
 

 

 

 

 انعطاف پذیری از دیدگاه روان شناسی تحولی
 1مهديه سادات خشوعي

 چكيده
 رود، در خانواده، محیط کار و درزندگی همیشه مطابق با انتظارات ما پیش نمی

را  شویم، روابط پایان می پذیرد، فرزندانمان خانههمسایگی خود با مشکالتی مواجه می
دی شویم و باألخره گاهی مرگ، افرایم، بیمار میدهکنند، شغلمان را از دست میترک می

ا این ها خودمان را بگیرد، اما با این وجود، اکثر ما انسانکه دوستشان داریم را از ما می
ر ی وجود انعطاف پذیری درسد این سازگاری نشانهکنیم. به نظر میتغییرات سازگار می

ته در بین آسیب شناسان تحولی یاف ایما باشد. انعطاف پذیری که امروزه جایگاه ویژه
ت در شود که باعث ایجاد سازگاری یا انطباق مثباست، به عنوان فرایندی پویا تعریف می

شود. انعطاف پذیری ساختاری است چند بُعدی که در شرایط ناگوار یا تروماتیک می
ی اقتصاد –تحول آن عوامل ژنتیکی )مانند هوش( و محیطی )مانند پایگاه اجتماعی

های شخصی خانواده( متعددی نقش دارند. در واقع افراد انعطاف پذیر با داشتن ویژگی
ی ساالن)مانند خودکارآمدی و شادمانی( و اجتماعی )مانند والدین صمیمی و وجود بزرگ

ردی های بین فمند به ارتقاء رفاه کودک هستند( نه تنها از مهارتخارج از خانواده که عالق
ی ه ریزتند، بلکه کنترل بیشتری در زنـدگی داشته و فـعاالنه به برنامخوبی برخوردار هس

 پردازند. برای غلبه بر حوادث می

 

 هاكليد واژه
 انعطاف پذیری، روان شناسی تحولی

 

 2تاریخچه و مفهوم انعطاف پذیری

                                        
 دانشگاه اصفهان -دانشجوی دکترای روان شناسي 1

2- Resilience 

 تربيتي وهشنامهپژ
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 بجنورد
 تابستان – نوزدهمشماره 
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ای در آسیب شناسی تحولی و بهداشت امروزه انعطاف پذیری جایگاه ویژه
های پذیری به سالی انعطافا تحقیقات ابتدایی در زمینهروانی یافته است، ام

در  1ترین این تحقیقات، نورمن گارمزیگردد. در یکی از مهمبر می 1970و  1960
به  1979در سال  3مایکل راتر و 1974در سال  2و جیمز آنتونی 1974سال 

نی وجود گروهی از کودکان پی برد که علی رغم قرار گرفتن در معرض خطر )یع
ای مبتال بودن والدین به اسکیزوفرنی( به طور تعجب آوری الگوهای سازگارانه

 از فقر، عدم ثبات دادند. کودکانی که علی رغم فشار روانی باال )ناشینشان می
مانند ابتال آنان به اسکیزوفرنی و  روانى والدین مشکالت جدى سالمت، خانواده

منحصر به فردی همچون خالقیت باال و  هایها و ویژگیدارای توانایی افسردگی(
یا شکست  4شایستگی بودند. به این ترتیب بود که این کـودکان آسیب ناپذیر

 6مورد توجه قرار گرفتند. اما بعدها اصطالح آسیب ناپذیر به انعطاف پذیر 5ناپذیر
ناپذیر بودن به اجتناب از خطر به طور قاطعانه و بدون تغییر یافت زیرا آسیب

صورتی که انعطاف پذیری یک فرایند تحولی و پویا است  اشاره دارد در تغییر
 (. 2006، 7)سیچتی، و کوهن

های اولیه در انعطاف پذیـری بیشتر بر فهم ویژگـی های افراد نظریه
ی آن افراد می توانستند در مواجهه با انـعطاف پذیر متمرکز بود که به واسطه

ای مثبت دست یابند. اما بعدها تحقیقات در شرایط ناگوار به سازگاری و پیامده
 -این زمینه با توجه به شنـاسایی عوامل بیرونی مانند شرایط نامسـاعد اجتماعی

های روانی والدین، بدرفتاری، فقر شهری، خشونت در جامعه، اقـتصادی، بیـماری
تواند منجر به کاهش های مزمن، حوادث مصیبت بار زندگی که میبیماری

                                        

1- Norman Garmezy 

2- James Anthony 

3- Michael Rutter 

4- Invulnerable 

5- invincible 

6- Resilient 

7- Cicchetti & Cohen 
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های جدید (. نظریه2000و همکاران،  1پذیری شود، گسترش پیدا کرد )لوتارانعطاف
کنند که شامل متغیرهای پذیری به عنوان ساختاری چند بُعدی نگاه میبه انعطاف

های خاصی چون مهارت حل مسئله بنیادی مانند مزاج، شخصیت و مهارت
زای تروماتیک یا آسیبدهند تا با وقایع ها به فرد اجازه میباشد. این مهارتمی

چه موج اول تحقیقات در  زندگی، سازگاری مطلوبی ایجاد کند. بنابراین اگر
های افراد انعطاف پذیر متمرکز بود اما پذیری بیشتر بر فهم ویژگیی انعطافزمینه

توانستند به طور موج دوم بر فهم فرایندهایی بود که از طریق آن افراد می
زا سازگاری مثبت نشان دهند )کمبل و حوادث آسیب آمیزی با استرسموفقیت
 (.2006و همکاران،2سیلس

پذیری از دیدگاههای مختلفی مورد انعطاف اما انعطاف پذیری چیست؟
پذیری را به عنوان ( انعطاف1991تعریف قرار گرفته است. برای مثال لوتار )

هیجانی و  موفقیت در کنار آمدن با شرایط پُراسترس موجود که در دو بُعد
( نیز 2003) 3کند. کانر و دیویدسونکند، تعریف میرفتاری معنی پیدا می

روانی در  -پذیری را به عنوان توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستیانعطاف
 4ی گارمزی و مستنتر به عقیدهگیرند. به عبارت دقیقشرایط خطرناک، در نظر می

عطاف پذیری یک فرایند، توانایی یا پیامد ان 2001در سال  5و والر 1991در سال 
آمیز با شرایط تهدید کننده است )به نقل از سامانی و همکاران، سازگاری موفقیت

( که باعث ایجاد انطباق مثبت، علی رغم وجود تجارب تروماتیک یا آسیب زا 1386
 (. به اعتقاد مستن نیز انعطاف پذیری به2000باشد )لوتار و سیچتی،در فرد می

معنی در معرض خطر قرار گرفتن و پیامدهایی بهتر از حد مورد انتظار نشان 
آور و بهـبودی خوب رغم وجـود تجارب استرسدادن، حفظ سازگاری مثبت علی
پذیری به (. بنابراین، انعطاف1994باشد )مستن، بـعد از آسیـب یا تـروما می

                                        

1- Luthar 

2- Campbell-Sills 

3- Conner & Davidson 

4- Masten 

5- Waller 
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با شرایط ناگوار و غلبه بر  دست آوردن نیرو بعد از مواجه شدنه عنوان توانایی ب
( و به معنی بازگشت به تعادل اولیه 2008، 1شرایط دشوار )مک آلیستر و مککینن

یا رسیدن به تعادل سطح باالتر )در شرایط تهدید کننده( است که باعث سازگاری 
به نقل از سامانی و همکاران،  1999، 2شود )کامپفرموفقیت آمیز در زندگی می

ی مشترک در تمامی این وجود این تعاریف گوناگون، ظاهرًا نقطه(. اما با 1386
 است.  «دستیابی به سازگاری مثبت در شرایط آسیب زا و خطرآفرین» تعاریف،

تواند ناشی از رویکردهای متفاوت پذیری میمتفاوت بودن تعاریف انعطاف
ود دارد: پذیری وجپذیری باشد. در واقع، دو نوع رویکـرد در انعطافدر انعطاف

( رویکردهای متغیرگـرا که به بررسی ویژگی و متغیرهای انعطاف پذیری مانند 1
)به معنی سازگاری با محیط در حال تغییر، پاسخ های  3خودانعطاف پذیری

پردازد های حل مشکل( میهای محیط و استفاده از مهارتانعطاف پذیر به خواسته
توان افراد انعطاف پذیر را از سایر ( رویکردهای فردگرا که بر اسـاس آن می2

 (. 2000؛ لوتار و همکاران، 2006و همکاران،  4افراد متمایز کرد )وید

                                        

1- McAllister & McKinnon 

2- Kumpfer 

3- Self- resilience 

4- Weed 
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اکنون بـعد از  :1پذیری از دیدگاه آسیب شناسی تحولیتعریف انعطاف
آشنـایی بـا تعاریف مختلف انعطاف پذیـری، الزم اسـت تا انعطـاف پذیری را از 

ولی مورد بررسی قرار دهیم. آسیب شناسی تحولی نه دیدگـاه آسیب شناسی تح
باشد. به عبارت دقیق یک نظریه بلکه یک دیدگاه است که شامل چندین نظریه می

ای منسجم است که در آن تحول تر، آسیب شناسی تحولی یک علم میان رشته
 چه دیدگاه روان گیرد. عالوه بر این، آننرمال مورد بررسی قرار مینرمال و غیر

کند مفهوم اختالل روانی شناسی تحولی را از دیدگاه روان پزشکی سنتی مجزا می
است که در این دیدگاه نه به عنوان یک ویژگی فطری یا درونی که در فرد به 

، 2آید، بلکه حاصل تعامل پویا بین فرد و شرایط بیرونی است )کیم کوهنوجود می
پذیری به عنوان فرایندی عطاف(. اما در آسیب شناسان تحولی معاصر، ان2007

شود که باعث ایجاد سازگاری یا انطباق مثبت در شرایط ناگوار یا پویا تعریف می
 (.2007؛ کیم کوهن، 2006شود )کمبل سیلس و همکاران،تروماتیک می

 
 چندین نکته در این تعریف حائز اهمیت است:

ی و مؤلفهپذیری دارای د( همان طور که در تعریف مشخص است انعطاف1
 :در معرض خطر قرار گرفتن و سازگاری خوب و مثبت است

الف( مؤلفه اول )در معرض خطر قرار گرفتن(: عوامل خطر شامل 
ر ند فقر، فقدان اعضای خانواده، بدرفتاری یا سایاجتماعی مان -های روانیگرفتاری

لد یا بعد های قبل از توجتماعی مانند آسیبا -روانیزا و عوامل غیرحوادث آسیب
تواند تحول های بیولوژیکی است که میاز تولد، عوامل عفونی یا سایر بیماری

 (.2007سالم در معرض خطر قرار دهد )کیم کوهن و همکاران، 
ی دوم )سازگاری خوب و مثبت(: سازگاری خوب به معنای ب( مؤلفه

ا وجود دستیابی به وظایف تحولی در هر مرحله یا عدم وجود اختالل روانی و ی
باشد. عالوه بر این، سازگاری خوب داللت بر این مسئله هر دوی این عوامل می

                                        

1- Developmental Psychopathology 

2- Kim-Kohen 



ن
ش
ه
و
ژ
پ

ه
م
ا

 
ي
ت
ي
ب
ر
ت

 

  -سال پنجم 
  - 19شماره 

 88 تابستان

  ولیـاسی تحــذیری از دیدگاه روان شنـــانعطاف پ 

 
66 

 

شود تا فرد با ی مهمی وجود دارد که باعث میدارد که عوامل محفاظت کننده
ای نشان گیرد الگوهای ناسازگارانهوجود آن که در معرض شرایط ناگوار قرار می

 (.  2007ندهد )کیم کوهن، 
اند تحقیقات نشان داده ف پذیری تعامل ژن و محیط مطرح است:( در انعطا2

ها مانند خُلـق و خو، اخـتالالت روان پذیری نیز همانند بسیاری از پدیدهکه انعطاف
پریشی و غیره تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و ارثی قرار دارد. به بیان دقیق تر ژن و 

ی خود در و این به نوبهمحیط در عوامل خطر و محافظت کننده تأثیر گذاشته 
پذیری مؤثر است. برای مثال تحقیقات نشان داده است کسانی که انعطاف

با فعالیت پایین دارند در مقایسه با افرادی که  A (MAOA)1 از مونوآمین اکسید
MAOA ی بیشتر، کنترل با فعالیت باالیی دارند الگوی فعالیت مغزی شان با تکانه

های خشم مرتبط است و این بیـشتر در جهت نشانه تر، حساسیتشناختی ضعیف
پذیر و پرخاشگرانه است. مزاج ی تأثیر ژنوتیپ در رفتارهای آسیبنشان دهنده

نیز از جمله عواملی است که در تحول انعطاف پذیری نقش به سزایی دارد. برای 
به پذیر هستند اند کودکانی که خندان، راحت و جامعهمثال تحقیقات نشان داده

سایر تحقیقات نیز حاکی از  کنند.احتمال بیشتری بر شرایط ناگوار غلبه می
گیر در کودکی و پیامدهای انعطاف پذیری در دوران جوانی ی خُلق آسانرابطه

های ژنتیکی در ریخت شناسی و عملکرد مغزی، نویدبخش است. بنابراین تفاوت
پذیری و آسیب پذیری در افهای الگوی انعطکنندههایی برای تشخیص تعیینراه

پاسخ به شرایط ناگوار است. اما در مورد عوامل محیطی نیز مطالعات متعددی به 
ی والدین با کودکان در تحول انعطاف پذیری بررسی تأثیر کیفیت رابطه

اند. بـرای مثال دلبـستگی ایمـن با یک مراقب، یکی از نیـرومندترین پرداخته
طاف پذیری است که از فرد در مقابل استرس و شرایط های انعبینی کنندهپیـش

کند. همچنین تحقیقات حاکی از تأثیرات عوامل فرهنگی در ناگوار محافظت می
اند عواملی مانند غرور تحول انعطاف پذیری است. برای مثال تحقیقات نشان داده

                                        

1- Monoamine Oxidase A (MAOA) 
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بل، ی محافظت کننده و در مقاقومی یا دو فرهنگ داشتن از جمله عوامل بالقوه
برخورد بین دو سیستم ارزشی فرهنگی، به عنوان یک عامل خطر در انعطاف 

روند. اما در تعامل بین عوامل ژنتیکی و محیطی محققان به پذیری به شمار می
بررسی بدرفتاری با کودک، به عنـوان یک عامل خطر آفرین در انعطاف پذیری 

اری قرار گرفته بودند و حامل پرداخته اند. نتایج نشان داد افرادی که مورد بدرفت

با فعالیت باال بودند در مقـایسه با افرادی کـه مورد بـدرفتاری  MAOAهای ژن
با فعالیت پایین بودند رفتارهای ضد  MAOAهای قـرار گرفته بودند و حامـل ژن

اجتماعی، خشونت و جرم کمتری از خود نشان دادند. عالوه بر این، در میان 
تفاوتی را  MAOAرض خطر بدرفتاری قرار نگرفته بودند ژن افرادی که در مع

اجتماعی نشان نداد. بنابراین ژن به تنهایی در غیاب در رابطه با پیامدهای ضد
پذیری ندارد و در صورت خطرات محیطی تأثیری در انعطاف پذیری یا آسیب

ها پذیر بودن ژنوجود بدرفتاری با کودک است که تأثیر محافظتی و آسیب
 (.2007شود )کیم کوهن، مشخص می

ساخته شدن انعطاف پذیری را  است: 1( انعطاف پذیری یک فرایند تحولی3
توان به عنوان یک فرایند تحولی در نظر گرفت زیرا موفقیت در غلبه کردن بر می

های خود را برای تأثیر و اعتماد به توانایی 2های ناگوار، خودکارآمدیموقعیت
 (.2005،  3دهد )کیاتو و لویسفزایش میگذاشتن در محیط ا

اختالف بین  است: 5نیست، بلکه یک فرایند پویا 4پذیری یک ویژگی( انعطاف4
پذیری به عنوان یک ویژگی شخصی یا یک فرایند پویا تا مفهوم سازی انعطاف

گردد. خودانعطاف پذیری بر می 6پذیریانعطاف ی خودحدی به استفاده از واژه
مطرح شد و  1980در سال  7ی جین و جک بالککه به وسیله ساختاری است

                                        

1- Developmental process 

2- Self- efficacy 

3- Kitano & Lewis  

4- Trait 

5- Dynamic process 

6- Self- resilience 

7- Jeanne & Jack Block 
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ای از صفات است که اشاره به یک ویژگی فردی در افراد دارد که شامل مجموعه
پذیری عملکرد در ی کاردانی عمومی، نیرومندی شخصیت و انعطافنشان دهنده

به  پذیری اشارهپاسخ به شرایط متنوع محیطی است. در مقابل، اصطالح انعطاف
ی در معرض شرایط ناگوار قرار گرفتن( دارد. در همین زمینه یک فرایند )تجربه

پذیری منحصرًا کند که اصطالح انعطافتوصیه می 1994نیز مستن در سال 
رود که منظورمان حفظ سازگاری مثبت تحت شرایط چالش موقعی به کار می

ی فرایند یا ویژگی ممکن برانگیز زندگی است. همچنین ابهام در به کار بردن واژه
باشد. وقتی اصطالح کودک  «پذیرکودک انعطاف»است به علت استفاده از اصطالح 

بریم به این معنی نیست که فرد دارای یک پذیر را به کار مییا جوان انعطاف
ویژگی شخصی مثل هوش یا همدلی است، بلکه وجود دو عامل در معرض خطر 

رغم خطر و شرایط ناگوار شرط ثبت علیگرفتن و نشان دادن سازگاری م
 (.1994ضروری انعطاف پذیری است )مستن، 

طبیعت چند بُعدی بودن  است: 1( انعطاف پذیری یک ساختار چند بُعدی5
انعطاف پذیری موقعی مطرح شد که تعدادی از کودکان در معرض خطر باال در 

ها دچار مشکل بودند ها شایستگی داشتند اما در برخی از زمینهتعدادی از زمینه
ی مهم در این زمینه )البته بعدها در بزرگساالن نیز این مسئله دیده شد(. اما نکته

رسد بر ها با یکدیگر است. مثالً کودکی که به نظـر میمرتبط بودن یا نبودن حیطه
پذیر شـناخته شـده است باید در سایر اسـاس نمرات باال به عنوان انعطاف

با کالس نیز سازگاری داشته باشد اما ممکن است در سایر  های مرتبطحیطه
(. در این رابطه 1994های غیر مرتبط، سازگاری از خود نشان ندهد )مستن، زمینه
( در تحقیقات خود نشان دادند در میان کودکانی که 1994و همکارانش ) 2کافمن

م این کودکان در زندگی شان وجود دارد، تقریباً دو سو ای از بدرفتاریتاریخچه
ی درصد در زمینه 21از نظر تحصیلی انعطاف پذیر اما با این وجود، فقط 

پذیری داشتند. به همین نحو نیز نوجوانانی که در شایستگی اجتماعی، انعطاف

                                        

1- Multidimensional 

2- Kaufman 
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آمیزی از خود نشان دادند با مشکالت روان شرایط ناگوار سازگاری موفقیت
س پس از سانحه درگیر بودند. شناختی آشکاری مانند افسردگی، اختالل استر

پذیر منطقی است که انتـظار داشته باشیم فـرد انعطافای غیربنابراین این خواسته
ها سازگاری از خـود نشـان دهد و به همین علت است که از انواع ی زمینهدر همه
ها مانند انعطاف پذیری تحصیلی، هیجانی و رفـتاری صحبت پذیریانعطاف

 شـود.می

گیری پذیری ساختاری نیست که به طور مستقیم قابل اندازهنعطاف( ا6
ه گیری کرد و این مسئلتوان به طور مستقیم اندازهباشد: انعطاف پذیری را نمی

ها ششود گاهی در نتیجه گیری پژوهیکی از عواملی است که باعث می
 (.2007کوهن، هایی مشاهده شود )کیم تناقض

پذیری، سه اما در تحول انعطاف: پذیریافعوامل مؤثر در تحول انعط
و عوامل محیطی  1ای یا کنار آمدنهای شخصی، راهبردهای مقابلهعامل ویژگی

ی کودکی ظاهر های انعطاف پذیری در دوران اولیهمؤثر است. از جمله ویژگی
اند که کودکان انعطاف پذیر، با داشتن خُلق شود. تحقیقات نشان دادهمی

های مثبت از جانب بزرگساالن آسان، باعث فراخوانی پاسخپذیر و سازش
های بین فردی خوبی برخوردار هستند، شوند. این کودکان نه تنها از مهارتمی

دهند. برای ای را نشـان میهای مقابلههایی از مهـارتبلکه در همان ابتدا نشـانه
ودمختاری و پذیر، دارای یک حس قوی خمـثال کودکان پیش دبستانی انعطاف

توانایی درخواست کمک در هنگام نیاز هستند. با افزایش سن کودکان به توانایی 
یابند تا از رویکردهای شناختی مانند ارزیابی مجدد استفاده بیشتری دست می

پذیر بزرگتر نه تنها کنترل بیشتری در زندگی دارند بلکه کنند. کودکان انعطاف
پردازند. در سنین کودکی میانه به بر حوادث میریزی برای غلفعاالنه به برنامه

ها عزت نفس، خودکارآمدی، مکان کنترل درونی، استقالل و سالگی( آن 10)سن 
شوند و ها بر تکالیف مدرسه شان متمرکز میدهند. آنای را نشان میکنترل تکانه

باعث  هایی کهکنند )فعالیتها و عالیق متناسب با جنسیت خود را دنبال میعادت

                                        

1- Coping strategies 
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زا کاهش اندوه و افزایش حس تسلط و غرور در مواجهه با شرایط استرس
پذیر خوش مشرب و حاضر جواب هستند، مورد شود(. کودکان انعطافمی

های های خوب ارتباطی و مهارتهای خود هستند، از مهارتمحبوبیت همکالسی
از راهبردهای ها حل مشکل برخوردارند، در رو به رو شدن با شرایط ناگوار آن

ای قابل انعطاف و در صورت نیاز از معلمان و همساالن تقاضای کمک مقابله
هایی مانند مکان کنترل پذیر، دارای ویژگیکنند. نوجوانان و بزرگساالن انعطافمی

تر، بلوغ اجتماعی، مهرورزی، احساس مسئولیت و ی مثبتدرونی، خود پنداره
اند نوجوانان بزرگتر در مقایسه با نشان دادهاستقالل هستند. همچنین تحقیقات 

تر برای کاهش استرس ای متنوعنوجوانان کوچکتر، نه تنها از راهبردهای مقابله
کنند، بلکه به دلیل رشد شناختی تمایل بیشتری به استفاده از استفاده می

 (.2005ای شناختی مانند ارزیابی مجدد دارند )کیاتو و لویس،  راهبردهای مقابله
اند که برخی از ابعاد شخصیتی مانند خود عالوه بر این، تحقیقات نشان داده

پذیری نقش به سزایی دارند. پذیری نیز در تحول انعطافانعطاف و خود 1کنترلی
ها، تمایالت و هیجانات. بر اسـاس میزان خودکنترلی خودکنترلی یعنی کنترل تکانه

ها، نیازها و احساسات سانی کـه تکانـه( ک1شوند: افراد به دو گروه تقسیم می
ها، ( کـسانی که تکانه2( و 2کنند )کنتـرل کنندگان زیادخـود را سرکـوب می

(. 3کنند )کنـترل کنندگان کـمنیـازهـا و احساسات خـود را سـرکوب نمـی
طور که قبالً گفته شد یک توانایی پویا در افراد است خودانعطاف پذیری نیز همان

شود تا افراد بر اساس موقعیت، کنترل بهینه را از خود نشان دهند. ر میکه منج
بنابراین افرادی که خودانعطاف پذیری دارند دارای سازگاری دائم با محیط هستند 

کنند. این افراد نه ها، هیجانات و تمایالتشان را تنظیم میای تکانهو به طور بهینه
 یابند.ت خود راهی میتنها کاردان بوده بلکه برای حل مشکال

                                        

1- Self- control 

2- Overcontrollers 

3- Undercontrollers 
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اند افرادی که خودکنترلی متوسطی دارند، دارای تحقیقات نشان داده
خودانعطاف پذیری متوسط و خودانـعطاف پذیـری افرادی کـه کنـترل باال یا پایین 

ی دارند، کـم است. بنابرایـن بیـن خودکنترلی و خـودانعطـاف پذیری رابطه
ن رابطـه، سه نوع تیـپ شخصیتی مشاهـده منحنـی وجود دارد که بر اساس ای

( 3( افرادی که دارای خودکنترلی باال هستند 2( افراد انعطاف پذیر 1شود: می
افرادی که دارای خودکنترلی پایین هستند. در واقع کسانی که خودانعطاف پذیری 

های متنوع باال و خودکنترلی متوسطی دارند افرادی هستند که به خوبی با موقعیت
شوند )شخصیت سرآمد( اما افرادی که خودکنترلی باال یا پایین دارند ازگار میس

 (.2000و همکاران،  1کمتر دارای شخصیتی سرآمد هستند  )ون لیشوت
و  ی بین خودانعطاف پذیریاین نتایج، محققان بر اساس رابطه اما عالوه بر

 اسایی کردند: خودکنترلی دو تیپ انعطاف پذیر را در کودکان و نوجوانان شن
 3: این افراد در مقایسه با انعطاف پذیران جمع گرا2انعطاف پذیران فرد گرا -1

 برون گراتر، ثبات هیجانی بیشتر، تجربه پذیرتر و افرادی خطرجو و مستقلند.
ه ند گـرا گرا: این افراد در مقایسه با انعـطاف پذیران فـرانعطـاف پذیران جـمع-2

شناسی باالتری دارند، بلکه نیمرخ شخصیتی موافق هتـنهـا همـسازی و وظیف
 ترند.اجتماعی بیشتری را نشان داده، جرأت کمتری داشته و هیجانی

 

 ی منحنی بین خودانعطاف پذیری و خودکنترلیرابطه -1شکل 

 

                                        

1- Van Lieshout 

2- Agentic resilience 

3- Communal resilience 
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های شخصی است که نه تنها در هوش نیز به عنوان یکی دیگر از ویژگی

مؤثری دارد، بلکه بسیار مورد توجه محققان تحول انعطاف انعطاف پذیری نقش 
اند که هوش قرار گرفته است. در این زمینه نیز اکثر محققان به این نتیجه رسیده

کند. با این وجود باال به عنوان یک عامل محفاظت کننده در انعطاف پذیری عمل می
امل در حداقل یک مطالعه نشان داده شد که هوش باال ممکن است به عنوان یک ع

خطر عمل کند. علت نتایج متفاوت در این زمینه ممکن است به متفاوت بودن 
پیامدهای بررسی شده )مانند سازگاری روان شناختی، یا پیشرفت تحصیلی یا 

ند گیری مورد استـفاده )مانترک تحصیل یا بزهکاری(، ابزارهای اندازه
رد مطالعه )مانند بندی معلمان( و موضوعات موهای روان پزشکی، درجهتشخـیص

( 1991سن، شرایط اقتصادی و قومیت( مربوط باشد. بر اساس تحقیقات لوتار )
هوش و حوادث مثبت در تعیین شایستگی اجتماعی، تحت شرایط استرس به 

تر ی او برای بزرگساالن مسنکنند. به عقیدهپذیری عمل میعنوان دو عامل آسیب
است آسیب پذیری در مقابل استرس را در مقایسه با کودکان، هوش باال ممکن 

افزایش دهد. در مقابل نتایج تحقیقاتی که بر روی مردم سفید پوست، آمریکایی 
آفریقایی و آمریکای التین انجام شد نشان داد که ضریب هوشی نه تنها به عنوان 

بینی سازگاری روان شناختی کند، بلکه در پیشعامل محافظت کننده عمل می
کند. رض خطر باال )نه در معرض خطر پایین( نقش مهمی ایفا میجوانان در مع
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همچنین این تحقیق نشان داد افراد بزرگسالی که هوش باالتری دارند در مقایسه با 
نیز در  (2000سایرین در حوادث مختلف زندگی بهتر قادر به مقابله هستند. ورنر )

ان یک عامـل محافظت تـحقیقات خود مشاهده کرد که حداقل هـوش متوسط به عنو
کند. همچنین اکثـر مطالعات طولی که بـر روی کودکان و جوانان کننـده عمل می

دهد که هوش )مخصوصاٌ مهارت های پذیر انـجام شده است، نشان میانعـطاف
های های ارتباطی( و شایستگی تحصیلی )مخصوصاٌ مهارتحل مشکل و مهارت

بـه بر شرایط ناگوار مرتبـط است. به طور کلی خواندن( به طور مثبت با توانایی غل
پذیری نه تنها تحول هوشی متوسط و متوسط باال مهم است، در تحـول انعطاف

هایی باشد که به سایر عوامل تواند به عنوان یکی از مهمترین مؤلفهبلکه هوش می
مهم  ( نیز نشان داد که نقش2000کند. عالوه بر این، راتر )محافظت کننده کمک می

تر از نقش پیشرفت تحصیلی )اما نه کافی( عملکرد شناختی در انعطاف پذیری مهم
است. در مجموع اکثر تحقیقات به نقش هوش متوسط و متوسط باال در کسب 

 .اندپیامدهای مثبت در میان کودکان در معرض خطر باال اذعان کرده

محققین از اما با توجه به نقش هوش در تحول انعطاف پذیری، برخی از 

( با انجام تحقیقاتی بر روی کودکان و 2000جمله ون لیشوت و همکاران )
ی افراد پذیری با ابعاد شخصیتی و مقایسهی انعطافنوجوانان به بررسی رابطه

ها در مورد کودکان اند. نتایج تحقیقات آنپذیر با افراد سرآمد پرداختهانعطاف
، 1هر پنج بُعد شخصیت )برون گراییپذیر در نشان داد که کودکان انعطاف

( نمرات باالیی داشتند، 5و تجربه پذیری 4، ثبات هیجانی3شناسی، وظیفه2همسازی
و این مشابه با نیمرخ شخصیتی افراد سرآمد بود. این کودکان نه تنها نسبت به دو 

هایی همچون هوش و پیشرفت گروه دیگر )کنترل باال و پایین( دارای ویژگی
هایشان بودند التر، پذیرش بیشتر و طرد کمتر از جانب طرف همکالسیتحصیلی با

                                        

1- Extraversion 

2- Agreeableness 

3- Conscientiousness 

4- Emotional Stability 

5- Openness 
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تری نیز داشتند. اما کودکـان دارای کنـترل باال بلکه نیمرخ شخصیتی باثبات
گرایی باال گرایی و ثبات هیجانی پایین و کـودکان دارای کنتـرل پایین برونبـرون

د. عالوه بر این، نتایج در شناسی پایینی را نشان دادنو ثبت هیجانی و وظیفه
نوجوانان نیز حاکی از این بود که دانـشجویان انعطاف پذیر همانند کودکان 
انعطاف پذیر در هر پنج بُعد شخصیت نمرات باالیی داشتند، این افراد در مقایسه با 

 -های روانیدو گروه دیگر )کنترل باال و پایین( از نظر سازگاری و سایر عمکلرد
ها حمایت بیشتری انند عزت نفس( نمرات باالتری داشتند. همچنین آناجتماعی )م

کردند. های خود دریافت میرا از جانب والدین، خواهر و برادر و بهترین دوست
این افراد در مقایسه با افراد کنترل پایین، بیشتر مورد پذیرش همساالن خود بودند 

خود و جامعه پذیری نمرات باالتر و و در مقایسه با افراد کنترل باال در اعتماد به 
تری را کسب کردند. اما برخالف در هیجان پذیری، ناآرامی )آشفتگی( نمرات پایین

نوجوانان دارای کنترل پایین که نیمرخی کامالً مشابه با کودکان دارای کنترل 
پایین داشتند، نوجوانان با کنترل باال به استثناء همسازی در سایر ابعاد نیمرخی 

 نشان داده شده است. 2شابه با کودکان با کنترل باال داشتند. نتایج در شکل م
 

 یمرخ پنج عاملی شخصیت برای افراد انعطاف پذیر، افراد با کنترل باال ن -2شکل 

 ( نمونه نوجوانانB( نمونه کودکان و )Aو  کنترل پایین: )
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یان کردیم، یکی طور که در ابتدای مبحث تحول انعطاف پذیری باما همان

های محیطی مانند والدین دیگر از عوامل مؤثر در تحول انعطاف پذیری، ویژگی
اثربخش، ارتباط صادقانه و قابل اعتماد با یک فرد شایسته، فرصت بکارگیری 

های خود است. مسئولیت پذیری، تصمیم گیری و یادگیری از اشتباهات و موفقیت
کنند، یی دارند، حمایت و مراقبت میمدارس و معلمانی که انتظارات باال

ریزی غنی و متمرکز کنند، برنامهآموزان را به یـادگیری بیشتر تشـویق میدانـش
کنند. از جمله دهند به انعطاف پذیری تحصیلی کمک میبر یادگیرنده ارائه می

توان به فقر، فرهنگ، نژاد و قومیت اشاره کرد. در های دیگر محیطی میویژگی
اند که برای مردم رنگین پوست ارتباط راستا محققان به این نتیجه رسیدههمین 

های عقیدتی، حمایت جامعه و ارتـباط با آن( یک )مانند روابط اجتماعی، سیستم
عامل کمک کننده در انعطاف پذیری است. این نتایج مؤید ارتباط مثبت بین انعطاف 

ان آمریکایی مکزیکی، ارتباط پذیری و نیازهای ارزشمند خانواده در بین جوان
های آفریقایی و هویت فرهنگی در بین مثبت بین انعطاف پذیری و ارزش

هایی آفریقایی و ارتباط مثبت بین انعطاف پذیری و تأکید بر فرهنگ آمریکایی
سنتی، هویت ملی سنتی و روابط بین نسلی در بین سرخپوستان است. این محققین 

د که آموزش مقابله با نژاد پرستی به عنوان یک عامل همچنین به این نتیجه رسیدن
های بعدی باعث کند و معنویت و تمایل به ارتقاء رفاه نسلمحافظت کننده عمل می

ای مورد شود. عالوه بر این، نوع راهبردهای مقابلهافزایش انعطاف پذیری می
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(. برای 2005 فرهنگی مرتبط است )کیاتو و لویس،های استفاده با تجارب و ارزش
وست و آفریقایی ی دانشجویان سفید پ( با مقایسه1996) 1مثال پلومر و اسالنی

گر به این نتیجه رسیدند که دانشجویان آفریقایی آمریکایی به آمریکایی با یکدی
های نژادی و تجربه کردن کردن استرس بیشتر، از راهبردهای بیشتر علت استرس

 2کنند. همچنین مگنیوسیدپوستان استفاده میو انعطاف پذیرتری در مقایسه با سف
ی کودکان آمریکایی آفریقایی و سفیدپوستان به ( با مقایسه1999و همکارانش )

ی مثبت، هایی مانند ادراک شایستگی، خودپندارهاین نتیجه رسیدند که ویژگی
همدلی و کنترل واقعی منجر به پیش بینی انعطاف پذیری در مقابل استرس 

مچنین داشتن مکان کنترل درونی، منجر به جداسازی کودکان انعطاف شود. همی
شود، اما این مسئله فقط در مورد سفیدپوستان و نه آمریکایی پذیر از سایرین می

پذیر آمریکایی آفـریقایی از همتایان خـود آفریقایی کاربرد دارد. کودکان انعطاف
ای مثبت و منفی رار گرفته بودند از راهبـردهای مقابلهکه تحت تأثیر استرس قـ

پذیر سفیدپوست در مقایسه با کودکان بیشتری استفاده کردند اما کودکان انعطاف
ای منفی های مقابلهسفید پوستی که تحت تأثیر استرس قرار گرفته بودند از مهارت

( مبنی بر 1996اسالنی )کمتری استفاده کردند. این نتیجه با نتایج تحقیقات پالمر و 
ای توسط دانشجویان آمریکایی آفریقایی، ی بیشتر از راهبردهای مقابلهاستفاده

 باشد.هماهنگ می

اما به غیر از عواملی که در تحول  :های انعطاف پذیریتعیین کننده
ر انعطاف پذیری نقش دارند و در باال به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت، اگ

ل ها را بدین شکتوان آنبندی کنیم میهای مجزا طبقهل را در دستهبخواهیم عوام
 (:2005 )کیاتو و لویس، بندی کردطبقه

                                        

1- Plummer & Slane 

2- Magnus 
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ها : عوامل جبرانی مانند کارکرد سالم خانواده و آرمان1عوامل جبرانی یا کمکی -1
یا آرزوهای بلندمدت آموزشی که صرف نظر از سطح خطر، دارای پیامدهای 

 سودمندی هستند.
: عوامل خطر مانند فقر، سوء استفاده از مواد و زندانی بودن که 2عوامل خطر-2

 معموالً در هر سطح خطری اعم از باال و پایین، تأثیرات زیان بخشی دارند.

: عوامل محافظت کننده مانند عزت نفس، راهبردهای 3عوامل محافظت کننده-3
ی در شرایط سطوح های اجتماعمثبت کنار آمدن، مکان کنترل درونی، مهارت

کنند اما در شرایط سطوح پایین خطر باالی خطر که به عنوان یک مانع عمل می
 بدون تأثیر یا دارای تأثیر اندکی هستند.

: عوامل آسیب پذیر نیز در شرایط سطح پایین خطر دارای 4پذیرعوامل آسیب-4
تأثیر  تأثیر کم یا فاقد تأثیر هستند و بالعکس در شرایط سطوح باالی خطر،

 مهمی دارند.

ی اکثر محققان نقش دو عامل خطر و محافظت کننده در انعطاف به عقیده
 باشد، بر این اساس نیز تحقیقات آسیب شناسانتر میپذیری از سایر عوامل مهم

روانی تحولی، عوامل محیطی و فردی زیادی را مشخص کرده اند که به طـور 
 سیـب پذیری کودکـان در برابـر استرس،مستقیم بر مقاومت و آمستقیم یا غیـر

ی این گذارند. برخی از این عوامل قبالٌ توضیح داده شد، اما خالصهتأثـیر می
 آورده شده است. 1عوامل در جدول 

گویند دو متغیر ی انعطاف پذیری کودکان میبارهدر واقع، محققان در
بوده است: این دو پذیر ی کودکان منعطف از کودکان آسیبهمواره وجه ممیزه

ی نزدیک با والد است. عوامل دیگر عبارتند از خُلق متغیر، کارآیی عقالنی و رابطه
و خوی آرام و دلنشین، ارتباط با خویشاوندان، حمایت بزرگساالنی غیر از 

های اجتماعی مـورد قبول فوق برنامه. اعضای خانواده، و شرکت در فعالیـت

                                        

1- Compensatory factors 

2- Risk factors 

3- Protective factors 

4- Vulnerability factors 
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و مادری بـسیار ساخت دار و مناسب با سن کودک، اند پدر تحـقیقات نشان داده
همراه با گرمی و حساسیت والدین، انتظارات رفتاری و تحصیلی سطح باالی 

داری، تأثیر منفی عوامل خطر را خنثی والدین و احساس کارآمدی والدین در بچه
پذیری یا اقتصادی زندگی کودک هم در آسیب -سازد. بافت اجتماعیمی

کند. از سوی دیگر، برخی از خصوصیات او نقش مهمی بازی می پذیریانعطاف
گیر استرس هستند حتی اگر کودک در فقر بزرگ شده کودکان و والدین، ضربه

ی والد کودک نقش مهمی در آسیب پذیر شدن یا منعطف شدن باشد. رابطه
کودکان دارد. این رابطه در نگاهی وسیع، تحت تأثیر خصوصیات کودکان )مثاًل 

نس، خُلق و خو و وضعیت زیست شناسی کودک( قرار دارد. خصوصیاتی که ج
بینی در کنار خصوصیات والدین، خانواده و محیط، مسیر رشد کودک را پیش

ی فرزند پروری والدین نیز مهم است به طوری که کنند. در این بین، شیوهمی
دن و استفاده از آم های کناری فراگیری مهارتتوانند کودک را آمادهوالدین می

 (.1385، 1ها کنند )شرودر و گوردنآن
 

                                        

1- Schroeder & Gordon 
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 فظت کنندهعوامل خطر و محا -1جدول 
 عوامل محفاظت کننده عوامل خطر

 خصوصیات کودک

 سالمت جسمی کافی مشکالت پزشکی

 نداشتن اختالالت ژنتیکی اختالالت ژنتیکی

 نداشتن نقایص مادرزادی نقایص مادرزادی

 ندختر بود پسر بودن

 خوش خلقی بدخلقی

 هوش باال کم هوشی

 رشد موزون رشد ناموزون

 فعالیت در حد متعادل فعالیت خیلی کم یا خیلی زیاد

 کافی بودن توجه به نسبت سطح رشد کمبود توجه 

 رشد زبانی بهنجار اختالل یا تأخیر زبانی

 محل کنترل درونی مکان کنترل بیرونی

 زیکیجذابیت فی عدم جذابیت فیزیکی

 فرزند چندم بودن فرزند ارشد بودن

 راهبردهای کنار آمدن منعطف راهبردهای کنار آمدن غیرمنعطف

 مهارت های اجتماعی خوب کمبود مهارت های اجتماعی

 دلبستگی ایمن دالبستگی ناایمن

 پیشرفت تحصیلی زیاد پیشرفت تحصیلی کم

 عزت نفس زیاد عزت نفس کم
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 اظت کنندهعوامل محف عوامل خطر

 خصوصیات والدین

 سازگاری روانی خوب افسردگی یا اسکیزوفرنی

 هوش زیاد کم هوشی
 تحصیالت باال تحصیالت کم

 پختگی مادر مادر نوجوان

 پدر و مادری آمیخته با حساسیت و پاسخدهی پدر و مادری کردن عاری از حساسیت و پاسخ دهی 
 در دسترس بودن  در دسترس نبودن

 عزت نفس زیاد س کمعزت نف

 الگوی خوبی بودن  الگوی خوبی نبودن
 سبک کنار آمدن منعطف سبک کنار آمدن اجتنابی )انکار(

 رسیدگی کردن و گرم بودن ایرادگیر بودن

 اطالع داشتن از هنجارهای رشد انتظارات رشدی نامناسب
 تربیت مقتدرانه  تربیت خشن یا اهمال کاری

 ظارت و زیر نظر گرفتن دقیق و نزدیک کودک ن نظارت ناچیز بر کودک

 سالمت بدنی خوب  سالمت بدنی ناکافی
 انتظار چندانی از کودک نداشتن

 )در رابطه با رفتار و عملکرد تحصیلی کودک( 
 داشتن انتظارات سطح باال از کودک

 

 عوامل محفاظت کننده عوامل خطر

 خصوصیات محیطی 

 الدی خانواده دو و خانواده تک والدی

 فرزند کم فرزند زیاد
 انسجام خانوادگی اختالفات زناشویی

 اتفاق نظر والدین درباره نحوه بچه داری اختالف نظروالدین درباره نحوه بچه داری

 اقتصادی باال –پایگاه اجتماعی  فقر طوالنی 
 حمایت های فردی و اجتماعی خوب شبکه ی ضعیف حمایت اجتماعی

 کار با ثبات میان کار کردن بیکاری یا یک خط در

 منابع و امکانات کافی برای مراقبت از کودک منابع و امکانات نا کافی برای مراقبت از کودک
 استرس کم استرس زیاد

 زندگی روستایی زندگی شهری

 محیط خانوادگی با ثبات و یکدست محیط خانوادگی پر هرج و مرج

عوامل محافظت کننـده و خطـر ی ی مهـم دیگری که در زمینـهاما نکته
پذیری همان طور که قبالً توضیح داده شده یک وجود دارد ایـن است کـه انعطاف
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است. بنابراین، افراد ممکن است نه تنها در  1فرایند پویا و وابسته به بافت یا زمینه
پذیر نباشند، بلکه تعدادی از منـابع انعطاف های زندگی خود، انعطافی جنبههـمه

ها قابل دسترس نباشد. برای مثال در ذیری نیز ممکن است در برخی از بافتپ
مواقعی که یک بحران آشکارا وجود دارد حمایت اجتماعی قابل دسترس است، اما 

آور است، حمـایت اجتماعی ی شـرموقتی بحران به شکل یک برچسب یا یک مسئله
پذیری شامل دند انعطافقابل دسترس نیست. بـر این اساس نـیز محققـان معتقـ

های شخصیتی است. عالوه بر این، انعطاف ارتباط بین استرسور، بافت و ویژگی
پذیری ممکن است به عنوان یک ساختار فرهنگی پیچیده دیده شود که شامل 

دهند، تعامالت هایی که انعطاف پذیری را نشان میها مانند خانوادهمفهوم گروه
هایی که سازگاری مثبت را برای تجارب گوناگون وهپویا بین افراد و اعضاء گر

دهند، باشد. به همین نحو نیز ثابت شده است که عواملی مانند دلبستگی افزایش می
دهد تا سطوح به یک سرزمین، خانواده، فرهنگ و جامعه به افراد این توانایی را می

ف پذیری فراتر از باالیی از عملکرد را داشته باشند. بنابراین تحـقیقات در انعطا
(. بر این اساس نیز مستن و 2008های فردی است )مک آلیستر و مککینن، ویژگی

ی انعطاف پذیری را در قالب یک مدل ( عوامل خطر و محافظت کننده2003) 2پاول
مشخص است، در این مدل  3ارائه دادند. همان طور که در شکل  3بوم شناختی

مانند خانواده، مدرسه، همساالن، همسایگان و هایی سویه بین گروه ای دورابطه
 تر وجود دارد.ی وسیعجامعه

 

                                        

1- Context 

2- Powell 

3- Ecological model 
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 مدل بوم شناختی عوامل خطر و محافظت کننده -3شکل 

 (.2008)مک آلیستر و مککینن، 

 
 

بعد از این که پژوهشگران متوجه کودکانی : پذیرهای افراد انعطافویژگی
اهى فقر، عدم ثبات خانواده و گعلت  )به سطوح فشار روانى باالرغم شدند که علی

این ردند کشخصیت سالمى پیدا مى (ناشى از مشکالت جدى سالمت روانى والدین
)این  «مثبتى در این کودکان وجود دارد؟چه ویژگى »که ند سؤال را مطرح ساخت

پذیری، عوامل مؤثر در های قبل مانند تحول انعطافها در قسمتویژگی
 اند اما در این جا به صورت یکپارچه در هم ادغامشده پذیری، آوردهانعطاف

 (.شوندمی

مریکا، و در هاوایى همگى آهاى شهرى پژوهشگران در انگلستان، اقلیت
آیند به موفقیتى نایل مى ،ها و موانعدریافتند که کودکانى که به رغم دشواری

حمایت کننده برحسب سه عامل حمایت کننده از دیگران تفاوت دارند. این عوامل 
. بر دروِن خود کودکان، دروِن خانواده آنان و بیرون از خانواده آنان قرار دارد
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 لق وداراى خُپذیر انعطاف کودکان 1983اساس تحقیقات گارمزی نیز در سال 
. بر اساس گرددخویى هستند که سبب واکنش مثبت دیگران نسبت به آنان مى

اولیه کودکى، این ی در طفولیت و دوره 1982تحقیقات ورنر و اسمیت نیز در سال 
خلق و خوهایى دارند که به صورت فعال، از لحاظ  ها وکودکان مسؤولیت

 ها ویـان غالباً در سرگرمـشوند. آنیف مىـاجتماعى پاسخگو و خودمختار توص
کنند. در داخل خانواده، اغلب زت نفس پیدا مىـع احساس رضایت و ،قالعالیق خ
فرصت تشکیل پیوند نزدیک با حداقل یک شخص در طول  پذیرفانعطاکودکان 

دارند. این کودکان ظاهراً در جستجوى فعاالنه براى  را نخستین سال زندگى خود
 (، یا همسایگانخود مادربزرگ، والدین دوستان ،پدر بزرگ)والدین جانشین 

ه شرط آن آیند ب توانند حامى ارزشمندى به شمارمهارت دارند. والدین مراقب مى
لق و خوى کودکان را بپذیرند و برایشان تجربیاتى فراهم هاى فردى خُکه ویژگی

خود آنان ی حس مسؤولیت و مراقبت را به کودکان انتقال دهند و به نوبه ،آورند
کودک را به منظور رشد عالقه، سرگرمى،  ،پاداش دهند ،را به دلیل کمک و همیارى

کودک را تشویق  ،عزت نفس است تشویق کنند و ءیا فعالیت خاصى که منبع ارضا
خانواده به خویشاوند یا دوستى که شدیداً به او عالقه ی که خارج از هسته کنند

ی منابع حمایت کننده پذیرانعطافاغلب کودکان همچنین، دارد دسترسى پیدا کند. 
 براى (همساالن، معلمان، دوستان)مانند نیرومندى در خارج از خانواده خود 

شان  هایفرایندهاى کنار آمدن در اختیار دارند. آنان مایلند که محبوب همکالسی
ی این عوامل در خالصه(. 1379، 1)آنسلمو باشند و دوستان صمیمى داشته باشند

 آورده شده است. 2جدول 

                                        

1- Anselmo 
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 های افراد انعطاف پذیرویژگی 2جدول 
 ویژگی منبع

 فردی

 مکان کنترل درونی

 خوش بینی

 عواطف منفیتحمل 

 شکیبایی و بردباری

توانایی استفاده از موفقیت های گذشته برای روبه رو شدن با چالش های 
 کنونی

 توانایی سازگار شدن با تغییرات

 عزت نفس قوی

 شوخ طبعی

 خود کارآمدی

 دلبستگی ایمن با دیگران

 توانایی دیدن تغییرات و استرس ها به عنوان یک چالش

 معنی دار بودنحس 

 حس تعهد به خود

 داشتن اعتماد به نفس

 عملکرد هوشی خوب

 سازگاری 

 حساسیت

 مهارت های باالی اجتماعی

 داشتن جهت گیری مثبت به اطرافیان

 گرایش به پیشرفت

 خالقیت

 مهارت های تفکر انتقادی

 خودانعطاف پذیری و خودکنترلی

 برون گرایی

 1ذیریانعطاف پ

 شادمانی

 

 رابطه نزدیک با والدین خانواده

                                        

1- Flexibility 
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 والدین قابل اعتماد

 اقتصادی -امتیازات اجتماعی

مدرسه و 
 جامعه

 ارتباط با سازمان های در راستای اجتماع

 دبزرگساالن خارج از خانواده که عالقه مند به ارتقاء رفاه کودک هستن

 (1999) 3(؛ ماش و والف2003) 2(؛ فارس2006) 1کانر

 
 ای وجود دارد مبنی بر این کهشواهد قانع کننده: یادگیری انعطاف پذیری

ات های انعطاف پذیری را کسب کنند. به عنوان مثال تحقیقتوانند ویژگیافراد می
 شناختی تفکر -های رفتـاریتوانند با استفاده از تکنیکاند افراد مینشان داده

تر و تر، سازگاربینانهبا کسب دیدگاهی خوش ی خود را تغییر داده وبدبینانه
 واند که تشخیص عوامل خطر پذیر شوند. عالوه بر این، شواهد نشان دادهانعطاف

 پذیری با دیگران،پذیری و آسیبمحفاظت کننده، در میان گذاشتن تجارب انعطاف
 یشتأیید و تحسین موفقیت در بین همساالن و افزایش احساس غرور منجر به افزا

گردد )مک آلیستر و انعطاف پذیری در مشاغل چالش برانگیز مانند پرستاری می
 (.2008مککینن، 

ل توانند با تمرکـز بر عـوامل قابها، مـدارس و جـوامـع نیز میخانـواده
های بین فردی، اهداف آموزشی یا تغیـیر مانـند حمـایت اجتماعی، مهارت

پذیـری کل و راهبردهای مقابله انعـطافآمدی، همدلی، حل مش تحصیلی، خودکار
شـناختی و آموزشی را افـزایش دهند. امـا از جمله راهبـردهای مهم در روان

یـادگیری انعطاف پذیری )بخصوص در کودکان سرآمد در معرض خطر( بر 
 ( عبارت است از:2005اساس تحقیق کیاتو و لویس)

مک کنند تا با یک فرد مانند والد، توانند به فرد کافزایش ارتباطات: معلمان می-1
خویشاوند، معلم، مشاور، رهبر مذهبی و یا همسال ارتباط نیرومند و 

توانند با انتخاب یک دوست تر معلمان میداری برقرار کند. به عبارت دقیقمعنی

                                        

1- Connor 

2- Phares 

3- Mash & Wolfe 

http://book.ui.ac.ir/cgi-bin/lib/find/?query=Eric%20J.%20Mash,%20David%20A.%20Wolfe/(7)
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خوب )برای مثال یک همسال موفق(، تشویق افراد به برقراری رابطه با اعضاء 
هایی های کالسی و افزایش فرصتمدرسه، گسترش طرح خانواده یا جامعه و

 برای انجام کارهای گروهی باعث افزایش ارتباط شوند.
ه تشویق کودکان به حس خود کارآمدی و عامل بودن: معلمان و اعضاء خانواد-2

ها باعث گیری به آنی فرصت به کودکان و جوانان و حق تصمیمبا ارائه
ها های خود را ارزیابی کنند. آنها و شکستوفقیتها بتوانند مشوند تا آنمی
 توانند به کودک فرصتی دهند )برای مثال با کمک کردن کودک به دیگران درمی

جامعه یا حل مشکل در زندگی واقعی( تا او حس توانایی تأثیر گذاشتن بر 
 محیط را در خود گسترش دهد. 

 توانند به جواناناده میبینی: مشاوران، معلمان و اعضاء خانوتشویق خوش-3
ها به درستی تجـارب بد و ناخـوشایند را پردازش کـرده و کمک کنند تا آن

 وها را در مفـهومی کـه از خود دارند جـای دهنـد، خوش بینانه فکر کنند آن
 تجارب بد را بدون سرزنش خود بپذیرند.

 ی افراد برایای و راهنمایمستقیم راهبردهای مقابلهآموزش مستقیم و غیر-4
آموزان به خاطر انجام توانند از دانشها: معلمان میچگونگی استفاده از آن

 ای انعطاف پذیر حمایت کنند.راهبردهای مقابله

مان تأیید تجـارب کودکان )به جای نادیده گرفتن یا کوچـک شمـردن آن(: معل-5
آن رو به رو  هایی که کودکان و جوانان باعدالتیتوانند نـه تنـها بیمـی
ها کمک کنند تا با تشخیص شوند را شناخته و تصدیق کنند، بلکه به آنمی

 ها غلبه کنند. ای مؤثر بر آنراهبردهای مقابله

 تواننـد از طریقحمایـت از افتخار به مـیراث: معلمان، خانواده و جـوامع مـی -6
 وزان تقویت کنند.آمهـای بین فرهنگی هویت قومی را در دانشایـجاد فعـالیت

ها آموزان آنی فرصت به دانشتوانند با تشویق و ارائهها میمعلمان و خانواده
 را در جهت دوزبانه و و دوفرهنگی بودن سوق دهند. 
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های توان با آموزش و یادگیری عواملی مانند مهارتبنابراین در مجموع می
 ، سازگاری، هویت مثبت،ای، ارتباط معنوی، نگاهی نو به شرایط ناگوارمقابله

 پذیری را در خود افزایش داد.بینی و غیره انعطافحمایت اجتماعی، خوش
ی تحقیقات و اما ممکن است با مطالعه :علل اهمیت انعطاف پذیری

 ی انعطاف پذیری این سؤال در ذهن خوانندگان ایجادهای مختلف در زمینهنظریه
دارد؟ در راستای موضوعات بررسی  شود که انعطاف پذیری چه کاربرد و مزیتی

 پردازیم:ها میشده در این مقاله به دو مورد از این مزیت
ای در آسیب شناسی تحولی و بهداشت امروزه انعطاف پذیری جایگاه ویژه

های مرتبط با روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش
پذیری یامدهای مثـبت انعطافشود و نتایج حاکی از پپذیری افزوده میانعطاف

باشند )سامانی و مانند افزایش سطح سالمت روانی و رضایتمندی از زندگی می
( نشان 2006(. برای مثال در تحقیقات کمبل سیلس و همکاران )1386همکاران، 

ی قوی منفی دارد. پذیری با نوروزگرایی یک رابطهداده شد که انعطاف
ی هیجانات منفی، سازگاری ضعیف و مشکل در بهنوروزگرایی فرد را مستعد تجر

ی باالی نوروزگرایی از نظر مشکالت کند. اگر چه درجهها میتوانایی کنترل تکانه
بالینی ارزش تشخیصی ندارد ولی شواهد حاکی از آن است که افراد نوروتیک در 

 پذیرترند و برعکس افرادی که درجاتمقابل معضالت و اختالالت هیجانی آسیب
پایین تر نوروزگرایی دارند متعادل و از نظر هیجانی معقول و قادر به سازگاری با 

ی شوند. پس جای تعجب نیست اگر بگوییم افرادی که نمرهها شناخته میاسترس
های انعطاف اند، به احتمال زیاد در مقیاسپایینی در نوروزگرایی کسب کرده

عطاف پذیری با دو صفت دیگر الگوی گیرند. از طرفی انپذیری نمرات باالیی می
ی قوی ی مثبت نشان داد. رابطهشناسی رابطهگرایی و وظیفهپنج عاملی یعنی برون

ی فواید مثبت الگوی عاطفی، پذیری با برون گرایی احتماالً منعکس کنندهانعطاف
های ظرفیت نزدیک شدن به دیگران و سطوح باالی روابط اجتماعی و فعالیت

کند ی مثبت به فرد کمک میباشد. مثاًل نشان داده شده است که عاطفهیاجتماعی م
ای وظیفه مدار نیز با ی پُراسترس برآید. الگوی مقابلهتا فعاالنه از پس تجربه
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ی ی مثبت دارد. از آنجایی که نتایج این تحقیق حاکی از رابطهپذیری رابطهانعطاف
ای وظیفه مدار )درحالی که سبک مقابلهای پذیری و سبک مقابلهمثبت بین انعطاف

هیجان مدار با انعطاف پذیری کم ارتباط داشت( بود لذا ظاهراًٌٌ تمایل به استفاده از 
دهد. در واقع عمل این الگو در مواجهه با استرس این همبستگی کامالً توضیح می

محرک شود، ای وظیفه مدار توضیح داده میحل فعاالنه مشکل که با الگوی مقابله
زا برآید. الگوی های استرسگردد فرد از پس موقعیتمؤثری است که باعث می

دهد تا در ها اجازه میشناس وجود دارد به آنتالش فراوانی که در افراد وظیفه
ورای عوامل استرس زا به طور مؤثر حس کارآمد بودن را تجربه کنند. همچنین 

های مربوط به ی ارتباط بین گزارشنندهکنتایج نشان داد که انعطاف پذیری، تعدیل
باشد، بدین معنی که توجه عاطفی در کودکی و عالیم روان پزشکی میمورد بی

افرادی که از مورد توجه واقع نشدن در کودکی دارای تجارب فراوان بـودند و 
هایی ی پایینی از انعطاف پـذیری داشتـند، عالیم فـراوان روان پزشکی و آندرجـه

 نعطاف پذیری باالیی داشتند، عالیم روان پزشکی کمی نشان دادند.که ا
همچنین در مشاغلی مانند پرستاری، پزشکی، آتش نشانی، پیراپزشکی و از 

 هایی همچون استرس، فرسودگی شغلی، کناره گیری از شغلاین قبیل که با ویژگی
جهت حل و  پذیری گامی مثبت درتوان با آموزش انعطافو غیره همراه است، می

 (2007یا کاهش این گونه مسائل برداشت. بر این اساس نیز جکسون و همکاران )
پذیری به عنوان یک ویژگی ضروری برای افراد و به با در نظر گرفتن انعطاف

راهبرد را برای افزایش انعطاف پذیری در پرستاران ارائه  5خصوص پرستاران 
 اند: داده

 ها و آموزش توسط دیگران ت از طریق شبکهای مثب( ایجاد روابط حرفه1
 ( حفظ مثبت بودن از طریق خندیدن، خوش بینی و هیجانات مثبت 2
ی فردی. برای مثال کننده( رشد آگاهی عاطفی برای درک عوامل خطر و محافظت3

در حالی که مراقبت از دیگران یک امر مهم در پرستاری است اما غفلت از 
 ی مهم از انعطاف پذیری است. مراقبت از خود یک جنبه

 شود دار شدن زندگی می( استفاده از معنویت زیرا باعث معنی4
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 (.2005( منعطف شدن بیشتر برای کسب نیرومندی هیجانی )کیاتو و لویس،  5
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 كتابنامه

دوره اوليه  رشد در(. 1379. )آنسلمو، ساندرا-

علي . ترجمه كودكي، پيش از تولد تا هشت سالگي

آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي ی. مشهد: آخشين

 . اسالمي
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