستند از :اعتماد شناختی ،باورهاي مثبت در
مورد نگرانی ،خودآگاهی شناختی ،باورهایی در مورد
کنترلناپذیر بودن خطر و باورهاي مربوط به کنترل افکار.
پاسخها بر اساس مقیاس  4درجهاي لیکرت (  =1موافق
نیستم تا  =4خیلی زیاد موافقم) سنجیده میشوند ( .)6در
بررسی  Wellsو  ، )6( Cartwright-Hattonپایایی
بازآزمایی آن براي کل مقیاس 3/75 ،و براي خرده مقیاسها،
بین  3/59تا  3/87محاسبه شد .همچنین ،ضریب آلفاي
کرونباخ براي خرده مقیاسها ،بین  3/72تا  3/93بهدست آمد.
در ایران نیز شیرینزاده ( ،)16ضریب همسانی درونی را با
استفاده از آلفاي کرونباخ براي کل آزمون 3/91 ،و براي خرده
مقیاسها ،بین  3/71تا  3/87و پایایی بازآزمایی کل 3/73 ،و
خرده مقیاسها ،بین  3/59تا  3/83؛ همبستگی خرده
مقیاسها با هم ،بین  3/26تا  3/62و با کل آزمون  3/66تا
 3/87به دست آورد .همچنین ،براي تعیین روایی همزمان،
همبستگی آن را با آزمون اضطراب خصلتی اسپیلبرگر
( )Spielberger Trait Anxiety Inventoryمحاسبه
نمود که همبستگی کل 3/43 ،و در سطح خرده مقیاسها بین
 3/28تا  3/61به دست آمد.
 )2مقیاس هراس اجتماعي ( SPINیا Social
 :)Phobia Inventoryاین مقیاس نخستین بار توسط
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 Connorو همکارانش ( ، )17به منظور ارزیابی هراس یا
اضطراب اجتماعی تهیه گردید .این مقیاس یک مقیاس
خودسنجی  17مادهاي است که داراي سه خرده مقیاس
فرعی :ترس ،اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک میباشد .هر ماده
بر اساس مقیاس لیکرت  5درجهایی (از صفر براي ابداً تا 4
براي بینهایت) درجهبندي میگردد .پایایی به روش بازآزمایی
در گروههایی با تشخیص اختالل هراس اجتماعی برابر ضریب
همبستگی  3/78و  3/89بود .همسانی درونی با ضریب آلفا در
گروهی از افراد بهنجار براي کل مقیاس برابر  3/94و براي
مقیاسهاي فرعی ترس  ،3/89اجتناب  3/91و ناراحتی
فیزیولوژیک  3/83گزارش شده است .ارزش نقطه برش  19با
کارایی یا دقت تشخیصی  3/79افراد با اختالل هراس
اجتماعی را از افراد بدون این اختالل متمایز میکند (.)18
طهماسبی مرادي ( ،)17در ایران این مقیاس را روي  123نفر
از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی اجرا کرد و پایایی این
ابزار را با روش بازآزمایی  3/82به دست آورد .همسانی درونی
با ضریب آلفاي کرونباخ نیز برابر با  3/86به دست آمد.
 )0مقیاس ترس از ارزیابي منفي ( FNEیا Fears
 :)of Negative Evaluation Scaleاین مقیاس نیز
همزمان با مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی ،توسط
 Watsonو  )19( Friendساخته شد .داراي  33ماده است
که  17ماده پاسخ مثبت و  13ماده پاسخ منفی دارد .دامنهي
نمره بین صفر تا  33است .نمرهي  18به باال نمایانگر افرادي
است که ترس زیادي از ارزیابی منفی دارند و نمرهي  9به
پایین مخصوص افرادي است که ترس کمی از ارزیابی منفی
دارند .فردي که در این مقیاس نمرهي باالیی بیاورد ،کسی
است که نه برخود و نه بر دیگران تسلط دارد و به احتمال زیاد
از موقعیتهاي همراه با احتمال عدم تأیید ،اجتناب میکند .در
بررسی  Watsonو  ، Friendضریب پایایی بازآزمایی آن،
 3/78و روایی مالکی همزمان 3/63 ،محاسبه شده است .در
ایران نیز بهارلویی ( ،)23در بررسی خود ،ضریب بازآزمایی
 3/88؛ آلفاي کرونباخ 3/86؛ روایی سازه  3/75و روایی
همزمان  3/56را به دست آورد .در مجموع ،روایی و پایایی
مطلوبی براي این مقیاس گزارش شده است
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یافتهها
ویژگیهاي روانسنجی به دست آمده براي مقیاس فراشناخت
هراس اجتماعی:
الف) تحلیل عوامل مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی براي
تعیین روایی این مقیاس :ساختار عاملی این مقیاس بر اساس
تحلیل عامل اکتشافی و به روش تحلیل مؤلفههاي اصلی با
استفاده از چرخش واریماکس به دست آمد .جهت انجام
تحلیل عامل ،از کل  333نفر نمونه آماري ( 162مرد و 138
زن) استفاده گردید .مادههایی که وزن  3/43یا باالتر داشتند
در عاملها قرار گرفتند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی
نشان داد که از  35ماده اولیه ،همه مادهها به جز مادههاي ،6
 24 ،11 ،8و  26به درستی در عاملهاي سهگانه قرار گرفتند.
این  5گویه حذف گردید و سپس ،مجدداً تحلیل عامل صورت
گرفت و در نهایت ،کار تحلیل عاملی با استخراج  3عامل و
یک مقیاس  33مادهاي به پایان رسید .مقدار ضریب ،KMO
 3/934و آزمون بارتلت نیز در سطح  p>3/3331معنیدار بود.
گویه هاي به دست آمده از تحلیل عوامل به همراه وزن
عاملی هر گویه در جدول  1ارایه گردیده است .در مجموع3 ،
عامل ،ارزش ویژه باالتر از یک داشتند و  51/32درصد از
واریانس کل آزمون را تبیین کردند .عامل اول ( 16ماده)
ارزش ویژه برابر با  6/84داشت و  22/81درصد از واریانس
کل آزمون را تبیین کرد .این عامل "کنترل ذهنی" نام
گرفت .عامل دوم ( 13ماده) ارزش ویژه برابر با  5/93داشت و
 19/66درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کرد .این عامل
"ذهن مشغولی با فراباورهاي منفی" نام گرفت .عامل سوم (4
ماده) ارزش ویژه برابر با  2/56داشت و  8/55درصد از
واریانس کل آزمون را تبیین کرد .این عامل "توانایی
شناختی" نام گرفت .نامگذاري عوامل توسط نویسنده اصلی
این تحقیق و همکارانش و با الهام از نام عوامل پرسشنامه
فراشناخت )MCQ-30( 33 -به دلیل مشابهت محتوایی
گویههاي آنها انجام گرفت.
روایي همزمان مقیاس فراشناخت هراس اجتماعي:
به منظور بررسی روایی همزمان ،از اجراي همزمان
مقیاسهاي :هراس اجتماعی( ،)SPINفراشناخت33-
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( )MCQ-30و ترس از ارزیابی منفی ( ،)FNEهمراه با
مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی استفاده شد .دفترچه حاوي
سؤاالت به گونهاي طراحی شده بودند که ترتیب قرار گرفتن
مقیاسها در آنها با هم متفاوت باشد تا به این صورت ،آثار
ناشی از ترتیب تکمیل مقیاسها کنترل گردد .نتایج در جدول
( )2ارایه شده است .همانطور که در جدول ( )2مشاهده
میشود ،مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی ،با مقیاسهاي
هراس اجتماعی  ، Connorفراشناخت 33-و ترس از ارزیابی
منفی ،رابطه معنیداري دارد .در سطح خرده مقیاسها ،همه
خرده مقیاسهاي مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی با هر
سه مقیاس ذکر شده ،رابطه معنیداري دارند .در مجموع،
ضرایب همبستگی نشان میدهد که روایی همزمان مقیاس
فراشناخت هراس اجتماعی در حد مطلوبی است.
همچنین ،در ادامه ،همبستگی بین تمامی خرده مقیاسهاي
مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی و خرده مقیاسهاي
فراشناخت 33-محاسبه گردید ،که نتایج آن در جدول ()3
مشاهده میگرددهمانطور که در جدول ( )3مشاهده میگردد،
اغلب خرده مقیاسهاي این دو مقیاس در حد مطلوبی با
یکدیگر رابطه معنیدار دارند .تنها ،خرده مقیاس توانایی
شناختی در مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی با خرده
مقیاسهاي باورهاي مثبت درباره نگرانی و نیاز به کنترل
افکار در مقیاس  MCQ-30رابطه معنیدار ندارد .ضمن
اینکه ،خرده مقیاس خودآگاهی شناختی در مقیاس MCQ-
 30با مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی و دو خرده مقیاس
آن(کنترل ذهنی و ذهن مشغولی با فراباورهاي منفی) ،رابطه
معنیدار ندارد.
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تدول .2گویهها و وزن عاملی گویههای مقیاس فراشناخت هراس اتتماعی
وزنهای

عاملها و مادهها

عاملی
عامل اول" :كنترل ذهنی"
 -7وقتی جلوی جمع قرار میگیرم ،ترس از نگاههای دیگران نقطه شروع به هم ریختگی من است.

3/34

 -9وقتی میخواهم برای عدهای سخنرانی کنم ،نگران این هستم که مطالب را فراموا کنم.

3/03

 -5فکر میکنم نمیتوانم افکاری که به ذهنم میآیند را کنترل کنم.

3/33

 -4وقتی استرسم شروع میشود احساس میکنم کنترلم را از دست خواهم داد.

3/03

 -1من متوجه افکار نگران کنندهام در جمع میشوم ولی نمیتوانم برای کنترل آنها کاری انجام دهم.

3/05

 -3وقتی متوجه ترس خود در مقابل دیگران میشوم ،میدانم که افتضاح به بار خواهم آورد.

3/34

 -73وقتی بخواهم در جمعی حرف بزنم ،مهار افکارم را از دست میدهم.

3/33

 -79وقتی جلوی جمع قرار میگیرم ،نمی توانم فکرم را از موضوعی که نگران آن هستم به موضوعی دیگر انتقال دهم.

3/31

 -74وقتی متوجه تپش قلب و لرزا خود در مقابل جمع میشوم ،خودم را گم میکنم.

3/31

 -73وقتی قرار است وارد جمعی شوم ،دائمات با افکار نگرانکنندهای درگیر میشوم.

3/31

 -74وقتی نگران موضوعی میشوم ،در همان موقع نمی توانم به صورت منطقی در مورد صحیح یا غلط بودن آن فکرکنم.

3/01

 -73من میدانم که در شرایط استرس زا افکار منفیام واقعیت ندارند ولی باز هم نمیتوانم آنها را کنترل کنم.

3/03

 -93وقتی شدیدات نگران میشوم ،اصالت نمیدانم دارم به چه چیزی فکر میکنم.

3/35

 -97من متوجه بیفایده بودن نگرانیهایم هستم اما نمیتوانم در مقابل آنها کاری انجام دهم.

3/10

 -95وقتی قرار است برای عدهای سخنرانی کنم ،ترسم باعث خواهد شد تا مطالب را فراموا کنم.

3/33

 -93وقتی جلوی جمع قرار میگیرم سعی میکنم جلوی افکار نگرانکنندهام را بگیرم ولی برعکس میشود و بیشتر مضطرب میشوم.

3/30

عامل دوم" :ذهن مشغولی با فراباورهای منفی"
 -70ظاهر شدن اولین عالیم اضطراب یعنی شروع کنف شدنم جلوی دیگران.

3/33

 -91وقتی بخواهم در مقابل دیگران حرف بزنم ،منتظرند اشتباه کنم تا به من بخندند.

3/17

 -94وقتی در جمعی هستم ،از این فکرم آگاهم که آنها متوجه میشوند اعتماد به نفس ندارم.

3/33

 -93وقتی در جمعی هستم ،همه در ذهن خود قیافهام را ارزیابی میکنند.

3/00

 -53وقتی دارم جلوی جمع حرف میزنم ،عرق کردن مرا میبینند.

3/15

 -57وقتی دارم جلوی جمع حرف میزنم ،متوجه لرزاهایم میشوند.

3/07

 -59وقتی در جمعی هستم ،دیگران رفتارهایم را به دقت زیر نظر دارند.

3/34

 -55وقتی دارم حرف میزنم ،دیگران منتظرند از حرفهایم ایراد بگیرند.

3/19

 -54وقتی در جمعی هستم ،در مورد ظاهرم قضاوتهای منفی میکنند.

3/01

 -53وقتی در جمعی سخنرانی میکنم ،متوجه میشوند که حرفهایم پیش پا افتاده است.

3/04

عامل سوم" :توانایی شناختی"
 -3من میتوانم جنبههای مختلف یک موضوع را همزمان در ذهنم بررسی کنم.

3/34

 -75به نظر خودم فرد باهوشی هستم.

3/19

 -71وقتی در جمع هستم ،به تواناییهای ذهنیام اطمینان دارم.

3/11

 -99مطالبی را که برای سخنرانی به خاطر میسپرم ،جلوی جمع به راحتی فراموا نمیکنم.

3/13
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تدول  .1نتایج همبستگی پیرسون تهت بررسی روایی همزمان مقیاس فراشناخت هراس اتتماعی و
خرده مقیاسهای آن و مقیاسهای هراس اتتماعی ،فراشناخت و ترس از ارزیابی منفی
ذهن مشغولی با

توانایی

مقیاس فراشناخت

كنترل ذهنی

فراباورهای منفی

شناختی

مقیاس هراس اجتماعی

** 3/13

** 3/01

** 3/09

** 3/95

مقیاس فراشناخت53-

** 3/34

** 3/34

** 3/43

* 3/74

مقیاس ترس از ارزیابی منفی

** 3/05

** 3/05

** 3/34

** 3/74

هراس اتتماعی

** همبستگی در سطح  3/37معنیدار است.
* همبستگی در سطح  3/33معنیدار است.
تدول  .1نتایج همبستگی پیرسون تهت بررسی روایی همزمان مقیاس فراشناخت هراس اتتماعی و
خرده مقیاسهای آن و مقیاس فراشناخت و خرده مقیاسهای آن
ذهن مشغولی با

توانایی

مقیاس فراشناخت

فراباورهای منفی

شناختی

مقیاس فراشناخت53-

** 3/34

** 3/34

** 3/43

* 3/74

کنترل ناپذیری و خطر

** 3/03

** 3/05

** 3/40

* 3/79

باورهای مثبت درباره نگرانی

** 3/50

** 3/53

** 3/53

3/335

خودآگاهی شناختی

3/35

3/33

3/30

** -3/73

اطمینان شناختی

** 3/49

** 3/54

** 3/59

**3/37

نیاز به کنترل افکار

** 3/94

** 3/59

** 3/94

3/33

هراس اتتماعی

كنترل ذهنی

** همبستگی در سطح  3/37معنادار است.
* همبستگی در سطح  3/33معنادار است.

همبستگي خرده مقیاسهای مقیاس فراشناخت
هراس اجتماعي با یکدیگر و با کل آزمون:
به منظور تعیین همبستگی درونی نمرات خرده آزمونها
با یکدیگر و با کل آزمون ،دادههاي حاصل از کل نمونه (333
نفر) بررسی گردید ،که نتایج در جدول ( )4خالصه شده است.
همانطور که در جدول مالحظه میگردد ،همبستگی خرده
مقیاسهاي کنترل ذهنی ،ذهن مشغولی با فراباورهاي منفی و
توانایی شناختی با کل آزمون به ترتیب 3/87 ،3/94 :و 3/44
میباشد و همه ضرایب همبستگی در سطح  3/31معنیدار
هستند .همچنین ،همبستگی خرده مقیاسها با یکدیگر بین
 3/23تا  3/72است .در مجموع ،نتایج ذکر شده حاکی از
استقالل نسبی عاملها از یکدیگر و همبستگی قابل قبول
خرده مقیاسها با کل مقیاس میباشد .ضرایب همبستگی
خرده مقیاس ها در جدول ( )4آمده است.
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ب) پایایی مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی :به منظور
تعیین پایایی مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی ،از روش
ضریب همسانی درونی روش با استفاده از فرمول آلفاي
کرونباخ استفاده گردید (در این محاسبه ،کل  333نفر نمونه
مورد استفاده قرار گرفت) .ضرایب همسانی درونی براي کل
مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی و خرده مقیاسهاي آن ،در
جدول ( )5خالصه شدهاست .همانطور که در جدول مشاهده
میگردد ،ضریب همسانی درونی براي کل مقیاس برابر با
 3/93و براي خرده مقیاسها بین  3/73تا  3/92محاسبه
گردیده است و حاکی از همسانی درونی باالي کل مقیاس و
خرده مقیاسهاي آن بوده و گویاي این نکته است که
مادههاي هر عامل ،سازه واحدي را اندازهگیري مینماید ،این
ضرایب در جدول ( )5ارایه گردیده است.
همچنین ،براي تعیین پایایی مقیاس فراشناخت هراس
اجتماعی با روش بازآزمایی ،پس از گذشت دو هفته از اولین
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اجراي آزمون ،مجدداً این آزمون توسط  58نفر از گروه نمونه
که قبالً به طور تصادفی از کل نمونه ( 333نفر) انتخاب شده
و حاضر به همکاري مجدد شده بودند ،تکمیل گردید .پس از
محاسبه ،ضریب بازآزمایی برابر با  3/84به دست آمد که در
سطح  p>3/331معنیدار بود و نشاندهنده پایایی باالي

آزمون میباشد.
در مجموع ،نتایج به دست آمده از روشهاي مختلف تعیین
روایی و پایایی این آزمون ،همگی حکایت از روایی و پایایی

قابل قبول آن داشتند.

تدول  .4ضرایب همبستگی خرده مقیاس های مقیاس فراشناخت هراس اتتماعی با یکدیگر و با كل مقیاس
مقیاس فراشناخت

كنترل ذهنی

هراس اتتماعی

ذهن مشغولی با
فراباورهای منفی

کنترل ذهنی

** 3/34

-

-

ذهن مشغولی

** 3/41

** 3/19

-

توانایی شناختی

** 3/44

** 3/93

** 3/95

** همبستگی در سطح  3/37معنیدار است.
تدول  .4ضرایب همسانی درونی كل مقیاس فراشناخت هراس اتتماعی و خرده مقیاسهای آن
ضریب آلفای

كل مقیاس و خرده مقیاسها

تعداد گویهها

مقیاس فراشناخت هراس اجتماعی

53

3/35

کنترل ذهنی

70

3/39

ذهن مشغولی با فراباورها

73

3/43

توانایی شناختی

4

3/13

كرونباخ

بحث و نتیجهگیری
دو سطح متفاوت از فرایندهاي فراشناختی وجود دارد .یک
سطح آن که به "خود" مربوط میشود ،در مورد توانایی تمایز
قایل شدن بین تخیالت و تصورات با واقعیتها است .مشکل
در این قسمت سبب میشود افراد آنچه را تصور میکنند ،به
عنوان واقعیت در نظر بگیرند و در نتیجه مطابق با آن عمل
کنند .سطح دیگر که به "دیگران" مربوط میشود ،به درک
منظور دیگران و آنچه در ذهنشان میگذرد میپردازد و به
عبارت دیگر ذهن خوانی میکند .مشکل در این قسمت نیز
باعث میگردد به جاي قضاوت بر اساس شواهد واقعی ،بر
اساس نگرانیها و انتظارات خود راجع به آنچه در ذهن
دیگران میگذرد قضاوت نماییم (.)21
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در این مطالعه نیز سعی شد در تدوین گویههاي
پرسشنامه فراشناختی مواردي انتخاب شوند که بتوانند هر دو
سطح را مورد ارزیابی قرار دهند.
یافتههاي این مطالعه حاکی از روایی و پایایی مطلوب
مقیاس تهیه شده براي ارزیابی فراشناختهاي مرتبط با
اختالل هراس اجتماعی است .نتایج تحلیل عاملی مقیاس
تدوین شده نشان میدهد که این مقیاس از سه عامل تشکیل
شده است :عامل اول ( 16ماده) ارزش ویژه برابر با 6/84
داشت و  22/81درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کرد.
این عامل "کنترل ذهنی" نام گرفت .عامل دوم ( 13ماده)
ارزش ویژه برابر با  5/93داشت و  19/66درصد از واریانس
کل آزمون را تبیین کرد .این عامل "ذهن مشغولی با
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فراباورهاي منفی" نام گرفت .عامل سوم ( 4ماده) ارزش ویژه
برابر با  2/56داشت و  8/55درصد از واریانس کل آزمون را
تبیین کرد .این عامل "توانایی شناختی" نام گرفت .این
ساختار عاملی در مقیاس تدوین شده توسط Cartwright-
 Hattonو  )7( Wellsنیز مشاهده شده است .نتایج
تحلیل عاملی این مقیاس نشاندهنده وجود  5عامل تحت
عناوین اعتماد شناختی ،باورهاي مثبت در مورد نگرانی،
خودآگاهی شناختی باورهایی در مورد کنترلناپذیر بودن خطر
و نیز باورهاي مربوط به کنترل افکار بود .همانطور که در
جدول  3نیز نشان داده شده است ،همبستگی قابل مالحظهاي
بین مقیاس فراشناخت 33-با مقیاس فراشناخت هراس
اجتماعی دیده میشود .همچنین ،اغلب خرده مقیاسهاي این
دو مقیاس در حد مطلوبی با یکدیگر رابطه معنیدار دارند که
نشاندهنده ارتباط نزدیک محتوایی بین خردهمقیاسهاي دو
مقیاس با یکدیگر است .همسانی درونی مقیاس فراشناخت
هراس اجتماعی مطلوب و رضایت بخش است و دامنهاي از
 3/73تا  3/92دارد که با یافتههاي  Wellsو
 )6( Cartwright-Hattonدر مورد مقیاس MCQ-30
همخوان است؛ آنها ضرایبی بین  3/72تا  3/93به دست
آوردند .در ایران نیز شیرینزاده ( )16در بررسی خود به منظور
تعیین روایی و پایایی و بررسی ساختار عاملی مقیاس
 MCQ-30ضرایب همسانی درونی بین  3/71تا  3/87به
دست آورد .این ضرایب نشاندهنده همبستگی خوب  3عامل
این مقیاس با یکدیگر میباشد .همبستگی خرده مقیاسهاي
کنترل ذهنی ،ذهن مشغولی با فراباورهاي منفی و توانایی
شناختی با کل آزمون به ترتیب 3/87 ،3/94 :و  3/44میباشد
و همه ضرایب همبستگی در سطح  3/31معنیدار هستند.
همچنین ،همبستگی خرده مقیاسها با یکدیگر بین  3/23تا
 3/72است .در مجموع ،نتایج ذکر شده حاکی از استقالل

نسبی عاملها از یکدیگر و همبستگی قابل قبول خرده
مقیاسها با کل مقیاس میباشد .ضریب بازآزمایی این مقیاس
نیز ( )3/84نشان دهنده پایایی مطلوب آزمون میباشد .این
نتایج نیز همسو با نتایج مطالعه  Wellsو Cartwright-
 )6( Hattonمیباشد.
نتایج به دست آمده از روایی همزمان مقیاس فراشناخت
هراس اجتماعی ،نشان دهنده رابطه معنیدار آن با
مقیاسهاي هراس اجتماعی) ،(SPINفراشناخت33-
) (MCQ-30و ترس از ارزیابی منفی) (FNEاست.
در مجموع ،بر اساس یافتههاي به دست آمده ،مقیاس
فراشناخت هراس اجتماعی ،به طور همزمان هم با تنها
مقیاس فراشناخت موجود ،مشابهت محتوایی دارد و هم با
مقیاسهاي مرتبط با اختالل هراس اجتماعی؛ و بنابراین به
نظر میرسد که این مقیاس نسبتاً داراي قابلیت اطمینان و
اعتبار است و میتوان از آن به منظور ارزیابی فراشناختهاي
مرتبط با اختالل هراس اجتماعی استفاده نمود .با این وجود
به دلیل جدید بودن موضوع تدوین پرسشنامههاي فراشناخت
و کمبود منابع موجود ،در حال حاضر امکان بررسی دقیقتر
روایی این پرسشنامه وجود ندارد و میبایست در آینده
بررسیهاي بیشتر و با نمونههاي بزرگتر و متنوع صورت
گرفته و نتایج مورد مقایسه قرار گیرند.
تقدیر و تشکر
از اساتید محترم گروه روانشناسی بالینی و روانشناسی
تربیتی دانشگاه شیراز که در تدوین اولیه گویهها همکاري
داشتند صمیمانه سپاسگزاریم .همچنین از تمامی دانشجویان
محترم شرکتکننده در این تحقیق که با صبر و حوصله ،ما را
در این طرح همراهی کردند تشکر و قدردانی مینماییم.
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Create and investigate factor structure, validity and reliability of Social
Phobia Metacognition Questionnaire (SP-MCQ)
Mohammad Mahmoodi 1, Mohammad Ali Goodarzi 2, Azadeh Soltani 3
Original Article
Abstract
Aim and Background: The purpose of this present study is to create and investigate factor structure,
validity and reliability of a scale that can assess the metacognitions related to social phobia. Specifying
these metacognitive beliefs can be useful in treating this disorder.
Methods and Materials: At first a scale including 147 items which its response was in Likert scale
collected by cooperation of five psychological experts And finally after ignoring of repeated questions, 35
items of this scale was selected by 3 experts in clinical psychology. In order to administer factor analysis,
the scale was administrated on the 300 students of Shiraz University. After collecting data and
administering factor analysis, 3 factors were extracted by exploration method. Five items that had not
sufficient factor weight were eliminated. And other items were sent again to do factor analysis. To appoint
validity of questionnaire they used two ways of factor analysis and concurrent validity. Also to appoint
reliability, they also used two ways; the coefficient of internal consistency and test-retest reliability.
Findings: After final factor analysis, a scale with 30 items including 3 factors obtained. Cronbach's
Coefficient Alpha for the total scale was 0.93, and for sub scales was between 0.70 and 0.92. Test-retest
Coefficient after 2 weeks was 0.84 which means a good reliability for this scale.
Conclusions: According to obtained results, Social Phobia Metacognition Questionnaire (SP-MCQ),
synchronously is the same containing with metacognitive questionnaire-30 (MCQ-30) and also social
phobia scales. It seems to be reliable that can used as metacognitive assess which related to social phobia
disorders. And also the results indicated that SP-MCQ has satisfactory reliability and validity.
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