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ارتباط باورهاي فراشناختي با الگوهاي شخصيتي خودشيفته و نمايشي در دانش 
 آموزان

 

  3عبدالصمد آق ،2، آذر كيامرثي*1عباس ابوالقاسمي

  

 Abolghasemi_44@yahoo.com     دانشگاه محقق اردبيليي، گروه روان شناسي بالين ميت علعضو هيئ1

  اردبيل  ميدانشگاه آزاد اسال ،ت علميئعضو هي2
  دانشگاه محقق اردبيلي كارشناس ارشد روانشناسي باليني،3

  
  چكيده

 با ين ارتباط باورهاي فراشناختيهدف تعي اين پژوهش باآموزان،  بر الگوهاي شخصيتي دانش شناخت عوامل تاثيرگذار توجه به نقش انكارناپذير با
آموزان دبيرستاني  از بين دانشآموز  دانش 376،اي گيري تصادفي خوشه با نمونه .صورت پذيرفتآموزان  الگوهاي شخصيتي خودشيفته و نمايشي در دانش

الگوهاي با نشان داد كه فراشناخت نتايج . پرسشنامه شخصيتي ميلونپرسشنامه فراشناخت و ابزارهاي پژوهش . شهرستان اردبيل انتخاب شدند
 هاي لفهؤيتي خودشيفته و مالگوي شخص ،شناختيفراشناختي، اعتماد هاي ميان مولفه همچنين از. و نمايشي همبستگي مثبت دارد شخصيتي خودشيفته

نقش  رسد ميبه نظر . يش بيني نمودندطور معناداري پب الگوي شخصيتي نمايشي رانياز به كنترل افكار و خطر، باورهايي در موردشناختي و اعتماد
محور بايد بيش از پيش  -صورت، استفاده بيشتر از راهبردهاي فراشناختيدر اين نقش داردناسازگارانه تفكر  هاي باورهاي فراشناختي منفي در ايجاد شيوه

  .ان حوزه تعليم و تربيت قرار گيردمورد توجه متخصص
  آموزان دانش ؛الگوي شخصيتي نمايشي ؛وي شخصيتي خودشيفتهالگ ؛باورهاي فراشناختي :ها كليد واژه

  

  مقدمه
 ، اختالالت شخصيت)DSM-IV-TR-2000(نظر شده تشخيصي و آماري اختالالت رواني طبق چهارمين مجموعه تجديد

)Personality Disorders(  فاصله دارند و اين الگوهاي پايداري از تجربه دروني رفتار هستند كه آشكارا از انتظارات و فرهنگ فرد
 11شيوع اين اختالالت در جمعيت عادي بين ). 1379روزنهان و سليگمن؛ ترجمه سيد محمدي، ( ت فراگير و انعطاف ناپذير هستنداختالال

ي از متغيرها. دهند ميمتغيرهاي روانشناختي زيادي شخصيت را تحت تاثير قرار ). 2000سادوك و سادوك، (درصد برآورد شده است  23تا 
  . است )Meta- Cognition( گذارند، فراشناخت ميكه بر كارآمدي شخصيت تاثير   ميمه

فراشناختي در  هاي نقش باور. يند شناختي است كه درارزيابي، بازبيني يا كنترل شناخت بيماري مشاركت داردفراشناخت، دانش يا فرآ
در مدل كاركرد اجرايي خود . توسعه داده شده است) 1994( نوريسماختالالت روانشناختي از طريق مدل پردازش اطالعات توسط ولز و 

پذيري نسبت به اختالالت روانشناختي، تداوم و حفظ اين  آسيب )self-regulatory executive function model(  ميتنظي
ني تهديد، پردازش ازبيكه با تمركز بر خود باال، ب )syndrome cognitive-attentional( توجهي -اختالالت با سندرم شناختي

روانشناختي كه  هاي از جمله اختالل. شود، مرتبط است ميمشخص   ميتنظيخود  هاي مختل و استراتژي هاي سازي باور نشخواري، فعال
  . باشند مي )Histrionic( و نمايشي )Narcistic( شخصيت خودشيفته تاختالال ،باورهاي فراشناختي در آن نقش دارند

فراواني  هاي وان يك عامل مهم در تحول و نگهداري اختالالت رواني به ويژه اختالالت شخصيتي ذكر شده و پژوهشفراشناخت به عن
 هاي در پژوهشي نشان داد كه افراد داراي اختالل شخصيت در مقايسه با گروه) 2005(براي مثال رائوسكو . را در اين حوزه برانگيخته است
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ان دادند كه در پژوهش خود نش) 1387(و حشمتي   ميهمچنين ابوالقاس .اي شناختي و نورولوژيكي دارنديندهتري در فرآ سالم عملكرد ضعيف
  .دهد ميناكارآمد وسواسي و اجتنابي را افزايش  هاي سطوح باالي فراشناخت، شخصيت

بط با حوزه تعليم و تربيت بوده مرت هاي شخصيت نوجوانان و دانش آموزان، هميشه از اولويت براز آنجا كه شناخت عوامل تاثير گذار 
ارتباط  تعييندهند، هدف پژوهش حاضر  ميمدرسه خود را بروز نوجواني و در سنين  است و اختالالت شخصيت خودشيفته و نمايشي اصوالً

  .باشد ميآموزان  خصيتي خودشيفته و نمايشي در دانشباورهاي فراشناختي با الگوهاي ش
بين باورهاي  -2 .رابطه مثبت وجود داردبين باورهاي فراشناختي و الگوي شخصيت خودشيفته  -1: زعبارتند ا پژوهشاين  هاي فرضيه

  .رابطه مثبت وجود داردفراشناختي و الگوي شخصيت نمايشي 
  

  روش
  شركت كنندگان يا طرح پژوهش

مالك و  هاي شي به عنوان متغيردر اين پژوهش الگوهاي شخصيتي خودشيفته و نماي. اين مطالعه، توصيفي و از نوع همبستگي است
بود كه در سال شهرستان اردبيل سوم دبيرستان دانش آموزان جامعه آماري شامل كليه  .باشند ميپيش بين  هاي باورهاي فراشناختي، متغير

 گيري تصادفي ونهبا استفاده از روش نم) پسر 186دختر و  190(دانش آموز  376از اين ميان . ول به تحصيل بودندمشغ 1389-90 تحصيلي
   .بود 71/1با انحراف استاندارد سال  36/17 پژوهشميانگين سني نمونه  .انتخاب شدند اي خوشه
  

  ابزار
پرسشنامه فراشناخت توسط ولز و  ):Meta-Cognition Questionnaire ()2004( فراشناخت هاي پرسشنامه

لفه باورهاي مثبت در مورد نگراني، اعتماد شناختي، مؤ 5امه داراي ن پرسشناي. باشد ميآيتم  30تون ساخته شده است و داراي ها -كارترايت
تون ها -ولز و كارترايت .باشد ميخودآگاهي شناختي، باورهاي منفي در مورد كنترل ناپذيري افكار و باورهايي در مورد نياز به افكار كنترل 

بازآزمايي اعتبار همچنين ضريب . اند گزارش كرده 93/0تا  72/0دامنه  آن را در هاي لفهكرونباخ اين پرسشنامه و مؤلفاي ضريب آ )2004(
  . گزارش شده است 73/0) بعد از يك ماه(

پرسشنامه چند : )Millon Clinical Multiaxial Inventory-III( 3پرسشنامه چند محوري باليني ميلون
). 1994ميلون، ميلون و ديويس، (ن بار تجديد نظر شده است براي سومي ،منتشر شد 1977محوري باليني ميلون كه نخستين بار در سال 

. شود ميمقياس مربوط به اختالالت باليني روانشناختي را شامل  10مقياس در زمينه اختالل شخصيت و  14 سوال، 175با  اين پرسشنامه
اعتباريابي ) 1381(ريفي در ايران توسط شاين مقياس . ه استشخصيتي خودشيفته و نمايشي استفاده شد هاي در اين پژوهش فقط از مقياس

  .به دست آمده است 96/0تا  85/0و ضرايب آلفاي كرونباخ در دامنه  98/0تا  82/0آزمايي آن در دامنه ضرايب بازشده است كه 
 
  اجراشيوه 

اي تعدادي از  گيري تصادفي خوشه ل شناسايي شدند و به وسيله نمونههرستان اردبيش هاي دبيرستان  ميها ابتدا تما هبراي گردآوري داد
با توضيح هدف پژوهش و با  ها آموزان آن كالس دانش  ميدخترانه و پسرانه انتخاب شدند و از تما هاي هاي سوم در دبيرستان كالس

براي تجزيه ر اين پژوهش د .نظر اجرا گرديدمورد هاي آزمون، با جلب رضايت آنان ها اطمينان دادن در خصوص بدون نام بودن پرسشنامه
  .استفاده شد چند متغيري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون، tآزمون از  ها وتحليل داده
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  نتايج
كه الگوي شخصيت  نشان دادبراي مقايسه دو جنس در الگوهاي شخصيتي خودشيفته و نمايشي و باورهاي فراشناختي   tنتايج آزمون 
در حالي كه بين الگوي شخصيت  ؛)P38/2=t , >02/0( آموزان پسر بود داري بيشتر از دانشآموزان دختر به طور معنا نمايشي در دانش

  . خودشيفته و باورهاي فراشناختي بين دو جنس تفاوت معناداري مشاهده نشد
  و نمايشي) = 2/0r(الگوهاي شخصيتي خودشيفته نشان داد كه فراشناخت با ضريب همبستگي پيرسون نتايج ، 1در جدول 

)15/0r = (دارد  معنادار همبستگي مثبت)05/0P< .(  
آن با الگوهاي شخصيتي  هاي لفهؤميانگين، انحراف استاندارد و ضريب همبستگي فراشناخت و م .1 جدول

  خودشيفته و نمايشي

  فراشناخت هاي لفهؤم
  الگوهاي شخصيتي  دختران  پسران

X  SD X  SD  نمايشي شيفتهخود 

  136/0*  248/0*  21758/4  4415/14 26744/5 0054/14  اعتماد شناختي
  018/0  080/0  01393/4  3936/16 96024/3 9086/16 در مورد نگراني مثبت هاي باور

  010/0  -013/0  74186/4  9628/18 77020/3 3387/19 آگاهي شناختيخود
  105/0*  098/0  60822/3  8202/14 34648/6 3710/14 ناپذيري فكر باورهاي منفي در مورد كنترل

  138/0*  112/0*  30080/4  5213/15 26457/4 2258/15 باورهايي در موردنياز به كنترل فكر
  148/0  196/0*  83522/11  1553/80 71246/13 8333/79  كل

  
مورد  باورهايي دراعتماد شناختي و  هاي هلفمؤ فراشناختي، هاي لفهاز ميان مؤنتايج تحليل رگرسيون به روش گام به گام نشان داد كه 

نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان  همچنين .كنند مي يشي را به طور معناداري پيش بينيالگوي شخصيتي نما نيز نياز به كنترل فكر
   .كند ميفراشناختي، فقط اعتماد شناختي الگوي شخصيتي خودشيفته را پيش بيني  هاي از ميان مولفهداد كه 
  

  بحث
نتايج اين پژوهش . آموزان بود شخصيتي خودشيفته و نمايشي در دانش هاي فراشناختي با الگو هاي هدف مطالعه حاضر تعيين ارتباط باور

خود  هاي ها در پژوهش آن. داشته استقرار ) 2004(و ليساكر و همكاران ) 1992( ، بورگس)2005(پژوهشي رائوسكو نتايج در راستاي 
  . به دست آوردند Bمختل و اختالالت شخصيتي گروه  ي بين باورهاي فراشناختيارارتباط معناد

ناسازگارانه تفكر باشد كه باعث حفظ  هاي تواند نقش باورهاي فراشناختي منفي در ايجاد شيوه مييك تبيين احتمالي براي اين نتايج، 
همچنين باورهاي فراشناختي منفي با ايجاد نقص در . گردد يمآموزان  تالالت روانشناختي و شخصيتي دانشهيجانات منفي و تداوم اخ

  . كنند ميناكارآمد را فراهم  هاي گيري شخصيت حل مساله، احتماال زمينه شكل هاي مهارت
گيري و تداوم صفات شخصيتي دارند؛ در  آن نقش با اهميتي در تحول، شكل هاي لفهحاكي از اين است كه فراشناخت و مؤاين نتايج 

رسد كه افراد داراي  مينظر ه به طور كلي ب. بايست اين امر مورد توجه درمانگران و مشاوران قرار گيرد ميباليني و مشاوره مراكز 
كنند كه بر  ميناكارآمد با توجه به دارا بودن فراشناخت مختل، آن دسته از راهبردهاي تنظيم هيجانات و شناخت را استفاده  هاي شخصيت
  . كند مياين راهبردهاي ناكارآمد فرد را مستعد اختالالت روانشناختي و شخصيتي . ورزند ميمنفي تاكيد  هاي و شناخت ها نگرش

كند  مياز اختالالت روانشناختي فراهم ) 1998(ولز و متيوز   مينتايج اين مطالعه نيز حمايت بيشتري براي مدل كنش اجرايي خود تنظي
توان در رابطه با پيشگيري و  مياين پژوهش را  نتايج. باشد مياد و تحول اختالالت شخصيت و بيانگر كاربرد مفاهيم فراشناختي در ايج
ناكارآمد منجر به كاهش احساسات تهديد و  هاي تمركز بر اصالح فراشناخت افراد داراي شخصيت. درمان اختالالت شخصيت به كار گرفت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  شناسي ايرانمجموعه مقاالت چهارمين كنگره انجمن روان

 

كه  با توجه به اين. دهد ميثر را افزايش اي مؤ مقابله هاي ودكارآمدي و روششود و در نهايت خ ميفرد  هاي و نگراني ها و ترديد  ميناكا
پژوهش حاضر فقط روي شركت كنندگان غيرباليني انجام شده است، نتايج پژوهش را بايستي با احتياط به افراد داراي اختالالت شخصيت 

  .تال به اختالل شخصيت صورت گيردافراد مب شود چنين پژوهشي بر روي ميلذا پيشنهاد . خودشيفته و نمايشي تعميم داد
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