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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی مقیاس انعطافپذیری شناختی ( & Dennis, Vander Wal

 ) Jillon, 2010در بین کارکنان وظیفه در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال  1501بود.
چهارصد و نود شرکت کننده به روش تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند .نمرهی  219نفر از شرکت
کنندگان با تحلیل عاملی اکتشافی و نمرهی  219نفر دیگر با تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .شرکت
کنندگان دو پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی و افسردگی بک را تکمیل کردند .یافتهها نشان داد که
گویههای پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی ( 10گویه) تحت دو عامل قرار گرفتند .این دو عامل تحت
عنوان پردازش حل مسئله (با  15گویه) و ادراک کنترلپذیری نامگذاری (با  9گویه) شدند .همسانی درونی
نمرهی کل این پرسشنامه و دو عامل پردازش حل مسئله ،و ادراک کنترلپذیری به ترتیب معادل  9/305و
 9/000و  9/31به دست آمد .نمرهی کل آزمون پرسشنامه انعطافپذیری شناختی و دو عامل آن ،پردازش
حل مسئله و ادراک کنترلپذیری ،رابطه ی معناداری با نمره کلی آزمون افسردگی بک داشت که به ترتیب
معادل  -9/900 ، -9/900 ، 9-/999بود .همچنین ،شاخصهای  AGFI , CFI , RMSEAو مجذور کای
نرم شده برازش دادههای گردآوری شده را با مدل را نشان دادند.
کلمات کلیدی  :انعطافپذیری شناختی ،ساختار عاملی ،پایایی .
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مقدمه
انعطاف پذیری شناختی یکی از عوامل مهم در تعامالت اجتماعی است و به عنوان فرایندی پویا
تعریف میشود که مسئول ایجاد انطباق مثبت فرد با محیط است ،به گونهای که فرد انعطافپذیر
علی رغم وجود تجارب مخالف یا آسیبزا قادر است با محرکهای در حال تغییر محیط سازگار شود
( Farhudian, 2003؛ .)Dennis et al, 2010
سه جنبه برای انعطافپذیری شناختی برشمرده شده است :الف) تمایل برای درک موقعیتهای
دشوار به عنوان شرایط قابل کنترل ؛ ب) تواناییِ ارائهی تبیینهای چندگانه برای رخدادهای زندگی
و رفتار انسان ؛ و ج) توانایی خلق راهحلهای چندگانه برای موقعیتهای دشوار ( Dennis,Vander
 .)Wal & Jillon, 2010انعطافپذیری شناختی توانایی انسان برای سازگاری با راهبردهای شناختی
در مواجهه با شرایط ناخواسته و جدید در محیط را بازنمایی میکند .این تعریف شامل سه ویژگی
مفهومی مهم است .نخست اینکه انعطافپذیری شناختی یک توانایی است که میتواند در فرآیند
یادگیری به کار رود ،یعنی میتواند همراه با تجربه کسب شود .دوم اینکه انعطافپذیری شناختی،
سازگاری با راهبردهای شناختی سازگارانه را در بر میگیرد و بر بکارگیری یک رشته عملیات
متوالی و منطقی در هنگام حل مسئله اشاره میکند .باالخره بعد از این که شخص برای مدتی روی
یک تکلیف کار میکند ،سازگاری با تغییرات محیط جدید رخ خواهد داد ( Canas, Quesada,
.)Antoli & Fajardo, 2003
انعطافپذیری شناختی توانایی فرد را برای «بازسازی خودبخودی دانش ،»1به راههای مختلف،
در پاسخ انطباقی به تقاضاهای موقعیتی اساساً در حال تغییر بازنمایی میکند .انعطافپذیری
شناختی هم یک «کارکردِ روشی» دارد که دانش را بازنمایی میکند (برای مثال ابعاد مفهومی
متعدد به جای مفاهیم منفرد) و هم فرآیندی است که بر اساس این بازنماییهای ذهنی «اجرا»
میشود (برای مثال فرآیندهای در کنار هم قرارد دادن طرحوارهها به بازیابی ساده طرحوارهها
ترجیح دارد (.(Speiro & Jehng, 1990: 165
نظریهی انعطافپذیری شناختی بر ماهیت یادگیری در حوزههای بد سازمانیافته و پیچیده
متمرکز میشود ) )Spiro, Coulson, Feltovich& Anderson, 1988و به مقدار زیادی روی انتقال
دانش و مهارتها در ورای موقعیت اولیه متمرکز میشود و یادگیری را وابسته به زمینه میداند،
بنابراین بر اهمیت ساخت دانش توسط یادگیرنده تأکید میکند .بر اساس این نظریه ،یادگیرندگان
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باید فرصت داشته باشند که بازنماییهای اطالعات از چشماندازهای چندگانه را گسترش دهند
(.)Carvalho & Moreira, 2005
انعطافپذیری شناختی به عنوان یکی از عاملهای کارکردهای اجرایی شناخته میشود
() )Moore, Adam, Malinowski, Peter, 2009و تغییر ظرفیت حافظهی کاری ،توجه ،و انتخاب
گزینههای مناسب در پاسخ به تغییراتِ درخواستهای تکالیف درونی و بیرونی دربرمیگیرد ( Deak,
 .)G. O & Wiseheart, 2015رابطهی انعطافپذیری شناختی با حل مسئله نیز مورد تأکید روان
شناسان قرار گرفته است .حل مسئله دربرگیرندهی روشهای سازگارانهی حل مسئله برای تکالیف
در دسترس است ( )Frijters, Dam & Rijlaarsdam, 2008و انعطافپذیری شناختی توانایی انسان
را برای سازگاری با راهبردهای پردازش شناختی در مواجهه با شرایط محیطی غیرقابل انتظار
بازنمایی میکند .افراد برای حل مسئلهی جدید ،به سطوح باالیی از انعطافپذیری شناختی نیاز
دارند .فرد انعطافپذیر تمایل دارد که روشهای مختلف را برای حل مسئله بررسی کند ( Cañas et
 .)al, 2003نظریههای جدید به انعطافپذیری به عنوان ساختاری چندبعدی نگاه میکنند که ،شامل
متغیرهای بنیادی چون مزاج ،شخصیت و مهارتهای خاصی چون مهارت حل مسئله است .این
مهارتها به فرد اجازه میدهند تا با وقایع آسیبزای زندگی سازگاری مطلوبی ایجاد کند ( Farhudian,
.)2003: 1
اهمیت انعطافپذیری شناختی از آنجایی معلوم میشود که بسیاری از از آسیبهای روحی و
ناهنجاریهای رفتاری با آن ارتباط دارند .پژوهشها رابطهی انعطافپذیری شناختی را با افسردگی (
 Soltani, Shareh, Bahrainian & Farmani, 2013؛ Mills et al, 2011؛ Meiran, Diamond
 Toder & Nemets, 2011؛  )Murphy, Michael & Sahakian, 2012نشان دادهاند .سبک
شناختی انعطافناپذیر در افراد افسرده بواسطهی تأثیری که بر سوگیری توجه میگذارد بر پذیرش
خودکار اطالعات و افکار ناکارآمد و سیستم توجهی اثر گذاشته و باعث تقویت افسردگی میشود
( .)Tavoosi, Goudarzi, 2016 Taghavi,از اینرو ،تقویت انعطافپذیری در افراد افسرده از طریق به
چالش کشیدن افکار ناکارآمد باعث کاهش خلق افسرده میشود ( Teasdale, Segal & Williams,
 .)1995در همین راستا ،پژوهشگران نشان دادهاند افرادی که از لحاظ شناختی انعطاف ناپذیرند،
هنگام ناراحتی به نشخوار فکری (نوعی سبک تفکر با مشخصات اصلی افکار تکراری ،عود کننده،
مزاحم و کنترل ناپذیر) روی میآورند و نیرو و توان شناختیشان را بر نشخوار ،که پاسخی تکراری و
غیر سودمند است متمرکز میکنند ( .)Martin, Oren & Boone, 1991انعطافناپذیری زمینهی
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بروز افکار غیرمنطقی را فراهم میکند و افکار غیرمنطقی ،منجر به پریشانی ،اضطراب و مشکالت
متعددی در زندگی میشوند (.)Motamedin, Badri, Ebadi& Zamani,2012
به عاله رابطهی بین انعطافپذیری شناختی با برخی از مشکالت سالمت روان از جمله وسواس
فکری -عملی ( Chamberlain et al, 2006؛  ،)Sternheim et al, 2014روانرنجوری ( Murdock,
 ،)Oddi & Bridgettاختالالت خوردن ( ،)Tchanturia et al, 2012تعارضات خانوادگی ( Koesten,
 )Schrodt, Ford, 2015بررسی شده است .همچنین رابطهی انعطافپذیری شناختی با مهارتهای
حل مسئله (  ،)Isen, 2002, Haris, quotes from Shokohi Yekta & Zamani, 2012و تابآوری
( Burton, Nicola W.؛  Pakenham, Ken I.؛  )Brown, Wendy, 2011نیز مورد تأیید پژوهشگران
قرار گرفته است.
چندین ابزار برای اندازهگیری انعطافپذیری شناختی ساخته شده است ،از جمله پرسشنامه
ذهن آگاهی کنتاکی که برای بررسی انعطافپذیری شناختی ساخته شده است ( Baer, Smith,
 .)Allen, 2004پرسشنامهی انعطافپذیری تصویربدنی ذهنیSandoz, Wilson, Merwin, Kate ( 1
 )Kellum, 2013که در ایران ویژگیهای هنجاری آن بررسی شده است ( &Izaadi, Karimi
 .)Rahmani, 2013در این پژوهش پرسشنامه انعطافپذیری شناختی دنیس و همکاران ( Dennis et
 )al, 2010مورد استفاده قرار گرفته است و پژوهشگران قصد دارند که روایی و پایایی این پرسشنامه
را در جامعه ایرانی بررسی کنند و هدف اصلی این پژوهش رواسازی و پایاسازی این پرسشنامه
است.

روش
جامعه آماری این پژوهش متشکل است از کارکنان وظیفه پدافند هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران که در سال  01به خدمت سربازی اعزام شدند .روش نمونهگیری در این پژوهش
تصادفی چندمرحلهای بود .شرکتکنندگان دو پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی و افسردگی بک
را تکمیل کردند .قابل ذکر است که پرسشنامهی افسردگی برای بررسی روایی واگرای پرسشنامهی
انعطافپذیری شناختی به کار گرفته شد.
پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی :این پرسشنامه توسط دنیس و همکاران ساخته شده است و
یک ابزار خود گزارشی کوتاه  29مادهای است که در یک طیف  0درجهای از کامالً مخالفم تا کامالً
موافقم نمرهگذاری میشود و برای سنجش انعطافپذیری شناختی به کار میرود .در کل گویههای
این پرسشنامه موفقیت فرد بر ای به چالش کشیدن افکار ناکارآمد و جایگزینی آنها با افکار کارآمد و
Body Image-Acceptance and Action
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متوازن را بررسی میکند و با توجه به سه جنبهی انعطافپذیری شناختی شامل میل به درک
موقعیتهای سخت به عنوان موقعیتهای قابلکنترل ،توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای
رویدادهای زندگی و رفتار انسانها ،و توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای موقعیتهای
سخت ساخته شده است .این پرسشنامه در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت
فرد در ایجاد تفکر انعطافپذیر در درمان شناختی -رفتاری افسردگی و سایر بیماریهای روانی به
کار میرود ( .)Dennis et al, 2010دنیس و همکاران دو عامل ادراک گزینههای مختلف (ادراک
توجیه رفتار) و عامل ادراک کنترلپذیری را شناسایی کردند و همبستگی این پرسشنامه را با
پرسشنامه افسردگی بک  )r = -9/50( )BDI-II ( 2و مقیاس انعطافپذیری شناختی مارتین =9/09
 rگزارش دادند ( .)Martin & Rubin, 1995این پژوهشگران همسانی درونی این پرسشنامه را به
روش آلفای کرونباخ ،برای کل مقیاس ،ادراک کنترل و ادراک گزینههای مختلف به ترتیب ، 9/01
 ، 9/01و  9/31و با روش بازآزمایی به ترتیب  ، 9/09 ، 9/31و  9/00به دست آوردند.
پرسشنامه افسردگی بک ( :)BDI-IIپرسشنامه افسردگی بک ،ویرایش دوم ( ،)BDI-IIشکل
بازنگری شده ی پرسشنامه افسردگی بک است که برای سنجش شدت افسردگی تدوین شده است.
مشخصات روانسنجی این پرسشنامه در یک نمونه  01نفری در ایران بررسی شد و همسانی درونی
آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ،9/01پایایی به روش تنصیف  9/30و ضریب بازآزمایی ،به
فاصلهی یک هفته 9/01 ،به دست آمد ( .)Fata, Birashk, Atefvahid& Dabson, 2005این
پرسشنامه همانند ویرایش نخست از  21ماده تشکیل شده است و در طیف لیکرت  1درجهای (صفر
تا سه) نمرهگذاری میشود و دامنهی نمرهی کل آن بین صفر تا  95است.

یافتهها
در این پژوهش از نمرههای  109پرسشنامه برای عاملیابی پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی
استفاده شد .بدین صورت که نمونه  109نفری به صورت کامال تصادفی به دو گروه  219نفری
تقسیم و دادههای گردآوری شده از گروه اول از طریق تحلیل عاملی اکتشافی ،و دادههای مربوط به
گروه دوم به روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی شدند.
تحلیل عاملي اکتشافي (حجم نمونه  219نفر)
پرسشنامهی  29گویهای مقیاس انعطافپذیری شناختی با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای
اصلی (  )PCAمورد تحلیل قرار گرفت .الزم به توضیح است با توجه به این که در تحلیل اولیه هدف
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پیدا کردن تعداد عاملها بود ،بنابراین نوع چرخش معین نشد .استفاده از روش تحلیل مؤلفههای
اصلی نشان داد که شاخص کایسر -میر -اولیکن ( )KMOبرابر با  9/359است .این شاخص نشانگر
کافی بودن حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است .کایسر براین باور است که ارزش
 KMOبزرگتر از  9/9کافی ،بین  9/9-9/0متوسط ،بین  9/0-9/3خوب 9/3-9/0 ،خیلی خوب و
باالتر از  9/0عالی است ( .)Field, 2009همچنین نتایج نشان داد که شاخص کرویت بارتلت 1به
لحاض آماری معنادار است ( N=219( = 1231/309 ،p<9/991و  .)2 )df= 109شاخص کرویت
بارتلت بیانگر آن است که ماتریس همبستگی متغیرها ،ماتریس واحدی 2را تشکیل میدهد ( Field,
 .)2009با توجه به این که شاخص کرویت بارتلت در سطح  9/91معنادار بود ،بنابراین میتوان
چنین نتیجه گیری کرد که متغیرها مستقل از یکدیگر نبوده و سطح قابل قبولی از همبستگی بین
آنها وجود دارد و میتوان انتظار داشت که در نتیجهی تحلیل خوشه یا خوشههایی ظهور یابد .در
جدول ( )1تعداد عاملها براساس ارزشهای ویژه بزرگتر از یک ،واریانس تبیین شده کل و واریانس
تبیین شده توسط هر عامل گزارش شده است.

جدول  .5تعداد عاملها ،ارزشهای ویژه ،واریانس تبیین شدهی تجمعی ،و واریانس تبیین شده توسط هر
عامل
عاملها

ارزش ویژه

1
2
5
1
9

9/525
1/310
1/209
1/229
1/110

سهم منحصر به فرد در تبیین

واریانس تبیین شده

واریانس کل

تجمعي

29/915
0/909
9/539
9/125
9/939

29/915
59/019
12/930
13/212
95/000

همچنان که جدول ( )1نشان میدهد ،در تحلیل حاضر  9عامل با ارزشویژهی بزرگتر از یک
استخراج شد که تقریبا  91درصد از واریانس کل را تبیین میکردند .براساس جدول ( )1سهم
عاملهای اول تا پنجم در تبیین واریانس کل به ترتیب  9/125 ،9/539 ،0/909 ،29/915و 9/939

35

35

ساختار عاملي و ویژگيهای روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامهی انعطافپذیری شناختي دنیس،
وندروال و جیلون

درصد است .اگرچه تحلیل اولیه پنج عامل با ارزش ویژه بزرگتر از یک را نشان داد ،اما نمودار تست
اسکری (شکل  )1از حضور دو عامل حمایت کرد.

شکل  .5تست اسکری در تعیین تعداد عاملها

همچنان که در نمودار شکل فوق دیده میشود ،منحنی اسکری در محل بین عامل  2و  ،5دچار
شکستگی شده و لذا میتوان استنباط نمود که تست اسکری تعداد عاملهای استخراج شده را  2در
نظر گرفته است .بنابراین بار دیگر تحلیل با تثبیت تعداد عاملها با عدد  2تکرار شد و این بار از
چرخش واریماکس برای استخراج عاملها استفاده شد .تحلیل انجام شد و ماتریس عاملهای
چرخش یافته بررسی شد و مالحظه شد که گویهی شمارهی  29بار عاملی کمتر از | |9/5بر هر دو
عامل ایجاد کرده است .به همین دلیل گویه مزبور از مقیاس انعطافپذیری شناختی حذف و تحلیل
دوباره تکرار شد .جدول  2بارهای عاملی چرخشیافته در تحلیل مؤلفههای اصلی را پس از حذف
گویه  29نشان میدهد.
جدول . 9بارهای عاملی چرخشیافته در تحلیل عاملهای اصلی
عاملها

گویهها
عامل اول
 .9تمایل دارم که موقعیتهای دشوار را از زوایای متعددی بررسی
کنم.

9/999

عامل دوم
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 .19میتوانم بر مشکالتی که در زندگی با آنها مواجه میشوم غلبه
کنم.
 .5قبل از تصمیمگیری راههای متعدد پیش رو را بررسی میکنم.
 .11اغلب به یک موقعیت از نقطه نظرات مختلف نگاه میکنم.
 .1توانایی "تحلیل و بررسی" موقعیتها را دارم.
 .19قبل از نسبت دادن علل به رفتار همه حقایق و اطالعات در
دسترس را بررسی میکنم.
 .15در موقعیتهای دشوار ،قبل از این که تصمیم بگیرم چگونه
رفتار کنم راههای متعدد را بررسی میکنم.
 .12بسیار مهم است که موقعیتهای دشوار را از زوایای مختلف
ببینم.
 .13در موقعیتهای دشوار ،تامل کرده و سپس تالش میکنم به راه
حلهای مختلف آن فکر کنم.
 .19میتوانم خودم را جای دیگران بگذارم و موقعیت و مشکل آنها را
درک کنم.
 .10در مواجهه با موقعیت دشوار میتوانم به بیش از یک راه حل
فکر کنم.
 .9قبل از پیدا کردن علت رفتارهای دیگران ،اطالعات مختلفی که
ممکن است در دسترس نباشند بررسی میکنم.
 .3سعی میکنم خودم را جای دیگران بگذارم و بعد به موضوع نگاه
کنم.
 .1هنگام مواجه با مشکل ،احساس میکنم کنترل خود را از دست

میدهم
 .0هنگام مواجه با موقعیتهای دشوار ،دچار استرس شدید میشوم

طوری که نمیتوانم بدنبال راه حل آن بگردم
 .2هنگام مواجهه با موقعیتهای دشوار نمیتوانم به خوبی تصمیم

بگیرم.
 .11وقتی با موقعیت دشوار روبرو می شوم ،اصال نمیدانم چه کاری

باید انجام دهم
 .10در موقعیتهای دشوار احساس میکنم هیچ قدرتی برای تغیر

مسایل ندارم
 .0در مواجه با موقعیتهای دشوار انتخاب یک راه از بین راههای

متعدد برایم سخت است
ارزش ویژه
واریانس تبیین شده
ضریب آلفای کرونباخ

9/933
9/990
9/993
9/999
9/925
9/999
9/991
9/130
9/139
9/192
9/531
9/539
9/010
9/023
9/900
9/995
9/529

9/991
9/990

9/522
23/915
9/000

1/391
0/101
9/319
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میانگین
انحراف استاندارد

59/09
0/23

19/09
0/09

نکته :بارهای عاملی بزرگتر از ||9/5گزارش شدهاند.
 :گویه به صورت معکوس نمرهگذاری شده است.

همچنان که جدول ( )2نشان میدهد ،بارهای عاملی همه گویههای باقی مانده در تحلیل
بزرگتر از | |9/5است و تنها گویه  10بر بیش از یک عامل بار عاملی بزرگ تر از | |9/5ایجاد نموده
است .اما با توجه به این که گویه مزبور بر عامل دوم بار عاملی  9/991و بر عامل اول بار عاملی با
ارزش  9/529ایجاد نموده ،بنابراین گویه  10متعلق به عامل دوم در نظر گرفته شد .به دنبال
استخراج عاملها ،براساس شباهت گویههای هر عامل ،عامل اول پردازش حل مسئله و عامل دوم
ادراک کنترلپذیری نامگذاری شدند .مقادیر ارزشهای ویژه برای عاملهای مذکور به ترتیب 9/522
و  9/391به دست آمد .همچنین ،مقادیر واریانسهای تبیین شده این دو عامل به ترتیب معادل
 23/915و  0/101بود.
ضرایب آلفای کرونباخ برای عاملهای پردازش حل مسئله و ادراک کنترلپذیری به ترتیب
 9/000و  9/319بود .این یافته بیانگر همسانی درونی قابل قبول گویههای هر یک از عاملهای
استخراج شده مقیاس انعطافپذیری شناختی است .گفتنی است که میانگین و انحراف استاندارد
عاملهای پردازش حل مسئله و ادراک کنترلپذیری به ترتیب  59/09 ± 0/23و 19/09 ± 0/09
بود .براساس سطوح زیر منحنی نرمال ،میتوان انتظار داشت افرادی که نمرههای آنان در عاملهای
پردازش حل مسئله و ادراک کنترلپذیری پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی دو انحراف استاندارد
پایینتر از میانگین است ،در حوزه انعطافپذیری شناختی با مشکل اساسی مواجه باشند .همچنین
ضریب همبستگی بین دو عامل استخراج شده برابر با  9/903بود .این رابطه بر اساس مالکهای
کوهن نسبتا قوی است ( )Cohen, 1998و بیانگر همبستگی درونی ابعاد پرسشنامه انعطافپذیری
شناختی است.
تحلیل عاملي تاییدی(حجم نمونه  219نفر)
به منظور آزمودن ساختار دو عاملی مقیاس انعطافپذیری شناختی -که از تحلیل عاملی
اکتشافی بدست آمده بود -تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار  AMOS 7.0و برآورد بیشینه
احتمال )ML( 1انجام شد .این تحلیل با استفاده از دادههای حاصل از گروه نمونه دوم ( با حجم
maximum liklihood

1
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نمونه  219نفر) صورت گرفت .بررسی مجذورکای نشان داد که مدل با دادهها برازش ندارد9/99
 .2)N= 219 ، =df199(= 593/309 ،pبه این دلیل که مجذورکای به شدت تحت تأثیر حجم
نمونه قرار دارد ،شاخصهای برازندگی دیگر مورد بررسی قرار گرفت .مجذورکای نرمشده)2/df( 1
برای مدل اندازهگیری برابر با ،2/990شاخص برازش تطبیقی )CFI( 2برابر با  ، 9/399ریشه خطای
میانگین مجذورات تقریب )RMSEA( 5برابر با  ،9/999شاخص نکویی برازش تطبیقی )GFI( 1برابر
با  9/339و شاخص نکویی برازش تطبیقی تعدیل شده )AGFI( 9برابر با  9/391بود .بر این اساس
چنین نتیجهگیری شد که مدل دو عاملی مقیاس انعطافپذیری شناختی برازش قابل قبولی با
دادهها دارد و گویهها احتماالً از توان الزم برای اندازهگیری متغیرهای مکنون متناظر خود
برخوردارند .جدول  1-5برآورد پارامتر استاندارد نشده ، 9پارامتر استاندارد شده ، 0خطای استاندارد
و نسبت بحرانی را برای هر یک از نشانگرهای متغیرهای مکنون مقیاس انعطافپذیری شناختی
نشان میدهد.
<

جدول.5پارامترهای مدل اندازهگیری مقیاس انعطافپذیری شناختی در تحلیل عاملی تأییدی
متغیرهای مکنون-
نشانگر

برآورد پارامترb

پارامتراستاندارد β

خطای استاندارد

 -Aگویه 9
 -Aگویه 19
 -Aگویه 5
 -Aگویه 11
 -Aگویه 1
 -Aگویه 19
 -Aگویه 15
 -Aگویه 12
 -Aگویه 13
 -Aگویه 19
 -Aگویه 10

1
9/309
9/093
9/099
9/011
9/092
9/990
9/091
9/091
9/991
9/912

9/909
9/911
9/939
9/112
9/990
9/991
9/109
9/115
9/990
9/519
9/191

9/199
9/909
9/152
9/901
9/111
9/909
9/125
9/190
9/119
9/900

نسبت بحرانی
**

3/911
**0/339
**9/090
**0/959
**9/311
**9/311
**9/029
**9/019
**1/319
**9/550

normed Chi-square
comparative fit index
root mean square error of approximation
goodness of fit index
adjusted fit index

1
2
3
4
5

unstandardized parameters

6

standardized parameters

7
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 -Aگویه 9
 -Aگویه 3
 -Bگویه 0
 -Bگویه 10
 -Bگویه 11
 -Bگویه 2
 -Bگویه 0
 -Bگویه 1
<p9/91

9/929
9/990
1
1/193
1/190
1/292
1/299
1/209

9/209
9/559
9/130
9/092
9/025
9/929
9/999
9/900

9/191
9/120

**1/110
**1/909

9/101
9/211
9/109
9/101
9/109

**9/319
**9/300
**9/119
**9/920
**9/399

**

نکته :بارعاملی استاندارد نشده سواالت  9و  0با عدد یک تثبیت شده و بنابراین خطای
استاندارد و نسبت بحرانی آن دو محاسبه نشده است
براساس نتایج ارائه شده در جدول ( )5بارهای عاملی استاندارد همه گویهها ،به استثنای گویه 9
 ،باالتر از  9/52است .بارهای پایینتر از  9/52ضعیف محسوب میشود ( & Meyers, Gamst
 .)Guarino, 2013براین اساس میتوان گفت به استثنای گویه  ،9همه گویهها از قابلیت الزم برای
اندازهگیری دو متغیر مکنون پردازش حل مساله و ادراک کنترلپذیری در مقیاس انعطافپذیری
شناختی برخورداند .اما با توجه به معناداری نسبت بحرانی گویه  )t=9/110<p9/91( 9و به دلیل
شاخصهای برازندگی مطلوب مدل اندازهگیری ،گویه  9از مقیاس حذف نشد .در کل براساس نتایج
جدول ( )5چنین نتیجهگیری شد که تحلیل عاملی تاییدی از ساختار دو عاملی پرسشنامهی
انعطاف شناختی حمایت میکند .شکل ( )2مدل اندازهگیری پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی و
پارامترهای آن را با استفاده از دادههای استاندارد نشان میدهد.
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شکل  .9مدل اندازهگیری پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی و پارامترهای آن با استفاده از نمرههای
استاندارد

ضرایب آلفای کرونباخ برای عاملهای پردازش حل مسئله و ادراک کنترلپذیری به ترتیب
 9/000و  9/319و برای کل پرسشنامه برابر با  9/305بود .به منظور ارزیابی اعتبار بازآزمایی
مقیاس انعطافپذیری شناختی ،مقیاس مزبور به فاصله دو هفته بین  59شرکتکننده اجرا شد،
ضریب همبستگی بین دو مرحله اجرا برای عامل پردازش حل مسئله برابر با  9/955و برای عامل
ادراک کنترلپذیری برابر با  9/099بود .حال اگر بر اساس مالکهای کوهن ،ضرایب همبستگی را
مورد ارزیابی قرار دهیم .ضرایب همبستگی کوچکتر از | |9/5ضعیف ،بین | |9/5تا | |9/9متوسط و
باالتر از | |9/9قوی محسوب می شود ( )Cohen, 1988در این صورت میتوان گفت ضریب
همبستگی دو مرحله اجرای هر دو عامل قوی است.
برای ارزیابی روایی واگرای پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی ،پرسشنامه افسردگی بک به
همراه آن بر روی  99شرکت کننده اجرا شد .ارزیابی ضرایب همبستگی بدست آمده نشان داد که،
ضریب همبستگی بین نمرهی کل پرسشنامه انعطافپذیری شناختی و دو عامل آن ،پردازش حل
مسئله و ادراک کنترلپذیری با نمرهی کل آزمون افسردگی بک به ترتیب معادل -/900 ،9-/999
 9-/900 ،9است.
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بحث و تفسیر یافتهها
هدف از تحقیق حاضر ساخت ،رواسازی و پایاسازی پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی بود.
براساس یافتههای به دست آمده برای این پرسشنامه دو عامل منسجم و معنادار شناسایی شد .این
دو عامل تحت عناوین پردازش حل مسئله و ادراک کنترلپذیری نامگذاری شدند .پردازش حل
مسئله با گویههایی همبسته بودکه به بررسی یک مشکل از زوایای مختلف ،بررسی راههای متعدد
برای تصمیمگیری ،توانایی تحلیل و بررسی موقعیتها ،بررسی حقایق و اطالعات برای تعیین علت-
های یک رفتار میپرداختند و عامل ادراک کنترلپذیری با گویههایی همبسته بود که کنترل
هیجانات در موقعیتهای دشوار ،و کنترل استرس در موقعیتهای فشارزا ،و قدرت حل مسئله را
بررسی میکنند .بررسی همسانی درونی کل آزمون و عاملهای آن نشانگر پایایی آن پرسشنامه بود.
همچنین مقادیر واریانسهای تبیین شده به ترتیب برای دو عامل مذکور 23/915و  0/101بود و در
مجموع  50/990در صد از واریانس کل آزمون توسط این دو عامل تبیین شدند .تحلیل عاملی
تأییدی برازش دادههای گردآوری شده با عاملهای شناسایی شده را تأیید کرد .همبستگی منفی و
معنادار این پرسشنامه با پرسشنامه بک نیز نشانگر روایی واگرای آن بود .قابل ذکر است که
سازندگان این پرسشنامه نیز دو عامل تحت عنوان ادراک کنترل و ادراک گزینههای احتمالی را
شناسایی کرده بودند که در این پژوهش با توجه به محتوای سؤالهایی که زیر هر عامل قرار گرفته
بود عامل اول تحت عنوان ادراک کنترلپذیری و عامل دوم تحت عنوان پردازش حل مسئله
نامگذاری شدند.
یافتههای این پژوهش با دیدگاه ( )Dennis et al, 2010همسو است .آنان در تعریف انعطاف
پذیری شناختی بر سه جنبه شامل تمایل برای درک موقعیتهای دشوار به عنوان شرایط قابل
کنترل ؛ تواناییِ ارائهی تبیینهای چندگانه برای رخدادهای زندگی و رفتار انسان ؛ و همچنین
توانایی خلق راهحلهای چندگانه برای موقعیتهای دشوار اشاره کردند .اولین عامل یعنی پردازش
حل مسئله نیز یافتن و بکارگیری راهحلهای چندگانه برای یک مسئله و تحلیل و بررسی موقعیت
های مسئله آفرین را دربرمیگیرد .در پردازش حل مسئله توجه عمدهای به موقعیت و زمینه حل
مسئله دارد ،و بر نقش فعال فرد در حل مسئله تأکید میکند ( .)Carvalho & Moreira, 2005به
عالوه عامل پردازش حل مسئله در این پرسشنامه ،کارکرد اول انعطافپذیری شناختی از دید
اسپیرو و ژانک ،یعنی کارکردِ روشی آن را بازنمایی میکند (.)Spiro & Jehng,1990
عامل دوم این پرسشنامه یعنی ادراک کنترلپذیری ،دومین کارکرد انعطافپذیری شناختی از
دید اسپیرو و ژانک ،یعنی فرآیند اجرای این بازنماییهای ذهنی ،را منعکس میکند .در واقع کنترل
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هیجانی با توانایی مواجهه فرد با موقعیتهای دشوار و بکارگیری راهحلها در موقعیت حل مسئله
مرتبط میشود (.)Spiro & Jehng,1990
همانگونه که گفته شد عاملهای این پرسشنامه با نمرهی کل آزمون افسردگی بک همبستگی
منفی و معنادار داشتند .این یافته با یافتههای پژوهشهای قبلی همسویی دارد (از جمله Soltani et
 2013 al,؛  Murphy et al, 2012؛  Meiran, Diamond, Toder, Doron؛ Nemets, 2011& Mills,
 .)et al, 2014پژوهشها نشان دادهاند که عاطفه مثبت موجب افزایش موضوعات خوشایند و یافتن
ایدههای مثبت در محتوای پردازش اطالعات فرد میشود ( .)Forgas, 1998پژوهشگران دیگر نیز بر
نقش عاطفه مثبت در بهبود تفکر و حل مسأله اشاره کردهاند ( Modarres Gharavi, Atef Vahid,
& .)BirashK, 2004 Tabatabai,انعطافپذیری شناختی به عنوان فرایندی پویا ،مسئول ایجاد انطباق
مثبت فرد با محیط است ،به گونهای که فرد انعطافپذیر علی رغم وجود تجارب مخالف یا آسیبزا
قادر است با محرکهای در حال تغییر محیط سازگار شود ( Farhudian, 2003؛ Dennis et al,
 ،)2010از این رو میتوان گفت با افزایش انعطافپذیری قابلیت سازگاری افزایش یافته و احتمال
ابتالء افراد به افسردگی کاهش مییابد .پژوهشهای قبلی نیز نشان دادهاند که افرادی که از لحاظ
شناختی انعطاف ناپذیرند ،هنگام ناراحتی به نشخوار فکری روی میآورند و احتمال افسردگی در
آنان افزایش مییابد (.)Martin, Oren, Boone, 1999
در کل ،با توجه به یافتههای این پژوهش نسخهی ایرانی پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی
دنیس و همکاران  )2919ابزار دقیق و مناسبی برای بررسی انعطافپذیری شناختی در افراد
بزرگسال است و میتوان از آن برای تشخیص سطح انعطافپذیری شناختی افراد در موقعیتهای
غیربالینی بهره جست .مانند هر ابزار دیگری باید توجه داشت محدودیت پرسشنامهی انعطافپذیری
شناختی این است که فقط نمونهای از رفتار را میسنجد و پیشنهاد میشود روانشناسان و مشاوران
جهت سنجش انعطاف پذیری شناختی افراد همراه با این پرسشنامه از روش مشاهده و مصاحبه نیز
استفاده کنند.
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