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خالصه
مثلث شناختي  ينامههدف اين پژوهش هنجاريابي پرسش :قدمهم
)CTI (تفكر افراد  يشيوه ،نامهاين پرسش. در ميان دانشجويان بود

  . سنجدخود، دنيا و آينده مي يافسرده را درباره
براي اعتباريابي  وتوصيفي بوده حاضر از نوع مقطعي يمطالعه: كارروش

) زننفر  255و  مردنفر  157( دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد 412آن 
اي اي چند مرحلهگيري خوشهبه روش نمونه 1388-89در سال تحصيلي 

  .روش آلفاي كرونباخ استفاده شدها، از براي تحليل داده. انتخاب شدند
و براي  85/0ضريب پايايي آلفاي كرونباخ براي كل مقياس  :هايافته
و  73/0، نگرش نسبت به دنيا 80/0نگرش نسبت به خود هاي مقياسخرده

چنين، در اين هنجاريابي هم. باشدمي 81/0 نگرش نسبت به آينده
  . شدنداالتي كه همخواني معتبري نداشتند، مشخص سئو

 مثلث شناختي روي دانشجويان ايراني ينامهپرسش :گيرينتيجه
تواند به عنوان يك ابزار پايا و معتبر براي ارزيابي مثلث شناختي مي

  . تفكر دانشجويان افسرده باشد يبك و براي سنجش شيوه ينظريه

  

مثلث شناختي،  ينامهپرسش ،افسردگي ،آينده :هاي كليديواژه
 خود، دنيا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

 و انجام شدهنهاد خاصي حمايت مالي  بدونو دانشگاه فردوسي مشهد شناسي ي علوم تربيتي و رواندانشكده پژوهشي يكميته تاييد پس ازاين مطالعه : نوشتپي
 . ارتباطي نداشته است گانبا منافع نويسند
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Original Article 
 

Validating of cognitive triad inventory in students of Ferdowsi University  
of Mashhad 

Abstract 
 Introduction: The purpose of this study is to validate 
Cognitive Triad Inventory (CTI) among students of 
Ferdowsi University of Mashhad. This questionnaire 
measures thinking style of depressed people about 
themselves, world and future.  
 Materials and Methods:  In this cross-sectional 
descriptive study, 412 students of Ferdowsi University of 
Mashhad (157 males and 255 females) studying in an 
academic year (2009-2010) were selected through 
multistage cluster sampling to validate the questionnaire. 
The data analyzed through Cronbach’s alpha statistical 
method. 
 Results: The results showed that Cronbach’s alpha 
reliability coefficient for total scale is 0.85, for subscales 
view of self is 0.80, view of world is 0.73 and finally, view 
of future is 0.81. Also, questions that cause reduction of 
Cronbach’s alpha reliability coefficient were determined.  
 Conclusion: Cognitive triad inventory can be a reliable 
and valid tool for evaluating Beck cognitive theory and can 
be used to measure depressive thinking style in normal or 
clinical samples. 
 

 Keywords: Cognitive triad inventory, Depression, Future, 
Self, World  
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  مقدمه
 جا كه افسردگي چهارمين بيماري شايع جهان رتبه بندي از آن

درصد جمعيت  12، بار مالي سنگيني را تقريبا به شده است
 2010رسد كه از سال نظر ميه و ب )1(كند جهان تحميل مي

   ).2( جهان باشد يكنندهدومين اختالل ناتوان
سازي خصوص علت، روشن در هانظريه ترينشدهشناخته از يكي

مطرح شده است  3و شاو 2، راش1و تداوم افسردگي توسط بك
ست كه افرادي كه نشانگان ا مبناي زيربنايي اين نظريه اين

، تمايل شناختي به تفسير رويدادهاي دهندافسردگي را نشان مي
هاي هاي منفي دارند كه در طول سالوارهطرح توسطزندگي 
 ،هاي منفيوارهطرح). 3( اندگيري رشدشان آموختهشكل

ويژه ه ب هاي محيطيد و از طريق رويدادنماننهفته باقي مي
و متعاقبا منجر به  شدهزندگي فعال  تنشرويدادهاي پر
، فعال شد ايوارهزماني كه طرح). 4،5(د نشوافسردگي مي
 يواره، واقعيت را به شيوهبا توجه به اين طرح تجارب جديد

، افكار دگاهبر اساس اين دي ).5(كنند منفي تحريف مي
و باورهاي ناكارآمد در رشد و تداوم افسردگي مهم  4خودآيند

  ).6(هستند 
شناختي بك در مورد افسردگي، فرض را بر اين قرار  ينظريه

اي از همهم افسردگي مجموع يلفهوداده است كه يك م
هاي منفي شناخت). 7(ست ا هاوارههاي منفي يا طرحشناخت

و  6، دنيا 5خودنسبت به  در افراد افسرده بيانگر ديدگاه منفي
و  اين ديدگاه ناكارآمد در مورد خود، دنيا ).2( است 7آينده
  ). 7(معروف است  8عنوان مثلث شناختيه آينده ب
هاي وارهطرح تعامل بين از منفي شناختي مثلث كه كندمي بيان بك

  او بيان  .آيدوجود ميه منفي و رويدادهاي محيطي منفي ب
شناختي منفي يا مثلث شناختي در  يوارهدارد كه طرحمي

دهد افراد را براي زا يا فقدان روي ميتنشكه رويداد  زماني
  ). 6( سازدافسردگي مستعد مي

                                                 
1Beck  
2Rush  
3Shaw  
4Automatic Thoughts  
5Self  
6World  
7Future  
8Cognitive Triad  

انگيزشي،  رفتاري،عاطفي، (بك معتقد است نشانگان عميق 
در اختالل افسردگي، پيامد مستقيم مثلث شناختي منفي ) بدني
نابهنجاري شناختي را در افراد  ،بسياري از مطالعات. هستند

افكار خودآيند منفي، سبك اسنادي . اندافسرده گزارش داده
و تفكرات درماندگي همگي با افسردگي  تحقيركنندهدخو

افراد  ،در تاييد نظريات بك. )8(فعلي افراد ارتباط دارند 
هاي ناكارآمدي در مقايسه با افراد غير افسرده نگرش ،افسرده
  افراد افسرده خودشان را  ،بر اساس اين ديدگاه). 7(دارند 

 ، در حالي)7(كنند ارزش، ناتوان و ناخوشايند توصيف ميبي
صورت ه كه افكار منفي نسبت به دنيا است كه موقعيت را ب

شان فارو مانع از دستيابي به اهد ني ادراك و از ايندست نيافت
، افكار بدبينانه ندهمنفي نسبت به آي يوارهطرح .شودمي

تواند باشد و مياندازهاي آينده ميها و چشمفرصت يدرباره
ار بسي نااميدكننده، ،افزانده فرد به صورت غمشامل ادراك آي

اي شناختي در تفكر خطاه. كننده باشدفايده و ناكامبي ،سخت
 ،خواهي و تفكر دو قطبيهبتفكر انتزاعي، استنتاج دل شامل

 با وجوددنبال دارد و ديد منفي فرد را ه واره را بتداوم اين طرح
افراد افسرده بعد از ). 4(بخشد شواهد عيني بر عليه آن اعتبار مي

شوند، تمركز كه در رسيدن به موفقيت دچار شكست مي اين
ها تمركز خودكار هم چنين آن). 9(وي خود دارند بيشتري ر

روي خود و انتظارات كمتري از خودشان براي موفق  يبيشتر
و در اسنادهاي ) 10(شدن در مقايسه با افراد غير افسرده دارند 

  ). 10،11(اي دارند هاي انتقادكنندهگرايش ،خودارزياب
زيربناي افسردگي  ،خود يمعتقد است ديد منفي درباره 9ويلنر

 هاي منفي شناختي است و دو بعد ديگر آن، دنياحالت تمامدر 
طور وسيعي مورد ه همانند نگرش نسبت به خود ب ،و آينده

با اين حال حمايت مستقيم براي ). 12(مطالعه قرار نگرفته است 
شود كه افراد دنيا از مطالعاتي ناشي مي يديد منفي درباره

شمارند و ميزان تنبيه را بيش ت را ناچيز ميميزان تقوي ،افسرده
، افراد افسرده مقدار ه عالوهب ).10(كنند از حد برآورد مي

كنند بازخورد مثبت و منفي را در جهت منفي تحريف مي
كه دنيا  تواند از اعتقاد به ايناين تمايالت ادراكي مي). 10(

 . اي است نشات گرفته باشدمكان خصمانه
                                                 
9Willner  
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معتقدند كه ديد منفي نسبت به خود و  2ونسانو ي 1بورنبلك
ديد منفي نسبت به دنيا شاخص معتبري براي افسردگي هستند 

نشان دادند كه افراد افسرده  برخي محققينبا اين حال ). 13(
چنين هم). 10(انتظارات منفي از خود دارند نه نسبت به آينده 

د در ساير محققان بر اين باورند كه ديد منفي نسبت به خو
داري با يطور معنه اي است كه بتنها سازه ،ديدگاه بك

چنين نگرش منفي نسبت به هم ).14(باشد افسردگي مرتبط مي
كاري در روابط بين خود با دلبستگي اضطرابي و راهبرد فزون

ديدگاه منفي نسبت به خود در ). 15(باشد فردي مرتبط مي
هاي شخصي و عزت افراد افسرده به برآورد ضعيفي از مهارت

بين  يحمايت از رابطه ).2(شود نفس كم در افراد منجر مي
 يتوان در مطالعاتافسردگي و ديد منفي نسبت به آينده را مي

در ). 10(نااميدي و افسردگي انجام شده است، يافت بر كه 
مطالعات متعدد نشان داده شده است كه احساس نااميدي 

بنا به نقل ). 16( كند يني ميبشديد، افسردگي را به دقت پيش
آلوي و همكاران در مدل و همكار،  3ي آندرسوناز مطالعه
احتماال  ،مدت، حس درماندگي طوالنيخود معتقدند رشدنگر

 ديد منفي نسبت به آيندهكه شود به احساس نااميدي منجر مي
  ).10( دهدرا شكل مي

مبتال به ، باال بودن آمار افراد فوق با توجه به مباني نظري
%) 7/7(ميليون نفر  5افسردگي در كشور ايران كه حدود 

هاي بااليي كه بر نظام بهداشتي و هزينه) 17( است برآورد شده
چنين با توجه به اهميتي كه مثلث كند و همكشور تحميل مي

  شناختي در ايجاد و تداوم افسردگي دارد اما هيچ ابزار
 .ران وجود نداردن در ايگيري استانداردي براي سنجش آاندازه

كه سبك تفكر در افراد  اينامهبنابراين هنجاريابي پرسش
 ،مثلث شناختي ينامهخصوص پرسشه افسرده را بسنجد ب

، راننامه به درمانگاين پرسش زيرا .ضرورتي انكارناپذير است
پزشكان در ارزيابي هرچه بهتر و شناسان و روانمشاوران، روان

افراد افسرده و نشان دادن تغييرات پايدار در طي تر جانبههمه
رسد نظر ميه چنين بهم .كندجلسات و بعد از درمان كمك مي

تواند پاسخگوي نياز مثلث شناختي مي ينامهپرسش
                                                 
1Blackburn  
2Eunson  
3Anderson 

پژوهشگران براي كمك به كاهش شدت افسردگي در جامعه 
، در اين مطالعه ن شكافاز اين رو براي پر كردن اي .باشد

، 6، لبر5كه توسط بكهام) CTI( 4مثلث شناختي يهنامپرسش
روي جمعيت  )4(ساخته شده است  9و كوك 8بوير، 7واتكينز

  .باليني از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد هنجاريابي شد غير
  كارروش

با توجه به هدف پژوهش كه هنجاريابي پرسشنامه مثلث 
دانشجويان  تمامبود، جامعه آماري شامل ) CTI(شناختي 

بودند كه  1388-89دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 
اي تصادفي چند نفر آزمودني به روش خوشه 412تعداد 
از اجراي پرسشنامه، قبل  .ها انتخاب شدنداي از بين آنمرحله
ها اطالعات براي آزمودني ماندن شرط محرمانه و مطالعه هدف

طور تصادفي ه دانشكده ب 7 ،هاسپس بين كل دانشكده .بيان شد
صورت تصادفي ه انتخاب و از هر دانشكده چند كالس ب

هاي ها توسط پژوهشگران در دانشكدهنامهانتخاب و پرسش
نامه قابل پرسش 403تعداد  ومختلف بين دانشجويان توزيع 

در اين هنجاريابي آلفاي كرونباخ براي . شدآوري ارزيابي جمع
آلفاي . ها محاسبه گرديدسمقيانامه و خردهكل پرسش

اعتبار و اعتماد علمي  ،هاي محاسبهكي از روشيكرونباخ 
استفاده اين شاخص با  يمحاسبه .باشدميها محاسبه نامهپرسش

. پذير خواهد بودزير امكان يرابطه kها و پرسش تعداد siاز 
انحراف  ∑ و M امتياز پرسش انحراف معيار -i اين رابطهدر 

 1هرچه اين شاخص به . ها استامتياز كل پرسش معيار
تر تر شود به معني همبستگي دروني باالتر و همگننزديك

بدين صورت  محدوده مقادير آلفا. ها خواهد بودبودن پرسش
 4/0خوب و كمتر از  7/0تا  4/0عالي، بين  1تا  7/0بين : است

  .باشدمي ضعيف
  :ابزار پژوهش

 36 ينامهيك پرسش ):CTI(ي مثلث شناختي نامهپرسش
مقياس براي سنجش نگرش والي است كه داراي سه خردهئس

                                                 
4Cognitive Triad Inventory 
5Beckham  
6Leber  
7Watkins  
8Boyer  
9Cook  
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هر مقياس شامل  ).4(باشد ينده ميا و آ، دنيخود فرد نسبت به
و در ) شودگذاري نميوال آن نمرهئس 6البته (وال است ئس 10

) 7(تا كامال مخالفم ) 1(اي از كامال موافقم نمره 7يك طيف 
ه ها بوالئالبته بعضي از س. شودبندي ميدرجهبه روش ليكرت 

نمرات باالتر نشانگر  .شوندگذاري ميصورت معكوس نمره
. باشدمي مثبتتر بيانگر ديدگاه و نمرات پايين منفيديدگاه 

CTI  همساني دروني خوبي دارد و ضريب آلفاي كرونباخ كل
، 91/0مقياس نگرش نسبت به خود ، براي خرده95/0مقياس 

و براي نگرش نسبت به آينده  81/0براي نگرش نسبت به جهان 
دار ياز طريق همبستگي معن CTIاعتبار همزمان . باشدمي 93/0
). 18(افسردگي بك اثبات گرديده است  ينامهبا پرسش 77/0
داري با ساير يها همبستگي معنمقياسخرده تمامچنين هم
نگرش نسبت به خود خصوص در ه اين مقياس ب .ها دارداسمقي

. دارد 1با مقياس عزت نفس 90/0دار يهمبستگي مثبت معن
دار يمقياس نگرش نسبت به آينده همبستگي معن ن كهضمن اي

 ). 17( دارد ٢با مقياس ارزيابي نااميدي 90/0

نامه را از زبان انگليسي به فارسي پژوهشگران پرسش
گزيني آن را با متن اصلي برگرداندند و از نظر معنا، واژه
  . مقايسه، تطبيق و سپس اجرا نمودند

  

  نتايج
آزمودني كه در  403نامه از در هنجاريابي اين پرسش

هاي كشاورزي، علوم پايه، ادبيات وعلوم انساني، علوم دانشكده
تربيتي، الهيات، مهندسي و اقتصاد مشغول به تحصيل بودند با 

استفاده سال  5/21انگين سني سال و مي 40تا  18سني  يدامنه
  .آمده است 1شناختي در جدول اطالعات جمعيت. شد

  .شودبا توجه به تجزيه و تحليل آماري، جداول مربوط ارائه مي
شود مقادير آلفاي مالحظه مي 2طور كه در جدول  همان

و مقدار آلفاي كرونباخ  CTI ،85/0نامه كرونباخ كل پرسش
نگرش نسبت به خود، دنيا و آينده به هاي مقياسمربوط به خرده

  .باشدمي 81/0و  73/0، 80/0ترتيب 
  

ها بر حسب جنس شناختي آزمودنيهاي جمعيتويژگي - 1جدول 
 و مقطع تحصيلي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

 درصد فراواني  متغير
9/61 255  زنجنسيت  

1/38 157  مرد  
7/75 312  كارشناسيمقطع تحصيلي  

4/19 80 كارشناسي ارشد  
7/2 11  دكترا  

  
 

  و مقدار آلفاي كرونباخ CTIي نامههاي توصيفي و نتايج اعتباريابي مقادير آلفاي كرونباخ كل پرسششاخص - 2جدول 
 هاي نگرش نسبت به خود، دنيا و آينده و مقدار كلي آن در بين دانشجويانمقياسمربوط به خرده

آلفاي كرونباخ مبتني بر سئواالت   آلفاي كرونباخ  انحراف استاندارد  واريانس  ميانگين  تعداد سئواالت  تعداد نمونه  مقياسخرده
  استاندارد شده

  867/0  856/0 48/23 45/551 66/102 36  318 مقياس كل
  805/0  803/0 80/9 19/96 16/26 10  386  نگرش نسبت به خود
  739/0  737/0 147/9 66/83 03/28 10  373  نگرش نسبت به دنيا

  819/0  812/0 77/9 47/95 49/23 10  375  نگرش نسبت به آينده
  

هاي مقياسدهد كه با حذف هر يك از خردهنشان مي 3جدول 
  . كندمقدار آلفا كاهش پيدا مي ،نامهمربوطه از پرسش

هاي توصيفي و مقدار آلفاي كرونباخ مقادير شاخص 4جدول 
مقياس واالت مربوط به خردهئدر صورت حذف هر يك از س

دهد چنين نشان ميهم .دهدنگرش نسبت به خود را نشان مي
  واالت ئس ساير  به  نسبت    پاييني همبستگي   از  17 وال ئس كه 

  
  

  

آلفاي كرونباخ از  برخوردار است و در صورت حذف آن
هاي شاخص مقادير 5 نتايج جدول .يابدمي افزايش 81/0 به 80/0

در صورت حذف هر يك از را توصيفي و آلفاي كرونباخ 
. دهدنشان مي دنيا به نسبت نگرش مقياسخرده به مربوط واالتئس
از همبستگي پاييني نسبت  23وال ئدهد كه سچنين نشان ميهم

واالت برخوردار است و در صورت حذف آن ئبه ساير س
 6نتايج جدول .يابدافزايش مي 74/0به  73/0آلفاي كرونباخ از 

1Self-esteem  
2Hopelessness Scale
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هاي توصيفي و آلفاي كرونباخ در صورت مقادير شاخص
مقياس نگرش نسبت به آينده واالت مربوط به خردهئحذف س

  .دهدرا نشان مي
از همبستگي پاييني نسبت  36وال ئدهد كه سچنين نشان ميهم 

واالت برخوردار است و در صورت حذف آن ئبه ساير س
  .يابدافزايش مي 83/0به  81/0آلفاي كرونباخ از 

  سونبر اساس ضريب همبستگي پير 7مقادير همبستگي جدول 

 مثلث شناختي با ينامههمبستگي باالي پرسش يدهندهنشان
 =89/0با نگرش نسبت به خود، r =90/0(ست ا هامقياسخرده

r  91/0با نگرش نسبت به دنيا و= r به آيندهبا نگرش نسبت .(
هاي مثلث شناختي براي خود با دنيا مقياسبين خرده چنينهم
69/0=r 75/0، خود با آينده= r و دنيا با آينده  
74/0= rهمبستگي دروني خوب  يدهندهنشان ست كها  

 . ها با يكديگر استمقياسخرده
  

ي مثلث شناختينامهها از مقياس كل پرسشمقياسهاي توصيفي و آلفاي كرونباخ در صورت حذف خردهمقادير شاخص - 3جدول   
 

ها در صورت حذف مقياسمقادير شاخص  مقياسنام خرده
 آلفاي كرونباخ همبستگي كلي واريانس كل ميانگين كل

07/77  نگرش نسبت به خود  05/232772/0  741/0  
17/7529/268764/0  نگرش نسبت به دنيا  783/0  

06/8091/244810/0  نگرش نسبت به آينده  747/0  
 

مقياس نگرش نسبت به خودواالت مربوط به خردهئآلفاي كرونباخ در صورت حذف سهاي توصيفي و مقادير شاخص -4جدول   
 

  ها در صورت حذف سئوالمقادير شاخص  هاگويه
  آلفاي كرونباخ  همبستگي كلي  واريانس مقياس  ميانگين مقياس

  779/0  536/0  53/76 97/23 )5سئوال (اي هستم آدم شكست خورده
  772/0  593/0  91/75 61/23 )10سئوال(هم ريخته هستمدارم به تقريبا در تمام روابط مهمي كه

  767/0  651/0  80/76 05/24 )13سئوال(توانم به درستي انجام دهمهيچ كاري را نمي
  818/0  177/0  40/88 34/22 )17سئوال(تر هستمشناسم شايستهمن از افرادي كه مي

  769/0  620/0  20/75 17/24  )21سئوال (از خودم متنفرم 
  801/0  327/0  98/85 28/24 )25سئوال(توانم برخي از كارها را به خوبي انجام دهممي

  802/0  354/0  11/81 22/22 )29سئوال(كنمدر مورد چيزهاي زيادي احساس گناه مي
  782/0  522/0  96/80 81/23  )31سئوال (انسان ارزشمندي هستم 

  781/0  530/0  11/80 17/24  )33سئوال (خودم را دوست دارم 
  781/0  521/0  16/75 82/22 )35سئوال(هاي عميقي وجود دارددر شخصيتم شكاف

  

  

مثلث  ينامههدف اصلي پژوهش حاضر، اعتباريابي پرسش
پسر دانشگاه  در بين دانشجويان دختر و) CTI(شناختي 

   فارسي يتهيه نسخهفردوسي مشهد بود كه به منظور 
مثلث شناختي كه ابزار مهمي در ارزيابي يكي از  ينامهپرسش

شناختي بك و ديگران در خصوص  يهاي مهم نظريهلفهوم
  . بروز و تداوم افسردگي، انجام شده است

در  نامه از پايايي و همساني خوبينتايج نشان داد كه اين پرسش
دهد كه نشان مي 2جدول  .برخوردار است بين دانشجويان

مثلث شناختي در ارتباط با  ينامهآلفاي كرونباخ كلي پرسش
  دهد كليه سواالت مي نشان  كه   باشدمي  85/0  واالتئس همه 

  

در اين خصوص . نامه از اعتبار خوبي برخوردارندپرسش
مثلث شناختي در آمريكا هم  ينامهآخرين بازنگري پرسش

براي كل اين مقياس  95/0همساني دروني عالي  يدهندهنشان
  ). 10( است

نامه را ساختند و در اين خصوص بكهام و ديگران، اين پرسش
اما ساختار آن را  گر جدا نمودندمقياس آن را از يكديسه خرده

 يدو مطالعه. )2به نقل از ( به لحاظ تجربي ارزيابي ننمودند
هاي غير باليني نهديگر، ساختار مثلث شناختي را در نمو

دانشجويان دانشگاه مورد ارزيابي قرار دادند اما هيچ كدام 
  . )19، 10( نتوانستند مدل سه عاملي آن را تاييد كنند
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  مقياس نگرش نسبت به دنياحذف سئواالت مربوط به خرده هاي توصيفي و آلفاي كرونباخ در صورتمقادير شاخص - 5جدول 
  

  هاگويه
والئها در صورت حذف سمقادير شاخص  

 آلفاي كرونباخ همبستگي كلي واريانس مقياس ميانگين مقياس
  733/0  279/0  56/73 03/25 )3سئوال(داشتني و مفيد هستنداغلب مردم دوست

  700/0  519/0  82/68 98/24 )8سئوال(خواهند كرددانم در صورت نياز، مردم به من كمكمي
  698/0  510/0  34/66 70/25 )12سئوال(ي من مسخره و اجباري استهاي روزانهفعاليت

  702/0  490/0  96/67 74/25 )20سئوال(افراد مهم زندگي من مفيد و حمايتي هستند
  722/0  356/0  47/71 87/25 )22سئوال (بر مشكالتم غلبه خواهم كرد 
  749/0  170/0  99/75 64/24 )23سئوال(دهد اتفاقات بد اندكي برايم رخ مي

  706/0  456/0  58/66 42/25 )24سئوال(كننده استهمسر يا دوست صميمي دارم كه گرم و حمايت
  702/0  485/0  64/66 86/25 )27سوال(افتد نيستندام مراقبت آن چه برايم اتفاق ميخانواده
 دهم مهم نيست، زيرا ديگران اين مشكالت را  برايم به وجودانجام ميآن چه
  ) 30سئوال (خواهم را تصاحب كنند اند تاآن چه من ميآورده

68/25 13/66  450/0  708/0  

  735/0  289/0  94/70 35/23 )34سئوال(ام رو شدهبا مشكالت زيادي رو به 
  

  مقياس نگرش نسبت به آيندهكرونباخ در صورت حذف سئواالت مربوط به خردههاي توصيفي و آلفاي مقادير شاخص - 6جدول 
 

والئها در صورت حذف سمقادير شاخص  هاگويه  
 آلفاي كرونباخ همبستگي كلي واريانس مقياس ميانگين مقياس

58/2140/87 )6سئوال(رسد، فكركنمدوست دارم در مورد چيزهاي خوبي كه به ذهنم مي  290/0  813 
98/2002/86 )9سئوال(انتظار دارم كه كارها از هم اكنون براي چند سالي به خوبي پيش برود  283/0  815 

11/2195/71  )11سئوال (به آينده خيلي اميدوار نيستم   677/0  772/0  
69/2136/76 )15سئوال(هيچ چيز خوبي كه در زندگي من كه به دنبالش بروم وجود ندارد  683/0  776/0  

14/2109/76 )16سئوال(هاي فعلي من هميشه به قوت خود باقي خواهد ماندمشكالت و درگيري  569/0  786/0  
50/2157/75 )19سئوال(ي اميدبخشي در انتظارم باشدبراي من هيچ دليلي وجود ندارد كه آينده  623/0  781/0  

84/2107/77 )26سئوال(نيستآينده من آن قدر اسفناك است كه نيازي به فكركردن در مورد آن  667/0  779/0  
06/2199/79 )28سئوال(اتفاقات كاري خوبي در آينده برايم اتفاق خواهد افتاد  487/0  796/0  

24/2101/75 )32سئوال(روي دارم به دنبالش برومهايي كه در پيشهيچ كاري نيست كه در سال  562/0  787/0  
06/1999/83)36سئوال(گذشت، من نيز با ديگران ارتباط داشتم و خشنود بودمهايي كه انتظار داشتم در سال  191/0  838/0  

 
ها و مقياسمقادير همبستگي كل مثلث شناختي با خرده - 7جدول 

ها با يكديگرمقياسخرده  
 آينده دنيا خود شاخص

697/0752/0 1خود
697/0دنيا  1744/0

752/0آينده  744/01
9/0كل  893/0919/0

  

دست ه فقط يك عامل را بخود  يمطالعهدر  1مكينتاش و فيشر
نتيجه گرفتند كه اعتبار عاملي مدل بك  ن روآوردند و از اي

داري بيشتر يطور معنه صحيح است اما عبارات اضافي منفي ب
  وجود دارد  شناختي  مثلث   عاملي ساختار  در عبارات مثبت  از

                                                 
1McIntosh and Fischer 

هاي ، برخالف مطالعاتي كه از نمونهگراز طرف دي .)19(
توان تاييد ، ساختار سه عاملي را ميانداستفاده نموده غيرباليني

هاي مكينتاش و فيشر كه معتقدند الگوي يك نمود كه با يافته
تفكر افراد  يتفاوت در نحوه ينتيجهدر ها شايد عاملي آن
  ). 2،19(، ناهماهنگ است افسرده باشدر افسرده و غي

  دهد كه با حذف هر يك ازنشان مي 2هاي جدول يافته
مقدار آلفا كاهش پيدا  ،نامههاي مربوطه از پرسشمقياسخرده
اين كاهش همراه با كاهش ميانگين و واريانس . كندمي

 ،ابعاد يتوان نتيجه گرفت كه همهپس مي. باشدنامه ميپرسش
نيز مقدار آلفاي  3 لجدو. همخواني نسبتا مناسبي با هم دارند

، دنيا و نگرش نسبت به خود هايمقياسكرونباخ براي خرده
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دست آمده است كه ه ب 81/0، 73/0، 80/0آينده به ترتيب 
مقياس نگرش نسبت به دنيا آلفاي كرونباخ خرده دهدنشان مي

  خود و آينده هاي نگرش به مقياستر از خردهكمي پايين
 17وال ئد كه سندهنشان مي 6و  5 ،4چنين جداول هم. باشدمي

مقياس در خرده 23وال ئس ،اس نگرش نست به خودمقيدر خرده
مقياس نگرش نسبت در خرده 36وال ئس نگرش نسبت به دنيا و

 ،واالت آن بعدئبه آينده به مقدار بسيار كمي با ساير س
ف آن مقدار آلفاي كرونباخ ناهمخواني دارد كه درصورت حذ

كه بهتر است  يا اين كند وافزايش پيدا مي ،مقياسدر هر خرده
آن با ساير ابعاد  نمودنآن و همسو  يتغييراتي در ترجمه

   .گيرد صورت

مثلث  ينامهپرسش روي هابازنگري ترينمورد، تازه اين در
همساني دروني عالي  يهدهندشناختي در آمريكا نيز نشان

براي نگرش  81/0 نگرش نسبت به خود، براي 91/0 آلفاي(
براي  95/0براي نگرش نسبت به آينده و  93/0 ا،نسبت به دني
هاي مثلث مقياسعالوه خردهه ب. دهدرا نشان مي) كل مقياس

، خود r=71/0د با دنيا خو(شناختي از همبستگي دروني خوبي 
). 2(ردار است برخو) r=66/0ا آينده ، دنيا بr=75/0با آينده 

هاي مثلث مقياسپژوهش حاضر نيز همبستگي بين خرده
و r =75/0، خود با آينده r=69/0 شناختي را براي خود با دنيا

كه بيانگر ) 7جدول (دست آورد ه ب r =74/0دنيا با آينده 
همسو با  ها با يكديگر ومقياسهمبستگي دروني خوب خرده

  . ستا هاپژوهشنتايج ساير 
اين نتايج از اين جهت مهم است كه شواهدي براي مدل بك 

، دنيا و آينده ضمن بر ارتباط نگرش نسبت به خود مبني
كه  ضمن اين .دهددست ميه مقياس بهر خرده جداسازي

ها از لحاظ ساختارهاي شناختي به قدر كافي شباهت و يافته
ن تعميم مدل بك در ، نتايج از تواناي بر بنا. همخواني دارد

هايي وجود كند و اگر تفاوتهاي مختلف حمايت ميفرهنگ
مثلث شناختي و منفي  هاي مثبتوالئچون همپوشي سدارد، هم
و  1در اين خصوص شوارتزر. شناسي مربوط استبه روش
در مدل ساختاريشان از وضعيت مثبت و منفي ذهن،  2گارموني

                                                 
1Schwartz  
2Garmoni  

منفي هر يك مستقل از معتقدند هم عناصر مثبت و هم عناصر 
به نقل از (ديگري هستند و هر دو در سالمت روان سهيم هستند 

ها ها، افكار و هيجانساير مطالعات تجربي با توجه به نگرش). 2
كند كه بيانگر صحت و اهميت نيز از اين فرضيه حمايت مي

  ). 2،20(مثلث شناختي است 
تواند اطالعات  عملي، مي يهاي اين پژوهش در عرصه يافته

. ولين وزارت علوم داشته باشدئمهمي براي جوانان ايراني و مس
ترين كه دانشجويان در سني هستند كه مهم با توجه به اين

چون كار، ادامه تحصيل و ازدواج تصميمات زندگي خود هم
كه داشتن نگرش مثبت و  نمايند و با توجه به اين را اتخاذ مي

خود، دنيا و آينده نقش مهمي در سالمت روان، بينانه به  خوش
توان با آموزش  رضايت زناشويي و دلبستگي ايمن دارد، مي

هاي منفي از بروز  هاي ارتباطي و تغيير نگرش مهارت
هاي زناشويي، شغلي و تحصيلي پيشگيري نمود و به  نارضايتي

ها كه تربيت شهرونداني با  يكي از وظايف مهم دانشگاه
الم و منطقي، روابط بين فردي سالم، ايمن و هاي س نگرش

عمل  يكيفيت زندگي است، جامه يپايدار و در نهايت ارتقا
هاي نيز يافته دانشجويي يكه در مراكز مشاوره اين ضمن. پوشاند

پژوهش حاضر كاربردهاي فراواني در حل مشكالت و 
ه ب .برون فردي دانشجويان به دنبال دارد-هاي درون تعارض
مثلث شناختي با ساير ابزارهايي كه عناصر  ينامهپرسش عالوه

براي مثال با . سنجد، همبستگي داردبك را مي يشناختي نظريه
) 5و هايز 4كندال، هوارد( 3افكار اتوماتيك ينامهپرسش

 افسردگي بك همبستگي يهنامو با پرسش r=-53/0همبستگي 
پزشكي روانهاي در نمونه 73/0هاي عادي ودر جمعيت 71/0

البته بايد به اين نكته اشاره كرد ). 21به نقل از (دهد را نشان مي
به  دتوانمحدود به دانشجويان بوده و نمي ،كه نتايج اين تحقيق

 .ه شودهايي غير از دانشجويان تعميم دادنمونه

هايي ي ديگري اين مطالعه نيز محدوديتچون هر مطالعههم
حدوديت منابع مالي و حمايتي دليل مه ب نخست. داشته است

الزم اين مطالعه تنها در بين دانشجويان انجام شد كه تقريبا در 
 يد نمايندهنتوانو نمي سال قرار دارند 28تا  18سني بين  يدامنه

                                                 
3Automatic Thoughts Questionnaire  
4Howard  
5Hays  
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شود در تحقيقات بعدي اين كل جامعه باشند كه پيشنهاد مي
 نامه در بين ساير اقشار جامعه كه با سطح تحصيالت وپرسش
چون كودكان، نوجوانان و سني متفاوت هستند، هم يدر دامنه

استفاده از  دوم اين كه. دنگير ربزرگساالن مورد مطالعه قرا
. تواند يك محدوديت به حساب آيدمي غيرباليني ينمونه
سنجي روان هايويژگي ،شناختي مثلث ينامهپرسش است ممكن

پزشكي در مقايسه با متفاوتي را زماني كه براي بيماران روان
شود، نشان دهد كه باليني از دانشگاه اجرا ميغير ينمونه

چنين هم. هاي باليني نيز اجرا شودشود روي نمونهپيشنهاد مي
واالتي كه ناهمخواني كمتري با ساير ئشود كه سپيشنهاد مي

د با توجه به شرايط فرهنگي خاص كشورمان نواالت دارئس
د نكننتايج تاييد مي زيرا دننظر قرارگير مورد بازنگري و تجديد

ابزار معتبري  ،ايراني يمثلث شناختي نمونه ينامهكه پرسش
بك و  يتواند براي ارزيابي مثلث شناختي نظريهاست و مي

  شروع و دوام افسردگي  يديگران كه به توصيف نحوه
 .كار روده پردازد، بمي

  گيريبحث و نتيجه
مثلث  ينامهاعتباريابي پرسش هدف اصلي پژوهش حاضر،

پسر دانشگاه  در بين دانشجويان دختر و) CTI(شناختي 
  فارسي  يفردوسي مشهد بود كه به منظور تهيه نسخه

مثلث شناختي كه ابزار مهمي در ارزيابي يكي از  ينامهپرسش
شناختي بك و ديگران در خصوص  يهاي مهم نظريهلفهوم

نتايج نشان داد كه . م شده استبروز و تداوم افسردگي، انجا
 در بين دانشجويان نامه از پايايي و همساني خوبياين پرسش

  . برخوردار است
 ينامهدهد كه آلفاي كرونباخ كلي پرسشنشان مي 2جدول 

باشد كه مي 85/0 واالتئمثلث شناختي در ارتباط با همه س
نامه از اعتبار خوبي دهد كليه سواالت پرسشنشان مي

 ينامهدر اين خصوص آخرين بازنگري پرسش. وردارندبرخ
همساني دروني  يدهندهمثلث شناختي در آمريكا هم نشان

در اين خصوص ). 10( براي كل اين مقياس است 95/0عالي 
مقياس نامه را ساختند و سه خردهبكهام و ديگران، اين پرسش

اما ساختار آن را به لحاظ تجربي  گر جدا نمودندآن را از يكدي
ديگر، ساختار مثلث  يدو مطالعه. )2به نقل از ( ارزيابي ننمودند

هاي غير باليني دانشجويان دانشگاه مورد شناختي را در نمونه
ارزيابي قرار دادند اما هيچ كدام نتوانستند مدل سه عاملي آن را 

فقط خود  يهمطالعدر  1مكينتاش و فيشر. )19، 10( تاييد كنند
نتيجه گرفتند كه  ن رودست آوردند و از ايه يك عامل را ب

ه اعتبار عاملي مدل بك صحيح است اما عبارات اضافي منفي ب
داري بيشتر از عبارات مثبت در ساختار عاملي مثلث يطور معن

  .)19(شناختي وجود دارد 

 هاي غيرباليني، برخالف مطالعاتي كه از نمونهگراز طرف دي
توان تاييد نمود كه با ، ساختار سه عاملي را مياندتفاده نمودهاس

ها هاي مكينتاش و فيشر كه معتقدند الگوي يك عاملي آنيافته
ر تفكر افراد افسرده و غي يتفاوت در نحوه ينتيجهدر شايد 

  ). 2،19(، ناهماهنگ است افسرده باشد
  خرده دهد كه با حذف هر يك ازنشان مي 2هاي جدول يافته

  مقدار آلفا كاهش پيدا  ،نامههاي مربوطه از پرسشمقياس
اين كاهش همراه با كاهش ميانگين و واريانس . كندمي

 ،ابعاد يتوان نتيجه گرفت كه همهپس مي. باشدنامه ميپرسش
 . همخواني نسبتا مناسبي با هم دارند

 هايمقياسنيز مقدار آلفاي كرونباخ براي خرده 3 لجدو
 81/0، 73/0، 80/0، دنيا و آينده به ترتيب نگرش نسبت به خود

  آلفاي كرونباخ  دهددست آمده است كه نشان ميه ب
  تر از مقياس نگرش نسبت به دنيا كمي پايينخرده
 . باشدهاي نگرش به خود و آينده ميمقياسخرده

در  17وال ئد كه سندهنشان مي 6و  5 ،4چنين جداول هم
مقياس در خرده 23وال ئس ،نگرش نست به خود اسمقيخرده

مقياس نگرش نسبت در خرده 36وال ئس نگرش نسبت به دنيا و
 ،واالت آن بعدئبه آينده به مقدار بسيار كمي با ساير س

ناهمخواني دارد كه درصورت حذف آن مقدار آلفاي كرونباخ 
كه بهتر است  يا اين كند وافزايش پيدا مي ،مقياسدر هر خرده

آن با ساير ابعاد  نمودنآن و همسو  يتغييراتي در ترجمه
  ها روي ترين بازنگريدر اين مورد، تازه .صورت گيرد

 يهدهندمثلث شناختي در آمريكا نيز نشان ينامهپرسش
 نگرش نسبت به خود، براي 91/0 آلفاي(همساني دروني عالي 

                                                 
1McIntosh and Fischer 
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براي نگرش نسبت به  93/0 ا،براي نگرش نسبت به دني 81/0
 . دهدرا نشان مي) براي كل مقياس 95/0آينده و 

هاي مثلث شناختي از همبستگي دروني مقياسعالوه خردهه ب
، دنيا با آينده r=75/0، خود با آينده r=71/0د با دنيا خو(خوبي 

66/0=r (ردار است برخو)پژوهش حاضر نيز همبستگي بين ). 2
، r=69/0 ي را براي خود با دنياهاي مثلث شناختمقياسخرده

دست آورد ه ب r =74/0و دنيا با آينده r =75/0خود با آينده 
ها مقياسكه بيانگر همبستگي دروني خوب خرده) 7جدول (

 .ستا هاهمسو با نتايج ساير پژوهش با يكديگر و

اين نتايج از اين جهت مهم است كه شواهدي براي مدل بك  
، دنيا و آينده ضمن بر ارتباط نگرش نسبت به خود مبني

كه  ضمن اين .دهددست ميه مقياس بهر خرده جداسازي
ها از لحاظ ساختارهاي شناختي به قدر كافي شباهت و يافته

، نتايج از توان تعميم مدل بك در ناي بر بنا. همخواني دارد
هايي وجود كند و اگر تفاوتهاي مختلف حمايت ميفرهنگ

مثلث شناختي هاي مثبت و منفي والئس چون همپوشيارد، همد
 .شناسي مربوط استبه روش

در مدل ساختاريشان از  2و گارموني 1در اين خصوص شوارتزر 
وضعيت مثبت و منفي ذهن، معتقدند هم عناصر مثبت و هم 
عناصر منفي هر يك مستقل از ديگري هستند و هر دو در 

ساير مطالعات تجربي ). 2نقل از به (سالمت روان سهيم هستند 
ها نيز از اين فرضيه حمايت ها، افكار و هيجانبا توجه به نگرش

). 2،20(كند كه بيانگر صحت و اهميت مثلث شناختي است مي
تواند اطالعات  عملي، مي يهاي اين پژوهش در عرصه يافته

. ولين وزارت علوم داشته باشدئمهمي براي جوانان ايراني و مس
ترين كه دانشجويان در سني هستند كه مهم توجه به اينبا 

چون كار، ادامه تحصيل و ازدواج تصميمات زندگي خود هم
كه داشتن نگرش مثبت و  نمايند و با توجه به اين را اتخاذ مي

بينانه به خود، دنيا و آينده نقش مهمي در سالمت روان،  خوش
با آموزش  توان رضايت زناشويي و دلبستگي ايمن دارد، مي

هاي منفي از بروز  هاي ارتباطي و تغيير نگرش مهارت
هاي زناشويي، شغلي و تحصيلي پيشگيري نمود و به  نارضايتي

                                                 
1Schwartz  
2Garmoni  

ها كه تربيت شهرونداني با  يكي از وظايف مهم دانشگاه
هاي سالم و منطقي، روابط بين فردي سالم، ايمن و  نگرش

عمل  يامهكيفيت زندگي است، ج يپايدار و در نهايت ارتقا
 . پوشاند

هاي يافته دانشجويي نيز يمراكز مشاوره در كه ضمن اين
پژوهش حاضر كاربردهاي فراواني در حل مشكالت و 

ه ب .برون فردي دانشجويان به دنبال دارد-هاي درون تعارض
مثلث شناختي با ساير ابزارهايي كه عناصر  ينامهعالوه پرسش
 . سنجد، همبستگي داردبك را مي يشناختي نظريه

و  4كندال، هوارد( 3افكار اتوماتيك ينامهبراي مثال با پرسش
افسردگي بك  يهنامو با پرسش r=-53/0همبستگي ) 5هايز

هاي در نمونه 73/0هاي عادي ودر جمعيت 71/0 همبستگي
 ). 21به نقل از (دهد پزشكي را نشان ميروان

محدود به  ،كه نتايج اين تحقيقالبته بايد به اين نكته اشاره كرد 
هايي غير از دانشجويان به نمونه دتواندانشجويان بوده و نمي

 .ه شودتعميم داد

هايي ي ديگري اين مطالعه نيز محدوديتچون هر مطالعههم
دليل محدوديت منابع مالي و حمايتي ه ب نخست. داشته است

كه تقريبا در الزم اين مطالعه تنها در بين دانشجويان انجام شد 
 يد نمايندهنتوانسال قرار دارند و نمي 28تا  18سني بين  يدامنه

شود در تحقيقات بعدي اين كل جامعه باشند كه پيشنهاد مي
نامه در بين ساير اقشار جامعه كه با سطح تحصيالت و پرسش
چون كودكان، نوجوانان و سني متفاوت هستند، هم يدر دامنه

استفاده از  دوم اين كه. دنگير رلعه قرابزرگساالن مورد مطا
. تواند يك محدوديت به حساب آيدمي غيرباليني ينمونه

  هاي ويژگي ،مثلث شناختي ينامهممكن است پرسش
پزشكي در سنجي متفاوتي را زماني كه براي بيماران روانروان

شود، نشان دهد باليني از دانشگاه اجرا ميغير يمقايسه با نمونه
  . هاي باليني نيز اجرا شودشود روي نمونهپيشنهاد ميكه 
واالتي كه ناهمخواني كمتري با ئشود كه سچنين پيشنهاد ميهم

د با توجه به شرايط فرهنگي خاص نواالت دارئساير س
نتايج  زيرا دنكشورمان مورد بازنگري و تجديد نظر قرارگير

                                                 
3Automatic Thoughts Questionnaire  
4Howard  
5Hays  
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 ،ايراني يمثلث شناختي نمونه ينامهد كه پرسشنكنتاييد مي
  شناختي   مثلث  ارزيابي  براي تواند مي و  است    معتبري ابزار 

  
 
 
  

شروع و دوام  يبك و ديگران كه به توصيف نحوه ينظريه
  .كار روده پردازد، بافسردگي مي
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