Journal of Research in Psychological Health

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

September 2020, Volume 14, Issue 2

Psychometric properties of the Psychological Flexibility Questionnaire among students
Mehrnaz Safarzaei1, Farideh Ameri2*, Seyed Abolghasem Mehrinejad3, Mehrangiz Peivastegar4,
Roshanak Khodabakhsh pirkalani5
1. PhD Student in Psychology, Department Of Psychology, Faculty of Education and Psychology, university of Alzahra, Tehran,
Iran.
2. (Corresponding Author): Assistant Professor, Department Of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of
Alzahra, Tehran, Iran.
3. Associate Professor, Department Of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Alzahra, Tehran, Iran.
4. Associate Professor, Department Of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Alzahra, Tehran, Iran.
5. Associate Professor, Department Of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Alzahra, Tehran, Iran.

Citation: Safarzaei M, Ameri F, Mehrinejad S A, Peivastegar M, Khodabakhsh Pirkalani R. Psychometric
properties of the Psychological Flexibility Questionnaire among students. Journal of Research in Psychological
Health. 2020; 14 (2), 50-65. [Persian].
Highlights

[ DOI: 10.52547/rph.14.2.50 ]

[ DOR: 20.1001.1.20080166.1399.14.2.5.0 ]


Key words:
Flexibility
Questionnaire,
reliability, validity,
exploratory factor



The purpose of this research is to analyse the reliability and validity of the Persian
version of the Psychological Flexibility Questionnaire so that in the absence of a short
and specific scale for measuring psychological flexibility, it can help measure this
feature in psychological research.
The results of exploratory factor analysis indicated that the five factors together
accounted for 59.83% of the variance of the whole questionnaire. The internal
consistency of the items of the Psychological Flexibility Questionnaire was 0.89.

Abstract
Psychological flexibility is a multidimensional trait that plays an important role in many
areas of life, including mental health. Given the role of psychological flexibility, researchers
have been interested in examining this feature, but do not have the tools to specifically
measure psychological flexibility. The purpose of this research is to analyse the reliability
and validity of the Persian version of the Psychological Flexibility Questionnaire so that in
the absence of a short and specific scale for measuring psychological flexibility, it can help
measure this feature in psychological research. For this purpose, 400 male and female
students at Ferdowsi University of Mashhad participated in this study in the academic year
of 2019-2020 using the multi-stage cluster random sampling method. Exploratory and
confirmatory factor analysis were used to evaluate the construct’s validity and calculate the
reliability of Cronbach's alpha. Factor analysis showed that this questionnaire has 5 factors,
which are: positive interpretation of change, defining oneself as a flexible person,
identifying oneself as an open and creative person, interpreting reality as dynamic and
changeable, and interpreting reality as multidimensional. Agents together accounted for
59.83% of the variance of the entire questionnaire. The internal consistency of the items of
the Psychological Flexibility Questionnaire was 0.89, which indicates the desired reliability
of this questionnaire. Based on the results of exploratory factor analysis and confirmatory
factor analysis in this study, the Psychological Flexibility Questionnaire has acceptable
validity and reliability regarding students.
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واژگان کلیدی



نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفههای اصیلی و چیرخش واریمیاک  ،حیاکی اه
وجود پنج عامل در این مقیاس بود که این عوامل درمجمیو  51/33درصید اه وارییان کیل را
تبیین نمودند.
مقیاس انعطافپذیری روانشناختی برای دانشجویان اه روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

چکیده

* اين مقاله ربگرفته از رساله دكتري نويسنده اول است.
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انعطافپذیری روانشناختی یک صفت چنیدوجهی اسیت کیه در ب ییاری اه حوهههیای هنیدگی اه
جمله سالمت روان نقش دارد .با توجه به نقش انعطافپذیری روانشناختی ،پژوهشگران به بررسی
این خصوصیت عالقمند شدند؛ اما برای بررسی آن ابزاری که بیه صیورت تخصصیی انعطافپیذیری
روانشناختی را مورد سنجش قرار دهد ،در اختیار ندارند .هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روایی
و پایایی ن خۀ فارسی پرسشنامۀ انعطافپذیری روانشناختی بود تا در نبود یک مقییاس من یجم،
کوتاه و مختص به انداههگیریِ انعطافپذیریِ روانشناختی بتوانید در سینجش ایین خصوصییت در
پژوهشهای روانشناسی کمک کند .به منظور جمعآوری دادههیا 444 ،دانشیجوی دختیر و پ یر
دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 11-13با استفاده اه روش نمونهگیری تصادفی خوشیهای
چندمرحلهای انتخاب شدند و پرسشنامه انعطافپذیریِ روانشناختی را تکمیل کردند .برای بررسی
روایی ساهه اه تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد و به منظیور بررسیی اعتبیار محاسیبه
ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت .تحلیل عاملی نشان داد که ایین پرسشینامه 5عامیل دارد کیه
عبارتند اه :تف یر مثبت اه تغییر ،در نظر گرفتن خود به عنیوان فیردی منعطی  ،در نظیر گیرفتن
خود به عنوان فردی گشوده و خالق ،تف یر واقعیت به عنوان پوییا و قابیل تغیییر بیودن ،و تف ییر
واقعیت به عنوان چندوجهی بودن که پنج عامل بر روی هم  %51/33اه واریان کل پرسشینامه را
تبیین میکردند .هم انی درونی گویههای پرسشینامه انعطافپیذیری روانشیناختی برابیر ضیریب
آلفای  4/31بهدست آمد که بیانگر پایایی مطلوب این پرسشنامه است .بر اساس نتایج تحلیل عامل
اکتشافی و تأییدی در این پژوهش پرسشنامۀ انعطافپذیری روانشناختی اه رواییی و اعتبیار قابیل
قبول در دانشجویان برخوردار است.
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انعطافپذیری
روانشناختی ،پایایی،
روایی ،تحلیل عاملی
اکتشافی.



هدف اصلی پژوهش حاضر بررسیی رواییی و پاییایی ن یخۀ فارسیی پرسشینامۀ انعطیافپیذیری
روانشناختی بود تا در نبود یک مقیاس من جم ،کوتاه و مختص به انیداههگیری انعطافپیذیری
روانشناختی بتواند در سنجش این خصوصیت در پژوهشهای روانشناسی کمک کند.
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مقدمه
انعطافپذیری روانشناختی 1به معنای توانایی گشوده
بودن ،تمرکز بر همان حال و تنظیم کردن رفتار مطابق با
تغییر موقعیت است .به بیان دیگر انعطافپذیری
روانشناختی این امکان را فراهم میکند که فرد بتواند در
موقعیت های گوناگون تشخیص درستی اه شرایط داشته
باشد و رفتارهایی را انجام دهد که به بهبود شرایط کمک
میکند ( .)3-2-1بنابراین انعطافپذیری روانشناختی
یک صفت چندوجهی است که شامل جنبههای شناختی،
رفتاری و هیجانی است و در ب یاری اه حوهههای هندگی
نمود دارد .همچنین یک صفت پویاست که در تعامل فرد
با محیط نشان داده میشود(.)4-3-1برای فردی با
انعطافپذیری روانشناختی باال ،تغییر شرایط ،یک چالش
مثبت مح وب میشود ،هیرا میتواند شرایط جدید را
بپذیرد و بهترین راه حل را برای رشد یا ساهگاری با
تغییرات به وجود آمده انتخاب کند(.)5

Psychological flexibility

به منظور بررسی انعطافپذیری روانشناختی به ابزارهای
ارهیابی پایا و معتبر نیاه است .تدوین دستورالعملهای
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جنبه شناختی انعطافپذیری روانشناختی ،به توانایی فرد
برای ارتباط برقرار کردن بین دو موضو مختل و توانایی
فکر کردن در مورد مفاهیم چندگانه بهطور همزمان اشاره
دارد .در این مفهوم توانایی تغییر تفکر فرد اه موقعیتهای
قدیمی به موقعیتهای جدید ،غلبه بر پاسخها یا تفکراتی
رایج و همچنین ساهگاری و انطباق یافتن با موقعیتهای
جدید اه اهمیت برخوردار است .به این ترتیب ،اگر فرد در
هنگام نیاه قادر به غلبه بر باورها یا عادات قبلی خود باشد
اه نظر شناختی انعطافپذیر تلقی میشود( .)5جنبۀ
رفتاری انعطافپذیری روانشناختی ،به توانایی فرد برای
انتخاب رفتارهایی اشاره دارد که برگرفته اه تجارب مشابه
گذشته (نه الزاما هم ان) و متناسب با شرایط اکنون است
و میتواند به ساهگاری و بهبود شرایط کمک کند.
همچنین افراد منعط در برخورد با موقعیتهای جدید
میتوانند برای حل م ائل نیز راه حلهای جدید و
مؤثرتری پیدا کنند( .)6جنبۀ هیجانی انعطافپذیری
روانشناختی ،دیدگاه متفاوتی اه نظریههای قبلی که
هیجانات مثبت را در مقابل هیجانات منفی در نظر
میگرفت ،ارائه میدهد .در این مفهوم هیچ سبک
ساهگاری ،هیجان یا تجربهای در نو خود خوب یا بد
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یکی اه حیطههایی که انعطافپذیری روانشناختی در آن
اثرگذار است ،سالمت روان است .انعطافپذیری
روانشناختی همراه با سالمت روان و تابآوری است در
حالی که فقدان آن با آسیبهای روانشناختی همراه است
( .)14مطالعات هیادی نشان دادهاند که انعطافپذیری
روانشناختی میتواند اه طریق پذیرش شرایط موجود و
انجام دادن رفتارهایی که به بهبود شرایط کمک میکند
( ،)11اه طریق توانایی تشخیص و شناسایی هیجانها و
افکار ( )12و اه طریق توانایی تغییر توجه و تمرکز
متناسب با تغییر شرایط ( ،)13باعث افزایش سالمت روان
شود .مطالعات به تأثیر انعطافپذیری روانشناختی بر
موفقیتها و پیشرفتهای شغلی و تحصیلی در
دانشجویان نیز اشاره میکنند .انعطافپذیری روانشناختی
همب تگی معناداری با قابلیتهای مدیریت هندگی دارد و
پیشبینی کنندۀ قویای برای رضایت و پیشرفت شغلی
است ( .)14همچنین دانشجویان با انعطافپذیری
روانشناختیِ باال سرعت مطالعۀ باالتری دارند و بیشتر به
پیشرفتهای تحصیلی و دانشگاهی نائل میشوند(.)15
فقدان انعطافپذیری با مشکالتی همچون اف ردگی،
اضطراب ،نشخوار فکری ،نگرانی و ناتوانی در برنامه ریزی
برای اهداف بلندمدت در دانشجویان همراه است(.)11-14
این آسیبهای روانشناختی توسط افراط در رفتارها و
هیجانهای ناساهگارانه یا ح اسیت بیش اه حد ن بت به
گذشته یا آینده و اه دست دادن همان حال و انتخاب
راهبردهای متناسب با آن حاصل میشود(.)16-12
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نی ت و باتوجه به موقعیت فرد میتواند کارآمد یا ناکارآمد
باشد( .)1این دیدگاه معتقد است که هنگام روبرو شدن با
فردی که در حال انکار مشکل است ،خشم و اقتدار مؤثرتر
اه پذیرش و صبر است با وجود اینکه در شرایط عادی
پذیرش و صبر کاربردیتر اه خشم و اقتدار است .بر این
اساس کاربرد تکنیکهای تنظیم هیجانی مانند افزایش،
نگهداری و کاهش هیجانات مثبت و منفی بر اساس
موقعیت ارائه میشود( .)7رشد الگوهای هیجانی
انعطافپذیر پتان یل ساهگارشدن را افزایش میدهد،
افزایش ساهگاری نیز به نوبه خود باعث افزایش سالمت
روان میگردد(.)1-3
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انعطافپذیری روانشناختی است ،اما در صورتی که
بخواهیم میزان انعطافپذیری را ب نجیم نمیتوانیم اه این
ابزار استفاده کنیم.

دقیق برای تبدیل بهینۀ مفاهیم نظری به واحدهای قابل
انداههگیری ،یک پل ارتباطی ضروری بین تئوری و مطالعۀ
تجربی است که برای جمعآوری دانش حیاتی است(-17
 .)13با بررسی تحقیقات مربوط به مطالعۀ انعطافپذیری
روان شناختی ،مشخص شد که این تحقیقات اه یکی اه دو
دسته مقیاسهای هیر برای انداههگیری انعطافپذیری
روانشناختی استفاده میکنند:

1

Openness Scale
Communication Flexibility Measure
3
the Communicative Adaptive Scale of Duran
4
the Rhetoric Sensibility Scale
5
Coping Flexibility
6
The Cognitive Flexibility Scale
7
decentering
8
the Acceptance and Action Questionnaire II
(AAQ-II) tool
2
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بن ایتژاک ،بلووستین و مور در سال  2414با توجه به نبود
یک ابزار دقیق و اختصاصی برای انداههگیری
انعطافپذیری روانشناختی ،اقدام به ساخت یک
پرسشنامه کردند .آنها ابتدا اه 24متخصص حوهۀ سالمت
شامل روانپزشک ،روانشناس و مددکار برای ساخت
گویههایی برای شرح دادن انعطافپذیری روانشناختی
کمک گرفتند .متخصصان 64عبارت را ارائه دادند .در
مرحلۀ دوم آنها اه 14دانشجوی داوطلب درخواست کردند
که نظر خود را مبنی بر اینکه این 64عبارت تا چه حد با
انعطافپذیری روانشناختی ارتباط دارند ،در یک مقیاس
لیکرت اه  1تا  =1( 6اصال و  =6خیلی هیاد) مشخص
کنند .در نهایت بعد اه انداههگیری همب تگی آماری
44عبارت حذف شدند و در نهایت یک پرسشنامۀ
24عبارتی باقی ماند .برای بررسی اعتبار ساهه ،محققان اه
 147دانشجو خواستند که به پرسشنامه طبق مقیاس
لیکرتی که در باال اشاره شد امتیاه دهند .با
انداههگیریهای آماری برای پایایی ،آلفای کرونباخ 4/113
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دستۀ اول ابزارهایی ه تند که انعطافپذیری
روانشناختی را فقط تا حدی و نه به طور کامل انداهه
میگیرند .مانند مقیاس گشودگ ی ،)11( 1مقیاس
انعطافپذیری ارتباط ی ،)24( 2مقیاس ساهگاری
ارتباط ی ،)21( 3مقیاس ح اسیت بیان ی،)22( 4
انعطافپذیری ساهگاری )23(5و مقیاس انعطافپذیری
شناختی .)24( 6مشکل این ابزارهای انداههگیری این است
که آنها جنبههای مهمی اه صفت انعطافپذیری
روانشناختی را نادیده میگیرند( .)5دسته دوم ابزارهایی
ه تند که صفتها یا مفاهیمی را انداهه میگیرند که تا
حدی با انعطافپذیری روانشناختی همپوشانی دارند ،اما
مفاهیمی که هیچ ارتباطی به انعطافپذیری روانشناختی
ندارند را نیز میسنجند .مانند شای تگی 7در پرسشنامه
پذیرش و عمل .)1(3مشکل این ابزارها این است که
احتماال مفاهیمی را انداهه میگیرند که شبیه
انعطافپذیری ه تند؛ اما شامل مفاهیمیاند که به
انعطافپذیری روانشناختی به صورت م تقیم مرتبط
نی تند( .)25-24-23-22در پرسشنامۀ پذیرش و عمل2
که در تحقیقات داخلی هم برای سنجش صفت
انعطافپذیری روانشناختی مورد استفاده قرار گرفته
است( ،)26صفت اجتناب تجربی به جای انعطافپذیری
روانشناختی سنجیده میشود .درست است که اجتناب
تجربی و انعطافپذیری روانشناختی خصوصیات متضادی
ه تند و در صورت نبود اجتناب تجربی فرد دارای
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با توجه به شواهد ارائه شده در تأثیر انعطافپذیری
روانشناختی در حوهۀ سالمت روان پژوهشگران به اهمیت
بررسی این صفت پی بردند و به ارهیابی همب تگیهای
انعطافپذیری روانشناختی با دیگر صفات روانشناختی
عالقمند شدهاند .در عین حال ابزارهای موجود برای
بررسی انعطافپذیری روانشناختی یا صفاتی را که تا
انداههای همپوشانی دارند انداهه میگیرند یعنی برخی اه
جنبههای آن را انداهه میگیرند و ممکن است جنبههایی
را که ارتباطی به انعطافپذیری روانشناختی ندارند ،هم
انداههگیری کنند ،و یا ممکن است انعطافپذیری
روانشناختی را فقط تا حدی انداههگیری کنند و جوانب
مهمی اه آن کنار بگذارند .اه سوی دیگر فقدان یک ابزار
استاندارد برای انداههگیری انعطافپذیری روانشناختی
کار را برای مراجعه به تحقیقاتی که در این حوهه انجام
شده است ،سخت میکند .بنابراین برای بررسی و تحقیق
در همینۀ انعطافپذیری روانشناختی که ن بتا افق
جدیدی در علم روانشناسی است جای یک ابزار همه
جانبه و اختصاصی ،خالی است.
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روش

برای استفاده اه این ابزار باید جنبههای بومی و فرهنگی
هر کشوری که قصد استفاده اه این پرسشنامه را دارد ،در
نظر گرفته شود .ضمنا برای پیشگیری اه سوءتعبیرهایی
که هنگام استفاده اه پرسشنامههای روانشناختی رخ
میدهد ،باید روایی و پایایی آنها کامالً روشن باشد ،هیرا
داشتن دانش کافی دربارۀ مفاهیم آماری و درک مفهوم
روایی و پایایی در تصمیمگیری دربارۀ نتایج ضروری است.
1

dogmatism
positive perception of change
3
characterization of the self as flexible
4
self-characterization as open and innovative
5
a perception of reality as dynamic and changin
6
a perception of reality as multifaceted
2
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طرح پیژوهش حاضیر توصییفی-روانسینجی است .جامعۀ
آماری این پژوهش کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد بودند که در سال تحصیلی -13
 11مشغول به تحصیل بودند .روش نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای بود .در بحث انتخاب تعداد نمونه مورد نیاه
در مطالعات تحلیل عاملی ،برای پرسشنامههای باالی
24گویه  15 -14آهمودنی و برای پرسشنامههای هیر
24گویه 24-15آهمودنی به اهای هر گویه پرسشنامه
پیشنهاد شده است (هومن )2441 ،و با توجه به اینکه
تعداد گویههای این پرسشنامه 24گویه است ،تعداد نمونه
باید بین  244تا 444نفر باشد .جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ
دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در
دانشکدههای مختل بوده است .این تعداد بنا به گزارش
دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 12444 ،11-13
دانشجو است .روش نمونهگیری به این صورت بود که ابتدا
اه بین 13دانشکده دانشگاه فردوسی ،سه دانشکدۀ ادبیات
و علوم ان انی ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشکدۀ
روانشناسی و علوم تربیتی به تصادف انتخاب شدند،
سپ اه هر دانشکده دو رشته به تصادف انتخاب شدند
که رشتههای هبان فران ه ،جغرافیا ،علوم تربیتی ،مطالعات
برنامۀ درسی ،مهندسی شیمی و مهندسی برق بودند.
سپ اه هر رشته دو کالس به صورت تصادفی انتخاب
شدند و در نهایت کلیه دانشجویان کالس به صورت
گروهی مورد سنجش قرار گرفتند .تعداد 431پرسشنامه
توهیع شد که اه این تعداد 31پرسشنامه به دلیل نقص اه
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به دست آمد .برای بررسی روایی همگرا هم یک
همب تگی مثبت میان پرسشنامۀ انعطافپذیری
روانشناختی و مقیاس خودکارآمدی و مقیاس گشودگی و
یک همب تگی منفی با پرسشنامۀ دگماتی م 1یافت
شد( .)5پرسشنامۀ انعطافپذیری روانشناختی اولین
پرسشنامه برای بررسی انعطافپذیری روانشناختی به
صورت اختصاصی و جامع است .این پرسشنامه شامل
24گویه و 5عامل است .عامل اول درک مثبت اه تغییر2
است که به معنای درک تغییرات به عنوان یک چالش
مثبت و توانایی ساهگار شدن با آن است که شامل 5آیتم
است .عامل دوم توصی خود به عنوان یک شخص
انعطافپذیر 3است که به معنای شناخت خود به عنوان
یک فرد انعطافپذیر میباشد که ن بت به تغییرات درونی
و بیرونی دقیق و فعال است و شامل 5آیتم است .عامل
سوم توصی خود به عنوان فردی گشوده و خالق است 4و
به معنی درک کردن خود به عنوان فردی است که
عالقمند به تجربههای جدید و متفاوت است و 3آیتم را
شامل میشود .عامل چهارم درک واقعیت به صورت پویا و
قابل تغییر 5است و به این معناست که واقعیت ن بی و
قابل تغییر است و در تعارضها مشخص میشود و شامل
4آیتم است و در نهایت عامل پنجم که ادراک اه واقعیت
به عنوان یک مقولۀ چندبعدی 6است و به این معناست که
برای درک و مدیریت یک موقعیت بیشتر اه یک راه وجود
دارد و شامل 3آیتم است .نحوۀ امتیاهدهی این مقیاس بر
اساس مقیاس  6ارهشی لیکرت است که در دامنۀ هرگز با
شماره 1تا خیلی هیاد با شمارۀ  6قرار دارد.
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پ اه آنجا که مبنای انجام هر پژوهشی استفاده اه
ابزارهای انداههگیری روا و پایاست و تف یر نتایج پژوهش
به روایی ابزار به کارگرفته شده ب تگی دارد ،پژوهشگر
باید اه روایی پرسشنامهای که اه آن استفاده میکند،
مطمئن باشد .با توجه به آنچه بیان شد ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی ن خۀ فارسی
پرسشنامۀ انعطافپذیری روانشناختی با استفاده اه تف یر
نتایج حاصل انجام گرفت و در پی پاسخ دادن به این
پرسش برآمد که آیا ترجمه فارسی این مقیاس در بین
جامعۀ دانشجویان ایرانی اه روایی و پایایی مناسبی
برخوردار است یا خیر؟
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هدف اه انتخاب این دامنه وسیع افزایش قابلیت
تعمیمپذیری نتایج پژوهش است .معیار ورود به مطالعه
شامل تمایل به شرکت در مطالعه و معیار خروج اه مطالعه
عدم تکمیل نمودن پرسشنامه بود.

رده خارج گردید و در نهایت پرسشنامههای  444دانشجو
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آهمودنیها  444دانشجو
شامل 244دانشجوی دختر و 244دانشجوی پ ر در
مقطع کارشناسی در رده سنی 11تا 25سال بودند .اه این
تعداد 123دانشجو متأهل و 277دانشجو مجرد بودند.

جدول  -1خصوصیات توصیفی و جمعیتشناختی شرکتکنندههای پژوهش

دختر

244

54%

)1/42(22/3

62/5(125درصد)

37/5(75درصد)

پسر

244

54%

)1/54(21/2

76(152درصد)

24(43درصد)

در دوران بزرگ الی پرداخته شد اه پرسشنامۀ
انعطافپذیری روانشناختی برای سنجش انعطافپذیری
استفاده شد و پایایی پرسشنامه  4/34گزارش شد( .)27در
تحقیق دیگری که به بررسی نقش انعطافپذیری
روانشناختی در اختالل استرس پ اه سانحه پیچیده
پرداخته شد ،اه این ابزار برای سنجش انعطافپذیری
استفاده شد و پایایی پرسشنامه در تحقیق  4/31گزارش
شد( .)23در تحقیق دیگری که به بررسی ن خه هلندی
این پرسشنامه پرداخته است ،برای پایایی ضریب آلفای
کرونباخ  4/12گزارش شده است(.)21

پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی1توسط بن ایتژاک و

در پژوهشی که به بررسی نقش میانجیگری
انعطافپذیری روانشناختی در آسیبهای دوران کودکی و
وجود نشانههای اف ردگی و اختالل استرس پ اه سانحه
psychological flexibility questionnaire

1

11
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در پژوهش حاضر ابتدا پرسشنامه توسط محقق ترجمه
شد .و اه پنج نفر اه اساتید روانشناسی م لط به هبان
انگلی ی برای اصالح ترجمه کمک گرفته شد .سپ
ترجمۀ پرسشنامه دوباره به هبان انگلی ی برگردانده شد و
مورد باهنگری استادان قرار گرفت و اصالحات الهم بر روی
آن اعمال شد .پ اه تهیۀ ن خۀ فارسی ،پرسشنامه در
اختیار سه مترجم هبان انگلی ی قرار گرفت تا فرآیند
ترجمه معکوس انجام شود و پرسشنامه به هبان انگلی ی
برگردانده شود .در مرحلۀ بعد ترجمۀ معکوس با ن خۀ
اصلی مطابقت داده شد و اه صحت آن اطمینان حاصل
گردید .مطالعۀ مقدماتی به منظور بررسی درک و مفهوم
سؤاالت پرسشنامه برای افراد نمونه در یک گروه کوچک
متشکل اه 24دانشجوی دختر و 15دانشجوی پ ر مقطع
لی ان اجرا شد .ترجمۀ فارسی پرسشنامه در اختیار
دانشجویان قرار گرفت و با توجه به عدم مشاهدۀ مشکل
در فهم گویهها ،ن خۀ نهایی تدوین شد .بعد اه تدوین
ن خۀ فارسی پرسشنامۀ انعطافپذیری روانشناختی ،این
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همکارانش در سال  2414تدوین شد .پرسشنامه شامل
24گویه و  5خردهمقیاس است .خردهمقیاسها شامل
تف یر مثبت اه تغییر(5گویه) ،در نظر گرفتن خود به
عنوان یک فرد منعط (5گویه) ،در نظر گرفتن خود به
عنوان یک فرد گشوده و خالق(3گویه) ،تف یر واقعیت به
عنوان امری پویا و تغییرپذیر(4گویه) و تف یر واقعیت به
عنوان امری چندوجهی(3گویه) است .نمرهگذاری بر
اساس یک مقیاس لیکرت 6ارهشی بوده که  1در این
مقیاس به معنای هرگز و  6به معنای خیلی هیاد است.
دستهبندی پاسخها به صورت  1تا  6است و نمره کل اه
 24تا  124است .نمرۀ باالتر در این پرسشنامه،
انعطافپذیریِ روانشناختیِ بیشتر را نشان میدهد .پایایی
پرسشنامه اه طریق روش آلفای کرونباخ برابر 4/113
نشان داده شده است .برای روایی پرسشنامه دو روایی
ساهه و روایی همگرا بررسی شده است .برای روایی ساهه اه
روش تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مؤلفههای اصلی با
چرخش واریماک ) استفاده شده که  5عامل پرسشنامه
66/3درصد اه واریان کل را تبیین کردند .و برای روایی
همگرا هم یک همب تگی مثبت میان پرسشنامۀ مذکور و
مقیاس گشودگی و مقیاس خودکارآمدی به دست آمده
است(.)5
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گروه

تعداد

درصد

سن (SD)M

مجرد

متاهل
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پرسشنامه میان نمونۀ آماری پژوهش توهیع گردید و
دادهها تکمیل و جمعآوری شدند .به افراد نمونه این
اطمینان داده شد که پاسخ آنها کامال محرمانه خواهد بود
و تنها برای دستیابی به اهداف پژوهشی اه آن استفاده
خواهد شد .اه افراد نمونه ،رضایتنامۀ کتبی برای شرکت
در پژوهش گرفته شد .پ اه جمعآوری دادهها ،تجزیه و
تحلیلهای آماری انجام گرفت .برای تحلیل عاملی
اکتشافی اه تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریماک
و برای تحلیل عامل تأییدی اه شاخصهای براهشِ مدل،
استفاده شد و برای تعیین ثبات درونی هم اه ضریب آلفای
کرونباخ استفاده گردید.
یافتهها
برای تعیین پایایی پرسشنامه مقدار ضریب آلفای کرونباخ
برای کل پرسشنامه و 5عامل آن انداههگیری شد.

جدول -2نتایج بررسی همسانی درونی با ضریب آلفای کرونباخ

عوامل
عامل یک(تفسیر مثبت از تغییر)

5

4/32

عامل دو (در نظر گرفتن خود به عنوان فردی منعطف)

5

4/71

عامل سه (در نظر گرفتن خود به عنوان فردی گشوده و خالق)

3

4/34

عامل چهار (تفسیر واقعیت به عنوان پویا و قابل تغییر بودن)

4

4/34

عامل پنج (تفسیر واقعیت به عنوان چندوجهی بودن)

3

4/77

کل مقیاس

24

4/31

نهایت آنها را در قالب عاملهای کلی محدودی
دستهبندی و تبیین میکند .برای تحلیل عاملیِ اکتشافی
اه تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شد .در این روش در هر
یک اه خانههای قطری عدد یک قرار میگیرد که عالوه بر
مجمو واریان مشترک بین متغیرها (اشتراک) واریان
اختصاصی و واریان خطا را نیز شامل میشود .این روش
همه واریان مجموعۀ متغیرهای مورد نظر را تبیین
میکند.
پیش اه بررسی باید پیشفرضهای تحلیل عامل اکتشافی
مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی باید بررسی شود که آیا
ماتری دادهها برای اجرای تحلیل عاملی ،مناسب ه ت

در این پژوهش اه تحلیل عامل اکتشافی برای بررسی
روایی ابزار استفاده شده است .این روش به بررسی
همب تگی درونی تعداد هیادی اه متغیرها میپرداهد و در

15
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برای تعیین روایی صوری کیفی ،ن خۀ نهایی پرسشنامه
در اختیار یک گروه متشکل اه 24دانشجوی دختر و
15دانشجوی پ ر مقطع لی ان قرار گرفت .محقق طی
انجام یک مصاحبه با این  35دانشجو ،رواییِ صوری هر
یک اه آیتمها را به لحاظ مفهوم بودن ،توانایی پاسخ دادن
به سؤاالت ،شکل و چیدمان آیتمهای پرسشنامه بررسی
کرد و با توجه به عدم مشاهدۀ مشکل در گویهها ،ن خۀ
نهایی تدوین شد.
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تعداد سوال

آلفای کرونباخ
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هم انی درونی شاخصی است که همگنی موجود بین
تغییرات نمرات خردهمقیاسها در بین افراد یک نمونه را
در یک مقطع همانی نشان میدهد .ضریب آلفای کرونباخ
رایجترین شاخصی است که در اینگونه مطالعات برای
ارهیابی همخوانی درونی ،استفاده شده است .این ضریب
بین صفر تا یک متغیر است و هرچه به یک نزدیکتر باشد،
نشاندهندۀ این است که ابزار مورد مطالعه اه هم انی
درونی باالتری برخوردار است .غالباً ضریب آلفای کرونباخ
مناسب بیش اه  4/74درنظر گرفته میشود ضریب
هم انی درونی یا آلفای کرونباخ کل مقدار  4/31به دست
آمد .همچنین میزان این ضریب برای عامل اول ،4/32
عامل دوم  ،4/71عامل سوم  ،4/34عامل چهارم  4/34و
عامل پنج  4/77به دست آمد .با توجه به اینکه ضریب آلفا
باال و مناسب است بنابراین پایایی این مقیاس تأیید
میشود .نتایج پایایی در جدول  2نشان داده شده است.
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همب تگی ،غیرصفر باشد که
دترمینان ماتری
نشاندهندۀ این است که محاسبه عک ماتری و عمل
استخراج عاملها امکانپذیر است(.)34

نتایج آهمون کرویت بارتلت باید اه نظر آماری معنادار
باشد .برای اینکه یک مدل عاملی مفید و بامعنا باشد ،باید
متغیرها همب ته باشند .اگر همب تگی بین متغیرها
کوچک باشد ،احتمال اینکه در عاملهای مشترک سهیم
باشند ،اندک است( .)34برای ارهشیابی ماتری همب تگی
اه آهمون کرویت بارتلت استفاده شد و مقصود اه اجرای آن
رد فرضیۀ صفر مبنی بر درست بودن ماتری همانی
(ماتری ی که همه عناصر قطری آن یک ،و همه عناصر
غیرقطری آن صفر است) در جامعه است .در جدول 3
نتایج پیشفرضهای تحلیل عاملیِ اکتشافی نشان داده
شده است.

شاخص  KMOشاخصی اه کفایت نمونهگیری است که
کوچک بودن همب تگی جزئی بین متغیرها را بررسی
میکند و اه این طریق مشخص میکند آیا واریان
متغیرهای پژوهش ،تحت تأثیر واریان مشترک برخی
عاملهای پنهانی و اساسی است یا خیر .ضریب کفایت
حجم نمونه ( )kmoباید باالتر اه  4/7باشد .هر چه
انداهۀ شاخص  KMOبه  1نزدیکتر باشد ،کفایت

جدول -3نتایج تأییدی پیشفرضهای تحلیل مؤلفههای اصلی پرسشنامۀ انعطافپذیری روانشناختی

پیشفرض

مقدار

مقدار کیسر میر اولکین(کفایت حجم نمونه

4/12
3334/242

آزمون کرویت بارتلت مقدار مجذور کای
df

415

p

4/444

انداهه  KMOشاخص کفایت نمونه برداری است و مقادیر
همب تگی مشاهده شده را با مقادیر همب تگی جزئی
نشان میدهد .مقادیر کوچک  KMOبیانگر آن است که
همب تگی بین هوج متغیرها نمیتواند توسط متغیرهای
دیگر تبیین شود بنابراین ،کاربرد تحلیل عاملی ممکن
است قابل توجیه نباشد .وقتی مقدار  KMOبزرگتر اه 4/6
باشد به راحتی میتوان تحلیل عاملی را انجام داد و هر چه
این مقدار بیشتر باشد ،مناسبت و کفایت نمونهبرداری
بیشتر خواهد بود( .)31طبق جدول ،3ضریب KMO
 4/12به دست آمد که اه مقدار قابل قبول بیشتر است و
نشان میدهد که تعداد نمونه برای انجام تحلیل عاملی
مناسب است .آهمون بارتلت این فرضیه را میآهماید که
ماتری همب تگیهای مشاهدهشده ،متعلق به جامعهای
با متغیرهای ناهمب ته است .برای آنکه مدل عاملی ،مفید

15
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و دارای معنا باشد ،باید متغیرها همب ته باشند و اگر این
فرضیه که متغیرها با هم رابطه ندارند؛ رد نشود ،کاربرد
مدل عاملی هیر سؤال خواهد رفت و باید در آن تجدید
نظر شود ( .)31ضریب کرویت بارتلت نیز معنیدار
است( )df=415 ،χ²=3334/242 ،P=4/444که نشان
میدهد ماتری همب تگی بین گویهها معنیدار است و
میتوان تحلیل عاملی انجام داد .نتایج اولیۀ تحلیل
مؤلفههای اصلی در مورد پرسشنامۀ انعطافپذیری
روانشناختی در جدول 4نشان داده شده است .نتایج
اولین تحلیل عاملی که بر روی کل سؤالها انجام گرفت
منجر به استخراج پنج عامل دارای مقدار ویژهای باالتر اه
یک شد .این پنج عامل بر روی هم  51/33درصد اه
واریان کل پرسشنامه را تبیین میکردند.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1399.14.2.5.0

مقدار کی رمیر اولکین=KMO

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

یا نه .برای رسیدن به این مهم باید مفروضههای هیر
رعایت شود:

نمونهگیری بهتری در انتخاب معرفها (متغیرهای آشکار)
وجود داشته است(.)34
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جدول -4ارزش ویژه ،درصد واریانس تبیین شده و درصد تراکمی عوامل پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی

ارزشهای ویژۀ اولیه

مؤلفهها

درصد واریان

ارهش ویژه

درصد تراکمی

2

1/55

6/21

46/45

3

1/36

5/45

51/54

4

1/46

4/24

55/74

5

1/42

4/41

51/33

1

15
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آهمون سنگریزه کتل 1که ابدا کنندۀ آن کتل است ،در
برخی منابع به نام آهمون اسکری کتل نیز معروف است.
این آهمون یکی اه مرسومترین روشهای گرافیکی برای
انتخاب تعداد مناسب عاملها اه روی مقادیر ویژه است.
این آهمون نتایج را در قالب یک نمودار نشان میدهد که
در آن عاملها یا مؤلفهها در محور افقی ) (yو مقادیر ویژه
در محور عمودی ) (Xنشان داده میشوند .در روش
سنگریزه ،استخراج عاملها تا جایی ادامه داده میشود که
میزان واریان خاص اه واریان مشترک کمتر باشد،
یعنی قبل اه اینکه واریان خاص اه واریان مشترک
پیشی بگیرد .به عبارتی ،تا جایی ادامه مییابد که سهم
واریان مشترک اه واریان خاص بیشتر است .همانطور
که در نمودار سنگریزه مشخص است ،میتوان استنباط
کرد که سهم عامل نخ ت در واریان کل متغیرها اه
سایر عوامل بیشتر است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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قبل از چرخش
مؤلفه

ارهش ویژه

درصد واریان

پس از چرخش
واریان

تراکمی

ارهش ویژه

درصد واریان

واریان

تراکمی

دوم

1/55

6/21

46/45

2/47

1/31

37/11

سوم

1/36

5/45

51/54

2/22

3/33

46/37

چهارم

1/46

4/24

55/74

1/13

7/71

54/53

پنجم

1/42

4/41

51/33

1/31

5/25

51/33
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پ اه تعیین تعداد عوامل قابل استخراج با توجه به مقدار
واریان تبیین شده و نمودار سنگ ریزه برای رسیدن به
ساختار ساده ،عوامل استخراج شده چرخش داده شد.
هدف اه چرخش رسیدن به ساختار ساده است .کمتر
پیش می آید که عوامل مشترک استخراج شده دارای بار
عاملی روشن برای متغیرهای مشاهده شده باشد .گاهی
اوقات تعدادی اه متغیرها دارای دو یا سه بارِ عاملی
متوسط ه تند که تف یر را پیچیده میکنند .در این
موارد چرخش عوامل اه طریق یک انتقال خطی باعث

میشود بارِ عاملی متغیر در یک ساهۀ بیشینه و بارِ عاملی
همان متغیر در سایر ساههها کمینه شود .وقتی عوامل به
صورتهایی که اه نظر روانشناسی بامعناتر باشد ،چرخش
داده شود ،مقداری اه واریان که توسط هر عامل توجیه
خطا بین عوامل
میشود ،اندکی تعدیل و واریان
یکنواختتر توهیع میشود .برای رسیدن به ساختار ساده
اه چرخش واریماک استفاده شد .ماتری حاصل پ اه
چرخش در جدول  6نشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1399.14.2.5.0

اول

4/31

31/35

31/35

2/14

23/41

23/41
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با توجه به سه مالک فوق برای استخراج عوامل ،ماتری
عاملی بر اساس پنج عامل محاسبه شد .ارهش ویژه ،درصد
واریان تبیینشده و درصد تراکمی پنج عامل مقیاس،
قبل و بعد اه چرخش در جدول 5ارائه شده است .در

مرحله بعد اه چرخش میزان تبیین واریان مشترک بین
متغیرها برای این 5عامل بر روی هم  51/33درصد کل
واریان متغیرها است.
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جدول -6ماتریس پنج عامل استخراج شده با روش تحلیل مؤلفههای اصلی بعد از چرخش واریماکس

 -14اغلب اوقات تغییر را یک چالش می دانم.

4/717

 -3در شرایط سخت ،حتی خیلی سخت ،میتوانم به اینکه روههای خوب در راه است فکر
کنم.

4/611

 -2در شرایطی که واقعیت تغییر میکند ،میتوانم تغییرات الهم را انجام دهم.

4/677

 -15اح اس میکنم برای پذیرش تغییرات آینده آمادهام.

4/515

 -14فکر میکنم میتوانم شرایط را تغییر دهم و مطابق با شرایط جدید عمل کنم.

4/542

 -13فکر کردن درمورد شیوههای غیرمعمول برای انجام دادن کارها برای من آسان است.

4/711

 -24هنگام انجام دادن یک تکلی  ،می توانم روش درست انجام دادن آن را در مقای ه با
روشهای متعارفی که وجود دارد ،پیدا کنم.

4/774

 -17همانی که در راه رسیدن به یک هدف با مانع روبرو میشوم ،میتوانم راهحلهای هیادی
را امتحان کنم.

4/772

 -11اح اس میکنم پذیرای تغییر ه تم.

4/713

 -16همانی که نیاه به تغییر را ح
بگیرم.

میکنم ،میتوانم تصمیمات مهمی برای تغییر کردن

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

اجزا

1

2

3

4

5

4/516

 -3در مقای ه با دیگران ،آدم راحت و آهادی ه تم.

4/347

 -11درمورد خودم اینطور فکر میکنم که به ایدهها و نظرات مختل و متنو توجه میکنم.

4/714

 -13برای من اهمیت دارد که اه هر فردی چیزی بیاموهم.

4/543

 -1واقعیت جنبههای ب یار متفاوت و متنوعی دارد.

4/621

 -7هنگام اختالف نظر ،همیشه راهحلهای هیادی وجود دارد که فقط باید آنها را پیدا کرد.

4/644

 -12برای من راحت است که بپذیرم واقعیت میتواند جلوه های هیادی داشته باشد که این
جلوهها میتواند متفاوت و حتی متضاد باشند.

4/451

 -4مفاهیم به ظاهر ثابت ممکن است در شرایط متفاوت ،معانی متفاوتی داشته باشد.

4/344

 -5به طور معمول روش های هیادی برای انجام دادن کارها وجود دارد.

4/745

 -6تمایل دارم تجربههای ویژه و متفاوتی داشته باشم.

4/543

] [ DOI: 10.52547/rph.14.2.50
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-1واقعیت هرگز مطلق و ثابت نی ت.

4/715
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دادههای جدول 6یک ارتباط معنادار را در میان عاملها و
گویهها نشان میدهد .عامل اول با عنوان «تف یر مثبت اه
تغییر» شامل گویههای 14،3،2،15و 5(14گویه) ،عامل دوم
با عنوان «در نظر گرفتن خود به عنوان یک فرد منعط »
شامل گویههای 5(13،24،17،11،16گویه) ،عامل سوم با
عنوان «در نظر گرفتن خود به عنوان یک فرد گشوده و
خالق» شامل گویههای 3( 3،11،13گویه) ،عامل چهارم با
عنوان «تف یر واقعیت به عنوان پویا و قابل تغییر بودن»
شامل گویههای 4(1،1،7،13گویه) و عامل پنجم با عنوان

جدول -7شاخصهای برازش مدل اندازهگیری(تحلیل عامل تأییدی )CFA-پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی

شاخص های برازش
مدل اولیه

2

P

df

RMSEA

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

441/41

4/444

26

4/47

4/12

4/31

4/11

4/14

4/13

نتایج جدول باال حاکی اه آن است که تمامی شاخصهای
براهش در حد مطلوب گزارش شدهاند .که نشان اه براهش
مطلوب دادههای تجربی با مدل را دارد.
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«تف یر واقعیت به عنوان چندوجهی بودن» شامل گویههای
3(4،5،6گویه) است .در این پژوهش شاخصهای براهش
مدل انداههگیری (تحلیل عاملی تأییدی  )CFA-پرسشنامه
انعطافپذیری روانشناختی نیز مورد محاسبه قرار گرفته که
نتایج آن در جدول هیر آمده است .تحلیل عامل تأییدی
درصدد تعیین این م أله است که آیا تعداد عاملها و بارهای
متغیرهایی که روی این عاملها انداههگیری شدهاند با آنچه بر
اساس تئوری و مدل نظری انتظار میرفت انطباق دارد یا
خیر(.)32

جدول -8پارامترهای مدل اندازهگیری(تحلیل عامل تأییدی) پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی ()p>1/11

گویه

R2

4/73

4/53

11/34

R3

4/56

4/31

3/26

R4

4/74

4/51

11/56

R5

4/71

4/41

11/11

R6

4/73

4/51

11/31

R7

4/51

4/33

3/14

R8

4/54

4/31

1/14

R9

4/64

4/34

3/22

R11

4/71

4/54

11/17

R11

4/63

4/41

14/22
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R1

4/53

4/23

3/46
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پارامتر

βاستانداردشده

آماره *t

مجذور همبستگی چندگانه

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

تابستان  ،9311دوره  ،91شماره2

R13

4/22

4/45

3/32

R14

4/57

4/33

3/32

R15

4/76

4/53

12/14

R16

4/31

4/67

13/34

R17

4/26

4/43

2/11

R18

4/77

4/61

11/15

R19

4/62

4/31

1/43

R21

4/31

4/66

13/75

بحث و نتیجهگیری

برای تعیین روایی نیز اه روایی صوری و روایی ابزار استفاده
شد .برای تعیین روایی صوری اه روایی صوریِ کیفی،
استفاده شد .وقتی ابزاری را ترجمه میکنیم نیاهی به انجام
کمی روایی صوری نی ت .چون این ابزاری است که حیطۀ
محتوایی آن مشخص شده است و ما در صدد حذف گویه اه
ابزاری که متعلق به دیگران اسیت ،نی تیم .نو کمی رواییِ
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هدف اه مطالعۀ حاضر بررسی روایی و پایایی ن خۀ فارسی
پرسشنامۀ انعطافپذیری روانشناختی بود .ابزاری که توسط
ایتژاک و همکارانش ساخته شد تا در نبود یک مقیاس
من جم ،کوتاه و مختص به انداههگیریِ انعطافپذیریِ
روانشناختی ،بتواند در سنجش این خصوصیت نوظهور در
پژوهشهای روانشناسی کمک کند .تهیه ابزار پایا و معتبر
برای تبدیل مفاهیم نظری به واحدهای قابل انداههگیری
برای جمعآوری اطالعات تجربی ضروری است ( .)13-17به
این منظور برای تعیین پایایی پرسشنامه ،مقدار ضریب آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه و 5عامل آن انداههگیری شد.
با توجه به اینکه ضریب آلفای کل پرسشنامه و ضریب آلفای
هر 5عامل باال و مناسب بود؛ پایایی این مقیاس تأیید شد.
نتایج پایایی در این تحقیق با نتیجه تحقیقاتی که برای
ساخت و اعتباریابی این پرسشنامه انجام شده بود ،مشابه
بود(.)21-23-27-5
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صوری ،در صورتی انجام میشود که ابزار جدیدی ساخته
شده باشد .برای تعیین روایی ابزار پرسشنامۀ مذکور444 ،
دانشجو در مقطع کارشناسی به صورت تصادفیِ خوشهای
انتخاب شدند و ن خۀ فارسی پرسشنامۀ انعطافپذیریِ
روانشناختی را تکمیل کردند .نمونۀ مورد پژوهش با توجه
به تحقیق اصلیِ ساخت ابزار انتخاب شد( .)5نتایج تحلیل
ل اکتشافی نشان داد که 24گویۀ سؤال پرسشنامه ،دارای
عام ِ
بارهای عاملی باالتر اه یک ،بیا تعیداد  5عامل ه تند .این
یافته گویای آن است که بر پایۀ تحلیل عاملی ،وجود این
گویهها برای پرسشنامه مهم بوده و دارای اعتبار مناسب
ه تند؛ بنابراین پرسشنامۀ مورد نظر اه اعتبار ابزار مناسب
برخوردار است .عامل اول با عنوان «تف یر مثبت اه تغییر»
(5گویه) ،عامل دوم با عنوان «در نظر گرفتن خود به عنوان
یک فرد منعط » (5گویه) ،عامل سوم با عنوان «در نظر
گرفتن خود به عنوان یک فرد گشوده و خالق» (3گویه)،
عامل چهارم با عنوان «تف یر واقعیت به عنوان پویا و قابل
تغییر بودن» (4گویه) و عامل پنجم با عنوان «تف یر واقعیت
به عنوان چندوجهی بودن» (3گویه) است .این نتایج
یافتههای تحقیقات قبلی را مورد تأیید قرار داد (-23-27-5
 .)21این 5عامل به نوعی مکمل هم ه تند .فردی که دید
مثبت به تغییر دارد و آن را یک چالش و نه یک مشکل
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باتوجه به تأثیر گ تردۀ انعطافپذیری روانشناختی بر
سالمت روان ،بهزی تی ،تابآوری ،مدیریت هندگی ،مدیریت
هیجانی ،مدیریت توجه و تمرکز و پیشرفتهای شغلی و
تحصیلی ( )16-15-14-1-3-7-1و اه طرف دیگر تأثیر بر
آسیبهای روانشناختی شامل اف ردگی ،اضطراب ،نشخوار
فکری ،نگرانی ،ناتوانی در برنامهریزی برای اهداف بلندمدت و
درماندگی آموخته شده ( )12-11-14نمیتوان در تحقیقات
مربوط به سالمت روان اه این صفت مهم چشمپوشی کرد؛ و
میتوان امیدوار بود که بررسی هرچه بیشتر این صفت م یر
جدیدی در فهم دالیل ابتال به اختالالت روانی و مشکالت
رفتاری بگشاید و به تبع آن برنامههای درمانی مفیدتر و
مؤثرتری اه درمانهای کنونی برای انوا اختالالت و
مشکالت پیدا شود .مقدمۀ رسیدن به این مهم داشتن ابزار
دقیق و پایاست که بتواند نتایج دقیقی به دست دهد (-34
.)37-36-35
پرسشنامۀ انعطافپذیری روانشناختی در همینههای هیادی
میتواند به کار رود .در همینههای درمانی میتواند به
تشخیص اینکه هر مراجع برای چه نو درمان و درمانگری
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میداند ،احتما ًال فردی منعط است و اه تجربههای جدید و
متفاوت استقبال میکند و همزمان واقعیت را امری پویا در
نظر میگیرد که میتواند تغییر کند و همچنین میداند که
واقعیت امری چندبعدی است( .)33-5در این تحقیق نتایج
تحلیل عامل تأییدی با استفاده اه براهش مدل سنجیده شد
که شاخصهای براهش در حد مطلوب گزارش شد .این نتایج
نشان داد که مدل 5عاملی به دست آمده اه تحلیل عامل
اکتشافی ،براهشِ مناسب دارد .به طور خالصه میتوان بیان
کرد که پرسشنامۀ انعطافپذیریِ روانشناختی ،ابزاری دارای
روایی و پایایی مناسب در بین دانشجویان ایرانی است.
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مناسب است ،کمک کند .برای نمونه سطح پذیرش بیماران
همب تگی مثبت با مشارکت فعال آنها در طول دوره درمان
دارد( .)31-33در واقع این پرسشنامه شامل 5عامل مهم
است که میتواند به درمانگران برای تشکیل پروفایل مراجع
کمک کند و هدف درمان را بر روی عواملی که ضعی تر
ه تند متمرکز کند .همچنین اه این پرسشنامه میتوان
برای سنجش اثربخشی درمان در تقویت انعطافپذیری و
افزایش ظرفیت روانی مراجعان استفاده کرد( .)41-44با
توجه به اینکه خصوصیت انعطافپذیری روانشناختی یک
مبحث جدید در مطالعات نوین روانشناسی است و همچنین
اثرگذاری و ارتباط آن با مفاهیم دیگر روانشناختی بر ک ی
پوشیده نی ت و اه آنجا که ابزارهای سنجش این خصوصیت،
محدود ه تند و یا صرف ًا مختص بررسی این خصوصیت
نی تند ،در این میان پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختی
میتواند نقطه عطفی در بررسی این صفت باشد .در این
پژوهش ن خۀ فارسی این پرسشنامه تهیه و اعتباریابی شد
تا در اختیار پژوهشگران و درمانگران ایرانی برای بررسی
بیشتر قرار گیرد .مطالعات بیشتر میتواند کاربرد
انعطافپذیری روانشناختی را در درمان اختالالت روانی و
مشکالت رفتاری (بهبود انعطافپذیری روانشناختی میتواند
یک هدف درمانی و اصالح رفتار در نظر گرفته شود) ،در
منابع ان انی (غربالگری انعطافپذیری روانشناختی میتواند
موجب بهبود استخدام کارمندان و یا پیشبینی این صفت در
موقعیتهایی که ساهگاری ضروری است شود) در آموهش
(روشهای آموهش و رشد) و حیطههای دیگر نشان دهد.
تحقیقات بیشتر با نمونههای بزرگتر اه جمعیت عمومی،
متنو تر و با فرهنگهای متفاوت میتواند باعث بررسی
بیشتر مفهوم انعطافپذیری روانشناختی و شناخت همه
جانبه اه این خصوصیت شود.
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