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  چکیده

 آموزش مراکز هايسرمایه ترین مهم از سازمان اعضاي که جاازآن :مقدمه
     که  منابعی با مرتبط عوامل شناسایی و بررسی روند،می شمار به عالی

 افزونی روز اهمیت از باشند، مؤثر ها آن شغلی بر عملکرد توانندمی
    ینیب شیحاضر پ پژوهش هدف اساس نیبر ا. است برخوردارشده

 باورهاي غیرعقالنی و همجوشی شناختی بر اساسهاي شناختی تحریف
 این انجام منظور به :روش. بودکارکنان اداري دانشگاه پیام نور استان همدان 

کارکنان اداري دانشگاه پیام نور استان  نفر از240حجم به اينمونه مطالعه
 کنندگان کتشر. انتخاب شدند منظم تصادفی گیرينمونه روش بههمدان 

هاي شناختی بک و ، آزمون تحریف)1986(باورهاي غیرمنطقی جونز  آزمون
را ) 2010(و پرسشنامه همجوشی شناختی مقیاس گیالندرز ) 1978(وایسمن 

متغیرها از ضریب همبستگی  بین ارزیابی روابط منظور به. تکمیل نمودند
 داد که نشان جنتای :هایافته. شد پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده

   بینی معناداري در نقش پیش باورهاي غیرعقالنی و همجوشی شناختی
 کارکنان اداري دانشگاه پیام نور استان همدان هاي شناختیتحریفبینی پیش

باورهاي  پژوهش، هايیافته بر اساس :يریگ جهینت). P>05/0(دارند 
ی نیب شیرا پی هاي شناختتحریف توانند یم غیرعقالنی و همجوشی شناختی

باورهاي عقالنی و عوامل کارآمد بنابراین با آموزش و مدیریت ؛ کنند
  .کارکنان را کاهش دادهاي شناختی توان تحریفشناختی می

هاي شناختی، همجوشی باورهاي غیرعقالنی، تحریف :واژگان کلیدي
  .شناختی

  

Abstract   

Aim: Since organization members are among the most 
important assets of higher education institutes, surveying 
and identifying factors associated with these sources which 
can be effective on their members' performance, have 
gained increasing importance. Accordingly, the aim of this 
study was investigating and predicting the cognitive 
distortions based on irrational beliefs and cognitive fusion in 
office members of Hamadan Payame Nour University. 
Method: To conduct the study, using random stratified 
sampling, a sample consisting of 240 office members of 
Hamadan Payame Nour University was chosen. Data were 
gathered through Irrational Beliefs (Jones,1986), Cognitive 
Distortions (Bek & Weissman, 1978), and Cognitive Fusion 
(Gillanders, 2010) Questionnaires. To evaluate the relations 
among variables, Pearson Correlation and Multiple 
regression were used. Results: The results showed that the 
irrational beliefs and cognitive fusion correlate positively 
and significantly and have significant predictive effect on 
cognitive distortions of Hamadan Payame Nour University 
office members. Conclusion: According to the results, 
irrational beliefs and cognitive fusion have predictive role 
on cognitive distortions; therefore, by educating and 
management of rational beliefs and effective cognitive 
factors, cognitive distortions of Hamadan Payame Nour 
University office members could be reduced. 
 
Keywords: Irrational Beliefs, Cognitive Distortions, 
Cognitive Fusion. 
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  مقدمه
افراد داراي اختالل هیجانی به افکار غلط و 

پردازند و این علت اصلی مشکالت  غیرعقالنی می
هایی  در افکارشان دچار تحریف ها آن.هاست آن

زده و  گیري شتاب چون تعمیم افراطی، نتیجه
سازي امور هستند و در این افکار منفی  شخصی

ل را ردپاي اسنادهاي درونی پایدار و غیرقابل کنتر
، 3، راتکلیف2، سافرانسکی1باررا( دیدتوان  می

محققان شناختی .)2015، 5، نورتون4گارنات
ها، باورها یا  جریان آگاهی لحظه به لحظه ایده

 درمانگران.اند نامیده ندیخود آتصاویر را افکار 
اند که معموالً  رفتاردرمانی شناختی متوجه شده

را  ندیخود آکه درستی افکار  آن يجا بهافراد 
را بر اساس ارزش ظاهري  ها آنبسنجند، درستی 

ها و  رسد که فرض به نظر می.کنند قبول می
بینی  تري از جهان اي وسیع هاي زمینه معیارها، جنبه

گیرند و در مدل شناختی بک،  فرد را در برمی
، برینک 6موفیت(آیند  می حساب بهواره  طرح
شامل ها  واره طرح.)2012، 9، مهر8، نواکز7ورث

ها و روابط  باورهاي بنیادي درباره ذات انسان
                                                             
1.Barrera 
2. Szafranski 
3. Ratcliff 
4.Garnaat 
5. Norton 
6. Moffitt 
7. Brinkworth 
8.Noakes 
9.Mohr 
10. Ning 
11. Yang 
12. Liu 
13. Beck, A. T 
14. Gillanders 
15.Masuda 
16.Hayes 
17.Sackett 
18.Twohig 
      

هاستکه نسبتاً ثابت هستند و ممکن است حتی  آن
ها مفاهیم  واره این طرح .ناپذیر شوند انعطاف

هست و یا باید باشد در ذهن  آنچهمبهمی از 
هاي شکل گرفته، نحوه  گیرند و این ایده شکل می

حت هاي جدید ت پردازش اطالعات را در موقعیت
، 12، لیو11، یانگ10نینگ(دهد  تأثیر قرار می

خود عالوه بر افکار ) 1979( 13به نظر بک.)2014
هاي شناختی یا  ها، تحریف واره و طرح آیند

خطاهاي پردازش اطالعات نیز در تبدیل 
شناختارها به منبع نگرانی و تضاد در زندگی افراد 

ها باعث بروز نقص بیشتر  این تحریف.نقش دارند
  .گردد ها می انطباق و سازگاري فرد با موقعیت در

شود رفتار و شناختی موجب میهمجوشی
تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاري حاکم شوند و 
فرد نسبت به نتایج مستقیم، حساسیت کمتري پیدا 

طبق بیانات .)2014، و همکاران 14گیالندرز(کند 
) 2004(، 18، توهیگ17، ساکت16سیها ،15ماسودا

شناختی با زبان آدمی ارتباط ده همجوشیپدی
که فرایندهاي کالمی در  آنجادر واقع از .دارد

باشند، افرادي برخی از ابعاد کم و بیش مفید می
که قادرند به رویدادهاي داراي ساختار کالمی 

محسوس باشند، واکنش نشان دهند،  چنانچه
جا از فرایندهاي کالمی تمایل دارند در همه

اي که فراگرفته در واقع زبان از لحظه.داستفاده کنن
یابد، شود و با ساختارهاي واقعی ارتباط میمی

دهد پیوند محرك کالمی را با واقعیت افزایش می
  .)2015باررا و همکاران، (

این افکار فرد است که چنین پیوندي را در 
بردارد و از این منظر به جاي تفسیري از واقعیت، 
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-جوشی بنابراین هم .رددگحقیقت تلقی میخود 

شدن ارتباطات در لحظه، ابعاد  شناختی با کم
قواعد کالمی و زمانی که افکار و احساسات 

هاي موثق از واقعیت دریافت بازتاب صورت به
کنترل و  منظور بهثمري هاي بیشوند، تالشمی

گیرد جلوگیري از چنین رویدادهایی صورت می
، 2هوپر ،1ن؛ الرس2010ماسودا و همکاران، (

فرآیندهاي مذکور  .)4،2015، بنت3اوسبورن
شناختی ناپذیري رواننمودهاي مهمی از انعطاف

باشند که عالوه بر آن متضمن ناتوانی در می
مقهور هاي فرد و ارتباط با لحظه حال و ارزش

تحقیقات  .استفرد در برابر تصویر خود  یشدگ
ا در شناختی رناپذیري رواننقش ناهنجار انعطاف

شناسی روانی به اثبات و آسیب بهزیستی
؛ ماسودا و 2012موفیت و همکاران، ( اند رسانده

  .)2004همکاران، 
شناختی زمینه به وجود ناپذیري روانانعطاف

کند، هاي شناختی را فراهم میآوردن تحریف
 1960هاي شناختی اولین بار در سال تحریف

 يهاتحریف .بک مطرح شدتی توسط آرون 
شناختی در نظریه بک عبارت است از باورهاي 

وار به ذهن انسان غیرمنطقی که به طور اتوماتیک
بک، در کار اولیه خود در مورد .کنندخطور می

       شناختی مهم را کهافسردگی چند تحریف 
یندهاي تفکر افراد افسرده مشخص تواند در فرآمی

سپس به دیگر مشکالت  .کرد ییشناسا باشد،
نی از جمله اختالالت اضطرابی نیز پرداخت روا

بک مطرح کرد که  .)2014نینگ و همکاران، (
                                                             
1.Larsson 
2.Hooper 
3.Osborne 
4.Bennett 

منشأ تفکر منفی در افسردگی به بازخوردهایی 
هاي بعدي شوند که در کودکی و دورهمربوط می
اگر فرد عدم توفیقات خود در  .گیرندشکل می

براي «فرض  بر اساسهایش را امور و فعالیت
» باید در کارها موفق باشم احساس ارزشمندي

هاي و شکست پذیر کردهتوجیه کند، او را آسیب
 خود آیندکند که به افکار خود را بزرگ تعبیر می

آورند این نوع افکار، خلق را پایین می .انجامدمی
 خود آیندو پایین آمدن خلق، احتمال وقوع افکار 

 ،همکاران و 5راگان(گرداند منفی را بیشتر می
2013(.  

هاي  کند که شناخت عنوان می) 1979(بک 
منفی از یک ثبات خاصی برخوردار هستند و این 

شود که فرد از این موضوع منفی  ویژگی باعث می
این افکار منفی هستند،  .طور مداوم پیروي کند به

هاي منفی در فرد منجر  ها و واکنش زیرا به هیجان
ع و هستند، زیرا بسیار سری خود آیندشوند و   می

حتی .کنند بدون تالش آگاهانه به ذهن خطور می
ممکن است فرد در آن لحظه نسبت به این افکار 

سرعت خطور این افکار به ذهن مانع  .آگاه نباشد
شود و به  این افکار می  بررسی انتقادي بالفاصله

تر از  این ترتیب ممکن است این افکار را منطقی
  .که هستند، ادراك کند آنچه

، هر نوع فکر، 6اورهاي غیرعقالنیب موضوع
هیجان یا رفتاري که باعث، تخریب نفس و 
متالشی نمودن نفوذ خود باشدو از نتایج مهم آن 
اختالل در خوشی، شادمانی، تندرستی انسان 

ها و اهدافی پس عقاید غیرمنطقی، خواسته.است
ترجیحات ضروري و الزامی  صورت بههستند که 

                                                             
5. Ragan, A. R 

6. Irrational beliefs 
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داف اجباري، الزامی و آیند و تبدیل به اهدرمی
اگر برآورده نشوند  که يطور بهگردند قطعی می

  .)2012، 1وولف(شوند موجب آشفتگی فرد می
 یرمنطقیغهاي شناختی، از باورهاي تحریف

    وار به ذهن انسان خطورکه به طور اتوماتیک
در کار اولیه ) 1978(بک  .گرددکنند، ایجاد میمی

شناختی مهم تحریفخود در مورد افسردگی چند 
تواند در فرایندهاي تفکر افراد افسرده را که می

 و 2سمیر(مشخص باشد، شناسایی کرده است 
شناسان دیگري پس از او روان .)2012همکاران، 

که  اندبه بسط یا گسترش این تحریفات پرداخته
ها نه تنها در افسردگی بلکه در بسیاري از ناراحتی

 3یانگ(ر نیز دخالت دارد هاي روانی دیگو بیماري
با توجه به نظریه شناختی بک .)2015، همکاران و

دیدگاه شناختی رفتاري الیس در  1978در سال 
هاي انجام شده بر مبناي این و پژوهش 1973سال 

هاي شناختی، ها در ارتباط با رابطه تحریفدیدگاه
شناختی تا به یعقالنی و همجوشباورهاي غیر

 يرهایمتغبینی پیرامون شحال یک الگوي پی
فرض در همین راستا  .مذکور انجام نشده است

  که آیا اساسی پژوهش عبارت بود از این
 بر اساستوان هاي شناختی کارکنان را میتحریف

 ها آنمنطقی و همجوشی شناختی باورهاي غیر
 بینی کرد؟پیش

  

  روش
جامعه آماري در این پژوهش شامل کلیه کارکنان 

قلمرو  .انشگاه پیام نور استان همدان بوداداري د

                                                             
1. Wolf, O. T 
2. Sameer-ur-Rehman, null 
3. Yang, T 

مکانی این پژوهش کارکنان دانشگاه پیام نور 
و قلمرو زمانی سال ) نفر 311(استان همدان 

، یرعقالنیغبود و قلمرو موضوعی باورهاي  1394
هاي شناختی و همجوشی شناختی را در تحریف

نفر،  240شامل  موردمطالعهنمونه  .ردیگ یبرم
 يآمارفی منظم از بین جامعه تصاد صورت به

، ها هیفرضو  ها هدفبا توجه به  .انتخاب شدند
 بینی پیشروش پژوهش حاضر همبستگی از نوع 

  .است
 اندهایی که در این پژوهش به کار رفتهابزار

  :ازعبارتند
آزمون عقاید  :باورهاي غیرمنطقی آزمون

گیري و سنجش عقاید غیرمنطقی براي اندازه
 توسط 1986در سال .ته شده استغیرمنطقی ساخ

 مؤلفه 10 برگیرنده در که شد تهیه جونز
 از یکی به مربوط مؤلفه هر .عبارت است100و

 به از نیاز اند عبارت که است غیرمنطقی باورهاي
 به تمایل خود، از باال انتظار دیگران، تأیید

 مسئولیتیبی به ناکامی، واکنش خود، سرزنش
 دلواپسی،ـ  اضطرب با توأم زیاد نگرانی عاطفی،
 نسبت درماندگی وابستگی، از مشکالت، اجتناب

 به هر عبارت. گراییلکما و شتنیخو رییتغ به
  به از يا درجه  پنج صورت  به و کرتیل روش
    يگذار نمرهموافق  شدت به تا مخالف شدت

 ترغیرمنطقی بیانگر آزمون در باالتر نمره. شودمی
 روایی متعدد، هايشپژوه. فرد است باور بودن
پور، تقی( اندداده قرار تأیید مورد را آزمون این

 آلفاي ضریب از استفاده با آن پایایی .)1373
 مطلوب پایایی از نشان که است 71/0 کرونباخ

آن نیز  هايمؤلفه پایایی میانگین. دارد آزمون این
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پایایی و روایی این  .آمده است به دست 74/0
ازخوش و (بی شده است ارزیا مقیاس مناسب

در این پژوهش پایایی آزمون  .)1386عسگري، 
  .آمده است به دست 73/0

در اینمقیاس : هاي شناختیآزمون تحریف
و  شد تهیه وایسمن و بک توسط 1978سال
 انجام مطالعات در یشناخت  سبک آزمون ترین مهم

 شمار به درمانی شناخت زمینه در آمریکا شده در
 و است پرسش 40شامل اساین مقی. رود یم

 یک روي را خود میزان موافقت باید آزمودنی
 مختلف، در مطالعات. کند بیان ايدرجه مقیاس

و پایایی آن  90/0مقیاس  این رونید همسانی
 به همکاران و است کاویانی شده گزارش 93/0
 ضریب پایایی ایران، در )1390( ابراهیمی از نقل

 اي،هفته 6فاصله رد را ناکارآمد هاينگرش مقیاس
 آلفاي ضریب همچنین کردند، گزارش 95/0

 مقیاس این. آوردند دست به 75/0کرونباخ آن را 
      و دارد حساسیت ،یدرمان شناخت نسبت به

. دهد نشان را درمان به پاسخ چگونگی تواندمی
 ارزیابی جهت را این مقیاس ،2وایسمن و 1بک

 مقیاس این. افسرده ساختند افراد يها واره طرح
 شده ارائه بک روانی یشناس بیآس نظریه برمبناي

هاي شناختی بک هاي آزمون تحریفمؤلفه .است
نظریه شناختی بک در  بر اساسو وایسمن که 

 20شناخته شده و پرسشنامه شامل  1978سال 
عبارت را به خود  2عبارت که هر تفکر نامعقول 

را  اختصاص داده است اعتبار و روایی این آزمون
گزارش  87/0، 2006و همکاران در سال  3بالتر

                                                             
1. Beck 
2. Wissman 
3.Balter 

در  2001در سال  5و دلو 4همچنین رایس .اندکرده
اند گزارش کرده 86/0پژوهشی اعتبار آن را 

در این پژوهش پایایی آزمون .)1999، 6رحیمی(
  .آمده است به دست 76/0

 :پرسشنامه همجوشی شناختی مقیاس گیالندرز
شناختی از  اي همجوشیهگیري مؤلفهبراي اندازه

که در سال ) 2014(مقیاس سیزده سؤالی گیالندرز 
از  نفر 379توسط زارع روي یک نمونه  1393

پزشکی استان  دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم
گیري تصادفی انتخاب شده نمونه صورت بهفارس 

گزارش شده  765/0بودند، مقدار آلفاي کرونباخ 
افی به کشف دو خرده تحلیل عاملی اکتش.است

مقیاس همجوشی و گسلش شناختی منجر 
به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از  13گویه .شد
ها از پرسشنامه حذف شد و تعداد گویه از 05/0
در مرحله تحلیل .یل یافتگویه تقل 12به  13

سوال در زیر سازه همجوشی  9ییدي عاملی تأ
سوال در زیر سازه گسلش شناختی  3شناختی و 

در مجموع، مقیاس اصالح شده .قرار گرفت
همجوشی شناختی از روایی و پایایی مطلوب 

از آن براي ارزیابی  توان یمبرخوردار است و 
 .همجوشی شناختی دانشجویان استفاده کرد

ها برازش مناسب و قابل همچنین مدل با داده
در این پژوهش .)1393زارع، (قبولی نشان داد 

  .رش شده استگزا 57/0پایایی آزمون 
در این پژوهش عالوه بر استفاده از جدول و 

هاي مرکزي و پراکندگی آمار نمودار و شاخص
هاي پژوهش از توصیفی براي آزمون فرضیه

                                                             
4. Rice 
5. Dellwo 
6.Rahmani F 
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آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 
 20نسخه  SPSSافزار نرمرگرسیون با استفاده از 

  .استفاده شد
 
  ها افتهی
 8/35درصد مرد و  2/64نشان داد که  ها افتهی

 8/55سال؛  30-20درصد  2/9درصد زن هستند؛ 
سال و  50-41درصد  1/32سال؛  40-31درصد 

مجرد و  2/9سال سن دارند؛  60-51درصد  9/2
 5/4، پلمید ریزدرصد  8.هستند متأهلدرصد  90

درصد  8/43، پلمید فوقدرصد  1/7درصد دیپلم، 

 3/1درصد کارشناسی ارشد و  7/41کارشناسی، 
درصد علوم انسانی،  7/66.درصد دکتري هستند

درصد فنی و  7/11درصد علوم پایه،  8/13
درصد هنر  7/1درصد کشاورزي و  3/6مهندسی، 

درصد کارکنان، ادراي،  9/27.و معماري هستند
درصد  3/3درصد آموزشی،  35درصد مالی،  1/17

درصد  5/7درصد فرهنگی،  1/7پژوهشی، 
در ادامه .مرانی هستنددرصد ع 1/2دانشجویی و 

 موردمطالعهتوصیفی متغیرهاي  يها آمارهبه 
  .پرداخته شده است

  

  موردمطالعهتوصیفی متغیرهاي  يها آماره.1جدول     
 x sd متغیر

 78/28 90/335 باور

 88/10 79/50 تحریف

 61/9 47/46 همجوشی
  

، میانگین شود یمکه مالحظه  گونه همان
؛ تحریف شناختی 90/335باورهاي غیرمنطقی 

انحراف  .است 47/46و همجوشی  79/50
؛ تحریف 78/28استاندارد باورهاي غیرمنطقی

 .است 61/9و همجوشی  88/10شناختی 
نشان داد که بین باورهاي  ها افتهیهمچنین، 

شناختی همبستگی  يها فیتحرو  یرعقالنیغ
بین  .)r=229/0(مثبت و معناداري وجود دارد 

شناختی  یجوش همو  یرعقالنیغباورهاي 
همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد 

)277/0=r(.  بین همجوشی شناختی و    
هاي شناختی همبستگی مثبت و معناداري تحریف

همبستگی مثبت به این  .)r=132/0(وجود دارد 
معنی است که با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر 

 ها در سطحهمه این همبستگی .ابدی یمنیز افزایش 
و چون میزان  .اطمینان معنادار هستند 99/0

متوسط است، بنابراین متغیرها با  ها یهمبستگ
نرمال بودن متغیرها بر  .ندارند یهم خطیکدیگر 
یید کالموگروف اسمیرونف تأ آزموناساس 

  .گردید
ضریب تبیین یا مجذور همبستگی چند 
متغیري یک شاخص براي نسبت یا درصد 

) هاي شناختیتحریف(ك مالپراکندگی در متغیر 
هاي رگرسیون قابل تبیین است که از طریق وزن

است یعنی شاخصی است که درصد پراکندگی در 
هاي شناختی قابل تبیین یا تحریف Yمتغیر مالك 

یا باورهاي  Xبین را از روي متغیرهاي پیش
  .دهدجوشی شناختی نشان میغیرعقالنی و هم
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الحظه م: 2طور که در جدول شمارههمان
 61/512محاسبه شده برابر با  Fشود مقدار می

  آماري بوده که نشان از  يدار یمعنکه بیانگر  است
  هاي شناختی ازمعقول تحریفبینی پیش

جوشی شناختی غیرعقالنی و همروي باورهاي  
  .است

باورهاي  روابط بهتر هرچه شناخت منظور به
جوشی هاي شناختی و هم، تحریفیرعقالنیغ

.ی، آزمون رگرسیون چندگانه انجام شدشناخت
  

  آزمون رگرسیون چندگانه يها آماره .2جدول
 ss df ms F p R R2 مدل

 396/0 63/0 00/0 61/512 80/14018 2 60/28037 رگرسیون

     34/27 237 33/6481 باقیمانده
      239 93/34518 کل

  

هاي آزمون رگرسیون، الگوي بر اساس یافته
متغیرهاي باورهاي نادار است و رگرسیون مع

توانند جوشی شناختی میغیرعقالنی و هم

بینی هاي شناختی را پیشمعناداري تحریفطور به
  )).2و P<01/0F=)239 ,61/512( کنند

 
  ضرایب رگرسیون چندگانه يها آماره.3جدول

 b se β t p مدل

 001/0 217/9 ___ 138/0 273/1  مقدار ثابت

 001/0 88/7 293/0 017/0 136/0 باورهاي غیرعقالنی

 001/0 38/18 683/0 026/0 473/0 همجوشی شناختی
  

    تحلیل رگرسیون با مشاهده بر  نتایج
دهد یک واحد هاي استاندارد شده نشان میفرض

تغییر در باورهاي غیر عقالنی و همجوشی 
 683/0و  293/0طور همزمان موجب هشناختی ب

بر این . شودکارکنان میتغییر در تحریف شناختی 
هاي شناخت تحریف بینی پیشي اساس معادله

 y=a+b1x1+b2x2y کارکنان بدین گونه است
 مقدار aیبینی شده تحریف شناختیعنی نمره پیش

باور غیر  بیضر 273/1b1که برابر است با  ثابت
  136/0عقالنی که برابر است با 

b2 همجوشی شناختی که برابر است با  بیضر
473/0  

 

  نتیجه گیري و بحث
متغیرهاي باورهاي دهند که ها نشان مییافته

 طور بهتوانند جوشی شناختی میغیرعقالنی و هم
بینی هاي شناختی را پیشمعنادار و مثبت تحریف

 یرمنطقیغمحققان نتیجه گرفتند که افکار .کنند
زا  راد را در شرایط استرستوانند، اعتقادات اف می

 ها آنندو زمینه فرسودگی را در ثیر قرار دهتحت تأ
، 1مانسر، کوپر و ترفوسیس(به وجود آورد 

 کالرك هاوتون، کرك، سالکووس کیس، .)2012
کنند تجربه در افراد، به تشکیل  بیان می) 1989(

                                                             
1.Manser, R., Cooper, M., &Trefusis, J 
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درباره خویشتن و  1هایی واره ها و یا طرح فرض
دهی  ها در سازمان انجامد و این فرض جهان می

ارزیابی رفتار، مورد استفاده ادراك و در کنترل و 
ناپذیر،  ها انعطاف برخی از این فرض.گیرند قرار می

افراطی و مقاوم در برابر تغییرند و در نتیجه 
هاي  وقتی فرض.یا نابارور هستند 2»ناکارآمد«

منفی را  خود آیندناکارآمد فعال شدند، افکار 
این افکار ممکن است تفسیرهایی از .انگیزند برمی

هایی درباره  بینی اري باشند یا پیشتجارب ج
رویدادهاي آینده و یا یادآوري چیزهایی که در 

اند و این افکار به نوبه خود،  گذشته اتفاق افتاده
هاي رفتاري، انگیزشی، شناختی  باعث بروز نشانه

افراد هنگام  .شوند و جسمی افسردگی در افراد می
رل یا انجام دادن کارها، درباره پیامدهاي قابل کنت

در مورد .کنند ذهنی می بینی پیشکنترل،  رقابلیغ
کاري که فرد (پیامدهاي قابل کنترل، بین رفتار 

اتفاقی که براي آن فرد (و پیامدها ) دهد انجام می
در .رابطه یک به یک وجود دارد) آید پیش می

کنترل، بین رفتار و  غیرقابلمورد پیامدهاي 
ثل، من م(دارد پیامدها رابطه تصادفی وجود 

افتد، چه  آنچه برایم اتفاق می دانم رفتارم بر نمی
وقتی افراد انتظار دارند که پیامدهاي  .)ثیري داردتأ

یا ) مثل دوست شدن، گرفتن کار(خوشایند 
مانند، پیشگیري از بیماري، (پیامدهاي ناخوشایند 

مستقل باشند،  ها آناز رفتار ) اخراج شدن از کار
ین پیامدها یا جلوگیري در مورد دست یافتن به ا

» درماندگی آموخته شده«، دچار ها آنکردن از 
درماندگی آموخته شده نوعی حالت  .شوند می

است که وقتی فردي انتظار دارد  یشناخت روان
                                                             
1. Schemata 
2. Dysfunctional 

کنترل باشند، ایجاد  غیرقابلپیامدهاي زندگی 
  .)2013، 3مایونو، پوکوالنین و کینونن(شوند  می

عنوان نموده در ) 1979(گونه که بک  همان
ایجاد اختالل روانی، عوامل متعددي از جمله 

 ـ تجربیات، رویدادهاي زندگی، عوامل اقتصادي
اجتماعی، فیزیولوژي، عوامل جسمی و ژنتیکی و 

از جمله سطوح مختلف (همچنین عوامل شناختی 
خود ها و افکار  شناختی؛ باورهاي بنیادین، فرض

هاي فرد نیز که  واره طرح .لت دارنددخا) آیند
عنوان یک ساختار شناختی کلی که در آن  به

ها و باورها با  ها، خاطرات، افکار، نگرش تجربه
در ارتباط  یمعنا دهاي از  یافته ي تعمیم مجموعه

در افراد، متفاوت هستند و شاید به همین  .هستند
و ها، تجربیات، باورها، افکار  واره دلیل که در طرح

هاي جسمانی و ژنتیکی، موقعیت اجتماعی  ویژگی
ها، نیز با  افراد، تفاوت وجود دارد، نتایج پژوهش

شناخت درست و  .هم تفاوت و تناقض دارد
مطابق با واقعیت عامل مهمی براي یافتن حقیقت 
 .و آگاه شدن از زوایاي مثبت یک زندگی است

ناآگاهی و آگاهی نادرست و ناصواب، انسان را 
افتد دچار  حلیل آنچه پیرامونش اتفاق میدر ت

این امر در سازگاري و  .کند لغزش و اشتباه می
ناسازگاري افراد در جامعه تأثیر فراوانی دارد و 

 .الشعاع قرار دهد تواند همه زندگی را تحت می
ها وقتی در  محققان متوجه شدند که برخی انسان

خود گیرند عملکرد  موقعیت پیشرفت قرار می
دارند چراکه موفقیت خود را به شانس و  یمخرب

دهند و وقتی  یا راحت بودن تکلیف نسبت می
به ناتوانی خود نسبت  آن راخورند  شکست می

                                                             
3.Mauno, S., Ruokolainen, M., &Kinnunen, U 
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افرادي هستند که  ها آندهند نقطه مقابل  می
موفقیت خود را به تالش و توانایی خود نسبت 

هاي خویش را به عدم تالش و  دهند و شکست می
 ندینمامورد نظر تلقی مییا سخت بودن کار 

، 5، مورین4، بیالنگرز3، لیورز2تالبوت ،1ایدلمن(
نظریه درماندگی آموخته شده  .)2016، 6هاروي

و  ، شناخت7وابستگی: دهد سه عنصر را نشان می
زمانی که  .)2014، 8اولیویرا و هانزیکر(رفتار 

آموزد که انتظار داشته باشند  تجربه به افراد می
شان خارج  از کنترل ها آنگی رویدادهاي زند

هاي انگیزشی را  پویش همباشند، این سه عنصر با 
به رابطۀ عینی رفتار فرد با  .سازند آشکار می

تواند خانه،  محیط می .پیامدهاي محیط اشاره دارد
کالس، محل کار، میدان ورزش، بیمارستان، رابطه 
 .میان فردي، آزمایشگاه روانشناسی و غیره باشد

در یک پیوستار قرار دارد که پیامدهایی  وابستگی
دهند  که به طور تصادفی و ناوابسته روي می

 تا پیامدهایی که کامالً) کنترل غیرقابلپیامدهاي (
یعنی، (دهند  همزمان با رفتار ارادي فرد روي می

  .گسترش دارند) پیامدهاي قابل کنترل
هاي  کند که شناخت عنوان می) 1979(بک 

خاصی برخوردار هستند و این  منفی از یک ثبات
شود که فرد از این موضوع منفی  ویژگی باعث می

این افکار منفی هستند، .طور مداوم پیروي کند به
هاي منفی در فرد منجر  ها و واکنش زیرا به هیجان

هستند، زیرا بسیار سریع و  خود آیندشوند و   می
                                                             
1.Eidelman, P. 
2.Talbot 
3.Ivers 
4.Bélanger 
5.Morin 
6. Harvey 
7. contingency 
8. Oliveira. E.C., Hunziker, M.H. 

حتی .کنند بدون تالش آگاهانه به ذهن خطور می
فرد در آن لحظه نسبت به این افکار  ممکن است

سرعت خطور این افکار به ذهن مانع  .آگاه نباشد
شود و به  این افکار می  بررسی انتقادي بالفاصله

تر از  این ترتیب ممکن است این افکار را منطقی
  .که هستند، ادراك کند آنچه

توان گفت طبق  در تبیین نتایج فوق، می
اراي اختالل هیجانی ، افراد د)1979(بک   نظریه

پردازند و این علت  به افکار غلط و غیرعقالنی می
در افکارشان  ها آن .هاست اصلی مشکالت آن

هایی چون تعمیم افراطی،  دچار تحریف
سازي امور هستند  زده و شخصی گیري شتاب نتیجه

و در این افکار منفی ردپاي اسنادهاي درونی 
این نتایج  .دیدتوان  پایدار و غیرقابل کنترل را می

آمده توسط محققان که  به عملهاي  با پژوهش
هاي  و تحریف یرمنطقیغمشخص نمودند افکار 

شناختی عوامل مهمی در ایجاد و تداوم رفتارهاي 
، وهمکاران 9تیلر( استپاتولوژیک است همسو 

رفتارهاي ناسازگارنه را  شهیردر واقع،  .)2014
ورها بر روان داند و این با می یرعقالنیغباورهاي 

فرد سلطه دارند و عامل تعیین کننده نحوه تعبیر و 
به نظر  .تفسیر و معنی دادن به رویدادهاست

شناختی نظیر تکرار  يها فیتحرافرادي که دچار 
 طور بهتوان  را نمی زیچ چیهشوند،  دو قطبی می

همه چیز باید عالی باشد، در  .نسبی ارزیابی کرد
اي وجود  میانه بد است و حد صورت نیاغیر 
همه چیز سفید است یا سیاهو رنگی به نام  .ندارد

یا من آدم موفق و الیقی  .خاکستري وجود ندارد
هستم و در تمام امور صد در صد موفق، یا فرد 

                                                             
9. Taylor, J.J.   
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در تبیین نتیجه . شکست خورده و ناالیق هستم
توان گفت که طبق نظریه بک  دست آمده می به

ا و یا ه تجربه در افراد، به تشکیل فرض
انجامد  هایی درباره خویشتن و جهان می واره طرح

ها، خود، در  واره ها یا طرح و این فرض
بندي ادراك و در کنترل و ارزیابی رفتار،  سازمان

ایدلمن و همکاران، (گیرند  مورد استفاده قرار می
2016(.  

بنابراین با توجه به متفاوت بودن تجربه در 
نیز متفاوت  ها آني ها واره ها و طرح افراد، فرض
واره یک  فرض بر این است که طرح.خواهد بود

ها،  ساختار شناختی کلی است که در آن، تجربه
  ها و باورها با مجموعه خاطرات، افکار، نگرش

به  .در ارتباط هستند یمعنا دهاي از  یافته تعمیم
شناسی مشکالت  ، سبب)2014( 1باور بک و هاي

است و عوامل  یتیعل چندپیچیده روانی احتماالً 
او همچنین در . استشناختی یکی از این عوامل 

درمان شناختی بر اهمیت اختصاصی بودن 
محققان معتقدند که  .کند ها تأکید می شناخت

هاي اختصاصی در نظریه و کار  فرضیه شناخت
کند و به  بالینی درمان شناختی نقش مهمی ایفا می

د هدف در پیدا کردن موضوعات مور درمانگران
، 3یپونتوسک ،2استیرمن(کند  درمان کمک می

در  .)2015، 7، کریتزکریستف6، ایوانز5، ژزو4کرید
آمیز، فرد  شناختی تعمیم مبالغه  در تحریف

مطلب ناخوشایندي را به کل زندگی  نیتر کوچک

                                                             
1.Beck, A.T., Haigh, E.A. 
2.Stirman, S.W. 
3.Pontoski 
4. Creed  
5.Xhezo 
6.Evans 
7. Crits-christoph 

اگر در یک آزمون نمره  مثالً .دهد خود تعمیم می
د ده گوید، این نشان می ضعیفی بگیرد به خود می

که من همیشه در زندگی شکست خواهم خورد و 
به اعتقاد بک  .اي موفق نخواهم شد در هیچ زمینه

، افراد فرآیندهاي تفکر اختصاصی )2015(و هاي 
براي مثال تفکر افراد  .کنند و متفاوتی را تجربه می

افسرده با تفکر افراد مضطرب متفاوت است به 
رد آور یک ف عالوه، ممکن است افکار اضطراب

توان  در واقع می .با فرد دیگر تفاوت داشته باشد
هاي فردي وجود  ها تفاوت گفت که بین انسان

دارد و افراد از وقایع، تعبیر و تفسیرهاي متفاوتی 
هاي ذهنی  به همین دلیل تعداد و نوع سازه .دارند

  .کند و شناختی آنان با یکدیگر فرق می
 آمده به عملهاي  ها با پژوهشاین پژوهش

که مشخص ) 2002(توسط آدیس و برنارد 
هاي شناختی  و تحریف یرمنطقیغنمودند افکار 

عوامل مهمی در ایجاد و تداوم رفتارهاي 
همچنین محققان  .استپاتولوژیک است همسو 

معتقدند که باورهاي منطقی تحصیلی، اثر مستقیم 
کاري تحصیلی و زمان اختصاص یافته  بر اهمال

چنین باورهاي منطقی هم .براي امتحان دارد
ثیر مثبت بر پیشرفت تحصیلی دارد تحصیلی تأ

ها  در تبیین این یافته .)2014اولیویرا و هانزیکر، (
اي محققان ریشۀ رفتارهاي ناسازگارنه را باوره

که این باورها بر  يا گونه بهدانند،  می یرعقالنیغ
روان فرد سلطه دارند و عامل تعیین کننده نحوه 

ر و معنی دادن به رویدادهاست تعبیر و تفسی
  .)2004ماسودار و همکاران، (

 به دستي محققان و نتایج  بر طبق نظریه
توان گفت، افراد آمده از این پژوهش در تبیین می
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داراي اختالل هیجانی به افکار غلط و غیرعقالنی 
 .هاست پردازند و این علت اصلی مشکالت آن می
ایی چون تعمیم ه در افکارشان دچار تحریف ها آن

سازي  زده و شخصی گیري شتاب افراطی، نتیجه
امور هستند و در این افکار منفی ردپاي اسنادهاي 

 .توان دید درونی پایدار و غیرقابل کنترل را می
ها،  واره و طرح خود آیندعالوه بر افکار 

هاي شناختی یا خطاهاي پردازش  تحریف
نگرانی  اطالعات نیز در تبدیل شناختارها به منبع

این  .و تضاد در زندگی افراد نقش دارند
ها باعث بروز نقص بیشتر در انطباق و  تحریف

زا  هاي پرفشار و استرس سازگاري فرد با موقعیت
ها در  گردد و این عدم سازگاري با موقعیت می

هاي کاري نیز وجود داشته و موجبات عدم  محیط
  .)2015استیرمن، (کارآیی شغلی خواهد شد 

   جوشی شناختی زمانی اتفاق ده همپدی
افتد که شخص در بافت فکري خود گرفتار می

به عبارت دیگر  .)2004ماسودا و همکاران، (شود 
ناختی این است که فرد منظور از همجوشی ش

ثیر افکارش قرار گیرد که گویی طوري تحت تأ
شوند رفتار و واقعی هستند و موجب می کامالً

تنظیم رفتاري حاکم شوند و تجربه بر دیگر منابع 
فرد نسبت به نتایج مستقیم، حساسیت کمتري پیدا 

در چنین  .)2014گیالندرز و همکارانش،(کند می
شرایطی فرد دچار استیصال در مدیریت رویدادها 

           بر استرس او  مسئلهشود و همین می
فرد  شود یمجوشی شناختی سبب هم .افزایدمی

اي مناسب بهره ببرد و ي مقابلهنتواند از راهبردها
برایش  توانست میدر نتیجه تمامی رویدادهایی که 

جنبه عادي داشته باشند، تبدیل به یک رویداد 

در واقع آگاهی لحظه به لحظه از  .شوندزا میتنش
تر و مؤثرتري از زندگی  تجارب، احساس زنده

تر و  کند و همچنان که تجارب فعال فراهم می
شود و  وند، آگاهی ناهشیار میش تر می روشن
تر و عمل مؤثر در جهان فراهم  هایی صحیح ادراك

شود  شده که منجر به حس کنترل بیشتر در فرد می
از طریق ایجاد  افتهی سازمانسبک تفکر منطقی و 

تغییر در نگرش، باورها، افزایش اعتماد به نفس 
در حقیقت،  .شود منجر به کاهش استرس می

هاي  طریق بهبود سبک درست اندیشی، از
اي، توانایی فرد را در سازگاري با  مقابله

زا افزایش داده و در نتیجه  هاي استرس موقعیت
اي مؤثر و کارآمد  یادگیري راهبردهاي مقابله

از  .دهد باورهاي غیرعقالنی افراد را افزایش می
هاي پژوهش حاضر عدم همکاري  محدودیت

ها  نامه ل پرسشکامل برخی از افراد نمونه در تکمی
پژوهش به  و همچنین به دلیل گسترده بودن زمینه

بین دیگر و عوامل مختلف نقش متغیرهاي پیش
را ) هاي شناختیتحریف(مالك که متغیر 

  .کنند پرداخته نشده استمی بینی پیش
شود با توجه به همبستگی عوامل لذا پیشنهاد می

  هاي شناختی، با انجام مختلف با تحریف
بین متغیرهاي پیش هاي مشابه و مطالعههشپژو

هاي شناختی همبستگی دیگري که با تحریف
و پژوهش  موردمطالعهتري گسترده طور بهدارند 

  .قرار گیرند
هاي شود با گذراندن دورهپیشنهاد می مضافاً

ضمن  هاي آموزشآموزشی شناختی، در قالب 
خدمت و توانمندسازي کارکنان در کاهش 

جوشی شناختی و رعقالنی، همباورهاي غی
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