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بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با بخشودگی در دانش آموزان مقطع
متوسطه دوم استان گلستان
علی حسینایی  ،9سمیه قربانپور 2 ،فیض اهلل دبیری

3

1استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان آزاد شهر
 2دانشجوی ارشد روان شناسی عموی موسسه غیر انتقاعی شمس گنبد
 3دانشجوی ارشد روان شناسی عموی موسسه غیر انتقاعی شمس گنبد

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با بخشودگی بود .روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بود
.جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان گلستان می باشند .با مراجعه به جدول کرجسی ومورگان وبه
روش نمونه گیری خوشه ای  333نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات پرسشنامه انعطاف پذیری () CFI
دنیس و وندروال (  ) 2212و مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی احتشام زاده وهمکاران (  ) 1331مورد استفاده قرار گرفت.
بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها ازآمار توصیفی با استفاده از شاخص های فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار به توصیف
متغیرهای مورد مطالعه و آمار استنباطی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی پژوهش پرداخته شد .یافته ها نشان
داد که بین انعطاف پذیری شناختی و بخشودگی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد.
واژههای كلیدی :انعطاف پذیری شناختی ،بخشودگی ،دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
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 .9مقدمه
بخشش و گذشت ،فرآ یند چشم پوشی ارادی از حق عصبانیت و انزجار از عمل ارتکابی زیان آور تعریف شده و معموال
ماهیتی امتدادی دارد .ازاین رو ،برخی آن را وظیفه اخالقی و برخی نیز حق اخالقی می دانند اما نورث عقیده دارد که
بخشودگی تنها یک عمل اخالقی نیست ،بلکه فرآیندی است ماهیتا التیام بخش که می توان آن را به شکل مداخالت درمانی
در مشاوره های خانواده ،به و یژه رابطه دو تا یی به کار بست .درمانگرهای مذهبی و غیر مذهبی همگی بخشودگی را ابزاری مهم
می دانند و در انجمن مداخالت با استفاده از بخشودگی یکسان عمل می کنند (سیف ،سوسن و بهاری ،فرشاد  .) 1333در یکی
از معتبرترین تعاریف بخشودگی به عنوان تغییر میان فردی و اجتماعی مثبت در مقابل خطایی که در حوزه میان فردی قرار
دارد (ورتینگتونین .) 2212 ،تعریف به تغییراتی اطالق می شود که می تواند تنها در برگیرنده کاهش در احساسات منفی و یا
دربرگیرنده کاهش احساسات منفی همراه با افزایش احساسات مثبت باشد .در هر دو صورت این تغییر یک تغییر مثبت
اجتماعی است که هدفش ایجاد تعامالت اجتماعی مثبت تر است .بخشودگی به معنای لزوم بازگشت به رابطه قبلی با فرد
خطاکار نیست؛ بلکه بدین معناست که فرد خطاکار باید به میزانی از تغییر دست یابد تا مورد بخشودگی قرار گیرد .بررسی های
به عمل آمده نشانگر آن است که بخشودگی دارای انواع مختلفی است .برخی از آنها باعث سازماندهی ،بهبود و توسعه منظومه
ای از روابط هستند .برخی نیز مانع رشد سازنده سیستم خانواده و اعضای آن می شود(باکوس.) 2221 ،
یکی از مواردی که به نظر می رسد با بخشودگی مرتبط باشد ،انعطاف پذیری شناختی است ،چرا که انعطاف پذیری روان
شناختی به معنای توانایی انجام عمل موثر در راستای ارزش های فردی با وجود حضور مشکل است (قرایی اردکانی ،آزاد فالح
و توالیی .) 1311 ،انعطاف پذیری در لغت به معنای شایستگی هماهنگی با هر وضع وهر محیط وبه مفهوم سادگی تغییرپذیری
به منظور سازگاری و مناسب بودن برای محیط و تغییرات آن در موقعیت های متفاوت می باشد و طبق تعاریف جدید عبارت
است از دسترسی به راهبردهای غلبه ای گوناگون برای فائق آمدن بریک عامل روانی فشارزا وتمایل به بررسی همه آنها
(عالقبند راد.) 1312 ،
مطالعات مختلفی در ارتباط با انعطاف پذیری شناختی و بخشودگی مورد بررسی قرار داده اند .به عنوان مثال ،پژوهش
های مک کالوگ ،بالح ،کیلپاتریک وجونسون (  ،) 2211برویلس(  ،) 2212مالتبی و همکاران (  ،) 2223الولر -راووپیفری(،) 2222
سلز وهارگریو (  ) 1113ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و بخشودگی را مورد تأیید قرار داده اند .یعنی افرادی که توانایی
تفکر انعطاف پذیر دارن ،از توجیهات جایگزین استفاده می کنند ،به صورت مثبت چارچوب فکری خود را بازسازی می کنند و
موقعیت های چالش انگیز یا رویدادهای استرس زا را می پذیرند و نسبت به افرادی که انعطاف پذیر نیستند از نظر روان
شناختی تاب آوری بیشتری دارند و گروهی که در معرض مداخالت مبتنی بر افزایش بخشایش قرار گرفتند ،توانستند در
میزان بخشایش و سالمت اجتماعی رفتارهایی را ظاهر سازند و نیز به خوبی به هدف و عملکرد مداخالت و ارتباط آن با زندگی
پی ببرند .به عبارتی افرادی که بیش تر می بخشند ،کمتر مشکالت مربوط به جسم و روان را گزارش می دهند .نتایج حاصل از
این پژوهش در بررسی های آتی سازمان آموزش وپرورش ،چه در مورد دانش آموزان و چه در ارتباط با کارمندان ،مدیران و
معلمان ،تأثیر گذار می باشد .به طوریکه می توان آنان در انجام امورات مدرسه با برنامه ریزی حاصل از کاربردهای پژوهشی این
مطالعه یاری نمود .لذا پژوهش حاضر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی با بخشودگی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان
گلستان مورد بررسی قرار داده است.
 .2روش
طرح تحقیق پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد .متغیر پیش بین در این تحقیق انعطاف پذیری شناختی است که
خرده مقیاس های آن شامل؛ جایگزین ها ،کنترل و جایگزین هایی برای رفتارهای انسانی است .همچنین متغیر مالک
بخشودگی بین فردی می باشد.
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جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم استان گلستان در سال
تحصیلی  12 – 14بو د با توجه به این مسأله که طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است ،تعداد نمونه بر اساس جدول
کرجسی ومورگان  333نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .برای انتخاب نمونه سه شهر از شرق ،غرب
و مرکز استان (گنبد ،گرگان و بندر ترکمن) انتخاب شدند و از هر شهر دو مدرسه و از هر مدرسه دو کالس  32نفره انتخاب و
توضیحات الزم در زمینه روند پژوهش و شیوه اجرای پرسشنامه ها ،به دانش آموزان این کالس ها داده شد .ابزار مورد استفاده
در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها به قرار زیر بود:
الف) پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس ووندروال( :) CFIاین پرسشنامه  22سوالی توسط دنیس و
وندروال (  ) 2212ساخته شده است .کهیک ابزار خود گزارشی کوتاه است و برای سنجش نوعی از انعطاف پذیری شناختی که
در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر الزم است ونیز برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار
بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر به کار می رود .دنیس و وندروال( ،)2212در پژوهشی نشان
دادند که پرسشنامه حاضر از ساختار عاملی ،روایی همگرا و روایی همزمان مناسبی برخوردار می باشد .روایی همزمان این
پرسشنام ه با پرسشنامه افسردگی بک) ،(BDI-IIبرابر با  2 /13و روایی همگرای آن با مقیاس انعطاف پذیری شناختی مارتین و
رابین  2 /47بود .این پژوهشگران پایایی پرسشنامه حاضر را به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ،ادراک کنترل پذیری و
ادراک گزینه های مختلف به ترتیب  2 /2،11 /2،37 /11وبا روش باز آزمایی به ترتیب 2 /44 ،2 /31و  2 /47به دست
آوردند.درایران(شاره وهمکاران ،زیرچاپ) ،ضریب پایایی بازآزمایی کل مقیاس را 2 /41وخرده مقیاس های ادراک کنترل پذیری،
ادراک گزینه های مختلف و ادراک توجیه رفتار رابه ترتیب 2 /2،42 /77و  2 /74گزارش کرده اند .این پژوهشگران ضرایب آلفای
کرونباخ کل مقیاس راو برای خرده مقیاس ها به ترتیب  2 /31 ،2 /34و  2 /77گزارش نموده اند .همچنین این ابزاراز روایی
عاملی ،همگرا وهمزمان مطلوبی در ایران برخوردار است (فاضلی ،احتشام زاده وشیخ شبانی.) 1313 ،
ب) مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی :این پرسشنامه دارای  27سوال بوده با هدف سنجش میزان بخشودگی بین
فردی توسط احتشام زاده،احدی،عنایتی وحیدر( ) 1331طراحی شد .در پژوهش احتشام زاده و همکاران (  ) 1331جهت سنجش
روایی مقیاس بخشودگی بین فردی ،از اجرای همزمان آن با خرده مقیاس بخشودگی در خانواده اصلی  FFSاستفاده شد که
همبستگی بین این دو مقیاس معنی دار بدست آمد .این رابطه حاکی از روایی خوب این مقیاس می باشد .همچنین پایائی
پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .درقسمت آمار توصیفی با استفاده ازشاخص
های فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار به توصیف متغیرهای مورد مطالعه و درقسمت آمار استنباطی با استفاده ازضریب
همبستگی رگرسیون چند متغیره و پیرسون به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شده است.
 .3جداول
در این پژوهش تعداد  333نفر (  177نفر پسر و  117نفر دختر) از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان گلستان که
در سال تحصیلی  12 – 14مشغول به تحصیل بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول  :9میانگین و انحراف معیار نمرات انعطاف پذیری و مولفه های آن

متغیر

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

جایگزین ها

333

24.22

22.22

73.13

3.71

کنترل

333

17.22

71.22

37.24

2.43
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جایگزین هایی برای رفتارهای

333

13.22

2.22

2.73

1.22

انسانی
333

انعطاف پذیری

113.22

77.22

12.47

12.41

جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات بخشودگی بین فردی و مولفه های آن

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

متغیر
ارتباط مجدد و کنترل انتقامجویی

333

17.22

73.22

21.31

7.73

کنترل رنجش

333

2.22

23.22

13.17

3.21

درک و فهم واقع بینانه

333

4.22

24.22

13.23

3.21

بخشودگی بین فردی

333

37.22

31.22

22.12

3.13

جدول :3خالصه تحلیل رگرسیون مولفه های انعطاف پذیری

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

مرحله

2/113

2/213

a

1

درجات آزادی

 Fتغییر

سطح
معناداری

 1و 332

7/321

2/237

جدول  :4جدول ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل با بخشودگی

متغیر

ضرایب استاندارد نشده

عنوان متغیر

ضرایب

T

استاندارد
B

خطای
استاندارد

عدد ثابت ( )Constant

728317

28744

X1

جایگزینها

28123

28272

X2
X3

کنترل
جایگزینهایی برای رفتارهای انسانی

a

سطح
معناداری

Beta
228277

28222

28113

28212

28234

28231
a
28211

18234
-28321

28123
28471

a

جدول  :5نتایج تحلیل آزمون پیرسون برای ضریب همبستگی انعطاف پذیری شناختی(متغیر پیش بین) با بخشودگی بین فردی

متغیر پیش بین

متغیر مالک

تعداد

مr

جایگزین ها

بخشودگی

333

2/713

کنترل

بخشودگی

333

2/327

df

میزان
خطا ()α

332

2 /27

332

2 /27

بr

میزان
خطا ()α

Sig

2/234

2/27

2/213

2/234
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جایگزین هایی برای
رفتارهای انسانی

بخشودگی

333

2/147

انعطاف پذیری

بخشودگی

333

2/747

2/234
332

2 /27

332

2 /27

2/234

2/27
2/27

2/737
2/222

 .4یافته ها
یافتههای (جدول  ) 1میانگین و انحراف معیار نمرات انعطاف پذیری و شاخص های آن را نشان میدهد .همانگونه که
مالحظه می شود میانگین نمرات جایگزین ها (  ،) 73 /13کنترل (  ) 37 /24و جایگزین هایی برای رفتارهای انسانی ( ) 1 /22
می باشد .میانگین وانحراف معیار نمرات کلی انعطاف پذیری  12 /41و  12 /47و کمترین نمره  77و بیشترین نمره  113بوده
است.
یافتههای (جدول  ) 2میانگین و انحراف معیار نمرات بخشودگی بین فردی و شاخص های آن را نشان میدهد .همانگونه
که مالحظه می شود میانگین نمرات ارتباط مجدد و کنترل انتقامجویی (  ،) 21 /31کنترل رنجش (  ) 13 /17و درک و فهم واقع
بینانه (  ) 13 /23می باشد .میانگین وانحراف معیار نمرات کلی بخشودگی بین فردی  22 /12و  3 /13و کمترین نمره  37و
بیشترین نمره  31بوده است .معادله رگرسیونی فوق به شیوه گام بهگام انجام شده است.
همانطور که در (جدول  ) 3مشاهده می شود همبستگی کلی بین متغیرهای تحقیق برابر با  2 /113می باشد که نشان
دهنده همبستگی ضعیفی بین متغیرهای تحقیق می باشد .همچنین مقدار ضریب تعیین برابر است با ،R2 =2 /213 :به این
معنی که مولفههای انعطاف پذیری تا  1 /3درصد میتوانند بخشودگی را توصیف کنند .هم چنین مقدار  Fحاصل از تحلیل
واریانس بیانگر معنی دار بودن رگرسیون می باشد(  332( = 7 /321 ،P < 2 /27و .) F) 1
همانگونه که از (جدول  ) 7مالحظه می شود تمامی مولفه های انعطاف پذیری از مدل رگرسیونی حذف شدند وتنها مولفه
جایگزین ها در مدل رگرسیونی باقی ماند تا سهمی از بخشودگی را تبیین نمایند .به این ترتیب رگرسیون خطی فوق به میزان
 1 /3درصد میتواند مقدار بخشودگی را پیش بینی می کند .با توجه به ضریب بتا ،به ازای یک واحد تغییر در نمرات جایگزینها،
انحراف معیار نمرات بخشودگی به میزان (  ) 2 /113واحد تغییر خواهد کرد.
(جایگزینها)  =72/317 +2 /123بخشودگی

Y = a + b1x1

همانطور که در (جدول  ) 7آمده است برای آزمون ا ین فرضیه از آزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است ،نتایج
بدست آمده نشان می دهد چون ضریب همبستگی محاسبه شده برای رابطه انعطاف پذیری شناختی و بخشودگی در دانش
آموزان (  ) 2 /747با اطمینان  %17از ضریب همبستگی جدول بحرانی (  ) 2 /234بزرگتر است و مقدار سطح معنیداری ( ) 2 /222
کوچکتر از سطح خطای  2 /27می باشد ،بنابراین فرضیه صفر رد می شود و فرضیه تحقیق تایید می گردد و نتیجه می گیریم
که از لحاظ آماری رابطه معنادار است یعنی بین انعطاف پذیری شناختی و بخشودگی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان
گلستان رابطه معناداری وجود دارد .نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی بوده یعنی هر دو توأمان افزا یش یا کاهش
مییابند ،شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح ضعیف قرار دارد .بنابرا ین فرضیه اول پـژوهش مـورد تأیید قرار میگیرد ،به
ا ین مفهوم که تغییرات در انعطاف پذیری شناختی باعث ایجاد نوسـان در متغیروابسته( عدم تحمل بالتکلیفی ) خواهد بود .یعنی
با افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده ،بخشودگی افزایش و با کاهش انعطاف پذیری شناختی ،بخشودگی کاهش می یابد.
همچنین ضریب همبستگی محاسبه شده برای رابطه جایگزین ها (  ،) 2 /713کنترل (  ) 2 /327و جایگزین هایی برای رفتارهای
انسانی(  ) 2 /147با بخشودگی با اطمینان  % 17از ضریب همبستگی جدول بحرانی (  ) 2 /234بزرگتر است و مقدار سطح معنی -
داری کوچکتر از سطح خطای  2 /27می باشد ،بنابراین نتیجه می گیریم که از لحاظ آماری رابطه معنادار است یعنی بین
انعطاف پذیری شناختی و بخشودگی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.
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 .5بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با بخشودگی بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین
انعطاف پذیری شناختی و خرده مقیاس های آن با بخشودگی بین فردی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان گلستان
همبستگی مثبت معنی داری وجود دارند .یعنی با افزایش انعطاف پذیری شناختی ،بخشودگی بین فردی دانش آموزان نیز
افزایش می یابد و بالعکس .همچنین مقدارسطح معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن برای رابطه مولفه انعطاف پذیری
شناختی(جایگزین ها) با بخشودگی دانش آموزان کوچکتر از  2 /27می باشد بنابراین با  %17اطمینان می توان نتیجه گرفت که
بین مولفه ی جایگزین ها با بخشودگی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد .این یافته با نتایج یافته های برزگر ( ،) 1317
صفاری نیا ،محمدی و افشار (  ،) 1317تقی زاده و فرمانی(  ،) 1312سلطانی و همکاران (  ،) 1312الولر راو و پیفری( ) 2222وسلز و
هارگریو(  ) 1113از این منظر که دریافته های مطالعات مورد اشاره فرضیه های پزوهش به اثبات رسیده است همسو و همخوان
می باشد.
یکی از محدودیت های پژوهش حاضر عدم تعمیم نتایج به جمعیت های بالینی است .پژوهش حاضر بر روی یک نمونه
دانش آموزی ( مقطع متوسطه دوم) بوده است و پژوهش های بعدی می توانند وجود این ارتباط را در نمونه های گسترده تری
مورد بررسی قرار دهند .پیشنهاد می گردد در پژوهش های آینده مطالعات بیشتری در زمینه خانواده های دانش آموزان
خصوصا موضوعاتی نظیر رابطه بخشودگی والدین با انعطاف دانش آموزان انجام شود.
با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مدارس پیشنهاد می شود جهت افزایش میزان انعطاف پذیری و روحیه
بخشودگی در دانش آموزان کالس های فوق برنامه آموزش انعطاف پذیری روانشناختی برای آنها درنظر گرفته شود و
دبیران نیز به عنوان الگو ،بسیاری از خطاهای دانش آموزان را بخشیده و درمورد بخشودگی و مزایای آن به دانش آموزان
آگاهی دهند .همچنین توصیه می شود وزارت آموز وپرورش از معلمان با برخورداری از روحیه بخشودگی و انعطاف باالتر
دعوت به همکاری شود .تا دانش آموزان در شرایط خوب روانی تربیت و آموزش دریافت نمایند .و با توجه به اهمیت موضوع
برای خانواده های دانش آموزان کالس های آموزشی توجیهی درمورد انعطاف پذیری و بخشودگی بین فردی گذاشته شود.
 .6تقدیر و تشکر
تشکر و قدردانی از چراغ راه و هدایتگر مسیر؛ مقام ارزشمند استاد ارجمند ،سرکارخانم دکتر ملیحه خسروی عضو هیئت
علمی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شمس گنبد و از همه معلمان و اساتید مهربان بابت بذل دانش ممنون و سپاسگزاریم
همچنین از همه دانش آموزان گروه نمونه بابت همکاری و پاسخگویی به سواالت مراتب سپاس و امتنان را داریم.
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