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چکیده
امروزه متغیر انعطاف پذذذیرد درمعرت ته ذذژ ویره در یطذذژ رذذنا ذذذت روانر ا ذذذت و در روز ر تعذذناد
پرودشداد مرتبط ا آن افزوده مر هد .دنف از پرودش اضر ،اخت و رر ر ویرگرداد روان نجر
و ذذذاختار لاممر مسیان انعطافپذیرد روان ذذذناختر نه هانان دختر هد .پز از تریژ ن ذذذیژ اوییژ مسیان
انعطافپذیرد روان ذذناختر ،ژمنظهر ر ذذر ویرگرداد روان ذذنجر آن از میان یمیژ دانش آمهزان دختر
 21-21ذایژد رر اصفران یژ در د یر تان مشغهل ژ تحصیل هدنن 169 ،دانشآمهز ا روش نمهنژگیرد
خه ذژاد چننمر مژاد از ین  6منر ذژ در دو پایژ تحصذیمر دشذت و نر انتیاد ذننن .ریتینننگان
لالوه مسیان انعطافپذیرد روان ذناختر این رر ،،ژ پر ذشذنامژ پذیرش و لمل ( )AAQ-IIو پر شنامژ
ذذذالمت لمهمر ( )GHQپا ذذذخ دادنن .در تحمیل لاممر ،ذذذژ لامل لمل متعرنانژ ،لن یمالگرایر و
گشذهدگر ژ تجر ژ در للگیرد متغیر انعطافپذیرد روانر مؤثر هدنن .یافتژداد ژ د ت آمنه نشان داد
یذژ مسیذان اضذذذر ،ا زارد ا ذذذت یژ پایایر (ثباي ،دم ذذذانر درونر) و روایر منا ذذذ

راد ذذذنجش

انعطافپذیرد روان ناختر را دارا ت .نتایج تحمیل لامل ایتشافر و تأییند این پرودش ادند ر روایر
ازه منا

این مسیان مر ا ن.

کلیدواژهها :انعطافپذیری روانی ،نوجوانان ،دختر ،روانسنجی

 2دانشجهد دیترد روانشنا ر دانشگاه اصفران ،اصفران ،ایران.
 1دانشیار روانشنا ر ایینر دانشگاه اصفران ،اصفران ،ایران( .نهی ننه م ئهل) f.yazdkhasti@edu.ui.ac.ir
 0دانشیار گروه روانپز لر دانشگاه لمه پز لر اصفران ،اصفران ،ایران.
 1ا تاد آمار و اپینمیهیهژد دانشگاه لمه پز لر اصفران ،اصفران ،ایران.
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مقدمه
یلر از ذای ترین اختالالي روانر ،اختالل اف ذذردگر ا ذذت یژ روانشذذنا ذذان در ذذالداد
متمادد ذذعر در رر ذذر لمل و لهامل مرتبط ا این اختالل دا ذذتژانن .در این میان یلر از
متغیردذایر یژ دمب ذذذتگر آن ا اف ذذذردگر در پرودشداد میتمف مهرد تائین قرار گرفتژ
ا ذذذت ،انعطافپذیرد مر ا ذذذن .این متغیر ا متغیرداد روان ذذذناختر گهناگهنر در ارتباط
ا ذذذت یژ از آن ممژ مرتهان ژ متغیر ذذذازگارد ا ذذذاره یرد .ژلنهان مثال ،در پرودش
پهر ذذذرریذار و دملذاران ( )2090از میذان دجذنه ویرگر روان ذذذناختر رر ذذذر ذذذنه،
انعطذافپذذذیرد ذذژلنهان یلر از پنج لذامذذل مؤثر ،یشذذذترین تهان را در پیش ینر ذذذطه،
ذذازگارن نشذذان داد .ژ نظر مرر ذذن انعطافپذیرد افراد در میزان روز آ ذذی دا و ذذط
لمملرد ا تمالر آندا ذیار تعیینینننه ا ذت ( ذیخاال المر ،محمند و ینا مالیمر،
 .)2001نتذایج پرودشدذا ذایر از پیذامذندذاد مثبت انعطاف پذیرد ماننن افزایش ذذذط
ذالمت روانر و رضذایتمنند از زننگر مر ا ذنن ( ذامانر ،هیار و صحراگرد.)2096 ،
راد مثذال یمبذل -ذذذیمز ،یهدذان و ا ذذذتین )1996( 2نشذذذان دادنن یژ انعطافپذیرد ا
نهروزگرایر یک را طژد منفر قهد دارد .دمچنین انعطافپذیرد ا دو صفت دیگر ایگهد
پنج لذاممر یعنر رونگرایر و وظیفذژ ذذذنذا ذذذر را طذژد مثبذت نشذذذان داد .را طژد قهد
انعطذافپذذیرد ذا رونگرایر ا تماالً منعلزینننهد فهاین مثبت ایگهد لارفر ،ظرفیت
نزدیک ذذنن ژ دیگران و ذذطه ،االد روا ط ا تمالر و فعاییتداد ا تمالر مر ا ذذن.
لذارفذژد مثبذت ذژ فرد یمذک مرینن تا فعاالنژ از پز تجر ژد پُرا ذذذترن رآین .ایگهد
تالش فراوانر یژ در افراد وظیفژ نان و هد دارد ژ آندا ا ازه مرددن تا در وراد لهامل
ا ترنزا ژرهر مؤثر ز یارآمن هدن را تجر ژ یننن (خشهلر.)2099 ،
انعطذافپذیرد از دینگاهداد میتمفر مهرد تعریف قرار گرفتژ ا ذذذت :ژلنهان مثال،
یذانر و دیهیذن ذذذهن )1990( 1انعطذافپذذیرد را ژلنهان تهانمنند فرد در رقرارد تعادل
2 Campbell-sills, Cohan & Stein
1 Conner & Davidson
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زی تر  -روانر در رایط خطرناک ،در نظر مرگیرنن .یامپفر ( )2000انعطافپذیرد را ژ
معنر ازگشذذذت ژ تعادل اوییژ یا ر ذذذینن ژ تعادل ذذذط االتر (در ذذذرایط ترنینینننه)
مردانن یژ الث ازگارد مهفسیتآمیز در زننگر مر هد ( امانر ،هیار و صحراگرد،
 .)2096در آ ذذی

ذذنا ذذان تحهیر معاصذذر ،انعطافپذیرد ژلنهان فراینند پهیا تعریف

مر ذذهد یژ الث ایجاد ذذازگارد یا انطباب مثبت در ذذرایط ناگهار یا تروماتیک مر ذذهد
(یمبل -یمز ،یهدان و ا تین1996 ،؛ یی یهدن .)1990 ،2در واق  ،و هد دو لامل "در
معرت خطر گرفتن " و "نشذذذان دادن ذذذازگذارد مثبت لمیرغ خطر و ذذذرایط ناگهار "
روط ضرورد انعطافپذیرد ا ت (م تن.)2001 ،1
ربق نظریذژدذاد اوییذژ ،انعطذافپذیرد یشتر ر فر و ویرگرداد افراد انعطافپذیر
متمریز هد یژ ژوا ذطژ آن افراد مرتهان ذتنن در رویارویر ا رایط ناگهار ژ ازگارد و
پیذامذندذاد مثبذت د ذذذت یذا نذن ،اما پرودشداد عند در این زمینژ ا م ذذذائل ا تمالر،
نرفتارد ،خشذذذهنت ،یماردداد روانر واینین و هادث مصذذذیبت ار زننگر یژ مرتهانن
منجر ذژ یادش انعطاف پذیرد ذذذهد ،گ ذذذترش یافت (یهتار و ذذذیلتر و ک.)1999 ،0
نظریذژدذاد نهین ذژ انعطذافپذذیرد ذژلنهان ذذذاختار چنن عند نگاه مریننن یژ ذذذامل
متغیرداد نیادد ماننن مزاج ،ذذذیصذذذیت و مراريداد خاصذذذر چهن مراري ل م ذذذئمژ
مر ذا ذذذن .این مراريدا ژ فرد ا ازه مرددنن تا ا وقای تروماتیک و آ ذذذی زاد زننگر
ذذازگارد مطمه ر ایجاد ینن و افراد ژگهنژاد مهفسیتآمیز ا ا ذذترن و هادث آ ذذی زا
ازگارد مثبت نشان ددنن (یمبل -یمز ،یهدان و ا تین.)1996 ،
نا راین در یر تحهیر این متغیر ،مرتهان ژ  0نسطژ لطف ا اره یرد:
ایف) انعطافپذیرد ژلنهان یلر از ویرگرداد ذذذیصذذذیتر یژ مک یرا و یا ذذذتا
( )2099آن را معرفر نمهدنن .در واق ایشان اخص گشهدگر ژ تجر ژ را ژلنهان یلر از

2 Kim-Cohen
1 Masten
0 Luthar, Ciccetti & Bec
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ا عاد ذذیصذذیتر مطر ،یردنن یژ اته ژ ژ تهضذذیحاي ،ژ ذذاخص انعطافپذیرد معروف
ذذنه ا ذذت .در این ذذاخص ،افراد انعطافپذیر در ارورد تجارد دنیاد درونر و دنیاد
یرونر ینجلاو د ذذذتنن و زننگانر آندا ازیحاظ تجر ژ غنر ا ذذذت .آندا مایل ژ پذیرش
لساین نین و ارزشداد غیرمتعارف هده و یشذتر و لمیقتر از ا ذیا

غیرانعطاف پذیر،

دیجذاندذاد مثبت و منفر را تجر ژ مریننن 6 .لنصذذذر این ذذذاخص لباريانن از :تییل و
تصذهر فعال ،زیباپ نند و درک لمیقتر از دنر ،ته ژ ژ ا ا اي و مهقعیتداد دیجانر،
تنهعرمبر در رفتار و انتیاد مهقعیتدا و م ذذذئهییتدا ،ینجلاود ذدنر و درک نبژداد
نهین و نظریاي غیرمتعارف و گشذذهدگر و آمادگر راد از ینر ارزشدا (فتحر آ ذذتیانر،
،2099

 .)210انعطافپذیرد در این معنا از مؤیفژداد خرد نیز مر ا ذذذن (منظمر تبار و

دملاران )2009 ،و در روا ط ین فردد خصذذذهصذذذاً روا ط خانهادگر ذذذیار مؤثر ا ذذذت
(صادقر زمانر و ضرغامر)2000 ،
د) انعطافپذیرد ذناختر یژ نود چرار ددژ ا ذذت مهرد ته ژ و لالقژ محسسان
قرار گرفتژ (چنگ )1990 ،2و در اوا ط ددژد  99میالدد دمزمان ا للگیرد نظریژد
رر هاره دا یژ ریشذژ در دانش افظژ دا ذت ،ر ن یرد (یهایچیک و داو ن.)1990 ،1
انعطذاف پذیرد ذذذناختر؛ تهانایر انتزاع و تغییر رادبردداد ذذذناختر ژ تغییر ازخهردداد
محیطر ا ذذذت یذژ م ذذذتمز رنذامژریزد،

ذذذتجهد ذذذازمانیافتژ و تهانایر ا ذذذتفاده از

ازخهردداد محیطر راد تغییر آمایژ ذذذناختر مر ا ذذذن (ارتگا ،تری ذذذر ،گمن و پاریخ،0
 )1920و انعطافناپذیرد ژ در اماننگر فرد در یک ایگه ا ذذذاره دارد( .ر بر ،نظرپهر و
تا ناک )2006 ،عضذذر پرودشدا (گان ،ییه و ژانگ1991 ،1؛ زونگ 1و دملاران،)1929 ،
انعطذاف پذذیرد ذذذنذاختر را میزان ارزیا ر فرد در مهرد قا لینترل هدن ذذذرایط تعریف
2 Cheng
1 Kovalchick & Dawson
0 Ortega, Tracy, Gould & Parikh
1 Gan, Liu & Zhang
1 Zong
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یرده انذذن ،یذذژ این ارزیذذا ر در مهقعیذذت دذذاد میتمف تغییر مر ینذذن( .تسر زاده و فرمذذانر،
.)2001
ج) افزایش انعطذافپذذیرد روان ذذذنذاختر ذژلنهان دذنف درمذان فرامنرن مبتنر ر
پذیرش و تعرن( 2رویز ،ینسردرال ،یه یانا ،ینگان و مترن )1920 ،معرفر نه ا ت .مطا ق
ا این نظریژ ،انعطافپذیرد روان ذذذناختر ژ تهانایر افراد راد تمریز ر مهقعیت ینهنر و
ا ذذذتفاده از فرصذذذتداد آن مهقعیت راد گا ردا ذذذتن در را ذذذتاد ادناف و ارزشداد
درونر ا و هد ضذذذهر روینادداد روان ذذذناختر چایشانگیز یا ناخها ذذذتژ ( راد نمهنژ؛
افلار ،ا

ذا ذاي ،ا

ذا اي فیزیهیهژیایر ،تصاویر ذدنر و خاررهدا) ا اره دارد (دیز 1و

دملاران)1996 ،؛ نا راین ،انعطافپذیرد روان ذذناختر ژ معناد مجمهلژ رفتاردایر ا ذذت
یژ فرد در را ذتاد ارزشدایش انجا مرددن (صناقت خهاه و رزادد پهر .)2006 ،در این
نظریژ درمانر ،انعطافپذیرد روان ذذناختر از رریق ذذش فراینن اصذذمر پذیرش ،گ ذذمش،
خهد ذژلنهان زمینذژ ،در زمذان ذال هدن ،ارزشدا و لمل متعرنانژ انجا مرگیرنن (دیز و
دملاران .)1996 ،در واق  ،ر ا ذذان نظریژ  ACTلن انعطافپذیرد روان ذذناختر یک
لامل آ ذی

ذناختر اختاللداد روانر راد تما افراد هده و وا ذتژ ژ ن ذیت نمر ا ن

(دیز ،اوین ،پالم -ویردژا ،ویالتر و پی تهرال.)1920 ،
گرچژ متغیر انعطافپذیرد در پرودشداد زیادد مهرد رر ذذر قرار گرفتژ ا ذذت اما
دریذک از این پرودش دذا صذذذرفذاً ژ یشذذذر از ا عاد این متغیر پرداختژ و تعاریف متعند و
نادم ذانر را ارائژ دادهانن .در پرودش اضر عر ر این ا ت یژ تما ا عاد این متغیر مهرد
رر ر قرار گرفتژ و این متغیر ژخصه
واق

در معیت نه هانان دختر مهرد وار ر و از ینر

ذهد نا راین دنف پرودش اضذر ذاخت و رر ذر ویرگرداد روان نجر مسیان

انعطافپذیرد روانر نه هانان مر ا ن.

2 Acceptance and Commitment Therapy
1 Hayes
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روش
امعژ آمارد ذامل یمیژ دانش آمهزان دختر مسط د یر ذتان در ذنین  21-21ایژد رر
اصذفران هد .رت انتیاد نمهنژ از روش نمهنژگیرد خه ذژاد چننمر مژاد ا تفاده ن.
نین منظهر ا تنا از منارق پنجگانژ آمهزشوپرورش اصذذذفران ژرهر تصذذذادفر ذذذژ نا یژ
ذمال ،مریزد و نهد انتیاد ذننن .در مر مژ عند یی ت یمیژ د یر تانداد در نا یژ
اخذ ذن و ژرهر تصذادفر اده دو د یر تان از در نا یژ انتیاد گردین .درنرایت از ین 6
منر ذژ منتی  21 ،یالن در پایژ تحصذیمر دشذت و نر ژصذهري تصادفر اده انتیاد
ذننن .یمیژ دانش آمهزان این یالندا امل  199نفر هدنن .ا دمادنگر آمهزشوپرورش
نا یژ ،منیریت د یر ذذتان و د یر یالن ،مجرد رر( ،دانشذذجهد دیترد روانشذذنا ذذر) در
یالن ضذذهر پینا مریرد و ا تهضذذی ادناف رر ،و م دملارد ،التماد و رضذذایت
آندا رت ذذریت در پرودش ،پر ذذشذذنامژدا تهزی مر ذذننن .از این ین تعناد  169نفر
پر شنامژدا را نون لی تلمیل یردنن.
در رونذن ا راد پرودش؛ ا تذنا پز از تعریف متغیر انعطذافپذیرد روانر ،ا رویلرد
قیذا ذذذر از رریق مرور متهن ،منذا و ا زاردذاد مه هد در این زمینژ ،مؤیفژدا و ذذذؤاالي
مر هرژ انتیاد گردین .پز از ویرایش و رر ذذر مجند ذذؤاالي ،تعناد  09ذذؤال انتیاد
گردین .ذذپز از ده متیصذذص روان ذذنا ذر خها ذذتژ ذذن تا روایر محتهایر پر ذذشذذنامژ را
رر ذر یننن یژ از میان ایشان  9نفر ژ ؤاالي ژصهري یامل پا خ دادنن .رت ارمینان
از اینلژ مر ترین و صذذحی ترین محتها (ضذذروري آیت ) انتیاد ذذنه ا ذذن ،ن ذذبت روایر
محتها (2 )CVRاننازهگیرد ذذذن .راد تعیین  CVRا زار ،از متیصذذذصذذذین درخها ذذذت
گردین یژ در خصذذذه

در یک از گهیژ داد ا زار ر ا ذذذان ریف ذذذژ ق ذذذمتر "آیت

ضذرورد ا ذت ""،مفین ا ذت ویر ضذرورد نی ذت "و "ضذرورتر ننارد " ،پا خ ددنن تا
معین گردد یژ آیا دریک از گهیژ دا در مجمهلژاد از ذایر گهیژ دا ضرورد و مر ا ت
یا خیر؟ ارزش لندد  CVRا یمک نول تعیین ناقل ارزش الو ذژ و ر ا ان تعناد
2. Content validity ratio
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ارزیا ان متیصذصین تعیین گردین .مهاردد یژ لند اصمژ یشتر از  9/99هد ،تائین گردین
و مهاردد یژ لند اصذذمژ یمتر از  9/99هد ،مهرد رر ذذر قرار گرفتنن .دمچنین ذذاخص
روایر محتهد ( 2)CVIمحا بژ ن و گهیژ دایر یژ نمره  CVIاالتر از  9/99اخذ نمهدنن
منا ذذ  ،گهیژ دایر ا نمره  CVIین  9/09تا  9/00مهرد ازنگرد و اصذذال ،قرار گرفتنن.
الز ژ ذیر ا ت گهیژ اد ا نمره  CVIیمتر از  9/09مه هد نبهد ( ا رزاده و اصغرد،
.)2009
رت رر ذذر روایر صذذهرد ،مسیان در اختیار  21دانشآمهز قرار گرفت و ذذط
د هارد در درک لباراي و یمماي و ا تمال ا را گهیژ دا و یا ردا ت نامنا

از رخر

لبذاراي یذا نذار ذذذا هدن یممذاي ژ یار رفتژ در گهیژ دا مهرد رر ذذذر قرار گرفتنن تا در
صذذذهري یزو  ،رخر لبذاراي اصذذذال ،ذذذهنذن .در این مر مذژ یک گهیژ ژ دییل ا را و
ردا تداد متعند از آن ،ذف ن و دو گهیژ ژ دییل ط د هارد در درک ،ویرایش
گردیننن .دم ذذذانر درونر مسیان انعطافپذیرد روانر نه هانان از رریق ضذذذری

آیفاد

یرونباخ و ثباي ا زار نیز ا ا تفاده از روش آزمهن -ازآزمهن رر ر ن یژ ا فاصمژ یک
دفتژ ا را گردین .راد رر ذر التبار ازه نیز ،ضرای

دمب تگر پیر هن ین این مسیان ا

پر شنامژ پذیرش و لمل ( )1AAQ-IIاننازهگیرد ن.
راد نمره گذذارد ،ذا ته ذژ ذژ یطذژ و مذادیت گهیژ دا در مطایعژ اضذذذر ،انتیاد
گزینژاد و ذذذیهه لینر ی دامنژ ییلرتر ( ا پنج دامنژ ذذذامل یامالً مهافس  ،مهافس  ،نظرد
ننار  ،میایف  ،یامالً میایف ) رت پا ذخددر ژ ؤاالي رگزینه ن .الز ژ ذیر ا ت
راد ؤاالي  01 ،10 ،19 ،21 ،1و  01نمرهگذارد معلهن در نظر گرفتژ نه ا ت.
پز از انجا اصذذال اي الز و تریژ ن ذذیژ نرایر و پز از دریافت مجهزداد الز از
دانشذگاه اصذفران و اداره یل آمهزشوپرورش ا ذتان اصذفران ،پر ذشنامژ راد تلمیل در
اختیار نمهنژد پرودش قرار گرفت .در را ذذتاد اخالب پرودش ،محرمانژ هدن پا ذذخدا در
2. Content validity index
)1 .Acceptance and Action Questionnaire (AAQ
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االد پر ذذشذذنامژ قین گردین .تما دانش آمهزان پز از تلمیل ذذؤاالي معیت ذذناختر،
مسیان انعطافپذیرد روانر نه هانان ،پر ذذشذذنامژ پذیرش و لمل و پر ذذشذذنامژ ذذالمت
لمهمر را تلمیل یردنن.
پر ذذشذذنامژ پذیرش و لمل :اته ژ ژ نظریژ درمان مبتنر ر پذیرش و تعرن یژ دنف
آن یادش ا تناد تجر ر و افزایش انعطافپذیرد روان ذذناختر ا ذذت ،دیز و دملارانش
( )1991اقنا ژ تریژ پر ذشذنامژ پذیرش و لمل نمهدنن .این پر شنامژ داراد ن یژداد  0و
 26پر ذشذر ا ذت .هنن و دملاران ( )1922راد رف محنودیتداد پر ذشنامژ پذیرش و
لمذل (لن دم ذذذانر درونر قا ل قبهل و نیز ذذذاختار لاممر متغیر در مطایعاي گهناگهن)،
ویرایش دو این پر ذشنامژ ( )AAQ-IIرا یژ متشلل از  29پر ش و  1لامل هد ،تنوین
نمهدنذن یذژ ذژ دییل دم ذذذانر درونر پایین لامل دو  ،این لامل از آزمهن نرایر ذف و
آزمهن نرایر متشذلل از دفت گهیژ ذن .نتایج پرودش ایشذان نشان داد یژ پر شنامژ دفت
گهیژ اد داراد ذذذاختار تک لاممر هده یژ دم ذذذانر درونر آن ین  9/09تا  9/99در ین
نمهنژداد گهناگهن ژ د ذذذت آمن و ضذذذری
ترتیذ

ازآزمایر آن ا فاصذذذمژ زمانر  0و  21ماه ژ

 9/92تا  9/00ژ د ذذذت آمن ( هنن و دملاران .)1922 ،در ایران ،ایمانر ( )2001ژ

رر ذر ذاختار لاممر این پر ذشذنامژ  0گهیژ اد در دانشجهیان پرداخت .در این پرودش،
ضری

آیفاد یل  9/96و ضری

پایایر ( ازآزمایر)  9/02و روایر منا

ژ د ت آمن.

پر ذشنامژ المت لمهمر ( :)GHQپر شنامژ المت لمهمر ک ،غر ایگرد مبتنر
ر خهدگزارش ددر ا ذذذت یژ ا دنف تشذذذیصذذذر اختالالي روانر مهرد ا ذذذتفاده قرار
مرگیرنن .ن یژ اصمر پر شنامژ 69 ،ؤایر ا ت (فتحر آ تیانر،

 .)090فر  19ؤایر

مهرد ا تفاده راد لمه مرد ررا ر نه ا ت و داراد چرار زیر مسیان زیر ا ت :خرده
مسیان نشذانژداد

مانر -اضطراد و ییها ر -نار اینش ورد ا تمالر -اف ردگر .از

این مسیذان پنج نمره ژ د ذذذت مرآین یژ چرار نمره مر هط ژ خرده مسیاندا و یک نمره
یمر ا ذذذت .التبذار و روایر آزمهن ،ذاردذا مهرد تأیین قرار گرفتژ ا ذذذت (زارلر تهپیانژ،
مرادیان گیزه رود و دراتیان .)2000 ،در رر ر چن و چن در ال  ،2090روایر دمزمان ا
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پر ذذشذذنامژ مینژ ذذهتا ژ ضذذری دمب ذذتگر  9/11ژ د ذذت آمن (فتحر آ ذذتیانر.)2099،
نمرهگذذارد آزمهن ذژ روش ییلري ،چرذار گزینژ  9تا  0تعمق مرگیرنن یژ در این ذذذیهه
نمرهداد االتر یانگر ذالمت لمهمر ضذعیفتر و نمرهداد پایینتر یانگر المت لمهمر
رتر ا ذذت .یعسه ر ( )2090ضذذری

پایایر یمر این آزمهن را  9/99و ضذذری

پایایر خرده

آزمهن دذذا را ین  9/92 -9/ 19گزارش یرده ا ذذذذت .تجزیذذژ وتحمیذذل داده دذذا از رریق
نر افزارداد  SPSSن یژ  10و  MPLUSن یژ  0/22انجا

ن.

یافتهها
پز از ا راد پر ذذشذذنامژ رود  111دانشآمهز دختر ا دامنژ ذذنر  21 -21ذذال ،تحمیل
لاممر رود دادهداد اصذل از پر ذشنامژدا انجا گرفت .ا تنا راد ارمینان از لن را رد
ماتریز دمب ذتگر ا صذفر در امعژ ت ت  2KMOو ارتمت 1ا را گردین .اننازه آزمهن
 KMOمعادل  9/99و آزمهن ارتمت معادل  1/20ژ د ذذذت آمن و نا راین دادهدا راد
تحمیل لاممر ایتشذافر منا ذ

مر ا ن .در تحمیل لاممر ،ارداد زرگتر از  9/09مالک

انتیاد ذؤاالي قرار گرفت .در واق مالک ورود در ؤال ژ یک لامل ،دمب تگر االتر
از  9/09هد و مالک خروج در ذؤال از یک لامل نیز دا ذتن دمب تگر االتر از  9/09در
لامل دیگر هد .ماتریز چرخشذذذر ا روش واریمایز مؤیفژداد ژ د ذذذت آمنه در
تحمیل لاممر مسیان انعطافپذیرد روانر نه هانان در نول  2نشان داده نه ا ت.

2 .Kaiser-Meyer-Olkin Measure
1 .Bartlett's Test
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جدول  :1ماتريس مؤلفه چرخشي براي سه عامل مقياس انعطافپذيري روانشناختي

مؤلفه

سؤال
2
6
10
11
14
16

مؤلفه اول

16
18

متن پرسشنامه
از برنامهريزي براي آينده و تالش براي به نتيجه رساندن اين
برنامهها لذت ميبرم.
من تنها زماني احساس رضايت ميکنم که تکاليفم را کامل و
بينقص انجام داده باشم و نتايج عالي به دست آورم.
اگر نتوانم کاري را براي بار اول انجام دهم ،به تالشم براي انجام
آن ادامه ميدهم.
با افراد و جامعهاي که در آن زندگي ميکنم سازگار هستم.
به تغييرات بدن خود توجه ميکنم ،مانند زماني که آهسته يا تند
تند نفس ميکشم.
از برخي موقعيتها و رابطه با بعضي افراد دوري ميکنم ،چون

مرا وادار ميکنند به بعضي از افکار ناخوشايند فکر کنم.
به راهحلهاي مختلف فکر ميکنم.
در صورت نارضايتي از زندگيام ،گامهاي مؤثري براي تغيير آن
برميدارم.

ماتريس
چرخشي
0/666
-0/684
0/868
0/466
0/661
0/484
0/640
0/602

21

هميشه افکار خود را در دو دستهي خوب يا بد قرار ميدهم.

0/460

24

احساس ميکنم قادر هستم با بسياري از مشکالت خود کنار بيايم.

0/476

26

وضعيت را تحليل ميکنم و موانع را شناسايي ميکنم

0/827

28
26
40
41

من ميتوانم بهخوبي نقشهاي مختلف در زندگي را ايفا کنم
(مانند نقش دانشآموزي ،فرزندي ،دوستي)
در زندگي چندين هدف براي خود تعيين کردهام و با جديت آنها
را دنبال ميکنم.
نتايج هر انتخاب را سبک -سنگين و مقايسه ميکنم
اگر ديگران روش مؤثرتري براي انجام کاري به من پيشنهاد دهند،
آمادگي تغيير روش خود را دارم.

0/862
0/687
0/686
0/484
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46
46

وقتي سعي ميکنم مشکلي را در زندگيام حل کنم ،بهتر است تا
جايي که ميتوانم عقالني برخورد کنم.
بهخوبي زمان را دستکاري ميکنم تا بتوانم هرچيزي را که بايد
انجام بدهم ،در برنامهام بگنجانم.
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0/647
0/800

1

ترجيح ميدهم وقتم را در محيطهاي آشنا بگذرانم.

-0/266

8

به اعتقاد من هر مسئلهاي ،قابلحل است.

0/427

12
20

مؤلفه دوم

27

اگر در انجام کاري نتوانم نتايج عالي و کامل کسب کنم ،مدت
زيادي ناراحتي حاصل از آن در ذهنم باقي ميماند.
وقتي نتايج کار خود را با ديگران مقايسه ميکنم ،اغلب احساس
بيلياقتي ميکنم.
من در بيشتر مواقع نگران کارهايي هستم که انجام دادهام يا بايد
انجام دهم.

0/644
0/628
0/711

42

ازنظر من اشتباه کردن يعني شکست خوردن.

0/871

44

ميدانم که هيجاناتم بر افکار و رفتارم ،تأثير دارد.

-0/622

48

اغلب به تواناييهاي خودم براي حل مشکالت شک ميکنم

0/666

وقتي مشغول انجام کاري هستم ،بخشي از ذهن من به چيزهاي
47

ديگري مشغول ميشود (مانند اينکه من بعداً چه کاري بايد انجام

-0/887

دهم).
4

وقتي تغييري رخ ميدهد ،ميتوانم خودم را با آن سازگار کنم.

0/646

8

تمايل دارم بر زمان حال متمرکز شوم ،نه گذشته ،نه آينده.

0/678

6

مؤلفه سوم

7

براي اينکه زياد نترسم ،سعي ميکنم به جنبههاي مثبت برخي از
موقعيتها بيشتر فکر کنم.
تجارب من در گذشته ،اين فکر را در من ايجاد کرده است که
ميتوانم با چالشها و مشکالت پيش رو برخورد کنم.

0/640
0/488

4

دوست دارم چيزهاي تازه را امتحان کنم.

0/664

18

کنار آمدن با استرس ،موجب قويتر شدنم ميگردد.

0/487

17

عالقهمندم به سبک خود ،کارهايم را انجام دهم.

0/602
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14
22
28
24

کسي نيستم که در برابر فشارهاي اجتماعي براي فکر کردن يا
عمل کردن به شيوههاي خاص ،تسليم شوم.
وقتي ميخواهم هيجان مثبت بيشتري (مانند لذت و سرگرمي) را
احساس کنم ،فکرم را تغيير ميدهم.
حتي وقتيکه بهطور وحشتناک ،احساس آشفتگي و بهم ريختگي
دارم ،ميتوانم راهي براي بيان احساسم پيدا کنم.
وقتي با يک موقعيت استرسزا مواجه ميشوم ،فکرم را بهگونهاي
تغيير ميدهم که منجر به آرام شدنم شود.

0/486
0/678
0/618
0/601

نتیجژ این تحمیل لاممر ایر از  22لامل و ا باع مسیان از  0لامل معنادار و مر ا ارزش
ویره زرگتر از  2هد یذژ در یل  01/9درصذذذن از واریانز نمراي پر ذذذشذذذنامژ را تبیین
مریننن ر پایژ ماتریز ذاختار لاملدا ،مجمهلژ ؤاالتر یژ ژرهر مشترک ا یک لامل
دمب ذذذتژ هدنن ا ذذذتیراج و پز از مشذذذهري ا دو متیصذذذص روانشذذذنان ایینر ،لاملدا
نا گذارد ذننن .لامل اول «لمل متعرنانژ» نامینه ن یژ اود  20گهیژ ا ت ،لامل دو
«لن یمالگرایر نا ازگارانژ» نا گرفت یژ داراد  0گهیژ ا ت و همین لامل نیز یژ 22
گهیژ دارد «گشهدگر ژ تجر ژ» نامینه نه ا ت.
ژمنظهر تعیین روایر دمگراد مسیان اضذذر ،دمب ذذتگر آن ا پر ذذشذذنامژ پذیرش و
لمل (ویرایش  )1و راد تعیین روایر واگراد مسیان اضذذر ،دمب ذذتگر آن ا پر ذذش ذنامژ
ذالمت لمهمر محا بژ گردین .دادهداد مر هط ژ هادن روایر دمگرا و روایر واگرا در
نول  1آمنه ا ت.
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جدول  :2ماتريس ضرايب همبستگي مقياس انعطافپذيري رواني نوجوانان با ساير ابزارها
2

متغير

1

انعطافپذيري روانشناختي

1

پذيرش و عمل

**0/62

سالمت عمومي

**0/48** 0/46

1

ثبذاي زمانر آزمهن یژ ا ا ذذذتفاده از روش پایایر آزمهن – ازآزمهن ا فاصذذذمژ یک دفتژ
ارزیا ر ذنه هد ،نشان داد یژ مسنار ضری
اول ،دو و ذذه مسیان ژ ترتی

دمب تگر ین ا راد اول و دو در لاملداد

 9/60 ،9/61و  9/06هد یژ نشذذان مرددن مسیان مذیهر

از ثبذاي زمذانر قذا ل قبهیر رخهردار ا ذذذت و خطاد نمهنژگیرد زمانر آن اننک ا ذذذت
( نول )0
جدول  :4ضرايب همبستگي آزمون -بازآزمون بين عاملها
عاملها
عامل اول
عامل اول-
بازآزمون
عامل دوم
عامل دوم-
بازآزمون
عامل سوم
عامل سوم-
بازآزمون

ضذذذرایذ

عامل

عامل اول-

عامل

عامل دوم-

عامل

عامل سوم-

اول

بازآزمون

دوم

بازآزمون

سوم

بازآزمون

1
0/682

1

0/161

0/121

1

0/626

0/616

0/677

1

0/818

0/824

0/624

0/678

1

0/840

0/777

0/826

0/662

0/768

1

آیفاد یرونباخ راد دریک از لاملداد اول ،دو  ،ذذذه و نمرهد یل مسیان

محذا ذذذبذژ ذذذن یذذژ ذذژ ترتیذ

لبذاريانذن از 9/01 ،9/11 ،9/00 ،9/10 :مسذادیر مذذذیهر

نشذذانددننهد پایایر خهد این پر ذذشذذنامژ در ین دانش آمهزان نه هان دختر مر ا ذذن .در
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را ذذذتاد تحمیل لاممر تأییند؛ از نر افزار  MPLUSا ذذذتفاده ذذذن 2RMSEA .را ر ا
 CFI ،9/911را ر ذذا  TLI ،9/901را ر ذذا  9/961و  1WRMRرا ر ذذا  2/001هد یذذژ
درمجمهع نشذذانددننه رازش خهد منل و تحمیل لاممر تائیند منا ذ
ذیر ا ت تحمیل لاممر ر رود  169دانشآمهز دختر نه هان انجا

مر ا ذذن .الز ژ

ن.

بحث و نتیجهگیری
امروزه متغیر انعطافپذیرد درمعرت ته ژ ویره در یطژ رنا ذذت روانر ا ذذت و در روز
ر تعذناد پرودشدذاد مرتبط ذا آن افزوده مر ذذذهد .انعطذافپذیرد در اقنا ژ رفتارداد
مرتبط ا ذذالمت نسش مرمر دارد ( ذذمطانر و دملاران .)2001 ،دمچنین پرودشدا نشذذان
داد یذژ انعطذافپذذیرد تعذنیذلیننذنهد ارتبذاط ین رته ذژ لارفر در یهدیر و لالئ
روانپز ذلر مر ا ن ،نین معنر یژ افرادد یژ در یهدیر داراد تجارد فراوان در زمینژ
ر ته ذذژ لذذارفر هده انذذن و در ذذژ د پذذایینر از انعطذذاف پذذذیرد دا ذذذتنذذن ،لالئ فراوان
روانپز ذذلر و آندایر یژ انعطافپذیرد االیر دا ذذتنن ،لالئ روانپز ذذلر یمر نشذذان
دادنن (خشذهلر .)2099 ،اته ژ ژ نسش مر انعطافپذیرد روان ناختر در للگیرد و
تناو

ذذذیارد از مشذذذلالي روان ذذذناختر ،و هد ا زارد معتبر و پایا رت ذذذنجش آن

ضرورد ا ت .دنف از پرودش اضر ،اخت و رر ر ویرگرداد روان نجر و اختار
لاممر مسیان انعطافپذیرد روانر نه هانان هد .یافتژداد ژ د ذذذت آمنه نشذذذان دادنن یژ
مسیان اضذذذر ،ا زارد ا ذذذت یژ پایایر (ثباي ،دم ذذذانر درونر) و روایر منا ذذذ

راد

ذنجش انعطافپذیرد روان ذناختر را دارا ذت .نتایج تحمیل لامل ایتشافر و تأییند این
پرودش ادند ر روایر ازه منا

این مسیان مر ا ن.

در ذنجشداد قبمر در مهرد متغیر انعطافپذیرد روان ناختر دو محنودیت و هد
دا ذت :اول اینلژ ذنجش صذرفاً ر ا ان نبژداد خا

انعطافپذیرد ا تهار هد و ثانیاً

2. Root Mean Square Error Of Approximation
1. Weighted Root Mean Square Residual
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ذؤاالي آزمهندا (خصهصاً آزمهن  )AAQ-IIراد دمژ افراد ژویره افراد در نین پایین
یا ا تحصذیالي ی گهیا نبهده و نیازمنن تهضی یشتر از هد آزمهنگر هد .از هد دیگر
تاینهن مسیا ذذر راد ذذنجش انعطافپذیرد روان ذذناختر ویره نه هانان ررا ر نشذذنه
ا ذت ،در صذهرتر یژ ذناخت و رر ر این متغیر در ن نه هانر ائز ادمیت ا ت زیرا
ربق پرودش دذذا ین این متغیر و روز مشذذذلالي و اختالالي روانر را طذذژ و هد دارد و
نه هانر ن

ان راد آغاز و روز اختالالي و مشلالي روانر مزمن مر ا ن.

ربق یافتژداد پرودش اضذر ،ژ لامل لمل متعرنانژ ،لن یمالگرایر و گشهدگر
ژ تجر ژ در ذذللگیرد متغیر انعطافپذیرد روان ذذناختر مؤثر مر ا ذذنن« .لمل متعرنانژ»
ا ذذذاره دارد ذژ رفتذاردذایر یژ در را ذذذتاد ادناف فرد هده و ا ارزشداد او دمادنگ و
ذذذازگذارنن ( ایرون1921 ،2؛ ژ نسل از صذذذناقت خهاه و رزادد پهر .)2006 ،تعرناي در
 ACTذذذامل تعریف یردن ادناف در هزهداد خا

در رهل م ذذذیر ارزشداد فرد و

لمذل متعرذنانذژ یعنر لمل یردن ژ این ادناف و پیش ینر یردن و آمادگر دا ذذذتن راد
مهان روان ذذذناختر ا ذذذت (ایفري 1و فهر ذذذیت .)1991 ،0فرد از رریق غمبژ ر ا تناد از
افلار ،ا

ذا اي و امیال ناخه اینن (مراري گ مش) و ا ا تفاده از مراري ارتباط ا زمان

ال ،ژ رترین نحه ژ تعرناي آیننه محهر نزدیک مر ذهد ( اتن .)1922 ،الز ژ تصری
ا ذت یژ تعرن ذامل مشاریت فعاالنژ در المایر ا ت یژ ژا تمال زیاد افلار ،دیجاناي و
االي ننر را فرا مرخهانن و لمل متعرنانژ ژنهلر یک تمرین مها رژاد ا ذذت؛ ایبتژ این
تمرین نژ راد یادش اضذطراد ،ملژ در رت ته عژ خزانژ رفتارد مرا

ا ت ژ رهرد

یژ تهانن ژ یههداد میتمف ژ مت مه ریت ینن (فتحر آ تیانر،2099 ،

)210؛

نذا راین ،در واق فرد از رریق لمذل متعرذنانذژ و پرورش آن در خهد مرتهانذن ذالث ارتسا
انعطافپذیرد و ذذازگارد ا مهقعیت فعمر و در واق ر ذذینن ژ تعادل اوییژ یا ر ذذینن ژ

2. Byron
1. Eifert
0. Forsyth
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تعادل ذذذط االتر (در ذذذرایط ترنینینننه) ذذذهد یژ این دمان دینگاه یامپفر (2000؛
امانر ،هیار و صحراگرد )2096 ،در اره انعطافپذیرد مر ا ن.
از ذذذهد دیگر ،را طذژ «لذن یمالگرایر» ا انعطافپذیرد در پرودشداد میتمف
تائین ذذنه ا ذذت (از ممژ پرودش امامر پهر ،ذذبزهمینانر ،2090 ،انتظارد ،ذذم ذذرپهر
ددلردد و صذذذحذاف .)2006 ،ربق پرودش شذذذاري ،بی

نراد و گرانمایژ پهر ()2099

یمالگرایر از رریق اثرگذارد ر متغیرداد متعند از ممژ انعطافپذیرد ر المت روانر
افراد مؤثر ا ذذت .یمالگرایر ویرگر ذذیصذذیتر ا ذذت یژ ا ا ذذتانناردداد االد لمملرد
ذذناختژ مر ذذهد و ا ترن ذذنین از ذذل ذذت ،ا تناد و ذذر مرتبط ا ذذت (یه و ا هي،2
 .)1920تفلر یمال گرایانژ ژ انهاع خاصر از و هانداد فلرد (ماننن تردین در اره اینلژ
آیا یارد ژ در ذتر انجا

ذنه ا ذت) منجر مر هد (آنتهنر ،پهردون ،دهتا و هین هن،1

 )2009و از رریق تضذعیف رمت خهد و درماننگر اصذل از ذل ت (انز و یایز،0
 ،)2000ضذذذعف منیریت تعارتداد درونر ( ین فرامن و نراد) ( روئر ،یهین و ا ذذذترو ،1
 ) 1922و نیز ایجاد و افزایش اضذطراد ،تعمل ،خهد رزنش گرد ،خهد انتظارد و ا

ان

گناه ( شذاري)2099 ،؛ ژ ترن ،ا تناد و تهقف در ل م ذئمژ و ازگارد ا مهقعیتداد
ذنیذن و د ذذذهار مرانجامن .یافتژداد پرودشذذذر نشذذذان دادهانن یژ یمالگرایر ا اختالل
اف ذذذردگر را طذژ دارد (از ممذژ پرودشدذاد ا ذذذته ر1921 ،1؛ الک و ریناینز1920 ،6؛
ذذذهرنر 0و دملاران1921 ،؛ ذذذرد ،ذذذرد ،دهیت ،ما ذذذلهاش و فمت1921 ،؛ ویمر 9و
دملذاران .)1922 ،دمچنین را طذذژ یمذذالگرایر ذا اختالالي خهردن و و ذذذهان فلرد -
2. Lo & Abbott
1. Antony, Purdon, Huta & Swinson
0. Enns & Cox
1. Brauer, Lewin & Storch
1. Stoeber
6. Black & Reynolds
0. Soreni
9. Wheeler
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لممر مهرد تائین ا ذذذت (از ممژ پرودشداد ا ذذذته ر1921 ،؛ رودریگز مایا و دملاران،2
1990؛ هرنر و دملاران1921 ،؛ ویمر و دملاران .)1922 ،از هیر پرودشدا را طژ لن
انعطذافپذیرد روان ذذذناختر ا اختالالي مذیهر را تائین مرینن (فمنرز ،رممجر و پیترز،
)1929؛ نا راین ژ نظر مرر ن یمالگرایر از رریق یادش انعطافپذیرد روانر زمینژ از
مشلالي و اختالالي در هزه المت روانر خهادن هد .در واق ُ 9عن یمالگرایر یعنر
تمریز ر ا ذذذتبذادذاي ،انتظذار لمملرد صذذذحی از ذانذ

دیگران ،نیذاز ذژ تذائیذن ،نیاز ژ

ذذذازمذانددر و نظ  ،ادراک فشذذذار از ذذذهد وایذنین ،نیاز ژ رنامژریزد قبمر و پردیز از
لمملرد ری ذذک آمیز ،نشذذیهار فلرد (در اره ا ذذتباداي گذ ذذتژ یا ا ذذتباداي ا تمایر در
آینذذنه) و تالش راد لذذایر هدن (دیذذل 1و دملذذاران )1991 ،فرد را از تفلر و رفتذذار
انعطافپذیر و ذذذازگارانژ ا مهقعیت نین و انطباب مثبت در ذذذرایط ناگهار یا تروماتیک
(مطا ق ا دینگاه یمبل -یمز ،یهدان و ا تین1996 ،؛ یی -یهدن )1990 ،از مردارد.
افرادد یژ ویرگر «گشذهدگر ژ تجر ژ» در ایشان در ط االترد ا ت؛ در ارورد
تجارد دنیاد درونر و دنیاد یرونر ینجلاو د ذذذتنن و زننگر ایشذذذان ازیحاظ تجر ژ غنر
ا ذت .آندا مایل ژ پذیرش لساین نین و ارزشداد غیرمتعارف هده و از رریق لناصرد
مذاننذن تییذل ،ته ذژ ژ ا

ذذذا ذذذاي و مهقعیتداد دیجانر ،تنهعرمبر در رفتار و انتیاد

مهقعیتدا و م ذذئهییتدا ،ینجلاود ذدنر و درک نبژداد نهین و نظریاي غیرمتعارف و
گشذهدگر و آمادگر راد از ینر ارزشدا؛ ن بت ژ ازگارد ا مهقعیتداد نین اقنا
مریننن .در واق دمانرهر یژ نشذذان دادن ذذازگارد مثبت لمیرغ خطر و ذذرایط ناگهار
زو ذذروط ضذذرورد انعطافپذیرد ا ذذت (م ذذتن ،)2001 ،ذذازگارد مهفسیتآمیز در
زننگر ،پیامن انعطافپذیرد روان ناختر مر ا ن ( امانر ،هیار و صحراگرد )2096 ،و
ژ دمین دییل ،انعطافپذیرد ژلنهان یلر از پنج لامل مؤثر ،یشذذترین تهان را در پیش ینر
طه ،ازگارن افراد دارد (پهر رریار و دملاران.)2090 ،
2. Rodrigues Maia
1. Hill

فصلنامه علمی اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شماره چهلم ،تابستان 99

132

از آنجا یژ نمهنژ پرودش اضذذذر دانش آمهزان نه هان دختر منارن دویتر ذذذاین
ذذذرر اصذذذفرذان هدنن ،در تعمی نتایج ژ معیت مذیر و نیز ذذذایر ذذذرردا و قهمیتدا،
محنودیت و هد دارد نا راین تهصیژ مر هد یژ یفایت روان نجر این مسیان رود ایر
دانش آمهزان مهرد رر ر قرار گیرد .پیشنراد مر هد یژ در پرودشداد آتر ویرگرداد
روان ذنجر این مسیان ر معیت ایینر و نیز نین گهناگهن ( امل هانان و زرگ االن)
مهرد رر ر قرار گیرد .دمچنین پیشنراد مر هد یژ دمب تگر این متغیر و ا زار ا ازهداد
دیگرد یژ ا انعطافپذیرد روان ذذذناختر را طژد مثبت و منفر دارد ،مهرد رر ذذذر قرار
گیرد تا تهان نسش ا تمایر انعطافپذیرد روان ذناختر را در روز ایر ویرگردا ،االي
و اختالالي روانر مهرد رر ر قرار داد.

منابع
ایمانر ،مرند؛ پهر ذربازد ،مررداد (« .)2001پیش ینر اختالل ذذیصذذیت مرزد ر ا ذذان
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تسهد ،ذذذینمحمنرضذذذا ( « .)2099رر ذذذر روایر و التبار پر ذذذشذذذنامژ ذذذالمت لمهمر
( .»)GHQروانشنا ر.19-20 ،)19(1 ،
تسر زاده ،محمن ا

ان؛ فرمانر ،الظ ( « .)2001رر ر نسش انعطافپذیرد ناختر در

پیش ینر نهمیند و تادآورد در دانشذجهیان» .فصذمنامژ روانشذنا ر ناختر،)1(2 ،
.01-60

ا رزاده ،ا رادی ؛ اصغرد ،محمن ( )2009روشداد و تحمیلداد آمارد ا نگاه ژ روش
تحسیق در لمه زی تر و رنا تر .راد دانشگادر .چاپ اول.

خشهلر ،مرنیژ اداي (« )2099انعطافپذیرد از دینگاه روان نا ر تحهیر» .پرودشنامژ
تر یتر دانشگاه آزاد ا المر وا ن جنهرد.01 -62 ،)20(1 ،
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ذناختر دیجان ا ا تفاده از انعطافپذیرد ذدن ،ازدارد و ته ژ پیه تژ در نه هانان
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