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Article Type 
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 Purpose: This research was conducted with the purpose of 

mediating the role of self-efficacy in the relationship between 

psychological flexibility and wisdom in students. 

Materials and Methods: The cross-sectional research method 

is correlational. The statistical population of this research was 

made up of all female and male students of Azad Universities 

of Tehran province in 2019-2019, from which 400 people were 

selected by staged cluster sampling method. In this research, 

the tools of wisdom (Ardelt, 2003), flexibility (Bond et al., 

2011), and self-efficacy (Sherer et al., 1982) were used, all of 

which had acceptable validity and reliability. In order to 

analyze the data, SPSS-V19 and Amos-V8.8 software were 

used. Also, in order to respond to the research hypotheses, 

structural equation modeling was used. 

Findings: The research findings showed that the model has a 

good fit. The results showed that flexibility did not have a 

significant direct effect on wisdom, the relationship between 

flexibility and wisdom is directly equal (t = 1.78 and β = 0.12). 

In connection with the existence of the indirect effect of 

flexibility on the wisdom of students through self-efficacy, it 

is confirmed with 95% confidence. 

Conclusion: Therefore, paying attention to the mentioned 

variables helps researchers and therapists in prevention and 

designing more appropriate treatments. 
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 295 ... انعطاف بین رابطه در خودکارآمدی ای واسطه نقش  
 

 1401، بهار 1شماره ، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمی فصلنامه

 انعطاف بین رابطه در خودکارآمدی ای واسطه نقش

 دانشجویان در خردمندی با روانشناختی پذیری
 

 1درخشان مریم
 تحقیقات، و علوم واحد عمومی، روانشناسی گروه دکتری، نشجودا

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه
 

 *2نصراللهی بیتا
 دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد عمومی، روانشناسی گروه استادیار،

 مسئول(. نویسنده) ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 3باقری فریبرز
 دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد عمومی، روانشناسی گروه دانشیار،

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 دهیچک
 رابطه در خودکارآمدی ای واسطه نقش هدف، با پژوهش این: هدف

 .دش انجام دانشجویان در خردمندی با روانشناختی پذیری انعطاف بین
 جامعه. است همبستگی نوع از مقطعی پژوهش روش :ها روش و مواد

 آزاد های دانشگاه پسر و دختر دانشجویان کلیه را پژوهش این آماری
 ها،آن میان از که دادند، تشکیل 1399-1400 سال در تهران استان
 .شدند انتخاب ای مرحله ای خوشه گیرینمونه روش با نفر 400 تعداد

 پذیری انعطاف ،(2003 آردلت،) خردمندی ابزارهای از پژوهش این در
( 1982 همکاران، و شرر) خودکارآمدی و ،(2011 همکاران، و بوند)

 به. ودندب برخوردار قبولی قابل پایایی و اعتبار از همگی که شد استفاده
-Amos و SPSS-V19 افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه منظور

V8.8 هایفرضیه به اسخگوییپ منظوربه همچنین. گردید استفاده 
 .شد استفاده ساختاری معادالت یابیمدل از پژوهش

 مناسبی برازش از مدل که داد نشان پژوهش های یافته: ها یافته
 رب معنادار مستقیم اثر پذیری انعطاف داد نشان نتایج. است برخوردار
 صورت به خردمندی با پذیری انعطاف رابطۀ است، نداشته خردمندی

 اثر وجود با ارتباط در. است (β=12/0 و t = 78/1)برابر مستقیم
 ی واسطه به دانشجویان خردمندی بر پذیری انعطاف غیرمستقیم

 .شود می تایید اطمینان درصد 95 با خودکارآمدی
 یطراح و پیشگیری در مذکور متغیرهای به توجه لذا: گیری نتیجه
 .رساندمی یاری درمانگران و پژوهشگران به ترمناسب هایدرمان

 
 روانشناختی، پذیری انعطاف خودکارآمدی، :کلیدی واژگان

 خردمندی
 

 08/12/1400: افتیدر خیتار
 05/02/1401:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولnasrolahi@srbiau.ac.ir 

_________________________________ 
1 - Cognitive skills 
2 - wisdom 
3 - Ardelt 

 مقدمه
، دغدغه خاطر بسیاری از سیستم 1امروزه رشد مهارت های شناختی
تصور می شود که مهارت های  های آموزشی دنیا است. هر چند

شناختی با مهارت های هوشی برابر است؛ ولی واقعیت این گونه نیست 
(. با آن که حافظه و دیگر مهارت های تحلیلی برای هوش دارای 1)

اهمیت هستند؛ ولی برای کسب موفقیت های تحصیلی و زندگی کافی 
هانی در ج 2نیستند و به نظر می رسد مهارت هایی همچون خردمندی

که به سرازیری ویرانی و تخریب خود افتاده است، دارای اهمیت زیادی 
(. خردمندی مفهومی پیچیده است به طوری که تاکنون از آن 2باشد )

( معتقد است به رغم دشواری 3) 3تعریف واحدی نشده است. آردلت
در تعریف خردمندی، میان پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه 

جود دارد مبنی بر این که خردمندی مفهومی مستقل نوعی توافق کلی و
است که بر دانش شناختی، درک و بینش عمیق، و تفکر تاملی بنا شده 
است و می تواند تلفیقی از در نظر گرفتن منافع فردی در تعامل با رفاه 

( نیز خردمندی را شامل انسجام شناختی، 4) 4دیگران باشد. یانگ
گذاری بر خود و دیگران برای حفظ منافع عینیت یافتن در عمل و تاثیر

جمعی می داند. خردمندی می تواند بینشی منحصر به فرد و بی همتا را 
در موقعیت های فردی و همچنین شرایط معنادهی از زندگی فراهم 

(. فرد خردمند با بهره گیری از استدالل عملگرایانه برای حل 5سازد )
(، و با فرادانش 6ی کند )چالش های مهم و بحرانی زندگی اقدام م

خویش و چگونگی استفاده از راهبردهای مختلف در زمان های 
(. بر اساس مطالعات انجام شده 7می پردازد ) 5مناسب، به حل مساله

( افرادی که از قابلیت های شناختی، ژرف اندیشی و عاطفی بهره مند 8)
ند، از هستند در مقایسه با همترازان خود، از لحاظ جسمانی سالمتر

تحصیالت باالتری برخوردارند، روابط بهتری با دیگران برقرار می 
کنند، در بعد تجربه پذیرش شخصیت )پذیرا بودن تجارب( نمرات 
باالتری را به دست می آورند و از سالمت روانی بیشتری بهره می برند 

( در پژوهش خود نشان داد که خرد خیلی بیشتر از 10(. آردلت )9)
، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، محیط فیزیکی و روابط سالمت جسمی

 اجتماعی بر سطح رضایتمندی دانشجویان تاثیر دارد.
به طور سنتی احساسات و افکار مثبت و ارضای نیازهای اساسی روانی 
همانند احساس تعلق و شایستگی و استقالل به عنوان سنگ بنای 
سالمت روان دیده شده است اما در کنار این عوامل انعطاف پذیری نیز 

(. انعطاف پذیری روان شناختی طیف گسترده ای از 11مهم است )
در بر می گیرد از تشخیص و سازگاری با خواسته  توانایی های انسان را

های مختلف محیطی گرفته تا تغییر راهبردهای رفتاری، زمانی که این 
راهبردها کارکرد فردی و اجتماعی شخص را به خطر می اندازند. 
انعطاف پذیری روان شناختی موجب حفظ تعادل میان حوزه های 

ط و متعهد به مختلف زندگی می شود و شخص را آگاه از محی
(. همان 12رفتارهایی می کند که با ارزش های فردی اش همسو است )

طور که انعطاف پذیری روان شناختی با سالمت روان ارتباط دارد، 
نبود آن نیز با آسیب روانی در ارتباط است. افسردگی اختالل شایعی 
است که ویژگی آن انعطاف ناپذیری در شیوه های مختلف عمل است. 

م افسردگی قویا به فقدان انعطاف پذیری اشاره دارند. شخص عالئ

4 - Yang 
5 - Problem solving 
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افسرده توانایی لذت بردن از محیط را ندارد و مدام خلق پایین گزارش 
(. 13می دهد دنیا برای چنین فردی مکانی خالی و سطحی است )

اختالالت اضطرابی نیز با وجود عالئم و ویژگی های متمایزی که دارند 
به ای مشترک هستند. اجتناب تجربی یعنی عدم در مولفه اجتناب تجر

اشتیاق برای برقراری ارتباط با جنبه های خاصی از تجربه، درست 
همانند افسردگی فرد مضطرب به درستی با محیط تعامل نمی کند و 

(. نتایج پژوهش لوکاس و 14انعطاف ناپذیری رفتاری نشان می دهد )
ان شناختی با سالمت ( نشان می دهد انعطاف پذیری رو15) 1موری

عمومی و آسیب پذیری در طیف گسترده ای از ناراحتی ها که شامل 
 افسردگی، اضطراب و ناراحتی های روانی عمومی می شود، رابطه دارد. 

نیز از جمله متغیرهای سازش یافتگی روان شناسی  2خودکارآمدی
(. خودکارآمدی به 16اجتماعی است )-مثبت و فرایند های شناختی

ی باور افراد به توانایی مقابله با رویدادهای تنیدگی زا و برخورد معن
(. خودکارآمدی شامل اعتماد 17مطلوب و مناسب آنان با وقایع است )

افراد به توانایی های انگیزشی و منابع شناختی خود هنگام مواجهه با 
(. افراد با سطوح باالی 18وقایع و حوادث نیازمند مقابله است )

ی، بیشتر به تالش خود متکی هستند و هنگام مواجهه با خودکارآمد
باورهای  (.19موانع، پافشاری بیشتری از خود نشان می دهند )

خودکارآمدی تعیین می کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت های 
خود انرژی صرف می کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می 

(. 21رفتار فرد بسیار تاثیرگذار است )(. خودکارآمدی بر 20نمایند )
معلمان برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام کارها امیدوارتر 
و موفق تر است. بدین ترتیب، یادگیری افراد به وسیله خودکارآمدی 
سطح پایین محدود می شود و به وسیله خودکارآمدی سطح باال افزایش 

افراد بر این باور باشند که  (. به طور کلی هنگامی که22می یابد )
قابلیت ها و توانایی های الزم برای انجام کار یا فعالیتی را دارند، برای 
انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف می کنند و در نهایت به نتایج 

(. اولتامی، دیویی، افندی، رامدانی و 23بهتری دست پیدا خواهند کرد )
ی و همبسته های آن چنین ( در اندازه گیری خردمند24) 3روحیانی

بیان کرده اند که خودکارآمدی با ابعاد خردمندی همبستگی مثبت 

( بین خودکارآمدی و خردمندی همبستگی 25) 4معنادار دارد. گلیمور
مثبت معنادار گزارش کرده است. در ایران نیز نژادحاجی و نوروزی 

( روابط بین خردمندی و خودکارآمدی عمومی را بررسی و 26)
 ارش کردند که بین خودکارآمدی و خردمندی ارتباط وجود دارد.گز

بنابراین از جمله پیامدهای احتمالی پژوهش حاضر می توان به این 
موارد اشاره نمود؛ با توجه به نقش کاربردی و مهم دانشجویان در 
ساختن آینده کشور خویش و این که سطح انعطاف پذیری و 

در خردمندی و موفقیت های تحصیلی خودکارآمدی آنها تاثیر بسزایی 
آنها خواهد داشت، لزوم بررسی عوامل موثر خردمندی این قشر از 
جامعه، هر چه بیشتر آشکار می شود. دانشگاه نقش های گوناگونی 
دارد و از دانشجو نیز در ارتقا عرصه علمی و فرهنگی کشور انتظارات 

یزه، تحرک و تحول زیادی می رود. دانشجویان باید در کنار داشتن انگ
با امید و نشاط در رسیدن به اهداف عالی گام بردارند و از افسردگی 
و رکود که نهایتا به سقوط می انجامد دوری نمایند. در این میان 
دانشگاه به عنوان نهادی که رسالت تعلیم و تربیت نیروهای سالم و 

خردمندی  ماهر را بر عهده دارد، می تواند با شناسایی عوامل موثر بر
دانشجویان از نتایج آن در بهبود برنامه های آموزشی، فرهنگی، 
اجتماعی، بهداشتی و همچنین ارتقا خدمات مشاوره ای در دانشگاه ها 
سود برد. از سوی دیگر شایان ذکر است که بهبود خردمندی دانشجویان 
 تنها می تواند انگیزه های تحصیلی آنها را افزایش دهد و موفقیت را به
دنبال داشته باشد، بلکه می تواند نتایج مثبتی را برای زندگی شخصی 
افراد بعد از فراغت از تحصیل هم فراهم سازد. در پایان باید گفت  با 
توجه به اهمیت بررسی وضعیت انعطاف پذیری و خودکارآمدی 
دانشجویان که قشر جوان، فعال و تاثیرگذار جامعه بوده و دارای 

رنامه های سالمتی جامعه می باشند و این که جایگاهی خاص در ب
پایین بودن متغیرهای مطرح شده در پژوهش در برنامه های آموزشی 
و عملکرد تحصیلی آنها اثر منفی بر جا می گذارد، اهمیت و ضرورت 

از اینرو این مطالعه تالش دارد به  انجام این پژوهش برجسته می شود.
ش با نق یریبر اساس انعطاف پذ یدخردمناین مساله بپردازد: آیا بین 

 چه رابطه ای وجود دارد؟ انیدر دانشجو خودکارآمدی یانجیم

 

 
 . مدل پیشنهادی پژوهش1شکل 

 و روش ها دموا
ستگی از طریق   ساختاری روش پژوهش همب  انجام الگویابی معادالت 

جامعه آماری پژوهش حاضددر را کل دانشددجویان دختر و پسددر  شددد.
شگاه  سال    دان ستان تهران در  شکیل داد که   1400-1399های آزاد ا ت

روش نمونه  همگی در مقطع کارشددناسددی مشددغول به تحصددیل بودند. 
شه ای چند مرحله ای بود. با توجه   گیری نیز از نوع نمونه گیری خو

های مختلف استان، از طریق نمونه گیری خوشه ای تعداد   به شهرستان  
_________________________________ 

1 - Lucas & Moore 
2 - self-efficacy 

شهر انتخاب       5 سالم  شهر قدس، تهران و ا شهریار، رباط کریم،  واحد 
گیری در این پژوهش به این شد با توجه به چنین روشی، فرایند نمونه  

ها مراجعه شده و سپس با   باشد که ابتدا به واحد دانشکده  صورت می 
شته  ساس مالک های  ها، تعدادی از آنها و کالستوجه به ر ها )بر ا

ورود: دانشجوی مقطع کارشناسی، رضایت جهت شرکت در پژوهش       
و مالک خروج: عدم پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ها( انتخاب و      

روز بر روی  60ها به مدت شددوند. پرسددشددنامه مورد آزمون واقع می

3 - Utami, Dewi, Effendi, Ramdani & Rohyani 
4 - Gilmore 

 خودکارآمدی خردمندی
انعطاف پذیری 

 روانشناختی
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 1401، بهار 1شماره ، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمی فصلنامه

شد. کالین )    شجویان اجرا  ه از روش مدل ( برای مطالعاتی ک2005دان
یابی معادالت سدداختاری اسددتفاده می کنند، راه حل ویژه ای را جهت 
تعیین حجم نمونه پیشددنهاد کرده اسددت. به عقیده او حداقل نسددبت   

شده،   سبت    5حجم نمونه برای هر پارامتر برآورد  شد؛ ن  10نفر می با
سب تر و   1به  شود. در مدل مفروض   1به  20منا مطلوب قلمداد می 

ضر، طبق دیدگاه کالین  پژوهش ح شود.  پارامتر اندازه گیری می 18ا
ستفاده از قاعده     ستیابی به نتایجی قابل قبول )با ا به  20بنابراین برای د

شدرکت کننده کافی اسدت. ولی از آنجا که    350( نمونه ای برابر با 1
احتمال دارد بسددیاری از پرسددشددنامه ها به صددورت ناقص جواب داده 

شددرکت کننده وارد این  400ین شددد که حداقل شددوند، تصددمیم بر ا 
شجویان، تمامی        پژوهش شوند. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط دان

 ها تورق می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.آن
 

 ابزارهای پژوهش:
شنامه خرد آردلت )   سال      27پرس شنامه خرد توسط آردلت در  (: پرس

شنامه از      2003 س ست. این پر سه خرده   39طراحی گردیده ا گویه و 
سوال(   13سوال( و عاطفی )  12سوال(، انعکاسی )   14مقیاس شناختی ) 

سنجش خرد به کار می رود. نمره         ست که به منظور  شده ا شکیل  ت
نقطه ای است که برای   5گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت    

های    نه  خالفم  »گزی خالفم »، «کامال م ندارم »، «م و « موافقم»، «نظری 
در نظر گرفته می  1و  2، 3، 4، 5به ترتیب امتیازات « افقمکامال مو»

صورت طیف     شود. همچنین برای تعدادی از گویه ها نمره گذاری به 
کامال در مورد من  »نقطه ای اسدددت که برای گزینه های       5لیکرت 

، «نظری ندارم»، «تا حدودی در مورد من صحیح است  »، «صحیح است  
ست  » صحیح نی صحیح   »و « تا حدودی در مورد من  صال در مورد من  ا

در نظر گرفته می شددود.  5و  4، 3، 2، 1به ترتیب امتیازات « نیسددت
، بعد  85/0آردلت همسدددانی درونی در هر سددده بعد به طور کلی را     

سبه کرد.   74/0، و بعد عاطفی را 75/0، بعد تاملی 78/0شناختی   محا
مایی آن همچنین وی ویژگی های روان سنجی آن از جمله پایایی بازآز

نادار و روایی همگرا        56/0را ) بت و مع بان را مث یا یایی بین ارز پا ( و 
شناختی       آن را از طریق بررسی همبستگی آن با مقیاس بهزیستی روان 
مناسب گزارش کرده است و تحلیل عامل اکتشافی نیز موید سه عامل     

ست )آردلت،     شده بوده ا (. در ایران کچویی 2003نظری اندازه گیری 
( برای ارزیابی روایی از همسانی دورنی استفاده کردند 28یاری )و هوش

سی و عاطفی با      شناختی، انعکا ستگی ابعاد خردمندی یعنی یعنی  و همب
به دست آمد.  71/0و  74/0، 70/0، 77/0نمره کل به ترتیب برابر با 

برای بررسدددی پایایی نیز از روش آلفای کرونباس اسدددتفاده نمودند و        
ا برای ابعاد شددناختی، انعکاسددی و عاطفی به ترتیب مقدار ضددریب آلف

با   ندی    68/0و  70/0، 70/0برابر  کل خردم به   76/0و برای نمره 
 دست آوردند.

ی بوند و همکاران: این پرسشنامه توسط بوند    ریپذانعطافپرسشنامه   
در ارتباط با اجتناب  ژهیوبهی، ریپذانعطافو همکاران برای سددنجش 

ی ها و احسددداسافکار   باوجود تجربی و تمایل به درگیری در عمل     

سته   ست.   سؤال  7و دارای  شده نیتدوناخوا شنامه   هاسؤال ا ی این پرس
، 1= هرگزی )ادرجه 7بر اسدداس میزان توافق در یک مقیاس لیکرت 

، 5، بیشدددتر اوقات=  4، گاهی اوقات=   3، بندرت=  2خیلی بندرت=  
شه=   باًیتقر شه=   6همی . نمرات باالتر در شود یمی بندرتبه( 7و همی

  و اجتناب تجربی باالتر ترنییپای ریپذانعطاف دهندهنشدداناین مقیاس 
بازآزمون این پرسشنامه توسط بوند و همکاران    -است. پایایی آزمون 

است. در ایران عباسی    آمدهدست به 84/0و همسانی درونی آن   81/0
ز ضددریب پایایی آلفای کرونباس پرسددشددنامه پذیرش و  و همکاران نی

بدست آمده   71/0و ضریب پایایی بازآزمون   89/0عمل ویرایش دوم 
 است.

در این پژوهش از پرسدددشدددنامه خودکارآمدی شدددرر و همکاران:        
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران استفاده خواهد شد.       

شامل   ست که خودکارآمدی عم  17آزمون  سنجد و  ماده ا ومی را می 
اسدددت.  08/12و انحراف معیار   99/57ماده دارای میانگین    17این 

امتیاز  5تا  1شیوه نمره گذاری به این صورت است که به هر ماده از    
تعلق می گیرد.ضریب پایایی از طریق روش آلفای کرونباس برای خرده 
مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی         

یب   به  مد. براتی جهت        71/0و  86/0ترت بدسدددت آ یک  برای هر
بررسددی پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن اسددتفاده کرده اسددت.   

گاتمن برابر         مه کردن  یایی آزمون از روش دو نی پا یب   76/0ضدددر
بدست آمد که رضایت بخش    79/0بدست امد. آلفای کرونباس برابر  

بدست  85/0نباس را برابر می باشد. کرامتی در تحقیق خود آلفای کرو
بدست  78/0آورد. علی نیا نیز در تحقیق خود آلفای کرونباس را برابر 

سازه        سنجش روایی  شرر و همکاران برای  ست.  آورد که قابل قبول ا
مقیاس خودکارآمدی همبسدددتگی امتیازات بدسدددت آمده از آن را با 

ست آوردند. این انداز     صیتی به د شخ ه های اندازه های چندین ویژگی 
بیرونی راتر، مقیاس  -شدددخصدددیتی در برگیرنده مقیاس کنترل درونی   

درجه قابلیت اجتماعی، مقیاس بیگانگی از خود و مقیاس شددایسددتگی 
بین فردی می باشند. بر اساس بررسی های انجام شده همبستگی مثبت      

مارلو و مقیاس   -متوسدددطی بین مقیاس درجه قابلیت اجتماعی کارون      
ست آمد  . همچنین نمرات مقیاس بیگانگی از خود و خودکارآمدی بد

مقیاس شایستگی بین فردی با امتیازات خودکارآمدی دارای همبستگی    
مثبت متوسطی بود. همبستگی های پیش بینی شده بین مقیاس خودکار    
آمدی عمومی و اندازه های خصوصیات شخصیتی متوسط و در جهت      

 تایید اعتبار سازه آزمون تهیه شده می باشند.
ها از طریق آمده از اجرای پرسشنامهدستوتحلیل اطالعات بهتجزیه

انجام شد. همچنین به  Amos-V7.80و  Spss-V23افزار نرم
ی پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری هاهیفرضمنظور آزمون 

 استفاده شد.
 

 یافته ها
 ( آورده شده است.1های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول )یافته
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 پژوهشهای مقیاسهای توصیفی خردهیافته .1جدول 
 شاخص آماری

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین مقیاس

 0.27- 0.62 7.54 43.49 خردمندی شناختی

 0.91- 0.08 11.10 38.43 خردمندی انعکاسی

 0.63- 0.18 5.02 34.43 خردمندی عاطفی

 0.51- 0.06- 4.95 20.09 پذیریانعطاف 

 0.37 0.43- 13.16 51.50 خودکارآمدی

یافته های توصددیفی هر یک از متغیرها را به تفکیک  1نتایج جدول 
شان می دهد.  ستاندارد   ن نتایج مربوط به اجرای مدل اولیه در حالت ا

شاخص  شکل و  به همراه برخی از مهمترین  های برازش مدل اولیه در 
 جدول زیر ارائه شده است. 

 
 مدل در حالت ضرایب استاندارد نشده .2شکل 

 
 مدل در حالت ضرایب استاندارد شده .3شکل 
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 1401، بهار 1شماره ، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمی فصلنامه

 شاخص های برازش مدل اولیه. 2 جدول

 نام شاخص
 شاخص های برازش

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐 

𝒅𝒇
 3از  کمتر  2.44 

 1/0کمتر از 1RMSEA 0.05)ریشه میانگین خطای برآورد(
2CFI)9/0باالتر از  0.95 )برازندگی تعدیل یافته 

3NFI)9/0باالتر از  0.94 )برازندگی نرم شده 
4GFI 9/0باالتر از  0.95 برازش()نیکویی 

5AGFI)9/0باالتر از  0.93 )نیکویی برازش 

به طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از شاخص های بدست  
آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستند و این 
شاخص ها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای بدست آمده 

برای این شاخص ها نشان می دهد که در مجموع الگو در جهت تبیین 
 ناسبی برخوردار است.و برازش از وضعیت م

 
 

 انعطاف پذیری بر خردمندیضرایب و معناداری اثر مستقیم . 3جدول 
 sig آماره معناداری استانداردشده β نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک
 0.15 1.78 0.12 مستقیم انعطاف پذیری خردمندی

 آید این است که انعطاف پذیری اثر مستقیمبرمی 3آنچه از نتایج جدول 
انعطاف پذیری با خردمندی داشته است، رابطۀ نبر خردمندی  معنادار

( است. بنابراین فرضیه β=12/0و  t=  78/1) به صورت مستقیم برابر
انعطاف پذیری بر خردمندی مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم 

برای آزمون این فرضیه اثر غیر  می شود. رددرصد  95با دانشجویان 
 مستقیم با آزمون سوبل  مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 
 انعطاف پذیری بر خردمندیضرایب و معناداری اثر غیر مستقیم  .4جدول 

 sig آماره سوبل استانداردشده β نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک

به واسطه ی  انعطاف پذیری خردمندی
 0.03 2.01 0.15 خودکارآمدی

آید این است که فرضیه مطرح شده در برمی 4آنچه از نتایج جدول 
ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم انعطاف پذیری بر خردمندی دانشجویان 

 اطمینان تایید می شود درصد 95به واسطه خودکارآمدی با 
(p<05/0.) 

 
 نتیجه گیری

 نیدر رابطه ب یخودکارآمد ینقش واسطه اپژوهش حاضر با هدف 
 انجام شد. نتایج انیدر دانشجو یبا خردمند یروانشناخت یریانعطاف پذ

ت داشته اسنبر خردمندی  معنادار انعطاف پذیری اثر مستقیم نشان داد
اف انعطبنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم 

این نتایج با  می شود. رددرصد  95با پذیری بر خردمندی دانشجویان 
نتیجه پژوهش یانگ که بر نقش یادگیری از تجربه های مهم و معنادار 

_________________________________ 
1 Root Mean Square Error Approximation 
2 Comparative Fit Index 
3 Normed Fit Index 
4 Goodness of Fit Index 
5 Adjusted Goodness of Fit Index 

زندگی در خردمندی تاکید کردند، ناهمسو بود. دلیل ناهمسویی 
( این است که آنان نقش یادگیری 4حاضر با پژوهش یانگ )پژوهش 

از تجربه های مهم و معنادار زندگی را بررسی کردند که بسیار جامع 
می باشد و انعطاف پذیری از تجربه  های ذکر شده می باشد، اما در 
پژوهش حاضر فقط نقش یک متغیر یعنی انعطاف پذیری بررسی شده 

ن آن در پژوهش حاضر پایین است. در و با توجه به این که میانگی
نتیجه منطقی به نظر می رسد که انعطاف پذیری تاثیر معناداری بر 
خردمندی نداشته باشد. همچنین در تبیین عدم تاثیر انعطاف پذیری بر 
خردمندی می توان گفت که انعطاف پذیری فرد را قادر می سازد که 

فی و اجتماعی برخورد در برابر فشارها، چالش ها و سایر مسائل عاط
مناسب و کارآمد داشته باشند. وقتی افراد از انعطاف پذیری پایینی 
برخوردار باشند به طور غیرفعال با شرایط محیطی مواجه می شوند و 
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به طور معمول به خطا می روند و کارها را با تعلل انجام می دهند، 
جاد ندگی ایبنابراین با انعطاف پذیری می توان تغییرات اساسی در ز

کرد، اما دانشجویان به دلیل شرایط سنی و موقعیت اجتماعی، اقتصادی 
و تحصیلی دچار استرس و اضطراب شده و در انجام فعالیت های 
مستلزم تفکر دچار آشفتگی فکری می گردند. بنابراین دانشجویان به 
دلیل تجربه شکست ها به توانمندی فکری خود شک می کنند و 

صور در آنها ایجاد می شود که قادر به تغییر نیستند و نمی احتماال این ت
توانند شرایط خود را بهبود بخشند. در نتیجه انعطاف پذیری بر 
خردمندی دانشجویان تاثیر معناداری نداشت. همچنین در تبیین دیگر 
و نگاه متفاوت در مورد عدم ارتباط بین انعطاف پذیری با خردمندی 

د انعطاف پذیری فرد را قادر می سازد در برابر می توان چنین بیان نمو
فشارها، چالش ها و سایر مسائل عاطفی و اجتماعی برخورد مناسب و 
کارآمد داشته باشند و انعطاف پذیری توانایی بالقوه افراد برای روبرو 
شدن با موقعیت  جدید و غیرقابل پیش بینی می باشد. افراد دارای 

غیرفعال با شرایط محیطی مواجه می شود انعطاف پذیری پایین به طور 
و به توانایی های خود شک می کنند و به مرور به این نتیجه می رسند 
که به دیگران وابسته هستند و نمی توانند شرایط خود را بهبود بخشند. 

 بنابراین انعطاف پذیری تاثیر معناداری بر خردمندی ندارد.
فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم  نتایج نشان داد

انعطاف پذیری بر خردمندی دانشجویان به واسطه ی خودکارآمدی با 
. نتایج پژوهش با یافته های کاویان فر تایید می شود درصد اطمینان 95

( 27(، آردلت و جسته )30(؛ دشت بزرگی و رسولیان )29و همکاران )
تایج بدست آمده می توان چنین بیان نمود همخوانی دارد. در تبیین ن

افراد خردمند توانایی پذیرش فراز و نشیب ها و کسب معنای زندگی 
و نبرد برای غلبه با آنها را دارند و همین ویژگی ها سبب افزایش 
انعطاف پذیری و خودکارآمدی در فرد می شود و به عنوان یک مزیت 

ایجاد احساسات خوشایند و در ارتباط با ابعاد مثبت است و منجر به 
کاهش احساسات منفی می گردد. طبق نظریه تعادلی استرنبرگ، 
خردمندی آموخته نمی شود، بلکه به طور غیرمستقیم کسب می شود؛ 
به عبارت دیگر، می توان شرایطی را برای تحول خردمندی ارائه کرد، 

به  اما نمی توان واحدهای خاصی از اعمال را بدون مهیا کردن شرایط
افراد آموخت تا خردمند شوند. عالوه بر استرنبرگ که توجه خاصی 
به محیط های آموزشی اولیه و نیز دوره نوجوانی در تحول خردمندی 
داشته است، براون نیز در پژوهشی گسترده، دانشگاه را به عنوان یکی 
از بافت هایی که احتماال خردمندی را تسهیل می کند، معرفی کرده 

قع براون و گرین این نکته را مد نظر قرار داده اند که دانش است. در وا
کلی که از تجارب دانشگاهی کسب می شود، چه نقشی در شکل گیری 
خردمندی، انعطاف پذیری و خودکارآمدی دانشجویان دارد. در 
پژوهش آنها مفهوم خردمندی همانند پیوستاری در نظر گرفته شده 

جویان نیز می توانند در آن جای است که تمام افراد از جمله دانش
گیرند. مدل مفهومی براون چارچوبی از تغییرات چند بعدی 
دانشجویان در طول دوره تحصیل را نشان می دهد. بنا به فرضیه او، هر 
زمان که دانشجویان در فرایندهای یادگیری از زندگی درگیر می شوند، 

شکل می گیرد.  یک بعد یا تعداد بیشتری از ابعاد خردمندی در آنها
تمام موقعیت ها می توانند بر فراوانی و کیفیت خردمندی تاثیرگذار 
باشند. در نظریه او، یادگیری از زندگی طبقه هسته ای است که در 
واقع فرایندی از تفکر و عمل است و طبقه های دیگر به عنوان موقعیت 

 یهای بافتی در نظر گرفته می شوند که بر چگونگی و میزان درگیر

تاثیرگذار هستند. در مدل براون، شرایطی که به طور مستقیم رشد خرد 
را آسان می کند شامل جهت گیری و تمایل دانشجویان به یادگیری که 
به نگرش ها، تجارب و زندگی نامه های شخصی و انگیزه های فردی 
به موجب تعامل با افراد و موقعیت هایشان اشاره دارد. تجربه ها که 

فعالیت سازمان یافته و سازمان نایافته اشاره دارد. تعامل با  به هر نوع
دیگران، اشاره دارد به این که چطور دانشجویان با اشخاص شبیه به 
خود یا متفاوت از خودشان در زمینه های گوناگون مواجه می شوند. 
محیط، اشاره به جایگاه جامعی دارد و در زمینه هایی توسعه می یابد 

جهت گیری به یادگیری، انواعی از تجارب و تعامل با  که دانشجویان،
مردم متقابال برای تولید خرد در یکدیگر اثر می کنند. عامل هایی نیز 
وجود دارند که به رشد خرد کمک می کنند این عوامل، تجارب 
کاری، تجارب زندگی، کنش متقابل اجتماعی، مشاهدات، آموزش 

ن را شامل می شود. براون خانواده، رشد حرفه ای، مذهب و خواند
معتقد است محیط دانشگاهی باید به گونه ای باشد که در آن جهت 
گیری نسبت به یادگیری، تنوع تجارب و تعامل با دیگران، فرد را در 

 دستیابی به خردمندی یاری کند.
گیری از جمله محدودیت های پژوهش شامل: محدودیت ابزار اندازه

ه های خودگزارشی استفاده گردیده است. متغیرها که فقط از پرسشنام
با توجه به این که پژوهش در یک جامعه محدود انجام شده است 
نسبت به تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید جانب احتیاط را رعایت 

از آن جایی که تنها ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش نمود. 
ایج ظور افزایش اعتبار نتپرسشنامه بوده است، لذا پیشنهاد می شود به من

به دست آمده از شیوه های دیگری مانند مصاحبه و مشاهده به همراه 
پرسشنامه ها در گردآوری داده های پژوهش استفاده شود. در جهت 

ی هاپژوهشاطمینان نسبت به نتایج حاصله از این پژوهش انجام 
ها ورهشود دمیپیشنهاد . شودیمپیشنهاد  تربزرگدر جوامع  ترگسترده

های آموزشی خرد، در مراکز مختلف مشاوره و روانشناسی و کارگاه
فراگیرتر شود تا در جهت ارتقاء سطح خرد جامعه و تضمین هوش 

 موفق دانشجویان گامی موثر برداشته باشیم.
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