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 چکيده

 پذیری شناختی از جمله مهم ترین متغیرهایی است که با مشکالت سالمت روانی همبستگی دارد. هدفانعطاف زمينه و هدف:

 ای  نوجوانان است. شناختی و تاب آوری با راهبردهای مقابله پذیریپژوهش حاضر بررسی رابطه بین انعطاف

باشد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی روش پژوهش توصیفی و طرح همبستگی می روش بررسی:

ن با گارموولجدس ساانفر بر  202اد تعد ،نمونهب نتخاای ابرشهرستان اردستان بودند.  1395-96مشغول به تحصیل در سال 

های مورد نظر مدارس انتخاب شد. درمرحله بعد، پس ازاجرای پرسشنامهین ـبای از فی طبقهدتصای نمونهگیرده از روش ستفاا

رهای ورود نفر کاهش یافت. معیا 110دلیل عدم داشتن نشانگان شکست عاطفی از پژوهش حذف گردیدند و این تعداد به به 

به مطالعه عبارت بود از: داشتن روابط عاطفی با جنس مخالف، داشتن تجربه ی شکست، رضایت از همکاری در تکمیل پرسشنامه 

 ها. افراد با تکمیل مقیاس انعطاف پذیری شناختی، مقیاس راهبردهای مقابله ای ،مقیاس تاب آوری، در پژوهش شرکت کردند. 

( داشت و با افزایش P<0/05بین انعطاف پذیری شناختی با تاب آوری رابطه معنادار مثبتی وجود )اد یافته ها نشان دیافته ها: 

ای کارآمد یافت. هم چنین بین انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای مقابلهانعطاف پذیری شناختی، میزان تاب آوری افزایش می

 (. P<0/05نادار منفی وجود داشت )رابطه مثبت و با راهبردهای مقابله ای ناکارآمد رابطه مع

های آموزشی به دختران مبتال به سندرم شکست عاطفی در افزایش در نتیجه گیری پژوهش لزوم برگزاری کارگاه نتيجه گيری:

 به کارگیری انعطاف پذیری و راهبردهای مقابله ای کارآمد آورده شده است.

 .های مقابله ای، سندرم شکست عاطفیهبردانعطاف پذیری شناختی، تاب آوری، را :یديکل واژگان

 

 

 

 

 ای رابطه انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری با راهبردهای مقابله

 در دختران مبتال به سندرم شکست عاطفی

 

3زهره مهدوی نيسيانی، 2محمد عسگری، 1عبداهلل کمالی
*

 

3 



 

 20 -29صفحات  | 1399 زمستان|   15شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 

 مقدمه

 شتریدر جامعه ب یتوجه به مسائل روانشناخت تیو اهم باشدیم شیاز پ شیب وعیامروزه مشکالت سالمت روان در حال ش

 یوان. نوجباشندیاز اقشار حساس و در معرض خطر م یکینبوده و  یمسئله مستثن نیاز ا زی. دختران نوجوان نکندیم داینمود پ

 یبرا اتمام رابطه عاشقانه ای یعاطفرا باخود دارد. سندرم شکست ییهاتعارض و بحران هبوده ک یبزرگسالبه  یدوران گذر ازکودک

 سالمت یارتقا یبان تواندیمکه  ابدییروابط او گسترش م رسد،یم یکه فرد به نوجوان ی[ . زمان1]راستیاجتناب ناپذ ینوجوان، امر

 یحساس و در خطر در مشکالت عاطف یهاکه دختران از گروه دهندیمها نشان [. پژوهش2باشد ] یو یروانشناخت بیآس ایروان 

(  است. Love trauma syndrome) یمشکالت، سندرم شکست عاطف نیاز ا یکی[. 3شود] ژهیبه آنان توجه و دیهستند و با

 ق،یعم یاامنو خشم، احساس ن ی: افسردگرینظ یه است و عالئمشد ییشناسا Rosseبار توسط  نینخست یسندرم شکست عاطف

مانند  یکیزیف یهانشانه زه،یاز دست دادن تمرکز و انگ ،یریپذبیآس ،یقراریب ،ینیبدب ،یدیگناه، هراس، ناام ،یاحساس درماندگ

[. 4]کندیم دیرا تول یحرکت-یکالم یو کند یحوصلگیب ،یجنس لیم راتییتغ ،یو پرخور ییاشتهایخواب، ب ینظمیسردرد و ب

عوامل  ر،یاخ یها[. درسال5است ] یو سبک دلبستگ یتیشخص یهاتیاز خصوص یبیترک یشکست عاطف مسندر یهاهمبسته

مختلف ارتباط دارد،  یکه با مشکالت روانشناخت یعوامل شناخت نیاز ا یکی[. 6اند]شده لیسندرم دخ نیدر ا زین یشناخت

 لیتعد یو انعطاف برا ینشان از سازگار یشناخت یریپذ[. انعطاف7]باشدی( مCognitiveflexibility) یشناخت یریپذانعطاف

رفتار را دارد  هیمتفاوت و توج یهانهیو ادراک گز یریپذاز سه عامل ادراک، کنترل ریمتغ نیا نی. همچنباشدیافکار ناسازگار م

[. از 9شود] یم انیجودانش یتاب آور یو ارتقا یمنجر به کاهش افسردگ ینشان داده که آموزش انعطاف شناخت قاتی[. تحق8]

مقابله با فشار  یی( است که به عنوان تواناResilience) یآوربا مسائل روان در ارتباط باشد تاب تواندیکه م گرید میجمله مفاه

 چالش ای دیتهد طیموفق با وجود شرا یسازگار امدیپ ای تیظرف ند،یفرآ یآورتاب گر،ید فی[. در تعر11-10]شودیشناخته م یروان

[. 13دارند] زین یترمطلوب یآورکسب کردند، تاب ینمره باالتر یکه در انعطاف شناخت یها نشان دادند کسان[. پژوهش12]باشدیم

مجموعه  یعنی( است. مقابله Coping strategies) یامقابله یتنش، راهبردها طیدر شرا کنندهتیاز عوامل حما گرید یکی

[. 14]دهدیانجام م یو درون یطیمح طیشرا یابیارز یبرا یزمان احساس فشار روان درکه شخص  یو رفتار یشناخت یهاتالش

است  یو رفتار یمدار، شامل اعمال شناختمسئله ی. راهبردهاباشدیمدار مو مسئله مدارجانیمقابله شامل دو نوع ه یراهبردها

 کندیبه فرد کمک م مدار،جانیه یو راهبردها دهدیمسئله انجام م رییزا است به جهت تغاسترس تیعکه در موق یکه فرد زمان

[. 15کند] میما را تنظ جاناتیخود را کم و ه یجانیتنش ه ند،یآیزاها بوجود مکه توسط استرس یجانیه یکه زمان بروز آشفتگ

ها [. پژوهش16]است ترکیمدار به سالمت روان نزد جانینسبت به ه که سبک مقابله مساله مدار دهندینشان م قاتیتحق نیهمچن

 یرابطه عاطف ی( نشان دادند که فروباش1391و همکاران ) ی[. اکبر18-17کردند] دییتا یارتباط راهبرد مقابله را با انعطاف شناخت

شواهد آورده شده، پژوهش حاضر انجام شد  [. با توجه به19]گرددیم یدر فرد قربان بیمنجر به آس کیحادثه ترومات کیبه عنوان 

در دختران مبتال به سندرم  یامقابله یبا راهبردها یآورو تاب یشناخت یریپذانعطاف نیب اینکته بپردازد که آ نیا یتا به بررس

دختران مبتال به  یامقابله یرا بر راهبردها یآورو تاب یشناخت یریپذانعطاف ریرابطه وجود دارد؟  و سهم تاث یشکست عاطف

 چقدر است؟ .  یشکست عاطفسندرم 

 

 یبررس روش
 یدانشگاه شیدانش آموزان دختر پ هی. جامعه پژوهش کلباشدیم یو از نوع همبستگ یفیپژوهش حاضر توص یاجرا روش

با  نگارمو ولجد سساا بر نفر 202 ادتعد نمونه بنتخاا ایبرشهرستان اردستان بودند.  1395-96درسال  لیمشغول به تحص

 نیپرسشنامه ها به داوطلب عیانتخاب شدند. در مرحله بعد، قبل از توز مدارس نیاز ب ایطبقه فیدتصا ینمونهگیراز روش  دهستفاا

پژوهش  نیآن ها ندارد واطالعات حاصل از ا یبرا یضرر ایگونه نفع  چیپژوهش ه نیحاصل از ا جیخاطر داده شد نتا نانیاطم

اده به آن ها د یدر مورد نحوه پاسخ ده یحاتیشد و توض عیماند. ابتدا به شرکت کنندگان پرسشنامه ها توزخواهد  یمحرمانه باق

از  یتعداد ،یمقابله ا یو راهبردها یتاب آور ،یشناخت یریانعطاف پذ ،یسندرم شکست عاطف یهاپرسشنامه یشد پس از اجرا

 یارهای. معافتینفرکاهش  110تعداد به  نیو ا دندیاز پژوهش حذف گرد یعدم داشتن نشانگان شکست عاطف لیدل دانش آموزان به
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 ،یمالحظات اخالق تیشکست، و جهت رعا یبا جنس مخالف، داشتن تجربه یبودند از: داشتن روابط عاطفعبارت ورود به مطالعه 

 نانیکسب شد. به گروه نمونه اطم ها یآگاهانه از آزمودن تیاهداف و روش پژوهش، جلب رضا حیخود و توض یپژوهشگر با معرف

روشن، اطالعات مربوط  حاتیتوض انیها، با بقبل از ارائه پرسشنامه نیخواهد ماند، همچن یباق رمانهداده شد که اطالعات آنان مح

از شرکت  باشند لیدر هر زمان که ما توانندیاعالم کرد که م هایو پژوهشگر به آزمودن دیبه پژوهش به اطالع شرکت کنندگان رس

سه جل کیکنندگان از شرکت کیهر  یبرا ق،یان جهت شرکت در تحقیدانشجو تیانصراف دهند، عالوه بر جلب رضا قیدر تحق

پرسشنامه  نیشد. همچن تیرعا APA یبراساس اصول اخالق یاخالق نیمواز تیبرگزار شد، در نها یبصورت گروه یهیتوج

ه ب نبود یبوم ریو غ یبوم ت،یتأهل، سال ورود به دانشگاه، جنس تیعسن، وض یرهایجهت مشخص شدن متغ یمشخصات فرد

 شدند.  لیتحل SPSS-20دادها با نرم افزار  تیعمل آمد. درنها

 هیو سنجش شدت ضربه عشق ته ییشناسا ی( برا1999توسط راس ) اسیمق نیا (:LTIراس ) یشکست عاطف اسيمق

خود،  یدارد و فرد بر اساس تجربه ضربه عشق نهیاست که هر ماده چهار گزشده  لیاز ده ماده تشکپرسشنامه  نیاست. ا شده

فراهم  یو رفتار یشناخت ،یجانیه ،یجسم یآشفتگ زانیاز م یکل یابیزار کی اسیمق نی. اکندیم را انتخاب نهیگز نیترمناسب

 تیاز جمع ینفر 48گروه  کیدر اسیمق نیا یدرون یهمسان بیعنوان نقطه برش در نظر گرفته شده است. ضربه  20. نمره کندیم

است به دست آمده 83/0 هفتهکی صلهفابه  ییگروه با روش بازآزما نیاعتبار آن در هم بیضر نی. همچنباشدیم81/0 ییدانشجو

 بدست آمد. 76/0کرونباخ برابر  یبه روش آلفا ییایپا بیضر ی[. در پژوهش کنون4،20]

و با هدف  1997( در سالFrydenberg) دنبرگیتوسط فرا اسیمق نیا (:ACSنوجوانان ) یمقابله ا یراهبردها اسيمق 

 3 یدارا یاماده18است. فرم شده  یالزاروس طراح هینظر یو بر مبنا ساله 18تا  12تر نحوه مقابله در نوجوانان سنجش گسترده

یک راهبرد  ییا ناکارآمد یکارآمد اسیند و هر مقاشده یبندطبقه ای¬مقابله یراهبردها یسبک کل 3است که در  اسیمق ریز

. رندیگیقرار م یسبک کل کیفقط در  هیو بق رندیگیراهبرد، دو راهبرد در دو سبک قرار م 18سنجد. از بین را میای مقابله

 "دهم¬یل را انجام معم نیا شهیهم" 5تا  "دهم¬ینمعمل را انجام  نیا" 1از  یکرتیل ای¬نهیچند گز فیط کیبر اساس  یآزمودن

 ی( با بررس1386دادستان و همکاران ) رانی[. در ا21]  شوندیم یگذار نمره 5تا  1از  بیبه ترت ها¬نهیو گز کندیم یگذارعالمت

 بیضر یکنون هش[ در پژو22بوده است.] 71/0آن ییبازآزما بیو ضر 88/0کرونباخ آن  یآلفا بیضر ،ینفر 799نمونه  یرو

 بدست آمد. 88/0کرونباخ برابر  یآلفا به روش ییایپا

ابزار  کیشده و  جادیا 2003( در سال Conner & Davidson) دسونیویتوسط کانر و د اسیمق نیا :یتاب آور اسيمق

 اسیمق نیا یگذارشده است. دامنه نمره  نیدرست تدو شهیاز کامال نادرست تا هم یادرجه 5 فیط کیاست که در  یاهیگو 25

 یشتریب یآورو هرچه نمره فرد باالتر باشد، تاب باشدیم 100و حداکثر آن  فرآزمون ص نیا یاست. حداقل نمره برا125 تا 25 نیب

 یآورتاب اسیمق ییایو پا ییروا نییتع یبرا رانی[. در ا23]شوندیآور محسوب مجزو افراد تاب 60نمره باالتراز  یدارد. افراد دارا

در  [.24به دست آمد ] 0/89و64/0 بیبه ترت ییایو پا ییروا بیکرونباخ بهره گرفته شد و ضر یااز روش آلف دسونیویکانر و د

 بدست آمد. 78/0کرونباخ برابر  یبه روش آلفا ییایپا بیضر یپژوهش کنون

( در Dennis  & Vander Walو وندروال ) سیاز دن یابزار خودگزارش کی  (CFI) :یشناخت یریانعطاف پذ اسيمق

چالش و  یفرد برا تیکه در موفق یشناخت یریپذ انعطافاز  ینوعسنجش  یبراو  باشدیم سوال 20 یدارااست  که  2010سال 

سخت  یهاتیموقعدرک به لی: الف( مسنجدیعامل را م 3که  رودیالزم است به کار م رافکار ناکارآمد با افکار کارآمدت ینیگزیجا

 ییها؛ ج( تواناو رفتار انسان یزندگ یدادهایرو یبرا نیگزیجا هیتوج نیچند درک ییب( تواناکنترل ابلق یهاتیعنوان موقعبه 

پرسشنامه با پرسشنامه  نیهمزمان ا ییروا نی[. همچن6است]سخت  یهاتیموقع یبرا نیگزیجا شاملحل راه نیچند جادیا

 نیو راب نیمارت یانعطاف شناخت اسیآن با مق یهمگرا ییبود و روا 35/0مان دوم و در ز 39/0( در زمان اول 1996بک ) یافسردگ

 91/0و زمان دوم  90/0در زمان اول  باخکرون یپرسشنامه با روش آلفا ییبدست آمد. روا 75/0و بار دوم  73/0( در بار اول 1995)

همزمان آن را با پرسشنامه  ییو روا 67/0 یآورسشنامه تابآن را  با پر یهمگرا یی( روا1392شاره و همکاران ) رانیبدست آمد. در ا

[. 25آمد] تبدس 71/0و  90/0 بیبه ترت ییبازآزما بیکرونباخ و ضر یآلفا نیبرآورد کردند. همچن 50/0( 1995بک ) یافسردگ

 بدست آمد.  84/0کرونباخ برابر  یبه روش آلفا ییایپا بیضر یدر پژوهش کنون
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 ،ی)فراوان یفیاز آمار توص یریو بهره گ SPSS20داده ها با استفاده از نرم افزار  ،یشناخت تیعاطالعات جم یاز بررس پس

 regressionچندگانه ) ونی( و رگرسPearson correlation) رسونیپ یهمبستگ ی( و استنباطاریو انحراف مع نیانگیم

Multipleنرمال بودن  یبه منظور بررس نینظر گرفته شد. هم چندر   05/0 یدار یمعن طحقرار گرفتند. س لیو تحل هی( مورد تجز

آزمون در تمام  ی( استفاده شد. سطح معنادارKolmororov-Smirnovf) رنوفیاسم -پژوهش از آزمون کولموگروف یرهایمتغ

از  هیفرض یجهت بررس توانیو م استها داده عینرمال بودن توز یکه نشان دهنده  باشدی( مp>0/05) 05/0از  ترشیب رهایمتغ

 استفاده نمود.  یپارامتر یهاروش

 یشناخت تيجمع یها افتهی

 تعداد سن تحصیالت جنسیت

 110 21-16 پیش دانشگاهی دختر

 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها -1جدول 

 

 به عنوان سطح معنی دار Pearson،05/0>pآزمون همبستگی 

 اسميرنوف –نتایج آزمون کولموگروف  -2جدول

  آمارهZ سطح معناداری

 انعطاف پذیری شناختی 027/1 91/0

 تاب آوری 460/1 92/0

 راهبرد مقابله ای کارآمد 060/1 25/1

 راهبرد مراجعه به دیگران 031/1 51/1

 راهبرد ناکارآمد 049/1 54/1

 نتایج آزمون همبستگی پيرسون فرضيه اول -3جدول

  ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری

 انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای مقابله ای /.373 000/0

 انعطاف پذیری شناختی و راهبردکارآمد 269/0 000/0

 انعطاف پذیری و راهبرد مراجعه به دیگران -0/.238 000/0

 انعطاف پذیری و راهبرد ناکارامد -135/0 000/0

 به عنوان سطح معنی دار Pearson ،05/0>pآزمون همبستگی 

 

پذیری شناختی با ی پیرسون بین انعطافداری ضریب همبستگ( مقدار بدست آمده از سطح معنی3بر اساس جدول )

توان گفت بین . لذا می(P<0/05)کمتر است  05/0از راهبردهای مقابله ای دختران مبتال به سندرم  شکست عاطفی برابر است 

م یپذیری شناختی و راهبردهای مقابله ای رابطه وجود دارد. با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی، نوع رابطه مستقانعطاف

مبتال به دختران  پذیری شناختی افزایش یابد، راهبردهای مقابله ای کارآمدباشد و بدین معناست که هرچه میزان انعطافمی

 و میزان استفاده از راهبردهای مقابله ای ناکارآمد کاهش می یابد.  سندرم شکست عاطفی 

 متغیرها میانگین نمرات میانگین خطای استاندارد حداقل نمره حداکثرنمره

 پذیری شناختی انعطاف 85/27 127/2 33 33

 راهبردهای مقابله ای 82/203 443/2 155 219

 تاب آوری 23/125 324/2 50 82
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 نتایج آزمون همبستگی پيرسون فرضيه دوم -4جدول

 متغیر ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری

 تاب آوری و راهبردمقابله ای به صورت کل 326/0 000/0

 تاب آوری و راهبردکارآمد 275/0 000/0

 تاب آوری و راهبرد مراجعه به دیگران -245/0 000/0

 تاب آوری و راهبرد ناکارامد -141/0 000/0

 ربه عنوان سطح معنی دا Pearson ،05/0>pآزمون همبستگی 

 

ای داری ضریب همبستگی پیرسون بین تاب آوری و راهبرد مقابلهبراساس جدول فوق، مقدار بدست آمده از سطح معنی

توان لذا با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می (.P<0/05)باشد می 05/0کارآمد دختران مبتال به سندرم شکست کمتر از 

مد دختران مبتال به سندرم شکست عاطفی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؛ بدین ای کارآگفت بین تاب آوری و راهبرد مقابله

شود. همچنین با توجه به اینکه نتایج ای کارآمد بیشتر استفاده میمعنی که هرچه میزان تاب آوری بیشتر شود، راهبرد مقابله

پذیری شناختی ری منفی است، بنابراین بین انعطافهمبستگی بین تاب آوری و راهبرد مراجعه به دیگران و راهبرد ناکارآمد مقدا

و راهبرد مراجعه به دیگران و راهبرد ناکارآمد دختران مبتال به سندرم شکست عاطفی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد؛ بدین 

هش یابد، میزان به افزایش یابد، میزان استفاده از این راهبردها کاهش و هرجه تاب آوری کاکه هر چه میزان تاب آوری معنی

 یابد.کارگیری راهبرد مراجعه به دیگران و ناکارآمد افزایش می

 نتایج آزمون رگرسيون چندگانه -5جدول

 دار به عنوان سطح معنی Multiple ،05/0>pآزمون رگرسیون 

 

ای دختران مبتال به سندرم آوری بر راهبردهای مقابلهپذیری شناختی و تابدر جدول فوق به بررسی سهم تاثیر انعطاف

با توجه به جدول ، مقدارضریب رگرسیون پذیری شناختی است. شکست عاطفی پرداخته شد. لذا متغیر پیش بینی کننده، انعطاف

(بوده و مثبت است. نوع تاثیرپذیری آن 239/1ای کارآمد )( و راهبرد مقابله914/1ی برابر با )مربوط به متغیر راهبردهای مقابله ا

پذیری باشد. در مدل رگرسیونی فوق با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، به ازای یک واحد افزایش در متغیر انعطافمستقیم می

پذیری یابد. متغیر انعطافمیافزایش  239/1کارآمدای د مقابلهواحد و راهبر 915/1میزانبه شناختی، راهبردهای مقابله ای 

پذیری شناختی با راهبردهای انعطاف Fدرصد از تغییرات راهبردهای مقابله ای را دارد. مقدار آماره  036/0شناختی توان تبیین 

توان باشد. براین اساس میدرصد می 95کفایت مدل در سطح اطمینان  ( که نشان دهندهP< 0/05است) 05/0ای کمتر از مقابله

 پذیرفت که مدل توان تبیین بخشی از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را دارد.

 آماره F ضریب بتا
خطای استاندارد پیش 

 بینی

ضریب تعیین 

 تعدیلی

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 همبستگی
 

914/1 669/3 097/10 046/0 065/0 373/0 
راهبردهای مقابله 

 صورت کل ای به

239/1 992/2 158/10 036/0 053/0 269/0 
راهبرد مقابله ای 

 کارآمد

255/1 329/2 144/10 33/- 44./ 238/0- 
راهبرد مقابله ای 

 مراجعه به دیگران

125/1 625/2 138/10 41./ 62./ 135/0- 
راهبرد مقابله ای  

 ناکارآمد
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 نتایج آزمون رگرسيون چندگانه-6جدول

 به عنوان سطح معنی دار Multiple  ،05/0>pرسیون آزمون رگ

 

در جدول فوق متغیر پیش بینی کننده، تاب آوری است. با توجه به جدول، مقدارضریب رگرسیون مربوط به متغیر راهبردهای 

باشد. در مدل می ( بوده و مثبت است. نوع تاثیرپذیری آن مستقیم240/1ای کارآمد )( و راهبرد مقابله824/1مقابله ای برابر با )

شناختی، راهبردهای مقابله پذیری رگرسیونی فوق با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، به ازای یک واحد افزایش در متغیر انعطاف

درصد  041/0یابد. متغیر راهبردهای مقابله ای توان تبیین افزایش می 240/1کارآمدای واحد و راهبرد مقابله 824/1میزانبه ای 

 >Pاست) 05/0ای کمتر از پذیری شناختی با راهبردهای مقابلهانعطاف Fغییرات راهبردهای مقابله ای را دارد. مقدار آماره از ت

توان پذیرفت که مدل توان تبیین باشد. براین اساس میدرصد می 95کفایت مدل در سطح اطمینان  ( که نشان دهنده0/05

 غیرهای مستقل را دارد.بخشی از تغییرات متغیر وابسته توسط مت

 

 نتيجه گيری بحث و 
ای  نوجوانان انجام شناختی و تاب آوری با راهبردهای مقابله پذیریبررسی رابطه بین انعطافمطالعه حاضر با هدف بررسی 

شناسایی شده است و عالئمی نظیر: افسردگی و خشم، احساس  (Rosse )نخستین بار توسط راس سندرم شکست عاطفی شد. 

نظمی خواب، های فیزیکی مانند سردرد و بیپذیری، از دست دادن تمرکز و انگیزه، نشانهقراری، آسیبدرماندگی، ناامیدی، بی

های سندرم شکست عاطفی ترکیبی از . همبسته[4]کندحرکتی را تولید می-کالمی حوصلگی و کندیاشتهایی و پرخوری، بیبی

. یکی [6]اندهای اخیر، عوامل شناختی نیز در این سندرم دخیل شده. درسال[5]ست های شخصیتی و سبک دلبستگی اخصوصیت

 (Cognitive flexibilityپذیری شناختی )از این عوامل شناختی که با مشکالت روانشناختی مختلف ارتباط دارد، انعطاف

 .[7]باشدمی

ای های مقابلهآوری و سبکختی با افسردگی، تابسلطانی و همکاران در پژوهشی با هدف تعیین همبستگی بین انعطاف شنا

ای در همبستگی متغیرها دارد ای انعطاف شناختی به این نیتجه دست یافتنند که انعطاف شناختی نقش و واسطهبا نقش واسطه

بیان  (Sezgin2017,و  Esen,Ozcan؛ به نقل از Ozmen ()2006)که یافته پژوهش حاضر نیز مشابه یافته آنان است. عثمان 

دهند، بنابراین طبیعی است که هر فردی تفکر متفاوتی داشته های مختلف پاسخ میهای متفاوتی به پدیدهکرد که افراد به صورت

دهند که این پاسخ های هیجانی و رفتاری مختلف به صورت متفاوتی پاسخ میباشد. افراد در سیستم شناختی خود به محرک

. برخی صاحب نظران مقابله را تالشی فعاالنه حل تنش و ایجاد راهکار کارآمد دانسته که برای [30]د دهها را نشان میانعطاف آن

. یکی از فرضیات پژوهش حاضر این بود که بین انعطاف پذیری شناختی با [10]تمام مراحل تحولی انسان یک ضرورت است

های حاصل از تجزیه و تحلیل پیرسون جود دارد که یافتهراهبردهای مقابله ای دختران مبتال به سندرم شکست عاطفی رابطه و

 آماره F ضریب بتا
خطای استاندارد 

 پیش بینی

ضریب تعیین 

 تعدیلی
 ضریب تعیین

ضریب 

 همبستگی
 

824/1 225/3 023/10 046/0 065/0 326/0 
راهبردهای مقابله 

 ای به صورت کل

240/1 878/2 144/9 036/0 058/0 275/0 
راهبرد مقابله ای 

 کارآمد

326/1 236/2 129/9 033/- 048./ 245/0- 
راهبرد مقابله ای 

 مراجعه به دیگران

201/1 561/2 149/9 041./ 059/0 141/0- 
راهبرد مقابله ای    

 ناکارآمد
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پذیری شناختی و راهبردهای کارآمد و رابطه دار و مثبت بین انعطافآن را تایید کرد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه معنی

در بررسی خود افراد در دار بین انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای ناکارآمد وجود دارد. سلطان و همکاران منفی معنی

کنند که کارایی یا عدم کارایی این راهبردها، نفش مهمی در ای متفاوتی استفاده میهای مختلف از راهبردهای مقابلهموقعیت

و  های رفتاری، شناختیفعالیتمدار بهگردند. راهبردهای مقابله مسالهسالمت روان دارد. راهبردهای مقابله ای به دو شیوه ابراز می

 شود و سبکزا به منظور بهبود بخشیدن پیامدهای آن اطالق میمنظور مواجهه مستقیم هیجانات باعوامل تنیدگیهیجانی به

دهند که افراد با انعطاف ها نشان می[. پژوهش9دهد]مدار که فرد مستقیما هیجانات ناشی از تنیدگی را هدف قرار میهیجان

( همسو 1392(، سلطانی و همکاران )2011[. یافته پژوهش حاضر با یافته فیلیپس )28تری دارند]شناختی باال، توانایی مقابله به

های متعدد زندگی، توان گفت که احتماال افراد با انعطاف شناختی باال، در کنار آمدن با استرس. در تبیین این یافته می9]-[13است

ای کارآمد دارند و میزان به کارگیری راهبردهای مقابله ای ناکارآمد در آنها های باالیی در به کارگیری راهبردهای مقابله توانایی

زاها و تروماهای زندگی توانایی کمتر مشاهده می شود؛ لذا کسانی که انعطاف پذیری شناختی بیشتری دارند، در مورد استرس

 د.دهند و راهبردهای مقابله ای مناسب تری به کار می گیرنبیشتری از خود نشان می

فرضیه ی دیگر این پژوهش به بررسی رابطه تاب آوری و راهبردهای مقابله ای پرداخت که نتایج پژوهش نشان داد تاب آوری 

و راهبردهای مقابله ای کارآمد رابطه مثبت و بین تاب آوری و راهبردهای مقابله ای منفی رابطه معناداری دارند. پژوهش بشارت 

آوری با اثر بر حرمت خود، شایستگی و استحکام شخصی، تحمل عواطف منفی، مهارگری و ب( نیز نشان داد که که تا1386)

توان گفت افـرادی که در . در تبیین این یافته می[29]شودپذیری روانشناختی مرتبط میهای سالمت و آسیبمعنویت با شاخص

بندی شــده را برای های منظم و دستهند، در واقع فعالیتکنمدار استفاده میای مسـالهزا از راهبرد مقابلههای تنیدگیموقعیت

و راهکار برای حل مساله خود دست  گیرند که در نتیجه آن به نوعی راهبردبازسازی دوباره مساله از نظر شناختی به کار می

. [12]داندتهدید یا چالش می( تاب آوری را فرآیند، ظرفیت یا پیامد سازگاری موفق با وجود شرایط 1990گارمزی ). [31]یابندمی

شود و راهبردهای ناکارآمد و مدار انتخاب میآوری بیشتر باشد، راهبردهای مسئلههر چه سطح تابدهد که مطالعات نشان می

آوری یک مفهوم مهم در روانشناسی بوده که در تحقیقات مختلف نقش این مفهوم به عنوان یک تاب. [32]یابدمنفی کاهش می

توان . در تحقیقی مشخص شد که می[33]در جهت کاهش مشکالت روانشناختی بررسی و بر اهمیت آن تاکید شده استپیش بین 

توان به دختران مبتال به سندرم شکست عاطفی در کاربرد راهبردهای آوری و افزایش حمایت اجتماعی میبا آموزش سطوح تاب

 .[7]توانند برای افراد مبتال به سندرم شکست عاطفی موثر باشنددرمانی می هایها و روش. در کل آموزش[4]مقابله بهتر کمک کرد

از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به تک جنسیتی بودن جامعه ی پژوهش، کاهش میزان دقت شرکت کننده ها به 

قیق بر درستی پاسخگویی دلیل زیاد بودن شمار سواالت و طوالنی شدن زمان اجرای آن و هم چنین عدم امکان اعمال کنترل د

 آزمون شوندگان اشاره کرد، چرا که پرسشنامه نظر و عقاید شخصی را مورد سنجش قرار می داد.

 

 نتيجه گيری
پذیری شناختی و تاب آوری باال با راهبردهای دار و مثبت بین انعطافدر یک نتیجه گیری کلی می توان بیان کرد رابطه معنی

دار بین انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری پایین با راهبردهای ناکارآمد وجود دارد. به بیان دیگر کارآمد و رابطه منفی معنی

دهند زاها و تروماهای زندگی توانایی بیشتری از خود نشان میکسانی که انعطاف پذیری شناختی بیشتری دارند، در مورد استرس

 و راهبردهای مقابله ای مناسب تری به کار می گیرند.

و نیز آموزش و پر.رش بهداشت روانی های سازمانگذاری در سیاستبایستی مشابه  هایو پژوهشپژوهش  ایننتایج ابراین بن

های آموزشی برای ارتقا انعطاف شناختی تا با برگزاری کارگاه مورد توجه قرارگیردو مشاوران  به منظور آموزش و راهنمایی والدین

 در طول زمان بهبود یابد. عالئم مبتال به سندرم شکست عاطفی در مدارس آوری دختران و تاب
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 تشکر و قدردانی

 کلیه دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی این شهرستان آموزش و پرورش شهرستان اردستان و  ریاست محترم از بدینوسیله

منافع توسط گونه تعارض گردد. هم چنین هیچ می تشکر یاری رساندند، صمیمانه را پژوهشگران مطالعه، این انجام در که

 نویسندگان وجود ندارد.
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