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Abstract
During the youth period, many problems arise in social life that social support can be
one of the coping tools in these situations, but the level of differentiation and cognitive
flexibility can play an important role in this. The amount of perceived social support was
predicted based on students' self-differentiation and cognitive flexibility. The research
method was descriptive-correlational. The statistical population of the study was
female graduate students of Azad University, South Tehran Branch in 2020, whose
number was 2,000. The sample size of the study was 322 according to Morgan's table.
After distributing the questionnaire due to the lack of cooperation of several students,
160 questionnaires were completed and analyzed correctly. And random cluster
sampling method was selected. Based on this, the research tool was Zimet, Dahlem,
Zimet, and Farley (1988) Social Support Questionnaire, Skorn and Fried Lander (1988)
Differentiation Questionnaire, Dennis and Vanderwall's Cognitive Flexibility
Questionnaire (2010). Data analysis was calculated by the multivariate regression
method. Findings showed that my position, integration with others, cognitive flexibility
can predict social support, and the variables of emotional responsiveness, emotional
escape, differentiation, perception of controllability, perception of behavior
justification, perception of different ability options They did not anticipate social
support. Integration with others was also identified as the strongest predictor of social
support.
Keywords: perceived social support, self-differentiation, cognitive flexibility
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تهران ،ایران.

مهشید آقاجان بیک

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،تهران ،ایران.

آرزو احمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،تهران ،ایران.

در دوران جوانی مشکالت فراوانی در زندگی اجتماعی ایجاد میشود که حمایت اجتماعی میتواند یکی از ابزارهای
رویارویی در این موقعیتها باشد؛ ولی تراز تمایزیافتگی و انعطافپذیری شناختی میتواند دراینبین نقش برجستهای
داشته باشد و پژوهش با هدف بررسی پیشبینی تراز حمایت اجتماعی ادراکشده بر پایه خود تمایزیافتگی و
انعطافپذیری شناختی دانشجویان انجام شد .روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دختر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال  ۱۳۹۹که شمار آنان  ۲۰۰۰نفر
بود .حجم نمونه پژوهش با توجه به جدول مورگان  ۳۲۲نفر تعیین شد که پس از توزیع پرسشنامه به دلیل عدم
همکاری شماری از دانشجویان ،شمار  ۱۶۰پرسشنامه تکمیلشده و صحیح مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت؛ و روش
نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شد و بر این اساس ابزار پژوهش نیز پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت،
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چکیده

داهلم ،زیمت و فارلی ( ،)۱۹88پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورن و فرید لندر ( ،)۱۹88پرسشنامه انعطافپذیری
شناختی دنیس و وندروال ( )۲۰۱۰بود .تجزیهوتحلیل دادهها با روش رگرسیون چند متغیره محاسبه شد .یافتههای

پیشبینی کنند و متغیرهای واکنشپذیری هیجانی ،گریز هیجانی ،تمایزیافتگی ،ادراک کنترلپذیری ،ادراک توجیه
رفتار ،ادراک گزینههای گوناگون قابلیت پیشبینی حمایت اجتماعی را نداشتهاند .همچنین هم آمیختگی با دیگران
قویترین پیشبینی کننده حمایت اجتماعی تعیین شد.

واژههای كلیدی :حمایت اجتماعی ادراکشده ،خود تمایزیافتگی ،انعطافپذیری شناختی
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پژوهش نشان داد که جایگاه من ،هم آمیختگی با دیگران ،انعطافپذیری شناختی میتوانند حمایت اجتماعی را
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مقدمه
دانشگاهها ،سازمانهایی هستند كه هرساله مقدار قابلتوجهی جمعيت جوان را جذب میكنند و طی
زمان معينی توانمندیهای علمی و عملی این اشخاص را پرورش میدهند و در پایان نيروهای
آموزشدیده و متخصص را در اختيار جامعه میگذارند (صانعی .)1389 ،دوره تحصيلی دانشگاهی
بهواسطه حضور عوامل متعدد ،استرسزا است ،امری كه فضای زندگی دانشجویی را پراسترس میكند و
آن را از دیگر جنبههای معمول زندگی متمایز میسازد ،وجود انتظارات معين در زمينه عملكرد تحصيلی
و اجتماعی است .یعنی اوليا و مسئوالن دانشگاهی و نيز خانوادههای دانشجویان ،انتظار دارند دانشجو
بتواند با كارآمدی كامل دوره تحصيلی را به پایان برساند (پيروی و حاجبی.)1389 ،
بنابراین گریز از عوامل استرسزا و دوری از مواجهه با تغييرات شتابنده امكانپذیر نيست .در چنين
بهزیستی و تأمين سالمت روانی و جسمانی را از پيش فراهم نموده باشند .تقویت قوای جسمانی و روانی،
استحكام بخشيدن به جانمایههای درونی و شخصيتی و همچنين ارتقاء كيفيت روابط و حمایتهای
اجتماعی 1از طریق تعميق ارتباطها و تخفيف تعارضها ،راهبردهای اساسی هستند كه تا اندازه زیادی
تندرستی انسان را تضمين میكنند (شباهنگ و بشارت.)1398 ،
مفهوم حمایت اجتماعی ادراکشده نيز بهصورت ارزیابی شناختی فرد از محيط و روابطش با دیگران
تعریفشده است .نظریهپردازان حمایت اجتماعی ادراکشده بر این امر اذعان دارند كه تمام روابطی كه
فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمیشوند (قاعدی ،یعقوبی .)1389 ،بهبياندیگر ،روابط،
منبع حمایت اجتماعی نيستند مگر آنكه فرد آنها را بهعنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع
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وضعی افرادی میتوانند خود را برای مقابله مؤثر با موقعيت پراسترس زندگی آماده كنند ،كه امكان

نياز خود ادراک كند .شواهد در دست است مبنی بر اینكه گاهی كمکهایی كه به فرد میشود نامناسب
و بد موقع است یا اینكه خالف ميل خود فرد است ،لذا نه خود حمایت ،بلكه بيشتر ادراک فرد از حمایت
كسبشده توسط فرد مورد تأكيد است و در حمایت اجتماعی ادراکشده ،ارزیابیها فرد از در دسترس
بودن حمایتها در مواقع ضروری و موردنياز بررسی میشود (گالكت .)2014 ،2عالوه بر این ،حمایت

1. social support
2. gulact
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است كه مهم است (شهابی نژاد و زندی .)1396 ،در حمایت اجتماعی دریافت شده ،تراز حمایتها
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اجتماعی بهعنوان یک ابزار مناسب و تقریباً در دسترس میتواند در برنامهها مداخلهای كه برای افزایش
تراز رفاه بخصوص رفاه روانی طراحی میشوند ،كاربردها زیاد داشته باشد (نبوی ،علی پور ،حجازی ،ربانی
و راشدی .)1393 ،از سویی در دوران دانشجویی مشكالت فراوانی در زندگی شخصی و اجتماعی هر
دانشجو ایجاد میشود كه حمایت اجتماعی میتواند یكی از ابزارهای رویارویی مؤثر در جهت كنترل و
بهبود شرایط باشد .حمایت اجتماعی بهعنوان قویترین و نيرومندترین عوامل رویارویی موفقيتآميز و
آسان در زمان درگيری افراد با بيمارها و شرایط تنشزا شناختهشده و تحمل مشكالت را برای افراد
تسهيل میكند و از طریق ایفای نقش واسطهای ميان عوامل تنشزا زندگی و بروز مشكالت جسمی و
روانی و همچنين تقویت شناخت افراد باعث كاهش تنش تجربهشده ،افزایش تراز بقا و بهبود وضعيتها
بهداشتی و در پایان بهبود كيفيت زندگی 1افراد میشود (حيدری ،سلحشوریان ،رفيعی ،حسينی.)1387 ،
ليا و ما 2در پژوهشی ( )2016در خصوص ارتباط بين حمایت اجتماعی ادراکشده ،بهزیستی
اجتماعی ادراکشده ارتباط بهزیستی روانشناختی با رفتارهای پرخطر را تعدیل میكند .بهطور
اختصاصی ،حمایت از سوی خانواده و دوستان ،ارتباط رضایت از زندگی 5و اميدواری 6را با رفتارهای
پرخطر تعدیل كرد .آنچه مسلم است این نكته است كه حمایت اجتماعی در فرد موجب برقراری ارتباطی
مناسب در بين افراد بخصوص افراد خانواده با یكدیگر میشود و تمایزیافتگی یكی از زمينههای الزم برای
سازش یافتگی ارتباطی است و ازآنجهت اهميت دارد كه تأثير خانواده را بر نحوه تفكر احساس و رفتار
اعضای خانواده نشان میدهد (عسگری و رشيدی.)1394 ،
خود تمایزیافتگی توانایی یک شخص در حفظ فردیت و استقالل «خود» در روابط صميمانه با دیگران

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-09

روانشناختی 3و رفتارهای پرخطر 4را موردبررسی قراردادند و به این نتيجه دست یافتند كه حمایت

و همچنين بيانگر توانایی در ایجاد تعادل بين عقل و هيجان است؛ بهعبارتدیگر خود تمایزیافتگی 7تراز
توانایی فرد در تفكيک فرایندهای عقلی از فرایندهای احساسی را نشان میدهد .تمایزیافتگی را در دو

1. quality of life
2. Lia & Ma
3. psychological well-being
4. risky behaviors
5. life satisfaction
6. hope
7. Self-differentiation
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تراز میتوان بررسی كرد :یكی بهعنوان فرآیندی كه درون فرد رخ میدهد كه شامل مؤلفههای جایگاه
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من و واكنشپذیری هيجانی است و دیگری بهعنوان فرآیندی كه در روابط بين افراد به وقوع میپيوندند
كه شامل مؤلفههای هم آميختگی با دیگران و گریز هيجانی است .جایگاه من به معنای حس روشنی از
«خود» و داشتن استقالل در افكار و باورهاست (ميزر )2011 ،1و واكنشپذیری هيجانی اشاره به غلبه
احساسات فرد بر عقل و منطقش و پاسخگویی بر پایه هيجانات دارد .هم آميختگی با دیگران اشاره به از
دست دادن استقالل «خود» و انحالل و هم آميختگی در طی روابط صميمانه با دیگران و بهخصوص افراد
مهم زندگی دارد (چونگ و كال )2006 ،2و گریز هيجانی نيز تمایل به خروج از رابطه و عقبنشينی
هيجانی را در شرایط پرتنش نشان میدهد (دریک .)2012 ،3طبق پژوهشی كه توسط كيم 4و همكاران
( )2015انجام شد ،معلوم شد تمایزیافتگی در بخش جایگاه من در افراد در سيستم خانواده با عملكرد
سالم و موفق آنها در خانواده ارتباط مثبت دارد .به همين دليل آگاهی از تواناییهای خود و
اعتمادبهنفس بيشتری برخوردارند.
تمایز كنند و بهراحتی با احساساتی كه خانواده و اطرافيان به آنها وارد میكنند ،آشفته میشوند و
افرادی كه از تراز مناسب تمایزیافتگی بهرهمند هستند ،خود رهبرند و به احساسات و افكار خود واقفاند.
این در حالی است كه افراد تمایز نایافته ازلحاظ هيجانی به دیگران وابستهاند و بهسختی برای خود فكر،
احساس و عمل میكنند (پيرساقی سماقی ،حاجی حسنی ،فرح بخش و سليمانی)1391 ،؛ بنابراین اگر
افراد باور دارند كه كاركرد عقالنی و احساسی خود را از دیگران تفكيک دهند ،در جهت تمایزیافتگی
حركت كردهاند (سلم .)2012 ،5افراد با تمایزیافتگی باال به هيجانات خود واقفاند و قادر به سنجش
واقعيتها هستند و توانایی رشد خود مستقل را دارند و این در حالی است كه افراد كمتر تمایزیافته ،یا
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افرادی كه تمایزیافتگی كمی نسبت به اعضای خود دارند ،قادر نيستند احساس خود را از دیگران و

به همجوشی با دیگران تمایل دارند و یا به بریدگی هيجانی تن میدهند (محسنيان و همكاران.)1396 ،
یكی دیگر از عواملی كه به نظر میرسد در ادراک حمایت اجتماعی نقش داشته باشد انعطافپذیری
شناختی است .در پژوهش صدری دميرچی و همكاران ( )1398این یافته مشخص گردیده است كه

1. Maser
2. Chung & Gale
3. Drake
4. Kim
5. Selm
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كاهش انعطافپذیری شناختی از یکسو منجر به كاهش توانایی تغيير ،تعدیل و سازگاری در تفكر و از
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سوی دیگر منجر به عدم استفاده از راهحلهای جایگزین و رفتارهای مناسب با توجه به خواستهها و
ویژگیهای محيطی میگردد.
انعطافپذیری شناختی 1بهعنوان ویژگی عمدهی شناخت انسان توصيفشده است و به توانایی فرد
برای در نظر گرفتن همزمان بازنماییهای متناقضی از یک شیء یا یک رویداد اشاره دارد (جكس و
زالزو .)2015 ،2سلطانی و همكاران ( )1393در پژوهش خود مطرح كردند ،انعطافپذیری شناختی در
افراد میتوان افسردگی را پيشبينی میكند و اثـر مستقيم بر آن دارد .عليرغم اینكه پژوهشهای
مختلفی در مورد این سازهی شناختی صورت گرفته است ،اما در حال حاضر اتفاقنظری در مورد
چگونگی تعریف این مفهوم وجود ندارد .بهطوركلی ،توانایی تغيير آمایه های شناختی بهمنظور سازگاری
با محرکهای در حال تغيير محيطی ،عنصر اصلی در تعاریف عملياتی انعطافپذیری شناختی است
(دنيس و وندروال .)2010 ،3بعضی پژوهشگران انعطافپذیری شناختی را تراز ارزیابی فرد از كنترلپذیر
 .)1392افرادی كه تفكر انعطافپذیر دارند ،از توجيهات جایگزین استفاده كرده ،بهصورت مثبت چارچوب
فكری خود را بازسازی میكنند و موقعيتهای چالشانگيز یا رویدادهای استرسزا را میپذیرند و ازنظر
روانشناختی در برابر افراد انعطافناپذیر بردبارترند (ونيس و وندروار.)2010 ،
انعطافپذیری شناختی میتواند با پارادایمهای گوناگون مثل پارادایم تكليف یادگيری برگشتی و
تكليف انتخابی بررسی شود (رميجينس 4و همكاران .)2016 ،در تكليف یادگيری برگشتی ،آزمودنیها
پاسخهای خود را با تغيير وابستگیهای محرک و تقویت (مثل تنبيه و پاداش) تغيير میدهند .در تكليف
انتخابی ،دو دستورالعمل مجزا بهوسيلهی یک نشانهی خاص معرفیشده و بعد از چند كوشش ،نشانه
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بودن شرایط تعریف كردهاند كه این ارزیابی در موقعيتهای گوناگون تغيير میكند (تقی زاده و فرمانی،

تغيير میكند و آزمودنیها رفتارشان را بر پایه آن انتخاب میكنند (بيگدلی .)1395 ،همچنين نتایج
پژوهش الكسيس 5و همكاران ( )2014نشان داد كه انعطافپذیری شناختی ضعيفتر ،توانایی تغيير دادن
گفت امروزه مسئلهای كه در ميان بسياری از خانوادهها دیده میشود فاصلهگيری هيجانی جوانان از
1. cognitive flexibility
2. Jacques & Zelazo
3. Dennis & Vander Wa
4. Remijnse
5. Alexis
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توجه و تمركز را بر فعاليت هدف كه به توليد نتایج بهتر نياز دارد ،كاهش میدهد .بهطوركلی میتوان
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والدین است بخصوص در قشر دانشجو كه گهگاه دور از محيط خانواده زندگی میكنند (رحيمی ،آشفته
تهرانی و حضرتی .)1395 ،این مسئله مفهوم اصلی تمایزیافتگی یعنی تعادل یا عدم تعادل ميان
صميميت و استقالل را در ذهن متبادر میسازد ،همچنين باوجود اهميت فراوان تمایزیافتگی عمده
پژوهشهای انجامشده ،بر پيامدهای آن تمركزیافته و حجم كمتری از پژوهشها به پيش آیندها و عوامل
مؤثر در شكلگيری تمایزیافتگی خود پرداختهاند و برخی پژوهشها نيز تأثير عوامل فرهنگی را در این
مورد نشان دادهاند (اسالمی زاده و رشيدی؛  .)1395شناخت بيشتر در مورد نقش خود تمایزیافتگی و
انعطافپذیری شـناختی ،میتواند به بهبود حمایت اجتماعی در دانشجویان بينجامد و بیتوجهی باعث
عدم آگاهی از نيازها و خواستههای فرد میشود .همچنين با توجه به فقدان پژوهش در مورد پيشبينی
تراز حمایت اجتماعی ادراکشده بر پایه خود تمایزیافتگی و انعطافپذیری شناختی دانشجویان لـزوم
پژوهش در این زمينه ضروری است .با استناد به نظریههای مذكور و شواهد موجود مبنی بر تأثير والدین
تمایزیافتگی و انعطافپذیری شناختی قابليت پيشبينی حمایت اجتماعی ادراکشده دانشجویان را
دارند؟
روش
پژوهش حاضر با روش توصيفی از نوع همبستگی اجرا شد .جامعه آماری پژوهش نيز دانشجویان دختر
مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در سال  1399كه تعداد آنان  2000نفر
بود .با توجه به همزمانی اجرای پژوهش و شيوع ویروس كرونا و عدم دسترسی به نمونه آماری بيشتر،
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و روابط خانوادگی در شخصيت فرزندان ،این سؤال در ذهن پژوهشگر شكل گرفت كه آیا خود

حجم نمونه پژوهش با توجه به جدول مورگان  322نفر از بين دانشجویان دانشكده علوم انسانی و فنی
مهندسی تعيين شد كه پس از توزیع پرسشنامه به دليل عدم همكاری تعداد بیشماری از دانشجویان و
نقص در جواب دهی به پرسشنامهها تعداد  160پرسشنامه تكميلشده و صحيح مورد تجزیهوتحليل قرار
جنسيت دختر ،مقطع تحصيلی آنان كارشناسی ارشد و سن آنان بين  25الی  45سال در نظر گرفته شد
و در صورت عدم رضایت یا عدم تكميل كامل پرسشنامه بهعنوان مالک خروج از نمونه آماری خارج
شدند .بعد از تعيين افراد نمونه پرسشنامههای مربوطه در اختيار دانشجویان قرار گرفت .ابزار پژوهش نيز
پرسشنامه بوده كه به شرح زیر است.

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.6.0

گرفت .روش نمونهگيری خوشهای تصادفی انتخاب شد .در این پژوهش مالک افراد نمونه در وهله اول
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پرسشنامه حمایت اجتماعی :1پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط زیمت ،داهلم ،زیمت و فارلی)1988( 2
ساخته شد .این ابزار دارای  12گویه است كه با استفاده از مقياس پنجدرجهای ليكرت (=1كامالً مخالفم،
ال موافقم) نمرهگذاری میشود .نمره این
=2تا حدی مخالفم=3 ،نظری ندارم=4 ،تا حدی موافقم و =5كام ً
ابزار با مجموع نمره گویه ها به دست میآید حداقل نمره در این پرسشنامه  12و حداكثر نمره  60است
و هرچقدر نمره آزمودنی بيشتر باشد ،به تراز بيشتری از حمایت اجتماعی برخوردار است .زیمت و
همكاران ( )1988پایایی این ابزار را با روش آلفای كرونباخ  0/92گزارش كردند و بيان كردند ابزار دارای
روایی صوری و روایی محتوایی مناسبی است .همچنين سليمی ،جوكار و نيک پور ( )1388پایایی این
ابزار را با روش آلفای كرونباخ  0/87گزارش كرد .در پژوهش حاضر نيز ضریب آلفای كرونباخ پرسشنامه
حمایت اجتماعی  0/76محاسبه شد.

در  36سؤال بر مبنای نظریه بوئن ساختهشده است .این پرسشنامه بهصورت خود گزارشی است و
بهمنظور سنجش تمایزیافتگی افراد به كار میرود و تمركز اصلی آن روی ارتباطات مهم زندگی و روابط
افراد با خانواده اصلی است (اسكورن ،2003،به نقل از اسكيان .)84،در سال  2000این پرسشنامه توسط
اسكورون -دندی مورد هنجاریابی قرار گرفت .این پرسشنامه با مقياس ليكرت در یک طيف  5گزینهای
درجهبندیشده است .حداقل نمره در این پرسشنامه  36و حداكثر نمره  180است .همچنين پرسشنامه
مذكور از  4خرده مقياس واكنش هيجانی ( 9سؤال) ،آميختگی با دیگران ( 8سؤال) ،جایگاه من (9
سؤال) ،گسلش هيجانی ( 10سؤال) تشكيلشده است (اسكورن ،1998 ،5به نقل از پاپكو .)2002 ،ازنظر
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پرسشنامه تمایزیافتگی :3این پرسشنامه توسط اسكورن و فرید لندر )1988( 4تهيهشده و آزمون نهایی

پایایی ،ضریب آلفای كرونباخ گزارششده توسط اسكورن و فریدلندر  0/88است .همين ضریب آلفا در
پژوهشی كه توسط پلک_پاپكو 6در سال  2004صورت گرفته است 0/84 ،گزارششده است

)1. social support questionnaire (SSQ
2. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley
)3. self-differentiation questionnaire (DSQ
4. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley
5. Skowron
6. Peleg-papko

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.6.0

(اسكيان .)1384،پایایی خرده آزمون كه با ضریب آلفای كرونباخ محاسبهشده شامل (واكنش هيجانی
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( ،)0/80آميختگی با دیگران ( ،)0/83جایگاه من  )0/81و (گسلش هيجانی  )0/74گزارششده است
(پاپكو .)2004،پرسشنامه «تمایزیافتگی خود» در ایران توسط اسكيان زیر نظر ثنایی در سال 1384
ترجمه و اجرا شد و پرسشنامه مذكور را روی  26نفر از دانش آموزان دبيرستانی اجرا كرده و پایایی آن،
با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ 0/81،محاسبهشده است .در پژوهش حاضر نيز ضریب آلفای كرونباخ
پرسشنامه تمایزیافتگی  0/79محاسبه شد.
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی :1این پرسشنامه كه توسط دنيس و وندروال )2010( 2ساختهشده
است ،یک ابزار خود گزارشی كوتاه است كه شامل  20سؤال است و برای سنجش نوعی از انعطافپذیری
شناختی كه در موفقيت فرد برای چالش و جایگزینی افكار ناكارآمد با افكار كارآمدتر الزم است ،به كار
میرود .شيوهی نمرهگذاری آن بر پایه یک مقياس  5درجهای ليكرتی است (=1هرگز=2 ،بهندرت،
ميل به درک موقعيتهای سخت بهعنوان موقعيتهای قابلكنترل (ادراک كنترلپذیری)(سؤاالت  1تا
 -2 ،)6توانایی درک چندین توجيه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسانها (ادراک توجيه
رفتار)(سؤاالت  7تا  -3 ،)13توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای موقعيتهای سخت (ادراک
گزینههای گوناگون) (سؤاالت  14تا  .)20حداقل نمره در این پرسشنامه  20و حداكثر  100است .این
پرسشنامه در كار بالينی و غير بالينی و برای ارزیابی ميزان پيشرفت فرد در ایجاد تفكر انعطافپذیر در
درمان شناختی  -رفتاری افسردگی و سایر بيماریهای روانی به كار میرود .دنيس و وندر وال (،)2010
در پژوهشی نشان دادند كه پرسشنامهی حاضر از ساختار عاملی ،روایی همگرا و روایی همزمان مناسبی
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=3گاهی اوقات=4 ،اغلب=5 ،هميشه) و تالش دارد تا سه جنبه از انعطافپذیری شناختی را بسنجد-1 :

برخوردار است .در ایران ایمانی ( ،)1395ضریب پایایی بازآزمایی كل مقياس را  0/71و خرده
مقياسهای ادراک كنترلپذیری ،ادراک گزینههای گوناگون و ادراک توجيه رفتار را به ترتيب 0/55
مقياسها به ترتيب  0/89، 0/78و  0/55گزارش نمودهاند .در جهت رعایت مسائل اخالقی به دانشجویان
نمونه پژوهش این اطمينان دادهشده كه پاسخهای آنان محرمانه باقی میماند و در اختيار سایرین قرار

)1. cognitive flexibility questionnaire (CFQ
2. Dennis & Vander Wal
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 0/72،و  0/57گزارش كردهاند  .این پژوهشگران ضرایب آلفای كرونباخ كل مقياس را  0/90و برای خرده
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نمیگيرد و از هرگونه تحليل و تفسير پرسشنامه بدون بررسی دقيق خودداری شده .در پژوهش حاضر
نيز ضریب آلفای كرونباخ انعطافپذیری شناختی  0/77محاسبه شد.
شیوه اجرای پژوهش
در ابتدا برای جمعآوری دادهها ابتدا ليست تمامی رشتههای دانشگاه مشخص شد و از هر رشته
تحصيلی یک كالس بهصورت تصادفی انتخاب و افراد نمونه بهصورت داوطلبانه انتخاب شدند و هدف از
انجام پژوهش برای تمام دانشجویان توضيح داده شد تا برای انجام پژوهش همكاریهای الزم به عمل
آید .قبل از اجرای پرسشنامهها ،كسب رضایت از دانشجویان با بيان توضيحاتی درباره محرمانه ماندن،
عدم ذكر نام و مالکهای  7،8و  9منشور اخالق در پژوهش به دست آمد .پرسشنامهها در فضای
مجازی بهصورت لينک اینترنتی در اختيار دانشجویان قرار گرفت تا با رعایت پروتكلهای بهداشتی به
ميانگين ،انحراف معيار و فراوانی و برای آزمون فرضيهها از آزمون رگرسيون چندگانه و نرمافزار spss
نسخه  23استفاده شد.
یافتهها
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد حمایت اجتماعی ادراکشده ،خود تمایزیافتگی ،انعطافپذیری
شناختی
حمایت اجتماعی

44/20

9/80

60

22

واكنشپذیری هيجانی

27/97

5/01

39

19

جایگاه من

28/10

4/11

40

16

گریز هيجانی

30/55

4/43

46

22

هم آميختگی با دیگران

25/62

4/89

34

16

تمایزیافتگی

112/38

12/90

157

92

ادراک كنترلپذیری

25/47

4/68

34

15

ادراک توجيه رفتار

22/35

3/32

30

14

ادراک گزینههای گوناگون

24/78

4/16

32

16

انعطافپذیری شناختی

67/50

8/35

86

45
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مؤلفه ها

M

SD

بیشترین نمره

کمترین نمره
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سؤاالت پاسخ دهند .درنهایت جهت تجزیهوتحليل داده های این پژوهش از ابزارهای آمار توصيفی چون
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جــدول فــوق مي ـانگين و انحــراف اســتاندارد حمای ـت اجتمــاعی ادراکشــده ،خــود تمایزیــافتگی،
انعطافپذیری شناختی را نشان میدهد  .با توجه به نمره ميانگين حمایت اجتماعی ادراکشده 44/20
و انحراف استاندارد آن  9/80است كه با توجه به وضعيت مشاهدهشده میتوان گفت دانشجویان ازنظر
حمایت اجتماعی ادراکشده در تراز مطلوبی قرار دارد .همچنين ميانگين خود تمایزیافتگی  112/38و
انحراف استاندارد آن  12/90است كه با توجه به وضعيت مشاهدهشده میتوان گفت دانشجویان ازنظـر
خود تمایزیافتگی در تراز مطلـوبی قـرار دارد و درنهایـت ميـانگين انعطافپـذیری شـناختی  67/50و
انحراف استاندارد آن  8/35نشان میدهد كه با توجه به وضعيت مشاهدهشده میتوان گفت دانشجویان
ازنظر انعطافپذیری شناختی در تراز مطلوبی قرار دارد.
جدول  :2آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن نمرات حمایت اجتماعی

مؤلفهها

p

Z

حمایت اجتماعی

0/647

0/738

واكنش پذیری هيجانی

0/207

1/064

جایگاه من

0/094

1/237

گریز هيجانی

0/272

0/998

هم آميختگی با دیگران

0/335

0/944

تمایزیافتگی

0/131

1/167

ادراک كنترلپذیری

0/680

0/719

ادراک توجيه رفتار

0/288

0/983

ادراک گزینههای گوناگون

0/174

1/105

انعطاف پذیری شناختی

0/290

0/982

حمایت اجتماعی ادراکشده ،خود تمایزیافتگی ،انعطافپـذیری شـناختی نشـان میدهـد ،نتـایج ایـن
آزمون نشان داد توزیع نمرات نرمال بودنـد ( )P<0/001و میتـوان از آمارههـای پارامتریـک اسـتفاده
نمود.
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جدول فوق نتایج حاصل از آزمون كولموگروف اسميرنوف را جهت بررسی وضعيت نرماليتی نمـرات
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ادراکشده ،خود تمایزیافتگی ،انعطافپذیری شناختی
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جدول  :3آزمون هم خطی و دوربین واتسون
متغیرها

عامل تورم واریانس

تحمل واریانس

واكنش پذیری هيجانی

4/649

0/215

جایگاه من

3/822

0/262

گریز هيجانی

4/431

0/226

هم آميختگی با دیگران

30/471

0/033

تمایزیافتگی

19/804

0/050

ادراک كنترلپذیری

24/953

0/040

ادراک توجيه رفتار

4/059

0/264

ادراک گزینههای گوناگون

3/818

0/262

انعطاف پذیری شناختی

10/610

0/094

دوربین واتسون

2/180

كه برابر با  2/180بود كه این مقدار در دامنه بين  1تا  ،3نشان از مستقل بودن خطاها داشته است .در
مقادیر (عامل تورم واریانس) 1در تمامی مسير و متغيرها دارای تورم واریانس نبوده و همچنين ضریب
تحمل باال نزدیک به یک دارند ،درنتيجه ،مقدار ضریب تحمل باال و تورم واریانس پـایين ،نشـاندهنده
عدم هم خطی بودن و مناسب بودن مدل رگرسيون است.
جدول  :4خالصه مدل رگرسیون
R

R2

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندارد

0/627

0/393

0/315

8/116

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-09

با هدف آزمون استقالل خطاها در ميان متغيرهای پيشبين ،از آماره دوربين واتسون اسـتفاده شـد

ضریب تعيين برابر ( )R2=0/393به دست آمد كه نشـان میدهـد  39/3درصـد تغييـرات حمایـت
خود تمایزیافتگی ،انعطافپذیری شناختی 31/7 ،درصد است.

(1. Variance Inflation Factor (VIF
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اجتماعی توسط متغيرهای پيشبين توضيح داده میشود؛ بهعبارتدیگر قـدرت پيشبينـی متغيرهـای
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جدول  :5تحلیل واریانس
مدل
رگرسيون

SS
2981/48

df
9

MS
331/27

باقيمانده

4611/32

150

65/87

كل

7592/80

159

P
0/001

F
5/029

بـا توجــه بــه نمــره  Fجــدول ( )f=5/029و تـراز معنــاداری ( )P>0/001بــا اطمينــان  99درصــد
متغيرهای پيشبين بر حمایت اجتماعی تأثيرگذار است.
جدول  :6ضرایب رگرسیون
ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد نشده

T

P

1/940

0/056

1/505

0/137
0/049
0/289

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

19/468

10/035

واكنشپذیری هيجانی

0/653

0/434

0/274

جایگاه من

0/787

0/393

0/403

2/005

گریز هيجانی

0/463

0/434

0/209

1/068

هم آميختگی با دیگران

2/508

1/029

1/253

2/437

0/017

تمایزیافتگی

0/030

0/315

0/039

0/094

0/925

ادراک كنترلپذیری

1/686

0/974

0/805

1/731

0/088

ادراک توجيه رفتار

0/077

0/553

0/026

0/138

0/890

ادراک گزینههای گوناگون

0/152

0/429

0/064

0/354

0/725

انعطافپذیری شناختی

0/840

0/356

0/716

2/360

0/021

Beta
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جدول فـوق نشـان میدهـد ضـرایب تـأثير جایگـاه مـن ( ،)β=0/787هـم آميختگـی بـا دیگـران
( ،)β=2/508انعطافپذیری شناختی ( )β=0/840و آمارههای  tنشان میدهند كه رابطه مستقيمی بـا
حمایت اجتماعی دانشجویان دارند و این متغيرها میتوانند بـا اطمينـان  )P>0/001( 0/99تغييـرات
تمایزیافتگی ،ادراک كنترلپذیری ،ادراک توجيه رفتار ،ادراک گزینههای گونـاگون قابليـت پيشبينـی
حمایت اجتماعی را نداشتهاند .همچنين دراینبين متغير هم آميختگی با دیگـران بـهعنوان قـویترین
پيشبينی كننده حمایت اجتماعی تعيين شد.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه جایگاه من ،هم آميختگی با دیگران ،انعطاف پذیری شناختی قـادر
به پيش بينی حمایت اجتماعی در دانشجویان است  .این یافته با نتایج پژوهش های كـيم و همكـاران
( )2015و ليا و ما ( )2016همسو اسـت .در تبيـين احتمـالی ایـن یافتـه ها می تـوان گفـت مفهـوم
تمایزیافتگی به تعامل بين شناخت ،عاطفه ،استقالل (فردیت) و جمع بودن در گسترۀ زندگی اشـاره
دارد و به عبارت دیگر تمایزیافتگی یک تركيب پيچيده از پختگی هيجانی ،توانـایی تفكـر منطقـی در
موقعيت های هيجانی و توانایی حفظ روابط نزدیک هيجانی است .جایگاه من كه یكی از ابعـاد خـود
تمایزیافتگی است .به توانایی شخص در ارائۀ تعریف واضحی از هویت خـویش و دارا بـودن عقایـد و
باورهای مشخص در زندگی اشـاره دارد؛ و توانـایی پيـروی منطقـی از باورهـا و عقایـد فـردی را در
شرایطی كه فرد تحت فشارهای اطرافيان است نشان می دهد« .جایگاه من» نشـان دهنده احسـاس
كه فرد تحت فشارهای اطرافيان است ،همچنين نشان می دهد ،فرد تا چه حد می تواند درگير ارتباط
فعال با دیگران باشد ،بدون اینكه رابطه ای عاطفی برقـرار نمایـد .از بعـد درون روانـی ،افـرادی كـه
به خوبی متمایز شده اند ،از فرایندهای احساسی شان فاصـله ی بيشـتری دارنـد كـه بـه آن هـا كمـک
می كند كه بر پایۀ رفتارهایی در قلمرو احساسی و ناخودآگاه ،فكر و عمـل نكننـد .حـس نزدیكـی و
جدایی آن ها با دیگران نه مبالغه آميز و نه سازش كارانه است .یک شخصی كه به خوبی متمـایز شـده
است ،یک توازنی را بين عملكرد احساسی و عقالنی شان دارا می باشند  .هم آميختگـی بـا دیگـران از
ابعاد دیگر خود تمایزیافتگی است كه به معنای از دست دادن هویـت در رابطـه اسـت .افـرادی كـه
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واضح از «خود» است و توانایی پيروی منطقی از باورها و عقاید فردی را نشان می دهد ،در شـرایطی

«خود» در آن ها كمتر تمایزیافته اسـت ،در روابـط خـود بـا دیگـران دچـار انحـالل و هم آميختگـی
می شوند و این افراد به شدت تمایل به همرنگی و همسانی با دیگران داشـته و عـزت نفس آن هـا بـه
نتایج پژوهش همچنين نشان داد كه انعطاف پذیری شناختی قابليت پيش بينی حمایت اجتماعی
را دارد .این یافته با نتایج پژوهش های الكسيس و همكاران ( )2014و سلطانی و همكـاران ()1393
همسو است  .در تبيين یافته می توان گفـت فقــدان انعطاف پـذیری شـناختی ،نـوعی آسـيب پذیری
شناختی است كـه منجر به افـزایش فاكتورهـای منفـی ازجملـه نااميـد و كـاهش اعتمادبـه نفس و
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گوشه گيری و ...در روان افراد می شود .بـه ایـن معنی كه ،فقـدان انعطاف پـذیری شـناختی موجـب
می شود كـه افراد از واكنش های رویارویی كه تسهيل كننده ی اسـتفاده از راهكارهـای كارآمـد حـل
مسئله در دوران مواجهـه بـا اســترس اسـت ،خـودداری كننـد و درنتيجـه ایـن مسـئله منجـر بـه
كناره گيری از تعامل با دیگران ،افسردگی و سایر موارد مربوطه شود كه این موارد می تواند حمایـت
اجتماعی دانشجویان را در معرض خطر قرار دهد و فرد در انزوا قرار گيرد .در تبيـين این موضوع كه
چرا ادراک گزینه های گوناگون هماننـد خـرده مقيــاس ادراک كنترل پـذیری نتوانســـت حمایـت
اجتماعی را پيش بينی كنـد ،می توان این گونه نتيجـه گيری كـرد كـه احتمـاالً ادراک موقعيت هـای
دشـوار به صورت موقعيت های قابل كنترل  ،نسبت بـه در نظـر گــرفتن راه حل هـای گونـاگون بـرای
موقعيت های دشوار ،تـأثير بيشـتری بر پيش بينی حمایت اجتماعی دارد .لذا بررسی بيشـتر در ایـن
زمينـه در پژوهش های آتی ضروری است.
دهی است كـه امكـان سـوگيری در پاسخها را مطرح میكند  .محدودیت دیگر این پژوهش عدم تعميم
نتایج به جمعيتهای بالينی اسـت .پـژوهش حاضـر بـر روی یـک نمونـهی دانشـجویی بـوده اسـت و
پژوهشهای بعدی میتوانند وجـود ایـن ارتبـاط را در نمونـههای بــالينی موردبررسـی قــرار دهنـد.
پيشنهاد میگردد در پژوهشهای آینده بررسیهای بيشتری در مـورد ایــن خــرده مقيـاس صــورت
گيـرد .همچنـين الزم اسـت در مـورد نقــش تمایزیـافتگی و انعطافپـذیری شـناختی در پيشبينـی
حمایت اجتماعی ،بررسیهای طولی انجام گيرد.
سپاسگزاری و قدردانی :بدینوسيله از همه دانشجویان كه بهعنوان آزمودنی در این پژوهش شركت
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محدودیتها و پیشنهادها :یكی از محدودیتهای پژوهش حاضر استفاده از مقياسهای خود گزارش

كردند و با همكاری خالصانه آنها اجرای پـژوهش امكانپـذیر گردیـد و مسـئولين دانشـگاه ،تشـكر و
قدردانی میگردد.
] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.6.0
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