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 مقدمه 

باشد که بهزیستی و هایی میها و شیوهگرا به دنبال شناسایی سازهشناسی مثبترویکرد روان ،های اخیرسال در

از این رو، عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای  .شادکامی انسان را به دنبال دارند

 آوریتاب (.0836 سامانی و همکاران،)روند های مورد پژوهش این رویکرد به شمار میترین سازهزندگی شوند، بنیادی

(Resiliency) فردی ری یک منبع درونآوتاب .نگر استروانشناسی مثبت ۀشده به وسیلیکی از موضوعات مطالعه

رنگ جلوه تعدیل نماید و اثرات منفی استرس را کم تواند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط ناگوارهست که می

کننده نیست و حالتی ها یا شرایط تهدیدآوری، تنها پایداری در برابر آسیبتاب .(0832ویسی و همکاران، )دهد 

توان می. باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود استرناک نمیانفعالی در رویارویی با شرایط خط

 ؛2118 دیویدسون، و کانر)است  خطرناک شرایط در روانی -آوری توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستیگفت تاب

آور، پس از تاب شده حاکی از آن است که برخی افرادهای انجامپژوهش(. 0836 ،همکاران و سامانی از نقل به

حال آنکه برخی دیگر افراد،  گردند،به سطح معمولی عملکرد باز می زندگی، دوباره های دشواررویارویی با موقعیت

آور، در مجموع، افراد تاب. کندها نسبت به گذشته ارتقا پیدا میها و دشواریها، مصیبتپس از رویارویی با ناکامی

این . ایمان دارند که زندگی پرمعنا است -2، پذیرندهای زندگی را به سهولت میقعیتوا -0: دارای این ویژگی هستند

دادن سریع خود های چشمگیر برای وفقدارای تواناییاین افراد . شودها حمایت میهای آنباور معموالً به وسیله ارزش

شود و انطباقی طبیعی انسان حاصل میهای ای است که از پاسخآوری پدیدهواقع، تابدر . با تغییرات بزرگ هستند

-تاب .سازدغلبه بر تهدیدها توانمند میرغم رویارویی فرد با تهدیدهای جدی، وی را در دستیابی به موفقیت و علی

فعال و  ۀکنندآور مشارکتکه فرد تاب، بلها یا شرایط تهدیدکننده نیستآوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب

معنوی در مقابل  -روانی -ستیآوری قابلیت فرد در برابر برقراری تعادل زیتاب. مونی خود استسازنده محیط پیرا

چون در . توان آن را معادل بهبودی دانسترو نمیاز این(. 2118کانر و دیویدسون، )شد باآمیز میمخاطرهشرایط 

د معتق (0222) 0پفرکال(. 2112، ونانوب)کند بهبودی فرد پیامدهای منفی و مشکالت هیجانی و عاطفی را تجربه می

و قاعدتاً باید ( در شرایط تهدیدکننده) یا رسیدن به تعادلی سطح باالتر یه استآوری یا بازگشت به تعادل پااست تاب

توان در دو گروه اول آوری را میشده در حوزه تابحقیقات انجامت. موجبات سازگاری موفق در زندگی را فراهم آورد

-های افراد تابآوری و ویژگیتابکنندۀ گروه اول به عوامل تعیینبندی نمود؛ گروه کلی طبقه ۀکنندتعیین به عوامل
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آوری موجبات سازگاری مؤثر اینکه چگونه تاب)آوری هایی است که فهم فرایند تابدسته دوم پژوهش. پردازدآور می

 (.0836جوکار، ) اندداده دستور کار خود قراررا در ( آوردآمیز را فراهم میهای مخاطرهبا موفقیت

رویکرد . است (Irrational thoughts) تفکرات غیرمنطقی ،افراد اثر دارد آوریتابعواملی که بر ترین اصلییکی از 

 .ثر از تفکرات اوستأشناختی این مسئله را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که رفتار انسان مت

 2باورهای غیرمنطقی به الیس ۀمنشأ نظری. فکر دارای ابعادی است که یک بعد آن به صورت غیرمنطقی استت

 «باید»اند که با کلمات  آمیزی توقعات خشک و تعصببراساس دیدگاه او ویژگی اصلی عقاید غیرمنطقی  .منسوب است

فکر، هیجان و یا رفتاری است که منجر به تخریب  باورهای غیرمنطقی هر گونه .آورند شوند و الزام بیان می« اًحتم»و 

الیس و گریج، )است  ل در بقاء، خوشحالی و شادمانیالشوند و پیامدهای مهم آن اخت رفتن خود مینفس و از بین

ها اجبار، الزام، وظیفه و عقایدی که در آن و ها اند از افکار و اندیشه ی باورهای غیرمنطقی عبارتتبه عبار (.0233

؛ 0836آبادی،  شفیع) گردد  ت عاطفی و رفتاریالالوجود داشته باشد و موجب بروز اخت ]به شکل افراطی[گرایی  مطلق

های خارجی پیامدهای عاطفی همچون ترس،  گونه باورها در برخورد با حوادث و محرک این(. 0830 به نقل از نوابه،

در حقیقت این باورهای انسان است که نوع، . کند ندوه، خصومت و افسردگی ایجاد میاضطراب، خشم، گناه، غم و ا

زیرا رفتار و عواطف انسان ناشی از باورها و اعتقادات غیرمنطقی . کند وضعیت و شدت عاطفه و رفتار او را تعیین می

گی، اضطراب، افسرد. شود میاوست و همین باورها، طرز تفکر انسان را نسبت به خود، جهان هستی و دیگران موجب 

توسل به عقاید  .غم و اندوه، خشم و ترس، همگی ناشی از طرز تفکر و باورهای فردی نسبت به جهان و دیگران است

که هنگامی .شودبه اضطراب و ناراحتی روانی منجر می( باورهای غیرمنطقی که در سطور بعدی آمده است)گانه  ده

های خود شدیداً بر اجبار وقوع امر خاصی مقید  در نگرش و برداشت تأکید داردد یجو فرد به چنین عقایدی توسل می

ها برهاند به احتمال قوی در جهت سالمت نفس و رشد شخصیت  بنابراین اگر فرد خود را از این قید. کند و پایبند می

های هر  ها و اضطراب ناراحتیس نیز معتقد است یال(. 0830 نوابه، از نقل به ؛0863آبادی،  شفیع)حرکت خواهد کرد 

بک علت اصلی ایجاد افسردگی را طرز تفکر افراد . (0836آبادی و ناصری،  شفیع)ت نی اوسغیرعقالافکار  زاییدۀفرد 

ل و منطقش در مورد مسائل، اشتباه و نارسا است الشود که استد فرد افسرده به این دلیل دچار افسردگی می. داند می

همه افراد . شود معتقد است انسان با تمایل ذاتی شدیدی برای باورهای غیرمنطقی متولد میالیس (. 0830شاملو، )

آنها . کنند انگاری می و نسبت به تغییر رفتار خود سهل (0830آزاد، )دادن خود دارند تمایل شدیدی به شکست

دوران اول زندگی  ماعی که ازها و تعصبات خانوادگی، فرهنگی، سیاسی، اجت وابستگی خود را به بسیاری از اسطوره

و  0266، ؛ پاترسون0238الیس، )دهند  هایشان را به صورت نیاز مبرم جلوه می کنند و خواسته اند حفظ می آموخته

 (.0836آبادی و ناصری،  نقل از شفیعبه  ؛0238گرسینی، 

در بین یک جمعیت دانشگاهی در یک مطالعه به بررسی رابطه از خودبیگانگی و باورهای غیرمنطقی ( 0222)ماهونی 

نتایج نشان داد که بین نمرات باورهای غیرمنطقی و نمرات هموفوبیا همبستگی مثبت و معناداری وجود . پرداخت

در مواقع  ،ای مشاهده کردند که هر چه نیاز به تأیید دیگران در افراد بیشتر باشد ر مطالعهگلدفرید و سابوسین د. ددار

به بررسی رابطه بین ( 0832)زیارتی (. 0222وندرورت و دیورز، ) دهند از خود نشان می زا اضطراب بیشتری استرس
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، نتایج نشان داد که بین این دو متغیر. مت روان و باورهای غیرمنطقی دانشجویان دانشگاه کاشان پرداخته استالس

ت غیرمنطقی باشد، میزان بروز بدین صورت که هر قدر فرد بیشتر واجد باورها و تفکرا. رابطه معناداری وجوددارد

در این تحقیق تفاوت معناداری بین میزان باورهای غیرمنطقی در . شود های عاطفی و رفتاری در او بیشتر می آشفتگی

 .دانشجویان پسر و دختر دیده نشد

ها برای ساز انواع استرستواند زمینهای است که میدر رابطه با محیط دانشگاه، زندگی دانشجویی موقعیت تازه

تجربۀ دوری از خانوادده و سازگاری با محیط و فضای دانشگاه و خوابگاه از جمله عواملی هستند که . دانشجویان باشد

با توجه به اینکه . اندازندآوری شده، سازگاری را بر هم زده و شیوۀ تفکر دانشجویان را به مخاطره میباعث کاهش تاب

دهند، نیاز به پژوهش هر چه بیشتر پیرامون ل یک کشور را تشکیل میدانشجویان قشر وسیعی از جمعیت فعا

لذا پژوهش حاضر با هدف . رسدآوری دانشجویان ایرانی ضروری به نظر میشناسایی هر یک از عوامل موثر بر تاب

 .در دانشجویان انجام گرفت آوریبررسی رابطۀ بین تفکر غیرمنطقی و تاب

 
 روش تحقیق 

جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه . بینی استمبستگی از نوع پیشروش پژوهش حاضر ه

دانشجو به  021از کل جامعه، . مشغول به تحصیل بودند 0822-20سال اول تحصیلی محقق اردبیلی تشکیل دادند که در نیم

های دانشگاه محقق اردبیلی به طور ابتدا از بین دانشکدهبدین صورت که . ای تصادفی انتخاب شدندگیری خوشهروش نمونه

سپس از هر دانشکده به طور تصادفی سه کالس در مقطع کارشناسی انتخاب و پس از . تصادفی سه دانشکده انتخاب شد

-یل جمعها در بین دانشجویان کالس توزیع و پس از تکمنامههای الزم با آموزش دانشکده و استاد مربوطه، پرسشهماهنگی

 .آوری شد، و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 ابزارها

گانه را بر اساس نظریه  آزمون باورهای غیرمنطقی ده 0262جونز در سال  (:IBT) نامه تفکرات غیرمنطقی جونزپرسش

-اکثر پژوهش. استگیری باورهای غیرمنطقی در جهان ترین ابـزار انـدازهاین آزمون یکی از پراستفاده .ساخت (0262) الیس

 صورت هیجانی -های رفتاری و عاطفی در زمینه درمان عقالنیهایی که پیرامون رابطه عقاید و باورهای غیرمنطقی و واکنش

-شود کـه روی همسوال تشکیل می 01مقیاس و هر مقیاس از  01از  IBT آزمون. اندنموده استفاده آزمون این از است گرفته

ها این مقیاس (.0832 ردی،گ)کند گیری میاندازه ل شده است و هر مقیاس یک باور غیرمنطقی راسوال تشکی 011رفته از 

 مقیاس واکنش به ناکامی، (2 مقیاس تمایل به سرزنش،( 8 مقیاس انتظار باال از خود، (2 مقیاس نیاز به تأیید دیگران، (0:شامل

 مقیاس وابستگی، (3 مقیاس اجتناب از مشکالت، (3 با اضطراب، مقیاس نگرانی زیاد توأم (6 مسئولیتی عاطفی،مقیاس بی( 0

پور تقی. برآورد کرد% 23اعتبار آزمون جونز را  (0232) برنارد. گراییمقیاس کمال( 01،تغییر مقیاس درماندگی نسـبت به (2

 .به دست آورد% 30 را ضریب آلفای کرونباخ، نفری 016با استفاده از یـک نمونه  (0838)

در یک مقیاس لیکرتی بین  عبارت دارد و 20نامه این پرسش (:CD-RISC) آوری کونور و دیویدسوننامه تابپرسش

تر بیانگر النمرات با. قرار دارد 020تا  1طیف نمرات آزمون بین  .شودگذاری مینمره (درست الًکام) 0تا  (نادرست الًکام) صفر

وی برای تعیین پایایی . هنجاریابی شده است (0883)این مقیاس در ایران توسط محمدی . آوری بیشتر آزمودنی استتاب

 .گزارش کرده است 32/1آوری از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته است و ضریب پایایی را مقیاس تاب
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  یافته ها

نفر  68پسر و تعداد ( درصد 0/23)نفر  03داشتند که تعداد  نفر دانشجوی مقطع کارشناسی در این مطالعه شرکت 021تعداد 

 8/28)نفر  23سال،  02با سن ( درصد 01) نفر   02سال،  03با سن ( درصد 21)نفر  22. دختر بودند( درصد 0/02)ها آن

با ( درصد 3/06)نفر  21سال، و  22با سن ( درصد 01)نفر  02سال،  20با سن ( درصد 21)نفر  22سال،  21با سن ( درصد

از . متأهل بودند( درصد 8/88)نفر  21مجرد و ( درصد 3/66)نفر از این افراد  31. سال در این مطالعه حضور داشتند 28سن 

نفر  23متوسط، ( درصد 20)نفر  02دارای وضعیت اقتصادی نسبتاً ضعیف، ( درصد 81)نفر  86نظر وضعیت اقتصادی، تعداد 

از این ( درصد 0/83)نفر  20شغل پدر . دارای وضعیت اقتصادی خیلی خوب بودند( درصد 0/2)نفر  8خوب، و ( درصد 0/22)

از نظر ترتیب تولد . بازنشسته بود( درصد 3/00)نفر  02بیکار، و ( درصد 3/1)نفر  0شغل آزاد، ( درصد 01)نفر  61افراد دولتی، 

 00)نفر  03فرزند دوم، ( درصد 2/82)نفر  20زند اول، فر( درصد 81)نفر  86تنها فرزند خانواده، ( درصد 00)نفر  03نیز 

 .فرزند چهارم خانواده بودند( درصد 3/0)نفر  3فرزند سوم، و ( درصد

 

 آوریتفکرات غیرمنطقی و تابها در میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنی: 1جدول شماره 
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 (. =r-66/1)رابطۀ منفی دارد (  >10/1P)داری به طور معنیآوری تفکرات غیرمنطقی با تابدهد که نشان می 0نتایج جدول 

 

 آوری براساس متغیر تفکرات غیرمنطقیتابنتایج ضرایب رگرسیون :  2جدول شماره 
 

 

نتایج آزمون آنووا نشانگر . کندتبیین میآوری را تفکرات غیرمنطقی درصد از واریانس تاب 22دهد که نشان می 2جدول نتابج 

آوری به دهد که تابنتایج ضریب رگرسیون همچنین نشان می. (>P 10/1؛  =012/23F)دار بودن مدل رگرسیون است معنی

 (.>P 50/5؛ =-66/1)کند بینی میرا پیش صورت منفی تفکرات غیرمنطقی

متغیر  مالکمتغیر 
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  گیری بحث و نتیجه
به همین دلیل، پژوهش ما با هدف . است آوری در میان دانشجویانفکرات غیرمنطقی یکی از عوامل کلیدی در رابطه با تابت

 .آوری دانشجویان انجام گرفتبینی تابتعیین نقش تفکرات غیرمنطقی در پیش

نتایج آزمون . آوری دانشجویان رابطه وجود داردفرضیۀ اصلی پژوهش حاضر این بود که بین تفکرات غیرمنطقی و تاب

های این نتایج همسو با نتایج یافته. داری داردارتباط منفی و معنیآوری همبستگی نشان داد که تفکرات غیرمنطقی با تاب

 .باشدمی( 2112)و دال و همکاران ( 0832)، شمسی (2113)گردن و همکاران 

گونه بیان کرد که افرادی که در فرآیندها و توان اینآوری در این پژوهش میدر مورد رابطۀ منفی تفکرات غیرمنطقی با تاب

کند، از ها به صورت سیاه یا سفید نمود پیدا میدچار سوگیری منفی هستند، به دلیل اینکه قضایا برای آن سبک تفکر خود

تواند کاستن از آوری در شخصیت هر فرد میدر واقع یکی از عوامل اصلی افزایش تاب. آوری کمتر برخوردار هستندمیزان تاب

ه در زندگی هر انسانی به طور حتم جریانات امور به آن صورتی که انتظارش گرایی در طرز تفکر باشد؛ چراکگرایی و مطلقکمال

تفکرات و باورهای . بنابراین این انسان است که باید خود را با شرایط غیرقابل انتظار سازگار کند. رودرا دارد، پیش نمی

ها بتی دانشگاه، انتظارات باالیی که از آنای است که بسیاری از دانشجویان به دالیل مختلف از جمله فضای رقاغیرمنطقی نکته

اندازی این طرز تفکر در واقع فرد را در جریان چشم. ها از خودشان دارند، بسیار رایج استرود و انتظارات باالیی که خود آنمی

ا امور ناخوشایند و ها برای هر فرد، سازگاری بترین چالشمسلم است که یکی از مهم. دهدگرایانه به امور نیز قرار میمنفی

و  های شناختیدانشگاه، قادر به کنار گذاشتن سوگیریین دانشجویانی که به در فضای رقابتی بنابرا. غیرقابل انتظار است

میزان . شودها غیرقابل تحمل میروند که امور برای آنپیش میای نیستند، به گونه جریان امورخود در  تفکرات غیرمنطقی

تفکرات گونه تبیین شود که تواند ایناین موضوع نیز می. آمده در این پژوهش، به صورتی قوی نبودهمبستگی به دست

و  های اشتغال در آیندهمسایل متعددی دیگری نظیر دغدغه. در افراد دانشجو نیست آوریبودن تابغیرمنطقی تنها دلیل پایین

 .باشندثرگذار میا هاآوری پایین آنین دست، احتماالً در تابمسایلی از ا

کند و با توجه به نقش مخرب را روشن می آوریتفکرات غیرمنطقی و تاببدین ترتیب، این پژوهش ابعاد جدیدی از رابطۀ بین 

های همچنین از محدودیت. شودهای اجتماعی، نیاز به پژوهش بیشتر در این زمینه احساس میهای شناختی در کنشسوگیری

جامعۀ آماری این پژوهش، تنها دانشجویان در حال تحصیل در مقطع : موضوعات ذیل اشاره کرد توان بهاین مطالعه می

ها از سوی دادن به آنشناختی بود که ممکن است دقت کافی در پاسخهای رواننامهکارشناسی بودند، تنها ابزار مطالعه، پرسش

نامه، از ابزارهای دیگری نظیر آینده، در کنار ابزار پرسششود در مطالعات ها مبذول نشده باشد؛ لذا پیشنهاد میآزمودنی

 .مصاحبه نیز استفاده شود و جامعۀ آماری نیز عالوه بر دانشجویان مقطع کارشناسی، به مقاطع دیگر نیز گستره داده شود
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