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  چکیده
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سوگیري شناختی  :مقدمه

سازگاري اجتماعی زنان مبتال به پذیري با مسئولیتمتمرکز بر خود و 
روش تحقیق از نوع : روش .تعارضات زناشویی انجام پذیرفت

نفر از زنان مبتال به تعارضات زناشویی  95همبستگی، نمونه این پژوهش 
ابزار تحقیق . گیري تصادفی ساده انتخاب شدندبودند که از طریق نمونه

هاي سوگیري شناختی متمرکز بر خود وودي، عبارت بودند از پرسشنامه
 .پذیري کردلو و سازگاري اجتماعی بلمسئولیتچامبلس و گلدس، 

تحلیل رگرسیون چند متغیري به روش گام به گام و ضریب : هایافته
 60/24همبستگی پیرسون نشان داد، سوگیري شناختی متمرکز بر خود 

درصد از  40/35 درصد و در مجموع 80/10پذیري مسئولیتدرصد و 
سازگاري اجتماعی زنان مبتال به تعارضات (R2)  واریانس مشترك

نتایج این پژوهش در همسویی با : گیرينتیجه .زناشویی را تبیین نمودند
هاي دیگر نشان داد، سوگیري شناختی متمرکز بر خود و هاي کاوشیافته

تعارضات پذیري در میزان سازگاري اجتماعی زنان مبتال به مسئولیت
   .اي دارندکنندهزناشویی نقش تعیین

  

پذیري، مسئولیتسوگیري شناختی متمرکز بر خود،  :واژگان کلیدي
  .سازگاري اجتماعی

  

Abstract   

Introduction: This study aimed to investigate the 

relationship between self-focused cognitive bias and 

responsibility with social adjustment in women with marital 

conflicts. Method: The research method was correlation and 

the sample consisted of 95 women with marital conflicts that 

were selected via simple randomization. The investigation 

instruments were: Woody, Chambles, and Goldes's self-

focus cognitive bias, Kordloo's responsibility and Bell's 

social adjustment questionnaires. Results: Multiple 

Regression Analyses with stepwise method and Pearson 

correlation showed that 24.6 percent of common variance 

(R2) of the social adjustment of women with marital 

conflicts was explained by self-focused cognitive bias, and 

10.8 percent was explained by responsibility, making a total 

of 35.40 percent. Conclusion: The results of this study were 

consistent with those of other investigations. They indicated 

that self-focused cognitive bias and responsibility have basic 

role in the amount of social adjustment of women with 

marital conflicts.  
 

Keywords: Self-focus Cognitive Bias, Responsibility, 

Social Adjustment. 
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  مقدمه
شک گسترش مسائل اجتماعی و تحول بی

روزافزون جوامع از حالت ساده به پیچیده و از 
سنتی به مدرن و پدیدآیی تکنولوژي نوین در 

موجبات بسیاري از  ،هاي مختلف زندگیعرصه
ابعاد مختلف زندگی از جمله  ها را درناسازگاري

، اجتماعی و شغلی فراهم ساخته و یخانوادگ
انسان امروز را بیش از پیش دچار سرگشتگی 

به همین دلیل ). 2004،  1استنگور(نموده است 
هاي اخیر نظر متخصصان موضوعاتی که در سال

شناسان اجتماعی را علوم رفتاري از جمله روان
اري اجتماعی سازگ ،به خود جلب نموده است

در ابعاد مختلف بخصوص در شبکه ارتباطی 
محققان بر این  کهطوريه ب. باشدخانواده می

سازگاري اجتماعی بین اعضاي  باورند، چنانچه
اي بیمارگونه فضاي، وجود نداشته باشدخانواده 

گردد و این شبکه اجتماعی خانواده حاکم میبر 
مهم به نوبه خود موجبات بسیاري از معضالت 

 ،2بارون( سازدهم میفرافردي و خانوادگی را 
اجتماعی ترجمان تعادل بین  يسازگار .)2006

و هاي اجتماعی هاي فرد و خواستهخواسته
ترین ترین نشانه سالمت روان و مهماساسی
     رشد هر فرد در مناسبات بین فردي جنبه 

به بیان  ؛)2007، 4هالفورد و 3دیوتو(شد بامی
الگوي بهتر، سازگاري اجتماعی به منزله 

هاي مختلف دهی افراد در مقابل دگرگونیپاسخ
    محیطی به منظور دستیابی به یک تعادل 

شود ف میـعریـاعی تـاختی و اجتمـشنروان
                                                             

1. Stanger 
2. Baron 
3. Devito  
4. Halford 

تواند بهنجار که می ،)2003، 5اسمیتـ  گیلفورد(
بهنجار ناسازگاري اجتماعی . و نابهنجار باشد

 مبین شبکه ارتباطی بیمارگونه افراد در روابط
ن دي و سازگاري اجتماعی بهنجار ترجمافربین

افراد بر محیط و احساس  یافتگیاحساس تسلط
، 6چن(باشد آنها با تغییرات محیطی می کنار آمدن

محققان به همین جهت ). 2006چن،  و 7وانگ
   سازگاري اجتماعی نه تنها  ،بر این باورند

د انوع و میزان ارتباطات فردي افرکننده تعیین
هاي شغلی، اقتصادي و موقعیتدر بلکه  ،باشدمی

اي کنندهنقش اساسی و تعییناجتماعی افراد 
که بنا به دالیلی ن جهت کسانیبه همی. دارد

هاي محاورهنتوانند امیال و آرزوهاي خود را در 
   ایند، ناسازگار اجتماعی اجتماعی کنترل نم

هاي متعددي در کاوش. )2006بارون، ( گویندمی
با متغیرهاي اجتماعی رابطه با ارتباط سازگاري 

عنوان ه یاري از متغیرها بدیگر انجام گرفت و بس
اجتماعی  يگارکننده سازبینیپیشمتغیرهاي 

توان به همترین آن مینظر گرفته شد که مدر
 اشاره 9پذیريمسئولیتو  8اختیگیري شنسو

که پیاژه و محققان شناختی طوري همان. نمود
زارچ، زارع، علوي یبه نقل از کمال ؛1950(

اشاره نمودند، ) 1390 مقدم، ؛1391 لنگرودي،
یندهاي ذهنی از اشناختی و فرباورهاي معرفت

کننده رفتار افراد در موقعیت عوامل تعیین
قطعاً آسیب در . باشندزندگی میمختلف 

                                                             
5. Gillford-smith 
6. Chen  
7. Wang 
8. Cognitive bias 
9. Responsibility  

98 



  
  1393زمستان  )ویژه نامه( پژوهشی شناخت اجتماعی دوفصلنامه علمی ـ

 

  

 

  اختی ـانند سوگیري شنـاختی مـاي شنـرایندهـف
ها در تواند اثرات مخربی بر رفتار انسانمی

هاي استرس آفرین شرایط مختلف بویژه موقعیت
نوعی به منظور از سوگیري شناختی . داشته باشد

شود که به می گفتهتوجه در پردازش اطالعات 
برخی از محرکهاي پیرامون  بهواسطه آن افراد 
   و برخی دیگر را نادیده کنندبیشتر توجه می

ه ب .)1381 زاده،به نقل از ربیع ؛علیلو( گیرندمی
سوگیري شناختی نوعی  ،عبارت دیگر

ازش در توجه و پرد "گزینی سازمان یافتهبرتر"
 ،2و استوپا 1اسپر(باشد میهاي محیطی محرك
شناختی را به دو بعد گیري محققان سو). 2002

بندي تقسیم 4بیرون برو متمرکز  3متمرکز بر خود
خود، بر  گیري شناختی متمرکزدر سو. نمودند

 افکار خود خود و  تمام توجه فرد متمرکز بر
. گیردطی را نادیده میهاي محیشود و محركمی

این حالت  بیرون رگیري شناختی متمرکز بدر سو
افکار خود و  به که فردطوريه ب. استعکس بر

توجه و دقت خود را  خود توجه ندارد و تمام
، 5اسپکتور( کندمی مسائل بیرونی متمرکز بر 

محققان سوگیري ). 2003 ،7لیبمن و 6پکنولد
عنوان یک فرآیند شناختی هم در ه ی را بشناخت

جمعیت بالینی و هم در جمعیت غیربالینی مورد 
تحقیقات این محققان نشان . وارسی قرار دادند

متمرکز بر خود، داد، زمانیکه سوگیري شناختی 
به ناپذیر افراطی، مستمر و انعطافحالت منفی، 

                                                             
1. Spurr 
2. Stopa 
3. Self- focus  
4. External Focus  
5. Spector 
6. Pecknold 
7. Libmen 

عنوان یک نقص شناختی ه ب تواندخود گیرد، می
از جمله شناختی روان تالالتاخ اتموجب

 .افراد را فراهم سازدناسازگاري اجتماعی 
از جمله متغیرهاي ). 2001 ،9هافمن و 8هینریچز(

دیگر که نقش اساسی در سازگاري اجتماعی 
 بین در روابط افرادپذیري مسئولیتافراد دارد، 

پذیري یعنی مسئولیتمنظور از . باشدفردي می
به عهده گرفتن قابلیت پذیرش، پاسخگویی و یا 

و او قدرت  شودکاري که از فردي خواسته می
). 1390 جوادي،( داردپذیرفتن یا رد کردن آن را 

پذیري یک انتخاب مسئولیتبه سخن دیگر، 
خود و و بدون اجبار در تعیین رفتار آگاهانه 

چگونگی رفتار با دیگران در مناسبات اجتماعی 
 مسئوالنه، رفتار تحقیقات متعدد نشان داد. باشدیم

پذیري و فردي باعث انعطافدر روابط بین
ات موجب مسئوالنهسازگاري اجتماعی و رفتار غیر

مناسبات رفتار خودخواهانه و اغتشاش در 
  .)1390 مقدم،. (سازدمی همفرااجتماعی را 
وگیري س ،هاي مختلف نشان دادندوارسی

 پذیري نقشمسئولیتشناختی متمرکز بر خود و 
اي در سازگاري اجتماعی کنندهاساسی و تعیین

      مثالً  ؛دنافراد در مناسبات اجتماعی دار
به نقل از عنایت،  ؛2003( 11و ریدل 10بريدري

؛ 2006( و آندرسون، وستون و جانسون) 1388
در تحقیق  )1388 همکاران، لیپانلو وچبه نقل از 

هاي سوگیريآنجاکه از خود نشان دادند، 
به اضطراب اجتماعی افراد در  منجرشناختی 

د، کارکردهاي اجتماعی نشوروابط بین فردي می
                                                             

8. Heinrichs 
9. Hafmann 
10. Drybry  
11. Riddle  
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ت انزواي اجتماعی افراد را مختل کرده و موجبا
و 1همچنین پاینلس .دنسازمیافراد را فراهم 

در تحقیق خود نشان دادند، ) 2005( 2کیمین
مانند ( هاي درونیسوگیري شناختی به محرك

هاي تهدیدکننده چهره( و بیرونی) ضربان قلب
افراد ارزیابی منفی نسبت  گرددموجب می) افراد

. ه باشندهاي اطراف خود داشتبه خود و محرك
گیري اجتماعی کنارهاین مهم به نوبه خود باعث 

اعی بخصوص ـاي اجتمـهوقعیتـراد در مـاف
در . شودهاي تهدیدکننده اجتماعی میموقعیت

طی ) 2007( 5پیو ر 4، هودسون3همین راستا زو
بین سوگیري شناختی تحقیقی نشان دادند، 

اعی و ـود و اضطراب اجتمـز بر خـمتمرک
ه ب. ناسازگاري اجتماعی رابطه وجود دارد

که هرچه سوگیري شناختی متمرکز بر طوري
به همان نسبت اضطراب  ،خود افزایش یابد

افراد اجتماعی و بالطبع ناسازگاري اجتماعی 
 ،ی با تحقیقات فوقیدر همگرا. یابدافزایش می

گی توجه اثر واسطه) 1387( خیر و همکاران
آموزان نفر از دانش 830روي را متمرکز بر خود 

. دبیرستانی شهر شیراز مورد بررسی قرار دارند
سوگیري توجه بین  نتایج این تحقیق نشان داد

ماعی متمرکز بر خود با افزایش اضطراب اجت
اي که این گونهبه . دارد آموزان رابطه وجوددانش

هاي اجتماعی به آموزان در محاورهنوع دانش
علت سوگیري توجه متمرکز خود، از اضطراب 

و این مهم به نوبه خود  رخوردار بودهی بیباال

                                                             
1. Pineles 
2. Mineke 
3. Zou 
4. Hudson 
5. Rapee 

از . باعث انزواي اجتماعی آنها گردیده است
ي جمله متغیر دیگري که رابطه آن با سازگار

       رفت،ـرار گـررسی قـورد بـاعی مـاجتم
 و سلمان 6مثالً بارنت ؛باشدپذیري میمسئولیت

طی تحقیقی نشان دادند، افزایش ) 2006(
نه تنها باعث  پذیري اجتماعی در افرادمسئولیت

بلکه  ،شودی و بازده کاري افراد مییکارا
آنها بط اجتماعی سازنده موجبات تعهد و روا

) 2006( 7الزلودر این راستا . سازدمیرا فراهم 
پذیري مسئولیت افزایش در تحقیق خود نشان داد

آموزان باعث پیشرفت تحصیلی، رقابت در دانش
ثر با کارکنان و ؤسازنده و روابط اجتماعی م

 همچنین. شودآموزان مدرسه میدیگر دانش
در ) 2007( 10رایتون و 9، میلینگتون8ربرام

پذیري مسئولیت تحقیقات خود مشخص کردند،
شود افراد در روابط شغلی، اجتماعی باعث می

پذیري سازمانی و اجتماعی خود از انعطاف
 در این راستا. اجتماعی باالتري برخوردار باشند

در تحقیقات خود بر ) 2009( 12و بووین11چن
روي افراد کشورهاي مختلف نشان دادند، 

شود افراد پذیري باال نه تنها باعث میمسئولیت
یابی به اهداف خود جهت دستانگیزه بیشتري 

تحمل، موجب افزایش بلکه  ،داشته باشند
در روابط  آنهامقاومت و سازگاري اجتماعی 

 ،در همگرایی با تحقیقات فوق. شودمیفردي بین

                                                             
6. Barnett 
7. Laszlo, Z 
8. Brammer 
9. Millington 
10. Rayton 
11. Chen 
12. Bouvain 
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 ،3و مک دونال 2برایدونبه نقل از  ؛2008( 1کینگ
  زنانی که  در تحقیقی نشان داد) 2012

دارند، در پذیري اجتماعی کمتري مسئولیت
هاي زیادي برقراري ارتباط با دیگران دشواري

ه تماعی یا بکه در مناسبات اجطوريه ب. دارند
کنند و یا اینکه از میصورت پرخاشگرانه رفتار 

  . ابراز رفتارهاي درست اجتماعی ترس دارند
توجه به  هاي فوق و باباتوجه به وارسی

 اینکه هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین
      ود وـاختی متمرکز بر خـري شنـسوگی

پذیري با سازگاري اجتماعی زنان مبتال مسئولیت
باشد، این تحقیق به تعارضات زناشویی می

  .هاي ذیل بوده استدرصدد آزمودن فرضیه
بین سوگیري شناختی متمرکز : فرضیه اصلی

پذیري با سازگاري اجتماعی مسئولیتبر خود و 
ی رابطه وجود یتعارضات زناشوزنان مبتال به 

  .دارد
بین سوگیري شناختی . 1: هاي فرعیفرضیه

متمرکز بر خود و سازگاري اجتماعی زنان مبتال 
بین . 2 .به تعارضات زناشوئی رابطه وجود دارد

تال اجتماعی زنان مب يپذیري و سازگارمسئولیت
  .ود داردی رابطه وجیبه  تعارضات زناشو

  

  روش
که هدف اصلی این پژوهش، بررسی از آنجا 

ی متمرکز بر خود و ترابطه بین سوگیري شناخ
پذیري با سازگاري اجتماعی زنان مبتال مسئولیت

روش تحقیق این  .باشدی مییبه تعارضات زناشو

                                                             
1. King 
2. Brayden 
3. Mc Donell 

پژوهش از نظر هدف، نظري و از لحاظ روش 
از نوع  ،گردآوري اطالعات مورد لزوم

در این پژوهش متغیرهاي . است 4همبستگی
      سوگیري شناختی متمرکز بر خود و

بین و متغیر عنوان متغیر پیشه پذیري بمسئولیت
نظر عنوان متغیر مالك در ه ري اجتماعی بسازگا

نفر  132 ،جامعه آماري این پژوهش. گرفته شد
ی بودند که یاز زنان مبتال به تعارضات زناشو
و تعارضات  جهت حل مشکالت خانوادگی

به مرکز مشاوره و  1392ی خود در سال یزناشو
ن در شهرستان تنکابن شناختی تاباخدمات روان

صورت ه گیري بروش نمونه .رجوع نمودند
. در دسترس بوده است تصادفی ساده از جامعه

 به که یري بدین صورت بوده استگنحوه نمونه
جهت حل  1392در سال  کلیه زنانی که

ی به مرکز مشاوره تابان آمده یزناشوتعارضات 
، )سال 41تا  22نفر در دامنه سنی  132( بودند

هاي این پژوهش داده شد و پس از پرسشنامه
نامه اینکه در مورد چگونگی تکمیل پرسش

طور انفرادي آن را تکمیل هتوجیه شدند، ب
سپس با استفاده از فرمول تعیین حجم  .نمودند

 95اري این پژوهش، و مدل آم 5نمونه کوکران
تعیین نمونه طور تصادفی ساده جهت هنفر ب

مورد  اطالعات آماري از بین آنها انتخاب و 
نفر استخراج و از  95هاي این از پرسشنامهلزوم، 

مورد پردازش قرار  SPSSطریق برنامه آماري 
این  رکار گرفته شده دهابزارهاي ب .گرفت

نامه سوگیري پرسش. 1 :پژوهش عبارتند از

                                                             
4. Correlation 
5. Cochran 
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 وودي، چامبلس و( 1شناختی متمرکز بر خود
 پذیريمسئولیتنامه پرسش. 2. )1997 گلدس،

 ينامه سازگارپرسش. 3. )1380 کردلو،(
 .)1961 بل،( 2یاجتماع

نامه سوگیري شناختی متمرکز پرسش .1
توسط  1997نامه در سال این پرسش :خود رب

 گیريوودي، چامبلس و گلدس براي اندازه
 این . است سوگیري شناختی ساخته شده

اي پنج گویه مقیاسنامه داراي دو زیرپرسش
است که عبارتند از مقیاس متمرکز بر خود و 

هاي این گویهها به  آزمودنی. ز بر بیرونمتمرک
نامه بر پایه تصور تعامل اجتماعی پیشین پرسش

شامل یک مقیاس پنج  ،گویه هر. دهندپاسخ می
دهد تا چه اندازه که نشان میاي است درجه

هماهنگ ها با عبارت میزان شناخت آزمودنی
    ي رگذاپنج نمرهتا از یک  ،هر گویه. است

براي سوگیري  ضریب آلفاي کرونباخ. شودمی
خود و متمرکز بر بیرون به  شناختی متمرکز بر

ر نمونه ایرانی گزارش د 72/0و  76/0ترتیب 
ها با روش مقیاس اي اینروایی سازه .شده است

هاي اصلی و چرخش واریماکس مؤلفهتحلیل 
از  85/55نشان داد که این دو مقیاس جمعاً 

واریانس سوگیري شناختی را به خود اختصاص 
 سامانی، و خیر، استوار، لطیفیان، تقوي(اندداده

این  :پذیريمسئولیتنامه پرسش. 2. )1387
به نقل از  ؛1380( نامه توسط کردلوپرسش

سال  15براي افراد باالي ) 1393خطیب حقیقی، 
      و آزمودنی  الؤس 30ساخته شده و داراي 

                                                             
1.  Self-Focus Cognitive bias Questionnair 
2. Social Adjustment Questionnair 

   این . دهدمیصورت بلی و خیر پاسخ هب
زیر مقیاس تعهد درونی،  5واجد  ،نامهپرسش

نفس و ، عزتتعهد بیرونی، احساس امنیت
 ها کل زیرمقیاسنمره . باشداحساس تعلق می

. گرددپذیري محسوب میمسئولیتان عنوهب
نامه با استفاده از ضریب آلفاي پایایی این پرسش

در جمعیت ایرانی گزارش شده  76/0کرونباخ 
براي  :جتماعیپرسشنامه سازگاري ا. 3 .است
هاي اجتماعی آزمودنی يگیري سازگاراندازه

 یالؤس 32 مورد پژوهش از خرده مقیاس
که ) 1961( سازگاري اجتماعی سازگاري بل

براي جامعه ایرانی ) 1380( نقشبنديتوسط 
در . هنجاریابی گردیده است، استفاده شده است

صورت بلی و خیر ه ها باین پرسشنامه آزمودنی
ال یک ؤد و براي هر سندهپاسخ میالت ؤبه س

افرادي که در این . نمره منظور شده است
بدست آورند، از  76/13پرسشنامه نمره باالتر از 

ازگاري اجتماعی خوبی برخوردارند و س
بر اساس ضریب نامه پایایی این پرسش. برعکس

اعتبار . گزارش شده است 86/0آلفاي کرونباخ 
افی یدي و اکتشأینامه از دو طریق ترسشاین پ

   .ید قرار گرفته استأیمورد ت
  

  هایافته
این پژوهش،  فرضیه اصلیجهت آزمودن 

نخست میانگین، انحراف معیار و ماتریس 
ضریب همبستگی متغیرهاي پیش بین و مالك 

  .مورد بررسی قرار گرفت
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  .میانگین، انحراف معیار و ماتریس ضریب همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه .1 جدول

  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
سوگیري شناختی 

  متمرکز بر خود
  پذیريمسئولیت

سازگاري 
  اجتماعی

سوگیري شناختی 
  متمرکز بر خود

71/18  14/3  1      

    1  305/0**  11/2  52/12  پذیري مسئولیت
  1  329/0**  496/0**  15/3  85/11  سازگاري اجتماعی

          

، همبستگی منفی و 1 باتوجه به جدول
معناداري بین سوگیري شناختی متمرکز بر خود و 

و ) P>01/0و  r= -496/0(سازگاري اجتماعی 
پذیري مسئولیتهمبستگی مثبت و معناداري بین 

و سازگاري اجتماعی زنان مبتال به تعارضات 

به ). P>01/0و  r=329/0( ی وجود  داردیزناشو
 ههرچتوان گفت، درصد می 99با  ،دیگر سخن

 ،متمرکز بر خود بیشتر باشدسوگیري شناختی 
پذیري مسئولیتاجتماعی کمتر و هرچه  يسازگار

  .است باالتراجتماعی  يبیشتر باشد، سازگار
  

بین براي فرضیه بینی سازگاري اجتماعی از روي متغیرهاي پیشنتایج تحلیل رگرسیون گام به گام براي پیش .2 جدول
  .اول

  گام
  متغیرهاي 

  بینپیش
ضریب همبستگی 

  چند متغیري
ضریب 

  )²R( تعیین
F  آماره  

 سطح معناداري

F  آماره  
  )ߚ(بتا 

  معناداريسطح 
)Sig(  

سوگیري شناختی   1
  متمرکز بر خود

496/0  60/24  21/15  0001/0<  37/0-  001/0<P  

  P>003/0  24/0  >005/0  11/9  40/35  595/0  پذیري مسئولیت  2
  

دهد، از بین متغیرهاي نشان می 2جدول 
تحلیل رگرسیون،  هشده به معادلبین وارد پیش

بیشترین سطح معناداري را به ترتیب سوگیري 
پذیري مسئولیتسپس  خود وشناختی متمرکز بر 

) ²R( ضریب تعیین .به خود اختصاص دادند
مبین این واقعیت است، بین متغیرهاي پیش

درصد  60/24سوگیري شناختی متمرکز بر خود 
واریانس سازگاري اجتماعی زنان مبتال به 

با وارد کردن . ی را تبیین نمودیزناشو تعارضات
 80/10به میزان ، پذیري به معادلهمسئولیتمتغیر 

 درصد به قدرت تبیین مدل افزوده گردید
در مجموع دو متغیر ). 60/14-40/35=80/10(

درصد  40/35به میزان  ،بین این پژوهشپیش
واریانس سازگاري اجتماعی زنان مبتال به 

همچنین . یین نمودندی را تبیتعارضات زناشو
ضریب منفی بتاي متغیر سوگیري شناختی متمرکز 

متغیر ضریب مثبت بتاي و ) -37/0( بر خود
دهد، با افزایش نشان می) 24/0( پذیريمسئولیت

 سوگیري شناختی متمرکز بر خود، سازگاري
با افزایش  کاهش وزنان مورد مطالعه اجتماعی 
آنها افزایش ، سازگاري اجتماعی پذیريمسئولیت
 .می یابد
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  .هاي فرعی این پژوهشآزمون معناداري فرضیه .3جدول 
  سطح معناداري  d.f  Tr  سازگاري اجتماعی  متغیر  هافرضیه
  0001/0  11/14  93  496/0  سوگیري شناختی متمرکز به خود  اول
  002/0  52/8  93  329/0  پذیري مسئولیت  دوم

  

 باتوجه به ضریب همبستگی :فرضیه اول
و در ) 11/14( محاسبه شده Trو  )-496/0(

درصد اطمینان بین  99با P >01/0سطح  
بر خود و سازگاري  سوگیري شناختی متمرکز

به . اجتماعی رابطه معنادار منفی وجود دارد
هرچه سوگیري شناختی متمرکز بر  ،عبارت دیگر

خود افزایش یابد، سازگاري اجتماعی زنان تحت 
  .یابدمطالعه کاهش می
و ) 329/0( ضریب همبستگی :فرضیه دوم

Tr 01/0در سطح  ) 52/8(شده محاسبه< P  نشان
پذیري و سازگاري اجتماعی مسئولیتبین  دهدمی

ی، همبستگی یبه تعارضات زناشومبتال زنان 
هرچه به بیان بهتر، . ار مثبت وجود داردمعناد

مورد مطالعه افزایش یابد، پذیري زنان مسئولیت
  .یابداجتماعی آنها افزایش می يسازگار

   

  بحث گیري و نتیجه
بینی این پژوهش با هدف تعیین توان پیش

متغیرهاي سوگیري شناختی متمرکز بر خود و 
پذیري بر سازگاري اجتماعی زنان مبتال مسئولیت

جهت . ی انجام شده استیبه تعارضات زناشو
این پژوهش، نخست ماتریس  فرضیه اصلیآزمون 

همبستگی دومتغیره و سپس تحلیل رگرسیون 
محاسبه  چندمتغیري فرضیه اصلی این پژوهش،

بستگی دومتغیره ترجمان رابطه همضریب  .دیگرد
معنادار منفی بین سوگیري شناختی متمرکز بر 

و رابطه ) -496/0(خود با سازگاري اجتماعی 

پذیري با سازگاري مسئولیتمعنادار مثبت بین 
 تحلیل رگرسیون. باشدمی) 329/0(ی اجتماع

در بین  که چندمتغیري مبین این واقعیت است
بین مورد مطالعه، نخست متغیر پیش متغیرهاي

درصد  60/24سوگیري شناختی متمرکز بر خود، 
درصد و در  80/10 پذیريمسئولیتو سپس متغیر 

درصد از واریانس مشترك  40/35مجموع 
. سازگاري اجتماعی را به خود اختصاص دادند

فرضیه فرعی اول ) 11/14( شدهمحاسبه ،همچنین
وگیري شناختی که بین سین پژوهش مبنی بر اینا

نان مورد خود و سازگاري اجتماعی ز رز بمتمرک
در این پژوهش مورد  مطالعه رابطه وجود دارد،

هایی این یافته با نتایج کاوش. ید قرار گرفتأیت
به نقل از عنایت، ؛ 2002( و ریدلبري دري مانند

، آندرسون، )2005( ، پاینلس و مینیک)1388
به نقل از چلیپانلو و  ؛2006( وستون و جانسون

) 2007( هودسون و رپی ،زو) 1388 همکاران،
  .ی داردیراهمگ )1387( خیر و همکاران

باتوجه به تحقیقات فوق، در تبیین این 
افرادي که سوگیري شناختی  توان گفتفرضیه می

 دارند، یا تصور درستی از د متمرکز بر خو
ذهنی و شخصی خود ندارند و یا  هايتوانش

     یابی صورت منفی ارزههاي خود را بییتوانا
هاي رفتاري جزئی این نوع افراد، نقص. کنندمی

تی یسحساا برجسته کرده و یک حالت بیشخود ر
با چنین . هاي خود دارندیینسبت به توانا
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اد وقتی در مناسبات این افر ،سوگیري شناختی
گیرند، توان برقراري ارتباط با میاجتماعی قرار 
دادن فعال و روابط همدالنه با دیگران، گوش

   این مهم باعث . دیگران را نخواهند داشت
گیري آنها از موقعیت اجتماعی و بالطبع به کناره

در . شودها منجر میاجتماعی آن عملکردنقص در 
بر این ) 2001( 3و کوك 2، آلبري1مااین راستا شار

رکز بر باورند، افراد مبتال به سوگیري شناختی متم
 ،ابی منفی که از خود دارندیزرخود، به علت ا

ها و ییها، تواناکنند مهارتاغلب احساس می
هاي شخصیتی خاصی را که مستلزم خصیصه

 ،نتیجتاً. ثر است را ندارندؤروابط بین فردي م
خصوص ههاي اجتماعی بوقتی در موقعیت

گیرند، کننده قرار میموقعیت اجتماعی تهدید
هاي الزم، از توان ذهنی و مهارترغم علی

هاي اجتماعی خود و ستهکردن خوابرآورده
این مهم به نوبه خود منجر . توان هستنددیگران نا
گیري آنها از جمع و چنانچه این انزوا به کناره

امکان نداشته باشد، دچار درگیري ذهنی، ستیز 
 درونی و ناسازگاري اجتماعی در آن موقعیت 

ی با تحقیقات فوق ین در همسوهمچنی. شوندمی
معتقدند، سوگیري ) 2005( پاینلس و مینیک

پذیري ، نوعی آسیبشناختی خود تمرکزي
شناختی در پردازش اطالعات است و افراد مبتال 

مشغولی و اشتغال به این سوگیري، معموالً دل
از آنجاکه . هاي خود دارندییذهنی فراوانی به توانا

منفی است، ارزیابی و مشغولی غالباً چنین دل
اي از استانداردهاي اجتماعی بینانهدیدگاه واقع

                                                             
1. Shrma 
2. Albery 
3. Cook 

گاري اجتماعی آنها را در ساز مسأله اینندارند و 
ه ب. سازدتشاش میبین فردي دچار اغ مناسبات

سوگیري که  این باورند رمحققان ب ،طور کلی
علت حالت خودمداري، ه بي شناختی خود تمرکز

دیگر انتقادي و ستیز درونی که در سیتی، حسابیش
آورد، ارتباطات اجتماعی براي افراد بوجود می

موثر مشکالت  مسألهی افراد را جهت حل یتوانا
اجتماعی مختل نموده و موجبات ناسازگاري 

   .سازداجتماعی آنها را فراهم می
ن ـای ی دومعرـرضیه فـفاي ـدر راست

) 52/8( محاسبه شده Trهمانطور که پژوهش، 
 دهد، این فرضیه پژوهشی مبنی برنشان می

پذیري و سازگاري مسئولیت اینکه بین
زنان مورد مطالعه رابطه وجود دارد،  یاجتماع
این یافته با نتایج . ید قرار گرفتأیمورد ت
، برامر، )2006( هایی مانند الزلووارسی

 ، خورشیدي)2007( رایتون و میلینگتون
 بارنت و سلمان) 1388( ، مومنی)1389(
؛ 2008( ، کینگ)2009( چن و بووین، )2006(

) 2012 به نقل از برایدون، مک دونال،
اساس در تبیین این فرضیه بر. همخوانی دارد

    فتـوان گـتشده میامـانج ايـهاوشـک
شخصیتی  مؤلفهپذیري به مثابه یک مسئولیت

نقش اساسی در تعیین رفتار افراد در روابط 
چرا . داردآنها بین فردي و سازگاري اجتماعی 

پذیر در مناسبات اجتماعی مسئولیتاینکه افراد 
ها، نیازها و فردي به درخواستو روابط بین

ضمن . انتظارات دیگران توجه خاص دارند
هاي ها و آرزوبه نیازهاي خود، به ارزشتوجه 

 خوداز رفتار نامناسب . ران اهمیت قائلنددیگ
در برخورد با دیگران احساس گناه کرده و در 
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ی افراد و اصالح رفتارهاي خود یراستاي دلجو
این نوع افراد از استقالل . کنندتالش می

 عهد، مقاومت وفکري، ظرفیت، عزت نفس، ت
تعامالت خانوادگی و  رآوري باالیی دتاب

ري، ، همکاروحیه تعاون. اجتماعی برخوردارند
مناسبات  ری و تشریک مساعی دیجومشارکت

جهت تنظیم . باشدبین فردي در آنها بیشتر می
روابط اجتماعی معموالً اعتدال را رعایت کرده 

 هايشدگی در محاورهذوب و از اجتناب و یا 
عکس افرادي که از بر. کنندمیاجتماعی پرهیز 

 د، در ارتباطاتپذیري پایینی برخوردارنمسئولیت
تفاوت ی سرد و بییاجتماعی خود انسانها

در جهت رسیدن به اهداف خانواده یا . هستند
، استقامت، کنندجمعی که در آن زندگی می

    ایستادگی و سماجت کمتري از خود نشان
بیشتر شخصیت وابسته دارند و . دهندمی

وظایف منتظرند که کارهاي گروه و یا حتی 
. توسط دیگران انجام گیردشان، مربوط به خود

ی یجوچاره براي مشکالت خانوادگی کمتر
علت اینکه روحیه ه این نوع افراد ب. کنندمی

د، ـدارنـی نیوـج ارکتـاري و مشـهمک
بازخوردهاي منفی از گروه و یا خانواده 

این مهم به نوبه خود باعث . دارنددریافت می
نجر گیري و به ناسازگاري اجتماعی آنها مکناره

 3سواوت و 2، دانیش1فرنیریس. شودمی

در تحقیقات ) 2003( بوون و ، میلر)2010(
عنوان هبپذیري مسئولیتخود مبرهن نمودند، 

    یک مهارت زندگی و به مثابه یک فن 

                                                             
1. Forneris 
2. Danish 
3. Seott 

 روابطی نقش مهمی در تنظیم یگشامسأله
این محققان بر این باورند، . اجتماعی افراد دارد

پذیر به علت استقالل فکري، مسئولیتافراد 
جویی که در کوشی و روحیه مشارکتسخت

ارتباطات اجتماعی خود دارند، جایگاه ویژه و 
اي در نظام خانوادگی خود برخوردارند شایسته

و به سبب بازخوردهاي مثبتی که از اطرافیان 
ند، عزت نفس و خودباوري آنها افزایش رگیمی

افزایش  اعثبیافته و این مهم به نوبه خود 
این دور تسلسل . شودپذیري آنها میمسئولیت

پذیري در مسئولیتبین اعتماد به نفس و 
 گرددموجب می یابد وچرخه زندگی ادامه می

این افراد بیش از پیش در روابط اجتماعی خود 
این  ،طور کلیهب. تر و سازگارتر شوندمستحکم

ی با تحقیقات مشابه، یپژوهش در همگرا
سوگیري  که این واقعیت استن ماترج

به پذیري مسئولیتشناختی متمرکز بر خود و 
  و منزله دو عامل اساسی، نقش حساس 

اي در تنظیم روابط اجتماعی و کنندهتعیین
میزان سازگاري اجتماعی افراد در مناسبات 

از آنجاکه استحکام بنابراین . فردي دارندبین
ارتباط نظام خانوادگی و اجتماعی، مستلزم 

اجتماعی بهینه در روابط  ثر و سازگاريؤم
    میزانتوان با افزایش باشد، میمیاجتماعی 
پذیري و اصالح سوگیري شناختی مسئولیت

پذیري خود به عنوان یک آسیب متمرکز بر
هاي شناختی در پردازش اطالعات، به گروه

مختلف از جمله به زوجین، موجبات سازگاري 
  . اسبتر آنها را فراهم ساختاجتماعی بهتر و من
توان به هاي این پژوهش میاز محدودیت

از آنجاکه نمونه . نمونه آماري اشاره نمود
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آماري این پژوهش را زنان مبتال به 
در تعمیم آن  ،ی تشکیل دادندیتعارضات زناشو

هاي دیگر باید جانب احتیاط به مردان و گروه
از همکاري زنان  ،در خاتمه. نمود رعایترا 

ی به سبب همکاري یبتال به تعارضات زناشوم
 ،هاي این پژوهشآنها در تکمیل پرسشنامه

   .شودقدردانی می

  

  منابع
 هاي مؤلفهنقش «). 1390( .جوادي، ز ـ

فصلنامه  .»پذیري در عملکرد تحصیلیمسئولیت
 ).12( 4، شماره3، سالشناسی کاربرديروان

 و. ت.گروسی فرشی، م ؛.ر.چلیپانلو، غ ـ
سوگیري مقایسه «). 1388(. پیشه، زقناعت 

توجه نسبت به چهره هاي هیجانی در بیماران 
، اضطراب منتشر و یمبتال به اضطراب اجتماع

، 4، دورهمجله علوم رفتاري .»افراد عادي
 .3شماره

هاي مهارت اثربخشی«  ).1393( .حقیقی، مخطیب ـ
پذیري و تمایزیافتگی و مسئولیتاي گروهی بر مقابله

نامه پایان .»دختر آموزانپیشرفت تحصیلی دانش
دانشگاه آزاد . شناسیارشد روان کارشناسی

  .اسالمی واحد تنکابن

. حیل، پ و .ایزدي، م ؛.خورشیدي، ا ـ
الگوي خانواده بر پرورش  تأثیر«). 1389(

پذیري و رشد اجتماعی و عاطفی  مسئولیت
: 12، هاي آموزشیفصلنامه نوآوري .»نوجوانان

 .133ـ147

تقوي،  ؛.لطیفیان، م ؛.استوار، ص ؛.خیر، م ـ
گري اثر واسطه«). 1387(. سامانی، س و .ر.م.س

توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدي اجتماعی 
بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیري هاي 

مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی . »داوري
 . 24ـ32، سال چهاردهم، شماره اول،ایران

هاي شناختی سوگیري«). 1381( .زاده، زربیع ـ
. نامه کارشناسی ارشدپایان .»در ناباروري
 .دانشگاه تهران

مقایسه سوگیري توجه «). 1388(. عنایت، ج ـ
انگیز مربوط به مواد هاي وسوسهنسبت به محرك

کرده و وابسته به مواد در گروه کنترل بهنجار، ترك
هاي درمانی در مراقبین خود مصرف به کلینیک

 .»وابسته به سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی
شناسی، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد روانپایان

 .آزاد اسالمی واحد تنکابن

علوي لنگرودي،  و. زارع، ح ؛.مزارچ،  یکمال ـ
اثربخشی آموزش تفکر انتقادي بر «). 1391(. ا.س

دوفصلنامه  .»باورهاي معرفت شناختی دانشجویان
 .2سال اول، شماره .شناخت اجتماعی

بررسی اثر هوش هیجانی در «). 1390( .مقدم، م ـ
پذیري مددکاران بنیاد شهید و مسئولیتافزایش 

 پایان نامه کارشناسی .»امور ایثارگران استان گیالن
 .ارشد روان شناسی دانشگاه گیالن

هنجاریابی پرسشنامه «). 1380( .نقشبندي، س ـ
نامه دکتراي تخصصی پایان .»بل .م .سازگاري ه
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