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Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the
relationship
between
cognitive
distortions
and
dysfunctional attitudes and personality traits are Azad
University of Garmsar. Method: The population in this
study psychology Azad University Garmsar all students
who are studying at the university is 95 years.
Participants, 234 patients (50 males -184 female) students
of psychology Garmsar Azad University were selected by
convenience sampling method is. Three questionnaires
were used to collect data for this study cognitive
distortions (Hammam C) Dysfunctional Attitude Scale
(Weismann and colleagues used the NEO Personality
Inventory. Data analysis was performed using SPSS
software. For data analysis, Pearson correlation coefficient
and multiple regression was used.Results: The finding
show that at least one of the components of cognitive
distortions variables in calculating the correlation
coefficient is a component of personality traits for
neuroticism N is determined to a significant linear
relationship, At least one of the components of the
variables dysfunctional attitude with elements of
personality traits in calculating the coefficient of
correlation was found neuroticism N is a significant linear
relationship, between all components of cognitive
distortions. Conclusion: with the respect to findings can
be results that cognitive distortions and inefficacy attitude
roling base for appearance،severity، continuity، trait and
dimension of personality.
Keywords: cognitive distortions, inefficacy attitudes,
personality traits, students.
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چکیده

 این پژوهش هب منظور رب رسی رابطه بین تحریف شناختی و ن رگ ش:هدف

 جامعه آماری این: روش.ناکارآ دم با صفات شخصیتی این دانشجویان یم باشد
 مش لوغ95 تحقیق دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه مذکور که در سال
 ن رف از243  تعداد اعضای نمونه.یباشند را در نظر گ فر ته است
 تحصیل م
د هب منظور، دانشجویانی که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب ش هد اند یم باش
جمعآوری دادهها از سه پرسشنا هم تحریفهای شناختی (همام سی) مقیاس
ن رگ شهای ناکارآ دم (ویسمن و همکاران) و پرسشنا هم شخصیت نئو استفاده ش هد

ه رب ای تجزیه،  انجام گ فر تSPSS  تجزیه و تحلیل دادهها هب کمک ن مر افزار.است

و تحلیل دادهها از آز وم ن ضریب همبست یگ پیرسون و رگرسیون چند متغیری
ه حداقل یکی از:  نتایج هب دست آ هدم بیان رگ آن است ک: یافتهها.استفاده شد
مؤ هفل های متغیرهای تحریف شناختی با مؤ هفل های صفات شخصیت که در محاسبه
یباشد رابطه خطی معنی
  مN ضریب همبستگی هم مشخص شد روانآزردگی
 حداقل یکی از مؤ هفل های متغیرهای ن رگ ش ناکارآ دم با مؤ هفل های،داری دارد
صفات شخصیت که در محاسبه ضریب همبستگی هم مشخص شد روانآزردگی
 بین تمامی مؤ هفل های تحریف شناختی با،یداری دارد
 یباشد رابطه خطی معن
 مN

 مؤ هفل های ن رگ ش ناکارآ دم رابطه خطی معن
 با وت جه: نتیجه گیری.یداری دارد
ی وت ان نتیجه گ فر ت که تحریفهای شناختی و ن رگ شهای ناکارآ دم
 هب نتایج م
. دت اوم و تشدید ابعاد و صفات شخصیتی ایفا یم کنند،نقشی اساسی در رب وز
.ی دانشجویان،  صفات شخصیت، ی ن رگ ش ناکارآ دم،  تحریف شناخت:کلیدواژهها
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مقدمه
جوانان ،س مر ا هي هاى اصلى هر كشورى هستند .ورود هب دانشگاه مقطعى يسب ار حساس در زندگى جوان بلاغ هك ؛تسا نا ًاًاًاًاًاًاًاًاًاًا تارييغت اب   
زيادى در روابط اجتماعى و يب ن رف دى آنها همراه است (مظ رف نیا ،ش وک ری و حیدرنیا .) 1393 ،ا رم وز دانشج يو ان نقش مهم هرادا رد ى
آين هد كشور هب عه هد دارند .اهميت اين نقش در اين است هك دانشج يو ان نه تنه نيمز ناصصختم ىلصا شخب ا ههههههههههه ه ره نوگانوگ ىا    
كشورى را تش ليك میدهن ،د هكلب همچنين اين گرو ،ه ريدم ان اصلى در اداره آين هد كشور و رهبر سا ري اقشار جامعه در هدايت هب سمت
كمال و اهداف كشور میباشند .ازسوى د ،رگي بخشى از دانش دهع هدنيآ رد نايوج ه هههههه دار آ زوم ششش و پ سن شرور للللل ه دوخ زا دعب ىا    
وخ اهند وب د و از اين ط ير ق هب طور غ سمري تقيم در كمال ن لس هاى بعدى جامعه نيز دخالت دارند ( وف الدی ،جیردهی و محتشمی امی ،یر
 .) 2014وع ا لم ى هم وچ ن دور وب دن از محيط خان ،ه جدا شدن از خانواد ،ه ورود هب محیط جدی ،د سم ائل و مش الک ت درسی رد ینارگن    ،
وم رد آین هد کاری و غی هر از جم هل تنشهای این گروه از جامعه است که یم وت اند زمینهساز رب وز سایر اختالالت روانی باشد (دهق و نا
ادیبحاجباقری.)5831 ،
فپ و ريذ
انسان در طي سالهاي رشد وخ د بنا رب تج هبر ها و گاه يادگ يري هاي زيانبارش قوا يدع وضع يم كند هك مم اطعنا تسا نك ففف ففف
مطلقگرا وب ده و در يسب اري از وم ارد در حكم قالبي عمل رك ده و دادهها را ش لك

يم دهند .از آنجا يي

هك غالب ًاًا واقعيتهاي زن گد ييي ب ههه

شها ييي
ضها ا و نت ش ش
گونهاي منطقي در درون اين قا بل ها جاي يم گ ري د و چيزي متفاوت از آنها هستن ،د رف د صاحب آنها دچار تع را ض ض
ناشي از اين مدع همخواني قوانين شناختياش با واقعيتهاي اطراف يم گردد .تح ير فهاي شناختي مثل آينه و يا دور يب ن ييي ه نتس ددد ك ههه
اشكال را هب همان وگ نه هك هستند بازنما يي نميكنن ،د هكلب ش لك هاي عج بي

و غ ير ب ييي از اش اي ءءء را نشاننن م ييي دهن تهج رد لوا مدق .د    

گ6002 ،1؛ رت جمه و یزارخ
تصحيح شناختها ،آگاهي از ا كف ار وخ ددد و تح ير فففها ييي ش خان ت ييي اس  ت ((اس ربنرت گ گ

تحریفات شناختی 2ا کف اری هستند که با ثع

زاجح ی.)7831     ،

میشوند که رف د درک درستی از سم ائل نداشته باشد .در واقع ا وگل های رکفت ی هست که

ًال رب درک سم ائل وت سط رف د دخا  تل
ا کف ار و احساسات منفی را تقویت کرده و معمو ًال

ممممم یکنن ن و د مم مممیگذارن  درف د د طنم کر قق ق ققققی از

سم ائل داشته باشد؛ هب این لع ت که روش رکف کردن رف د رب روش احساس کردن او تأثیر دارد (دا وسب ن .) 2010 ،3این تحری اف تتت ا راکف

می وت انند با ثع

هب وجود آ دم ن احساسات منفی بشوند .این ا کف ار ن رگ ش رف د را هب آین هد و دنی یا من ففف ی ک تموادم و هدر

ب اهنا رد ا ثع   

اضطراب و ا رسف دگی و بیماریهای روانی میشود (پازل و ناپ .) 2011 ،4در زمینه فت اوت تحریفات ش خان تی تفای سنج ود رد هههههههه یا

شهای ناکارآ دم نشان دادند می فیرحت ناز ات   
پژوهش کیلیش ) 2010 ( 5تحت عنوان رب رسی ن رگ ش ناکارآ دم دانشجویان نشان داد ن رگ 
شناختی در دو جنس و در طبقات اجتما یع مختلف متفاوت وب ده است.
ن رگ شهاي ناكارآ دم

6

درون وخ د وت قعات خش

هك بنيادهاي آشفته كنن هد ي ا رف اد را تش ليك

ًال آنه د ا ررر
يم دهند و دو ويژگي اساسي دارن آ( د للللل یس ) 1996 ،7او ًال

ًال در قا بل
،ك جزئی و قدرتمن يد دارند هك معمو ًال

لك ما يت چون با ،دي حتم ًاًا ،الزام ًاًا و ضرورت ًاًا يب ان يم شون ،د ثاني ًاًا

وم جب انتسابهاي يسب ار نامعق لو و تعميم رفم ط و فاجعهآ يم ز يم شوند .آس بي پذ يري شناختي در قا بل

د دي گاه آس بي پذ يري -تن گدي ييي

1

. Sterenberg
. cognitive distortions
3
. Dobson
4
. Possel & Knopf
5
. Kilic
6
. dysfunctional attitudes
7
. Ellis
2
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هب صورت سبك شناختي من يف و ن رگ ش ناكارآ ،دم فم ه مو سازي ش هد است .يفلت ق ايننن دو

د دي گاه در فم ه مو ا يوگل شناختي ناسازگارانه هك شا لم سبك شناختي من يف و ن رگ شهاي ناكارآ دم است  ،،،م ييي وت ان ددد در طو للل رف اين ددد

رشد پ ديد آيد (ا ول ی 8و همکاران .)0002 ،پژوهشها نشان يم دهد هك شانس رب وز اختالالت رواني طي كي

سا ،ل در صورت افزايش

ن لع للل آش گتف ييي -
نم هر هاي ن رگ ش ناكارآ دم هب طور معناداري افزايش يم يا دب  .هب اين ،بيترت چون نارسا يي عم ركل د كفت ررر از مهممم يرت ن ن
هاست هر چه ن رگ شهاي ناكارآ دم و باورهاي غ مري نطقي ا رف اد يب شتر شود ،آش گتف ييي ها ييي هيج ينا تخانش و ییییی ن زي
(ق ،ینابر

مظاک ی و ،ینابرق      

 .) 1390ﺵﺮﮕﻧ

ﺪﻣﺁﺭﺎﻛﺎﻧ ﻭ ﻖﻠﺧ ﻩﺩﺮﺴﻓﺍ ﺖﻴﻌﻤﺟﺭﺩ
ﻞﻣﺍﻮﻋ

ﻱﺩﺎﻋ

ﻱﺎﻫ
ﻂﺳﻮﺗ

ﻲﻔﻨﻣ

ﻲﻣ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗ ﺯﺍ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺪﻣﺁﺭﺎﻛﺎﻧ

ﻱﺮﻣﺎﻛ  )2002(9ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻩﺪﻨﻨﻛ ﺖﻣﻼﺳ

ﺪﻳﺩﺮﮔ ﻭ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻥﺎﺸﻧ

ﺩﺍﺩ

يب ش دش دهاوخ رت    

ﻲﻧﺍﻭﺭ ﺎﺑ شن ددد  .ﻪﻄﺑﺍﺭ ﻦﻴﺑ ﺵﺮﮕﻧ
ﻪﻛ ﺵﺮﮕﻧ

ﻱﺎﻫ

ﻱﺎﻫ ﺪﻣﺁﺭﺎﻛﺎﻧ ﻲﻜﻳ ﺯﺍ

شها ای ناکارآ ب دم ا رود  ههههه ها ای ط الو ننی رت
ﻖﻠﺧ ﻩﺩﺮﺴﻓﺍ ﻦﻳﺍ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﺖﺳﺍ  .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد سطوح باالی ن رگ ش ش

حم الــ ت ا رسف دگی و با زمانهای ک تو اه رت بین دورههای وع د همبستگی دارد .آسیبپذیری ش خان تتی مم تسا نک   

هب ناوـــنع    ییک

تمایل شب هــ صفت نسبت هب سفت یر اط عال ات هب سبک منفی و تحریف ش هد در مقا لب درک ذهنی از مش الک ت لت ق ققی گ در د ناکما هک     
دارد از لالخ تجارب منفی اولیه هب وجود آ هدم باشد .گرچه این پدی هد هب عنوان عا لم خطر رب ای ا رسف دگی و شاید خرب ی از اختالالت
دی رگ باشد.
شخصيت ،مجم هعو اي از ويژگيهاي رواني است هك رب اساس آن یم وت ان ا رف اد را طبق ههه بند ييي کرددد .ا ييي ن ويژگ ييي ه  يا شششخص تي ييي ب ههه
صورت پا دي ار رب رفتار ح هفر اي و ش لغ ي تأث ري يم گذارند و رب اساس آنها يم وت ان رفتارهاي خاص ا رف اد را در وم قعيتتته ههاي گون وگا ننن

كار و ش لغ شان تع يي ن نمود .ابعاد شخصیت 10با ثع

فت اوت کل ا رف اد (انسانها) از همدی رگ یم شود .اما این وافت تتته یضعب رد طقف ا   

ویژگیها و خصوصیات است .هب عبارت دی رگ ا رف اد در خی یل از ویژگیهای شخصیتی هب همدی رگ شباهت دارند؛ بنا رب این شخصی ار ت
یم  وت ان از این جهت که چ وگ نه رم دم با هم متفاوت هستند؟ و از جهت این هک در چه چیزه یا ی نراد تهابش مه هب د ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ رب رسی درک   
(جع رف ی.)1 39 1 ،
شناخت درست و مطابق با واقعيت عا لم مهمي رب اي يافتن حقيقت و آگاه شدن از زواياي مثبت كي

زندگي است .ناآگاهي و آگاهي

نادرست و ناصوا ،ب انسان را در تح ليل آن هچ پ ري ا وم نش ا فت اق يم افتد دچار غل زش و اشتباه يم كند .اين ا رم در سازگاري و ناس يراگزا
تالشعاع قرار دهد .ا ارف ددد ياب بولطم يگدنز كي نتشاد يارب د از       
ا رف اد در جامعه تأث ري رف اواني دارد و يم  وت اند همه زندگي را تح 
تح ير ف اط عال ات ج ول گ يري کنند چرا که تح ير فهاي شناخت ،ي هب بنيانهاي آشفتهكنن هد ي رفتار تب يد ل يم شوند .اين هفسلف  ،،،از ي ككك

طرف ان يد شهاي الزامآور است هك در نوع وخ د قدرتمن ،د خشك و جز يم است و از طرف د ،رگي هب استنباطهاي فاجعهآ يم ز منجر يم -
شوند (آلیس .)4002 ،در واقع نقش تحریفهای شناختی د رگي در يسب اري از اختالالت و مش الك ت رفتاري نشاننن داده شد ههه و مع ول ممم
ش هد است هك باورهاي غ مري نطقي يم وت انن ،د رنجهاي ا رف اد را تش ديد كنند (د رب ا ،وب رنز ،هایس ،ه ربر ت و ورنر.) 2010 ،11

در زمینه ارتباط تحریفهای شناختی و صفات و ابعاد شخصیتی پژوهشهایی صورت گ فر ته است .هب عنوان مثال س سسیاکالی (  ) 1393در
پژوهشی تحت عنوان رب رسی رابطه بین تحریفهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی با صمیمیت اجتما یع نشان داد ویژگی شخصیتی
د پل ذیر وب دن ( )Aبا تحریف شناختی کل رابطه مثبت معنادار داشت .در بین ویژگیهای شخصیت ،ی فقط ویژگی شخصیتی د دوبریذپل ننن
ت اجتم عا ییی را
ن ص یمیم ت ت
است که یم  وت اند تحریف شناختی کل و تحریفهای شناختی رکفت همه یا ا هی چچچ و رب چس ببب زدن و همچنین ن
8

. Alloy
. Cammery
10
. personality traits
11
. Debra, Burns, Hayes, Herbert & Warner
9
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پیشبینی کند .همچنین عا دب ی (  ) 1392در پژوهشی تحت عنوان مقای هس تیپهای شخصیتی درون رگ ا و رب ون رگ ا و تحریفهای شناختی
نشان داد که اختالف معناداری بین زوجهای متعارض و زوجهای عادی در متغیر تحریف شناختی وجود دارد.
با وت جه به مطا بل

شه اب دمآراکان یا    
ذکر ش هد و در نظر گ فر تن این هک تاکنون پژوهشی هب رب رسی ارتباط تحریفهای شناختی و ن رگ 

صفات شخصیتی در دانشجویان ن رپ داخته است ،پژوهش حاضر در صدد پاسخ وگ یی هب این سؤال اساسی است که آیا بین تحریفهای
شناختی و ن رگ شهای ناکارآ دم با صفات شخصیتی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد؟
رو ش
پژوهش حاضر وت صی یف و از نوع همبست یگ است .جامع ههه آ رام ی ی
ی ایننن پ ر شهوژ اا کلی ههه دانش ایوج ننن رش هت سانشناور یی ییی دانش اگ ههه آزاد
گ سمر ار که در سال  95در این دانشگاه مش لوغ تحصیل وب دن ،د تشکیل داد که حجم جامعه مذکور  006ن رف (مقطع کارشناسی و ارشد)
رب آورد شد .تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول وم رگان صورت گ فر ت و طی آن  234ن د تروص هب نایوجشناد زا رف ر سرتسد       
انتخاب و پرسشنا هم های پژوهش را کت میل کردند .کالم های ورود هب این پژوهش دامنه سنی  18تا  30و مدع ابتال هب اختالالت روانی
و بیماریهای جسمی مزمن وب د.
ابزار

پرسشنامه تحریفهای شناختی :این مقیاس وت سط همامسی )4002(12جهت ارزیا یب تحریفهای شناختی رب مبنای نظریه شناختی

آرون یت بک ساخته ش هد است .مقیاس دارای  19آیتم است که شا لم سه رخ ده مقیاس طرد در روابط بین رف دی ،انتظارات غی ررر واقععع
بینانه در روابط و سوء ادراک در روابط بین رف دی یم شود .مطالعات روانسنجی کیفیت روانسنجی باالیی را رب ای این مقیاس گزارش
س از دو هفت ههه ارب ییی ک للل
نموده است .پایایی آن از طریق همسانی درونی وت سط آ فل ای کرونباخ و همچنین از طریق آز وم ننن مجدددد پس س
سهای آن هب ترت یب  0/ 76 ،0/ 70و  0/ 74دب ست آ دم  .روایی آن از طریق همبست یگ
مقیاس هب ترت یب  0/ 67و  r=0/ 74و رب ای رخ ده مقیا 
با مقیاس باورهای غیر منطق ،ی مقیاس ا کف ار ا موت اتیک و مقیاس گرایش هب تعارض در روابط بین رف دی هب ترت ی ببب  0/ 53 ،0/54و 0/ 53
نا ینیدل و
یدار است (همام سی یی و وب یوکوز رات ککک  .)4002 ،13ا رب اهیمی یی ،شی یز خ نن نن
دب ست آ هدم که هم یگ در سطح  0/ 99اطمینان معن 
رم آتی (  ) 1390روایی آن را از همبست یگ

 0/ 63و پایایی آن را از طریق آ فل ای کرانباخ  0/ 73گزارش دادهاند.

مقیاس نگرشهای ناکارآمد (فرم بلند)(  :)DAS - 40مقیاس ن رگ شهای ناکارآ دم در سا للل  87 19وت سططط وی مس ننن 14ب ههه منظوررر
سنجش میزان ن رگ ش ناکارآ دم ا رف اد و رب مبنای پرسشنا هم اص یل بک ساخته شد .این مقیاس دارای دو مرف وم ازی الف وب است که هر
ًال وم افق تا ا ک ما ًالًال ًالًال مخ لا ففف) می از ننن وم افقتتت یا ا
کدام دارای  40عبارت است .آز وم دنی باید در یک مقیاس لی رک ت  7درجهای (از کام ًال
ی ایننن آز وم ننن ب ههه دو عام للل انجامید ههه استتت .بن یاربا ن ن
ن
مخا فل ت وخ د با هر یک از عبارات را مشخص سازد .نتایج تحلیل عا لم س خا ت را ی ی
ت
ت) استتت 14 .عب را ت ت
مقیاس ن رگ شهای ناکارآ دم دارای دو زیر مقیاس کمالگرایی (  15عبارت) و نیاز هب تأیی ددد اجتما ععع ی ( 11عب را ت ت
دی رگ ن رگ شهای ناکارآ دم را هب طور ک یل

شها ا تنها ا از نمر ههه کلی یی آز وم ننن اس فت اد ههه
وم رد سنجش قرار یم ده ددد  .در سب ییاری از پ هوژ ش ش

یم شود ،اما رب اساس هدف پژوهش یم  وت ان نمرات وبرم ط هب زیر مقیاسهای آن را نیز محاسبه نمود .کاوی نا ییی و هم اراک ننن ب ههه نق للل از
ن ض یر ببب آ افل ییی کرونباخخخ ایننن آز وم ننن را  0/ 75ب ههه دستتت
ا رب اهیمی ( ،)6831پایایی آن را در ایران  0/ 90گ راز ششش ک در هههاند  ،،،همچنین ن

12

. Hamamci
. Büyüköztürk
14
. Weismann
13
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آوردهاند .این مقیاس وت سط ی هک یزدان دوست(  ) 1377رت جمه و وم رد بازن رگ ی قرار گ فر ته استتت و یدب ننن ترت ی ببب ض یر ببب روایی یی ایننن
مقیاس  0/ 81و ضریب پایایی آن در نمونهای  003ن هرف  0/ 72گزارش شد ( هب نقل از سلیمانی ،محم خد انی و دولتشاهی.)7831 ،

پرسشنامه شخصیت نئو (فرم کوتاه) :این مقیاس وت سط مک کری و کوستا 15در سا للل  1985تحتتت عن او ننن پرسش مان ههه شخصیت ییی

 NEOمع یفر شد .این مقیاس  60سؤا یل  5عا لم اص یل روان رنجور وخ ی ،ی رب ونگرای ،ی باز وب دن هب تج هبر ها ،وت افق و وجدانی دوب ننن را
وم رد رب رسی و سنجش قرار یم دهد .ثبات درونی رب اساس ضریب آ فل ا رب ای  NEO-FFIهب ترت یب رب ای شا صخ های ،C ،A ،O ،E ،N
 0/77 ،0/ 68 ،0/ 73 ،0/ 81و  0/ 86دب ست آ هدم است (مککرا و کاستا .)5002 ،ضریب این همبست یگ رب ای این حیطهها ا در پرسش مان ههه
 NEO-PI-Pمحاسبه شد .ضریب همبست یگ بین  0/ 75رب ای شا صخ

وجدانی وب دن تا  0/ 89رب ای شا صخ

یب ثبا یت هیجانی دب ست آ هدم

ضرایب همبست یگ بین نم هر های شا صخ های  NEO-FFI-NEO-PI-Pدر نمونه  ABLSAهب ترت یب ،0/ 87 ،0/77 ،0/ 91 ،0/ 90 ،0/ 092
رب ای شا صخ های  C ،A ،O ،E ،Nمحاسبه ش هد است ( هب نقل از رف ا رم زی.) 1394 ،
دادههاي حاصل از پژوهش پس از کدگذاري وارد ن مر افزار  SPSS-19شدند و وت سط شا صخ

هاي آمار وت ص يفي

يم ان يگ ن و انحراف معيار) ،و هب منظور رب رسي رف ض هي ها ،وت سط آز وم نهاي آمار استنباطي (ض بير

يناوارف(  ،،،،،درص ،د

وسريپ نن ننن و تح ليل

دنچ نويسرگر    

مت هريغ ) تجزیه و تح ليل شدند.
یافتهها

یافتههای جمعیتشناختی پژوهش حاضر نشان داد که از بین  234ن رف وم رد رب رسی  35 /9درص  د ( (  84ن و رسپ )رف

 64 /1درص  د (( 150

ن رف ) دختر یم باشند .همچنین نتایج نشان داد که  76 /9درصد (  180ن رف ) مج و در  23 /1درص  د (( 45ن )رف متأه للل می ییباش تفای .دن ههههه ه یا
وت صی یف پژوهش حاضر در جدول  1آورده ش هد است.
جدول  :1ميانگين و انحراف معيار نمرات تحریفهای شناختی ،نگرشهای ناکارآمد و ابعاد شخصیتی در دانشجویان

تحریف شناختی

ن رگ ش ناکارآ دم

ویژگی و ابعاد شخصیتی

متغیر

M

SD

طرد در روابط بین رف دی

3/770

0/326

انتظارات غیرواقعبینانه در روابط

3/623

0/106

سوادراک در روابط بین رف دی

2/797

0/226

کل

9/002

0/ 944

کمالگرایی

4/364

0/505

نیاز هب تأیید اجتما یع

3/569

0/495

کل

8/104

1/600

روانرنجور وخ یی

3/421

0/ 294

رب ونگرایی

2/419

0/703

گشودگی هب تج هبر

2/267

0/403

3/ 443

0/713

وظی هف شناسی و وجدان

3/360

0/523

کل

15 /072

1/521

وت افق و د پل ذیری

همانطور که در جدول  1مشاه هد یم شود میانگین (و انحراف معیار) نم هر کل تحریفهای شناختی  ،)0/ 944 ( 9/002میانگین (انحراف
معیار) نم هر کل ن رگ شهای ناکارآ دم  )1/600( 8/104و میانگین (انحراف معیار) نم هر کل ابعاد شخصیتی ( 15 /072و  )1/521یم باشد.

. McCrae & Costa
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همچنین جهت رب رسی و استفاده از آز وم ن پارامتریک ،رف ض ن مر ال وب دن دادهها دروم فنریمسا فورگوملاک نومزآ زا هدافتسا اب

رب رسی قرار گ فر ت و نتایج نشان داد که تما یم متغیرها از وت زیع ن مر ال و طبیعی وخرب ردار هستند و لذا انجام آز وم ن پارامتریک عنامالب
است .نتایج همبست یگ بین متغیرهای پژوهشی در جدول  2آورده ش هد است.
جدول  :2ضريب همبستگي نمرات تحریفهای شناختی ،نگرشهای ناکارآمد و ابعاد شخصیتی در دانشجویان
2

ردیف

متغیر

1

1

طرد در روابط

1

2

غیرواقعبینانه

- 0/801

3

سوادراک

*0/902

4

کمالگرایی

**

5

نیاز هب تأیید

*- 0/674

- 0/131

-0/ 299

4

3

5

6

1
-0/ 990
**

- 0/574

**

- 0/173

*

-0/ 333

1
0/ 150

6

روانرنجور وخ یی

0/ 140

0/ 098

0/ 188

0/ 295

0/020

7

رب ونگرایی

0/001

0/ 150

*- 0/ 471

0/902

8

گشودگی هب تج هبر

*

9

وت افق و د پل ذیری

10

وظی هف شناسی

**

0/123

- 0 /102

0/ 154

*- 0/521

*- 0/462

0/ 140

*- 0/110

**

**

0/ 187

0/123

9

1
1

0/022

7

8

10

0/ 231

-0/ 159

-0/ 048
*

-0/ 249

0/300
0/800

1
- 0/97
**

-0/ 432

- 0/001
*

- 0/962

1
0/ 152
0/521
0/ 241

1
- 0/521
- 0/411

1
1

0/ 099

** P˂0/ 01 * P˂0/ 05

همانطور که در جدول  2مشاه هد یم شود طرد در روابط بین رف دی با گشودگی هب تج هبر ( )r=/022رابطه نعم تبثم یی ی ییییدار ،و قفاوت اب   

( )r= -0/521و وظی هف شناسی ( )r= -0/123رابطه من یف معنیدار دارند (  .)P>0/ 05همچنین نتایج نشان داد که انتظ قاوریغ تارا عع عععبینانه
در روابط بین رف دی با گشودگی هب تج هبر ( )r=/123و وظی هف شناسی (  )r= -0/ 231رابطه مثبت معنیدار ،و با وت افق ( )r= -0/462رابطه

من یف معنیدار دارند (  .)P>0/ 05نتایج نشان داد کمالگرایی با ورب اب  نننن نننننگرایی ( )r= -0/902رابطه نعم یفنم یی ی ییییدار دارد ( .)P>0/ 05
همچنین نتایج نشان داد که نیاز هب تأیید اجتما یع با گشودگی هب تج هبر (  )r= -0/ 249رابطه فنم یی ییی معنی ییدار دارد (  .)P>0/ 05همچنین

نتایج نشان داد کمالگرایی با طرد در روابط بین رف دی (  ،)r= 0/ 299انتظاارت غیرواقعبینانه ( )r= 0/574و سوادراک (  )r= 0/ 299رابطه

مثبت معنیدار دارد (  .)P>0/ 01همچنین نیاز هب تأیید با طرد در روابط بیننن رف دددی ( ،)r= 0/674انتظ یغ تارا ررر واقعععبینان ههه ( )r= 0/131و

سوادراک (  )r= 0/ 333رابطه مثبت معنیدار دارد ( .)P>0/ 05

رب اي تع يي ن تأثیر هر يک از متغیرهای تحریفات شناختی و ن رگ شهای ناکارآ دم هب عنوان متغیرهای پيش يب ن و نم هر کل ابعاد شخصی یت
هب عنوان متغیر کالم

در معاد هل ی رگرس وي ن ،تح ليل شدند که نتایج در زیر وم رد بحث قرار یم گیرد .رب اي استفاده از لدم رگرس وي ننن

الزم است پيش رف ضهاي استفاده از آن ،وم رد آز وم ن قرار گ ري د .يدب ن منظور رب اي رب رسي ن مر ال وب دن وت زیع از آز وم ن فورگوملاك
اسم ري نف ،16رب ای رب رسی استق لال خطاها از آز وم ن دوربین وا وست ن ،17و رب ای رب رسی یی همممخط ييي  18از دو ش خا صصص ض بير

19

محت للللل و

عا لم وت رم واريانس 20استفاده شد .رب اساس نتایج هب دست آ هدم از نتایج آز وم ن کالموگروف اسمیرنف ،وت زیع متغیرها ن مر ال اس و ت

انجام تحلیل مالب انع است؛ که هب دلیل زیاد وب دن جداول از ذکر و آوردن آن وخ دداری هب عمل آ دم  ..همچنی ب ن ا هب هجوت  لودج       3
مقدار استق لال خطاها در آز وم ن دوربین -وا وست ن رب ا رب اب  1/ 89 7می ییباش ج اهاطخ لالقتسا طرش نوچ و د ه نومزآ زا هدافتسا ت

      

رگرسیون بین  1/5تا  2/5میباشد ،شرط استق لال خطاها رب قرار است .همچنین نتایج آز وم نهای همخطی در جدول  4آورده ش هد است
16

. Kolmogorov Snirnov
. Durbin-Watson
18
. collinearity
19
. tolerance
20
. variance inflation factor
17
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رابطه بین تحری 
که با وت جه هب مقادیر هب دست آ ،هدم استنباط یم شود که بین متغیرهای پیشبین همخطی وجود ندارد و نت جیا

گر لیلحت ر لباق نویس    

ا کت ا است.
جدول  :3خالصه مدل رگرسيون به روش گام به گام براي پيشبيني نمره کل ابعاد شخصیتی
مدل (گامها)

R

R2

ADR2

SDE

1

0/314

0/071

0/561

10 / 938

2

0/ 49 3

0/ 243

0/ 233

10 / 484

3

0/215

0/262

0/ 248

10 / 381

Durbin-Watson

1/ 89 7

گام او :ل طرد در روابط گام دو :م گام اول +انتظارات غیرواقعبینانه گام س :مو گام دوم +کمالگرایی
جدول  :4ضرايب رگرسيون گام به گام براي پيشبيني نمره کل ابعاد شخصیتی نئو بر اساس مؤلفههای تحریفهای شناختی و نگرشهای ناکارآمد
گام

پيش يب ني کنن هد ها

1

تعا لم
طرد در روابط

2

تعا لم
طرد در روابط
انتظارات غیرواقعی
تعا لم
طرد در روابط

3

ضرا بي

B
26 / 880

غ ري استاندارد
SE
3/901

0/ 688

0/221

39 /594

4/ 430

0/577
-0/ 591
24 /328
0/427

ضرا بي استاندارد

T

Sig

8/646

0/1000

-5/066

0/1000

8/9 16

0/1000

Beta

- 0/314

رفم وضههای همخطی

Tolerance
1/000

VIF
1/000

0/911

- 0/564

-8/625

0/1000

0/469

1/ 037

0/ 153

- 0/472

-3/ 849

0/1000

0/469

1/ 037

2/529

8/ 487

0/400

0/021

-0/ 434

-6/760

0/1000

0/329

1/ 084

انتظارات غیرواقعی

-0/ 535

0/ 154

-0/ 248

-3/646

0/100

0/ 933

1/170

کمالگرایی

0/ 637

0/513

-0/ 144

-2/910

0/ 045

0/ 938

1/660

همانطور که در جدول  4مشاه هد یم شود طرد در روابط (  ،)Beta=-0/ 434انتظارات غیرواقعععبینان ههه (  )Beta =-0/ 248و کما لللگرایی یی
(  ) Beta =-0/ 144هب ترت یب و بصورت معنادار در سه گام قادر هب پيش يب ني ابعاد شخصیتی دانشجویان هستند .شایان ذکر است که این
مؤ هفل ها هب صورت من یف نم هر کل ابعاد شخصیتی نئودر دانشجویان را پیشبینی یم کنند ( .)P˂0/ 05
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر رب رسی رابطه بین تحریفات شناختی و ن رگ شهای ناکارآ دم با صفات و ابعاد شخصیتی در دانشجویان وب د .نت جیا
حاصل از پژوهش نشان داد بین متغیرهاییی گش یگدو

ن متغیرهاییی
ن یب ؛یدرف نن نن
 ندوب نادجواب و ندوب قفاوم و ووووو وووووو طرددد در روابططط بین ن

گشودگی و باوجدان وب دن و وم افق وب دن و انتظارات غیرواقعبینانه روابط معناداری وجود دارد .این یافته ن اب تت تتتایج س سسیاکالی (  ) 1393و
ًال ا ارف ددد با ا ویژگی یی روانرنج رو ی ی
ی
عا دب ی (  ) 1392تاحدودی همخوان است .در وت جیه و تبیین این یافته یم وت ان اذعان داشت که معمو ًال
دارای ثبات عاط یف پاییناند .این ا رف اد ن رگ ان ،عصب ،ی مأیوس و ناامی ،د دارای استرس ،خجالت ،ی آسی بببپ یذ ررر و ش دزبات ههه ه نتس ددد  .اف ررر اد
ًال در حال و هوای من یف در محیط کار وخ د داشته و عم مو ًاًا ن رگ ش من یف نسبت هب کاررر وخ ددد دارن ددد نیا هب هجوت اب     
روانرنجور معمو ًال
یهایی که این ا رف اد دارند یم وت ان گفت انتظار این هک (طرد در روابط بین رف دی ،انتظارات غیرواقع بینانه در روابط و سوء ادراک
ویژگ 
در روابط بین رف دی) آنها وجود داشته باشد دور از انتظار نباشد .و یل ا رف اد با ویژگی رب ونگرایی دوست دارند پران ژر ييي هاظ ررر ش دنو ،،،
ن
فعال باشن ،د با د رگي ان ش يخو كنند و در كنار آنها باشن ،د زندگي يم كنند و يب شتر وقت وخ د را با د ارگي ننن م يييگذرانن ددد  .روابططط يب ن ن
رف دي مناس ،ب ا ،ديم نشاط ،رضايتمن يد و عّزّزت نفس دارند؛ بنا رب این این متغیر با متغیرهای (طرد در روابط بین رف دی ،انتظارات غیرواقع
بینانه در روابط و سوء ادراک در روابط بین رف دی) نمی وت اند رابطه داشته باشد در وم رد سایر متغیرهای شخصیت (باز وب دن هب تج هبر ها،
وت افق و وجدانی وب دن) هم مانند رب ونگرایی یم وت ان این انتظار را داشت.
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همچنین نتایج نشان داد بین متغیرهای رب ونگرایی و کمالگرایی؛ و نیاز هب تأیید اجتما یع و گشودگی رابطه معنی ییدار وج راد دو ددد .در
ًال رب اي ا رف اد کمالگرا رت س از ش سک ت وت ان رف ساست .رب اي غلبه رب رت سسس وم اج ههه
وت جیه و تبیین یافته وف ق یم وت ان بیان داشت که معمو ًال
یکنند .آنها حتی اگر از دی رگ ان بهتر کار کنن ،د باز هممم اح اس سسس
ًال احساس پیروزی نم 
شدن با آن ضروري است آنها هیچ وقت کام ًال
ی را
ف رتالاب ی ی
یکنند .این ا رف اد هرچقدر هم که هب فوم قیت دست پیدا کنن ،د راضی نیستند و وخ د را سرزنش یم کنند و هدف ف
رضایت نم 
در نظر یم گیرند .آنها در این زنجی هر یب انتها گیر یم کنند و همیشه با وخ دشان درگیرند .بنا رب این داشتن رابطه این متغیر با متغی اور ر ننن
یهای آن ذکر شد دور از انتظار نیست .همچنین ا اور دارف نننآزرده چوننن ن نارگ  ،،،عص یب  ،،،ویأم سسس و ناامید  ،،،دارای
آزردگی که ویژگ 
استرس و خجالتی هستند داشتن نیاز هب تأیید اجتما یع در آنها دور از انتظار نیست.
ن درف ییی با ا
ت غیرواقععع بینان ههه و سوءءء ادراک در روابططط بین ن
ن درف ییی و انتظ ارا ت ت
همچنین تنایج نشان داد بین متغیرهای طرد در روابططط بین ن
ن درف ییی با ا نیاززز ب ههه تأیی ددد
کمالگرایی؛ و بین متغیرهای طرد در روابط بین رف دی و انتظارات غیرواقع بینانه و سوء ادراک در روابططط بین ن
اجتما یع رابطه معنیداری وجود دارد .در وت جیه و تبیین این یافته یم وت ان با وت جه هب ویژگیهای ا رف اد کمالگرا ،بیان کرد که رت س از
ًال احساس پیروزی نمیکنند .آنها حتی
ش سک ت وت ان رف ساست .رب اي غلبه رب رت س وم اجه شدن با آن ضروري است آنها هیچ وقت کام ًال
یکنند .این ا رف اد هرچقدر هم که هب فوم قیت دست پیدا کنن ،د راضی نیستند و
اگر از دی رگ ان بهتر کار کنن ،د باز هم احساس رضایت نم 
وخ د را سرزنش یم کنند و هدف باال رت ی را در نظر یم گیرند .آنها در این زنجی هر یب انتها گیر یم کنند و همیشه با وخ دشان درگیرن ددد .
یشان حساسیت سب یاررر زی دا ییی نشاننن می ییدهن ددد  .ایننن ویژگی یی
یهای ا رف اد در متغیر طرد در روابط بین رف دی که هب روابط بین رف د 
ویژگ 
شخصیتی آنها را در رب ا رب یخرب مش الک ت آسیب پذیر یم کند .داشتن رابطه بین این متغیرها منطقی هب نظر یم رس اراظتنا نینچمه د تتت تتت
ت
ط ضعففف باع ثثث
یهای رف دی و نادی هد گ فر تن نقاط ط
غیر واقع بینانه و سوء ادراک در روابط بین رف دی که ارزیا یب بیش از حد از وت انمند 
یشود رف د اهدا یف را رب ای وخ د در نظر گب یرد که از لحاظ روح ،ی جسم ،ی اجتما یع و وم قعیت خانوادگی وت انایی رسیدن هب آنها را
م 
نداشته باشد .با نیاز هب تأیید اجتما یع نمی وت انند درباره وخ د و رب ای وخ د تصميم ريگب ند و سرنوشتشان را هب دست د ارگي ننن می ییس دنراپ
ی وت اند رابطه داشته باشد که این رف ضیه این ارتباط را نشان داد.
م 
شه مآراکان یا ددددد  26درص زا د واری و داعبا سنا
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چن مد تغیری نشان داد که تحریفات ش خان تی رگن و شش شش
ویژگیهای را تبیین کرده و دارای وت ان پیشبین معناداری وب دند .این نتیجه نشان یم دهد که  74درصد از واریانس و وع ا لم باقیمان ،هد
وت سط متغیرهای دی رگ مؤثر رب ابعاد شخصیتی (نظیر وع ا لم زیست شیمیای ،ی شناخت ،ی اجتما یع و انگیزشی) تبیین یم شود  .هجوت اب ببببببب ه
مدع وجود یافتههای متنا رظ در پیشین ،ه از این یافته یم وت ان استنباط کرد که که ن رگ شهای ناکارآ دم و تحیفات ش خان ت ییی  ،تاثیرش رب نا   
ابعاد شخصیتی خی یل قا لب

الم حظه نبوده است .لذا رب ای روشن شدن این نکته الزم است که تحقیقات بیش تروص هنیمز نیا رد یرت     

گیرد.
هر پژوهش در کنار دستاوردهای لع می و کار رب دی ،دارای محدودیتهایی است که با رفع آنها در پژوهشهای بع م ید یی ییی هب ناوت
نتایجی بهتر دست یافت که این پژوهش نیز از این قا هدع مبرا نیست .با وت جه هب محدود وب دن نمونهي پژوهش ب ههه دانش اگشناد نایوج ه   
آزاد اس یمال واحد گ سمر ار و رب رسی ا رف اد در مقطعی از زمان ،باید در تعمیم یافتهها احتیاط کرد .همچنین از آنجا که این رب رسی فقط
رب روي دانشجویان وب د ،ه نمی وت ان نتایج را هب کل ا رف اد تعمیم داد .همچنین اس فت اد ههه از روش وخ دگزارشی داد یروآدرگ تهج ههههههه ها
یم وت اند رب اعتبار یافتهها اثرگذار باشد .همچنین پیشنهاد یم شود این پژوهش در مناطق و استانهاي د رگي و یرتشیب لرتنک لامعا اب     
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فشناختی و نگرش ناکارآمد ...
رابطه بین تحری 

روی ویژگیهای جمعیت شناختی (سن ،جنس ،تحصیالت و غی هر ) نيز اجرا شود و نتا جي آن وم رد مقا هسي قرار گیرد .همچنین پیش داهن
یم شود در پژوهشهای آ یت از سایر روشهای جمعآوری دادهها نظیر مشاه هد و مصاحبه استفاده گردد.
قدردانی
از تما یم دانشجویان و سم ئ لو ینی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندن ،د تش رک و قدردانی یم شود.
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