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Introduction: cognitive flexibility and self-differentiation are the appropriate models 

for understanding psychological problems through which people can meet various 

challenges. The aim of this study was to investigate the relationship between cognitive 

flexibility and self-differentiation with psychological problems among female students in 

Allameh Tabataba’i University. Materials and Methods: The method of this study was 

descriptive-correlational and statistical population was comprised of all female students at 

AllamehTabataba’i University in Tehran who have been studying between 2014-2015. Using 

random multiple cluster sampling method, a group of 380 students were selected. Tools were 

questionnaires of cognitive flexibility, self-differentiation and symptoms checklist (SCL-

90-R). Data were analyzed by descriptive statistical parameters, correlation coefficient, and 

regression analysis. Results: Analysis revealed a significant correlation between total score 

of psychological problems with cognitive flexibility and self-differentiation. In addition, the 

results of multiple regression analysis showed that cognitive flexibility and self-differentiation 

can explain different kinds and levels of psychological problems in students. Conclusion: 

study of cognitive flexibility and self-differentiation are efficient methods to understand the 

underlying factors associated with psychological problems. Evaluation of these factors can 

lead to a new approach in prevention and treatment of psychological problems.
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ه چــــــــكيد

كلید واژه ها:
1. سالمت روان

2. انعطاف پذیري رواني
3. شناخت

مقدمه: انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود مدل های مناسبی برای شناخت مشکالت روانی 
هستند که مردم از طریق آن می توانند با چالش های متعدد مواجه شوند. هدف از این مطالعه بررسی 
رابطۀ بین انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود با مشکالت روانی در میان دانشجویان دختر در 
دانشگاه عالمه طباطبائی بود. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی –همبستگی بوده و جامعۀ 
آماری شامل همۀ دانشجویان دختر در دانشگاه عالمه طباطبائی در تهران که در سال 94-93 مشغول 
تحصیل بودند، می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندگانۀ تصادفی یک گروه از 380 
دانشجو انتخاب شدند. ابزارها پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی، تمایزیافتگی خود و چک لیست 
SCL-90-R بودند. داده ها به وسیلۀ شاخص های آماری توصیفی، ضریب همبستگی و تحلیل  عالیم 
رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: تجزیه و تحلیل یک همبستگی معنی دار بین نمرۀ کلی 
نتایج تجزیه و  انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود را نشان داد. همچنین  با  مشکالت روانی 
تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود می توانند ابعاد 
و درجات مختلف مشکالت روانی در دانشجویان را تبیین نمایند. نتیجه گیری: مطالعۀ انعطاف پذیری 
شناختی و تمایزیافتگی خود روش های مؤثری در درک عوامل اساسی مرتبط با مشکالت روانی هستند. 

ارزیابي این عوامل مي تواند منجر به یک روش جدید در پیشگیري و درمان مشکالت رواني گردد.
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مقدمه
ــه مفهــوم  ــرای تجســم بخشــیدن ب ــه همــواره ب دو مفهــوم ک
رشــد آســیب های روانــی بــه کار می آیــد آســیب پذیری1 
ــال  ــیب پذیری احتم ــود از آس ــت. مقص ــیب ناپذیری2 اس و آس
بــروز پاســخ ناســازگارانه در موقعیت هــای معیــن اســت. 
عوامــل خطــر شــخصی و محیطــی احتمــال پیدایــش بیمــاری 
ــر  ــادی ب ــای زی ــد )1(. پژوهش ه ــاال می برن ــالل را ب ــا اخت ی
اســاس مــدل آســیب پذیری -اســترس3 در آسیب شناســی 
ــواده را به عنــوان عامــل  ــه خان ــوط ب ــی نقــش عوامــل مرب روان
قــرار  بررســی  مــورد  فــرد  آســیب پذیری  در  زمینه ســاز 

ــد )2(. داده ان
ــرد را  ــد ف ــه می توان ــواده ک ــه خان ــوط ب ــل مرب ــی از عوام یک
ــاری  ــانه های بیم ــروز نش ــناختی و ب ــکالت روانش ــتعد مش مس
ــوان نخســتین  ــواده به عن ســازد، تمایزیافتگــی اســت )3(. خان
بــه   عامــل  اساســی ترین  پایــگاه شــکل گیری شــخصیت، 
وجــود آورنــدۀ تمایزیافتگــی یــا اســتقالل عاطفــی افــراد اســت 
)3(. تمایزیافتگــی خــود4 به عنــوان ســنگ بنــای نظریــۀ  بوئــن5 
در درون خانــواده جــای دارد و در پــی وحــدت و بــا هــم بــودن 
ــه نظــر بوئــن، درجــۀ ظهــور  ــا برعکــس، فردیــت اســت. ب و ی
ــرای  تمایزیافتگــی در هــر فــرد بیانگــر میــزان توانایــی فــرد ب
ــی(  ــد احساســی )هیجان ــد شــناختی از فراین جداســازی فراین
ــی  ــۀ توانای ــی، درج ــد. یعن ــه می کن ــرد تجرب ــه ف ــت ک اس
ــرای اجتنــاب از تبعیــت خــودکار رفتــار از احساســات،  فــرد ب
بیانگــر میــزان تمایزیافتگــی اســت )4(. بــر طبــق ایــن تئــوری، 
ــه  ــت ک ــلی اس ــد نس ــی چن ــتم هیجان ــک سیس ــواده ی خان
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــراد را تح ــراب اف ــرد و اضط عملک
ــه نســل دیگــر  ــن الگوهــای آنکــه از نســلی ب یکــی از مهم تری
ــود اســت )5(. منظــور  ــی خ ــود تمایزیافتگ ــال داده می ش انتق
از تمایزیافتگــی در ســطح درون روانــی6، توانایــی ایجــاد تعــادل 
بیــن نیروهــای عقلــی و فرایندهــای عاطفــی و در ســطح بیــن 
فــردی7، ایجــاد تعــادل بیــن حفــظ اســتقالل و فردیــت همــراه 

ــۀ صمیمیــت اســت )6(. ــا تجرب ب
ــی8،  ــری هیجان ــرای تمایریافتگــی چهــار مولفــۀ واکنش پذی ب
بــا  هم آمیختگــی  و  هیجانــی10  گریــز  مــن9،  جایــگاه 
دیگــران11 مطــرح شــده اســت. واکنش پذیــری هیجانــی؛ 
حالتــی اســت کــه در آن، احساســات فــرد بــر عقــل و 
منطقــش غلبــه دارد و تصمیم گیری هــای فــرد فقــط بــر 
ــگاه  ــرد. جای ــورت می گی ــی ص ــای هیجان ــاس واکنش ه اس
ــخص در  ــای مش ــد و باوره ــتن عقای ــای داش ــه معن ــن؛ ب م
ــود  ــخصی خ ــد ش ــی عقای ــری منطق ــی پیگی ــی، توانای زندگ
حتــی در شــرایطی اســت کــه از ســوی دیگــران تحــت 
فشــار باشــند. گریــز هیجانــی؛ بــه فاصلــه گرفتــن عاطفــی و 
فیزیکــی از خانــواده یــا ایجــاد موانــع روانــی ماننــد صحبــت 

ــواده اشــاره دارد. در مــورد  ــا یکــی از اعضــای خان نکــردن ب
ــن، تمایزیافتگــی  ــز؛ بوئ ــران نی ــا دیگ ــۀ هم آمیختگــی ب مؤلف
را روی پیوســتار فرضــی نشــان می دهــد کــه در یــک طــرف 
آن تمایزیافتگــی و در طــرف دیگــر آن هم آمیختگــی بــا 
دیگــران قــرار دارد. افــراد هم آمیختــه وابســتگی زیــادی بــه 
ــان  ــت اطرافی ــد و حمای ــه تائی ــدت ب ــد، به ش ــن دارن والدی
ــا  ــراه ب ــط هم ــی محی ــتم هیجان ــد و سیس ــاز دارن ــود نی خ
واکنــش اطرافیــان، شــکل دهی رفتارهایشــان را تــا حــد 

ــد )7(. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــادی تح زی
تمایزیافتگــی خــود در سیســتم بوئــن نقشــی کلیــدی در 
رشــد و تحــول فــرد و دســتیابی او بــه ســالمت روانشــناختی 
ــد  ــواده، کلی ــتم های خان ــوری سیس ــد )8(. در تئ ــاء می کن ایف
ســالمت روان یــک شــخص در برخــورداری او از هــر دو 
ــت )9(.  ــه اس ــی نهفت ــواده و تمایزیافتگ ــه خان ــق ب ــس تعل ح
ــان  ــاص خودش ــات خ ــکار و احساس ــه اف ــه، ب ــراد تمایزیافت اف
ــراز می نماینــد و اجبــاری جهــت  واقــف هســتند و آن هــا را اب
ــاس  ــران احس ــول دیگ ــارات نامعق ــا انتظ ــود ب ــق دادن خ وف
ــر  ــوالً از نظ ــه، معم ــز نایافت ــراد تمای ــل اف ــد. در مقاب نمی کنن
ــرای  ــختی ب ــوند و به س ــته می ش ــران وابس ــه دیگ ــی ب عاطف
ــن  خــود، فکــر، احســاس و عمــل می کننــد )10(. کــر12 و بوئ
ــاال  ــل ب ــه دلی ــه ب ــد ک ــان کرده ان ــل از حســینیان( بی ــه نق )ب
بــودن ســطح اضطــراب مزمــن افــرادی بــا ســطح تمایزیافتگــی 
ــه مشــکالت  ــالء ب ــرای ابت ــی ب ــن در معــرض خطــر باالی پایی
ــد  ــتدالل کرده ان ــا اس ــتند. آن ه ــمی هس ــناختی و جس روانش
ــذب  ــرد ج ــه کارک ــمی ب ــناختی و جس ــکالت روانش ــه مش ک

ــد )11(. ــک می کن ــن کم ــراب مزم اضط
ــی  ــی روان ــا آسیب شناس ــه ب ــی ک ــر از متغیرهای ــی دیگ یک
در ارتبــاط اســت، انعطاف پذیــری شــناختی13 اســت )12(. 
انعطاف پذیــری شــناختی، توانایــی تغییــر آمایه هــای شــناختی 
ــی  ــر محیط ــال تغیی ــه ای در ح ــا محرک ــازگاری ب ــور س به منظ
اســت، یعنــی توانایی هایــی ماننــد تغییــر دیــدگاه یــا ســازگاری 
انطباقــی فــرد بــا قوانیــن، تقاضاهــا یــا شــرایط محیطــی جدیــد 
)14 ،13(. بــر طبــق مارتیــن و رابیــن14 )بــه نقــل از Gunduz و 
ــی  ــف- آگاه ــوان ال ــناختی به عن ــری ش DeBerry(، انعطاف پذی
انتخاب هــا و گزینه هــای جایگزیــن و مناســب در  از  فــرد 
ــودن  ــر ب ــه انعطاف پذی ــل ب ــروض، ب- تمای ــت مف ــر موقعی ه
ــدی  ــت، ج- احســاس خــود کارآم ــا موقعی جهــت ســازگاری ب
ــن  ــود )16 ،15(. بنابرای ــف می ش ــودن تعری ــر ب در انعطاف پذی
انعطاف پذیــری شــناختی بــه ایــن معناســت کــه فــرد از 
ــد  ــای جدی ــا موقعیت ه ــد ب ــت، می توان ــش آگاه اس انتخاب های
ســازگار شــود و در ایــن موقعیت هــای جدیــد احســاس کفایــت 

ــد. ــتگی می کن و شایس
ــالمت روان  ــناختي، س ــري ش ــۀ انعطاف پذی ــا نظری ــق ب مطاب

1 Vulnerability
2 Invulnerability
3 Diathesis- stress model
4 Differentiation of self
5 Bowen
6 Interapsychi
7 Interpersonal

8 Emotional reactivity
9 I- position
10 Emotional cut off 11 Fusion with others
12 Kerr
13 Cognitive flexibility
14 Martin and Rubin
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ــرد و  ــود ف ــي خ ــي و بیرون ــاي درون ــرش محیط ه ــي پذی یعن
ــات  ــا ثب ــه از لحــاظ ارزشــمندي ب ــي ک ــه فعالیت های ــد ب تعه
ــر  ــز ب ــي نی ــي روان ــف آسیب شناس ــکل هاي مختل ــت. ش اس
اســاس انعطاف پذیــري شــناختي بــه وســیلۀ افــراط در قوانیــن 
رفتــاري و عاطفــي ناســازگارانه یــا بــه وســیلۀ  رفتارهایــي ارزش 
ــده  ــه آین ــوط ب ــه مرب ــاالت ک ــه احتم ــیت ب ــور و حساس مح

ــوند )17(. ــرح داده مي ش ــت، ش اس

ــرد  ــی ف ــوان توانای ــن به عن ــناختی همچنی ــری ش انعطاف پذی
ــب  ــد و نامناس ــا ناکارآم ــب ام ــخ غال ــک پاس ــازداری از ی در ب
ــت تر  ــن دوردس ــخ های جایگزی ــه پاس ــتیابی ب ــی دس و توانای
ــامل دو  ــه ش ــود ک ــور می ش ــن تص ــود، بنابرای ــف می ش تعری
ــال توجــه و تمرکــز  ــوط و انتق ــوارد نامرب ــر شــاخۀ مهــار م زی
ــاوت باشــد )14 ،12(.  ــا آمایه هــای ذهنــی متف ــه تکالیــف ی ب
انعطاف پذیــری شــناختی کــه اثــرات مثبتــی روی تــوان 
ــز  ــی و نی ــی و بیرون ــترس زاهای درون ــا اس ــه ب ــرد در مقابل ف
اثــرات مثبتــی روی رفــاه و آســایش افــراد در محیــط تعاملــی 
ــواده )18( دارد، نقشــی کلیــدی در شــکل گیری و تحــول  خان

توانمندی هــای مختلــف در افــراد ایفــاء می کنــد )19(.

می تواننــد  دارنــد  شــناختی  انعطاف پذیــری  کــه  افــرادی 
مشــکالت و موقعیت هــای جدیــد را در ســطوح مختلف بررســی 
ــد )16(  ــه کنن ــن را ارائ ــای جایگزی ــا و ایده ه ــرده و گزینه ه ک
ــه  ــرادی ک ــا بیشــتر اســت )19(. اف ــارض در آن ه و تحمــل تع
ــد  ــختی می توانن ــد، به س ــری برخوردارن ــری کمت از انعطاف پذی
یادگیری هــای اولیــۀ خــود را فرامــوش کننــد، آن هــا بــر 
ــان  ــی برایش ــای منف ــه پیامده ــود ک ــی خ ــای قبل یادگیری ه
دارد پافشــاری می کننــد و ایــن پافشــاری بــه ســازگاری آن هــا 

ــاند )14(. ــیب می رس ــد آس ــرایط جدی ــا ش ب

در رابطــه بــا پیشــینۀ پژوهــش حاضــر نیــز، مطالعــات چنــدی 
بــه بررســی رابطــۀ تمایزیافتگــی بــا نشــانگان ســالمت روانــی 
ارتبــاط  جملــه:  از  پرداخته انــد  مختلــف  نمونه هــای  در 
تمایزیافتگــی خــود بــا اضطــراب و افســردگی )21 ،20 ،8 
ــی )22-24  ــاری روان ــانگان بیم ــی و نش ــتی روان ،6(، بهزیس
،11 ،5(، ســازگاری اجتماعــی )25(، عالیــم جســمانی )26 
ــود دارد  ــواهدي وج ــن ش ــی )27(. همچنی ــد روان ،22( و رش
ــتي  ــا بهزیس ــناختي ب ــري ش ــد انعطا ف پذی ــان مي ده ــه نش ک
روانــي و آســیب  های روانــی از جملــه افســردگی )28-32 
،15(، اختــالالت اضطرابــی )33 ،16 ،15(، صفــات شــخصیتی 
طیــف  اختــالالت   ،)16،  34،  35( -اجبــاری  وسواســی 
ــت  ــردی )37(، مدیری ــن ف ــکالت بی ــکیزوفرنی )36(، مش اس

خشــم در ارتبــاط می باشــد )15(.

خالصــه اینکــه شــناخت پیش بینــی کننده هــای آســیب  
روانــی در جامعــه امــری ضــروری اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــدۀ   ــوان تعیین کنن ــود به عن ــی خ ــواده و تمایزیافتگ ــش خان نق
رفتارهــا و واکنش هــای بعــدی افــراد در زندگــی و همچنیــن بــا 
ــه نقــش محافظت کنندگــی انعطاف پذیــری شــناختی  توجــه ب

ــناختی از  ــکالت روانش ــدۀ مش ــاد کنن ــل ایج ــر عوام در براب
ــی  ــه بررس ــر ب ــش حاض ــترس زا، در پژوه ــل اس ــه عوام جمل
نقــش ایــن متغیرهــا در پدیدآیــی آســیب روانی پرداختــه شــد. 
ــری  ــه انعطاف پذی ــت ک ــش آن اس ــن پژوه ــادی ای ــرض بنی ف
ــا  ــظ ب ــوان عوامــل محاف شــناختی و تمایزیافتگــی خــود به عن
ــن  ــراه اســت. اگرچــه ای ــراد هم ــی در اف کاهــش آســیب روان
یافته هــا و شــواهد فــرض وجــود رابطــه را مطــرح می ســازند، 
ــی و  ــا در پدیدآی ــن متغیره ــر ای ــت تأثی ــم اهمی ــا، علیرغ ام
ــی، کیفیــت ایــن رابطــه کمتــر مــورد  حفــظ آســیب های روان
ــی قــرار  ــه خصــوص پژوهشــگران ایران بررســی پژوهشــگران ب
گرفتــه اســت. بنابرایــن بررســی ســازوکارهای دخیــل در 
شــناختی  انعطاف ناپذیــری  جملــه  از  روانــی  آســیب های 
و تمایزنایافتگــی خــود می توانــد زمینــۀ مناســبی بــرای 
ــرای  ــی ب ــه طراحــی راهبردهای ــا ب ــد ت ــم کن ــران فراه درمانگ
کاهــش آســیب  ها بپردازنــد. در نهایــت جدیــد بــودن موضــوع 
پژوهــش و کمبــود موضوعــات مشــابه در مطالعــات خارجــی و 
ــد.  ــان می ده ــش را نش ــن پژوه ــرای ای ــرورت اج ــی، ض داخل
بــر ایــن اســاس هــدف از انجــام ایــن پژوهــش پاســخ بــه ایــن 
ــناختی و  ــری ش ــن انعطاف پذی ــا بی ــه آی ــود ک ــش ها ب پرس
تمایزیافتگــی خــود بــا آســیب روانی رابطــه وجــود دارد؟ و آیــا 
ــود  ــی خ ــناختی و تمایزیافتگ ــری ش ــای انعطاف پذی متغیره

تــوان پیش بینــی آســیب روانی را دارنــد؟
مواد و روش ها

روش پژوهش، جامعۀ آماری و نمونه
 پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی -همبســتگی اســت. جامعــۀ 
ــگاه  ــر دانش ــجویان دخت ــۀ دانش ــش را هم ــن پژوه ــاری ای آم
ــن  ــی 94-93 در ای ــال تحصیل ــه در س ــی ک ــه طباطبائ عالم
دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل بودنــد تشــکیل می دهنــد کــه 
بــر ایــن اســاس نمونــه ای بــه حجــم 380 نفــر بــا اســتفاده از 
ــه روش نمونه گیــری خوشــه ای تصادفــی  فرمــول کوکــران و ب
انتخــاب شــدند. در ایــن مطالعــه میانگیــن ســنی دانشــجویان 

ــود. ــا انحــراف اســتاندارد 2/13 ب دختــر 21/67 ســال ب
ابزار سنجش

ــنامه  ــن پرسش ــود )DSI-R(15: ای ــی خ ــنامۀ تمایزیافتگ پرسش
در ســال 1988 توســط اســکورن و فریدلنــدر16 ســاخته شــد 
و در ســال 2003 توســط اســکورن و اســمیت17 مــورد تجدیــد 
نظــر قــرار گرفــت و پرسشــنامۀ نهایــی آن توســط جکســون18 
در 46 مــاده بــر مبنــای نظریــۀ بوئــن ســاخته شــد. تمرکــز این 
ابــزار بــر ارتباط هــای مهــم زندگــی و روابــط جــاری افــراد بــا 
ــک  ــنامه در ی ــن پرسش ــای ای ــت. بخش ه ــی اس ــوادۀ اصل خان
طیــف از 1 تــا 6 نمره گــذاری می شــوند. ایــن مقیــاس شــامل 
چهــار خــرده مقیــاس واکنــش هیجانــی، موقعیــت مــن، گریــز 
ــتر  ــرۀ بیش ــد. نم ــران می باش ــا دیگ ــی ب ــی و آمیختگ هیجان
ــای  ــه معن ــر ب ــرۀ کمت ــی بیشــتر و نم ــای تمایزیافتگ ــه معن ب
ــود  ــز خ ــا بج ــام زیرمقیاس ه ــت، تم ــر اس ــی کمت تمایزیافتگ

17 Smith
18 Jackson

15 Differentiation of self inventory-revised
16 Skowron and Friedlander

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

4.
3.

18
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.4.3.18
http://shefayekhatam.ir/article-1-970-en.html


دوره چهارم، شماره سوم، تابستان 1395

222222

ــوند )3(.  ــذاری می ش ــوس نمره گ ــورت معک ــه ص ــروی، ب پی
ــکورن و  ــط اس ــده توس ــزارش  ش ــاخ گ ــای کرونب ــب آلف ضری
ــد )3(.  ــه دســت آم ــن پرسشــنامه 0/81 ب ــرای ای ــدر ب فریدلن
پرسشــنامۀ تمایزیافتگــی خــود در ایــران توســط اســکیان )بــه 
نقــل از کرمــی( بــر روی یــک نمونــۀ 26 نفــری از دانش آمــوزان 
ســال اول دبیرســتان اجــرا شــد. ســوال هایی کــه همبســتگی 
نســبتاً پایین تــری بــا کل آزمــون داشــت، از نمره گــذاری 
ــه نقــل از کرمــی(  حــذف شــد )3(. در پژوهــش شــکیبایی )ب
ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه روش بازآزمایــی نیــز 0/81 بــوده 
ــه روش  اســت و یونســی ضرایــب اعتبــار ایــن پرسشــنامه را ب
آلفــای کرونبــاخ 0/85 محاســبه کــرد کــه اعتبــار بــاالی ایــن 

ــد )3(. ــان می ده ــنامه را نش پرسش
پرسشــنامه  ایــن  شــناختی19:  انعطاف پذیــری  پرسشــنامۀ 
توســط دنیــس و ونــدروال20 ســاخته شــده اســت، یــک ابــزار 
خودگزارشــی کوتــاه 20 ســؤالی اســت و بــرای ســنجش نوعــی 
از انعطاف پذیــری شــناختی کــه در موقعیــت فــرد بــرای 
چالــش و جایگزینــی افــکار ناکارآمــد بــا افــکار کارآمدتــر الزم 
اســت بــه کار مــی رود. شــیوۀ نمره گــذاری آن بــر اســاس یــک 
مقیــاس 7 درجــه ای لیکرتــی می باشــد و تــالش دارد تــا ســه 
ــل  ــف- می ــنجد: ال ــناختی را بس ــری ش ــه از انعطاف پذی جنب
ــل  ــای قاب ــوان موقعیت ه ــای ســخت به عن ــه درک موقعیت ه ب
ــرای  ــن ب ــه جایگزی ــن توجی ــی درک چندی ــرل ب- توانای کنت
رویدادهــای زندگــی و رفتــار انســان ها ج- توانایــی ایجــاد 
چندیــن راه حــل جایگزیــن بــرای موقعیت هــای ســخت. دنیــس 
و ونــدروال در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه ایــن پرسشــنامه از 
ــان مناســبی  ــی هم زم ــرا و روای ــی همگ ــی، روای ســاختار عامل
برخــوردار اســت. ایــن پژوهشــگران نشــان دادنــد کــه دو عامــل 
ادراک گزینه هــای مختلــف و ادراک توجیــه رفتــار یــک معنــی 
دارنــد و عامــل کنتــرل به عنــوان خــرده مقیــاس دوم در نظــر 
ــش  ــا ویرای ــنامه ب ــن پرسش ــان ای ــی هم زم ــد. روای ــه ش گرفت
ــا 0/39-  ــر ب ــک )BDI-II(21 براب ــردگی ب ــنامۀ افس دوم پرسش
ــناختی  ــری ش ــاس انعطاف پذی ــا مقی ــرای آن ب ــی همگ و روای
مارتیــن و رابیــن 0/75 بــود. ایــن پژوهشــگران پایایــی به روش 
آلفــای کرونبــاخ را بــرای کل مقیــاس، ادراک کنترل پذیــری و 
ادراک گزینه هــای مختلــف بــه ترتیــب 0/91، 0/91 و 0/84 و 
بــا روش بازآزمایــی بــه ترتیــب 0/81، 0/75 و 0/77 بــه دســت 

ــد )13(. آوردن

ــب  ــلطانی( ضری ــل از س ــه نق ــکاران )ب ــاره و هم ــران ش در ای
ــای  ــاس را 0/71 و خرده مقیاس ه ــی کل مقی ــار بازآزمای اعتب
ادراک  و  ادراک گزینه هــای مختلــف  ادراک کنترل پذیــری، 
توجیــه رفتــار را بــه ترتیــب 0/55، 0/72و 0/57 گــزارش 
کرده انــد. ایــن پژوهشــگران ضرایــب آلفــای کرونبــاخ کل 
ــب 0/87،  ــه ترتی ــا ب ــرای خرده مقیاس ه ــاس را 0/90 و ب مقی

.)32( نموده انــد  گــزارش  0/89و 0/55 
ــیب   ــنجش آس ــرای س ــم 22SCL-90-R: ب ــت عالی ــک لیس چ
ــتفاده  ــم مرضــی SCL-90-R اس ــی عالی ــب کل ــی از ضری روان
شــد. ایــن پرسشــنامه مشــتمل بــر 90 ســؤال می باشــد 
ــخص  ــۀ مش ــرد را در 9 حیط ــی ف ــیب دیدگ ــزان آس ــه می ک
روانــی بــه دســت می دهــد. ایــن حیطه هــا عبارت انــد از 
ــط بیــن  پرخاشــگری، اضطــراب، وســواس، حساســیت در رواب
فــردی، جســمانی ســازی، روانپریشــی، تصــورات پارانوئیــدی، 
افســردگی و تــرس مرضــی. پاســخ های ارائــه شــده بــه 
ــه ای  ــج درج ــاس پن ــک مقی ــون در ی ــواد آزم ــک از م ــر ی ه
)هیــچ=0؛ کمــی=1؛ تــا حــدی=2؛ زیــاد=3؛ و بســیار زیــاد=4( 
قــرار میگیــرد. از پاســخ های فــرد بــه ایــن مقیــاس ســه نمــرۀ 
ــم مرضــی )GSI(23، جمــع  ــی عالی ــار کل ــی معی ــاوت یعن متف
 25)PSDI( 24 و معیــار ضریــب ناراحتــی)PST( عالیــم مرضــی
بــه دســت خواهــد آمــد. دراگوتیــس26 جهــت ســنجش پایایــی 
ابعــاد 9 گانــۀ ایــن آزمــون از دو روش محاســبۀ »پایایــی 
ــت.  ــوده اس ــتفاده نم ــی« اس ــی بازآزمای ــی27« و »پایای درون
پایایــی درونــی SCL-90-R بــرای 9 محــور رضایت بخــش 
ــان  ــی هم زم ــی روای ــل از بررس ــج حاص ــت. وی نتای ــوده اس ب
SCL-90-R و 28MMPI را نیــز ارائــه نمــوده اســت. طبــق ایــن 
ــاال  ــی ب ــر همگرای ــت ب ــج، دالل ــن نتای بررســی همبســتگی بی

ــور دارد )38(.  ــون مذک ــن دو آزم بی
تجزيه و تحلیل داده ها

در   SPSS  20 نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  داده هــا  تحلیــل 
دو ســطح آمــار توصیفــی به منظــور محاســبۀ میانگیــن و 
انحــراف اســتاندارد و در ســطح آمــار اســتنباطی بــا اســتفاده 
از آزمــون همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون صــورت 
ــی داری P>0/05 در  ــطح معن ــش س ــن پژوه ــت. در ای گرف

ــه شــد. نظــر گرفت
يافته ها

ــناختی  ــات جمعیت ش ــده از خصوصی ــه دســت آم ــات ب اطالع
گــروه نمونــه در جــدول 1 خالصــه شــده اســت. 

همانطــور کــه در جــدول 2 مشــاهده می شــود، بیــن نمــرۀ کل 
تمایزیافتگــی بــا آســیب  روانــی در بین دانشــجویان همبســتگی 
معکــوس و معنــی داری وجــود دارد )r= -0/367، P>0/01(. از 
ــی  ــای تمایزیافتگ ــتگی مؤلفه ه ــب همبس ــر، ضرای ــوی دیگ س
ــی نشــان می دهــد کــه همــۀ مؤلفه هــای  خــود و آســیب  روان
 -0/445، P>0/001( ــی ــری هیجان ــی )واکنش پذی تمایزیافتگ
=r(، گریــز هیجانــی )r= -0/392، P>0/002(، و هم آمیختگــی 
بــا دیگــران )r= -0/215، P>0/001( بجــز مؤلفــۀ جایــگاه مــن 
ــت  ــی دار نیس ــا معن ــی ام ــه منف ــز رابط ــه نی ــن مؤلف )در ای
همبســتگی   )0/01( ســطح  در   ،)r=  -0/114،  P>0/083(

24 Positive symptom total
25 Positive symptom distress inventory
26 Deragotis
27 Internal reliability
28 Minnesota multiphasic personality inventory

19 Cognitive flexibility questionnaire
20 Dennis and Vander wal
21 Beck depression inventory-II
22 Symptom checklist-90-revised
23 Global symptom inventory
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ــای  ــاالی زیرمقیاس ه ــرات ب ــد(. نم ــی داری دارن ــی و معن منف
ــا  ــی ب ــی و هم آمیختگ ــز هیجان ــی، گری ــری هیجان واکنش پذی
ــن  ــزان پایی ــای می ــه معن ــاس تمایزیافتگــی ب دیگــران در مقی

ــد. ــی می باش تمایزیافتگ
همچنیــن بیــن نمــرۀ کلــی انعطاف پذیــری شــناختی بــا نمــرۀ 
آســیب  روانــی نیــز همبســتگی معکــوس و معنــی داری وجــود 
دارد )r= -0/344، P>0/001(. بــا توجــه بــه ســطح معنــی داری 
ــناختی و  ــری ش ــاط انعطاف پذی ــرای ارتب ــده ب ــت آم ــه دس ب
آســیب  روانــی نیــز نتیجــه می شــود کــه میــان تمــام مؤلفه هــای 
مختلــف  گزینه هــای  )ادراک  شــناختی  انعطاف پذیــری 
 ،P>0/001( کنترل پذیــری  ادراک   ،)r=  -0/398 ،P>0/001(
ــا  r= -0/349(، ادراک توجیــه رفتــار )r= -0/173،P >0/001( ب

ــی رابطــۀ خطــی معنــی داری وجــود دارد. آســیب  روان

طبــق جــدول 3 می تــوان گفــت کــه بــرای پیش بینــی 
انعطاف پذیــری  از روی مؤلفه هــای  متغیــر آســیب روانــی 
و  مختلــف  گزینه هــای  ادراک  مؤلفه هــای  شــناختی، 
سایر  و  شده اند  رگرسیوني  معادلۀ  وارد  کنترل پذیــری  ادراک 
ــر تلقي شدند. در  ــرهاي مستقل از معادله خارج و غیرمؤث متغی
ــر  ــرها توانستند 18/2 درصد از واریانس متغی مجموع این متغی

.)R2=0/182( وابســته را تبیین کننــد

کــه  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج   ،4 جــدول  طبــق 
ــای  ــی از روی مؤلفه ه ــیب  روان ــر آس ــی متغی ــرای پیش بین ب
هیجانــی  واکنش پذیــری  مؤلفه هــای  خــود،  تمایزیافتگــی 
ــد و در مجموع  ــی وارد معادلۀ رگرسیوني شدن ــز هیجان و گری
توانستند 22/4 درصد از واریانس متغیــر وابسته را تبیین کننــد 

.)R2=0/224(

و نیــز نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد )جــدول 5( کــه بــرای 
ــی  ــی تمایزیافتگ ــرۀ کل ــی، نم ــیب  روان ــر آس ــی متغی پیش  بین
رگرسیوني  معادلۀ  در  شــناختی  انعطاف پذیــری  و  خــود 
 13/4 توانســت  خــود  تمایزیافتگــی  متغیــر  تأثیرگذارنــد. 
درصد از واریانس متغیــر آســیب  روانــی )R2=0/134( و متغیــر 
انعطاف پذیــری شــناختی نیــز 11/8 درصد از واریانس مربوطــه 

)R2=0/118( را تبییــن و پیش بینــی کنــد.

جدول 1- اطالعات جمعیت شناختی نمونه.

جــدول 2- نتایــج تحلیــل همبســتگی میــان متغیرهــای تمایزیافتگــی خــود و 
ــی دار اســت، * در  ــی )** در ســطح 0/01 معن ــا آســیب  روان ــری شــناختی ب انعطاف پذی

ــت(. ــی دار اس ــطح 0/05 معن س

جدول 3- نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی آسیب  روانی از روی مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی )* آزمون در سطح 0/05 معنی دار است(.
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بحث و نتیجه گیری

ــر اســاس  ــی ب ــن آســیب روان ــدف از پژوهــش حاضــر تبیی ه
ــج  ــود. نتای ــود ب ــی خ ــناختی و تمایزیافتگ ــری ش انعطاف پذی
نشــان داد کــه انعطاف پذیــری شــناختی و تمایزیافتگــی خــود، 
همبســتگی معکــوس معنــی داری بــا آســیب روانــی دارنــد. این 
نتایــج بیانگــر آن اســت کــه هــر چــه انعطاف پذیــری شــناختی 
ــم  ــی عالی ــی رود، شــدت کل ــر م ــرد باالت ــی در ف و تمایزیافتگ
بررســی خــرده  مقیاس هــا  در  کاهــش می یابــد.  مرضــی 
ــی  ــن معن ــت. بدی ــرار گرف ــد ق ــورد تائی ــئله م ــن مس ــز ای نی
ــناختی )ادراک  ــری ش ــای انعطاف پذی ــن زیرمقیاس ه ــه بی ک
ــار(  ــات رفت ــل و ادراک توجیه ــن راه ح ــرل، ادراک چندی کنت
و نیــز زیرمقیاس هــای تمایزیافتگــی خــود )واکنش پذیــری 
ــا  ــران( ب ــا دیگ ــی ب ــی و هم آمیختگ ــز هیجان ــی، گری هیجان
ــی داری وجــود  ــی همبســتگی منفــی معن شــدت آســیب روان
ــا  ــگاه مــن )تمایزیافتگــی خــود( ب ــۀ جای داشــت. رابطــۀ مؤلف
آســیب  روانــی نیــز منفــی امــا معنــی دار نبــود. ایــن یافته هــا 
ــن  ــده در ای ــام ش ــای انج ــر پژوهش ه ــج دیگ ــا نتای ــو ب همس
زمینــه از جملــه: اســکورن، اســتنلی و شــاپیرو29 2009 )23(؛ 
ســانداگ و جانکوســکی30 2010 )24(؛ حســینیان و نجفلــوی 

ــت. ــدوز31 2013 )15( اس 1390 )11(؛ و گون

در تبییــن ایــن نتایــج می تــوان گفــت چنانکــه پیش تــر 
ــان  ــی انس ــه توانای ــناختی ب ــری ش ــد، انعطاف پذی ــرح ش مط
فراینــد شــناختی در  بــرای ســازگار کــردن راهکارهــای 
مواجهــه بــا شــرایط جدیــد و غیــره منتظــره در محیــط اطــالق 

می شــود. طبــق نظریــۀ انعطاف پذیــری شــناختی، انعطاف پذیــر 
ــخ  ــي در پاس ــه راحت ــد ب ــه مي توان ــت ک ــي اس ــناختي کس ش
بــه خواســت هاي موقعیتــي متنــوع، اطالعــات را مجــدداً 
ســازماندهي کــرده و بــه کار ببــرد. افــراد بــراي بــه دســت آوردن 
ایــن انعطاف پذیــري شــناختي بایــد پیچیدگــي کامــل مســائل 
را درک کننــد و بــه دفعــات فضــاي مســئله را بررســي کننــد تــا 
ببیننــد چگونــه تغییــر در متغیرهــا و اهــداف می توانــد فضــا را 
ــن کار را انجــام  ــد ای ــه مي توان ــرد چگون ــر دهــد. اینکــه ف تغیی
ــاد  ــال، ابع ــراي مث ــش )ب ــي دان ــیوۀ  بازنمای ــي از ش ــد، تابع ده
ــي  ــد( و فرایندهای ــد واح ــک بع ــاي ی ــه ج ــدد ب ــي متع مفهوم
ــد  ــل مي کنن ــي عم ــاي ذهن ــۀ  بازنمایي ه ــر پای ــه ب ــت ک اس
)بــراي مثــال، فرایندهــاي ســاخت طرحــواره بــه جــاي بازیابــي 

ــواره(-)17(.  ــل طرح کام
ــری  ــه انعطاف ناپذی ــرادی ک ــدوز، اف ــۀ گون ــا مطالع ــو ب همس
ــرات  ــرات محیطــی، تغیی ــه تغیی ــد در پاســخ ب شــناختی دارن
ــفت  ــره، س ــغل و غی ــرات در ش ــی، تغیی ــی اجتماع در زندگ
ــد  ــل دارن ــد و تمای ــه ســاختار دارن ــاز ب و ســخت هســتند، نی
ــد،  ــام دهن ــن انج ــیوۀ معی ــک ش ــه ی ــا را ب ــام کاره ــه تم ک
ــا را مضطــرب و  ــر ممکــن اســت آن ه ــه تغیی ــن هرگون بنابرای
 )DeBerry آشــفته ســازد. ســیاروچی32 و همــکاران )بــه نقــل از
ــرات  ــورد تغیی ــام در م ــل ابه ــدم تحم ــه ع ــد ک ــان می کنن بی
ــی،  ــع آت ــورد وقای ــگیری در م ــل پیش ــر قاب ــای غی و تردیده
موجــب افزایــش آشــفتگی هیجانــی شــده و بنابرایــن بــه همراه 
می توانــد  انعطاف ناپذیــری  مشــخص کنندۀ  صفــات  ســایر 
بــا آســیب پذیری فــرد در ارتبــاط باشــد )16(. بنابرایــن، 

31 Gunduz
32 Ciarrocchi

29 Skowron, Stanley and Shapiro
30 Sandage and Jankowski

جدول 4- نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی آسیب  روانی از روی مؤلفه های تمایزیافتگی خود )* آزمون در سطح 0/05 معنی دار است(.

ــر اســاس نمــرۀ کلــی تمایزیافتگــی خــود و انعطاف پذیــری شــناختی )* آزمــون در  ــی ب جــدول 5- نتایــج تحلیــل رگرســیون خطــی جهــت پیش بینــی آســیب  روان
ســطح 0/05 معنــی دار اســت(.
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ــد، از توجیهــات  ــر دارن افــرادی کــه توانایــی تفکــر انعطاف پذی
ــا  جایگزیــن اســتفاده می کننــد و موقعیت هــای چالش انگیــز ی
ــرادی  ــه اف ــبت ب ــد و نس ــترس زا را می پذیرن ــای اس رویداده
ــاب آوری  ــناختی ت ــر روانش ــتند از نظ ــر نیس ــه انعطاف پذی ک
ــرد  ــی ک ــه پیش بین ــوان این گون ــد )32( و می ت ــتری دارن بیش
ــت  ــا موقعی ــت ی ــک حال ــر در ی ــراد انعطاف ناپذی ــه اف زمانیک
ــرای  ــا ب ــی از راه ه ــد، یک ــرار می گیرن ــترس زا ق ــفته و اس آش
ســازگاری بــا محیــط در حــال تغییــر در ایــن افــراد، ایجــاد و 

ــی اســت )39(. ــم آســیب روان رشــد عالی
در مــورد نتایــج مربــوط بــه تمایزیافتگــی خــود نیــز یافته هــای 
بوئــن حمایــت می کننــد کــه  ادعــای  ایــن  از  پژوهــش 
ــۀ مهمــی از بهزیســتی روانشــناختی  تمایزیافتگــی خــود جنب
ــراب  ــا اضط ــک ب ــور نزدی ــه  ط ــی ب ــدم تمایزیافتگ ــت و ع اس
مزمــن در ارتبــاط اســت )22(. هــر انــدازه میــزان تمایــز خــود 
ــه  ــد، ب ــرای اضطــراب دارن ــی بیشــتری ب ــد آمادگ ــن باش پایی
رویدادهــا و رفتــار دیگــران واکنش هــای عاطفــی یــا هیجانــی 
ــای  ــرای پیونده ــان ب ــد، ظرفیتش ــان می دهن ــدیدتری نش ش
ــک  ــرای نزدی ــاز ب ــورت نی ــت، در ص ــر اس ــه محدودت صمیمان
شــدن بــه یکدیگــر دچــار آمیختگــی بــا هــم می شــوند 
ــت  ــود و فردی ــت خ ــن هوی ــت رفت ــه از دس ــئله ب ــن مس و ای
ــن  ــد. بنابرای ــود کاذب می انجام ــروز خ ــراد و ب ــک از اف ــر ی ه
هرچــه تمایزنایافتگــی افــراد بیشــتر باشــد، احتمــال اضطــراب 
و بی ثباتــی بیشــتر خواهــد بــود و گرایــش افــراد بــرای یافتــن 
راه حــل از راه تعــارض، فاصله گیــری و کارکــرد مختــل بیشــتر 

ــود )11(. ــد ب خواه
ــانه های  ــروز نش ــم در ب ــل مه ــی از عوام ــر، یک ــوی دیگ از س
ــرا  ــدان باشــد، زی ــد ممانعــت از اســتقالل فرزن مرضــی می توان
ــده ممکــن اســت اعضــای  ــه هــم  تنی ــوادۀ ب ــا خان ــه ی منظوم
ــق، مســتلزم  ــد. چــون احســاس شــدید تعل ــج کن خــود را فل
ــت و  ــردی اس ــتقالل ف ــده ای از اس ــش عم ــت دادن بخ از دس
ــکالت را  ــر مش ــه ب ــتقالنه و احاط ــز، کاوش مس ــدان تمای فق
تضعیــف می کنــد. مینوچیــن33 )بــه نقــل از پاشــا شــریفی( بــه 
ــه نقــل از حســینیان( پیامــد عمــدۀ ســطح  اعتقــاد میلــر34 )ب

پاییــن تمایزیافتگــی، تجربــه اضطــراب مزمــن توســط اعضــای 
خانــواده اســت، هــر انــدازه ســطح تمایزیافتگــی کاهــش یابــد، 
ــی  ــن ناش ــراب مزم ــد. اضط ــش می یاب ــن افزای ــراب مزم اضط
ــدی  ــه ناکارآم ــر ب ــود منج ــز خ ــطح تمای ــودن س ــن ب از پایی
خانــواده می شــود. زمانــی کــه خانــواده بــه دلیــل بــاال بــودن 
ــه چنــد  ــواده ب اضطــراب دچــار ناکارآمــدی شــد اعضــای خان
طریــق بــرای جــذب و کاهــش اضطــراب عمــل می کننــد کــه 
آشــفتگی روانــی و اختــالل در عملکــرد جســمی یــا روانــی از 

ــوارد اســت )11 ،9(. ــن م ــۀ ای جمل
ــا  ــی ب ــیب روان ــن آس ــه بی ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
انعطاف پذیــری شــناختی و تمایزیافتگــی خــود در دانشــجویان 
رابطــۀ معنــی داری وجــود دارد و متغیرهــای یــاد شــده 
ــن  ــراد تبیی ــن اف ــی را در ای ــیب روان ــزان آس ــد می می توانن
ــا و  ــای نظریه ه ــر مبن ــش ب ــام پژوه ــن رو انج ــد. از ای نماین
ــناخت  ــت ش ــر، در جه ــای اخی ــی دهه ه ــای تحقیقات یافته ه
ــی  ــالالت روان ــر در اخت ــه ای مؤث ــل و محرک ــایی عوام و شناس
ــرای درمــان و  ــد ب ــد موجــب یافتــن راه حل هــای جدی می توان

ــود. ــگیری ش ــر از آن پیش مهم ت
از جملــه محدودیت هــای ایــن تحقیــق اینکــه پژوهــش 
ــوده و همبســتگی میــان متغیرهــای مــورد  حاضــر مقطعــی ب
ــت،  ــای دیگــری )وراث بررســی ممکــن اســت ناشــی از علت ه
عوامــل اجتماعــی -فرهنگــی، خلــق و خــو و غیــره( باشــد کــه 
ــدام را  ــر ک ــش ه ــوان نق ــا میت ــی آن ه ــق بررس ــا از طری تنه
ــه  ــا توج ــز ب ــرد و نی ــخص ک ــیب ها مش ــکل گیری آس در ش
ــجویی و در  ــۀ دانش ــک نمون ــر در ی ــش حاض ــه پژوه ــه اینک ب
یــک دانشــگاه خــاص انجــام گرفــت، بــرای تعمیــم نتایــج بایــد 
ــن پیشــنهاد می شــود  احتیــاط الزم را در نظــر گرفــت. بنابرای
ایــن پژوهــش در جوامــع دیگــر نیــز انجــام گیــرد. بــا توجــه به 
نتایــج پژوهــش توصیــه می گــردد کــه درمانگــران و مشــاوران 
بــا یافتــن روش هایــی بــرای افزایــش انعطاف پذیــری شــناختی 
و تمایزیافتگــی خــود و آمــوزش آن بــه افــراد بتواننــد افق هــای 
ــی  ــیب های روان ــگیری از آس ــان و پیش ــر درم ــازه ای در براب ت

بگشــایند.

33 Minuchin
34 Miller
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