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 چكيده
تواند تفکر انتقادی می ایآ ست،ا نیا یاصل مسئله . اماردیگیمورد استفاده قرار م اتیو تجرب اطالعات یابیو ارز ریاست که به منظور تفس یندیفرآ «یتفکر انتقاد»زمينه: 

های بر اساس ویژگی باورهای غیرمنطقیبینی ارائه مدلی برای پیش هدف: ؟ای داشته باشدنفس نقش واسطههای شخصیتی و عزتو ویژگیغیرمنطقی بین باورهای 

ی جامعه آمارپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادالت ساختاری بود و  روش:بود.  تفکرانتقادی گریمیانجینقش با  در دانشجویان نفسشخصیتی و عزت

 0931-31ی هزار دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در نیمسال اول سال تحصیل 21310

رمنطقی خرسندپور، رضاخانی و شریفی های باورهای غیای انتخاب شدند و به پرسشنامهای چندمرحلهنفر برآورد شد که به صورت تصادفی طبقه 911 بودند. حجم نمونه

( پاسخ دادند. نتایج به وسیله ضرایب 2119( و تفکرانتفادی ریتکس )0311(، عزت نفس روزنبرگ )2110کری و کاستا )مکنئو های شخصیتی (، ویژگی0933)

رنجورخویی به صورت مثبت و های شخصیتی، روانداد از بین ویژگینتایج نشان  ها:يافته تحلیل شد. amosو  spssافزار همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم

نفس و تفکرانتقادی نیز به صورت منفی باورهای غیرمنطقی بینی کنند. عزتتوانند باورهای غیرمنطقی را پیششناسی به صورت منفی میبازبودن نسبت به تجربه و وظیفه

شناسی با باورهای غیرمنطقی را به صورت منفی؛ و تواند رابطه بین باز بودن نسبت به تجربه و وظیفهتفکرانتقادی می ها حاکی از آن است کهکنند. یافتهبینی میرا پیش

نفس و باورهای غیرمنطقی را به تواند رابطه بین عزتچنین تفکرانتقادی میگری کند. همبه صورت مثبت میانجیرنجورخویی و باورهای غیرمنطقی را رابطه بین روان

درصد واریانس باورهای غیرمنطقی را تبیین  91توانند نفس و تفکرانتقادی میهای شخصیتی، عزتگری کند. در مجموع نتایج نشان داد ویژگیورت منفی میانجیص

از جمله  .ر دانشجویان داشته باشدنفس دهای شخصیتی و عزتای بین باورهای غیرمنطقی با ویژگیتواند نقش واسطهتفکر انتقادی می گيری:نتيجه. (P< 11/1کنند )

به  شناخت ابعاد شخصیتی دانشجویانو  عواطفدر شناخت، افکار، عملکردها،  رییتغ یبرا ییراهکارها جادیا درمانگران به بیترغ تواندیپژوهش م نیا یدستاوردها

  .نفس، تفکرانتقادیصیتی، عزتهای شخباورهای غیرمنطقی، ویژگی كليدها:واژه .جامعه باشد عنوان قشر جوان و فرهیخته
Background: "Critical thinking" is a process used to interpret and evaluate information and experiences. But the main question 
is, can critical thinking mediate between irrational beliefs and personality traits and self-esteem? Aims: To provide a model for 
predicting irrational beliefs based on personality traits and self-esteem in students with the role of mediating critical thinking. 
Method: The present study was a descriptive study of correlation and structural equations and the Statistical population of 
20984 thousand male and female students of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran in the first 
semester of the 1397-98 academic year. The sample size was estimated to be 375 people who were randomly selected from 
multi-stage classes to the questionnaires of irrational beliefs Khorsandpour, Rezakhani and Sharifi (1399), personality traits of 
Neo McCurry and Costa (2004), self-esteem Rosenberg (1965) and Ritex (2003). They replied. The results were analyzed by 
correlation coefficients and path analysis using SPSS and AMOS software. Results: The results showed that among 
personality traits, neuroticism in a positive way and openness to experience and conscientiousness in a negative way can 
predict irrational beliefs. Self-esteem and critical thinking also negatively predict irrational beliefs. Findings suggest that 
critical thinking can negatively correlate the relationship between openness to experience and conscientiousness with irrational 
beliefs; and positively mediate the relationship between neuroticism and irrational beliefs. Critical thinking can also negatively 
mediate the relationship between self-esteem and irrational beliefs. Overall, the results showed that personality traits, self-
esteem and critical thinking can explain 36% of the variance of irrational beliefs (P< 0/05). Conclusions: Critical thinking can 
play a mediating role between irrational beliefs with personality traits and self-esteem in students. Among the achievements of 
this study can be encouraging therapists to create solutions to change the cognition, thoughts, actions, emotions and personality 
dimensions of students as a young and educated segment of society. Key Words: Irrational beliefs, personality traits, self-
esteem, critical thinking. 
Corresponding Author: Rezakhani@riau.ac.ir 
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 مقدمه

از جمله قشرهای هوشمند و مستعد جامعه و دانشجویان 

گر سازندگی و بالندگی فردای کشور خویش هستند و ضمانت

ملی و روانی و جسمی آنان در یادگیری و افزایش آگاهی عسالمت

تواند تأثیر بسیار مهمی شان تأثیرگذار است که این امر میتحصیلی

های باشد. این در حالی است که اختالل در آینده هر کشوری داشته

تواند در کاهش کارآیی آنان نقش مهمی روانی در قشر دانشجو می

 یفکر یهامهارت شرشد و پرور(. 0931)افشار،  داشته باشد

بوده است، اما  شدر آموز دهیچیپ یاسئلهم شهیهم انیدانشجو

که برونداد  گرفته است، چرا خود به یامروزه حالت بحران

فراد درباره ا« یتفکر انتقاد» قدرت جامعه از اطالعات ی(خروج)

 ریاخ یهاکه در سال ینحو فراتر رفته است، به اطالعات نیا

تفکر  در امر انیدانشجو یبه شدت از ناتوان تیمتخصصان امور ترب

؛ به نقل از ذوالفقاری، 2101، )گالسرکرده اند  یرانگابراز ن یانتقاد

برخی است که  نشان دادههای متعدد (. افزون بر آن، پژوهش0931

حاالت و رفتارهای نامساعد روانشناختی مانند اضطراب و افسردگی 

ای از در محیط دانشگاهی وجود دارد و دانشجویان با مجموعه

مالی، ازدواج، شخصیتی، رفتاری و اجتماعی  مشکالت درسی،

(. 0932نژاد و دالور، آبادی، نوابی)حامدی، شفیع مواجه هستند

های حیطه سالمت، مطالعات روانشناسان نشان گام با پژوهشهم

های زندگی به واقعیت داده است که تصور و ذهنیت افراد، نسبت

)خرسندپور،  دارد شانزندگی از تأثیر را در رضایت بیشترین آنان

رو، تفکرات غیرمنطقی در (. از این0933رضاخانی و شریفی، 

های روانی های هیجانی و نابهنجاریشناسی تمام آشفتگیسبب

فکر منطقی به رضایت خاطر بیشتر منجر  دخیل هستند؛ بنابراین

گراست و شود، در برابر آن فکر غیرمنطقی قرار دارد که مطلقمی

اللی را برای پشتوانه ندارد و مانع از رویارویی در عین حال، استد

(. به عبارت 2101شود )آدلر و فاگلی، مؤثر فرد با حوادث می

دیگر، باورهای غیرمنطقی افکاری هستند که بر روان فرد سلطه 

دادن به  کنندة نحوه تعبیر و تفسیر و معنیدارند و عامل تعیین

اند تارها و عواطفکننده کیفیت و کمیت رفرویدادها و تنظیم

(. باورهای غیرمنطقی با واقعیت منطبق نیستند، 2101کورسینی، )

برند و از آورند، تعادل فرد را از بین میباید و حکم برای فرد می

کاوه و  جیحونی، حیدرنیا،کنند )خانیایجاد نظم جلوگیری می

(. باورهای غیرمنطقی جزء آن دسته از باورها به 2101زاده، حاجی

اندوه، مانند هایی طور مستقیم همراه با بازتاب آیند که یا بهمار میش

ای شوند یا به صورت درونی و لحظهافسردگی و خشم ظاهر می

عالقگی به کار و حاصل آنها عدم تحرک و بی کنند وتظاهر می

توان گفت این باورها از (. بنابراین می2101فعالیت است )ترنر، 

(. نتایج 0931رگذار بر سالمت هستند )افشار، های مهم و تأثیعامل

است که باورهای غیرمنطقی با شادکامی  ها نشان دادهبرخی پژوهش

مندی کمتر از زندگی ارتباط دارد کمتر، اضطراب بیشتر و رضایت

مند، سعیدی و کوماسی، ؛ بهره0931 زاده و حسینی،پور، نبی)ذوقی

این که نتایج برخی تحقیقات (. باید در نظر داشت با توجه به 2101

نشان داده است که داشتن باورهای غیرمنطقی به احساسات ناسالم، 

شود، هدف بسیاری رفتارهای نامطلوب و اختالالت روانی منجر می

های روانشناختی بر تغییر باورهای غیرمنطقی و جایگزینی از درمان

با این حال، آنها با افکار کارآمد، سالم و منطقی تمرکز یافته است. 

تواند های شخصیتی و تأثیری که میرسد کمتر به تفاوتبه نظر می

بر این باورها داشته باشد پرداخته شده است )سامار، والتون و 

های زیستی، روانشناختی و (. اگر چه پردازش2109درموت، مک

بر باورهای غیرمنطقی افراد تأثیر زیادی فرهنگی  -اجتماعی 

ک این تأثیرات بسیار پیچیده است، به احتمال شگذارند و بیمی

بررسی عوامل اصلی شخصیت و تأثیر آن بر باورهای غیرمنطقی 

بتواند درباره این که به چه دلیل افراد در مواجهه با شرایط مختلف 

کنند، اطالعات قابل توجهی ارائه دهد. از این باورها استفاده می

های فردی کننده تفاوتهای شخصیتی از جمله عوامل تبیینویژگی

(. 0931ریو، های انگیزشی، هیجانی و عملکردی هستند )در زمینه

های شخصیتی از عواملی هستند که سازگاری افراد را در ویژگی

دهند )بشارت، آور تحت تأثیر قرار میمقابله با رویدادهای تنش

یکی از رویکردهای مورد (؛ 0931زمانی فرونشانی و معافی، 

ر این زمینه نظریه پنج عاملی شخصیت است که پنچ پذیرش د

باز بودن به  ،2(E)گرایی ، برون0(N)رنجورخویی شاخص روان

کند. را مطرح می 1(C)شناسی و وظیفه 0(A)، سازگاری 9(O)تجربه 

همبستگی به  -( در پژوهشی توصیفی 2109سامار و همکاران )

ورهای غیرمنطقی بینی بادر پیش های شخصیتیبررسی نقش ویژگی

                                                           
1. Neuroticism 
2. Extroversion 
3. Openness to experience 
4. Agreeableness 
5. Conscientiousness 
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دانشجو به  211دانشجویان پرداختند. در این پژوهش که بر روی 

های انجام رسیده بود نتایج نشان داد که تمامی روابط بین ویژگی

 دار است.شخصیتی و باورهای غیرمنطقی معنی

نفس پایین نیز با دهد که عزتها نشان میبرخی بررسی

منطقی دربارة خود ارتباط رفتارهای اشتغال ذهنی و باورهای غیر

نفس باال از (. بنابراین، افراد با عزت2101منفی دارد )پریچارد، 

 سالمت جسمی و ذهنی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند

نفس، نگرش فرد به خود عزت(. 2101)ساکالری و همکاران، 

 صیاشتباه تشخ ا)یاست  صیتشخ قابل ریغ یاست که با درون نگر

)فروتن، احدی،  شودیم فیتوص خود یابیو با ارز (شودیداده م

صورت ارزیابی  نفس به(؛ عزت0933قدم، عسکری، صاحبی و پیش

کلی فرد از اهمیت و ارزش خود به عنوان یک انسان تعریف شده 

نفس دارای توان دریافت که عزتاست. بر پایة تعریف مذکور می

 ارزیابی دوم، این دو عنصر مهم است. اول، نوعی ارزیابی است و

باشد )توماس، پورتیوس و  آن مابین یا مثبت، منفی تواندمی

د از خودش و ارزشی که برای خود فر(. ارزیابی 2100نلمانس، 

تواند اثر زیادی بر روان فرد داشته باشد )مندی و قائل است می

ای که ارزیابی مثبت از خود که در گونه(. به2101الدلکیلیوغلو، 

بهزیستی روانی، ضروری است و  شود براینفس بیان میقالب عزت

به عنوان یک سپر و محافظ در مقابل ناسازگاری روانشناختی عمل 

شود )ییلدیز، بایتمیر کند و باعث ارزیابی مثبت فرد از زندگی میمی

دهد که بین ها نشان می(. نتایج برخی پژوهش2101و دمیرتاس، 

رمنطقی رابطه معناداری وجود های شخصیتی و باورهای غیویژگی

( و بین باورهای 2109؛ گومان و شعیب، 2101دارد )نجفی، 

غیرمنطقی با عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد به طوری که با 

نفس احساس توانمندی و ارزشمندی در فرد به وجود افزایش عزت

آید و رضایت، سالمت، بهبود روابط بین فردی و شادکامی را می

؛ ایلدیز، 2121د به دنبال دارد )اونیوگبو، اونیشی و ایسادی، در فر

؛ استفسون، واتسون، چن و موریس، 2101بایتمیز و دمیرتاش، 

 (.2101؛ سادونیکووا، 2101

های در این راستا و در ارتباط با باورهای غیرمنطقی، ویژگی

توان به نقش تفکر انتقادی اشاره کرد. به نفس میشخصیتی و عزت

عنوان توانایی استخراج نتایج به 0رسد که تفکرانتقادیمی نظر

                                                           
1. critical thinking 

آوری شده از منابع مختلف، صحیح و عقالنی از اطالعات جمع

توانایی تشخیص و به کارگیری استدالل قیاسی و استقرایی، 

تشخیص و تمییز سفسطه از استدالل و توانایی تفکیک عقاید از 

نیرومند در رابطة بین گر (، یک میانجی0931حقایق )ذوالفقاری، 

نفس با باورهای غیرمنطقی باشد. تفکر را عوامل شخصیتی و عزت

توان به عنوان منبع و مصدر صرف نظر از کیفیت و شکل آن می

رسد های آگاهانه انسان دانست. به نظر میتمام افعال و فعالیت

نفس و ای از عزتهای شخصیتی و درجهوجود انواع ویژگی

ر نوع باورهای )منطقی یا غیرمنطقی( افراد تأثیر داشته تفکرانتقادی د

باشد. این که افراد با عزت نفس باال بتوانند از پیامدهای آن مانند 

شناسی و بهبود روابط بین فردی سود ببرند، سازگاری، وظیفه

تواند آرامش درونی فرد را موجب شود. همچنین آموزش تفکر می

گر از قبیل شناخت، نگرش و یانجیانتقادی بر بعضی از متغیرهای م

گذارد و به تقویت قابلیت ذهنی، شناختی و تفکر تفکر تأثیر می

با توجه (؛ 0931)احمدپور مبارکه،  شودمستدل و تیز بینانه منجر می

این مطالب که دانشجویان به عنوان افراد کارآمد جامعه تا چه  به

خوردار بوده و از نفس برتوانند از تفکر انتقادی و عزتمیزان می

های شخصیتی خود برای حل مسائل پیچیده بهره گیرند. ویژگی

توانند اطالعات حاصل از منابع مختلف را همچنین به چه نحوه می

های متفاوت ساخته و به آزمایش با هم تلفیق کرده و فرضیه

کنند. لذا ای منتقدانه و منطقی قضاوت بگذارند و سرانجام به گونه

های شخصیتی به بررسی این مسأله پرداخت که ویژگی این پژوهش

توانند گر تفکرانتقادی تا چه اندازه مینفس با نقش میانجیو عزت

بینی کنند؟ مدل پیشنهادی در باورهای غیرمنطقی دانشجویان را پیش

 ارائه شده است. 0شکل 

 
 پژوهش مفهومیمدل  .0شکل
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 روش

و معادالت پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی 

ساختاری بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش تمامی 

دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 21310دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران که در 

بودند. با توجه به این  0931-31هزار دانشجوی در سال تحصیلی 

بینی باورهای برای پیش که پژوهش حاضر به تدوین مدلی

نفس با های شخصیتی و عزتغیرمنطقی بر اساس ویژگی

های طور معمول در مدلپردازد و بهگری تفکرانتقادی میمیانجی

شود )شریفی و نفر در نظر گرفته می 911ساختاری حجم نمونه 

نفر در نظر  911(، در این پژوهش نیز حجم نمونه 0913شریفی، 

ی، حجم نمونه درصد 21نظر گرفتن احتمال افت  گرفته شد و با در

ای چند گیری، تصادفی طبقهنفر افزایش یافت. روش نمونه 911به 

ای بود که بر حسب مقطع تحصیلی و جنسیت دانشجویان مرحله

بازه زمانی اجرای پژوهش )نیمسال اول  انجام شد بدین شکل که در

شناسی و های مقطع کار( تعداد رشته0931-31سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

رشته بود. با توجه به تعداد رشته تحصیلی  901و  21تهران به ترتیب 

در هر مقطع، دو دانشکده در مقطع کارشناسی و سه دانشکده در 

مقطع کارشناسی ارشد به صورت تصادفی انتخاب شد. از هر 

حصیلی و از هر رشته تحصیلی دو دانشکده منتخب، دو رشته ت

دانشجو )دختر و پسر( به طور  21تا  01کالس و از هر کالس بین 

گیری به ها سعی شد نمونهتصادفی انتخاب شد. در انتخاب کالس

ترتیبی باشد که تعداد دانشجویان دختر و پسر تقریباً مساوی باشد. 

م تغذیه و های علوگیری دوم )ارایه مدل ساختاری( رشتهدر نمونه

دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی( و ) یمیشمهندسی 

های مهندسی پزشکی بیوالکتریک و مهندسی پزشکی بالینی رشته

های )دانشکده مهندسی پزشکی( در مقطع کارشناسی؛ و رشته

های اقتصاد و انرژی ژنتیک و هواشناسی )دانشکده علوم پایه(؛ رشته

های زیست و انرژی( و رشتهو طبیعت گردی )دانشکده محیط 

حسابداری و مدیریت شهری )دانشکده مدیریت و اقتصاد( به طور 

های مورد نظر بین دانشجویان تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه

های ورود عبارت بودند مذکور توزیع شد. در این پژوهش مالک

از دانشجوی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات بودن، بین محدود 

های خروج از پژوهش سال قرار داشتن و مالک 91تا  21سنی 

ها ها بود که در نهایت پرسشنامهمخدوش و ناقص بودن پرسشنامه

نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه  911بین 

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران توزیع شد. مالحظات

 کنندگانرکتش آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی

 نتایج بودن محرمانه درباره افراد به همچنین است؛ شده رعایت

 02شد. الزم به ذکر است که به علت ناقص بودن  داده اطینان

 پاسخنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 919پاسخنامه تعداد 

 ابزار

: در این پژوهش، از فرم 0فرم کوتاه -پرسشنامه شخصیتی نئو 

( 2110کری و کاستا )ه پنج عاملی شخصیتی نئو مککوتاه پرسشنام

سؤالی است و پنج ویژگی  11استفاده شد. فرم کوتاه این مقیاس 

دهد که عبارتند از شخصیتی را مورد سنجش قرار می

(، O(، باز بودن به تجربه )Eگرایی )(، برونNرنجورخویی )روان

 02گی ها با (. هر کدام از این ویژCشناسی )( و وظیفهAسازگاری )

دهی به این صورت گیرند. شیوة پاسخسؤال مورد سنجش قرار می

ای از نوع درجه 1است که آزمودنی جواب را در یک طیف 

، 2ی تفاوت نمره ب ،9، مخالفم نمره 0لیکرت )از کامالً مخالفم نمره 

کند. الزم به و کامالً موافقم نمره صفر( انتخاب می 0موافقم نمره 

، 20، 29، 01، 01، 01، 00، 02، 3، 1، 9، 0های ذکراست پرسش

به  13، 11، 11، 10، 01، 01، 01، 00، 02، 93، 91، 99، 90، 91، 23

که هر مؤلفه شوند. با توجه به اینگذاری میصورت معکوس نمره

است. برای تعیین  01سؤال دارد پس نمره هر مؤلفه بین صفر تا  02

کری و ( مکNEOم کوتاه )فر -پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو 

 نفر از دانشجویان به 211( در پژوهشی که در مورد 2110کاستا )

های آن را ماه اجرا کردند، ضرایب پایایی خرده مقیاس 9فاصلة 

19/1(N ،)11/1 (E ،)11/1(O ،)13/1(A و )13/1(C .ذکر کردند )

( فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو را در 2110کری و کاستا )مک

نفر انجام دادند و ضریب همبستگی این آزمون را با  0032ورد م

 19/1سؤالی برای پنج ویژگی شخصیتی نئو به تربیت  201سیاهة نئو 

(N ،)19/1 (E ،)30/1 (O ،)11/1 (A و )11/1(C .گزارش کردند )

( در ایران ترجمه و در 0911این آزمون توسط گروسی فرشی )

از دانشجویان دانشگاه های علوم نفر  2111ای با حجم مورد نمونه

پزشکی شهرهای تبریز و شیراز هنجاریابی شده است. ضریب 

                                                           
1. NEO-personality inventory-REVISED (NEO-FF-R) 
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 11/1بعد اصلی از طریق آلفای کرونباخ، ضرایب بین  1همبستگی 

گزارش شده است. همچنین جهت بررسی روایی این  11/1تا 

فرم ارزیابی  و S))دو فرم گزارش شخصی  آزمون از همبستگی بین

 11/1(، استفاده شد که حداکثر همبستگی به میزان Rگر )مشاهده

عامل سازگاری  در 01/1گرائی و حداقل آن به میزان در عامل برون

گزارش شده است. در پژوهش خوشنویس، افروز و اسماعیلی 

مؤلفه پرسشنامه شخصیتی نئو  1( ضریب آلفای کرونباخ 0939)

(NEO بین )گزارش شده است. 12/1تا  10/1 

: این مقیاس توسط روزنبرگ 0نفس روزنبرگزتمقیاس ع

گویه دارد که احساس کلی فرد در  01( ساخته شده است و 0311)

گذاری آن بر اساس کند. نمرهمورد حرمت خود را مشخص می

گذاری مقیاس شود. شیوة نمرهای لیکرت انجام میدرجه 1مقیاس 

 1تا  0 هایبه این ترتیب است: پاسخ موافق به هریک از عبارت

(، پاسخ -0) 1تا  0 های+(، پاسخ مخالف به هر یک از عبارت0)

(، پاسخ مخالف به -0) 01تا  1 هایموافق به هریک از عبارت

کند. پس از جمع +( دریافت می0) 01تا  1 هایهریک از عبارت

نفس باال و دهندة عزتجبری کل نمرات، نمره باالتر از صفر نشان

+( 01دهندة عزت نفس پایین است. نمره )ننمرة کمتر از صفر نشا

دهنده عزت ( نشان-01نفس خیلی باال و نمره )دهنده عزتنشان

نفس خیلی پایین است؛ بنابراین، هرچه نمره باالتر باشد، به همان 

نفس باالترخواهد بود و برعکس )وکیلیان، اندازه سطح عزت

ن (. ضریب آلفای کرونباخ ای0931پورجندقی و خرسندی، 

 10/1نفر از دانشجویان برابر با  211حجم ای به پرسشنامه در نمونه

گزارش شده است )قربانی، واتسون، قراملکی، موریس و هود، 

(. ضرایب بازآزمایی این مقیاس با فاصله زمانی یک، دو و سه 2112

دست آمده است به  11/1و  19/1، 11/1هفته به ترتیب 

(. در پژوهش مؤمنی، 0911 محمدی، عابدی و خانجانی،)زاده

( پایایی این مقیاس برحسب 0932شهیدی، موتابی و حیدری )

گزارش شد. همچنین در پژوهش  13/1ضریب آلفای کرونباخ 

( برای بررسی روایی واگرای این مقیاس از 0911رجبی و بهلول )

مقیاس وسواس مرگ استفاده شد. ضریب همبستگی بین مقیاس 

 -/190دانشجو  020س مرگ در مورد نفس روزنبرگ و وسواعزت

(1110/1 >p در مورد ،)00/1دانشجوی پسر  11- (1110/1 >p)  و

                                                           
1. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) 

به دست آمد.  =p)  101/1) -21/1دانشجوی دختر  09در مورد 

ضریب روایی واگرا بین مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس 

وسواس مرگ در کل نمونه و به تفکیک جنس در حد متوسط 

نفس روزنبرگ از نشان داد که مقیاس عزت گزارش شد، نتایج

 روایی مناسبی برخوردار است.

: این پرسشنامه به وسیله 2پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی

سؤال و شامل سه زیر  99( ساخته شد که دارای 2119ریکتس )

برای سنجش مقیاس  سؤال 00مقیاس است. قسمت اول شامل 

صوص مقیاس بلوغ سؤال در خ 3، قسمت دوم شامل 9نوآوری

 0 یذهنبرای مقیاس اشتغال  سؤال 09و قسمت سوم شامل  9 یفکر

)نمره  ای لیکرت از کامالً موافقماست. این ابزار با مقیاس پنج درجه

شود. حداکثر و گذاری می(، نمره0( تا کامالً مخالفم )نمره 1

امتیاز  99و  011حداقل نمره کسب شده در این آزمون به ترتیب 

های سه زیر نمره کل گرایش به تفکرانتقادی از جمع نمرهاست. 

توان بر اساس میانگین نمره کل، آید که میمقیاس به دست می

گرایش قوی، متوسط و ضعیف را تعیین کرد؛ به این صورت که 

نمره کند. به باال گرایش قوی را توصیف می 90/091نمره کل 

و  31/011نمره و دهنده گرایش متوسط نشان 91/091تا  30/011

دهنده گرایش ضعیف به تفکرانتقادی است )راستجو، کمتر نشان

(. پایایی این پرسشنامه در پژوهش 0931نائینی، سپهر و زندوانیان 

( با روش ضریب آلفای کرانباخ در 0931راستجو و همکاران )

های نوآوری، بلوغ فکری و اشتغال ذهنی به ترتیب خرده مقیاس

را نشان داد. روایی محتوایی این  12/1و  11/1، 13/1مقادیر 

تربیتی و پرسشنامه توسط پنچ نفر از اساتید و متخصصان گروه علوم

مهر، میردورقی، )پاک روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت

(. همچنین جهت بررسی میزان 0932آباد و کرمی، چمنغنایی

های ه مقیاسانسجام درونی پرسشنامه گرایش به تفکرانتقادی با خرد

ها و نمرة کل، حاکی از آن آن، ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس

ها با نمرة کلی گرایش به تفکرانتقادی بود که تمام خرده مقیاس

رابطه معناداری داشته است و در مجموع الگوی ضرایب همبستگی 

ها نشان دهندة روابط درونی خوبی بین خرده بین خرده مقیاس

چنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی، شاخص نیکوئی ها بود. هممقیاس

 31/1تا  11/1را بین  برازش و شاخص نیکوئی برازش تعدیل شده

                                                           
2. Critical Thinking Disposition Inventory 
3. Innovativeness 
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گر برازش مدل است. به عبارت دیگر، تحلیل نشان داد که بیان

سؤال مقیاس، دارای بار عاملی باال با سه  99تأییدی نشان داد که 

بوده و تعداد عامل خالقیت، بلوغ شناختی و درگیری ذهنی 

های استخراج شده توسط های تأیید شده، برابر تعداد عاملمؤلفه

 طراح آزمون است.

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی )نسخة ایرانی(: پرسشنامه باورهای 

رفتاری الیس،  -هیجانی  –غیرمنطقی بر اساس نظریه عقالنی 

 011های ناسازگار اولیه یانگ با خطاهای شناختی بک و طرحواره

( توسط 0=تا کامال مخالفم 0=ای )کامال موافقمپرسش چهاردرجه

سؤال تدوین شد. پرسشنامه به  00( در 0933خرسندی و همکاران )

نفری از دانشجویان اجرا  011صورت مقدماتی در مورد گروه نمونه 

های و پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و حذف پرسش

بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نامناسب، پرسشنامه بار دیگر مورد 

 پرسش و شش مؤلفه 00نهایی باورهای غیرمنطقی با  پرسشنامه

. خودستائی 9. ترس و نگرانی غیرواقعی 2شماری ارزشکم. خود0)

. اعتقاد به کنترل توسط عوامل بیرونی 1ای . افکار کلیشه0نامعقول 

های هگرایی منفی( تدوین شد. ضریب آلفای کرونباخ مؤلف. کمال1

های خود و برای مؤلفه 30/1استخراج شده برای نمره کل برابر با 

، خودستائی 19/1، ترس و نگرانی غیرواقعی 32/1شماری ارزشکم

، اعتقاد به کنترل توسط عوامل 10/1ای ، افکار کلیشه19/1نامعقول 

به دست آمد. عالوه بر این،  12/1گرایی منفی و کمال 10/1بیرونی 

ماه اورهای غیرمنطقی در دو مرحله با فاصله زمانی یکپرسشنامه ب

مرد( اجرا و ضرایب همبستگی  02زن و  01دانشجو ) 91در مورد 

ها در دو مرحله اجرا محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفه

شماری، ترس ارزشکمهای خودضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه

ای، اعتقاد به ل، افکار کلیشهو نگرانی غیرواقعی، خودستایی نامعقو

گرایی منفی به ترتیب برابر کنترل توسط عوامل بیرونی و کمال

است.  301/1، 121/1، 102/1، 101/1، 190/1، 191/1، 321/1

ها با همین همچنین ضرایب همبستگی دو مرحله اجرا برای مؤلفه

د به دست آم 01/1و  11/1، 10/1، 11/1، 11/1، 10/1ترتیب برابر با 

 (.0933)خرسندی و همکاران، 

 هايافته

 0/01نفر ) 010نفر بود که  919تعداد نمونه پژوهش برابر با 

درصد( مرد بودند.  3/12نفر ) 032کنندگان زن و درصد( از شرکت

 0/21نفر ) 19سال،  21درصد( کمتر از  1/21نفر ) 31به لحاظ سن 

نفر  11سال،  91تا  90درصد(  1/21نفر ) 11سال،  91تا  21درصد( 

 01درصد( باالتر از  9/00نفر ) 00سال و  01تا  91درصد(  2/20)

کنندگان درصد( از شرکت 2/10نفر ) 222سال داشتند. همچنین، 

نفر  013درصد( متأهل بودند. همچنین،  1/91نفر ) 000مجرد و 

نفر  030کنندگان در مقطع کارشناسی و درصد( از شرکت 1/01)

 قطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند.درصد( در م 0/19)

 

 متغیرهای پژوهش های نمرهمیانگین، انحراف استاندارد و مفروضه .0جدول

 (VIFواریانس )تورم  ضریب تحمل کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 021/0 112/1 -119/1 201/1 99/1 19/21 رنجورخوییروان –شخصیت 

 001/0 131/1 -903/1 -101/1 11/1 01/23 گراییبرون -شخصیت 

 010/0 111/1 -110/1 091/1 39/1 19/21 باز بوودن به تجربه -شخصیت 

 200/0 120/1 -133/1 -111/1 10/1 31/23 سازگاری -شخصیت 

 910/0 111/1 -331/1 -221/1 31/1 21/90 وظیفه شناسی -شخصیت 

 211/0 111/1 -130/0 -113/1 21/1 02/0 عزت نفس

 310/0 109/1 -111/1 -011/1 22/1 23/21 گرایش به خالقیت -تفکرانتقادی 

 111/0 131/1 -320/1 -190/1 01/0 29/01 گرایش به پختگی -تفکرانتقادی 

 221/2 003/1 -101/1 -121/1 23/01 10/00 گرایش به تعهد -تفکرانتقادی 

 - - 321/1 -010/1 32/00 10/11 خود کم ارزش شماری -باور غیرمنطقی 

 - - -111/1 -011/1 11/0 00/01 ترس و نگرانی غیرواقعی -باور غیرمنطقی 

 - - -110/1 -991/1 13/0 30/02 خودستایی نامعقول -باور غیرمنطقی 

 - - -193/0 -003/1 31/9 01/09 ایافکار کلیشه –باور غیرمنطقی 

 - - -193/1 -119/1 99/2 11/3 یرونیاعتقاد به کنترل توسط عوامل ب -باور غیرمنطقی 

 - - -111/1 -013/1 11/0 09/1 گرایی منفیکمال –باور غیرمنطقی 
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های متغیرهای میانگین، انحراف استاندارد و مفروضه 0جدول 

دهد که چولگی و دهد. جدول فوق نشان میپژوهش را نشان می

های متغیرهای قرار دارند؛ بنابراین توزیع داده ± 2کشیدگی بین 

تا  1/0پژوهش طبیعی است. مقدار دوربین واتسون در فاصله مجاز 

قرار دارد؛ بنابراین مفروضه عدم وجود همبستگی بین خطاها  1/2

توان از معادالت ساختاری استفاده کرد. مقادیر تأیید می شود و می

ضریب تحمل و تورم واریانس نیز نشان داد از نبود همپوشی بین 

 بین دارد.پیش متغیرهای
 

 های شخصیتی و عزت نفس و باورهای غیرمنطقی با میانجیگری تفکر انتقادی در دانشجویان. ماتریس همبستگی ویژگی2جدول

 00 09 02 00 01 3 1 1 1 1 0 9 2 0 متغیرهای تحقیق

              - رنجورخوییروان –یت شخص .0

             - -092/1* گراییبرون -یت شخص .2

            - 203/1** -911/1** باز بودن به تجربه -یت شخص .9

           - 210/1** 221/1** -993/1** سازگاری -یت شخص .0

          - 299/1** 912/1** 001/1* -911/1** وظیفه شناسی -یت شخص .1

         - 011/1** 111/1 992/1** 010/1** -031/1** نفسعزت .1

        - 911/1** 911/1** 090/1* 000/1** 021/1* -912/1** گرایش به خالقیت -ی رانتقادتفک .1

       - 111/1** 901/1** 910/1** 010/1** 931/1** 011/1** -021/1** گرایش به پختگی -ی تفکرانتقاد .1

      - 112/1** 113/1** 110/1** 913/1** 039/1** 011/1** 011/1** -911/1** گرایش به تعهد -یتفکرانتقاد .3

     - -991/1** -911/1** -091/1** -231/1** -920/1** -111/1 -911/1** -111/1 902/1** خود کم ارزش شماری -غیرمنطقی  باور .01

    - 111/1** -001/1** -223/1** -211/1** -031/1** -202/1** -110/1 -013/1** -191/1 031/1** ترس و نگرانی غیرواقعی -غیرمنطقی  باور .00

   - 021/1** 011/1** -211/1** -212/1** -901/1** -219/1** -010/1** -191/1 -211/1** 121/1 221/1** خود ستایی نامعقول -غیر منطقی  باور .02

  - 211/1** 011/1** 011/1** -211/1** -211/1** -293/1** -011/1** -901/1** -021/1* -201/1** -100/1 901/1** ایافکار کلیشه –غیر منطقی  باور .09

اعتقاد به کنترل توسط  -غیر منطقی  باور .00

 عوامل بیرونی

**011/1 110/1- **292/1- 103/1- **223/1- **221/1- **911/1- **211/1- **211/1- **103/1 **911/1 **211/1 **901/1 - 

 -290/1** 911/1** 911/1** 911/1** 001/1** -012/1** -031/1** -201/1** -019/1** -010/1** -011/1** -209/1** 101/1 210/1** گرایی منفیکمال –غیر منطقی  باور .01

 

**P <1/10 و *P<1/11  
 

رنجورخویی شخصیت به دهد که عامل رواننشان می 2جدول 

شناسی به های باز بودن به تجربه و وظیفهصورت مثبت و عامل

های باورهای با همه مؤلفه 10/1در سطح معناداری صورت منفی و 

در شخصیت تنها با  سازگاریغیرمنطقی همبسته بودند. عامل 

گرایی منفی باورهای غیرمنطقی ای و کمالهای افکار کلیشهمؤلفه

همبسته  10/1و  11/1به صورت منفی و به ترتیب درسطح معناداری 

نتقادی )گرایش به نفس به مانند هر سه مؤلفه تفکرابود. عزت

خالقیت، گرایش به پختگی و گرایش به تعهد( به صورت منفی و 

 باورهای غیرمنطقی همبسته بودند. با 10/1در سطح معناداری 

دهد، استفاده از روش تحلیل نشان می 9طور که جدول همان

عامل تأییدی نشان داد که همه شاخص برازندگی از برازش مدل 

کند های گردآوری شده حمایت میدادهگیری پژوهش با اندازه

(12/2 =df/9 ،312/1 =CFI، 311/1 =GFI ،390/1 =AGFI  و

111/1 =RMSEA) خطای استاندارد و نسبت بار عاملی 0. جدول ،

متغیرهای مکنون نشان  ینشانگرهابحرانی را برای هر یک از 

 دهد.می
 

 های برازش مدل معادالت ساختاری. شاخص9جدول

 0نقطه برش مدل اندازه گیری برازندگیشاخص های 

 - 11/11 مجذور کای

 - 21 آزادی مدلدرجه

df/2 12/2  9کمتر از 

GFI2 311/1 < 31/1 

AGFI9 390/1 < 111/1 

CFI0 312/1 < 31/1 

RMSEA1 111/1 > 11/1 
 

 

                                                           
 (2101نقاط برش براساس دیدگاه کالین ) .0

2. Godness Fit Index 
3. Adjusted Goodness Fit Index 
4. Comparative Fit Index 
5. Root Mean Square Error of Approximation 
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 گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدیمدل اندازه . پارامترهای0جدول

 b β SE t گرنشان -متغیر مکنون
   119/1 0 خود کم ارزش شماری -باور غیر منطقی 

 21/02** 101/1 101/1 220/1 ترس و نگرانی غیرواقعی –باور غیر منطقی 

 93/01** 101/1 111/1 011/1 خود ستایی نامعقول -باور غیر منطقی 

 11/01** 101/1 113/1 011/1 ایافکارکلیشه –باور غیر منطقی 

 01/00** 101/1 139/1 011/1 اعتقاد به کنترل توسط عوامل بیرونی -غیر منطقی  باور

 11/3** 111/1 121/1 113/1 گرایی منفیکمال –باور غیر منطقی 

   100/1 0 گرایش به خالقیت -تفکر انتقادی

 19/00** 111/1 119/1 101/1 گرایش به پختگی -تفکر انتقادی

 00/09** 001/1 110/1 301/0 دگرایش به تعه -تفکر انتقادی

 

 

ها و نشانگرهای دهد که روابط بین عاملنشان می 0جدول 

مربوط به آنها معنادار و در جهت مورد انتظار است. باالترین بار 

( و پایین β= 119/1) یشمارارزشعاملی متعلق به نشانگر خودکم

( β= 121/1گرایی منفی )ترین بار عاملی متعلق به نشانگر کمال

متغیر مکنون باورهای غیرمنطقی بود. طبق دیدگاه تاباچینک و 

و باالتر از آن عالی، بارهای بین  10/1( بارهای عاملی 2111فیدل )

خوب،  12/1تا  11/1خیلی خوب، بارهای بین  11/1تا  19/1

 00/1تا  92/1نسبتا خوب، بارهای بین  11/1تا  01/1بارهای بین 

شود. بدین ضعیف محسوب می 92/1تر از و بارهای پایین پایین

ترتیب با توجه به این که بارهای عاملی همه نشانگرها باالتر از 

گیری بوده و بنابراین همه آنها از توان الزم برای اندازه 92/1

 متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردار بودند.

شود که مجموع مجذور مالحظه می 2در مدل شکل 

 91/1نه برای متغیر باورهای غیرمنطقی برابر با های چندگاهمبستگی

گر آن است که صفات شخصیت، به دست آمده است. این یافته بیان

درصد از واریانس باورهای  91نفس و تفکرانتقادی، مجموع عزت

 کنند.غیرمنطقی را تبیین می

ساختاری: در مدل ساختاری پژوهش حاضر چنان فرض  مدل

نفس هم به صورت ه همراه عزتشده بود که صفات شخصیت ب

گری تفکرانتقادی، باورهای غیرمنطقی را مستقیم و هم با میانجی

کند. چگونگی برازش مدل ساختاری با استفاده از بینی میپیش

یابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و نتایج روش مدل

بل نشان داد که مدل ساختاری با داده های گردآوری شده برازش قا

 ، df ،919 N=2 ،13/0 =df/2 = 11 =11/021دارد )قبول 

311/1 =CFI، 311/1 =GFI، 320/1 =AGFI 111/1 و =RMSEA) .

مدل  گیری شد کهبدین ترتیب در پاسخ به سؤال ششم چنین نتیجه

 1جدول  های گردآوری شده برازش دارد.پژوهش با داده ساختاری

بین متغیرهای پژوهش در  ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم

 دهد.مدل ساختاری را نشان می

 
 

 
 گر تفکرانتقادینفس با باورهای غیرمنطقی براساس نقش میانجی. مدل ساختاری پژوهش در تبیین رابطه صفات شخصیت و عزت2شکل
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 . ضرایب مسیر کل و مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری1جدول

 b S.E β sig ش بینمتغیر پی 

 ضریب مسیر کل

 110/1 -211/1 021/1 -100/1 باورهای غیرمنطقی نفس عزت

 110/1 -291/1 111/1 -921/1 باورهای غیرمنطقی شناسی وظیفه

 010/1 110/1 130/1 029/1 باورهای غیرمنطقی   سازگاری

 110/1 -292/1 090/1 -031/1 باورهای غیرمنطقی  باز بودن به تجربه 

 019/1 119/1 131/1 091/1 باورهای غیرمنطقی برونگرایی 

 110/1 203/1 119/1 991/1 باورهای غیرمنطقی رنجورخویی روان

 ضریب مسیر مستقیم

 191/1 -021/1 093/1 -909/1 باورهای غیرمنطقی نفس عزت

 100/1 -010/1 111/1 -223/1 باورهای غیرمنطقی شناسی وظیفه

 293/1 111/1 139/1 013/1 باورهای غیرمنطقی   ازگاریس

 101/1 -091/1 001/1 -230/1 باورهای غیرمنطقی  باز بودن به تجربه 

 001/1 113/1 131/1 001/1 باورهای غیرمنطقی برونگرایی 

 101/1 001/1 113/1 221/1 باورهای غیرمنطقی رنجورخویی روان

 110/1 -211/1 230/1 -311/1 نطقیباورهای غیرم نفس عزت

 ضریب مسیر غیر مستقیم

 110/1 -110/1 112/1 -031/1 باورهای غیرمنطقی شناسی وظیفه

 112/1 -113/1 193/1 -133/1 باورهای غیرمنطقی   سازگاری

 191/1 111/1 121/1 100/1 باورهای غیرمنطقی  باز بودن به تجربه 

 110/1 -130/1 110/1 -210/1 نطقیباورهای غیرم برونگرایی 

 100/1 -111/1 121/1 -100/1 باورهای غیرمنطقی رنجورخویی روان

 110/1 110/1 101/1 013/1 باورهای غیرمنطقی نفس عزت
 

 

 گيریبحث و نتيجه

باورهای بینی ارائه مدلی برای پیشهدف پژوهش حاضر، 

در  نفسهای شخصیتی و عزتبر اساس ویژگی غیرمنطقی

در دانشجویان بود.  تفکرانتقادی گریمیانجینقش با  دانشجویان

های گردآوری شده برازش نتایج نشان داد مدل ساختاری با داده

های تحلیل نشان داد که مجموع قابل قبول دارد همچنین یافته

های چندگانه برای متغیر باورهای غیرمنطقی برابر مجذور همبستگی

یافته بیانگر آن است که صفات شخصیت، عزت است. این  91/1با 

درصد از واریانس باورهای  91نفس و تفکرانتقادی مجموعاً 

توان نتیجه گرفت با توجه به نتایج می کنند.غیرمنطقی را تبیین می

تواند به عنوان یک میانجی تأثیرگذار در ارتباط بین تفکرانتقادی می

نطقی عمل کند. به نفس با باورهای غیرمابعاد شخصیت و عزت

طور مستقیم و هم نفس و ابعاد شخصیت هم بهعبارت دیگر، عزت

گیری باورهای طور غیرمستقیم از طریق تفکرانتقادی بر شکلبه

 هایگذارند. یافته به دست آمده با نتایج پژوهشغیرمنطقی تأثیر می

پایدار و همکاران (، ذوقی0931شهری و گلکام )پوالدی ری

یلدیز و (، 2121(، اونیوگبو و همکاران )2101فی )(، نج0931)

(، ساوا و همکاران 2101(، استفنسون و همکاران )2101همکاران )

( همسو 2109(، سامار و همکاران )2109( گومان و شعیب )2100)

 است.

توان بیان کرد های بخشی از نتایج این پژوهش میدر تبیین یافته

د که بر روان فرد سلطه دارند و باورهای غیرمنطقی افکاری هستنکه 

دادن به رویدادها و  کنندة نحوه تعبیر و تفسیر و معنیعامل تعیین

کورسینی، )اند کننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطفتنظیم

گیری توانند در شکل(. عوامل مختلف فردی و محیطی می2100

( 2101ز )باورها نقش داشته باشند. به عنوان نمونه، موریتز و روبرت

الگوهای شخصیتی، نیازها، انتظارات،  افراد بر اساسمعتقدند که 

. همچنین برخی دارند و اهداف خاصی باورها، ی خودهاانگیزه

نفس پایین نیز با رفتارهای اشتغال دهد که عزتها نشان میبررسی

ذهنی و باورهای غیرمنطقی دربارة خود ارتباط منفی دارد )پریچارد، 

اند که تفکرانتقادی ها به این نتیجه رسیدهبرخی پژوهش(. یا 2101

(. 0931در کاهش باورهای غیرمنطقی نقش دارد )احمدپور مبارکه، 

نفس و های شخصیتی، عزترسد ویژگیبنابراین به نظر می

توانند عوامل مؤثری بر باورهای منطقی یا غیرمنطقی تفکرانتقادی می

بینی باورهای غیرمنطقی و پیش باشند. در عین حال برای دست یافتن

 های خاص آن جامعه نیز توجه کرد، چرا ای باید به ویژگیهر جامعه
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که باورها تابعی از عوامل فردی و محیطی هستند و این عوامل فردی 

و محیطی برای هر جامعه ای شرایط متفاوت و خاص خودش را 

د. دارد. در پژوهش حاضر، جامعه مورد نظر، دانشجویان بودن

بینی باورهای غیرمنطقی و بررسی عوامل بنابراین برای پیش

های این جامعه نیز تأثیرگذار بر آن در دانشجویان باید به ویژگی

دانشجویان به  است که نشان دادههای متعدد توجه کرد. پژوهش

واسطه حضور در محیط دانشگاهی و شرایط خاص این دوران 

وانشناختی مانند اضطراب و برخی حاالت و رفتارهای نامساعد ر

(؛ عالوه بر 0931افسردگی را ممکن است تجربه کنند )ذوالفقاری، 

این، دانشجویان در فضای آموزشی، اجتماعی و فرهنگی زندگی 

شود؛ رسد کمتر به تفکرانتقادی پرداخته میکنند که به نظر میمی

ه بیان بنابراین نداشتن مهارت تحلیل، ترکیب و ارزیابی اطالعات یا ب

شود که بسیاری از باورهای غیرمنطقی دیگر تفکرانتقادی، باعث می

در این گروه به چالش کشیده نشود و در نتیجه این باورهای 

غیرمنطقی ایجاد و یا حفظ شود. همچنین شخصیت به عنوان یک 

های عامل بنیادین در تمام جوامع به عنوان یک عامل مؤثر بر جنبه

شود و دانشجویان نیز از باورها محسوب می مختلف زندگی از جمله

که دانشجویان در شرایط سنی و این قاعده مستثنی نیستند؛ ضمن این

رشدی قرار دارند که نیاز است شخصیت خود را بشناسند و به بهینه 

 (.0933سازی آن بپردازند )خرسندی و همکاران، 

ت صفادهد الزم به ذکر است که نتیجه به دست آمده نشان می

درصد از  91نفس و تفکرانتقادی در مجموع شخصیت، عزت

درصد از  10کنند. در واقع واریانس باورهای غیرمنطقی را تبیین می

شود که واریانس باورهای غیرمنطقی توسط عوامل دیگری تبیین می

در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است. به احتمال زیاد 

خانوادگی، اقتصادی، سیاسی  عوامل دیگری چون عوامل فرهنگی،

و اجتماعی و... بر باورهای غیرمنطقی تأثیرگذار هستند که این 

تر، پژوهش به آنها نپرداخته است و الزم است برای بررسی دقیق

رسد الزمه به نظر می های بیشتری در این زمینه انجام شود.پژوهش

زی دانشجو بودن، جستجو، بررسی و مطالعه مسائل بیش از آن چی

گوید، بنابراین دانشجویان در شرایط است که استاد به او می

دارند سؤال کنند و آماده  فرهنگی و اجتماعی قرار دارند که عالقه

شوند، به هستند با مسائل سیاسی، اجتماعی و اخالقی جدیدی روبرو 

باید از گشودگی بیشتری برخوردار باشند. عمدتاً این  عبارت دیگر

ای درگیر باورهای غیرمنطقی همچون افکار کلیشه دانشجویان کمتر

پذیرتری دارند. عالوه بر این شوند، چرا که تفکر انعطافمی

شناسی بیشتر برخوردارند، به طور دانشجویانی که از صفت وظیفه

تأخیراندازی ارضاء  هایی چون تفکر قبل ازعمل، بهویژگیمعمول 

بندی دهی و اولویتزمانها، رعایت قوانین و هنجارها و ساخواسته

ها و موفقیت در حوزه تحصیل را دارند که این موارد تکلیف

شماری، ارزشکمخودتواند به کاهش باورهای غیرمنطقی چون می

ترس و نگرانی غیرواقعی، و اعتقاد به کنترل توسط عوامل بیرونی 

ه ابزار ب توانیم شپژوه نیا مهم یهاتیاز محدودشود.  منجر

 یابیو هنجار نیتدو غرب فرهنگ یشاره کرد که بر مبناپژوهش ا

 شنهادیپ نی؛ بنابراتواند نتایج پژوهش را دستخوشکه می شده است

باورهای غیرمنطقی که پرسشنامه  همانند هاپرسشنامه که شودیم

و  نیتدو رانیا فرهنگ و تیبر اساس جمع سازی شده است،بومی

 یفعل تیبتواند وضع از آن حاصل جیشود تا نتا یابیهنجار

حوصلگی، همچنین کم .کند فیرا بهتر توص یرانیا دانشجویان

ها از دیگر سختی در جلب حمایت جهت تکمیل پرسشنامه

شود های پژوهش حاضر بود که پیشنهاد میها و سختیمحدودیت

های های آتی از امکانات فضای مجازی و پرسشنامهدر پژوهش

پژوهش  نیا یجمله دستاوردها از الکترونیکی استفاده شود.

در  رییتغ یبرا ییراهکارها جادیا درمانگران به بیترغ تواندیم

شناخت ابعاد شخصیتی و  عواطفشناخت، افکار، عملکردها، 

 جامعه باشد. به عنوان قشر جوان و فرهیخته دانشجویان

 منابع
تأثیر آموزش تفکرانتقادی برکاهش (. 0931احمدپور مبارکه، محبوبه )

آموزان دختر سال اول دبیرستان اورهای غیرمنطقی دانشب
. نامه کارشناسی ارشد رشتة مشاوره مدرسهشهرستان مبارکه. پایان

های نیمه حضوری دانشگاه عالمه طباطبایی. پردیس آموزش

 .دانشگاه عالمه طباطبایی

سالمت معنوی، با باورهای غیرمنطقی در  (. مقایسه0931افشار، سارا )

ان دختر و پسر مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دانشجوی

-90(، 9)2، پژوهش در دین و سالمتدکتری دانشگاه کاشان. 

21. 

(. نقش 0931بشارت، محمدعلی؛ زمانی فروشانی، نسرین؛ معافی، علیرضا )

جویی شناختی هیجان در رابطه بین گر راهبردهای نظممیانجی

تی در خواهر و های شخصیتی و درماندگی روانشناخویژگی

 01، مجله علوم روانشناختی .برادرهای کودکان مبتال به سرطان

(12 ،)031-013. 



 و همکاران توران خرسندپور                                               ...                           عزت و شخصیتی هایویژگی اساس بر غیرمنطقی باورهای ساختاری الگوی

 

667 

 

آباد، علی و کرمی، چمنمهر، حمیده؛ میردورقی، فاطمه؛ غناییپاک

(. رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس 0932مرتضی )

فصلنامة گرایش به تفکرانتقادی ریکتس در مقطع متوسطه. 
 .99-19(، 00) 9، گیری تربیتیزهاندا

(. بررسی رابطه بین 0931شهری، علی و صدیقه، گلکام )پوالدی ری

باورهای غیرمنطقی با میزان اعتماد به نفس در فرزندان خانواده 

المللی نوآوری های اخیر در چهارمین کنفرانس بینهای طالق. 
 .ن. تهران دانشگاه نیکاروانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

نژاد، شکوه و دالور، علی آبادی، عبداله؛ نوابیحامدی، بتول؛ شفیع

های زبان (. بررسی اثربخشی رویکرد درمانی نظام0932)

های دانشجو. مشارکتی بر افزایش میزان خودکارآمدی زوج

 .11-11(، 01) 02، پژوهش های مشاوره

(. 0933پاشا )خرسندپور، توران؛ رضاخانی، سیمین دخت؛ شریفی، حسن

ساخت و استانداردسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی )نسخه 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  مجلهایرانی( در بین دانشجویان. 
 .2201-2211(، 0)19، پزشکی مشهد

(. تعیین سهم 0932خوشنویس، الهه؛ افروز، غالمعلی و اسماعیلی، علیرضا )

دگان های شخصیتی در راننادراک خطر بر اساس ویژگی

 .10-10(، 2) 1، روانشناسی کاربردیخطرآفرین. 

های تحقیق در علوم روش(. 0913پاشا )شریفی، نسترن و شریفی، حسن
 . تهران: انتشارات سخن.رفتاری

بررسی رابطه (. 0939راستجو، سعیده؛ سپهر، حمید و زندوانیان، احمد )
گرایش به تفکرانتقادی، رویکردهای یادگیری و عملکرد 

. آموزش ی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه یزدتحصیل

 .19-10(، 9) 1عالی ایران، 

(. سنجش پایایی و روایی مقیاس 0911رجبی، عالمرضا و بهلول، نسرین )

نفس روزنبرگ دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران. عزت

 .99-01(، 2)9، های تربیتی و روانشناختیپژوهش

. ترجمة یحیی سید محمدی انگیزش و هیجان(. 0931ریو، جان مارشال )

 (.0330(. تهران: ویرایش )انتشار اثر به زبان اصلی، 0931)

(. بهبود 0911محمدی، علی؛ ابدی، علیرضا و خانجانی، مهدی )زاده

(، 01) 0حرمت خود و کارآمدی نوجوانان. روانشناسان ایرانی، 

212-201. 

 راهبردهای فراشناختی(. تأثیر آموزش 0931ذوالفقاری، حسین )

(SQP0R) بر ارتقاء تفکر انتقادی دانشجویان آموزش از راه دور. 

 .2923-2991(، 10) 01، مجله علوم روانشناختی

(. پیش 0931زاده، صفدر و حسینی، هاجر )ذوقی پایدار، محمدرضا، نبی

گرایی، نفس براساس باورهای غیرمنطقی و ابعاد کمالبینی عزت

تربیتی و سبک المللی روانشناسی، علومینکنفرانس ب سومین
 .حیدریهتربتدانشگاه .حیدریهزندگی، تربت

فروتن، محمدرضا؛ احدی، حسن؛ عسکری، پرویز؛ صاحبی، علی؛ 

اثربخشی نمایش آهنگین شعر بر عزت  (.0933) قدم، کاوهپیش

 (.افراد افسرده خو)نفس و امیدواری افراد افسرده ی دیستمیک 

 .111-110(، 30)03، انشناختیمجله علوم رو

. رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت(. 0911گروسی فرشی، میرتقی )

 .نشر جامعه پژوه: نشر دانیال

نجارپوراستادی، سعید؛ اسمخانی اکبرنژاد، هادی و لیوارجانی، شعله 

های شخصیتی و باورهای (. بررسی رابطه ویژگی0913)

نان شرکت سهامی غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارک

مجله مدیریت بهره خاص مخابرات استان آذربایجان شرقی. 
 .93-11(، 09)0 فراسوی مدیریت(،) یور

(. تأثیر 0931وکیلیان، کتایون؛ پورجندقی، مریم و خرسندی، محبوبه )

نفس زنان رفتاری بر عزت -مشاوره گروهی با رویکرد شناختی 

 .11-10(، 0) 1، مامایی مجله بالینی پرستاری وزا. باردار نخست
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