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 چکیده

است که  سنی يهارده مهمتريناز  يکی نیانوجو

افزايش مشکالت نوجوانان در حوزه هاي به دلیل 

 ايجاد لاـــحتما ردي و اجتماعی،ف

 يابد.می يشافزادر اين سن ناختی ــشتحريفات

پژوهش حاضر به منظور هنجاريابی ابزار سنجش 

( صورت گرفته 1988برنارد ) باورهاي غیر عقالنی

شامل جامعه آماري اين پژوهش . است

 5منطقه  آموزان دختر دوره دوم متوسطهدانش

با روش نمونه ه بود ک1398شهر تهران در سال 

نفر از  274گیري خوشه اي دو مرحله اي، 

آموزان پرسشنامه باورهاي غیرعقالنی را دانش

به  77/0تکمیل کردند. آلفاي کرونباخ پرسشنامه 

ها ابتدا از روش دست آمد. براي تحلیل داده

اگر چه تعداد تحلیل عاملی تايیدي استفاده شد و 

همانند سازه  هاماده ها کاهش يافت، تعداد سازه

با توجه به حذف دو  سازه باقی ماند، 4اصلی 

Abstract 

Adolescence is an important age,that that 

is increasing is increasing problems in 

the individual and social spheres, 

causing distortions at this age. The 

purpose of this study was to standardize 

Bernard's irrational beliefs assessment 

tool (1988). The statistical population of 

this study consisted of high school girl 

students in Tehran's 5th district in 1398. 

Using two-stage cluster sampling, 274 

students were selected. The 

questionnaire was completed by 

irrational beliefs. Cronbach's alpha was 

0.77. Confirmatory factor analysis was 

used to analyze the data and although the 

number of materials decreased, the 

number of constructs remained the same 

as the original 4 constructs, due to the 

elimination of two items in the 

extraction of the main factors and the 

non-fitting of acceptable index levels, 26 
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 مقدمه 

ه کرد جاديا یانواع اختالالت روان بهبودتوسعه و  يرا برا یقاتیتحق يهادهه ،یشناخت يهاهينظر

درمـان  يهـاروش نيمـوررتر از یاند کـه بع ـمنجر شـده یشناخت يرفتار يهاو به توسعه درمان

 (.1398 و همکاران، سهرابی فرد)اند را به اربات رسانده یشناختروان

 وارتوماتیکا رطو به که غیرمنطقی يهاوربااز  ستا رتعبا بک طبـ  نظريـه 1یتحريفات شناخت

ــــــــکمیکنند.  رخطو ننساا هنذ به  به گیدفسردر ا منفی تفکر که منشأ دکر حمطر (،1976) 2ب

و  اونومـــــــــــــــ میگیرند شکل يبعد يهاو دوره کیدکودر  که میشوند طمربو هايیردخوزبا

پـذيري وي  هــاي خاصـی اسـت کـه میـزان آســی گیهــر فــردي داراي ويژ (.3،2013همکاران

پـذيري عواملـی کـه بـر آســی از جمله سـازد. شـناختی مشـخص میرا در مقابـل پريشـانی روان

ايــن  هستند. گذارنـد، سـاختار شـخصیتی و عقايـد اساسـی فـرد دربـاره خـود و جهـانتأریـر می

عنــوان پیامـــد تجـــار   هــا در کودکــی اولیــه بهحوارهســاختار شــناختی اساســی يــا طر

                                                           
1 Cognitive distortions 

2 Beck 

3 Mauno et al.  

هاي اصلی و عدم برازش گويه در استخراج عامل

گانه  26هاي ها، گويهسطح قابل قبول شاخص

عاملی اکتشافی پرسشنامه با استفاده از تحلیل

ها از مدل يافتهبا چرخش واريماکس، تحلیل شد. 

ربنايی عامل زي 4مفروضه پرسشنامه از وجود 

حمايت نمود. در ادامه با توجه به محتواي 

هاي اول، دوم، سوم و چهارم به ها، عاملگويه

تحملی قوانین بی» ، «تحقیر خود»ترتی  

تحملی ناکامی در تکالیف و  بی» ، «ناامیدکننده

تحملی نقض قواعد توسط بی»و  «توقع انصاف

در نهايت پرسشنامه با  نامگذاري شدند.« ديگران

سازه جديد استخراج گرديد که می  4ماده و  25

 .درصد واريانس کل را توجیه کند  21/58 تواند

 ،يابیرهنجا باورهاي غیرعقالنی، کلیدی:هایواژه

 پايايی، يیروا

items. Questionnaire was analyzed using 

exploratory factor analysis. With 

varimax rotation, the findings supported 

the hypothesized model of the 

questionnaire for 4 underlying factors. 

Regarding the content of the items, the 

first, second, third, and fourth factors 

were named, respectively, "self-

humiliation”, “intolerance of desperate 

laws”, “intolerance of justice 

hopelessness and demanding justice” 

and “intolerance of law-breaking by 

others” Finally, the questionnaire was 

extracted with 25 items and 4 new 

constructs that could justify 58.21% of 

the total variance. 
Keywords irrational beliefs, 

Standardizin,validity, reliability . 
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د)نادرزاده و يابنــاش رشـــد میشــخصی فــرد و تعامــل بــا ديگــر اشــخاص مهــم زندگـــی

ـــاران، ـــت اصـــلی مشـــکالت 1979) (. بک1398همک ـــار هیجانی  لختالداراي ا ادفرا(، عل را افک

 يگیرنتیجه ،طیافرا تعمیم نچو هايیتحريف رچاد نشارفکاادر  دانست. اين افـرادها میغیرعقالنی

و  ارپايد نیدرو يهادسناا يپارد منفی رفکاا ينو در ا هستند رموا زيساشخصیزده و  شتا

ــــــاران ) يد. تیلرد انتومیرا  لکنتر غیرقابل  يهاوربا را نهرگازناسا يهارفتار يشهر(، 2014و همک

ــــددامی غیرعقالنی ــــه نن و  تعبیر هنحو هکنند تعیین عاملو  نددار سلطه دفرروان  بر هاوربا ينا ک

دو  ارتکر نظیر شناختی يهاتحريف رچاد که اديفرا نظر به. هـا اســتاديدرو بهدادن  معنیو  تفسیر

 وه اسـت سیا وسفید  چیز همه. ننـدک يابیارز نسبی رطو به ندانتونمیرا  چیز هیچ ،شوندمی قطبی

 صددر  صد رموا متماو در  هستم اليقیو  موف آدم  من يا. اردند دجوو يخاکستر منا به نگیر

و  هاضفر تشکیل به اد،فردر ا تجربه بک نظريه طب  که گفت انمیتو. هستم يقـیناالفرد  يا ،موف 

در  تجربه دنبو وتمتفا به توجه با ينابنابر نجامد.امی نجهاو  خويشتن رهبادر هايیوارهحــــــطر يا

 يکواره حـــطر که ستا ينا بر ضفر .دبو هداخو وتمتفا نیز هاآن يهاوارهحـــطرو  هاضفر اد،فرا

 تعمیم مجموعه با هاورباو  هاشنگر ر،فکاا ات،خاطر ،هاتجربهدر آن،  که ستا کلی شناختی رساختا

ــــــر  به. هستند طتبادر ار هیدمعنااي از يافته  علیتی چند حتماالًا نیروا هپیچید تمشکال ،بکنظ

ــت.  ملاعو يناز ا يکی شناختی ملاعوو  ستا  مشخص نمحققا توسط همدآ عمل به يهشهاوپژاس

، يهارفتار اومتدو  ديجادر ا مهمی ملاعو شناختی يتحريفهاو  عقالنـــــیغیر رفکااکـــــه  نددنمو

ــیست ا يکژپاتولو ــاط معن ــديگر ارتب ــا يک ــدو ب ــرابی، داري دارن  (2005) بک نظر به(. 1395)س

عالئم  بروز اي یاضطرا ، افسردگ هايی ماننداختالل شدن یتواند منجر به درونیم یشناختفاتيتحر

و  يفــرد نی، روابــط بــیشــود کــه ممکــن اســت ســالمت عــاطف ي، پرخاشــگرتی، عصــبانیرونــیب

 .(1،2019)راجرز و همکاران را مختل کند یشناختيندهايفرآ

یس تحقیقات وي را در زمینه تحريفات شناختی گسترش داد. در ديـدگاه الـ ،2پس از بک، الیس

ها و شـرايط انـد خصوصـا فشـارمردم معموال با اين فکر که تحت تاریر رويدادهاي بیرونی قرارگرفته

دهند. البتـه تـا حـدودي اينگونـه هسـت چـون شان در دوران کودکی، خودشان را فري  میزندگی

باشد که  آيند. اگر چه اين تاریرپذيري که شايد مهمترين بخش از شرايط انسانتاریرپذير به دنیا می

گیرد ولی به طور اخـص نظـام باورهـاي هاي فیزيکی زيادي را دربر میکامال پیچیده است و گرايش

شـناختی شود که تمام مشکالت مرتبط با تحريفاتدهد. اگر چه کسی پیدا نمیانسان را پوشش می

کمی از علـل واقعـی ها حداقل چند مورد از آنها را دارند و غالبا شناخت را داشته باشد ولی اکثر آدم

  .(3،2019)چان و همکاران رنج ها و مشکالت وجود دارد

                                                           
1 Rogers et al. 

2 Ellis 

3 Chan et al. 
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و  یلیآمـوزان بـر عملکـرد تحصـدانش یعقالنـ ديـعقا ریبـه تـأر 1النـیعق-یرفتـار عـاطف هينظر

 ی اين نظريهاز اصول اصل یکيپردازد. یدانش آموزان( م یستي)عالوه بر رفتار و بهزیلیتحصشرفتیپ

عوامـل مدرسـه از  ريتوسط معلمان و سا میرمستقیآموزان بطور غدانش یاست که عملکرد علم نيا

 يشود که دانش آموزان به طور فعال در مورد جنبـه هـایم نیی( تعيادی)بن یعقالن يباورها  يطر

 (.2،2017)کتسیکی دکننیم ديیمدرسه تأ طیآموزش و مح مختلف عملکرد

بـاور غیرعقالنـی  12الیس ابتدا  .از ديدگاه الیس متفاوت است عقالنیقسیم بندي باورهاي غیرت

هـر  غیرعقالنی يهاوربا عموضو (.3،2013تیناد)کريسـبـاور تقلیـل دا 10را شناسايی کرد و سپس به 

 نتايجاز  وباشد  دخو ذنفو دننمو متالشیو  نفسعـزت  تخري  ،باعث که ريفتار يا نهیجانوع فکر 

ــــاور پس .ستا ننساا ستیرتند ،مانیدشا ،خوشیدر  لختالآن ا مهم ــــی ب و  ستههااخو ،غیرعقالن

 ري،جباا افهدا به تبديلو  يندآمیدر میالزو ا وريضر تترجیحا رتصو به که هستند فیاهدا

 4وولـــف) میشوند دفر شفتگیآ موج  و نشوند آوردهبر گرا که ريطو به نددمیگر قطعیو  میالزا

 هــب دگیــنز ادثوـح دازشرـپدر  شناختی يهاسبکگويند، ( می2012) 5. پريراو همکاران(2012

 تاـــرب نیاوـــنوجدر دوره  اـــبکهـــس نـــيا. میکنند  لـــعم رگازاـــسو سیســتماتیک اي هیوـــش

در  ناــنانوجودر  زـنی ناختیـش تاـتحريف اعوـنا ت،اـتحقیق اـب اب ـمط نتیجهدر .يابندمی يترـبیش

 متوجه شناختی مانیردرفتار انمانگردر. (1395 يی)سـرال دهـدمی رخ بیشتر نکادکو اــب هـمقايس

 سساا بررا  هاآن ستیدر ،بسنجندرا  يندآدخو رفکاا ستیدر کهآن  يجا به ادفرا معموالً که نداهشد

 يتر سیعاي ومینهز يها جنبه ،هارمعیاو  هاضفر که سدرمی نظر به .میکنند لقبو يظاهرارزش 

 ،6)برنـارد آينـد می  حسا بهواره حـطر ،بک شناختی لمدو در  رندبرمیگیرا در  دفر بینی نجهااز 

از  ياریو درمــان بســ يدر علــل، نگهــدار یشــناختفاتيتحر یاصــل ينقــش نظــر رغمیــعل. (1999

 يبـه طـور خـاص بـرا یابيـارز يدادن ابزارهـا اختصاص يتالش برا یکمبود نسب ،یاختالالت روان

روانشناسـان بـه  یتشـناخاتيفـتحر يریگاسـت. انـدازه صورت گرفتـه یشناختيهافيتحر یابيارز

مرتبط را که در درمان مـورد هـدف قـرار  یشناخت يالگوها کیستماتیتا به طور س دهدفرصتی می

بـا اشـاره بـه  شـرفتیپ یابيـارز يبـرا مراجـعو  متخصـصهر دو  يکنند و برا يیشناسا رند،یگیم

ز بـه یـن یات شـناختيفـتحر يریگفـراهم کنـد. انـدازه یالگوها در طول زمان، راه حلـ نيا راتییتغ

و  یمختلف را بررسـ طيشده در حفظ شرا فيانواع تفکر تحر ینسب تیدهد تا اهمیمحققان اجازه م

  .(2015 ،7)موريسون نددرمان را اصالح کن يروش ها نیهمچن
                                                           

1 Theory of emotional-intellectual behavior 
2 Katsiki 
3 Cristina 

4 Wolf 
5 Perira at al 
6 Bernard 

7 Morrison 
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 -یعـاطف یدرمـان یگروهـ کـرديرو خود به اين نتیجـه رسـید کـه درمطالعه ،(2019)1آنجرينی

 ،(2008) 2فلـت و همکـاران تـاریر گـذار اسـت.دانش آموزان  يریادگي یدر کاهش فرسودگعقالنی 

.. بـالکیس و دنـکنیم ديیـدر نوجوانان را تأ یروانشناخت یشانيغیرعقالنی و نقش آنها در پر يباورها

باورهـاي غیـر شـک، تـرس از شکسـت، و  در تحقی  خود به اين نتیجه رسیدند که  ،(2019) 3دورو

 دهـد کـهیها نشـان مافتـهي نيـ. اهسـتند کـارياهمالمهـم  يهاکننده ینیبشیپ عقالنی-عقالنی

مقابلـه بـا  يبـرا یعقلـ يباورهـا تيـو تقو عقالنـیریغ يبر اصالح باورها ديبا یمداخله آت يتالشها

 یرعقالنـیاسـتفاده از اقـدامات اعتقـادات غ (،2019)4ترجیسـن و همکـاران .تمرکز کند کارياهمال

 يبـرا دیـروش مف کيـاقدامات  نياست. ا یرمانمشکالت موجود در روان د یابيدر ارز یمؤلفه مهم

 نیچنـ لیتسـه يمـداخالت خـاص بـرا یو سنجش ارربخش عقالنیریغ يدر باورها رییتغ يیشناسا

کتابچـه  نیشود و همچنینم دیشرکت نشر تول کيها توسط که اکثر تست یاست. در حال یراتییتغ

مونه ن تیفیارائه شده در انتشارات با اندازه وک و پايايی يیکند. اعتبار و روایآزمون ارائه نم يراهنما

 جينتـا يریگجـهیدر نت يیامـر بـر توانـا نيـا کـهدارد،  يریتفاوت چشمگ زین ياستاندارد ساز يها

شـواهد غیرعقالنـی  ياقدامات اعتقـاد شترینشان داد که ب لهایو تحل هيگذارد. تجزیم ریتأر يهنجار

و و نیـاز بـه  هـددیارائه نم یو آموزش یآزمون روانشناخت ياز استانداردها یکاف تيرعا يالزم را برا

 دهد. ها را نشان میهنجاريابی مجدد تست

 در. سته اشد گرفتـه راــک هــب اگونیــگون ياــههیوـش ي باورهايی غیرعقالنیگیرازهنداجهت 

 ها به طور خاص تحريفات شناختی بین فردي مورد بررسی قرار گرفته اند ولی درکـلبرخی پژوهش

 فـاتآزمـون تحري انـد.جامعه هـدف، بزرگسـاالن بوده باورهاي غیرعقالنیسنجش  هشهاوپژتمامی 

تهیه شد و مهمتـرين آزمـون سـبک شـناختی در  5توسط بک و وايسمن 1978سالکه در  شناختی

 40رود. ايـن مقیـاس شـاملمطالعات انجام شده در آمريکا در زمینه شناخت درمانی به شـمار مـی

اي بیان کند. در مطالعات مقیاس درجه پرسش است و آزمودنی بايد میزان موافقت خود را روي يک

گزارش شده است اين مقیاس نسبت بـه  93/0نو پايايی آ90/0مختلف، همسانی درونی اين مقیاس

تواند چگونگی پاسخ به درمان را نشان دهد. پرسشنامه شـامل درمان شناختی، حساسیت دارد و می

اده است اعتبار و روايی ايـن آزمـون عبارت را به خود اختصاص د 2عبارت که هر تفکر نامعقول  20

دهنـد کـه متغیرهـاي ها نشـان میافته. ياندگزارش کرده ،87/0، 2006و همکاران در سال  6بالتر را 

                                                           
1 Anggreini 

2Flett 

3Balkis and Duru  
4Terjesen et al 
5 Beck &  Wissman 

6 Balter 
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د)سـرابی بینـی کننشـناختی را پیش اتطور معنادار و مثبت تحريفتوانند بهباورهاي غیرعقالنی می

،1395.) 

سـنجش جهـت  1986هیه شده توسط جونز در سـال ت 1 غیرعقالنی سوالی باورهاي 140 آزمون
را بـه سـواالت  تعـداد( 1990) ساخته شد. ارنست و گرت سیال نظريهاساس  برغیرعقالنی  باور 18
. (2010درصد گـزارش شـد)حمیدي، 91باورکاهش داد. پايايی کل ازمون 10سوال با سنجش  100
، انتظار باال از خود، تمايـل بـه سـرزنش نیاز به تأيید ديگرانهاي سنجش آزمون جونز شامل: مولفه

مسئولیتی عاطفی، نگرانی زياد توأم با اضـطر  ـ دلواپسـی، اجتنـا  از خود، واکنش به ناکامی، بی
 (.1395)سـرابی،  اسـت مشکالت، وابستگی، درمانـدگی نسـبت بـه تغییـر خويشـتن و کمـالگرايی

توانم فکـر یشنامه خود گزارش چگونه مپرس پايايیو يیروادر بررسی  ،(2011)2والینیوس و همکاران
بـا  یراه حل سه عامل کيوجه توسط  نيبه بهترباورهاي غیرعقالنی که  به اين نتیجه رسیدند،  3کنم
 اریـتواند به عنـوان معیمو  شودیشناخته م "يیذهن جنا"، که به عنوان  هعمد یعامل شناخت کي

 کي يدارا(، 1994) کوپمنز و همکاران پرسشنامه د.ریدر نوجوانان مورد استفاده قرار گ يیتفکر جنا
 ی استاز مشکل عاطف و اجتنا  ديیبه تأ ازی، نی، سفتینگرانيها اسیخرده مق ازساختار پنج عامل 

،در تحلیـل 5(1971) سيويـو د فاکس غیرعقالنی بزرگساالن يهادهيپرسشنامه ا (.2009، 4)ترجیسن
 0.78الـیس رسـید الفـاي کرونبـاخ ايـن پرسشـنامه عاملی به عامـل مطلوبیـت اجتمـاعی از نگـاه 

در هنجاريـابی  ،(1979) 7تمنيـوی از پرسشنامه رفتـار منطقـ یائیسخه استرال(. ن6،1975است)کويور
 فـاکتور از باورهـاي غیرعقالنـی الـیس کـه بـه  11، 0.7جديد توسـط ويـتمن بـا  الفـاي کرونبـاخ 

دانشـجو مـورد  74ر داد اين تسـت روي شاخص هاي اجتماعی مربوط می شود را مورد سنجش قرا
 بزرگسـال197، روي(1986) 9اعتقـاد مـالوف و شـوت اسیـمق. (8،2016)ويـتمن ارزيابی قرار گرفـت

بـودن پرسشـنامه  یعصـب اسیـاعتقـاد، مق اسیـدر مقايـن سـازه  89/0انجام شد با الفاي کرونباخ

 اسیـمق .(10،1989رن)وا داري داشـتهمبسـتگی معنـیبک  یو پرسشنامه افسردگ زنکيآ تیشخص
(، احساس ناکارامدي در عملکرد را بـا نمونـه 1972)11مک دونالند و جیم سیغیرعقالنی ال يهاارزش

 را در نتــايج خــود داشــت 71/0نفــر مــورد بررســی قــرار داد کــه الفــاي کرونبــاخ  74بــه حجــم 

                                                           
1 Irrational Beliefs Test 

2 Wallinius et al 

3 (HIT) 

4 Terjesen 

5 The Adult Irrational Ideas Inventory (AII) 

6 Cavior 

7 Australian Version of Rational Behavior Inventory 

8 Whiteman 

9 Belief Scale Malouff and Schutte (1986) 
1 0 Warren 

1 1 Ellis Irrational Values Scale 
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عوامـل ، 1(1998) و برنـارد وسپپیجيد یاعتقاد عموم اسیمق لیو تحل هيتجز(. در 2009)ترجیسن،

انصـاف،  ي، تقاضا ديیبه تأ ازی، ن یابیبه دست ازی)ن عقالنیریو شش عامل غ تیعامل عقالن کي یاصل
 اسیـمق ريـهفت ز نیب يداریمعن ی( را به همراه داشت. همبستگرهیو غ يی، خودنماشيبه آسا ازین
بـاخ ايـن الفـاي کرون. ديـده مـی شـود یو اعتقـاد و اقـدامات اعتبـار سـنج ینگرش عمـوم اسیمق

را مجدد در عامل هـا تايیـد کـرد. لکـن در  (1988) بود. اين پژوهش مقیاس برنارد 71/0پرسشنامه
گیري را مطرح کرد که طب  نظريـه پیـاژه در ارتبـاط بـا مقايسه بین کودکان و بزرگسال اين نتیجه

دهنـد ن میرشد تفکر کودکان به دلیل رشد شناختی پايین تر باور غیرعقالن خود فروپاشی را نشـا
در میـان  .(1998کنـد)برنارد،که اين باور در بزرگساالن به باور غیرعقالنی نیاز بـه تايیـد تغییـر می

)برنـارد  2کـود  و نوجـوانباورهاي غیرعقالنـی  نظر شده ديتجد اسیمقهاي موجود تنها پرسشنامه
 یعـاطف -ینـعقال يدر مـورد رفتارهـا سیآلبـرت الـ هيـنظر ياعتبار سـاختار نییتع ي( برا1988

با توجه به مطال  عنوان شده سوال اصلی پـژوهش  .استفاده شده است و نوجوان کود  عقالنیریغ3
اين است که آيا پرسشنامه سنجش باورهاي غیرعقالنی کود  و نوجـوان برنـارد در جامعـه دانـش 

 آموزان ايرانی از روايی و پايايی مناس  برخوردار خواهد بود؟

 

 روش 

 5 منطقـه ۀمتوســطدخترانه در دوره دوم  مدارسکلیه دانش آموزان پژوهـش  يآمـار ۀجامعـ

 يمونـه ان، اسیـرمقيز 4سوال با  27عيتوزجدول مورگان و با توجه به  بود که به وسیله شهر تهران

از  ولدر مرحله ا آزموده شدند. يامرحلهدو ياخوشه یتصادف يریگبه روش نمونه نفر 250به حجم 

آموزش و پرورش چهار مدرسـه بـه روش تصـادفی انتخـا  و سـپس در هـر  5قه بین مدارس منط

ر کالس به تصادف تعیین شد و کلیه دانش آموزان کالس در صورت تمايـل بـه شـرکت د 2مدرسه 

 پژوهش پرسشنامه ها را تکمیل کردند. 

 ابزار پژوهش

در  1988در سـال  ساخته شده توسط برنارد مقیاس باورهاي غیرعقالنی در کودکان و نوجوانان

چرخش بـا یاصـل يمؤلفـه هـا لیـو تحل هيـتجز انجـام شـد.کود  و نوجـوان  567 پژوهشی روي

عـدم "،"5کننـده دیـناام نیعـدم تحمـل قـوان"،"4یخود فروپاشـ") یچهار عامل ه و راهکواريمکس ي

ین . همچنـشـد ديیـتأ سیالـ هينظر يجنبه ها کرد. جاديا ("7خواستار انصاف"و"6کار يدیتحمل ناام
                                                           
1 GABS 

2 Child & Adolescent Scale of Irrationality 

3  (REBT) 

4 Self-Downing 

5 Intolerance of Frustrating Rules 

6 Intolerance of Work Frustration 

7 Demands for Fairness 
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، خشـم و  اضـطرا  اسیـمقطی تحقی  همبستگی معناداري بین مقیـاس باورهـاي غیرعقالنـی و 

و در بازآزمايی بعد  8/0نیز مورد تايید قرار گرفت. الفاي کرونباخ پژوهش اولیه  لبرگریاسپ يکنجکاو

اي اسـت گزينه5اين پرسشنامه شامل سواالت  .(1999 ،1برنارد و کورن) بوده است 81/0از دو هفته 

ز سوال ها بسـته بـه پاسـخ داده شـده از ا کيبه هرشود. گذاري میکه براساس مقیاس لیکرت نمره

مطمـئن نیسـتم ،2،مـوافقم نمـره1کـامال مـوافقم نمـره نـهيکـه درآن گز رد،یگینمره تعل  م 5تا1

نمـره  که يهرفرد يگذاردارند. بر اساس نمره 5نمره اصال مواف  نیستم،4نمره مواف  نیستم ،3نمره

را به خود اختصاص دهد از  ينمره کمتروهرکس  ،حريفات شناختی باالتررا کس  کند از ت يشتریب

عـدم تحمـل قـوانین عامل خـود فروپاشـی،  4پرسشنامه کمتري برخوردار است. یتحريفات شناخت

 عدم تحمل ناامیدي کار، خواستار انصاف است را مورد سنجش قرار می دهد.ناامیدکننده ،

برگردانـده  یبـه فارسـگلیسی ر اولین مرحله از زبان اندگويه بود که  28پرسشنامه اولیه داراي 

خواســته شــد کـه  یســیاز دو نفـر متخصـص زبـان انگل، جهت تايید روايی محتواي ترجمه شـد

ترجمـه  روايـی  یـترت نيترجمه کنند و به ا یسیبه انگلمجدد را  یفارس ةبرگردانده شـد هايگويه

 ه حـذف گرديـد و از پرسشـنام 15پس از ترجمه بـه دلیـل شـباهت بـه گويـه  23تايید شد. گويه 

تغییـر  "خـو  نبـودن"در گويه ها  به دلیل همگام سازي با فرهنگ بـه  "2فاسد بودن"عبارت هاي 

و  قرار گرفت تـا بـدون ذکـر نـامدانش اموزان  اریدر اخت ۀ، پرسشـنامنمونهپس از انتخا   داده شد.

شـد و  يمـع آورپرسشنامه ها ج ان،يدر مدرسه به آن پاسخ دهند. در پا ،یمشخصات خصوص گريد

توسط نرم افزار ايموس بررسی شد که به  يديینوع تأ یعامل لیاز روش تحل تفادهآن با اس يداده ها

ش چـرخش رودلیل عدم تايید نهايی مولفه ها، درمرحله بعد تحلیل عاملی اکتشافی بـا اسـتفاده از 

 .انجام شداستخراج عوامل  يبرا واريماکس
 

 یافته ها

  .گويه است 27لیه باورهاي غیرعقالنی شامل پرسشنامه در بررسی او

                                                           
1 Bernard and Cronan 

2totally rotten.  
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 : میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی هر یک از گویه های باورهای غیرعقالنی1جدول 
 چولگی)کشیدگی( (SDمیانگین ) گويه چولگی)کشیدگی( (SDمیانگین ) گويه چولگی)کشیدگی( (SDمیانگین ) گويه

1 15/3 (25/1) 07/0-(08/1-) 10 80/2 (28/1) 02/0 (19/1-) 19 65/2 (26/1) 40/0 (85/0-) 

2 38/2 (29/1) 43/0 (01/1-) 11 82/2 (37/1) 15/0 (28/1-) 20 32/3 (11/1) 15/0- (71/0-) 

3 74/2 (23/1) 17/0 (09/1-) 12 49/3 (18/1) 45/0- (61/0-) 21 00/3 (31/1) 09/0 (19/1-) 

4 06/3 (39/1) 05/0-(32/1-) 13 86/3 (05/1) 79/0-(13/0) 22 81/2 (24/1) 01/0- (09/1-) 

5 32/2 (14/1) 66/0 (45/0-) 14 26/2 (26/1) 62/0 (85/0-) 23 03/4 (04/1) 20/1- (10/1) 

6 49/2 (39/1) 41/0(15/1-) 15 81/2 (30/1) 10/0 (15/1-) 24 39/2 (36/1) 51/0 (09/1-) 

7 45/3 (23/1) 41/0-(91/0-) 16 24/4 (90/0) 22/1- (23/1) 25 08/3 (22/1) 20/0- (94/0-) 

8 75/3 (16/1) 59/0- (52/0-) 17 78/3 (08/1) 70/0- (14/0-) 26 93/3 (06/1) 99/0- (38/0-) 

9 69/3 (09/1) 72/0- (09/0-) 18 88/2 (40/1) 05/0 (28/1-) 27 08/3 (36/1) 16/0- (22/1-) 

 

متعل  بـه  و پايین ترين میانگین 16نگین متعل  به گويه باالترين میا 1منطب  بر نتايج جدول 

در  هامقادير چولگی و کشیدگی براي همه گويهنشان می دهد که  1جدول بود. همچنین  14گويه 

 ها نرمال بود. قرار دارد. بنابراين  توزيع داده هاي مربوط به همه گويه ±2فاصله 

تحلیل عاملی تايیـدي و بـا بـه کـارگیري با روش ساختار عاملی پرسشنامه باورهاي غیرعقالنی 

تمـام تحلیل تحلیل شد.  AMOS نرم افزار 24( و استفاده از نسخه ML) 1احتمال بیشینهرويکرد 

ها اجازه داده شد تنها به عامل مکنون مورد نظـر خـود بـار عـاملی را در بر گرفت و به گويه گويه ها

 فروض را نشان می دهد.شاخص هاي برازش مدل م 2جدول ايجاد کنند. 

      

 باورهای غیرعقالنی: شاخص های برازش حاصل از تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه 2 جدول

 2نقطه برش مدل اولیه شاخص های برازندگی
 - 53/649 3مجذور کاي

 - 318 درجه آزادي مدل
4df/2 04/2  3کمتر از 
5GFI 852/0 < 90/0 
6AGFI 824/0 < 850/0 

                                                           
1 -Maximum Likelihood   

 (2016نقاط برش براساس دیدگاه کالین ) - 2

3 -Chi-Square 

4 - normed chi-square 

5 -Goodness Fit Index 

6 -Adjusted Goodness Fit Index 
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 1نقطه برش مدل اولیه شاخص های برازندگی
2CFI 771/0 < 90/0 
3RMSEA 062/0 > 08/0 

 

و  RMSEAهمچنان که در جدول فوق مالحظه می شود به استثناي شاخص هاي برازنـدگی 

کاي اسکوئر نرم شده ديگر شاخص هاي برازندگی از برازش مدل مفروض پرسشنامه  بـا داده هـاي 

 df/2 4 ،771/0 =CFI،  852/0 =GFI، 824/0 =AGFI=04/2گردآوري شـده حمايـت ننمودنـد)

هاي . به همین دلیل و به منظور استخراج عامل هاي اصلی پرسشنامه، گويـه( RMSEA= 06/0و 

نشان   3نتايج تحلیل در جدول  شد. گانه آن با استفاده از روش تحلیل مؤلفه هاي اصلی تحلیل 27

نمونـه را باشد کـه کفايـت حجـم می 768/0( برابر با KMOاولیکن ) -میر -داد که شاخص کايسر

 (.2(df=351= )79/1732معنادار است)  01/0در سطح  5نشان می دهد، شاخص کرويت بارتلت

 

 (KMO)اولیکن -یرم -شاخص کایسر 3جدول 

.769 .شاخص کايسر و میر   

79/1732 خی دو شاخص کرويت بارتلت  

 351 درجه آزادي

.000 سطح معنی داري  

 

  21/58ويژه بزرگتر از يـک اسـتخراج شـد کـه در کـل رزشمؤلفه با ا 8اگرچه در تحلیل اولیه 

اننـد مـدل ( هم1درصد از واريانس کل متغییر را تبیین می نمود. با وجود اين نمودار اسکري )شکل

 عامل زيربنايی حمايت نمود. 4مفروضه پرسشنامه از وجود 

 

 

                                                           
 (2016نقاط برش براساس دیدگاه کالین ) - 1

2 -Comparative Fit Index 

3 - میانگین مجذورات تقریب ریشه خطای (Root Mean Square Error of Approximation) 

4 -normed chi-square ( /2 df)   
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  : تست اسکری در تعیین تعداد مؤلفه ها1نمودار 

ه با اسـتفادباورهاي غیرعقالنی ي اصلی پرسشنامه ها، تحلیل مؤلفه هامؤلفه پس از تعیین تعداد

وم پرسشـنامه بـر روي عامـل د 4از روش چرخش واريماکس انجام شد، نتايج نشان داد کـه گويـه 

(333/0=β(و عامل چهارم )354/0=β بار عاملی بزرگتر از )ارهـاي بايجاد نمـوده کـه اخـتالف  3/0

ي بـه هـیچ يـک از عامـل هـا 1است. همچنین نتايج نشـان داد کـه گويـه  1/0کمتر از عاملی آن 

یـري شـد گايجاد ننموده است. به همین دلیل چنین نتیجه  3/0استخراج شده بار عاملی بزرگتر از 

باورهـاي از کفايت الزم بـراي انـدازه گیـري مؤلفـه هـاي زيربنـايی پرسشـنامه  4و  1هاي که گويه

هاي بار 4ها حذف و تحلیل بار ديگر تکرار شد. جدول آن گويه و بنابراينبرخوردار نبوده غیرعقالنی 

 دهد.عاملی چرخش يافته گويه هاي باقی مانده در مرحله سوم را نشان می

 در تحلیل مؤلفه های اصلیباورهای غیرعقالنی :بارهای عاملی چرخش یافته گویه های پرسشنامه 4جدول 

 مؤلفه ها گویه ها

عامل 

 اول

ل عام

 دوم

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم

نا ) آيم يک احم  به تمام معحس میکنم وقتی از پس انجام کار مهمی بر نمی .24

 هستم کودن (

746/0    

    740/0 را تايید نکند، بی ارزش هستم.مکنم اگر کسی فکر می .14

    672/0 .کنماامیدي میکنند احساس نوقتی ديگران مرا طرد می .27

    671/0 شد.ر من آنقدر ضعیف نبودم اوضاع  زندگیم  بهتر میاگ .18
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عامل  هاگویه 

 اول

ل عام

 دوم

عامل 

 سوم

 عامل چهارم

کنم اين حالتم نشان می دهد تا شوم يا احساس تنش میوقتی عصبی يا  ناراحت می .22

 چه اندازه انسان ناامیدي هستم.

667/0    

    607/0 عدم موفقیت براي من به منزله شکست است. .6

    581/0 کنم آدم جذابی نیستم .فکر می وقتی اوضاع خسته کننده است .10

    570/0 اگر من انقدر ناامید نبودم ديگران رفتار مناسبتري با من داشتند. .2

   778/0  من نبايد مجبور باشم از قوانین پیروي کنم و خو  رفتار کنم. .15

   688/0  .دمردم همیشه نبايد مجبور باشند از قوانین پیروي کنند و خو  رفتار کنن .25

   675/0  به نظر من وحشتنا  است که همیشه مجبور باشیم خو  رفتار کنیم. .11

   660/0  انجام رفتار مطاب  قوانین و پیروي کامل از قوانین برايم سخت است. .3

   478/0  .ميح کنم کارهاي خانه را انجام دهسخت و طاقت فرساست وقتی می توانم تفر .21

   447/0  یز در زندگی انجام کارهاي کسالت آور است .بدترين چ .13

افی مان کخیلی وحشتنا  است که بخواهی يک عالمه کار را انجام دهی در حالی که ز .23

 براي انجام آنها را نداري .

  633/0  

  573/0   کند  آدم خوبی نیست.. معلمی که به طرز ناعادالنه اي با دانش آموز برخورد می8

بايد نست و تی با انجام تکالیف سخت مواجه می شوم فکر میکنم تکالیف ناعادالنه ا. وق5

 ديگر تکالیف را ادامه دهم.

  571/0  

  549/0   معلمان واقعا بايد همیشه عادالنه رفتار کنند. .16

  528/0   انجام تکالیف زياد واقعا وحشتنا  است. .17

  467/0   . از دارمان بیشتري نیي انجام درست تکالیفم به زمکنم براهنگام شروع تکالیفم فکر می .9

آرامش  وکنم  قبل از اينکه بتوانم کار سختی را انجام دهم نیاز دارم کامال استراحت .26

 داشته باشم .

  461/0  

  354/0   . یستندوالدينی که با  فرزندانشان  ناعادالنه رفتار می کنند آدم هاي خوبی ن .20

 755/0    .مالحظه هستندتوانم در کنار همکالسی هايی باشم که بینمی من .12

ورد مکنند و رفتار ماندن در کنار همکالسی هايی که هیچ وقت قوانین را رعايت نمی .7

 قبول ندارند سخت است.

   754/0 

کنند ، کنند و  خو  رفتار  نمیهمکالسی هايی که هیچ وقت از قوانین پیروي نمی .19

 حم  و نادان هستند.ا

   741/0 

 69/3 ارزش ویژه

 1عامل

71/2 

 2عامل

46/2 

 3عامل

00/2 

 4عامل

 99/7 82/9 83/10 75/14 سهم در تبیین واریانس
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، 3گويـه  6عامـل اول،  2و  10، 6، 22، 18، 14، 27، 24گويـه  8نشان می دهد کـه  3جدول 

گويـه  3عامـل سـوم و  26و  23،  20، 17، 16، 9، 8، 5گويه  8عامل دوم،  25و  21، 15، 13، 11

ها، عامـل هـاي اول، دوم، سنجند. در ادامه با توجه به محتواي گويهعامل چهارم را می 19و  7، 12

تحملـی ناکـامی در بی» ، «تحملی قـوانین ناامیدکننـدهبی» ، «تحقیر خود»سوم و چهارم به ترتی 

 5جـدول  ند.نامگـذاري شـد« قواعـد توسـط ديگـرانتحملـی نقـض بی» و « تکالیف و توقع انصاف

 امه نشـانمیانگین، انحراف استاندارد و ضري  آلفاي کرونباخ را براي هر يک از عامل هـاي پرسشـن

 دهد.می

 

 باورهای: میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ عامل های پرسشنامه 5جدول 

 غیرعقالنی

انحراف  میانگین مؤلفه

 استاندارد

 آلفای کرونباخ

 82/0 03/7 11/21 . خود فروپاشی1

 73/0 86/4 32/18 عدم تحمل قوانین ناامید کننده. 2

 66/0 68/4 07/29 عدم تحمل ناامیدي عدالتی و خواستار انصاف .3

 68/0 86/2 58/9 عدم تحمل قانون شکنی توسط ديگران .4

اي کرونباخ عامل هاي چهارگانه پرسشنامه به ترتی  برابر دهد که ضري  آلفنشان می  5جدول 

است. براين اساس می توان گفت هر يک از عامل هاي استخراج شده  68/0و  66/0، 73/0، 82/0با 

 پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است.

 

 و نتیجه گیریبحث 

نارد نوجوانان بر ورهاي غیرعقالنیباۀ سنجش باورهاي پرسشنام یابيهدف پژوهش حاضر، هنجار

طالعـه قـرار مشـهر تهـران مـورد  5منطقـه  دخترانه يها رستانیدب آموزاندانشمنظور  نيبد. بود

قابـل  ياغــذمدادکرت صــو بـهکنـد و یم یابــيرا ارزباورهاي غیرعقالنی ه پرسشنام نيگرفتند. ا

   ارد.آن وجـود نـد يیپاسـخ گو يبـرا یزمانـ ـتياجراسـت و محدود

ر شخصیت را از سه ديـدگاه: فیزيولـوژيکی، اجتمـاعی و روان شـناختی مـورد برسـی قـرا الیس

ثنايی و الیس معتقد است که انسان ذاتأ تمـايالت بیولـوژيکی اسـت کيولوژيزیف يمبنادر دهد . می

و يـا  عقالنـیايـن شـیوه ممکـن اسـت در جهـت .نیرومندي براي تفکر و عمل به شیوه خاص دارد

انـد کـه در خانواده و فرهنگی مـی د، باشد او در جهت تفکر و عمل، فرد  را تابع محیط  عقالنیغیر

قـی و و ارتکا  امور بد گام برداشه و آمادگی ذاتی شديدي بـراي تفکـر غیرمنط فسجهت تخري  ن

 (.1381)شفیع آبادي، غیرعقالنی دارد
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يـن اوجـود دارد. الـیس مشترکی  ساز، عوامل سب باورهاي غیرعقالنیدر اغل   نظر الیس طب 

 ينـده،فزايش احساس تحقیـر در فـرد، نگرانـی بـیش از حـد دربـاره آ، اتقاضاگرايی شديد عوامل را

در بررسـی (. 2001دانسـت)الیس،می زدگی و آستانه تحمـل پـايین نسـبت بـه محرومیـتوحشت

سـاز مشـتر :  نوجوانان در اين پرسشنامه، سـه عامـل سبباورهاي غیرعقالنی هاي سنجش عامل

تحملـی یب» با دو عامل  آستانه تحمل پايین ،"تحقیر خود"با عامل  فزايش احساس تحقیر در فردا

ان از ديگر قاضا گرايی شديدو ت« در تکالیف و توقع انصاف تحملی ناکامیبی» ، «قوانین ناامیدکننده

 د.گیرمورد سنجش قرار می« د توسط ديگرانتحملی نقض قواعبی» با  عامل 

 يابی جديد عینـا تايیـد شـد و بـاگويه مرتبط با عامل خود فروپاشی پرسشنامه اولیه در عامل 8

در نظريـه  باورهـاي غیرعقالنـیيکـی از نامگذاري گرديـد.  "تحقیر خود"ها توجه به محتواي گويه

 فرد نسبت ددر اين موار. باشد، داشتن انتظارات بسیار باال و توقع زياد از خويشتن می(2003الیس)

تـا ، نمايـدیيابی به چنین انتظاراتی تالش مبه خويشتن انتظارات بااليی را داشته و به منظور دست

وجـ  زمانی که اين انتظارات در حد توانايی وي باشد عملکرد شـخص بـا موفقیـت تـوام بـوده و م

هـاي وي وانايیگردد، اما هنگامی که فاصله بین انتظارات شخص و تاعتماد به نفس وي می افزايش

ش زياد باشد در آن صورت فرد با شکست مواجه شده و پیامد شکسـت تجربـه شـده نیـز تنـزل ارز

اشـد کـه: اگر فرد اعتقاد داشـته ب خويشتن بوده که در نتیجه آن به تحقیر خود منتهی خواهد شد.

ر گونـه ز هـدر نتیجـه بـا بـرو "قطعأ بايد کاري را خو  و بدون هیچ ايراد و اشتباهی انجـام دهـد"

انتظارات خودشکن دستیابی  .شکست هر چند جزئی احساس خود تحقیري شخص افزايش می يابد

يـل بـه به سالمت روان را دشوار می کند. پرسشنامه باورهـاي غیرعقالنـی جـونز نیـز بـا عامـل تما

 (.1395)سرابی،  دهدسرزنش خود اين باور را مورد سنجش قرار می

باورهـاي  رشـد جهـت در مهمـی منبـع عنـوان بـهه محرومیـت پايین نسـبت بـ تحملآستانه 

کنند که بـه هـیچ وجـه تحمـل نـاراحتی و تصور میداراي اين باور . افراد گرددمی تلقیغیرعقالنی 

سختی را نداشته و تحمل شرايط سهمگین برايشان غیر ممکن است. اگر چه اين تصور، صرفأ يـک 

 نسبتدر باور عقايد شخص نفوذ کرده و اعتقادات فرد را  به گونه اي پايدار ولی باشدتصور واهی می

کند که ايـن وضـعیت دور به انجام فعالیت هايش تحت تاریر قرار می دهد به طوري که فرد فکر می

گويـه  4(. در تحلیل عاملی پرسشنامه 1381)شفیع آبادي و همکاران،واقعی است از دسترس و غیر

گويـه حـذف  2عینـا تايیـد و   "ل قـوانین ناامیـد کننـدهعدم تحم"گويه اولیه سنجش عامل  6از 

سـخت و "و  "چیز در زندگی انجـام کارهـاي کسـالت اور اسـتبدترين "شد.گويه هاي اضافه شده 

. م ـمون ايـن دو گويـه بود"توانم تفريح کنم کارهاي خانه را انجام دهم طاقت فرساست وقتی می

با توجه به نقش جنسیتی دختـران ايرانـی در  "نده عدم تحمل قوانین ناامید کن"جديد نیز با عامل 

خانواده هماهنگی الزم را دارد. عنوان اين عامل پس از تحلیل عاملی اکتشافی تغییري نکرد و تنهـا 

رسد به داليل فرهنگـی و سـبک فرزنـد پـروري  نوجوانـان دو گويه به آن اضافه گرديد. به نظر می
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را به جاي اينکه تکلیف کـاري خـود بداننـد جـزا قـوانین  آوردختر، کارهاي خانه و کارهاي کسالت

 دانند.الزامی خانوادگی می

 گیـرد.مورد سنجش قرار میدر پرسشنامه جونز با عامل واکنش به ناکامی ها  اين باورغیرعقالنی

(، بـه تحريفـات شـناختی همـه يـا 2016) 1تحملی در باورهاي غیرعقالنی به گفته ايدلمنمفهوم بی

 هیچ ،میشوند قطبیدو  ارتکر نظیر شناختی يفـاتتحر رچاد که اديفرادارد کـه در آن  هیچ اشاره

 ستا بد رتصو ينا غیردر  ،باشد عالی بايد چیز همه. ننـدک يابیارز نسبی رطو به نداننمیتورا  چیز

ــــت و ر سفید چیز همه. اردند دجواي ومیانه حدو  ــــیاه اس  اردند دجوو يخاکستر منا به نگیو س

 (.1395)سرابی،

گويـه  3حذف و 1گويه عینا تايید و گويه  5گويه مرتبط با عامل عدم تحمل ناامیدي کار   8در 

و معلمان واقعـا "کند آدم خوبی نیستمعلمی که به طرز ناعادالنه اي با دانش آموزان بر خورد می"

هـاي خـوبی آدم کننـدوالدينی که با فرزندانشان خو  رفتار نمی "همیشه بايد عادالنه رفتار کنند 

 "ناامیدي و خواسـتار انصـاف"هاي اضافه شده به اضافه گرديد و نام عامل با توجه به گويه "نیستند

بـراي  "خواسـتار انصـاف"و  "عدم تحمـل ناامیـدي کـار"رسد دو عامل تغییر پیدا کرد. به نظر می

ن تحمل پايین نسبت نوجوانان قابلیت تفکیک از يکديگر نداشت و يک عامل شناخته شدند. نوجوانا

توانـد دانند اين مـورد میبه کارهاي سخت را با بی انصافی در مورد خود از طرف ديگران مرتبط می

( 1397(به خودپنداره ضعیف در نوجوانان و يا تحیقی  جعفـري)1996) 2طب  تحقیقات ساپ مارتی

 يهـاارزش اسیمق، در (2009ترجیسن)با خودکارامدي پايین نوجوانان در ارتباط باشد. طب  گفته 

(، بخشی از اين عامل با عامـل احسـاس ناکارامـدي در 1972مک دونالند و جیم ) سیغیرعقالنی ال

مـورد  انصـاف يتقاضـا(، بـا عامـل 1998و برنـارد) وسپپیجيد یاعتقاد عمومعملکرد و در مقیاس 

 گیرد.سنجش قرار می

حذف شـد  4ويه اولیه باقی ماند،گويه پرسشنامه اولیه، يک گ "خواستار انصاف" چهارمدر عامل 

 ه در عامـلکـگويه جديد اضافه گرديد با توجه به تغییر م مون ماده ها نام عامل چهارم اولیه  2و 

در  تغییـر پیـدا کـرد. در واقـع "عدم تحمل قانون شـکنی توسـط ديگـران"سوم ادغام شده بود به 

گیرد. به ديدگاه الیس مورد سنجش قرار میاور غیرعقالنی از ب 3سازه و  4هاي استخراج شده مولفه

رسد علت تغییر ساختار عاملی پرسشنامه موجود با ساختار عاملی پرسشـنامه اولیـه عوامـل نظر می

ر جامعـه دفرهنگی و آموزشی از جمله سبک هاي فرزند پروري و يا انتظاراتی است که از نوجوانان 

  ايرانی وجود دارد.

و  ماکــسيبـا چرخــش وار یاصلــ يهــامؤلفه ـلیـبـه روش تحل پرسشـنامه یسـاختار عامل

موردنظر  ۀدر نمون ياسکر ةژيارزش و نمودارشده و  نییتب انسيواردرصد ،یعامل سيباتوجه به ماتر

                                                           

1.Eidelman, P. 

2 Sappmarty 
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 نيکنند و ایم هیرا توج رهایکل متغ انسيوار درصد 21/58 يد که استخراج گرد هايیو عاملانجام 

 .سـتبرخوردار ا یکاف يیپرسشـنامه از روا نيدر مجموع اکه  دهدینشان م

باورهـاي غیرعقالنـی آسـان بـراي آگـاهی از  يابی به ابـزاريپرسشنامه حاضر که با هدف دست

تواند به عنوان يک ابـزار، درخـدمت اهـداف آمـوزش، مـديريت وسـازماندهی استفاده شده است می

ر مبناي تحريفات شناختی بـک و باورهـاي ه باين پرسشنام گذاري مورد استفاده قرارگیرد.وسیاست

پردازد. باورهـاي غیرعقالنـی باور غیرعقالنی شناسايی شده می 4نامعقول الیس ساخته و به سنجش

ر دوران د(. 2019)راجـرز، کنـددر تعامل نوجوان با محـیط رشـد می که به عنوان ساختار شناختی

هـاي اللنـد منجـر بـه درونـی شـدن اختتوا(. می1395نوجوانی ربات بیشتري پیدا کرده)سراليی ،

ختـل اضطرا  و بروز عالئم عصبانیت و پرخاشگري شود و سالمت عاطفی و روابط بـین فـردي را م

زايش (. وجود باور هاي غیرعقالنی در دوران تحصـیل فرسـودگی يـادگیري را افـ2019کند )راجرز،

(. از 2019)بـالکیس و دورو، شـدکـاري بابینی کننده اهمالتواند پیشمی(.2019دهد )آنجرينی،می

رسـه از جا که عملکرد علمی دانش آموزان به طور غیر مستقیم توسط معلمان و ساير عوامـل مدآن

ــین می ــی تعی ــاي عقالن ــ  باوره ــودطري ــیکی ، ش ــذا (،2017)کتس ــوع  فل ــه موض ــرداختن ب پ

اخـتالالت شناختی در سنین نوجوانی و بررسی علل و عوامل آن جهت پیشـگیري از بـروز تحريفات

 روانی در سنین باالتر و ايجاد پیشرفت تحصیلی بسیار ضروري است.

ۀ ـنامتـوان گفـت پرسشیپژوهـش م ـنيبه دسـت آمده در ا يهـاافتهيطبـ   یطورکلـ به

ان رو اتیوصاز اعتبار و خصنوجوانان برنارد با تغییرات اعمال شده باورهاي غیرعقالنی سنجش 

 يبرا تبـرمع يتواننـد از آن به عنـوان ابـزار یردار است و محققان مبرخو یقابل قبول یسنج

 نامه فقطاين پرسشبايد توجه داشـت البته  اسـتفاده کننـدتحريفات شناختی نوجوانان سـنجش 

يفات شود که تمام مشکالت مرتبط با تحراگر چه کسی پیدا نمیسنجد. نمونه اي از رفتار را می

توجه به اينکه  با(. 2019ولی اکثر آدم ها حداقل چند مورد را دارند)چان ،شناختی را داشته باشد 

گیري باورهاي ه(، براي انداز1398)نادرزاده،  است باورهاي غیرعقالنی براي هر کس منحصر به فرد

ر ضهش حاپژوجامعه آماري غیرعقالنی در کنار اين روش به کارگیري مصاحبه نیز ضرورت دارد. 

ط احتیا ايد بابشـهر تهران بودند و تعمیم نتايج آن به ديگر گروه ها  5منط  دانش اموزان دختر 

ررسی ها بسنجی اين مقیاس در ديگر گروهشود خصوصیات روانصورت گیرد، ازاين رو، پیشنهاد می

 .شود

 

 منابع فارسی

اي در  مداخلـه .(1398) رشـیدي. ناصـري نیـا، سـجاد. فرد، آذر صمدي. هرابی فرد، محمدمهديس

انتقادي دختران بازمانده از ازدواج: ارربخشـی و کارآمـدي آمـوزش  هاي شناختی و خودتحريف
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 .علوم تربیتی آسی  شناسی، مشـاوره و غنـی سـازي خـانوادهفصلنامه ، هاي ذهن مشف مهارت

 .4تا  17از  9شماره 

هاي حريفتپیشبینی  (.1395. )نصراله ،عرفانیاحمد.  علی پور،. حسین. زارع، ، محمدديالون بیسرا

دو فصـلنامه علمـی ـ پژوهشـی  .شناختی بر اساس باورهاي غیرعقالنی و همجوشـی شـناختی
 .2سال پنجم، شمارهشناخت اجتماعی 

.تهـران: 9چ  نظريـه هـاي مشـاوره و روان درمـانی (.1381غالمرضا. ) عبداهلل. ناصري، شفیع آبادي،

 .مرکز نشر دانشگاهی

يـابی  مـدل (.1398) .انتظار، رؤيـا کوچک. روشن، مرجان جعفري. صالحی، مهديه. ننادرزاده، هیم

ولیـه و هـاي ناسـازگار امعادالت ساختاري رابطه عاليم اختالل اضطرا  اجتماعی بـا طـرح واره

 - 1398بهـار  تیپـژوهش در سـالمت روانشـناخصـلنامه فهاي شناختی در نوجوانـان تحريف

 .5 – 41 ،37شماره 
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