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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to
examine factor structure, reliability and validity of
interpersonal cognitive distortions scale (ICDS)
among students of Tabriz university.
Method: The present study is a type of psychometric
and validation studies. The population included all
students of Tabriz university that 368 students of
whom were selected by multi-stage cluster sampling
method, and they were asked to complete
interpersonal cognitive distortions scale (ICDS),
borderline personality scale (STB), and defense style
questionnaire (DSQ-40). The reliability coefficients
of ICDS were calculated through cronbach's alpha
and split-half method. In order to assess the structure
validity and to determine the multifactorial structure
of ICDS, the principal factor analysis with varimax
rotation were used and in order to confirm the
extracted factors, confirmatory factor analysis was
used.
Results: Factor analysis of ICDS, using principal
components analysis with varimax rotation extracted
three factors consisting the unrealistic relationship
expectations,
interpersonal
rejection,
and
interpersonal misperception. The other indexes of
validity (concurrent validity with STB and DSQ, and
scale-subscales correlations), and reliability (internal
consistency and split-half coefficients) have also
been reported. All of them confirmed reliability and
validity of ICSD.
Conclusions: Results showed that the interpersonal
cognitive distortions scale (ICSD) had sufficient
validity and reliability in iranian community, and
can be used in psychological and psychiatric studies.
Keywords: Interpersonal Cognitive Distortions
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چکیده
 روایی و پایایی، هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی:مقدمه
.مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود
. مطالعه حاضر از نوع مطالعات اعتباریابی و روان سنجی است: روش
جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز بـودند که از بین
 نفر به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و از863 آنها
 صفات،)ICDS( آنان خواسته شد مقیاسهای تحریف شناختی بین فردی
) را تکمیلDSQ( ) و پرسشنامه سبکهای دفاعیSTB( شخصیت مرزی
 ضرایب اعتبار پرسشنامه تحریف شناختی بینفردی از طریق آلفای.کنند
 برای بررسی روایی سازه و ساختار.کرونباخ و روش تصنیف محاسبه شد
 و به، از روش تحلیل عاملهای اصلی با چرخش واریماکس،ICDS عاملی
 از مدل تحلیل عاملی تأییدی،منظور تأیید عاملهای استخراج شده
.استفاده شد
 به روش تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخشICDS  تحلیل عاملی:یافتهها
 طرد در روابط بین، سه عامل انتظارات غیرواقعی در روابط،واریماکس
 سایر شاخصهای.فردی و درک نادرست بین فردی را استخراج نمود
روایی (همزمان و همبستگی متقابل خردهمقیاسها و کل مقیاس) و
 همه این.پایایی (ضرایب همسانی درونی و تصنیف) نیز گزارش شده است
شاخصها روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی را تأیید
.کردند
 نتایج حاکی از این است که مقیاس تحریف شناختی بین:نتیجهگیری
) در جامعه ایرانی از روایی و پایایی کافی برخوردار است وICDS( فردی
.میتوان در مطالعات روانشناسی و روان پزشکی مورد استفاده قرار داد
، ساختار عاملی،)ICDS( تحریف شناختی بین فردی:کلید واژه ها
 پایایی،روایی

 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز.1
 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز.2
 کارشناسارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تبریز.8
:* نویسنده مسئول
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مقدمه
غیرمنطقی1

یا تحریفهای
با توجه به رویکرد شناختی-رفتاری ،افکاری که بهعنوان باورهای
شناختی 2در نظر گرفته میشوند بهعنوان عوامل مهمی برای ظهور و تداوم رفتارهای ناکارامد و
اختالالت روانی بهحساب میآیند(الیس2004 ،؛ بک1796 ،؛ بک ،راش ،8شاو 5و همکاران.)1797 ،
سازه تحریف شناختی ،توسط آرون .تی .بک و آلبرت الیس معرفی شده است و بهطور کلی بهعنوان
استداللهای غلطی تعریف میشوند که نقش مهمی را در بروز بسیاری از اختالالت روانی ایفا
میکنند ،بهطوریکه بیشتر مواقع ما فکر میکنیم که قربانی محیط پیرامونمان هستیم و حوادث
بیرونی باعث ناراحتی ،افسردگی و مشکالت بینفردی ما میشود ،و راهحل رهایی از این
روانرنجوریها ،حل و فصل و تغییر این وقایع است ،ولی شناختدرمانگران ،معتقدند نوع تعبیر و
تفسیر غلط افراد از این اتفاقات بیرونی باعث هیجانات منفی آنها میشود .این تعبیر و تفسیر غلط
خودکار و تحت عنوان "تحریفها یا خطاهای شناختی" به ذهن ما خطور میکنند (بک.)1796 ،
از سال ( )1730ادبیات پژوهشی در حوزه تحریف شناختی بر باورهای مربوط به روابط بینفردی
متمرکز شده است (جونس 4و استنتون1733 ،6؛ مولر 9و ون زیل1771 ،3؛ مولر و وندرمرو1779 ،7؛
آدیس 10و برنارد2002 ،11؛ استاکرت 12و بورسیش .)2008 ،18با توجه به اینکه انسان موجودی
اجتماعی است و به روابط بینفردی نیاز دارد ،بسیاری از دانشمندان یکی از شاخصهای سالمتی را
میزان برقراری و حفظ روابط و تشریک مساعی با دیگران ذکر میکنند .افرادی که در این نوع روابط
دچار مشکل هستند ،اغلب دچار اضطرابهای بیهودگی و انزوای روزافزون میشوند .به همین دلیل
برای دور ماندن از رنج و تنهایی و کسب محبت مجبور به برقراری روابط انسانی مؤثر و مفید هستیم
(شاملو1834 ،؛ به نقل از احمدوند.)1832 ،
تحریف شناختی بینفردی 15بهعنوان باورهای بسیار اغراقآمیز ،سفت و سخت ،غیرمنطقی و
مطلق در مورد ماهیت روابط ،و رابطه افراد با دیگران تعریف شده است (الیس .)2008 ،از سویی
احسـاسات و رفتارهای آشفتهای که در روابط بهوجود میآیند ،صرفاً معلول رفتار غلط یکی از
1. irrationalbeliefs
2. cognitivedistortion
3. Rush
4. Shaw
5. Jones
6. Stanton
7. Moller
8. VanZyl
9. VanDerMerwe
10. Addis
11. Bernard
12. Stackert
13. Bursich
14. interpersonalcognitivedistortion
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طرفین یا یک عامل آسیبزای دیگر نیست ،بهطوریکه تا حدود زیادی این خود افراد هستند که
بهدنبال تحریکاتی مثل رفتار غلط ،باعث شکل گرفتن اختالل ارتباطی میشوند .در این رابطه نظریه
منطقی–هیجانی )RET( 1بیان میدارد که آشفتگی یک ارتباط ،بهطور مستقیم به اعمال طرف دیگر
یا شکستهای سخت زندگی مربوط نمیشود ،بلکه بیشتر بهدلیل باور و عقیدهای است که این افراد
در مورد چنین اعمال و شکستهایی دارند .بنابراین  RETدر قلمروی ارتباط ،به افراد میپردازد،
یعنی این رویکرد به جای این که فقط تعامل ها یا صرفاً سیستمی را که افراد در آن قرار دارند،
موردنظر قرار دهد ،افراد را موضوع اصلی اختالل میداند .درمانگران منطقی -هیجانی معتقدند که
تفکر غیرمنطقی در بسیاری از موارد ،تواماً به نوروز فردی و اختالل ارتباطی میانجامد .منظور از
تفکر غیرمنطقی ،تفکری با اغراق زیاد ،انعطافناپذیری بیجا ،غیرعقالنی و بهویژه مطلقگرا است.
افراد ،معموالً این توانایی را دارند ،تا رویدادهای زندگی و روابط خود را بهگونهای کامالً منطقی و یا
غیرمنطقی ،ادراک ،تعبیر و ارزیابی کنند .هرگاه انسانها بهگونهای غیرمنطقی فکر کنند ،توان تفکر
منطقی را از دست خواهند داد و همانند کودکان خودبزرگبین ،چنین حکم خواهند کرد که
رویدادها باید متفاوت از چیزی باشند ،که هستند .از آنجا که این قبیل افراد کنترل کمی بر
رویدادهای زندگی دارند ،در مواجهه با مواردی که بهنظر آنها از آن واقعیت مطلق مورد انتظار فاصله
دارد ،بهسرعت دچار ناکامی و پریشانی میشوند (الیس و دریدن1739 ،2؛ الیس ،سیجل ،8ییجر 5و
همکاران .)1737 ،مطابق با رویکرد منطقی – هیجانی انواع عمده تفکرات غیرمنطقی در روابط ،که
موجب مختلشدن روابط بینفردی میگردد شامل تفکر حکمکنندگی ،4نیازمندی ،6تحمل کم
ناکافی 9و وحشتزدگی3میباشد (الیس و همکاران.)1737 ،
از طرفـی برای بررسی تحریفهای شناخـتی بینفردی ابزارهایی وجـود دارد که برخی برای
زمینههای خانـوادگـی مانـند (مقـیاس باورهای ارتبـاطی) و بـرخی برای مشکالت بیـنفردی
مـانند (مقیاس تحـریف شنـاختی بینفـردی) طــراحی گـردیده است .با این وجـود در مورد
ماهیت و عنـاصر تحـریف شـناختی بینفردی نظـریههـای متـفاوتی وجود دارد ،اما در زمـینه
ساخـتار عـاملی مقیاسهای مربوط به تحریف شـناختی بیـنفردی ،مطـالعات تـحلیل عاملی
انـدکی تـوسـط مـحـققان مخـتلف انجام گرفته است (ایدلسون 7و اپشتین1732 ،10؛ رومنز 11و
1. rationalemotivebehaviortherapy
2. Dryden
3. Sichel
4. Yeager
5. demandingness
6. neediness
7. lowfrustrationtolerance
8. awfulizing
9. Eidelson
10. Epstein
11. Romans
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دبورد1774 ،1؛ حمامچی 2و بویوک اوزتورک2005 ،8؛ روهلینگ 5و رابین .)1736 ،4بهطوریکه
حمام چی و بویوک اوزتورک ( )2005در پژوهشی جهت ارزیابی تحریفهای شناختی در روابط
بینفردی  8عامل طرد در روابط بینفردی ،6انتظارات غیرواقعبینانه در روابط 9و سوءادراک در روابط
بینفردی 3را برای این مقیاس بهدست آوردهاند .رومنز و دبورد ( )1774در پرسشنامه عقاید ارتباطی
زناشویی ،7برای تحریف شناختی در روابط بینفردی  7عامل شامل )1 :ما باید با دیگران در هر زمان
باز و صادقانه باشیم؛  )2ما باید بتوانیم ذهن دیگران را بخوانیم؛  )8ما باید همه چیز را با همدیگر
انجام دهیم؛  )5ما باید قادر به رفع نیازهای دیگران باشیم؛  )4ما باید بتوانیم به خاطر دیگران تغییر
کنیم؛  )6همه چیز باید همیشه بین ما کامل باشد؛  )9سهلگیری روابط؛  )3بدون درگیری در
روابط عاشقانه هرگز کامل نمیشویم و  )7آرمانگرایی عاشقانه معرفی میکنند .روهلینک و رابین
( )1736در مقیاس باورهای خانواده 10که برای اندازهگیری تحریف شناختی بینفردی در میان
مادران ،پدران و نوجوانان ساخته شده است  10عامل را معرفی میکنند که از این عوامل  6عامل
تباهی ،اطاعت ،کمال گرایی ،سوءقصد ،تأیید و سرزنش خود تحریف شناختی مادران و پدران و 5
عامل بی عدالتی ،تباهی ،استقالل و تأیید تحریف شناختی بینفردی نوجوانان را اندازهگیری میکند.
همچنین عالوهبر موارد فوق یکی دیگر از این ابزارها ،سیاهه باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتین
( )1732است که تحریف شناختی در روابط را در  4عامل مخالفت مخرب (ویرانگر) ،سوءتعبیر
انتظارات ،تغییرناپذیری همسر ،کمالگرایی جنسی و تفاوتهای جنسی ارزیابی میکند.
آنچه مسلم است ،نظریهها و مدلهای تحریف شناختی بینفردی ،ساختار آن را متشکل از عوامل
و مؤلفههای مختلفی میدانند .این مؤلفهها گاهی به عوامل درونی و شخصیتی (ملتون 11و
شالنبرگ )2009 ،12و گاهی نیز به شرایط اجتماعی و زمینههای فرهنگی (داردن 18و مارکز،15
 )1777مرتبط میشوند .همچنین بهنظر میرسد تحریف شناختی نقش کلیدی در مؤلفههای
روانشناختی همچون خشونت ،بیقراری ،افسردگی و روابط بینفردی آشفته داشته باشد .از اینرو
شناخت درست و مطابق با واقعیت ،عامل مهمی برای آگاه شدن از زوایای مثبت زندگی است.
1. Debord
2. Hamamci
3. Büyüköztürk
4. Roehling
5. Robin
6. interpersonalrejection
7. unrealisticrelationshipexpectation
8. interpersonalmisperception
9. relationshipbeliefsquestionnare
10. familybeliefsinventory
11. Melton
12. Schulenberg
13. Darden
14. Marks
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عدمآگاهی یا شناخت نادرست ،انسان را در تحلیل آنچه پیرامونش اتفاق میافتد دچار اشتباه میکند
و این امر در سازگاری بعدی افراد تأثیر میگذارد و میتواند ارتباطات بینفردی را تحتالشعاع قرار
دهد (حسینزاده .)1839 ،به همین سبب فهم بیشتر ما از فرآیندهای زمینهساز روانشناختی و
عوامل پیشبینیکننده تحریف شناختی بینفردی ،میتواند به درک بهتر ما از این تحریفها منجر
شود .بهطوریکه با شناسایی عوامل ایجادکننده و تداوم بخش یک اختالل میتوان آن را بهصورت
مؤثر و کارآمد پیشبینی و کنترل کرد.
از اینرو با توجه به تفاوتها و در برخی مواقع تناقضهای موجود در عوامل تشکیلدهنده تحریف
شناختی بینفردی ،بهویژه متأثر بودن آن از شرایط و زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و نقش کلیدی
تحریف شناختی در مشکالت روانشناختی و بینفردی ،میتوان این مسأله را مطرح کرد که با در
نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی ،مذهبی و خانوادگی در دانشجویان ایرانی ،ساختار عاملی و
ویژگیهای روانسنجی تحریف شناختی بینفردی در این افراد چگونه است و تا چه اندازه با
ساختارهای موجود همخوانی یا تفاوت دارد؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی  1872-78تشکیل
میدهند .با توجه به حجم جامعه فوق ،تعداد  894نفر براساس فرمول نمونهگیری کوکران انتخاب
شدند (سرمد ،بازرگان و حجازی .)1833 ،برای انتخاب نمونه این پژوهش از شیوهی نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای استفاده شد ،بدینصورت که از بین  28دانشکده دانشگاه تبریز 5 ،دانشکده و
از هر دانشکده  10کالس و از هر کالس  10نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدند .معیارهای ورود
نمونهی آماری به پژوهش ،رضایت و تمایل به همکاری در پژوهش و معیارهای خروج نمونه و تمایل
نداشتن به شرکت در مطالعه بود .همچنین به همهی آزمودنیها اطمینان داده شد که پاسخهای آنان
محرمانه خواهد بود .پس از اجرا و جمعآوری پرسشنامهها ،تعداد  82پرسشنامه که بهطور ناقص
تکمیل شده بودند و یا این که آزمودنیها به دالیل مختلف ،دقت کافی در پاسخگویی نداشتند،
حذف گردید و تحلیل بر روی  863نفر صورت گرفت.
ابزار
1

مقیاس تحریفهای شناختی بینفردی )(ICDS

این مقیاس توسط حمامچی و بویوک اوزتورک ( )2005جهت ارزیابی تحریفهای شناختی در
روابط بین فردی بر مبنای نظریه شناختی آرون تی بک ساخته شده است .مقیاس دارای  17گویه
است که شامل سه خردهمقیاس طرد در روابط بینفردی ،انتظارات غیرواقعبینانه در روابط و سوءادراک
1. Interpersonal Cognitive Distortions Scale
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(درک نادرست) در روابط بینفردی میشود .مطالعات روانسنجی کیفیت روانسنجی باالیی را برای
این مقیاس گزارش کرده اند .پایایی آن از طریق همسانی درونی توسط آلفای کرونباخ و همچنین از
طریق آزمون مجدد پس از دو هفته برای کل مقیاس بهترتیب ( )0/95 ،0/69و برای
خردهمقیاسهای طرد در روابط بینفردی ( ،)0/90 ،0/98انتظارات غیرواقعبینانه در روابط (،0/66
 )0/96و سوءادراک در روابط بینفردی ( )0/95 ،0/58بهدست آمده است (حمامچی و بویوک
اوزتورک .)2005 ،روایی آن از طریق همبستگی با مقیاس باورهای غیرمنطقی ،مقیاس افکار خودکار
و مقیاس گرایش به تعارض در روابط بینفردی بهترتیب  0/48 ،0/54و  0/48بهدست آمده که
همگی در سطح ( )p<0/01معنیدار بودهاند (حمامچی و بویوک اوزتورک .)2005 ،
پرسشنامه سبکهای دفاعی)DSQ-40( 1

پرسشنامه سبکهای دفاعی اندرز ،2سینگ 8و باند 50 )1778( 5سؤال دارد که در مقیاس 7
درجهای لیکرت (از کامالً موافق تا کامالً مخالف)  20مکانیسم دفاعی را برحسب سه سبک دفاعی
رشد یافته ،روان آزرده و رشد نایافته میسنجد .سؤالهای  27 ،25 ،21 ،9 ،4 ،8 ،2و  84سبک
دفاعی رشد یافته ،سؤالهای  85 ،88 ،23 ،19 ،11 ،6 ،1و  50سبک دفاعی روان آزرده و بقیه
سؤالها سبک دفاعی رشد نایافته را تعیین میکند .مکانیسمهای دفاعی رشد یافته شامل واالیش،
شوخطبعی ،پیشبینی و فروشانی 4و سبک دفاعی روان آزرده شامل ابطال ،نوعدوستی کاذب،6
آرمانیسازی و واکنش متضاد 9است ،سبک دفاعی رشد نایافته نیز از دوازده مکانیسم دفاعی
فرافکنی ،پرخاشگری نافعال ،3عملیسازی ،7مجزاسازی ،ناارزندهسازی ،10خیالپردازی اوتیستیک،
انکار ،جابهجایی ،تفرق ،11دوپارگی ،12دلیلتراشی و بدنیسازی تشکیل شده است .ضریب آلفای
کرونباخ برای سؤالهای هر یک از سبکهای دفاعی توسط اندرز و همکاران ( )1778رضایتبخش
توصیف شده است .ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سبکهای دفاعی در
پژوهشهای انجام شده در ایران برای مردان  0/31و برای زنان  0/67گزارش شده است
(حیدرینسب1834 ،؛ بشارت.)1870 ،1836 ،
1. Defense Style Questionnare
2. Andrews
3. Singh
4. Bond
5. suppression
6. psedu-altruism
7. reactionformation
8. passive-aggresive
9. actingout
10. devaluation
11. dissociation
12. splitting
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مقیاس صفات شخصیت مرزی)STB( 1

این مقیاس بخشی از پرسشنامه ی صفات اسکیزوتایپی و مقیاس صفات شخصیت مرزی است که
توسط کالریج 2و بروکز )1735( 8ساخته شده است و بهصورت بلی/خیر جواب داده میشود .جواب
بلی نمره  1و جواب خیر نمره صفر میگیرد .محمدزاده ،گودرزی ،تقوی و همکاران ( )2004با
انطباق نسخه ویرایش شده این آزمون با مالکهای راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
( 20 )DSM-IVماده معرفی کردهاند که  8عامل ناامیدی ( 9ماده) ،تکانشگری ( 9ماده) و عالیم
تجزیهای و پارانوئیدی وابسته به استرس ( 6ماده) را میسنجد .ضرایب پایایی بهوسیله بازآزمایی در
فاصله چهار هفته برای کل مقیاس شخصیت مرزی  0/35و خردهمقیاسهای ناامیدی ، 0/48
تکانشگری  0/92و عالیم تجزیهای و پارانوئیدی وابسته به استرس  0/40گزارش شده است.
همچنین ضرایب آلفا برای کل مقیاس  0/99و برای خردهمقیاسهای ناامیدی  ،0/65تکانشگری
 0/43و عالیم تجزیهای و پارانوئیدی وابسته به استرس  0/49میباشد(محمدزاده و همکاران،
.)2004
روش کار
مقیاس تحریف شناختی بینفردی توسط حمامچی و بویوک اوزتورک ( )2005در دو نسخه ترکی
استانبولی و انگلیسی تهیه شده است .جهت ترجمه و آمادهسازی این مقیاس گامهای زیر برداشته
شد .برای اینکه مفاهیم و اصطالحات سازندگان پرسشنامه دقیقاً به فارسی ترجمه شود ،هر دو نسخه
مقیاس به فارسی ترجمه شد و از دو نفر متخصص زبان انگلیسی و ترکی استانبولی درخواست شد
که مجدداً نسخه فارسی را به انگلیسی و ترکی استانبولی بازترجمه کنند ،بدینترتیب ترجمهها و
بازترجمهها با یکدیگر مقایسه شدند و تفاوت چندانی بین نسخههای ترجمه شده ،باز ترجمه و
نسخه اصلی در دو زبان انگلیسی و زبان ترکی استانبولی وجود نداشت و در پایان نسخه فارسی
مقیاس تحریف شناختی بینفردی ( )ICDSتهیه گردید .سپس آزمون حاصله بهصورت آزمایشی
اجرا شد و اشکاالت پیش آمده برای کاربرد نهایی آزمون اصالح و رفع شد و از قابلیت کاربرد آن
اطمینان حاصل گردید.
روش اجرا و تحلیل
پس از اخذ مجوز الزم از دانشکده روانشناسی و هماهنگی با سایر دانشکدهها ،ابتدا به دانشکدههای
محل پژوهش مراجعه شد و پس از انتخاب کالسها در هر دانشکده ،نخست محقق خود را به

1. Schizotypal Traitquestionnaire-Bform
2. Claridge
3. Broks
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دانشجویان معرفی و هدف تحقیق را بیان کرد .سپس سؤاالت مقیاس تحریف شناختی بینفردی
( )ICDSدر اختیار آنها قرار داده شد.
به منظور سنجش ساختار عاملی ،روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بینفردی ()ICDS
روشها و تحلیلهای آماری زیر بهکار گرفته شد .مشخصههای آماری مجموعه مواد پرسشنامهها با
استفاده از روشهای متداول در آمار توصیفی با نرمافزار  SPSSنسخه  21تعیین شد .ضرایب اعتبار
(همسانی درونی) پرسشنامهی تحریف شناختی بینفردی از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ و
ضریب تصنیف برآورد گردید .برای بررسی روایی سازه و تعیین این مطلب که محتوای پرسشنامهی
تحریف شناختی بین فردی از چندعامل اشباع شده ،از روش تحلیل عامل مشترک( 1یا تحلیل
مؤلفههای اصلی )2استفاده شد و با چرخش 8واریماکس مورد سنجش قرار گرفت .همچنین پس از
انجام تحلیل عامل اکتشافی ،بهمنظور تأیید عاملهای استخراج شده ،مدل تحلیل عاملی تأییدی با
استفاده از نرمافزار  AMOSنسخه  21بهکار گرفته شد.
یافتهها
جدول ( )1شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش را نشان میدهد.

1. principalfactoranalysis
)2. principalcomponentanalysis(PC
3. rotation
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جدول  :1شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش
متغیر ها

میانگین

انحراف معیار

محرومیت هیجانی

18/69

6/20

رهاشدگی/بیثباتی

12/75

4/57

بیاعتمادی/سوءرفتار

11/37

4/18

انزوای اجتماعی/بیگانگی

12/27

4/51

نقص/شرم

10/26

4/19

شکست

10/29

4/68

طرحواره های

وابستگی/بیکفایتی

10/11

4/29

ناسازگار

آسیبپذیری نسبت به ضرر/بیماری

10/82

4/30

اولیه

خودتحولنیافته

11/93

4/89

اطاعت

10/97

4/53

ایثار /از خودگذشتگی

16/30

4/12

بازداری هیجانی

18/97

4/36

معیارهای سرسختانه  /عیبجویی افراطی

13/02

4/71

-استحقاق /بزرگمنشی

16/11

4/54

خویشتنداری /خودانضباطی ناکافی

18/36

5/38

رشد یافته
نروتیک
رشد نایافته

51/39
56/32
112/02

7/69
10/42
28/80

طرد در روابط بین فردی
انتظارات غیرواقعی در روابط
درک نادرست بینفردی
تحریف شناختی بینفردی کل

17/87
20/57
9/55
59/82

4/86
4/44
2/66
10/61

ناامیدی
تکانشگری
عالیم تجزیهای و پارانوئیدی وابسته به
استرس
عالیم مرزی کل

2/19
2/65

2/01
1/94

1/41

1/41

6/82

5/23

مکانیسمهای
دفاعی سه گانه
تحریف شناختی
بین فردی

عالیم شخصیت
مرزی

تحلیل عامل اکتشافی
بارتلت2

نخست ،قابلیت تحلیل عاملی از طریق آزمون کایرز-مایر-اولکین )kmo( 1و مقیاس کرویت
بررسی شد .مقدار مقیاس کایرز -مایر -اولکین (  ،)0/32بیانگر کفایت دادهها برای انجام تحلیل
عاملی است و آزمون کرویت بارتلت ( )p<0/0001 ،df=191 ،x2=2299/88نیز نشان میدهد که
ماتریس همبستگی داده ها در جامعه صفر نیست و سؤاالت مقیاس به تعدادی از عوامل زیربنایی
قابل تقلیل است.

1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. bartlett'stestofsphericity
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با توجه به نتایج آزمونهای مذکور ،تحلیل عامل اکتشافی بهصورت تحلیل مؤلفههای اصلی با
روش واریماکس بر روی  17سؤال مقیاس تحریف شناختی بینفردی انجام شد .برای تعیین تعداد
عاملها از مالک ارزشهای ویژه 1باالتر از یک و نمودار اسکری 2استفاده شد .نتایج نشان داد که این
مقیاس  8عامل دارد که در مجموع  53/92درصد از واریانس کل مقیاس را تعیین میکند.
عاملهای استخراج شده ،درصد تبیینکنندگی واریانس و درصد تجمعی واریانس تبیین شده هر یک
از عاملها در جدول ( ) 2ارائه شده است .همچنین نمودار شیب دامنه کتل ( اسکری) نیز نشان
میدهد که گویههای مقیاس در  8عامل دارای مقدار ویژه بزرگتر از  1هستند (شکل .)1
جدول  :2مشخصههای آماری  3عامل مقیاس تحریف شناختی بینفردی بعد از چرخش واریماکس
به روش مؤلفههای اصلی
شاخص آماری

درصد تبیینکنندگی

درصد تجمعی واریانس

واریانس

تبیین شده

1

8/900

17/598

17/598

2

8/841

19/684

89/103

3

2/206

11/618

53/920

ارزش ویژه
عوامل فرضی

شکل  :1نمودار سنگریزهای (اسکری) ارزشهای ویژه عاملها

در ادامه ماتریس سؤاالت و عوامل استخراجی قبل از چرخش و بعد از چرخش واریماکس در
جدول ( )8ارائه شده است .براساس جدول ( )8سؤاالت  13 ،11 ،4 ،14 ،19 ،7 ،16 ،15تحت
1. eigenvalues
2. screeplot
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پوشش عامل اول ،سؤاالت  18 ،10 ،8 ،12 ،17 ،2 ،5و  1تحت پوشش عامل دوم ،و سؤاالت ،9 ،6
 3تحت پوشش عامل سوم قرار میگیرند .همچنین نامگذاری عوامل استخراجی بدین صورت بود که
عوامل به دست آمده ،با توجه به محتوای سؤاالت هر عامل و مقایسه سؤاالت بهدست آمده در این
پژوهش برای هر عامل با سؤاالت بهدست آمده برای هر عامل در مطالعه حمامچی و بویوک اوزتورک
( )2005یعنی عوامل سهگانه پرسشنامه اصلی صورت گرفت .با این تفاوت که در مطالعه حمامچی و
بویوک اوزتورک ( ،)2005طرد در روابط بینفردی به عنوان عامل اول ،انتظارات غیرواقعی در روابط
بهعنوان عامل دوم و درک نادرست بینفردی بهعنوان عامل سوم گزارش شده است ،در حالیکه در
این پژوهش ،انتظارات غیرواقعی در روابط بهعنوان عامل اول ،شامل سؤاالت،11 ،16 ،4 ،7 ،19 :
14 ،15 ،13؛ طرد در روابط بینفردی بهعنوان عامل دوم ،شامل سؤاالت،8 ،5 ،12 ،18 ،17 ، 2 :
1 ،10؛ و درک نادرست بینفردی بهعنوان عامل سوم ،شامل سؤاالت 3 ،9 ،6 :بهدست آمد که بهجز
ترتیب قرارگیری عاملها سؤاالت هر عامل مطابق با پژوهش حمامچی و بویوک اوزتورک ()2005
است.
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جدول  : 3ماتریس سؤاالت و عوامل استخراجی قبل و بعد از چرخش واریماکس
قبل از چرخش واریماکس
شماره

بعد از چرخش واریماکس

مؤلفهها

سؤال

1

19
3
14
15
2
16
13
11
7
10
4
12
8
18
5
17
1
9
6

0/649
0/609
0/495
0/492
0/462
0/488
0/448
0/487
0/427
0/577
0/570
0/597
0/560
0/541
0/596
0/582
0/861
0/485
0/414

2

شماره
3
-0/580
0/861

-0/848
0/526
-0/528
-0/881
-0/587
0/520
-0/511
0/513
0/523
0/452
0/530
0/508
-0/924
-0/916

مؤلفهها

سؤال

1

15
16
7
19
14
4
11
13
5
2
17
12
8
10
18
1
9
6
3

0/677
0/677
0/636
0/636
0/684
0/617
0/610
0/435

2

3

0/919
0/668
0/642
0/656
0/655
0/628
0/413
0/576

0/829

0/330
0/365
0/683

تحلیل عامل تأییدی
در پژوهش حاضر ،تحلیل عامل تأییدی برای برازش مدل سه عاملی مقیاس تحریف شناختی
بینفردی ،با استفاده از نسخه  21نرمافزار  Amosمورد بررسی قرار گرفت.
شاخصهای برازش

مدل1

به طور کلی برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد .در این
پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهای خی  ،)X2( 2شاخص برازندگی
( ،)GFIشاخص اصالح شده برازندگی ( ،)AGFIشاخص نرم شده برازندگی ( ،)NFIشاخص برازندگی
تطبیقی ( )CFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEAاستفاده
شده است .نسبت خی  2به درجه آزادی ( )X2/DFبه حجم نمونه خیلی وابسته است و نمونه بزرگ
کمیت خی  2را بیش از آنچه بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد ،افزایش میدهد .ایدهآل
)1. Confirmatory Factor Analysis(CFA
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است که مقدار خی  2دارای سطح معنیداری بیشتر از  0/04باشد یا مقدار خی  2تقسیم بر درجه
آزادی ( )X2/DFبین  2و  8یا کمتر از  4باشد ( هومن .)2004 ،با توجه به مقدار گزارش شده این
شاخص در جدول ( ،)5مقدار ( )X2/DFبرابر با  1/22است که نشان میدهد مدل برازش خوبی دارد.
اما با توجه به اینکه حجم نمونه در این پژوهش بیش از  200نفر است از شاخصهای دیگری برای
مناسب بودن برازش مدل بهره گرفته شده است .شاخص ( 0/74 ،)GFIگزارش شده است که برازش
خوب مدل را نشان میدهد .شاخصهای ( )GFIو ( )AGFIبین صفر و یک متغیر هستند و هر
چقدر به یک نزدیک شوند ،برازش مدل بهتر میشود .همچنین برای بررسی این مطلب که یک مدل
بهخصوص در مقایسه با سایر مدلهای ممکن از نظر تطبیق مجموعهای از دادههای مشاهده شده تا
چه حد خوب عمل میکند ،از شاخصهای نرم شده برازندگی ( )NFIو شاخص برازش تطبیقی
( )CFIاستفاده شد .به اعتقاد گفن ،1استراب 2و بودرین )2000( 8مقادیر باالی  0/3برای ( )NFIو
باالی  0/7برای ( ) CFIحاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحی شده در مقایسه با سایر مدلهای
موجود است .در نهایت ،برای بررسی اینکه مدل موردنظر چگونه برازندگی و صرفه جویی را با هم
ترکیب می کند ،از شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA
استفاده شد .این شاخص برای مدلهای خوب  0/04و کمتر است ،با این حال برازش از  0/04تا
 0/03نیز متوسط و از  0/03تا  0/10برازش قابل قبول ولی ضعیفی محسوب می شود (الورنس،5
گلن 4و گارینو)2006 ،6؛ همچنین مدلی که در آن ،این شاخص  0/10یا بیشتر باشد ،برازش ضعیفی
دارد (هومن .) 2004 ،به طور کلی شاخص های نیکویی برازش برای مدل مفروض در سطح خوبی
قرار دارند .نتایج برازش مدل در جدول ( )5و نتایج تحلیل عامل تأییدی در شکل ( )2ارائه شده
است.

1. Gefen
2. Strub
3. Boudrean
4. Lawrence
5. Glenn
6. Guarino
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شکل  :2الگوی تحلیل عامل تائیدی مدل  3عاملی
جدول :4شاخصهای نیکویی برازش برای تحلیل عامل تائیدی مدل  3عاملی
شاخصها
مدل 3
عاملی

X2

df

X2/df

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

p

148/61

124

1/22

0/76

0/75

0/77

0/78

0/02

0/052

با توجه به نتایج جدول ( )5مشاهده میشود که شاخصهای برازش مدل  8عاملی مقیاس
تحریف شناختی بین فردی در حد مناسبی است .بنابراین با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی،
میتوان نتیجه گرفت که ساختار مقیاس تحریف شناختی بین فردی ( )ICDSدر بین دانشجویان
ایرانی  8عامل است .همچنین در شکل ( )2بارهای عاملی و میزان خطای گویههای هر یک از عوامل
ارائه شده است .تمامی بارهای عاملی هر سه عامل از لحاظ آماری معنادار هستند (.)0/0001

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

69

سال دوم ،شمارة سوم ،پاییز و زمستان 3131

روایی همزمان
بهمنظور بررسی روایی همزمان مقیاس تحریف شناختی بین فردی ( )ICDSاز اجرای همزمان
مقیاس صفات شخصیت مرزی (محمدزاده و همکاران )2004 ،و پرسشنامه سبکهای دفاعی
(DSQ-40؛ اندرز ،سینگ و باند )1778 ،استفاده شد ،بهطوریکه تعداد  863نفر از شرکتکنندگان
پژوهش همزمان به سؤاالت  8پرسشنامه جواب دادند.
نتایج تحلیل نشان داد که مقیاس تحریف شناختی بین فردی و زیر مؤلفههای آن (انتظارات
غیرواقعی در روابط ،طرد در روابط بین فردی ،درک نادرست بین فردی) با نمره کل شخصیت مرزی
و زیرمقیاسهای آن (ناامیدی ،تکانشگری و عالیم تجزیهای و پارانوئیدی وابسته به استرس) رابطه
معنیداری در سطح ( )0/01دارند .ولی بین مؤلفه درک نادرست بین فردی و عالیم تجزیهای و
پارانوئیدی وابسته به استرس ،این همبستگی در سطح ( )0/04معنیدار است .همچنین تحریف
شناختی بین فردی کل و زیرمؤلفههای آن با سبکهای دفاعی روان آزرده و رشد نایافته همبستگی
معنیداری در سطح ( )0/01دارند ،ولی این همبستگی در میان مؤلفه طرد در روابط بین فردی و
سبک روان آزرده در سطح ( )0/04معنیدار است .با این وجود ،تحریف شناختی بین فردی کل و
زیرمقیاسهای آن با سبک دفاعی رشد یافته رابطه معنیداری ندارند .جدول ( )4همبستگی بین
مقیاس تحریف شناختی بین فردی کل و زیرمؤلفههای آن را با مقیاس صفات شخصیت مرزی و
پرسشنامه سبکهای دفاعی نشان میدهد.
جدول  :5همبستگی بین پرسشنامههای  ،BPD ،ICSDو  DSQبهمنظور بررسی روایی همزمان ))n=363
کل تحریف
شناختی بین
فردی

انتظارات غیر واقعی در
روابط

طرد در
روابط
بین فردی

درک نادرست
بین فردی

**0/50

**0/28

**0/87

**0/20

ناامیدی

**0/89

**0/22

**0/50

**0/17

تکانشگری

**0/85

**0/29

**0/81

**0/19

عالیم تجزیه ای

**0/25

**0/19

**0/28

*0/18

سبک رشد یافته

-0/06

-0/05

-0/07

0/08

سبک روان آزرده

**0/23

**0/23

*0/12

**0/23

سبک رشد نایافته

**0/50

**0/27

**0/85

**0/23

کل شخصیت مرزی

** P < 0/01

* P < 0/05

روایی سازه
برای بررسی روایی سازه مقیاس تحریف شناختی بین فردی همبستگی بین زیر مقیاسها با یکدیگر
و همچنین با نمره کل در جدول ( )6گزارش شده است.
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جدول  :6همبستگی بین زیر مقیاس ها با نمره کل
زیرمقیاسها

1

2

3

نمره کل پرسشنامه

1

1

**0/88

**0/40

**0/31

2

**0/88

1

**0/87

**0/99

8

**0/87

**0/404

1

**0/91
** P < 0/01

نتایج جدول ( )6نشان می دهد که زیرمقیاسهای  ICDSدر سطح باالیی با نمره کل تحریف
شناختی بین فردی و همچنین با یکدیگر همبستگی دارند ،از اینرو میتوان نتیجه گرفت که تمام
زیرمقیاسهای این آزمون ،سازه معینی را اندازهگیری میکنند.
پایایی (ثبات درونی) و پایایی تصنیف مقیاس تحریف شناختی بین فردی
پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب تصنیف (دو
نیمه کردن) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تجزیه و تحلیل در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  :3پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دانشجویان ایرانی ))n=363
مقیاس

آلفای کرونباخ ()n=363

ضریف تصنیف (دو نیمه کردن)

انتظارات غیر واقعی در روابط

0/32

0/96

طرد در روابط بین فردی

0/97

0/97

درک نادرست بین فردی

0/31

0/90

تحریف شناختی بین فردی کل

0/34

0/99

بحث و نتیجهگیری
بدون تردید یکی از هدفهای عمده مطالعات و پژوهشها در حیطه روانشناسی ،توسعه و تبیین
مدلها و نظریههایی است که بتواند دانش و ادراک کارشناسان و صاحبنظران را درباره رفتار افزایش
دهد و امکان مداخله های گوناگون درمانی و مشاوره را برای بهبود رفتار و مشکالت روانی در اختیار
دستاندرکاران قرار دهد .از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی و ویژگیهای
روانسنجی (روایی و پایایی) مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دانشجویان ایرانی انجام گرفت.
ساختار عاملی مقیاس تحریف شناختی بین فردی ( )ICDSبه روش تحلیل مؤلفههای اصلی با
چرخش واریماکس در نمونهای به حجم  863نفر انجام گرفت و  8عامل انتظارات غیرواقعی در
روابط ،طرد در روابط بین فردی و درک نادرست بین فردی استخراج شدند .این سه عامل 0/57
درصد واریانس را تبیین کردند که بیشترین بار عاملی مربوط به عامل اول و کمترین آن مربوط به
عامل سوم بود .نتایج این پژوهش با یافتهی حمام چی و بویوک اوزتورک ( )2005مبتنی بر مؤلفهای
بودن مقیاس تحریف شناختی بین فردی شامل  8عامل اساسی و همچنین مبنی بر وجود سه عامل
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انتظارات غیر واقعی در روابط ،طرد در روابط بین فردی و درک نادرست بین فردی هماهنگی دارد.
ولی با وجود شباهت ،ساختار آن متفاوت است .بهطوریکه در پژوهش نامبرده ترتیب عوامل به
صورت طرد در روابط بین فردی ،انتظارات غیرواقعی در روابط و درک نادرست بین فردی است که
در این پژوهش ترتیب عوامل بهصورت انتظارات غیرواقعی در روابط ،طرد در روابط بین فردی و
درک نادرست بین فردی بهدست آمد .علت این تفاوت ساختاری ،شاید ناشی از نقش عوامل فرهنگی
و اجتماعی باشد .بهطوریکه معموالً در کشور ما وقتی روابط بین فردی افراد با مشکلی مواجه شده
و مختل می گردد ،علت این امر ممکن است بیشتر ناشی از انتظارات زیاد افراد در روابط خود با
دیگران باشد .از این رو عامل انتظارات غیرواقعی در روابط در جامعه ما بهعنوان اولویت اول گزارش
شده و اهمیت بیشتری دارد و طرد در روابط بین فردی و درک نادرست بین فردی بهترتیب در
اولویت دوم و سوم قرار گرفتهاند .این یافته با نظریه الیس ( )2004همخوانی دارد بهطوریکه او
اساسیترین نوع تفکر غیرمنطقی در روابط را تفکر حکمکنندگی معرفی میکند که برخاسته از
فلسفه لزوم در مقابل تمایل است .در این نوع تفکر افراد به سهولت و خیلی عادی بهجای اینکه ،به
داشتن ویژگیهایی در روابط خود اظهار تمایل کنند ،به غلط وجود آن ویژگیها را در خود ،دیگران
و محیط الزامی تلقی میکنند ،بهعنوان مثال ،هرگاه شما بهگونهای جزمی ،رفتار یا ویژگی خاصی را
از دیگران متوقع و انتظار داشته باشید ،با برآورده نشدن آن بهطور اجتنابناپذیری دچار احساس
خشم ،عصبانیت و شکست خواهید شد و بدین ترتیب روابط بین فردی مختل میشود .همچنین در
این راستا الیس و درایدن ( )1739مطرح کردند که احساسات و رفتارهای آشفتهای که در روابط
بهوجود میآیند ،صرفاً معلول رفتار غلط یکی از طرفین یا یک عامل آسیبزای دیگر نیست و
میتوان گفت که تا حدود زیادی این خود افراد هستند که بهدنبال تحریکاتی مثل رفتار غلط ،باعث
شکل گرفتن اختالل ارتباطی میشوند .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی بر روی  8عامل
استخراج شده در این پژوهش نشان داد که الگوی نظری با دادههای تجربی برازش مطلوبی دارد و
حاکی از این امر است که مقیاس تحریف شناختی بین فردی از روایی سازه مطلوبی برخوردار است.
همچنین برازش مدل گزارش شده با پژوهش حمامچی و بویوک اوزتورک ( )2005هماهنگ است.
جهت سنجش روایی سازه مقیاس ،عالوهبر روایی عاملی ،همبستگی خردهمقیاسها با کل مقیاس
محاسبه شد که این همبستگی بین  0/91تا  0/31بهدست آمد که از نظر روانسنجی مطلوب است.
همچنین همبستگی بین عاملها هم بین  0/88تا  0/40بود که نشان میدهد ،عاملها ضمن اینکه
از یکدیگر مستقل هستند با کل مقیاس و نیز با یکدیگر همبستگی مناسبی دارند و چون هر کدام
عاملهای جداگانه ای هستند ،همبستگی پایین و معنادار با یکدیگر دارند که حکایت از روایی
مطلوب مقیاس تحریف شناختی بین فردی دارد این یافته با یافتهی حمامچی و بویوک اوزتورک
( )2005همسو است.
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در رابطه با روایی همزمان نتایج نشان داد که مقیاس تحریف شناختی بین فردی با مقیاس
صفات شخصیت مرزی همبستگی  0/50دارد ،همچنین با مؤلفههای سبک روان آزرده و سبک رشد
نایافته پرسشنامه سبکهای دفاعی بهترتیب همبستگی  0/50و  0/23دارد که این ضرایب نشان
می دهند ،مقیاس تحریف شناختی بین فردی از روایی همزمان مطلوبی برخوردار است .این یافته با
یافتههای حمامچی و بویوک اوزتورک ( )2005که همبستگی این مقیاس را با مقیاس عقاید
غیرمنطقی و مقیاس افکار خودکار بهترتیب  0/45و  0/48گزارش کردهاند همسو است.
بهمنظور مطالعه پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی ( )ICDSاز دو روش همسانی درونی و
تصنیفی استفاده شد .بهطوریکه ضریب پایایی برای کل مقیاس و عاملهای آن در هر دو ضریب
همسانی درونی و تصنیفی بین  0/90تا  0/34گزارش شد که بیانگر این است که مقیاس تحریف
شناختی بین فردی از ثبات و پایایی مطلوبی برخوردار است و زیاد دستخوش تغییرات وضعی
نمیشود و چون تحریفات شناختی در روابط را میسنجد در طول زمان دارای ثبات کافی میباشد.
همچنین ضریبهای گزارش شده در این پژوهش از ضرایب گزارش شده توسط حمامچی و بویوک
اوزتورک ( )2005که بین  0/58تا  0/69بوده ،مطلوبتر است.
بهطور کلی ضرایب همبستگی گزارش شده در این پژوهش مشابه همان ضرایبی است که مؤلفان
مقیاس در فرهنگ اصلی گزارش کرده بودند ،این یافتهها نشانگر ساده و سلیس بودن گویههای
مقیاس ،چه در زبان ترکی استانبولی و چه در زبان فارسی است و این که انطباق نسخه اصلی با
فرهنگ ایرانی بهصورت مطلوب انجام گرفته است.
در پژوهش حاضر امکان دسترسی به زوج های متقاضی طالق و افراد با مشکالت خانوادگی یا
زناشویی میسر نشد و براساس این محدودیت ،پیشنهاد میشود مقیاس حاضر روی گروههای
متقاضی طالق یا زوجهای مراجعهکننده به کلینیکهای مشاوره زناشویی نیز اعتباریابی گردد ،چرا
که شناسایی تحریفهای شناختی بین فردی در زوجهای مشکل دار و آگاه کردن آنها نسبت به این
تحریفها می تواند در بهبود روابط بعدی آنها مؤثر باشد.
تقدیر و تشکر
مقاله حاضر مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد مصوب روانشناسی عمومی دانشگاه تبریز است.
نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه ی دانشجویان و کسانی که در این پژوهش ما را یاری
نمودند تقدیر و تشکر به عمل آورند.
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