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Introduction: Immigrant adolescents are one of the most vulnerable social strata; thus, investigating 

the factors contributing to improving this group’s adjustment is crucial. This study aimed to predict 

cognitive flexibility based on the structural properties of the self. 

Methods: Three properties of structural self, consisting of self-complexity, self-concept clarity, and 

self-organization were used as predictor variables, and cognitive flexibility as a criterion variable 

entered into the study. The statistical population included all literate Afghan immigrant adolescents 

in Iran aged 11 to 19. A sample of 147 adolescents (Mean=14.56, SD=2.35) from four cities (Tehran, 

Qom, Semnan, and Mashhad) was selected by convenience sampling. The Self-Descriptive Attribu-

tion-Sorting Task Linville (1985), the Self-concept Clarity Scale Campbell (1996), and the Wiscon-

sin Card Sorting Test (WCST) (1993) were used to collect data. Data analysis was performed using 

SPSS-22 software by the stepwise multiple regression method.

Results: According to the regression analysis results, structural properties of self, self-concept 

clarity, and evaluative self-organization could play a role in predicting cognitive flexibility. They 

predicted 10.8% of completed categories measure and 11.7% Total incorrect measure of WCST. 

Among predictor variables, evaluative self-organization could predict 4.9% perseverative errors 

measure of WCST.

Conclusion: According to the present study’s results, two properties of structural self, including 

self-concept clarity and evaluative self-organization are associated with cognitive flexibility in 

Afghan immigrant adolescents and are able to predict it; subsequently, they can be accounted for 

in planning to enhance adjustment.
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Extended Abstract
Introduction
Immigrant adolescents are considered to be an extremely 

vulnerable group who are at increased risk for a range of 

psychological problems. On the other hand, the increase 

in the number of immigrants may potentially impose sub-

stantial pressure on mental health services in the coun-

try they are hosting. The current situation in Afghanistan 

makes it likely that Iran is facing a new wave of immi-

grants, warranting more knowledge about facilitating 
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and promoting the immigrant adolescent’s positive ad-

aptation. Cognitive flexibility refers to the mental ability 

that enables immigrant adolescents to adjust effectively 

to changing environmental demands and switch between 

cognitive strategies. Considering that few studies have 

been done in this regard with the variables studied in this 

study at present; thus, the purpose of this study was to 

investigate the role of structural properties of self, con-

sisting of self-complexity, self-concept clarity, and eval-

uative self-organization in the cognitive flexibility of Af-

ghan immigrant adolescents in Iran.

Methods
The research method was descriptive correlational, ana-

lyzing the relationship between research variables. Three 

properties of structural self, consisting of self-complex-

ity, self-concept clarity, and self-organization, were 

used as predictor variables, and cognitive flexibility as 

criterion variable entered into the study. The statistical 

population included all male and female Afghan immi-

grant adolescents in Iran aged 11 to 19. The sample of 

this study included 147 adolescents from four cities (Teh-

ran, Qom, Semnan and, Mashhad) who were selected by 

convenience sampling. Inclusion criteria for participation 

were: having the ability to read and write and informed 

consent to participate in the research. Furthermore, the 

criteria for exclusion were: history of psychiatric disor-

der, severe cognitive disability, and sight/hearing prob-

lems affecting a person’s ability to communicate with the 

researcher. In order to observe the ethical principles of 

the research, all subjects received information about the 

research. They were assured that all information would 

remain confidential and only be used for research pur-

poses. Written informed consent and verbal assent were 

obtained from immigrant adolescents and their parents. 

This study was approved by the Medical Ethics Commit-

tee of the Kharazmi University Regional Research Ethics 

Committee (protocol number: IR.KHU.REC.1399.041). 

The Self-Descriptive Attribution-sorting Task, the 

Self-Concept Clarity Scale, and the Wisconsin Card Sort-

ing Test (WCST) were used. In this study, Data analysis 

was performed by descriptive statistical methods (mean, 

standard deviation), conventional correlation, and multi-

ple regressions to measure the research variables. In this 

study, a significance level of less than 0.05 was consid-

ered. Lastly, data were analyzed using SPSS-24 software. 

Results
Of 147 participating adolescents, 80 were girls, and 67 

were boys. The mean and standard deviation of the age 

of male adolescents (14.13, 2.12) and female adolescents 

(14.93, 2.48) were obtained. Besides, the mean and stan-

dard deviation of the total age of adolescents was 14.56 

and 2.35. Most participants in the study (76.2%) were 

second-generation immigrants who were born in Iran or 

who immigrated to Iran before age 6. The results showed 

the relationship between evaluative self-organization and 

total number of errors (TNE) (P<0.05, r=-0.25), evalua-

tive self-organization with number of perseverative errors 

(NPE) (P<0.05, r=-0.22), evaluative self-organization with 

number of completed categories (NCC) (P<0.05, r=0.25), 

self-concept clarity with TNE (P<0.05, r=-0.22), self-con-

cept clarity and NPE (P<0.05, r=-0.19), and self-concept 

clarity with NCC (P<0.05, r=0.20) were significant. The 

highest correlation coefficient was between evaluative 

self-organization with TNE and NCC (-0.25). According 

to the regression analysis results, among structural proper-

ties of self, self-concept clarity and evaluative self-organi-

zation could play a role in predicting cognitive flexibility. 

They predicted 10.8% of Completed Categories measure 

(P<0.01) and 11.7% Total Incorrect measure (P<0.001) of 

WCST. Among predictor variables, evaluative self-organi-

zation could predict a 4.9% Perseverative Errors measure 

(P<0.01) of WCST. The relationship between self-com-
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plexity and cognitive flexibility was not significant. The 

result revealed that evaluative self-organization (compart-

mentalization vs. integration) has the highest predictive 

power among the properties of the structural self. 

Conclusion
In summary, the present study's results revealed that 

self-concept clarity and evaluative self-organization–two 

properties of structural self-have a significant relationship 

with cognitive flexibility. According to the present study’s 

results, paying attention to the structural properties of the 

self can contain valuable points to improve cognitive flex-

ibility. These findings suggest that increasing the level of 

self-concept clarity and compartmentalization of self-or-

ganization may promote adjustment and better perfor-

mance in Afghan immigrant adolescents when faced with 

the stressful challenges of immigration. Therefore, ac-

cording to the importance of immigrants’ adaptation and 

the role of structural self in predicting cognitive flexibility, 

it is necessary to develop specific, codified, and accurate 

programs to create a suitable environment for immigrant 

adolescents to engage in more social roles, relations, and 

activities. In addition, promoting more apparent positive 

and negative self-knowledge could enhance skills to ef-

fectively switch between conflicting contextualized iden-

tities. This study has some limitations that future research 

should be taken into consideration. The first one regards 

the cross-sectional nature of the study. In future research, 

the use of longitudinal design will help. 

Among the research limitations, this research could men-

tion the limited population, the cross-sectional statistical 

sample of the research, contradictory remarks about the 

validity and reliability of the Linville H index, the im-

possibility of examining all the other variables playing a 

role in this process, and self-report measure for self-con-

cept clarity. Therefore, the use of longitudinal studies, the 

search for a more valid and reliable index for self-com-

plexity, the comparison with different groups such as 

native adolescents, the expansion of the statistical popu-

lation and sample, and examine the mediation and mod-

eration role of other potential variables such as accultura-

tion strategies, emotion regulation, and personality types 

can more appropriately explain the relationship.
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نقش پیچیدگی خود، ساختار ارزش گذاری خودپنداره و وضوح خودپنداره در 
پیش بینی انعطاف پذیری شناختی در نوجوانان مهاجر افغان

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1401
صفحات  164-178

مرتضی دالورپوراقدم1        ، علیرضا مرادی2و3*        ، جعفر حسنی2، ربابه نوری4

  1. دانشجوی دکتری روان شناسی سالمت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  2. استاد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  3. موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران
  4. دانشیار روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

این گروه  ارتقای سازگاری  به  از آسیب پذیرترین قشرهای اجتماعی بوده و بررسی عواملی که  مقدمه: نوجوانان مهاجر 

کمک کند حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف پیش بینی انعطاف پذیری شناختی بر مبنای ویژگی های خود ساختاری 

انجام شد.

روش کار: این مطالعه از نوع همبستگی بود. سه ویژگی خود ساختاری شامل پیچیدگی خود، وضوح خودپنداره و ساختار 

ارزش گذاری خودپنداره به عنوان متغیرهای پیش بین و انعطاف پذیری شناختی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند. 

جامعه آماری شامل تمام نوجوانان مهاجر افغان با سواد خواندن و نوشتن در دامنه سنی 11 تا 19 سال که در ایران سکونت 

دارند بود. نمونه ای به حجم 147 نفر از چهار شهر تهران، قم، سمنان و مشهد به شیوه نمونه گیری نوع در دسترس وارد 

Linville )1985(، مقیاس وضوح  اسنادهای خود توصیفی  تکلیف دسته بندی  از  برای گردآوری داده ها  مطالعه شدند. 

خودپنداره Campbell )1996( و آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین )1993( استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها 

در نرم افزار SPSS-22 و با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام انجام شد. 

یافته ها: با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون از میان ویژگی های خود ساختاری، دو ویژگی وضوح خودپنداره و ساختار 

ارزش گذاری می توانند در پیش بینی انعطاف پذیری شناختی نقش داشته باشند. این دو ویژگی در مجموع توانستند 10/8 

آزمون  منفی  پاسخ های  تعداد  واریانس شاخص  از  و 11/7 درصد  تکمیل  شده  تعداد طبقات  واریانس شاخص  از  درصد 

ویسکانسین را تبیین کنند. از بین ویژگی های خود ساختاری صرفا ساختار ارزش گذاری توانست در مجموع 4/9 درصد از 

واریانس شاخص تعداد خطاهای درجاماندگی را پیش بینی کند.

با  ارزش گذاری خودپنداره  نتایج، دو ویژگی خود ساختاری شامل وضوح خودپنداره و ساختار  به  با توجه  نتیجه گیری: 

انعطاف پذیری شناختی نوجوانان مهاجر افغان مرتبط بوده و قادر به پیش بینی آن هستند که می توانند در برنامه ریزی 

برای ارتقا سازگاری، آنها را مدنظر قرار داد.

دریافت: 1401/02/12                                
اصالح نهایی: 1401/04/26                                     

پذیرش: 1401/05/10

واژه های کلیدی
انعطاف پذیری شناختی

پیچیدگی خود
ساختار ارزش گذاری خودپنداره

وضوح خودپنداره

نویسنده مسئول
بالینی،  روان شناسی  استاد  مرادی،  علیرضا 
دانشگاه خوارزمی،  بالینی،  گروه روان شناسی 
تهران،  علوم شناختی،  عالی  آموزش  موسسه 

ایران
   Moradi@khu.ac.ir :ایمیل

مقدمه
نوجوانان مهاجر از جمله آسیب پذیرترین قشرها به  شمار می روند چرا 
که دو هویت بالقوه آسیب پذیر را با خود حمل می کنند: هویت نوجوانی 
و محرومیت  بودن  اقلیت  در  دلیل  به  از طرفی  بودن.  مهاجر  و هویت 
با عوامل خطر بیرونی بیشتری مواجه هستند  نسبی در جامعه مقصد 
و از سویی دیگر به دلیل بحران هویتی ناشی از دوره نوجوانی به ویژه 
در شرایط مهاجرت، بروز برخی آشفتگی های هیجانی مانند افسردگی و 

اضطرابی شیوع باالیی پیدا می کند )1(. روند افزایشی مهاجرت، جهان 
را با یک چالش اساسی در ابعاد گوناگون روبه رو کرده که یکی از این 
به  عالقه  راستا،  این  در  است.  مطرح  روان شناختی  بعد  در  چالش ها 
شناخت و بررسی متغیرهای موثر بر پیامدهای روان شناختی این گروه 
از نوجوانان به ویژه ارتقای توانایی آنها برای انعطاف پذیری و سازگاری 

مثبت با جامعه مقصد، از اهمیت زیادی برخوردار است.        

چکیده
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از جنبه های مختلف  مقصد  در جامعه  مهاجر  نوجوانان  انعطاف پذیری 
اجتماعی )2، 3(، هیجانی )4(، فرهنگی )5( و شناختی مورد مطالعه 
سازه  این  شناختی  وجه  بررسی  به  حاضر  مطالعه  است.  گرفته  قرار 
پرداخت.   )Cognitive flexibility( شناختی  انعطاف پذیری  یعنی 
انعطاف پذیری شناختی به مهارت های شناختی اشاره دارد که سازگاری 
فرد را بهبود می بخشند )6، 7(. شناسایی و تغییر راه حل های جایگزین، 
مختلف،  محیطی  شرایط  با  موثر  سازگاری  و  غیرمنتظره  مسائل  حل 
به  شناختی  انعطاف پذیری  طریق  از  که  هستند  مهارت هایی  مجموعه 
دو  با  است  ممکن  اوقات  بسیاری  در  مهاجر  افراد   .)8( می آیند  دست 
نظام معنایی فرهنگی، ارزش ها و انتظارات متعارض روبه رو باشند و برای 
کسب هویت، مدام تصمیم بگیرند که آیا خودپنداره اصلی را حفظ و یا 
خودپنداره جدیدی ایجاد کنند )9(. در این شرایط، نوجوانانی که دارای 
انعطاف پذیری شناختی باالتری هستند، به منظور سازگاری با شرایط 
برخوردارند  بیشتری  و خودکارآمدی  انگیزه  از  تغییر  محیطی در حال 
سمت  به  متعارض  دیدگاه های  تلفیق  و  پذیرش  با  می توانند  بهتر  و 
حل تعارض گام بردارند )10(. چندین مطالعه نشان داده که نوجوانان 
مهاجر در مقایسه با همساالن خود در جامعه میزبان، از انعطاف پذیری 
شناختی بیشتری برخوردارند زیرا به طور مداوم در تالشند تا تعارضات 
بالقوه ناشی از مواجهه با دو فرهنگ متعارض را حل و مدیریت کنند 
)13-11(. ارزیابی دقیق سازوکار زیربنایی و شناخت عوامل پیش بین 

انعطاف پذیری شناختی به درک بهتر این ارتباط کمک می کند.   
با وجود بررسی عوامل زیربنایی تاثیرگذار بر انعطاف پذیری شناختی از 
جنبه های مختلف، نقش ویژگی های ساختاری خودپنداره مورد غفلت 
قرار گرفته و بیشتر پژوهش ها اغلب بر محتوا و فرآیند خودپنداره متمرکز 
بوده اند )14(. به عنوان نمونه Gunduz و Bulent )2013( در مطالعه 
انعطاف پذیری  با  غیرمنطقی خودپنداره  باورهای  که  دادند  نشان  خود 
 Leyendecker و   Splegler یا  و  شناختی کمتر، مرتبط است )15( 
می کوشند  فرهنگ پذیری  فرآیند  در  که  نوجوانانی  دریافت   )2017(
محتویات دو فرهنگ را به میزانی برابر بپذیرند از انعطاف پذیری شناختی 
سازمان دهی  نحوه  قبیل  از  عواملی  نقش   .)16( برخوردارند  بیشتری 
محتویات، ارتباط و ثبات آنها در طی زمان که به ویژگی های ساختاری 
خودپنداره مرتبط هستند کمتر مورد توجه پژوهش های خودپنداره بوده 
است. هدف مطالعه حاضر این بود که نشان دهد بخشی از انعطاف پذیری 
کرد.  تبیین  ساختاری  خود  مولفه های  وسیله  به  می توان  را  شناختی 
مورد  ساختاری  خود  اصلی  ویژگی  سه  پژوهش،  این  در  منظور  بدین 
ساختار   )2( خود،  پیچیدگی   )1( از:  عبارتند  که  گرفت  قرار  مطالعه 

ارزش گذاری خودپنداره )3( و وضوح خودپنداره. 

خودپنداره ساختار گسترده ای از اطالعات است که در آن ادراک افراد 
Self-( از خودشان به شکل طبقات معناداری با عنوان جنبه های خود
ساختارهای  شکل  به  خود  جنبه های  می شوند.  گروه بندی   )aspects

شناختی مفهوم سازی می شوند که شامل مجموعه ای از اسنادها درباره 
مشترک  اسنادهای  که  خود  جنبه های  تعداد  هرچه   .)17( است  خود 
کمتری دارند بیشتر باشد، پیچیدگی خود )Self-complexity( بیشتر 
شناختی  انعطاف پذیری  پیش بینی  در  می تواند  خود  پیچیدگی  است. 
نوجوان مهاجری که نقش ها، روابط و موقعیت های  باشد.  نقش داشته 
تاثیر  تحت  هویت ها  این  از  یکی  چنانچه  می کند،  تجربه  را  مختلفی 
رویدادی منفی قرار گیرد می تواند از هویت های جایگزین برای جبران آن 
بهره ببرد )18(. نتایج مطالعات نشان داده پیچیدگی شناختی به افزایش 
انعطاف پذیری شناختی منجر می شود زیرا افزایش جنبه های خود متمایز 
به فرد کمک می کند میان ملزومات مختلفی که نقش ها و موقعیت ها از 
او طلب می کند تمایز کارآمدتری قائل شود و به این ملزومات به گونه ای 
 Steinberg و   Rafaeli-Mor طرفی،  از   .)19( دهد  پاسخ  مناسب تر 
)2002( )20( و Donahue و همکاران )1993( )21( معتقدند بهترین 
کسب  خود  پیچیدگی  شاخص  در  باالیی  نمره  که  افرادی  مشخصه 
می کنند چندپارگی )Fragmentation( و نه پیچیدگی است. در دیدگاه 
ایشان، افرادی که از جنبه های خود متعدد و متمایز برخوردارند دارای 
بر  منفی  تاثیر  برعکس  که  )Role diffusion( هستند  نقش  گسست 

پیامدهای روان شناختی دارد )20، 21(.   
انعطاف پذیری  در  است  ممکن  که  ساختاری  خود  از  دیگری  ویژگی 
خودپنداره  ارزش گذاری  ساختار  باشد  داشته  نقش  شناختی 
به نحوه ارزش گذاری  )Evaluative self-organization( است که 
طبق  بر   .)22( دارد  اشاره  خود  جنبه های  درون  در  اسنادها 
پیوستار  یک  در  اسنادها  ارزش گذاری  ساختار   ،Showers مدل 
شده  تفکیک  شکل  به  اسنادها  آن  سمت  یک  در  که  دارد  قرار 
آمیخته  شکل  به  دیگر  سمت  در  و   )Compartmentalization(
چنانچه   Showers نظر  بر  بنا   .)23( شده اند  توزیع   )Integrated(
اسنادهای خود توصیفی مثبت و منفی، در هر یک از جنبه های خود، 
را  خودپنداره  ساختار  باشند  شده  توزیع  یکدیگر  از  مجزا  صورتی  به 
اسنادهای  از  ترکیبی  شامل  خود  جنبه های  چنانچه  و  شده  تفکیک 
ساختار  از  فرد  خودپنداره  می شود  گفته  باشد  منفی  و  مثبت 
فرد  چنانچه  وی،  عقیده  به  است.  برخوردار  آمیخته  ارزش گذاری 
اهمیت بیشتری برای جنبه های خود مثبت قائل باشد ارزیابی او از نوع 
ادراک  را مهم تر  تفکیک شده مثبت و چنانچه جنبه های خود منفی 
کند، ارزیابی او به شکل تفکیک شده منفی است. او نشان داد چگونه 
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ساختار خودپنداره افراد تحت شرایط فشارزا به سمت ساختار تفکیک 
شده مثبت تمایل پیدا کرده و در نتیجه به تقویت این ساختار کمک 
می کند. هنگامی که یک جنبه خود که فرد به صورت اسنادهای منفی 
عنوان  به  تفکیک شده  می شود، خود ساختاری  فعال  می کند  ادراک 
به جنبه  جابه جایی  از طریق  فرد  باعث می شود  دفاعی  سازوکار  یک 
خود دارای اسنادهای مثبت، از باورهای منفی اجتناب کند )23(. از 
داشته  تمایل  نیز  افغان  مهاجر  نوجوانان  می رسد  نظر  به  منظر  این 
دفاعی(  )سازوکار  مثبت  شده  تفکیک  خودپنداره  ساختار  از  باشند 
در  خود  جنبه های  بین  شدن  جابه جا  حاضر،  مطالعه  کنند.  استفاده 
شدن  جابه جا  با  مشابه  را   Linville اسنادهای  دسته بندی  تکلیف 
نظر می گیرد. گاهی  انعطاف پذیری شناختی در  با  مرتبط  تکالیف  در 
اوقات الزم است در زندگی روزمره از یک جنبه خود که محیط فعلی 
کنیم.  چشم پوشی  دیگری  جنبه  نفع  به  نمی کند  طلب  را  آن  دیگر 
تجربیاتی که احتماال در تقویت و بهبود جابه جایی بین جنبه های خود 
در زندگی روزمره موثر هستند ممکن است بازداری و تغییر تکلیف در 
برابر بررسی های  نیز بهبود بخشند )24(.  پایه را  یک سطح شناختی 
مستقیم  طور  به  که  پژوهشی  تاکنون  پژوهشگران  توسط  شده  انجام 
رابطه میان ساختار ارزش گذاری و انعطاف پذیری شناختی را مطالعه 

کند پیدا نشد.
انعطاف پذیری شناختی،  با  ویژگی های خود ساختاری مرتبط  از دیگر 
وضوح خودپنداره است. وضوح خودپنداره نشان می دهد تا چه میزان 
ثابت  معتبر،  تعریف  دارای  روشن،  واضح،  خود  درباره  افراد  باورهای 
به  نسبت  فرد  اطمینان  میزان  عالوه  به  هستند.  زمان  گذر  در  پایا  و 
ارزیابی که از خودپنداره می کند نیز از طریق وضوح خودپنداره سنجیده 
و  خودپنداره  وضوح  بین  می دهند  نشان  مطالعات   .)25( می شود 
سازگاری روان شناختی همبستگی مثبت وجود دارد )26، 27(. وضوح 
خودپنداره باالتر موجب می گردد که نوجوان با شناخت بهتر خود، به 
گونه ای باثبات تر و منعطف تر در روابط و اهداف خود درگیر شود )28(. 
با  که  باثباتی  درونی  معیار  خودپنداره،  پایین  وضوح  با  افراد  برعکس 
یک حس  می شود  موجب  امر  این  و  ندارند  کنند  ارزیابی  را  خود  آن 
غیر قابل پیش بینی بودن درباره خود را تجربه کنند. در این موقعیت 
عدم اطمینان، اغلب اوقات واکنش های هیجانی شدید و نامناسبی رخ 
می دهد و به مهارت های تنظیم هیجان که الزمه سازگاری روان شناختی 

است آسیب می زند )29، 30(.
گرچه از تعداد مهاجرین افغان در ایران اطالع دقیقی در دست نیست 
اما برآوردها تخمین می زنند که حدود 1/5 ملیون مهاجر دارای مدرک و 
حدود یک ملیون مهاجر فاقد مدرک در ایران از کشور افغانستان هستند 

)31(. از طرفی شرایط حال حاضر افغانستان احتماال ایران را با موجی 
از مهاجرین جدید مواجه خواهد ساخت، لذا با توجه به روند افزایشی 
مهاجرین نوجوان افغان در ایران و تاثیری که بر جامعه ایران می گذارند، 
توجه به عملکرد و ارتقای توانایی آنها برای سازگاری مثبت با محیط 
و همچنین  فوق  مطالب  گرفتن  نظر  در  با  است.  اساسی  اهمیت  حائز 
بر  خودپنداره  ساختاری  ویژگی های  نقش  تاکنون  که  این  به  توجه  با 
قرار  بررسی  مورد  ایران  در  افغان  مهاجر  نوجوانان  شناختی  عملکرد 
بر  ویژگی ها  این  نقش  بررسی  دنبال  به  حاضر  پژوهش  است،  نگرفته 
اهمیت کاربردی مطالعه حاضر  بود.  این گروه  انعطاف پذیری شناختی 
این است که چنانچه نشان دهد بین ویژگی های ساختاری خودپنداره و 
انعطاف پذیری شناختی در نوجوانان مهاجر افغان در ایران رابطه وجود 
دارد، تمرکز بر خود ساختاری می تواند به عنوان هدف مداخالتی مرتبط 
با ارتقای انعطاف پذیری شناختی مد نظر قرار گیرد. در این راستا هدف 
این پژوهش این بود که نحوه سازمان دهی خودپنداره نوجوانان مهاجر 
افغان در ایران از نظر سه ویژگی ساختاری مهم شامل پیچیدگی خود، 
وضوح خودپنداره و ساختار ارزش گذاری خودپنداره شناسایی و ارتباط 

آنها با سازه انعطاف پذیری شناختی مشخص شود.       

روش کار
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 
سال  در  که  ایران  ساکن  افغان  مهاجر  نوجوانان  کلیه  شامل  حاضر 
1400 در یکی از مدارس یا مراکز حمایت از مهاجرین افغان واقع در 
بر طبق  بودند.  تهران، قم، مشهد و سمنان مشغول تحصیل  شهرهای 
دیدگاه Stevens در تحلیل رگرسیون چندگانه، باید به ازای هر متغیر 
پیش بین، 15 مورد در نظر گرفت )32(، با این حال، در صورتی که به 
باشد،  داشته  وجود  شرکت کننده   30 تقریبا  پیش بین  متغیر  هر  ازای 
اثر کوچک خواهد  اندازه  محقق توان بهتری برای نمایان ساختن یک 
داشت. بدین منظور از بین جامعه آماری مذکور 147 نفر با دامنه سنی 
11 تا 19 سال به شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مالک 
ورود به پژوهش داشتن سواد الزم برای خواندن و نوشتن در دامنه سنی 
11 تا 19 سال بود. مالک های خروج نیز عبارت بودند از: ابتال به اختالل 
روان شناختی مانند روان پریشی و مشکالت بینایی یا شنوایی که رابطه 
مهر  تا  اسفند 1399  زمانی  بازه  در  داده ها  را مختل سازد.  آزمونگر  با 
1400 جمع آوری گردید. به منظور رعایت موازین اخالقی در پژوهش 
با هماهنگی مسئولین مراکز و مدارس، از والدین نوجوانان و نوجوانان 
رضایت برای شرکت در مطالعه گرفته شد. همچنین پژوهش حاضر با کد 
اخالق IR.KHU.REC.1399.041 در کمیته اخالق پزشکی و زیستی 
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دانشگاه خوارزمی به تصویب رسید. ابزار پژوهش شامل موارد زیر بود.        

این   :)Self-concept clarity )SCC(( مقیاس وضوح خودپنداره 
وضوح  سازه  سنجش  برای   )1996(  Campbell توسط  پرسشنامه 
خودپنداره تدوین شده است. این مقیاس 12 ماده دارد که نمره گذاری 
پاسخ ها در یک طیف لیکرت پنج قسمتی از 1 )به شدت مخالفم( تا 5 
)به شدت موافقم( نمره گذاری می شود. دامنه نمرات در این مقیاس بین 
12 تا 60 است. نمرات باالتر بیانگر آن است که فرد از وضوح خودپنداره 
بیشتری برخوردار است. Campbell و همکاران ضریب آلفای کرونباخ 
این مقیاس را 0/85 و اعتبار بازآزمایی را 0/70 گزارش کرده اند )22(. 
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/78 به دست 
آمد. نسخه فارسی پرسشنامه وضوح خودپنداره در ایران توسط رضیان 
و همکاران )1398( هنجاریابی شد )33(. از آنجایی که مقیاس وضوح 
این  درونی  همسانی  است  درجه ای   5 لیکرت  دارای طیف  خودپنداره 
ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 0/83 به 
دست آمد. از تحلیل عاملی انجام شده برای جامعه ایرانی نیز یک عامل 
برای این مقیاس یافت شد. عامل به دست آمده 63/2 درصد واریانس 
همچنین  کرد.  تبیین  را  پرسشنامه  این  در  شرکت کنندگان  نمرات 
تمامی 12 مولفه پرسشنامه با ضرایبی در دامنه 0/44 تا 0/78 بر این 

عامل بارگیری شد )33(.  

 task )Linville(( توصیفی  خود  اسنادهای  دسته بندی  تکلیف 
دسته بندی  تکلیف   :)Self-descriptive attribution-sorting

کارت های خود توصیفی برای سنجش پیچیدگی و ساختار ارزش گذاری 
توسط  سپس  و  طراحی   )1960(  Zajonk توسط  ابتدا  خودپنداره، 
نسخه  از  حاضر  پژوهش  در  شد.  داده  بسط   )1985(  Linville

به  شده  ارائه  اسنادی  عبارات  که  شده  استفاده   )2003(  Barsezak

مشارکت کنندگان به جای کارت در یک برگه فهرست شده اند. در این 
تکلیف به هر پاسخ دهنده 10 برگه مشابه داده می شود که در قسمت 
از مشارکت کنندگان  قرار دارد.  با عنوان جنبه خود  آنها کادری  باالی 
خواسته می شود تا آنجا که می توانند جنبه های مختلف زندگی شامل 
نقش ها و روابط، فعالیت ها، موقعیت های مکانی و شرایط هیجانی خود 
را تولید و هر یک از این جنبه ها را در هر برگه جداگانه در کادر "جنبه 
خود" ثبت کنند. هر برگه شامل فهرستی از 48 عبارت اسنادی است که 
نیمی از آنها یک صفت مثبت )مثال باهوش( و نیمی دیگر صفت منفی 
)مانند بی کفایت( را منعکس می کنند. پس از تولید جنبه های خود، از 
افراد خواسته می شود در هر برگه دور عباراتی که فکر می کنند آنها را 

در آن جنبه زندگی بهتر توصیف می کند دایره بکشند.  
برای اندازه گیری شاخص نحوه توزیع اسنادهای مثبت و منفی در درون 
جنبه های خود از ضریب فای )یا v کرامر( که بر مبنای آماره خی دو 
است استفاده می شود. آماره خی دو پس از نرمال سازی به شکل ضریب 

فای تبدیل می شود:

دامنه نمرات فای بین صفر و یک متغیر است. ضریب فای زمانی صفر 
می شود که آمیختگی به شکل کامل رخ می دهد و از طرفی ضریب فای 
را خواهد  اتفاق می افتد مقدار یک  به طور کامل  تفکیک  هنگامی که 
داشت. بنا بر توصیه Showers و Kevlyn )1999( نمرات فای صرفا 
زمانی برای فرد قابل محاسبه هستند که او حداقل از دو اسناد منفی در 

تکلیف استفاده کرده باشد )34(.
 )OL( و همپوشانی بین آنها )NSA( تعداد جنبه های خود تولید شده
دو شاخصی هستند که برای سنجش پیچیدگی خود مورد استفاده قرار 
می گیرند. Linville برای تعریف عملیاتی پیچیدگی خود، آماره ای به 
نام شاخص H را که از نظریه پردازش اطالعات به عاریت گرفت مطرح 

کرد. 
برای هر فرد مشارکت کننده چهار شاخص زیر محاسبه شد:

1- تعداد جنبه های خود )NSA(: در پژوهش حاضر عالوه بر تعداد کل 
جنبه های خود، تعداد جنبه های خود در هر یک از چهار حوزه نقش 
و   )NSAs( مکانی  موقعیت   ،)NSAa( فعالیت ها   ،)NSAr( روابط  و 

شرایط هیجانی )NSAe( نیز محاسبه گردید.
)افتراق(  ارتباط  میزان  به   :)OL( خود  جنبه های  بین  همپوشانی   -2
یک  و  همپوشانی(  )عدم  صفر  بین  و  دارد  اشاره  خود  جنبه های 

)همپوشانی کامل( قرار دارد. از طریق فرمول زیر محاسبه شد.

OL = (∑i(∑j Cij ) /Tj) /n*(n-1)

اسنادی مشترک در دو جنبه  تعداد عبارات  با  برابر   C فرمول  این  در 
خود، T برابر با مجموع کل عبارات اسنادی در هر جنبه خود، n برابر 
با تعداد کل جنبه های خود تولید شده، i و j می توانند مقادیر بین 0 و 

.)i ≠ j( باشند n
3-آماره H: از طریق فرمول زیر محاسبه شد.

H = log2 n – (∑i ni  log2 ni) / n

10 
 

به دست آمد. نسخه فارسی  19/2ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر  (.11)اند گزارش کرده 12/2بازآزمایی را 

. از آنجایی که مقیاس وضوح (33) ( هنجاریابی شد2319) همکارانو  انیرضپرسشنامه وضوح خودپنداره در ایران توسط 

ای است همسانی درونی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با درجه 0لیکرت  خودپنداره دارای طیف

به دست آمد. از تحلیل عاملی انجام شده برای جامعه ایرانی نیز یک عامل برای این مقیاس یافت شد. عامل به دست آمده  93/2

مولفه پرسشنامه با ضرایبی در  21رسشنامه را تبیین کرد. همچنین تمامی کنندگان در این پشرکتدرصد واریانس نمرات  1/23

 (.33) بر این عامل بارگیری شد 19/2تا  11/2دامنه 

بندی تکلیف دسته .(Self-descriptive attribution-sorting task( Linville)) یفیتوص خود یاسنادها یبنددسته فیتکل

( طراحی و سپس 2122) Zajonkگذاری خودپنداره، ابتدا توسط ارزشپیچیدگی و ساختار  توصیفی برای سنجش های خودکارت

استفاده شده که عبارات اسنادی ارائه شده به Barsezak (1223 )( بسط داده شد. در پژوهش از نسخه 2190) Linvilleتوسط 

شود که در ه مشابه داده میگبر 22دهنده پاسخ اند. در این تکلیف به هرکنندگان به جای کارت در یک برگه فهرست شدهمشارکت

های مختلف توانند جنبهشود تا آنجا که میکنندگان خواسته میمشارکتقسمت باالی آنها کادری با عنوان جنبه خود قرار دارد. از 

ها را در هر برگه این جنبه های مکانی و شرایط هیجانی خود را تولید و هر یک ازها، موقعیتها و روابط، فعالیتزندگی شامل نقش

عبارت اسنادی است که نیمی از آنها یک صفت مثبت  19ثبت کنند. هر برگه شامل فهرستی از  "خودجنبه "جداگانه در کادر 

شود های خود، از افراد خواسته میکنند. پس از تولید جنبهکفایت( را منعکس می)مثال باهوش( و نیمی دیگر صفت منفی )مانند بی

 کند دایره بکشند. کنند آنها را در آن جنبه زندگی بهتر توصیف میهر برگه دور عباراتی که فکر میدر 

کرامر( که بر مبنای  vهای خود از ضریب فای )یا گیری شاخص نحوه توزیع اسنادهای مثبت و منفی در درون جنبهبرای اندازه

 شود:سازی به شکل ضریب فای تبدیل میمالدو پس از نرشود. آماره خیدو است استفاده میآماره خی

∅     
 

  

از طرفی و دهد شود که آمیختگی به شکل کامل رخ میدامنه نمرات فای بین صفر و یک متغیر است. ضریب فای زمانی صفر می

Kevlyn (2111 )و  Showersافتد مقدار یک را خواهد داشت. بنا بر توصیه ضریب فای هنگامی که تفکیک به طور کامل اتفاق می

 . (31) نمرات فای صرفا زمانی برای فرد قابل محاسبه هستند که او حداقل از دو اسناد منفی در تکلیف استفاده کرده باشد

مورد  پیچیدگی خود( دو شاخصی هستند که برای سنجش OL) ( و همپوشانی بین آنهاNSAهای خود تولید شده )تعداد جنبه

را که از نظریه پردازش اطالعات  Hای به نام شاخص آماره، پیچیدگی خودبرای تعریف عملیاتی  Linvilleگیرند. استفاده قرار می

 به عاریت گرفت مطرح کرد. 
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در این فرمول n برابر با کل عبارات اسنادی )در اینجا 48( و ni برابر با 
تعداد عبارات اسنادی است که در جفت جنبه های iام ظاهر می گردد.

4- اهمیت افتراقی )Differential importance(: مشارکت کنندگان 
اهمیت هر یک از جنبه های خود و مثبت یا منفی بودن )جاذبه( را مورد 
سنجش قرار می دهند. اهمیت افتراقی اشاره به همبستگی درونی بین 
درجه بندی اهمیت و درجه بندی جاذبه دارد که از 1- )جنبه های خود 
منفی باالترین اهمیت را دارند( تا 1+ )جنبه های مثبت باالترین اهمیت 

را دارند( تغییر می کند.

آزمون  از   :)WCST( ویسکانسین  کارت های  دسته بندی  آزمون 
ابزاری در جهت سنجش  دسته بندی کارت های ویسکانسین به عنوان 
این  می شود.  استفاده  سال   98 تا   5 افراد  در  شناختی  انعطاف پذیری 
 )1993( Berg و Grant آزمون که طراحی و توسعه آن در ابتدا توسط
سه  در  تایی   64 کارت  دسته  دو  دسته بندی  طریق  از  گرفته  صورت 
بعد مختلف به سنجش انعطاف پذیری شناختی افراد می پردازد. در این 
آنها  به  که  کارت هایی  می شود  خواسته  مشارکت کنندگان  از  تکلیف 
ارائه می شوند را بر اساس یکی از سه قاعده مربوط به عضویت طبقه، 
ترتیب  به  کارت ها  و جای گذاری  قاعده دسته بندی  کنند.  دسته بندی 
رنگ، شکل و تعداد نمادها می باشد و مشارکت کننده بایستی از طریق 
آزمون و خطا و با توجه به بازخورد آزمونگر، قاعده صحیح طبقه بندی 
را حدس بزند. آزمون تا آنجا ادامه می یابد که آزمودنی جایگزینی ده 
کارت را برای شش دسته متوالی انجام دهد و یا  تمام 128 کارت پیش 

از تکمیل شش طبقه به اتمام برسند )35(.
از طریق این آزمون حاصل می شود  از میان شاخص های مختلفی که 
استفاده  شناختی  انعطاف پذیری  سنجش  برای  زیر  شاخص  سه  غالبا 

می شود:
تعداد پاسخ های غلط: مجموع کوشش های مشارکت کننده که نتوانسته 

کارت ها را به طور صحیح دسته بندی کند.
مشارکت کننده  که  خطایی  کوشش های  تعداد  درجاماندگی:  خطاهای 
به دسته بندی کارت ها بر طبق قاعده موفقیت آمیز قبلی ادامه داده یا 
علی رغم بازخورد پژوهشگر مبنی بر نادرست بودن دسته بندی، همچنان 

به دسته بندی بر اساس قاعده نادرست پافشاری می کند.
تعداد طبقات تکمیل شده: تعداد طبقاتی که مشارکت کننده توانسته به 
ده پاسخ متوالی دسته بندی بر اساس قاعده درست اقدام کند. دامنه این 

شاخص از صفر تا شش است.
شیوه اجرای پژوهش به این صورت بود که در یکی از کالس های مدرسه 
یا مرکز مربوطه و پس از احراز اطمینان از مالک های ورود،  اطالعات 

شرکت کننده ها  با  مصاحبه  در  ویژگی های جمعیت شناختی  با  مرتبط 
اخذ و سپس نحوه تکمیل تکلیف دسته بندی اسنادهای Linville به 
آنها آموزش داده شد. پس از اجرای تکلیف مربوطه، پرسشنامه وضوح 
خودپنداره بین آنها توزیع گردید. در طول پاسخ دهی شرکت کننده ها، 
پاسخ های  بروز  از  تا  داشت  فعال  حضور  پژوهش  دستیار  و  پژوهشگر 
پاسخ  آنها  پرسش های  به  لزوم  در صورت  و  نماید  جلوگیری  تصادفی 
طور  به  ویسکانسین  کارت های  دسته بندی  آزمون  خاتمه،  در  دهد. 
جداگانه در اتاقی دیگر بر روی هر یک از شرکت کننده ها اجرا گردید. 
پس از جمع آوری اطالعات، داده ها در برنامه SPSS-22 مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت. برای بررسی داده ها عالوه بر استفاده از آمار توصیفی 
از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام و 

چندگانه نیز بهره گرفته شد.

یافته ها
از بین 147 نوجوان شرکت کننده تعداد 80 نفر دختر و 67 نفر پسر 
بودند. میانگین و انحراف معیار سنی نوجوانان پسر )2/12±14/13( و 
نوجوانان دختر )2/48±14/93( بود. همچنین میانگین و انحراف معیار 
سنی کل نوجوانان )2/35±14/56( بود. بیشتر شرکت کنندگان حاضر 
در پژوهش )76/2 درصد( از مهاجرین نسل دوم بودند که یا در ایران 
متولد شده و یا قبل از سن شش سالگی به ایران مهاجرت کرده بودند. 
شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 1 گزارش شده است.     
پس از تایید مفروضه نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف_
اسمیرنوف )مقادیر آماره KS برای پیچیدگی خود، ساختار ارزش گذاری 
و وضوح خودپنداره به ترتیب برابر 0/065، 0/110 و 0/086 به دست 
ضریب  آزمون  از  پژوهش  متغیرهای  بین  رابطه  تعیین  برای  آمد(، 
همبستگی پیرسون استفاده شد. جدول 2 ضرایب همبستگی متغیرهای 
نشان  را  انعطاف پذیری شناختی  شاخص های  از  یک  هر  با  پیش بین 

می دهد.
با توجه به نتایج این جدول می توان گفت رابطه بین ساختار ارزش گذاری 
با تعداد پاسخ های غلط )P<0/05 ،r=-0/25(، ساختار ارزش گذاری با 
با  ارزش گذاری  ساختار   ،)P<0/05  ،r=-0/22( درجاماندگی  خطاهای 
خودپنداره  وضوح   ،)P<0/05  ،r=-0/25( شده  تکمیل  طبقات  تعداد 
با  خودپنداره  وضوح   ،)P<0/05  ،r=-0/22( غلط  پاسخ های  تعداد  با 
تعداد خطاهای درجاماندگی )P<0/05 ،r=-0/19( و وضوح خودپنداره 
با تعداد طبقات تکمیل شده )P<0/05 ،r=0/2( معنادار بود. بنابراین 
شاخص  دو  با  ارزش گذاری  ساختار  بین  همبستگی  ضریب  بیشترین 

تعداد پاسخ های غلط و تعداد طبقات تکمیل شده به دست آمد. 
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خود  ویژگی های  از  یک  هر  سهم  بررسی  برای  بعد  مرحله  در 
به  رگرسیون  تحلیل  شناختی،  انعطاف پذیری  تبیین  در  ساختاری 

3 گزارش شده  نتایج آن در جدول  انجام شد که  به گام  شیوه گام 
است.  

انحراف معیارمیانگینمتغیر

2/181/04پیچیدگی خود

0/640/27ساختار ارزش گذاری

35/817/04وضوح خودپنداره

50/5217/88پاسخ های غلط

27/1313/93خطاهای درجاماندگی

4/151/65طبقات تکمیل شده

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول 2. ضرایب همبستگی مولفه های خود ساختاری با شاخص های انعطاف پذیری شناختی

متغیر
ضریب همبستگی

طبقات تکمیل شدهخطاهای درجاماندگیتعداد پاسخ های غلط

0/14-0/06-0/03پیچیدگی خود

*0/25*0/25-*0/25-ساختار ارزش گذاری

*0/20*0/22-*0/22-وضوح خودپنداره

                                   *P<0/05      **P<0/01

جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون برای پیش بینی شاخص های انعطاف پذیری شناختی

RR2dfFBβtمتغیر پیش بینمدلمتغیر مالک
مفروضه های هم خطی

VIFتحمل

طبقات تکمیل شده

11*1/5360/2492/359*5/563)84 ،1(0/2490/063ساختار ارزش گذاری1

2
ساختار ارزش گذاری

0/3280/108)2، 83(5/011*
1/6020/2602/504*0/9971/003

0/9971/003*0/0500/2142/060وضوح خودپنداره

پاسخ های غلط

11*0/2512/359-16/78-*5/567)83 ،1(0/2510/063ساختار ارزش گذاری1

2
ساختار ارزش گذاری

0/3420/117)2، 82(5/426**
-17/56-0/262-2/5250/9970/997

2/2400/9970/997-0/233-0/591-وضوح خودپنداره

11*2/068-0/221-11/54-*4/276)83 ،1(0/2210/049ساختار ارزش گذاری1خطاهای درجاماندگی

**P<0/05*، P<0/01
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مورد  آن  از  استفاده  پیش فرض های  رگرسیون،  مدل  از  استفاده  برای 
آزمون قرار گرفت. به این منظور آزمون دوربین_واتسون برای بررسی 
استقالل خطاها، آزمون هم خطی با دو شاخص ضریب تحمل )تولرنس( 
تکمیل  طبقات  تعداد  پیش بینی  در  شد.  انجام  واریانس  تورم  عامل  و 
شده، تعداد پاسخ های غلط و تعداد خطاهای درجاماندگی )شاخص های 
انعطاف پذیری شناختی( از روی ویژگی های خود ساختاری مقدار عددی 
آزمون دوربین_واتسون به ترتیب برابر 1/757، 2/082 و 2/145 بیانگر 
بود. سایر مشخصه های رگرسیون و مفروضه  توزیع  استقالل خطاهای 
هم خطی بودن در جدول 3 گزارش شده است که بر اساس شاخص های 
و  نداشته  وجود  هم خطی  پیش بین،  متغیرهای  بین  بودن،  هم خطی 

نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا است. 
با توجه به جدول 3، تحلیل رگرسیون برای متغیر مالک تعداد طبقات 
تکمیل شده و تعداد پاسخ های غلط در دو گام صورت گرفته است و 
نتایج تحلیل رگرسیون در مدل 2 نشان داد که ساختار ارزش گذاری 
و وضوح خودپنداره، توانایی پیش بینی 10/8 درصد از واریانس نمرات 
شاخص تعداد طبقات تکمیل شده را به طور معنادار )P<0/01( و 11/7 
درصد از واریانس نمرات شاخص تعداد پاسخ های غلط را به طور معنادار 
تبیین  در  را  سهم  بیشترین  ارزش گذاری  ساختار  دارند.   )P<0/001(
برای شاخص  تحلیل رگرسیون  متغیرهای ذکر شده داشت. همچنین 
نتایج  و  است  گرفته  گام صورت  یک  در  درجاماندگی  تعداد خطاهای 
ساختاری،  خود  مولفه های  میان  در  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل 
ساختار ارزش گذاری توانایی پیش بین حدوداً 5 درصد از واریانس نمرات 
شاخص خطاهای درجاماندگی )P<0/01( دارد. پیچیدگی خود رابطه 

معناداری با انعطاف پذیری شناختی نداشت. 

بحث
نوجوانان  شناختی  انعطاف پذیری  پیش بینی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
مهاجر افغان در ایران بر مبنای ویژگی های خود ساختاری انجام شد. 
نتایج کلی پژوهش نشان داد که دو ویژگی ساختار ارزش گذاری و وضوح 
خودپنداره قادر به پیش بینی انعطاف پذیری شناختی هستند. به عالوه، 
از میان ویژگی های خود ساختاری بررسی شده، ساختار ارزش گذاری 
تمام شاخص های  در  را  پیش بینی کنندگی  نقش  بیشترین  خودپنداره 
کارت های  طبقه بندی  آزمون  در  شناختی  انعطاف پذیری  به  مربوط 
ویسکانسین به دست داد. به این صورت که آن دسته از نوجوانان مهاجر 
که ساختار خودپنداره را به شکل تفکیک شده تری ارزش گذاری کردند، 
تحلیل  همچنین،  دادند.  بروز  خود  از  بهتری  شناختی  انعطاف پذیری 
رگرسیون نشان داد بین پیچیدگی خود و انعطاف پذیری شناختی رابطه 

معناداری وجود ندارد. در ادامه، نتایج پژوهش تبیین می شوند. 
نتایج تحلیل در ارتباط با پیش بینی انعطاف پذیری شناختی بر اساس 
ساختار ارزش گذاری، همسو با مدل پویای Showers است که نشان 
می دهد چگونه ساختار ارزش گذاری خودپنداره ممکن است در مواجهه 
با رویدادهای فشارزا دستخوش تغییر شود )36(. بنابراین شرایط فشارزا 
نوجوانان  در  مثبت  تفکیک شده  ساختار  تقویت  به  مهاجرت  از  ناشی 
اهمیت  شاخص  نمرات  به  توجه  با  و  می شود  منجر  افغان  مهاجر 
مثبت  خود  جنبه های  مجموع  در  افغان  مهاجر  نوجوانان  که  افتراقی 
پویای  مدل  با  کردند  درجه بندی  منفی  خود  جنبه های  از  مهم تر  را 
Showers مطابقت دارد. در تبیین رابطه معنادار بین ساختار تفکیک 

توجه  با  است؛ نخست  تامل  قابل  زیر  موارد  انعطاف پذیری شناختی  و 
به کارکرد دفاعی ساختار تفکیک، نوجوانان مهاجر افغان در مواجهه با 
شرایط متعارض بین جامعه مبدا و مقصد از طریق ساختار تفکیک بهتر 
می توانند بین جنبه های خود متعارض با کمترین تنش جابه جا شوند. 
این یافته همسو با پژوهش Bekes و همکاران )2019( است. آنها در 
تشریح سطوح مختلف کارکرد برای سازوکار تفکیک پیشنهاد می کنند 
افراد کمک می کند هنگام  که در سطح کارکرد سازگارانه، تفکیک به 
دیگری  موضوع  سمت  به  را  خود  تمرکز  فشارزا  موضوعی  با  مواجهه 
نوجوان  به  مثبت  تفکیک  ساختار  دفاعی  کارکرد   .)37( کنند  جابه جا 
مهاجر امکان می دهد علی رغم مواجهه با بازخورد منفی، دیدگاه مثبت 
درباره خود را تداوم بخشد. در این راستا استفاده مکرر از سازوکار دفاعی 
تفکیک احتماال به تقویت انعطاف پذیری شناختی در نوجوانان مهاجر 
مهاجر  نوجوانان  گفت  می توان  دیگر  نگاهی  از  می شود.  منجر  افغان 
فرهنگی  انتظارات  و  رشدی  تکالیف  ارزش ها،  با  مکرر  طور  به  افغان 
متعارض در دو جامعه مواجه می گردند و به تبع آن، تالش می کنند این 
تعارض را از طریق ساختار تفکیک حل کنند. به عبارت دیگر از طریق 
ارزش گذاری تفکیک شده بین جنبه های خود در دو جامعه متعارض به 
نحوی انتظارات هر دو جامعه را برآورده می سازند و بدین روی از یکسو 
فشار ناشی از خانواده برای حفظ ارزش ها و دیدگاه های جامعه افغان 
و از سویی دیگر فشار ناشی از پذیرش اجتماعی و ارزش ها در جامعه 
ایران را کاهش می دهند. جابه جایی بین فرهنگ ها مستلزم جابه جایی 
بین آمایه های ذهنی مختلف است و در نتیجه به افزایش انعطاف پذیری 
است  این  تامل  قابل  پرسش  نهایت  در   .)16( شناختی کمک می کند 
که آیا جابه جایی به شکل ساختار تفکیک آنچنان موثر است که تحت 
فشار شدید نیز کارایی داشته باشد. هم Showerz )36( و Bekes و 
همکاران )37( معتقدند گرچه ساختار تفکیک مثبت، در تداوم سازگار 
تحت  بتوانند  افراد  که  است  این  مهم  اما  است  موثر  محیط  با  شدن 
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که  می شود  توصیه  شوند.  جابه جا  آمیخته  ساختار  به  پرفشار  شرایط 
درک  بتوان  طولی  مطالعات  و  فشارزا  شرایط  تحت  پژوهش  اجرای  با 
به  انعطاف پذیری شناختی  و  ارزش گذاری  رابطه ساختار  از  دقیق تری 

دست آورد.
انعطاف پذیری  تبیین  در  خودپنداره  وضوح  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
شناختی سهم دارد. این یافته با نتایج پژوهش های Parise و همکاران 
)26( )2019(، Suszek و همکاران )2018( )29( و Bigler و همکاران 
به  بنا  گفت  می توان  نتیجه  این  تبیین  در  بود.  همسو   )38(  )2021(
تعریف، نوجوانان مهاجر افغان که از وضوح خودپنداره باالتری برخوردارند، 
اطالعات مرتبط با خود را به گونه ای روشن، با ثبات و با یک اطمینان 
مشخص گزارش می کنند. به عالوه آنها از جابه جایی بین جنبه های خود 
نوجوانان  این حالت،  دارند. در  بیشتری  آگاهی  در دو جامعه متعارض 
مهاجر در مواجهه با شرایط فشارزا به انتخاب های بیشتری می اندیشند 
و برای سازگاری با شرایط، درک روشن و بینش مطمئن تری از نقاط 
وضوح  با  افغان  مهاجر  نوجوانان  بنابراین  دارند.  خویش  ضعف  و  قوت 
خودپنداره باالتر در پاسخ به محیط اجتماعی از انعطاف پذیری شناختی 
بیشتری برخوردار هستند. گرچه بین وضوح خودپنداره با شاخص های 
تعداد طبقات تکمیل شده و تعداد پاسخ های غلط در آزمون کارت های 
خودپنداره  وضوح  ارتباط  اما  آمد  دست  به  معنادار  رابطه  ویسکانسین 
به  عموما  درجاماندگی  نبود.  معنادار  درجاماندگی  با شاخص خطاهای 
این  گرایش فرد به عدم تغییر و تداوم یک راهبرد اشاره دارد و شاید 
عدم ارتباط را این گونه تبیین کرد که بنا به تعریف، وضوح خودپنداره 
قابل  موارد  دیگر  از  می کند.  اشاره  زمان  در طی  ثبات  و  پیوستگی  به 
تامل در یافته ها پیرامون رابطه بین وضوح خودپنداره و انعطاف پذیری 
درصد  و  خودپنداره  وضوح  بین  داد  نشان  نتایج  که  بود  این  شناختی 
مثبت  اسنادهای  درصد  با  خودپنداره  وضوح  میان  و  منفی  اسنادهای 
آن  از  نداشت.  وجود  همبستگی   ،Linville تکلیف  در  شده  گزارش 
خود  به  را  بیشتری  مثبت  اسنادهای  تا  دارند  گرایش  افراد  که  جایی 
 Linville منتسب کنند، می توان گفت درصد ویژگی های مثبت تکلیف
در  می شود.  قلمداد  نیز  نفس  عزت  از  غیرمستقیم  شاخصی  نوعی  به 
نتیجه می توان این بحث را پیش کشید که ظرفیت پایین انعطاف پذیری 
شناختی با یک دیدگاه مبهم و نه یک دیدگاه مطمئن منفی نسبت به 
خود مرتبط است. به عبارتی داشتن ادراک منفی از خویشتن لزوما به 
کاهش انعطاف پذیری شناختی منجر نمی شود بلکه عدم آگاهی و وضوح 
نسبت به هر دو نقاط ضعف و قوت است که می تواند توانایی نوجوانان 

مهاجر را در سازگاری با محیط تضعیف کند. 
پژوهش حاضر همسو با پژوهش های Campbell و همکاران )2003( 

 Janoff-Bulman و Morgan 2010( )39( و( و دیگران Stopa ،)22(
)1994( )40( نشان داد بین پیچیدگی خود و انعطاف پذیری شناختی 
رابطه معناداری وجود ندارد. در ارتباط با عدم پیش بینی انعطاف پذیری 
شناختی بر اساس پیچیدگی خود اظهارات ذیل قابل ذکر است. نخست 
باشد  دلیل  بدین  است  ممکن  خود  پیچیدگی  اثر  وجود  عدم  که  این 
که مطالعه تحت شرایط فشارزا انجام نشده است. شواهدی وجود دارد 
مبنی بر این که پیچیدگی خود در شرایط فشارزا تاثیرگذار است )17، 
 H شاخص  یا  خود  پیچیدگی  سازه  اندازه گیری  نحوه  عالوه  به   .)38
Linville و عدم اندازه گیری پیچیدگی در ابعاد مختلف چنین نتیجه ای 

از  مختلف  ابعاد  در  می تواند  پیچیدگی  باشد.  زده  رقم  است  ممکن  را 
و  هیجانی  پیچیدگی  شناختی،  پیچیدگی  اجتماعی،  پیچیدگی  جمله 
پیچیدگی رفتاری مورد ارزیابی قرار بگیرد. مثال پیچیدگی اجتماعی به 
تمایل فرد به عضویت و تداوم این عضویت در گروه های مختلف اشاره 
انعطاف پذیری  با  که  دادند  نشان   )2004( دیگران  و   Maltby و  دارد 
این  نتیجه  با  همسو   .)10( دارد  وجود  معنادار  مثبت  رابطه  شناختی 
تعداد  بین  داد  نشان  نیز  حاضر  مطالعه  دوگانه  همبستگی  پژوهش، 
درجاماندگی  خطاهای  تعداد  با  نقش/روابط  با  مرتبط  خود  جنبه های 
رابطه منفی معنادار وجود دارد. به عبارتی این احتمال وجود دارد که 
به  افغان،  مهاجر  نوجوان  در  نقش/روابط  با  مرتبط  هویت های  افزایش 

انعطاف پذیری شناختی بیشتر او منجر شود.  
خود  ویژگی های  به  توجه  محتوا،  بر  عالوه  گفت  می توان  مجموع  در 
)تفکیک_آمیختگی(،  اسنادها  ارزش گذاری  ساختار  جمله  از  ساختاری 
وضوح و پیچیدگی خود نیز در درک تجلی رفتارهای افراد به ویژه گروه های 
در معرض خطر حائز اهمیت اساسی است. به عنوان پیشنهاد کاربردی 
می توان توصیه کرد برنامه هایی در ارتباط با ارتقای وضوح خودپنداره، 
بسط شناختی و تقویت انعطاف پذیری شناختی نوجوانان مهاجر افغان در 

ایران در جهت افزایش سازگاری ایشان طراحی و به اجرا درآید. 
در این پژوهش به علت تعطیلی مدارس و مراکز به دلیل شیوع بیماری 
محدودیت  با  افغان  مهاجر  نوجوانان  به  دسترسی  کووید-19  همه گیر 
عدم  به  می توان  پژوهش  دیگر  محدودیت های  جمله  از  بود.  مواجه 
نتیجه گیری علت و معلولی به دلیل ویژگی پژوهش های مقطعی، اختالف 
نظر در روایی و پایایی شاخص Linville H، محدودیت در تشریح تمام 
سازه های مرتبط با انعطاف پذیری شناختی بویژه عوامل بافتی فرهنگی 
و مشکالت استفاده از مقیاس خودگزارشی برای وضوح خودپنداره اشاره 
کرد. در نتیجه با در نظر گرفتن این محدودیت ها، تعمیم نتایج باید با 
احتیاط کافی صورت بگیرد. با توجه به محدودیت های فوق، بررسی نقش 
ویژگی های خود ساختاری از طریق مطالعات طولی، یافتن شاخص روا و 
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پایاتری از پیچیدگی خود، مقایسه گروه های مختلف به ویژه با نوجوانان 
ساختاری  خود  رابطه  تعدیل کنندگی  نقش  بررسی  و  مقصد  کشور 
راهبردهای  همچون  دیگری  متغیرهای  طریق  از  انعطاف پذیری  با 
فرهنگ پذیری، تنظیم هیجان، ابعاد شخصیتی و میزان تجربیات شدید 
کودکی می تواند به یافته های قابل تامل تری منتهی شود. همچنین به 
ساختاری،  خود  پژوهش های  در  می شود  پیشنهاد  آینده  پژوهشگران 

پیچیدگی خود در ابعاد مختلف مورد سنجش و بررسی قرار بگیرد. 

نتیجه گیری
خود  ویژگی های  سهم  بر  تاکید  حاضر  پژوهش  نتایج  کلی،  طور  به 
شناختی  انعطاف پذیری  جمله  از  سازگاری  پیامدهای  بر  ساختاری 
این مطالعه،  یافته های  بر اساس  ایران دارد.  افغان در  نوجوانان مهاجر 
و  )تفکیک_آمیختگی(  خودپنداره  ارزش گذاری  ساختار  ویژگی های 
وضوح خودپنداره احتماال می تواند در پیش بینی انعطاف پذیری شناختی 
نقش داشته باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، هر چه 
بتوان نوجوان مهاجر افغان در ایران را در نقش ها، روابط و فعالیت های 
نقاط  به  نسبت  را  او  در عین حال خودآگاهی  درگیر ساخت،  مختلف 
قوت و ضعفش افزایش داد و توام با وضوح خودپنداره، مهارت او را در 
جابه جایی بین هویت های بافتی شده متمایز، تقویت کرد توانایی او در 
نتیجه  در  و  بودن  نوجوان  و  مهاجر  هویت  پیچیدگی های  با  سازگاری 

ظرفیت انعطاف پذیری شناختی افزایش می یابد.  
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