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  چكيده

. داختالل شخصيت افسرده يكي از اختالالت پايدار شخصيتي است كه در دراز مدت ممكن است به اختالالت افسردگي اساسي و افسرده خويي منجر شو
از ) زن 54 مرد و44(نفر  98شركت كنندگان، . ل شخصيت افسرده بودهاي ناكارآمد و افكار خودآيند با اختالهدف پژوهش حاضر بررسي رابطه نگرش

هاي ناكارآمد، پرسشنامه اي انتخاب شدند و مقياس نگرشهاي علوم انساني دانشگاه تبريز بود كه به روش نمونه گيري خوشهدانشجويان كارشناسي دانشكده
نتايج نشان داد كه نگرش هاي ناكارآمد، ميزان باور به افكار خودآيند و همچنين فراواني  .اختالل شخصيت افسرده و پرسشنامه افكار خودآيند را تكميل كردند

هاي ناكارآمد و فراواني افكار خودآيند، توانستند اختالل شخصيت افسرده را در تحليل رگرسيون نگرش. افكار خودآيند با اختالل شخصيت افسرده رابطه دارد
  . تبيين كنند
  هاي ناكارآمد؛ افكار خودآيند؛ اختالل شخصيت افسرده نگرش: ها كليد واژه

  

  مقدمه
ها و رفتارهاي مبتني بر افسردگي است كه از آغاز بزرگ سالي شروع و با حاالتي مثل اختالل شخصيت افسرده، الگوي ژرف و پايدار شناخت

شخصيت افسرده را مي . شودبدبيني و احساس گناه مشخص ميكفايتي،  خود عيب جويي، انديشناكي، داشتن خلق افسرده پايدار،  باورهاي بي
علت . گيردخويي و در سوي ديگر افسردگي اساسي قرار مي توان بخشي از طيف اختالالت عاطفي تصور كرد كه در يك سوي آن افسرده

گيري اين اختالل نيز احتماالً در شكلاختالل شخصيت افسرده ناشناخته است، اما  عوامل درگير در اختالل افسرده خويي و افسردگي اساسي 
هاي ناكارآمد در سبب از آنجايي كه نظريه پردازان شناختي بر نقش فرايندهاي شناختي مثل افكار خودآيند منفي و نگرش. نقش داشته باشد

ساز شروع وان يك عامل زمينههاي ناكارآمد افسردگي به صورت مستقيم به عنشناسي، درمان و تداوم افسردگي تأكيد دارند و عمدتاً نگرش
هاي انجام شده پژوهش). 1998، الم(پذيري، تحت شرايط فشارزاي محيطي، تلقي شده است هاي افسردگي و يا به عنوان يك عامل آسيبدوره

بيني ارآمد در پيشهاي ناكنيز نقش نگرش) 1386ابراهيمي و همكاران، (خويي بر روي بيماران مبتال به اختالل افسردگي اساسي و افسرده
نشان دادند، هرچند كه در برخي مطالعات، همبستگي ضعيفي بين ) 1990كازدين، (افسردگي و رابطه افكار خودآيند منفي را با  افسردگي 

ردگي و به هاي شناختي در افسبنابراين، با توجه به نقش موفق درمان). 2007كاالي و همكاران، (هاي ناكارآمد و افسردگي به دست آمد نگرش
هاي ها براي افراد اختالل شخصيت افسرده، پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش نگرشمنظور شناسايي مباني نظري كاربردپذيري اين نوع درمان

  .ناكارآمد و افكار خودآيند منفي در اختالل شخصيت افسرده انجام شد
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  روش

  شركت كنندگان و طرح پژوهش
شركت كنندگان در اين پژوهش، دانشجويان جديدالورود مقطع كارشناسي از بين دانشكده هاي علوم  اين مطالعه از نوع همبستگي است،

  . اي انتخاب شدندگيري خوشهبه صورت داوطلبي و به روش نمونه) زن 54مرد و 44(نفر  98بود كه  92-91انساني دانشگاه تبريز در سال 
  

  ابزار

سوالي  40اين مقياس يك پرسشنامه خودسنجي ): (Dysfunctional Attitude Scale; DASهاي ناكارآمد مقياس نگرش
در . گيردهاي منفي مورد استفاده قرار ميبراي شناسايي عقايد و نگرش 1978در سال  )Weissman &Beck(است كه توسط ويسمن و بك 

- اسب فرد نسبت به محتواي هر سؤال را نشان ميدرجه در نظر گرفته شده است كه ميزان پايبندي و نگرش نامن 7اين مقياس براي هر سؤال 

در پژوهش ). 1392بافقي، ( گزارش شده است  0/69و اعتبار آن با روش دونيمه كردن  0/82همساني دروني اين مقياس در ايران در . دهد 
  .به دست آمد 797/0حاضر، همساني دروني اين مقياس 

اين اين : )Automatic Thoughts Questionnaire-Revised; ATQ-R(پرسشنامه بازنگري شده افكار خودآيند 
هايي از افكار خودآيند كه در آن نمونه. تدوين شده است 1980در سال ) Hollon & kendall(سؤالي توسط هولون و كندال 30پرسشنامه 

هاي فراواني بروز آن طي يك هفته گذشته، گزينه ها بر حسب ميزان اعتقاد و باور خود به اين افكار وآزمودني. بيماران افسرده ارائه گرديده است
را 0/87و اعتبار بازآزمايي در فاصله دو هفته  0/97همساني دروني اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ . كنندرا انتخاب مي 5تا  1

در پژوهش حاضر، همساني دروني باور به افكار ). 1391كاظمي و همكاران ، (براي فراواني بروز باورها گزارش شده است  0/85براي باورها و 
  .به دست آمد 95/0و فراواني افكار خودآيند  96/0خودآيند 

 41اين پرسشنامه ): Depressive Personality Disorder Inventory; DPDI(پرسشنامه اختالل شخيت افسرده 
 7سواالت روي مقياس . هاي اختالل شخصيت افسرده تهيه شده استبر مبناي مالك) 1996(و همكاران ) Steven(سؤالي توسط استيون 

از . نمرات باال نشان دهنده تاييد تعداد زيادي از مالك هاي مربوط به اختالل شخصيت افسرده است. شوندگذاري مياي ليكرت نمرهدرجه
به دست آورده  94/0مكاران همساني دروني پرسشنامه را آنجايي كه اين پرسشنامه تا به حال روي جمعيت ايراني انجام نشده است، استيون و ه

  .  به دست آمده است 0/79در پژوهش حاضر آلفاي اين پرسشنامه . بودند
  

  نتايج
، نشان مي دهد كه بين نگرش هاي ناكارآمد، باور به افكار منفي و فراواني افكار منفي با 1هاي توصيفي ارائه شده در  جدول شاخص

بين در اختالل شخصيت افسرده از رگرسيون چندگانه براي تعيين سهم متغيرهاي پيش. رده  رابطه مثبت وجود دارداختالل شخصيت افس
درصد  39بين و متغيرهاي پيش) F= 20/15؛ >001/0p؛ R2= 0/39(دار بوده نتايج نشان داد كه مدل رگرسيون معني. همزمان استفاده شد

  . كنندمي واريانس اختالل شخصيت افسرده را تبيين
 

  
  



 ايران روانشناسيانجمنكنگرهچهارمينمقاالتمجموعه

 
  

  ميانگين، انحراف استاندارد و ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه. 1جدول 
 M SD 1 2 3 متغيرها

  فراواني افكار خودآيند. 1
  باور به افكار خودآيند. 2
  هاي ناكارآمدنگرش. 3

 اختالل شخصيت افسرده. 4

80/58  
59/61  
40/143  
77/135 

91/20  
78/25  
00/24  
49/29 

1  
**64/0  
**39/0  
**55/0 

  
1  
16/0-  
*25/0 

  
  
1  
**0.47 

05/0*p<       01/0 ** p< 

  
؛ >001/0p(و فراواني افكار خودآيند منفي ) Beta= 29/0؛ p=002/0(هاي ناكارآمد بررسي ضرايب رگرسيون نشان داد كه دو متغير نگرش

52/0 =Beta (سهم معني داري در تبيين اختالل شخصيت دارند.  
  

  بحث
هاي ناكارآمد و افكار خودآيند با اختالل شخصيت افسرده مشاهده شد و فراواني افكار خودآيند داري بين نگرشدر اين تحقيق، ررابطه معني

؛ 1988؛ الم، 1386ابراهيمي و همكاران، (هاي قبلي نتايج در راستاي پژوهش. هاي ناكارآمد، اختالل شخصيت را تبيين كردمنفي و نگرش
-گيرد، از اين رو عوامل شناختي نظير نگرشكه اختالل شخصيت افسرده در طيف اختالالت عاطفي قرار ميبا توجه به اين. بود) 1990كازدين، 

از آنجايي كه انديشناكي در بين اين بيماران به عنوان . كنندهاي ناكارآمد و افكار منفي در سبب شناسي و در تداوم اين اختالل، نقش ايفا مي
با استناد به يافته . مالكهاي اصلي مطرح است، وجود رابطه بين فراواني افكار خودآيند با اختالل شخصيت افسرده دور از انتظار نيستيكي از 

تواند در درمان و كاهش هاي ناكارآمد ميهاي درمان شناختي رفتاري براي كاهش افكار منفي و نگرشرسد روشهاي پژوهش به نظر مي
  . چار اختالل شخصيت مؤثر واقع شودمشكالت بيماران د

الزم به ذكر است اين پژوهش به لحاظ روش همبستگي، صرفاً بيانگر رابطه بين متغيرها بوده، همچنين محدود بودن نمونه و استفاده از 
  . مدنظر قرار گيرندروش خودسنجي به ويژه براي ارزيابي اختالل شخصيت افسرده از جمله محدوديتهايي بودند كه بايد در تعميم نتايج 
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