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 خالصه 

 مقدمه
تواند هم بر پيشرفت تحصيلي و هم سبک زندگي دانشجویان تاثير منفي باورهای غيرمنطقي مي

ذارد، با این وجود ابزار بومي برای سنجش آن وجود ندارد؛ با توجه به اهميت ابزارهای بومي و بگ

ساخت و استانداردسازی پرسشنامه باورهای غيرمنطقي )نسخه محور، هدف پژوهش حاضر بافت

 بود. ایراني(

 روش کار

ن پژوهش تمامي ای و اکتشافي بود. جامعه آماری مورد مطالعه ایروش پژوهش یک پژوهش توسعه

دانشجویان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 

گيری تصادفي بود که از این جامعه با استفاده از روش نمونه 1691-99سال اول سال تحصيلي در نيم

سط دانشجویان تكميل سوالي ساخته شد و تو 109ای نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه 235ای طبقه

 spssهای پرسشنامه از تحليل عاملي اکتشافي با استفاده از نرم افزار گردید. برای تعيين تعداد عامل

 .استفاده شد

 نتايج 

، یاز شش مؤلفه خود کم ارزش شمار يمنطق ريغ یپرسشنامه باورهاچرخش واریماکس نشان داد 

اعتقاد به  گران،ید یامعقول، افراط در غمخوارن یيخود، خود ستا تيدرباره شخص يمنطق ريترس غ

ضریب آلفای کرونباخ حاکي  شده است. ليتشكسوال  41ي با رونيو اعتقاد به عوامل ب يرونيکنترل ب

بود. ضریب همبستگي نشان داد  910/0های پرسشنامه داشت و پایایي کل برابر با از تایيد همه مولفه

-وني قابل قبولي برخوردارند و همچنين ضریب همبستگي مولفههای پرسشنامه از همساني درکه مولفه

از  يمنطق ريغ یپرسشنامه باورهاهای گرایش به تفكر انتقادی نشان داد که های پرسشنامه با مولفه

 .است قابل قبول برخوردار یهمگرا یيروا

 نتيجه گيری

آموزشي، با اقدامات  توانيم ،دبا استفاده از ابزار ساخته شده و شناسایي باورهای غيرمنطقي در افرا

 .قرار داد تیرا مورد حما یاريافراد بس ایای و مداخلهمشاوره

 کلمات کليدی
 استانداردسازی، پرسشنامه، باورهای غيرمنطقي، دانشجویان 

 .باشدمياین مطالعه فاقد تضاد منافع  پی نوشت:
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 مقدمه

راکز توليد و ترین مها، از اصليمراکز آموزش عالي و دانشگاه

انتقال دانش هستند که از دیرباز نقش اساسي در خلق نوآوری، 

 اندشكوفایي استعداد و در نهایت ایجاد جامعه دانش محور داشته

ترین عنوان زیر نظام آموزش عالي از پرارزشها به(. دانشگاه1)

نهادهایي هستند که هر جامعه برای پيشرفت و توسعه در اختيار 

سو از نظر پرورش نيروی انساني متخصص ه از یکدارد، چرا ک

و کارآمد و از سوی دیگر از جهت گسترش فنّاوری، بر روند 

(. بر این 2هستند ) گيری و دستيابي به توسعه، تأثيرگذارشكل

ها را آموزش توان رسالت و کارکرد اساسي دانشگاهاساس، مي

ه و فراهم و تربيت نيروی انساني ماهر و متخصص مورد نياز جامع

منظور رشد و توسعه پایدار کشور ای مساعد بهآوردن زمينه

عنوان متقاضيان دانست. در این نظام آموزشي، دانشجویان به

اند که شناخت باورها و اصلي در زمينه آموزش شناخته شده

های آموزشي کمک ها به تنظيم آگاهانه فعاليتاحساسات آن

ي مؤسسات آموزشي (. چرا که موفقيت آت6خواهد کرد )

ها در ایجاد روابط انساني مناسب با بستگي زیادی به توانایي آن

 (. 4دانشجویان دارد )

از جمله قشرهای هوشمند و مستعد جامعه و دانشجویان 

گر سازندگي و بالندگي فردای کشور خویش هستند و ضمانت

سالمت رواني و جسمي آنان در یادگيری و افزایش آگاهي 

تواند تأثير شان تأثيرگذار است که این امر ميصيليعملي و تح

باشد. این در حالي است  بسيار مهمي در آینده هر کشوری داشته

تواند در کاهش های رواني در قشر دانشجو ميکه اختالل

های متعدد (. پژوهش5) کارآیي آنان نقش مهمي داشته باشد

-د رواناست که برخي حاالت و رفتارهای نامساع نشان داده

شناختي مانند اضطراب و افسردگي در محيط دانشگاهي و در 

ای از ( و دانشجویان با مجموعه3بين دانشجویان وجود دارد )

مشكالت درسي، مالي، ازدواج، شخصيتي، رفتاری و اجتماعي 

 (.1) مواجه هستند

شناسان نشان های حيطه سالمت، مطالعات روانگام با پژوهشهم

های به واقعيت ر و ذهنيت افراد، نسبتداده است که تصو

( 9) دارد شانزندگي از تأثير را در رضایت بيشترین زندگي آنان

هایي که به اصالح نظریه ترینو اميد بخش از جدیدترین یكي

-عاطفي-پردازد، نظریه درمان عقالنيتفكر و ذهنيت افراد مي

درماني مدعي است که تفكرات  این مدل .رفتاری اليس است

های هيجاني و شناسي تمام آشفتگيغيرمنطقي در سبب

فكرمنطقي به رضایت خاطر . های رواني دخيل هستندنابهنجاری

شود، در برابر آن فكر غيرمنطقي حقيقت ندارد، بيشتر منجر مي

گراست و در عين حال، استداللي را برای پشتوانه ندارد و مطلق

توان گفت (. مي9ود )شمانع از رویارویي مؤثر فرد با حوادث مي

باورهای غيرمنطقي افكاری هستند که بر روان فرد سلطه دارند و 

دادن به رویدادها و  کنندة نحوه تعبير و تفسير و معنيعامل تعيين

به  (.10)اند کننده کيفيت و کميت رفتارها و عواطفتنظيم

هستند  اهدافي و هاخواست غيرمنطقي باورهایعبارت دیگر، 

 در که طوری به آیند،مي در ضروری رت ترجيحاتصوه ب که

 منجر آشفتگي و اضطراب به توانندمي نشدن برآورده صورت

(. باورهای غيرمنطقي با واقعيت منطبق نيستند و بایدها 11) شوند

برند و از ایجاد آورند، تعادل فرد را از بين ميرا برای فرد مي

قي جزء آن دسته (. باورهای غيرمنط12کنند )نظم جلوگيری مي

طور مستقيم همراه با  آیند که یا بهاز باورها به شمار مي

شوند یا به هایي مانند اندوه، افسردگي و خشم ظاهر ميبازتاب

ها عدم حاصل آن کنند وای تظاهر ميصورت دروني و لحظه

(. در واقع 16عالقگي به کار و فعاليت است )تحرك و بي

ی منفي هستند که موجب اضطراب و باورهای غيرمنطقي، باورها

شوند؛ باورهایي که بر اساس بایدهای تنش در آدمي مي

بندد و سبب به هم خوردن اساس در ذهن آدمي نقش ميبي

ها، رفتارها و نشود و پيامدهای ناشي از آتعادل آدمي مي

ای است که بقا، سالمت رواني و عاطفي های بيمارگونهعاطفه

توان گفت این باورها از بنابراین مي ند؛کفرد را تهدید مي

(. نتایج برخي 5های مهم و تأثيرگذار بر سالمت هستند )عامل

است که باورهای غيرمنطقي با شادکامي  ها نشان دادهپژوهش

مندی کمتر از زندگي ارتباط کمتر، اضطراب بيشتر و رضایت

 (.14دارد )
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ي بر نگرش به دهد که باورهای غيرمنطقمرور پژوهشي نشان مي

( 11(، کمالگرایي )13(، اهمالكاری تحصيلي )15بزهكاری )

-هایي که در داخل کشور انجام ميتاثير دارد؛ بررسي پژوهش

شود، نشاندهنده استفاده از ابزارهای غيربومي برای سنجش 

رسد شناسایي اساس، به نظر مي باورهای غيرمنطقي دارد. بر این

ریزی و مداخله برای واند در برنامهدرست و سنجش این باورها بت

مندی و اصالح رفتار و در کاهش اضطراب و افزایش رضایت

خودکارآمدی افراد و در نتيجه سالمت رواني و عاطفي آنان 

هایي در ارتباط با سنجش باورهای مؤثر باشد. اگرچه پرسشنامه

ها مربوط به جوامع اند اما، این پرسشنامهغيرمنطقي ساخته شده

هاست. بدیهي است الزمة شناسایي گر و فرهنگ خاص آندی

این باورها، طراحي ابزاری استاندارد و متناسب با فرهنگ هر 

کشور است که ضمن شناخت باورهای غيرمنطقي در افراد بتواند 

عوامل مؤثر بر ایجاد این باورها را نيز تعيين کند. بنابراین نياز 

غيرمنطقي جهت استفاده  ایمبرم به نسخه ایراني پرسشنامه باوره

های پژوهشگران، درمانگران، مشاوران و دانشجویان در زمينه

 سنجيهای روانویژگيمختلف پژوهشي و تشخيصي که از 

 مناسب با جامعه ایراني برخوردار باشد، مشهود است. 

رسد باورهای غيرمنطقي فقط به ده باور جا که به نظر مياز آن

ط اليس )توقع تأیيد و حمایت از غيرمنطقي مطرح شده توس

دیگران، انتظار باال از خود، تمایل برای سرزنش خود، واکنش 

مشغولي زیاد همراه با مسئوليتي عاطفي، دلعاجزانه به ناکامي، بي

اضطراب، اجتناب از مسائل، نااميدی نسبت به تغيير و 

رسد در شكل چنين به نظر ميگرایي( محدود نباشد و همکمال

شناختي، باورهای فرد، عوامل متعددی مانند ساختار روان گيری

منش، تعامل فرد با جامعه و اعتقادات شخصي و مسائل فرهنگي 

تأثيرگذار باشد، همه این موارد، پژوهشگران را بر آن داشت تا به 

ساخت و استانداردسازی پرسشنامه باورهای غيرمنطقي با توجه به 

های زیر مطرح ن هدف؛ سوالفرهنگ ایران بپردازند. برای ای

 است:

مؤلفه های زیربنایي پرسشنامه باورهای غير منطقي در جامعه 

 ایراني کدامند؟ 

آیا مؤلفه های استخراج شده پرسشنامه باورهای غير منطقي از 

 اعتبار قابل قبولي برخوردار است. 

آیا پرسشنامه باورهای غير منطقي از همبستگي دروني مطلوبي 

 است؟ 

رسشنامه باورهای غير منطقي از روایي قابل قبول برخوردار آیا پ

 است؟ 

 روش کار

پژوهش حاضر به ساخت و استانداردسازی پرسشنامه باورهای 

پردازد، بنابراین یک غيرمنطقي )نسخه ایراني( در دانشجویان مي

که دليل این چنين، بهشود. همای محسوب ميپژوهش توسعه

ردسازی پرسشنامه باورهای درمراحل تدوین و استاندا

سنجي های روانغيرمنطقي)نسخه ایراني( در دانشجویان از روش

شود، بخشي از پژوهش از نوع اکتشافي است. استفاده مي

شناسان در تواند برای مشاوران و روانهای پژوهش ميیافته

توان فرایند مشاوره و درمان کاربرد داشته باشد، بنابراین مي

ردی نيز دانست. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را کارب

پژوهش تمامي دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي 

سال اول سال واحد علوم و تحقيقات تهران است که در نيم

ارشد در مقاطع کارشناسي و کارشناسي 1691-99تحصيلي 

تا 2مشغول به تحصيل بودند. که از این نمونه، تعداد بر اساس 

که پيش بيني برابر تعداد سؤاالت انتخاب شد؛ با توجه به این10

سؤال باشد؛ با توجه به  40 -50شده بود تعداد سؤاالت بين 

نفر انتخاب شدند. روش  600احتمال ریزش نمونه، حجم نمونه 

ای بود که بر حسب ای چند مرحلهنمونه گيری تصادفي طبقه

. در بازه زماني رشتة تحصيلي و جنسيت دانشجویان انجام شد

( تعداد 1691-99اجرای پژوهش )نيمسال اول سال تحصيلي 

های مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد رشته

رشته  645و  21اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران به ترتيب 

بود. با توجه به تعداد رشته تحصيلي در هر مقطع، دو دانشكده در 

شكده در مقطع کارشناسي ارشد به مقطع کارشناسي و سه دان

صورت تصادفي انتخاب شد. از هر دانشكده منتخب، دو رشته 

 15تحصيلي و از هر رشته تحصيلي دو کالس و از هر کالس بين 

دانشجو )دختر و پسر( به طور تصادفي انتخاب شد. در  20تا 
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گيری به ترتيبي باشد که تعداد ها سعي شد نمونهانتخاب کالس 

ن دختر و پسر تقریبا مساوری باشد. الزم به یادآوری دانشجویا

گيری اول )ساخت پرسشنامه باورهای غيرمنطقي( است  در نمونه

رشته های علوم تغذیه و مهندسي شيمي )دانشكده علوم و 

های مهندسي پزشكي بيوالكتریک و مهندسي صنایع( و رشته

 مهندسي پزشكي باليني )دانشكده مهندسي پزشكي( در مقطع

های ژنتيک و هواشناسي )دانشكده علوم کارشناسي؛ و رشته

های اقتصاد و انرژی و طبيعت گردی )دانشكده پایه(، رشته

های حسابداری و مدیریت شهری محيط زیست و انرژی(، رشته

)دانشكده مدیریت و اقتصاد( در مقطع کارشناسي ارشد به طور 

بين دانشجویان مورد نظر در  تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه

 مذکور، توزیع شد.

پژوهشگران پس از جلب موافقت با مسئوالن دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران و اخذ مجوزهای الزم، به 

های تحصيلي در مقاطع کارشناسي و اخذ فهرست رشته

گيری کارشناسي ارشد اقدام کرد. همانطور که در روش نمونه

های مورد نظر و با بعد از انتخاب کالسنيز توضيح داده شد 

های پژوهش اجرا جلب موافقت استاد کالس مربوطه، پرسشنامه

شد. پژوهشگر با معرفي خود، در مورد هدف آزمون و چگونگي 

ها توضيحاتي ارائه کرد. در مورد پاسخگویي به پرسشنامه

دانشجویاني که به پاسخگویي تمایل نداشتند، دانشجویان 

همان کالس دیگر انتخاب شدند )البته این تعداد دیگری از 

انگشت شمار بودند(. از دانشجویان خواسته شده هر پرسش را 

با دقت بخوانند و با صداقت پاسخ دهند و هيچ سوالي را بدون 

پاسخ نگذارند. پس از پاسخگویي، ضمن تشكر از استاد مربوطه 

آوری شد. ها جمعها و پاسخنامهو دانشجویان کالس، پرسشنامه

 600در مرحله تدوین پرسشنامه باورهای غيرمنطقي، گروه نمونه 

نفر  235های ناقص نفر برآورد شد که پس از حذف پرسشنامه

کاهش یافت و پرسشنامه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. ابتدا 

های آن ضریب آلفای برای برآورد اعتبار پرسشنامه و مولفه

ها شخيص و سطح دشواری سوالکرونباخ محاسبه شد. ضریب ت

های نامناسب حذف شدند. روایي پرسشنامه محاسبه شد و سوال

با استفاده از روش تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفت. برای 

ها، تحليل مرتبه اول و دوم ها و نحوه اشباع آنتعيين تعداد عامل

ل انجام شد. برای تبيين درد واریانس سازه مورد نظر، تحليل عام

ها با سازه مورد نظر، اکتشافي و به منظور چگونگي برازش داده

تحليل عامل تایيدی انجام گرفت. بازآزمایي انجام شد )در دو 

نفری در دو زمان مختلف با فاصله حداقل یک ماه  60گروه 

اجرا و ضریب همبستگي دو مرحله به عنوان ضریب پایایي 

های آماری محاسبه شد و در نهایت پس از محاسبه شاخص

های های خام به نمره)ميانگين و انحراف معيار( برای تبدیل نمره

 10)باانحراف معيار  Tهای تراز شده، جدول نرم به صورت نمره

( به تفكيک جنسيت )به علت معناداری ميانگين 50و ميانگين 

 . دختر و پسر( تنظيم شد

 نتايج

-ز شرکتنفر ا 111دانشجو اجرا شد که  235این پژوهش بر 

درصد( مرد بودند.  2/65نفر ) 96درصد( زن و  9/34کنندگان )

نفر  121سال،  20درصد( کمتر از  69نفر ) 106به لحاظ سن 

 60تا  23درصد(  4/3نفر ) 11سال،  25تا  21درصد(   1/49)

نفر  213سال داشتند.  61درصد( باالتر از  4/3نفر ) 11سال و 

 2/19نفر ) 49رد و درصد( از شرکت کنندگان مج 9/91)

درصد( از  9/91نفر ) 262درصد( متاهل بودند. در نهایت 

درصد(  1/12نفر ) 62شرکت کنندگان در مقطع کارشناسي و 

 در مقطع کارشناسي ارشد مشغول به تحصيل بودند.

های پژوهش در مورد مؤلفه های زیربنایي در ادامه به یافته

شود؛ یراني پرداخته ميپرسشنامه باورهای غير منطقي در جامعه ا

به منظور استخراج عامل های زیربنایي پرسشنامه محقق ساخته 

گانه آن با استفاده از  109باورهای غير منطقي، گویه های 

رویكرد تحليل مؤلفه های اصلي تحليل عاملي اکتشافي تحليل 

اوليكن  -مير -شد. نتایج تحليل نشان داد که شاخص کایسر

(KMO برابر با )در سطح  1و شاخص کرویت بارتلت 904/0

 1(. جدول 2(df=5993= )96/14495معنادار است )  01/0

تعداد مؤلفه ها، واریانس تبيين شده کل، ارزش های ویژه و 

 واریانس تبيين شده توسط هر مؤلفه را نشان مي دهد.
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 يين شده توسط هر مؤلفه. تعداد مؤلفه ها، واریانس تبيين شده کل، ارزش های ویژه و واریانس تب1جدول 

 مؤلفه
ارزش 

 ویژه

سهم منحصر به فرد در 

 تبيين واریانس کل

واریانس تبيين شده 

 تجمعي
 ارزش ویژه مؤلفه

سهم منحصر به فرد در 

 تبيين واریانس کل

واریانس تبيين 

 شده تجمعي

1 31/20 90/19 90/19 19 52/1 69/1 61/54 

2 41/4 05/4 95/22 19 40/1 29/1 30/55 

6 11/6 91/2 93/25 20 61/1 23/1 13/53 

4 05/6 90/2 33/29 21 65/1 24/1 10/59 

5 92/2 59/2 25/61 22 61/1 21/1 60/59 

3 39/2 43/2 11/66 26 21/1 13/1 43/30 

1 66/2 14/2 94/65 24 23/1 13/1 32/31 

9 25/2 03/2 90/61 25 25/1 14/1 13/32 

9 21/2 06/2 96/69 23 20/1 10/1 91/36 

10 2 96/1 13/41 21 15/1 03/1 92/34 

11 91/1 91/1 51/46 29 12/1 06/1 95/35 

12 93/1 10/1 29/45 29 10/1 01/1 93/39 

16 94/1 39/1 93/43 60 09/1 00/1 93/10 

14 11/1 51/1 56/49 61 09/1 99/0 95/11 

15 31/1 49/1 02/50 62 05/1 91/0 92/12 

13 59/1 43/1 49/51 66 02/1 94/0 93/16 

11 51/1 44/1 92/52     

 
مؤلفه با  66نشان مي دهد که به دنبال تحليل اوليه  1جدول 

درصد از  14ویژه بزرگتر از یک استخراج شد که تقریبا  ارزش

واریانس کل را تبيين مي نمود. سهم مؤلفه اول در تبيين 

رصد بود. د 94/0درصد و سهم مؤلفه آخر  90/19واریانس کل 

( نشان داد که منحني 1ارزیابي نمودار تست اسكری )شكل 

دچار شكستگي شده و لذا مي  1و  3اسكری در محل بين مؤلفه 

توان استنباط نمود که تست اسكری تعداد مؤلفه های استخراج 

 در نظر گرفته است.  3شده را 

 
 . نمودار اسكری در تعيين تعداد مؤلفه ها1نمودار 



 
 و همكارانتوران خرسندپور                                                         انیدانشجو نيدر ب پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي یساخت و استاندارساز -4422 

 

مودار اسكری تعداد مؤلفه ها شش در نظر گرفته شد و براساس ن

تحليل برای بار دوم تكرار شد و این بارچرخش واریماکس 

برای استخراج مؤلفه ها به کار گرفته شد. در نهایت بارهای 

باورهای غير گویه باقي مانده پرسشنامه  41عاملي چرخش یافته 

، 9های  هدر تحليل مؤلفه های اصلي نشان داد که گویمنطقي 

64 ،61 ،63 ،49 ،31 ،51 ،45 ،65 ،13  ،25 ،20 ،42 ،24 ،54 ،

،  99، 101، 103، 94مؤلفه اول، گویه های  51  90، 10، 96، 92

مؤلفه  32و   66، 41، 96، 93مؤلفه دوم، گویه های  15و  53

مؤلفه چهارم،  106و   100، 93، 101، 109سوم، گویه های 

مؤلفه  94و  92ه پنجم و گویه های مؤلف 11و  23، 19گویه های 

پرسشنامه را تشكيل داده اند. الزم به توضيح است که ششم  

، 39/2، 96/1ارزش ویژه برای مؤلفه های اول تا ششم به ترتيب 

درصد از  5/41که در مجموع بود  90/1و  01/2، 53/2،  36/2

. گفتني است که سهم مؤلفه های واریانس کل را تبيين مي نمود

، 56/3، 11/19گانه در تبيين واریانس کل به ترتيب برابر با شش 

بود. در ادامه پس از استخراج مؤلفه  63/4و  99/4، 25/3،  40/3

ها، متناسب با اشتراك معاني گویه ها هر یک از آنها نامگذاری 

، « خود کم ارزش شماری»شدند. بدین صورت که مؤلفه اول 

، مؤلفه سوم « شخصيت خودترس غير منطقي درباره »مؤلفه دوم 

افراط در غمخواری »و مؤلفه چهارم « خود ستایي نامعقول»

و مؤلفه ششم «  اعتقاد به کنترل بيروني»، مؤلفه پنجم «دیگران

نام گذاری شدند. بنابراین در پاسخ به « اعتقاد به عوامل بيروني»

سوال اول پژوهش چنين نتيجه گيری شد که پرسشنامه باورهای 

ترس غير »، « خود کم ارزش شماری»ي از شش مؤلفه غير منطق

افراط »، « خود ستایي نامعقول»، « منطقي درباره شخصيت خود

اعتقاد به »و «   اعتقاد به کنترل بيروني»، «در غمخواری دیگران

 تشكيل شده است.« عوامل بيروني

نشان مي دهد، به منظور بررسي ضریب  2همچنان که جدول 

از فرمول  فه های استخراج شده با استفادهمؤلآلفای کرونباخ 

آلفای کرونباخ ارزیابي شد. عالوه بر این پرسشنامه باورهای 

 60منطقي در دو مرحله با فاصله زماني چهارده روز بر 

مرد( اجرا و ضرایب همبستگي بين مؤلفه ها  12زن و  19دانشجو)

قابل  2در دو مرحله اجرا محاسبه شد که نتایج آن در جدول 

 مشاهده است.
 

 . ميانگين، انحراف استاندارد، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایي هر یک از مؤلفه های پرسشنامه باورهای غير منطقي2جدول 

 باز آزمایي آلفای کرونباخ انحراف استاندارد ميانگين تعداد گویه مؤلفه

 109/0 920/0 54/11 40/30 20 خود کم ارزش شماری

 349/0 365/0 93/2 12/15 3 قيترس غير منط

 352/0 361/0 14/2 29/16 5 خود ستایي نامعقول

 561/0 110/0 91/2 25/16 5 افراط در غمخواری

 534/0 312/0 93/1 26/1 6 اعتقاد به کنترل بيروني

 491/0 323/0 49/1 13/4 2 اعتقاد به عوامل بيروني

 332/0 910/0 10/11 03/114 41 نمره کل

 
بر نتایج جدول فوق ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه خود  منطبق

، مؤلفه ترس غير منطقي درباره 920/0کم ارزش شماری برابر با 

، مؤلفه خود ستایي نامعقول برابر با 365/0شخصيت خود برابر با 

، مؤلفه 110/0، مؤلفه افراط در غمخواری دیگران برابر با 361/0

و مؤلفه اعتقاد به عوامل  912/0اعتقاد به کنترل بيروني برابر با 

به دست آمد. الزم به توضيح است ضریب  323/0بيروني برابر با 

به دست آمد. با  910/0آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 

توجه به این که ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه های استخراج 

بود و با توجه به دیدگاه شریفي  1/0شده نزدیک به یا بزرگتر از 

( که معتقد است پرسشنامه های با ضریب آلفای کرونباخ 1691)

برای مقاصد پژوهشي مناسب هستند، بنابراین  1/0بزرگتر از 

چنين نتيجه گيری شد که مؤلفه های استخراج شده پرسشنامه 

باورهای غير منطقي از همساني دروني قابل قبولي برخوردار 

همبستگي  است. همچنين جدول فوق نشان مي دهد که ضرایب
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دو مرحله اجرا برای مؤلفه های خود کم ارزش شماری، ترس  

غير منطقي درباره شخصيت خود، خود ستایي نامعقول، افراط در 

غمخواری دیگران، اعتقاد به کنترل بيروني و اعتقاد به عوامل 

 49/0و  53/0، 54/0، 35/0، 35/0، 11/0بيروني به ترتيب برابر با 

( مي 1999اس مالك های کوهن )به دست آمده است. براس

توان گفت ضرایب همبستگي به دست آمده از اجرای بازآزمایي 

بوده و بنابراین مي توان گفت نمرات مؤلفه های « قوی»

پرسشنامه باورهای غير منطقي در طول زمان از ثبات مطلوبي 

برخوردار است. الزم به توضيح است که براساس مالك های 

 │6/0│ضعيف بين│6/0│متر از کوهن ضرایب همبستگي ک

قوی حساب مي شود. با  │5/0│متوسط و باالتر از  │5/0│تا 

توجه به مطالب فوق که نشان مي دهد، گویه های مؤلفه های 

پرسشنامه  باورهای غير منطقي عالوه بر همساني دروني قابل 

قبول از پایایي مطلوبي در طول زمان برخوردار است، مي توان 

باورهای غير منطقي از اعتبار قابل قبولي گفت پرسشنامه 

ضرایب همبستگي بين مؤلفه های  6جدول  برخوردار است.

 پرسشنامه باورهای غير منطقي را نشان مي دهد.

 

 .  ضرایب همبستگي بين مؤلفه های پرسشنامه باورهای غير منطقي6جدول 

 1 3 5 4 6 2 1 متغير

       - .خود کم ارزش شماری1

      - 692/0** منطقي .ترس غير2

     - 261/0** 561/0** .خود ستایي نامعقول6

    - 619/0** 626/0** 495/0** .افراط در غمخواری4

   - 101/0 093/0 262/0** 165/0* .اعتقاد به کنترل بيروني5

  - 069/0 125/0* 123/0* 111/0** 139/0** .اعتقاد به عوامل بيروني3

 - 211/0** 291/0** 362/0** 369/0** 512/0** 942/0** . نمره کل1

 
. نشان مي دهد که به استثنای ضریب همبستگي بين 6جدول 

اعتقاد به کنترل بيروني با افراط در غمخواری، خودستایي و 

اعتقاد به عوامل بيروني، ضرایب همبستگي بين دیگر مؤلفه ها 

ميانگين معنادار است. با توجه به این که  05/0دستكم در سطح 

است، بنابراین در پاسخ به  22/0ضرایب همبستگي بين مؤلفه ها 

سوال سوم پژوهش مي توان گفت مؤلفه های استخراج شده 

پرسشنامه باورهای غير منطقي از همبستگي دروني قابل قبولي 

 برخوردار است. 
 

 های تفكر انتقادی و باورهای غيرمنطقي. ضرایب همبستگي بين مولفه4جدول 

 9 9 1 3 5 4 6 2 1 غيرهای تحقيقمت

         - گرایش به خالقيت -تفكر انتقادی. 1

        - 501/0** گرایش به پختگي -انتقادی . تفكر2

       - 552/0** 359/0** گرایش به تعهد -تفكر انتقادی. 6

      - 661/0** -655/0** -463/0** خود کم ارزش شماری -. باور غير منطقي 4

     - 553/0** -140/0** -229/0** -255/0** ترس غير منطقي -باور غير منطقي  .5

    - 420/0** 431/0** -209/0** -212/0** -641/0** خود ستایي نامعقول -باور غير منطقي . 3

   - 231/0** 403/0** 410/0** -230/0** -235/0** -269/0** افراط در غمخواری -. باور غير منطقي 1

  - 649/0** 233/0** 650/0** 549/0** -259/0** -259/0** -600/0** اعتقاد به کنترل بيروني -باور غير منطقي  .9

 - -261/0** 691/0** 635/0** 651/0** 440/0** -192/0** -195/0** -213/0** اعتقاد به عوامل بيروني -. باور غير منطقي 9
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كر انتقادی و مؤلفه ضرایب همبستگي بين مؤلفه های تف 4جدول  

دهد. همچنان که های پرسشنامه باورهای غيرمنطقي را نشان مي

مالحظه مي شود، مؤلفه های سه گانه تفكر انتقادی )گرایش به 

خالقيت، گرایش به تعهد و گرایش به پختگي( با مؤلفه های 

شش گانه پرسشنامه باورهای غيری منطقي به صورت منفي و در 

همبسته اند. براین اساس در پاسخ به سوال  01/0سطح معناداری 

چهارم مي توان گفت پرسشنامه باورهای غير منطقي از روایي 

 همگرای قابل قبول برخوردارند. 

 گيریبحث و نتيجه

این پژوهش با هدف ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای 

ایراني انجام شد.  غيرمنطقي )نسخه ایراني( در بين دانشجویان

-های زیربنایي استخراج شد، به منظور استخراج عاملابتدا مولفه

 109های زیربنایي پرسشنامه باورهای غير منطقي، گویه های 

شد.  های اصلي تحليلگانه آن با استفاده از رویكرد تحليل مؤلفه

های پرسشنامه برابر ای نشان داد که تعداد مؤلفه منحني سنگریزه

است. بعد از چندین بار تحليل عاملي اکتشافي با استفاده از  3با 

سوال به عنوان سواالت  41روش چرخش واریماکس در نهایت 

 3سوال موفق به استخراج  41نهایي پرسشنامه انتخاب شد که این 

، 51، 31، 49، 63، 61، 64، 9های که، گویهمؤلفه شدند. بطوری

مؤلفه  51و  90، 10، 96، 92 ،54، 24، 42، 20، 25،  13، 65، 45

-مؤلفه دوم، گویه 15و  53،  99، 101، 103، 94های اول، گویه

، 101، 109های مؤلفه سوم، گویه 32و  66، 41، 96، 93های 

مؤلفه  11و  23، 19های مؤلفه چهارم، گویه 106و  100، 93

پرسشنامه را تشكيل مؤلفه ششم  94و  92های پنجم و گویه

، 96/1های اول تا ششم به ترتيب ویژه برای مؤلفهدادند. ارزش 

 5/41که در مجموع بود  90/1و  01/2، 53/2،  36/2، 39/2

-که سهم مؤلفه. بطوریدرصد از واریانس کل را تبيين کردند

، 11/19گانه در تبيين واریانس کل به ترتيب برابر با های شش

ها راج مؤلفهبود. بعد از استخ 63/4و  99/4، 25/3،  40/3، 56/3

خود کم ارزش »ها شد. مؤلفه اول اقدام به نامگذاری مؤلفه 

، « ترس غير منطقي درباره شخصيت خود»، مؤلفه دوم «شماری

افراط در »و مؤلفه چهارم « خود ستایي نامعقول»مؤلفه سوم 

و « اعتقاد به کنترل بيروني»، مؤلفه پنجم «غمخواری دیگران

 نام گذاری شدند. « بيروني اعتقاد به عوامل»مؤلفه ششم 

پژوهش فعلي به منظور توسعه یک ابزار  توان گفتدر تببين مي

معتبر و روا برای سنجش باورهای غير منطقي در بين بزرگساالن 

مطالعة مباني نظری، ایراني انجام شد. پژوهشگر با مرور پژوهشي، 

آن  هایهای مرتبط با باورهای غيرمنطقي و مؤلفه پيشينه و نظریه

سازی به طراحي سواالت پرسشنامه و رعایت اصول آزمون

نتایج یافته های تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که پرداخت. 

شش مؤلفه برای پرسشنامه باورهای غير منطقي قابل استخراج 

خود کم ارزش شماری، ترس غير منطقي است که عبارتند از: 

ط در غمخواری درباره شخصيت خود، خود ستایي نامعقول، افرا

دیگران، اعتقاد به کنترل بيروني و اعتقاد به عوامل بيروني نام 

های استخراج شده در فرهنگ ایراني برای گذاری شدند. مؤلفه 

پرسشنامه باورهای غير منطقي شباهت ها و تفاوت های نسبتا 

های استخراج شده در فرهنگ غرب دارد. محسوسي با مؤلفه

ابزار سنجش باورهای غير منطقي در ین برای مثال، پرکاربرد تر

ایران و خارج از کشور آزمون باورهای غير منطقي جونز و 

تفكر غيرمنطقي های آن عبارتند از: ( است، که مؤلفه19تروئر )

(، تفكر غيرمنطقي توقع تأیيد و حمایت از دیگرانتأیيد دیگران )

 توقع بيش از حد )انتظارات زیاد از خود(، تفكر غيرمنطقي

(، تفكر غيرمنطقي تمایل برای سرزنش خودکردن )سرزنش

تفكر غيرمنطقي واکنش عاجزانه به ناکامي(، واکنش نوميدی )

(، تفكرغيرمنطقي مسئوليتي عاطفيبيکنترل هيجانات )عدم

(، مشغولي زیاد همراه با اضطرابدلدلواپسي اضطرابي )

ي تفكرغيرمنطقي اجتناب ازمشكالت )مسائل(، تفكر غيرمنطق

اتكا به دیگران )وابستگي(، تفكر غيرمنطقي درماندگي نسبت به 

تفكر غيرمنطقي ( ، نااميدی نسبت به تغييرتغيير خویشتن )

گرایي. با مقایسه مؤلفه های استخراج شده از پرسشنامه کمال

منطقي جونز و همكاران مي فعلي پژوهش با پرسشنامه تفكر غير

به کنترل بيروني و مؤلفه  توان استنباط کرد که مؤلفه اعتقاد

اعتقاد به عوامل بيروني با مؤلفه های تفكر غير منطقي درماندگي 

نسبت به تغيير خویشتن )نا اميدی نسبت به تغيير(، تغيير غير 

منطقي عدم کنترل هيجانات )بي مسئوليتي عاطفي( و تفكر غير 



 
 و همكارانتوران خرسندپور                                                         انیدانشجو نيدر ب پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي یساخت و استاندارساز -4424 

 

منطقي واکنش نوميدی )واکنش عاجزانه به ناکامي( شباهت و 

ني باالیي دارد؛ مؤلفه خودستایي نامعقول پرسشنامه فعلي همپوشا

توقع تأیيد و حمایت از تفكر غيرمنطقي تأیيد دیگران )با مؤلفه 

( پرسشنامه جونز و همكاران شباهت و همپوشاني باالیي دیگران

دارد. همچنين مؤلفه خود کم ارزش شماری استخراج شده برای 

با مؤلفه تفكر غيرمنطقي  پرسشنامه باورهای غيرمنطقي تا حدودی

( پرسشنامه جونز و تمایل برای سرزنش خودکردن )سرزنش

همكاران همپوشاني دارد. از طرف دیگر مؤلفه ترس غير منطقي 

درباره شخصيت خود تا حدودی با تفكرغيرمنطقي دلواپسي 

( پرسشنامه باورهای مشغولي زیاد همراه با اضطرابدلاضطرابي )

شاني دارد. با این حال با مقایسه مؤلفه غير منطقي جونز همپو

افراط در غمخواری دیگران با مؤلفه های پرسشنامه باورهای غير 

منطقي جونز مشخص است که هيچ مؤلفه مشابهي در دو 

 پرسشنامه وجود ندارد. 

های پرسشنامه باورهای غير از طرف دیگر مقایسه تطبيقي مؤلفه 

ي اليس )درماندگي، تایيد منطقي فعلي با ابعاد افكار غير منطق

پذیری، اجتناب از مشكل و وابستگي( مشخص است که مؤلفه 

های اعتقاد با کنترل بيروني و اعتقاد به عوامل بيروني با بعد 

درماندگي نظریه اليس، خودستایي نامعقول با بعد تایيد پذیری 

های استخراج نظریه اليس همپوشاني باالیي دارد. مقایسه مؤلفه

تحقيق فعلي برای پرسشنامه باورهای غير منطقي با مؤلفه شده در 

( )الزام، Marcotte (19های استخراج شده در نظریه 

 مربوط به و باورهای ناکامي برای اندك تحمل سازی،فاجعه

خود( نشان دهنده این است که مؤلفه خود کم ارزش  ارزش

( 19شماری با بعد باورهای مربوط به ارزش خود مارکوتي )

مپوشاني باالیي دارد و اعتقاد به کنترل بيروني و اعتقاد به ه

عوامل بيروني تا حدودی با ابعاد فاجعه سازی و تحمل اندك 

 برای ناکامي مارکوتي همسو است.

های پرسشنامه توسط تحليل عاملي بعد از استخراج مؤلفه

اکتشافي و نامگذاری آنها به منظور بررسي پایایي این مؤلفه ها از 

باز آزمون بر  -لفای کرونباخ )همساني دروني( و پایایي آزمونآ

های تحليل دانشجو در فاصله زماني دو هفته استفاده شد. یافته 60

نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه خود کم ارزش 

، مؤلفه ترس غير منطقي درباره شخصيت 920/0شماری برابر با 

، 361/0ي نامعقول برابر با ، مؤلفه خود ستای365/0خود برابر با 

، مؤلفه اعتقاد 110/0مؤلفه افراط در غمخواری دیگران برابر با 

و مؤلفه اعتقاد به عوامل بيروني  912/0به کنترل بيروني برابر با 

به دست آمد. همچنين، ضریب آلفای کرونباخ  323/0برابر با 

 به دست آمد. همچنين یافته های 910/0کل پرسشنامه برابر با 

های خود باز آزمون برای مؤلفه -مربوط به ضریب پایایي آزمون

شماری، ترس غير منطقي درباره شخصيت خود، خود کم ارزش

ستایي نامعقول، افراط در غمخواری دیگران، اعتقاد به کنترل 

، 35/0، 11/0بيروني و اعتقاد به عوامل بيروني به ترتيب برابر با 

 ت آمده است.به دس 49/0و  53/0، 54/0، 35/0

های استخراج با توجه به این که ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه

بود و با توجه به دیدگاهي  1/0شده نزدیک به یک یا بزرگتر از 

های با ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر که معتقد است پرسشنامه

-برای مقاصد پژوهشي مناسب هستند، بنابراین چنين نتيجه 1/0از 

های استخراج شده پرسشنامه باورهای غير گيری شد که مؤلفه

منطقي از همساني دروني قابل قبولي برخوردار است. از طرف 

باز آزمون برای  -های مربوط به ضریب پایایي آزموندیگر، یافته

های خود کم ارزش شماری، ترس غير منطقي درباره مؤلفه

شخصيت خود، خودستایي نامعقول، افراط در غمخواری 

تقاد به کنترل بيروني و اعتقاد به عوامل بيروني به دیگران، اع

به دست  49/0و  53/0، 54/0، 35/0، 35/0، 11/0ترتيب برابر با 

های کوهن مي توان گفت ضرایب آمده است. براساس مالك

بوده و « قوی»همبستگي به دست آمده از اجرای بازآزمایي 

ورهای های پرسشنامه بابنابراین مي توان گفت نمرات مؤلفه

غيرمنطقي در طول زمان از ثبات مطلوبي برخوردار است. الزم 

های کوهن ضرایب به توضيح است که براساس مالك

 │5/0│تا  │6/0│ضعيف بين│6/0│همبستگي کمتر از 

شود. با توجه به قوی حساب مي │5/0│متوسط و باالتر از 

های مؤلفه های پرسشنامه دهد، گویهمطالب فوق که نشان مي

ورهای غير منطقي عالوه بر همساني دروني قابل قبول از پایایي با

توان گفت پرسشنامه مطلوبي در طول زمان برخوردار است، مي

 باورهای غيرمنطقي از اعتبار قابل قبولي برخوردار است.
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های قبلي یكي از نكات قوت این پژوهش در مقایسه با پژوهش 

غير منطقي جونز  که ابزارهای سنتي نظير پرسشنامه باورهای

که، علي کردند، اعتبار خوب ابزار فعلي است. بطوریاستفاده مي

های روانسنجي این رغم کاربرد گسترده این ابزارها، ویژگي

ها برای مثال پایایي و روایي ناکافي این ابزار مورد پرسشنامه

( 22( و ساختار عاملي ضعيفي )21و  20انتقاد قرار گرفته است )

رغم پرسشنامه توسعه داده شده در پژوهش فعلي علي دارند. اما

سوال( اعتبار قابل قبولي را نشان داد.  40تر )تعداد سواالت پایين

اعتبار یک ابزار شرط الزم برای روایي آن است و با توجه به به 

اینكه اعتبار پرسشنامه باورهای غير منطقي هم از طریق همساني 

آزمون مورد بررسي قرار باز -دروني و هم از طریق آزمون

گرفت، نتایج تحقيق فعلي بر اعتبار این ابزار صحه گذاشته و در 

سوالي جونز و با توجه به تعداد پایين تر  100مقایسه با آزمون 

سواالت پرسشنامه فعلي مي توان ابزار فعلي را از منظر اعتبار 

 خوب و مناسب تلقي کرد. 

های پرسشنامه از لفه به منظور بررسي همبستگي دروني بين مؤ

ضریب همبستگي پيرسون استفاده شد. یافته نشان داد که به 

استثنای ضریب همبستگي بين اعتقاد به کنترل بيروني با افراط در 

غمخواری، خودستایي و اعتقاد به عوامل بيروني، ضرایب 

معنادار  05/0همبستگي بين دیگر مؤلفه ها دستكم در سطح 

ها که ميانگين ضرایب همبستگي بين مؤلفهاست. با توجه به این 

است، بنابراین در پاسخ به سوال سوم پژوهش مي توان  22/0

های استخراج شده پرسشنامه باورهای غير منطقي از گفت مؤلفه

 همبستگي دروني قابل قبولي برخوردار است. 

های پرسشنامه باورهای همبستگي دروني بدست آمده بين مؤلفه

رسد، چرا که روش دود زیادی منطقي به نظر ميغير منطقي تا ح

ها استفاده شد. با توجه به اینكه واریماکس برای استخراج مؤلفه

ها نسبت به شود که عاملدر چرخش واریماکس فرض مي

همدیگر متعامد هستند. به عبارت دیگر، در چرخش واریماکس 

با ها همبستگي باالیي وجود ندارد. فرض مي شود که بين مؤلفه

مالحظه همبستگي بين عوامل تا حدود زیادی این پيش فرض 

ها قدرتمند شود. بطوریكه همبستگي بين اکثر مؤلفهتقویت مي

 ها وجود دارد.نيست و یا همبستگي متوسطي بين مؤلفه

به منظور بررسي این سوال از ضریب همبستگي  در نهایت

ی غير های استخراج شده پرسشنامه باورهاپيرسون بين مؤلفه

منطقي با مؤلفه های پرسشنامه تفكر انتقادی استفاده شد. یافته 

های تحليل همبستگي نشان داد که بين مؤلفه های سه گانه تفكر 

انتقادی )گرایش به خالقيت، گرایش به تعهد و گرایش به 

پختگي( با مؤلفه های شش گانه پرسشنامه باورهای غير منطقي به 

اند. در واقع، همبسته 01/0ری صورت منفي و در سطح معنادا

یافته های این سوال گویای روایي همگرای پرسشنامه باورهای 

 غير منطقي است.

های روانسنجي روایي یک پرسشنامه یكي از مهمترین ویژگي

است که در ساخت و توسعه یک پرسشنامه باید مد نظر قرار 

ارد بگيرد. روایي همگرای یک پرسشنامه اشاره بر نوعي روایي د

های پرسشنامه با سازه ای از لحاظ نظری که همبستگي بين مؤلفه

مشابه مثبت و معني دار است. در واقع باید این مساله مد نظر قرار 

بگيرد که روایي یک پرسشنامه فرایندی ثابت نيست و بلكه باید 

های در زمان ها و شرایط مختلف مورد آزمون قرار بگيرد. یافته

این است که روایي همگرای بدست آمده  پژوهش فعلي دال بر

برای پرسشنامه باورهای غيرمنطقي قابل قبول است و البته باید 

سایر انواع روایي پرسشنامه نظير روایي واگرا، روایي پيش بين 

 مورد بررسي قرار بگيرد.

توان گفت که نياز به توسعه به عنوان نتيجه نهایي از پژوهش مي

اورهای غير منطقي با توجه به اینكه یک پرسشنامه برای سنجش ب

های موجود دارای مشكالتي نظير طوالني بودن، اکثر پرسشنامه

ساختار عاملي ضعيف، و اعتبار و روایي پایيني بودند موجب شد 

تا پژوهشگر به توسعه ابزاری برای سنجش باورهای غير منطقي 

ین بپردازد. با توجه به اینكه پرسشنامه توسعه داده شده در ا

گویه تشكيل مي شود که شش مؤلفه باورهای  40پژوهش از 

غير منطقي را مورد سنجش قرار مي دهند و با عنایت به اینكه 

اعتبار و روایي قابل قبولي برای پرسشنامه باورهای غير منطقي 

بدست آمد، مي توان گفت که این پژوهش گامي مهم در جهت 

غير منطقي در معرفي یک ابزار جدید برای سنجش باورهای 

 جامعه ایراني محسوب مي شود. 
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مهمترین محدودیت این پژوهش این بود که از بين انواع روایي 

تنها روایي همگرای پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت، این در 

های اجرایي سایر انواع روایي حالي است که به علت محدودیت

بررسي  نظير روایي واگرا، روایي پيش بين، روایي مالك مورد

قرار نگرفتند. نمرات هنجاری پرسشنامه باورهای غير منطقي در 

های مختلفي از بزرگساالن به منظور استفاده گسترده از گروه

آزمون الزامي است، با این حال این نمرات هنجاری در پژوهش 

های ها و محدودیتفعلي امكان پذیر نبودند. با توجه به یافته

ر تحقيقات آتي سایر انواع روایي نظير شود دپژوهش پيشنهاد مي

بين، روایي مالك مورد بررسي قرار روایي واگرا، روایي پيش

بگيرد و نمرات هنجاری پرسشنامه باورهای غير منطقي در 

های مختلفي از بزرگساالن بدست آورده شود. همچنين گروه

های این پژوهش تلویحات کاربردی زیادی برای یافته

ان درگير در باورهای غير منطقي دارد. متخصصان و مشاور

توانند های تحقيق فعلي ميدرمانگران و مشاوران با تكيه بر یافته

نفس و همچنين بازخوردهای با آموزش تفكر انتقادی و عزت

مناسب برای افراد در زمينه شخصيت خود موجب بهبود باورهای 

 غير منطقي مراجعان دارای مشكل در این حوزه شوند.
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 Abstract 

Introduction: Irrational beliefs can negatively affect both academic 

achievement and students' lifestyles, yet there are no native tools to measure 

it. Considering the importance of native and contextual tools, the purpose of 

this study was to construct and standardize the Irrational Beliefs 

Questionnaire (Iranian version). 

 Materials and Methods: This research was a developmental and exploratory 

research. The study population was all undergraduate and postgraduate 

students of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran 

in the first semester of the academic year 1398-98. 265 samples were selected 

from this community using stratified random sampling. A 109-item 

questionnaire was developed and completed by students. Exploratory factor 

analysis was used to determine the number of factors in the questionnaire. 

Results: The varimax rotation showed that the irrational beliefs questionnaire 

consisted of six components of self-esteem, irrational fears about self-esteem, 

irrational self-esteem, excessive sadness, belief in external control, and belief 

in external factors with 41 questions. Cronbach's alpha coefficient indicated 

that all components of the questionnaire were validated and the total 

reliability was 0.910. The correlation coefficient showed that the components 

of the questionnaire had acceptable internal consistency and also the 

correlation coefficient of the components of the questionnaire with the 

components of critical thinking showed that the questionnaire of irrational 

beliefs had acceptable convergent validity. 

 Conclusion: By constructing tools and identifying irrational beliefs in 

individuals, educational support, counseling and interventions can support 

many people. 

 Key words: Standardization, questionnaires, irrational beliefs, students 
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