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 شناختی در دانشجویانروان و مشکالتهمجوشی شناختی  های شناختی،تحریف 

 ، مجید برادران*فرزانه رنجبر نوشری

 ایران تهرانگروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، 

 

 چکیده 

های شناختی و زا است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ تحریفای تنشواسطۀ عوامل متعدد، دورهدورۀ دانشجویی به
نفر از  180کنندگان در این مطالعه شرکتشناختی در دانشجویان بود. همجوشی شناختی با افسردگی، اضطراب و فشار روان

های تحریفهای گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامهدانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیالن بودند که با روش نمونه
که ها حاکی از آن بود تکمیل کردند. یافتهرا شناختی شناختی، همجوشی شناختی و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و فشار روان

همبستگی مثبت معنادار وجود داشت. بر شناختی های شناختی، همجوشی شناختی با افسردگی، اضطراب و فشار روانتحریفبین 
های شناختی و همجوشی شناختی بر افسردگی، اضطراب و توان بر نقش اثرگذار تحریفاساس نتایج حاصل از این مطالعه، می

 د.شناختی دانشجویان تأکید نموفشار روان

 شناختیهای شناختی؛ همجوشی شناختی؛ افسردگی؛ اضطراب؛ فشار روانتحریف ها:کلیدواژه

 

 

 

 مقدمه

شناختی که کارکرد فرد در قلمرو اجتماعی، روانشناختی و جسمانی یا فیزیولوژیک را دچار ترین موضوعات و مفاهیم روانامروزه از مهم
مفهومی، افسردگی و اضطراب از یکدیگر مستقل هستند ولی همپوشی بالینی بین این دو مفهوم کند، استرس است. اگر چه در سطح اختالل می

( پس از بررسی 1387؛ به نقل از اصغری مقدم، ساعد، دیباج نیا و زنگنه، 1990همواره مورد توجه متخصصان بوده است. کالرک و واتسون )
از سوی دیگر استرس نیز در  ،د که بین این دو سازه، همبستگی باالیی وجود داردشواهد پژوهشی پیرامون این دو سازه، به این نتیجه رسیدن

های اختصاصی و غیراختصاصی به وجود آورد و به تواند واکنشکند. زیرا استرس میارتباط با دو سازه فوق، نقش قابل توجهی ایفا می
افسردگی، اضطراب و فشار روانشناختی افراد گردند، که نند زمینه ساز تواعوامل متعددی می. برانگیختگی مزمن و آسیب در عملکرد منجر گردد

 است. های شناختی تحریفیکی از آنها 

بک در  .(2005گردد )الیس، کنند، ایجاد میهای شناختی، از باورهای غیرمنطقی که به طور اتوماتیک وار به ذهن انسان خطور میتحریف

یندهای تفکر افراد افسرده مشخص باشند را آتوانند در فردر کار اولیه خود در مورد افسردگی چند تحریف شناختی مهم که می1978سال 
شود که فرد از این موضوع منفی های منفی از یک ثبات خاصی برخوردار هستند و این ویژگی باعث میشناسایی کرد و عنوان نمود که شناخت

گسترش  پس از او روانشناسان دیگری به بسط یا. حتی ممکن است فرد در آن لحظه نسبت به این افکار آگاه نباشدو مداوم پیروی کند  به طور
 (.2016 یانگ و همکاران،)های روانی دیگر نیز دخالت دارد این تحریفات پرداخته اند که نه تنها در افسردگی بلکه در بسیاری آسیب

باشد، همجوشی شناختی است که تحت عنوان نظم جویی افراطی شناختی که در مشکالت روانشناختی مورد بحث مییکی از فرآیندهای 
تواند دنیایی را که به طور کالمی مفهوم سازی و ارزشیابی شده را شود و طی آن فرد نمیو نامطلوب رفتار بر اساس فرآیندهای کالمی نامیده می

های ( با بررسی شناخت2015(. گیالندرز، سینکلر، مک لین و جاردین )2014گیالندرز و همکاران، تفکیک نماید )از دنیای مستقیماً تجربه شده، 
ترین پیش بینی کننده معیوب، همجوشی شناختی و اجتناب در پیش بینی پریشانی و کیفیت زندگی، نشان دادند که همجوشی شناختی، قوی

( نشان داد که همجوشی شناختی و 2015نتایج مطالعه دینیس، کاروالو، جاویا و استانکویرو ) باشد.می نشانگان اضطراب در افراد مبتال به سرطان

                                                           
 ranjbar_psy@yahoo.com نویسنده مسئول: پست الکترونیک* 
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های شناختی و رابطه تحریفهدف مطالعه حاضر بررسی بر این اساس،  نماید.ای در نشانگان افسردگی نقش اساسی ایفا میاجتناب تجربه
 است. نشناختی در دانشجویانهمجوشی شناختی با افسردگی، اضطراب و فشار روا

 
 

 روش

 شرکت کنندگان
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری مطالعه حاضر را تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور استان 

نمونه گیری تصادفی انتخاب  پسر( با روش 54دختر و  126نفر ) 180تشکیل می دهند که در این راستا،  1395-96گیالن در سال تحصیلی 
 بود. 18/26شدند. میانگین سن دانشجویان 

 

 ابزار
عبارت طراحی گردیده که توانایی  21در  1995این مقیاس توسط الویبوند و الویبوند در سال  مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی:( 1

درجه ای لیکرت تنظیم  4گذشته دارد و بر اساس مقیاس تشخیص و غربالگری نشانه های افسردگی، اضطراب و استرس را طی یک هفته 
( ضرایب درونی زیرمقیاس های استرس، اضطراب و افسردگی به ترتیب 1389گردیده است. در مطالعه اصغری مقدم، ساعد، دیباج نیا و زنگنه)

 گردید. گزارش 84/0و  89/0، 90/0و ضرایب بازآزمایی به فاصله سه هفته به ترتیب  93/0و  90/0، 92/0
سوال  13( ارائه دادند که حاوی 1393؛ به نقل از زارع، 2010پرسشنامه همجوشی شناختی: این پرسشنامه را گیالندرز و همکاران ) (2

( ضریب 1393درجه ای لیکرت تنظیم گردیده است. زارع ) 7است که دارای دو زیر مقیاس همجوشی و گسلش می باشد و بر اساس مقیاس 
 بدست آورد. 85/0و  76/0برای دو خرده مقیاس همجوشی و گسلش به ترتیب آلفای کرونباخ 

جهت ارزیابی تحریف های شناختی بر  2004این مقیاس توسط حمامچی و بویوک اوزتورک در سال ( پرسشنامه تحریف های شناختی: 3
طرد در روابط بین فردی، انتظارات غیر واقع گویه است که سه خرده مقیاس  19مبنای نظریه شناختی بک ساخته شده است. مقیاس دارای  

( ضریب آلفای 1393بینانه در روابط و سوءادراک در روابط بین فردی را شامل می گردد. اسماعیل پور، بخشی پور رودسری و محمد زاده گان )
رایب تنصیف زیرمقیاس ها را به ترتیب به دست آوردند. ض 82/0و کل مقیاس را  85/0و  81/0، 79/0کرونباخ زیرمقیاس های فوق را به ترتیب 

 ارزیابی نمودند. 76/0و کل را 77/0و  70/0، 79/0
 

 شیوه اجرا

بعد از موافقت دانشجویان جهت شرکت در مطالعه حاضر، در خصوص اهداف پژوهش به آنها توضیح الزم داده شد و به آنها اطمینان 
شگر باقی خواهد ماند و نیز به آنها گفته شد در صورت تمایل، می توانند از نتیجه خاطر داده شد که اطالعات شخصی آنها محرمانه نزد پژوه

 پرسشنامه شخصی خویش مطلع گردند.
 
 

 نتایج

افسردگی، اضططراب  ،تحریف های شناختی و همجوشی شناختی، میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودنی ها در متغیرهای 1در جدول
 و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است. و فشار روانشناختی
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 1جدول
 شاخص های توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 متغیر
        1 61/2 74/9 افسردگی. 1
       1 42/0** 82/2 47/10 اضطراب. 2
      1 52/0** 47/0** 57/2 69/10 . فشار روانشناختی3
     1 25/0** 34/0** 38/0** 92/4 71/23 . همجوشی4
    1 -47/0** -17/0 -18/0 -26/0* 27/2 38/9 . گسلش5
   1 -27/0** 31/0** 30/0** 21/0* 34/0** 03/4 27/17 بین فردی روابط در طرد. 6
  1 36/0** -15/0 33/0** 38/0** 38/0** 20/0* 57/4 08/19 روابط در غیرواقع بینانه انتظار. 7
 1 41/0** 39/0** -24/0* 27/0** 27/0** 22/0* 24/0* 16/2 19/7 سوءادراک درروابط. 8
 24/0* 31/0** 36/0** -28/0** 39/0** 41/0** 29/0** 44/0** 39/8 30/43 شناختی های تحریف. 9

*P<0/05 **P<0/01  

افسطردگی، ( در پطیش بینطی متغیطر مطالک )تحریف های شناختی و همجوشطی شطناختی) در ادامه جهت تعیین سهم متغیرهای پیش بین
 ارائه شده است. 4و  3، 2( از رگرسیون گام به گام استفاده گردید که نتایج آن در جدول اضطراب و فشار روانشناختی

 
 2جدول                      

 افسردگیبر  متغیرهای پیش بین رگرسیون گام به گامهای آماری خالصه مشخصۀ                        
 برآورد خطای استاندارد تعدیل شدهR 2R 2R مدل

1 44/0 19/0 19/0 74/10 
2 49/0 24/0 05/0 36/8 
3 52/0 27/0 03/0 47/6 

 
شطناختی و همجوشطی  تحریطف هطاینشان می دهد که از بین متغیرهای مورد مطالعه، در سه گطام بطه ترتیطب  2نتایج مندرج در جدول 

 تحریف های شناختینقش دارند. بدین ترتیب که در گام نخست،  افسردگیدر پیش بینی تغییرات مربوط به  و طرد در روابط بین فردی شناختی
 (2R=24/0)بطا  همجوشطی شطناختیدر گام دوم، متغیطر را پیش بینی نماید.  افسردگیدرصد از تغییرات مربوط به  19( قادر است 2R=19/0با )

 افسردگی،درصد از تغییرات مربوط به  3حدود که و سرانجام نتایج نشان داد می کند پیش بینی را  افسردگیدرصد از تغییرات مربوط به  5حدود 
 .پیش بینی می گردد طرد در روابط بین فردیتوسط مؤلفه 

 
 3جدول              

 متغیرهای پیش بین بر اضطراب به گامهای آماری رگرسیون گام خالصه مشخصۀ              

 برآورد خطای استاندارد تعدیل شدهR 2R 2R مدل

1 38/0 14/0 14/0 15/8 
2 42/0 17/0 03/0 04/6 

 
همجوشطی و  درروابط غیرواقع بینانه انتظارگام به ترتیب  دونشان می دهد که از بین متغیرهای مورد مطالعه، در  3نتایج مندرج در جدول 

 14( 2R=14/0بطا ) روابطط در غیرواقطع بینانطه انتظار، اولنقش دارند. بدین ترتیب که در گام  اضطرابدر پیش بینی تغییرات مربوط به  شناختی
 .نمایندرا پیش بینی می  اضطرابتغییرات مربوط به  ،درصد 3حدود  و میزان نمو( 2R=17/0با ) همجوشی شناختی و در گام دوم درصد
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 4جدول              
 متغیرهای پیش بین بر فشار روانشناختی های آماری رگرسیون گام به گامخالصه مشخصۀ             

 برآورد خطای استاندارد تعدیل شدهR 2R 2R مدل

1 41/0 17/0 17/0 37/9 
2 46/0 21/0 04/0 61/7 

 
 غیرواقع بینانه انتظارو تحریف های شناختی نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد مطالعه، در دو گام به ترتیب 4نتایج مندرج در جدول 

 17( 2R=17/0بطا ) تحریف هطای شطناختی، اولنقش دارند. بدین ترتیب که در گام  فشار روانشناختیدر پیش بینی تغییرات مربوط به  روابط در
را پیش بینطی  فشار روانشناختیتغییرات مربوط به  ،درصد 4حدود  و میزان نمو( 2R=21/0با ) روابط در غیرواقع بینانه انتظار و در گام دوم درصد
 .دنمی کن

 

 بحث

های شناختی و همجوشی شناختی با افسردگی، اضطراب و فشار روانشناختی در هدف اساسی مطالعه حاضر بررسی رابطه تحریف
 افسردگی، اضطراب و فشار روانشناختیهای آن و همجوشی با های شناختی و مؤلفهداد از یکسو بین تحریفنتایج نشان دانشجویان بود. 

همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان افسردگی همبستگی مثبت معنادار و از سوی دیگر، بین گسلش با 
و همجوشی  بینانه در روابطانتظار غیرواقعو طرد در روابط بین فردی تغییرات مربوط به افسردگی، های شناختی و همجوشی شناختی تحریفداد 

-بینی میتغییرات مربوط به فشار روانشناختی را پیشبینانه درروابط، انتظار غیرواقعهای شناختی و تحریفتغییرات مربوط به اضطراب و  شناختی

 همسو است.  (2015گیالندرز، سینکلر، مک لین و جاردین ) ( و2015لو، جاویا و استانکویرو )دینیس، کاروا هاینمایند که با یافته
کنیم قربانی کنند، به طوری که بیشتر مواقع ما فکر میهای شناختی نقش مهمی را در بروز بسیاری از اختالالت روانی ایفا میتحریف

توانند به تشکیل میهای شناختی شود، تحریفافسردگی و مشکالت بین فردی ما میمحیط پیرامونمان هستیم و حوادث بیرونی باعث ناراحتی، 
گیرند. برخی ها درسازماندهی ادراک و در کنترل و ارزیابی رفتار، مورد استفاده قرار میدرباره خویشتن و جهان بینجامند و این فرضی هایفرض

هایی بینیاین افکار ممکن است تفسیرهایی از تجارب جاری، یا پیش.و در نتیجه تغییرند ها انعطاف ناپذیر، افراطی و مقاوم در برابراز این فرض

های رفتاری، اند، باشند و این افکار به نوبه خود، باعث بروز نشانهدرباره رویدادهای آینده و یا یادآوری چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده
 نمایند.افسردگی، اضطراب و فشار روانشناختی باالتری را تجربه میدر نتیجه شوند و انگیزشی، شناختی و جسمی در افراد می

توان میهمچنین در زمینه همبستگی مثبت همجوشی با افسردگی، اضطراب و فشار روانشناختی و همبستگی منفی گسلش با افسردگی، 
 -همان گونه که هستند، نه بیشتر و نه کمتر -احساسات و هیجانات(، پذیرش افکار به عنوان افکار، احساسات به عنوان 2004به باور هیز )گفت 

ها و شود و در کنار آن، پذیرش رویدادهای درونی، هنگامی که شخص در جدال با پریشانیهای شناختی میمنجر به تضعیف همجوشی
آورد برای انجام ی که بدین ترتیب به دست میتواند از زماندهد و میاش را میهای خود نیست، به وی اجازه توسعه خزانه رفتاریآشفتگی
هرچه میزان همجوشی در افراد باالتر باشد، منجر  های ارزشمند خود استفاده کند و خود را به یک زندگی ارزشمند و هدفمند متعهد سازد.فعالیت

تر است و از آنجا که فاقد تی روانی پایینگردد، احساس خودکارآمدی و خودباروی کمتر و بهزیسبه کنترل و تسلط کمتر بر محیط زندگی می
لذا، به دست  نگرند.باشند، معموالً به دیده تردید به توانایی خود میهای شناختی و رفتاری در کنترل رویدادهای فشارزای محیطی میمهارت

های پژوهش حاضر و با توجه به یافته دور از ذهن نیست. همجوشی در افسردگی، اضطراب و فشار روانشناختی،آمدن این نتیجه مبنی بر نقش 
توانند مشکالت گیرند و میهای شناختی و همجوشی شناختی که بیشتر در بطن خانواده شکل میتأکید بر نقش مهم متغیرهای تحریف

ان سنین ابتدایی، بتوان این گیری صحیح فرزندان از همتوان امید داشت تا با تربیت و جهتنمایند، میروانشناختی بسیاری را در افراد ایجاد می
 ها را تا حد امکان کاهش داد.شاخص
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