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 The aim of this study was to develop a model of structural equations to measure the direct and 

indirect relationship of wisdom based on Components of academic experiences through the 

mediation of components of Cognitive flexibility between the students of the University of 

Tehran. The method of current research is in the scope of descriptive-correlational design and 

the analysis method is structural equation modeling. The statistical population of the present 

study is included of all male and female postgraduate and doctoral students at the University of 

Tehran in 2009-2010 who were selected as the sample of the study. The sample size was 357 

based on the minimum required subjects for the obvious variables in the model. The sampling 

method was random multi-stage cluster analysis. In order to collect data and measure research 

variables, Schmidt et al. (2012) Wisdom, Pace and Kouveh (2002) and Dennis and Vanderwall 

(2010) cognitive flexibility questionnaires were used. Data analysis was performed using 

SPSS-23 and AMOS-22 software. The research model was evaluated using the fitting indices 

of the structural equation model and the path analysis technique. Examination of correlation 

coefficients showed that academic experiences is able to directly predict wisdom and has a 

direct and significant effect. Determining the significance of the indirect effect also indicates 

that the Cognitive flexibility have a mediating role and its mediation share between the 

variables has been completely positive and significant. Also, the study of the coefficients 

obtained from the model analysis showed that it explains 61% of the variance of wisdom, 32% 

of the variance of Cognitive flexibility. In general, it can be concluded that students 'academic 

experiences should be seriously considered, because in addition to affecting students' wisdom, 

it also affects their cognitive flexibility, which results in learners at the higher education level 

being able to discuss And interpretive debates and wise and realistic decisions are made, and 

on the other hand, they gain the ability to use new educational methods and technologies in the 

process of solving real-life problems and the importance of dealing with them wisely. 
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 مقاله پژوهشی 
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 1400/ 03/ 13دریافت شده: 

 1400/ 06/ 06پذیرفته شده: 

 1401/ 03/ 20 منتشر شده:

حاضر، تدوین یک مدل معادالت ساختاری برای سنجش روابط مستقیم و غیر مستقیم خردمندی بر اساس  هدف پژوهش  

روش پژوهش حاضر    های تجارب دانشگاهی با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان دانشگاه تهران بود. مولفه 

همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش    –های توصیفی  در حوزه طرح 

حاضر را کلیه دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی ارشد و دکتری دانشگاه تهران در سال  

ساس حداقل آزمودنی مورد نیاز به  بر ا   تشکیل می دادند که به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه  99-1398

تعداد   مدل،  در  آشکار  متغیرهای  نمونه  3۵۷ازای  روش  بود.  چند مرحلهگیری، خوشهنفر  منظور  ای  به  بود.  تصادفی  ای 

(، تجارب دانشگاهی  2012های خردمندی اشمیت و همکاران )ها و اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه گردآوری داده 

ها با استفاده از  ( استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده 2010( و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال )2002پیس و کووه )

های برازش مدل معادالت  صورت گرفت. ارزیابی مدل پژوهش با استفاده از شاخص   AMOS-22   و   SPSS-23نرم افزار  

بینی همبستگی نشان داد که تجارب دانشگاهی قادر به پیشبررسی ضرایب    ساختاری و با تکنیک تحلیل مسیر صورت گرفت.

باشد. تعیین معناداری اثر غیر مستقیم نیز حاکی از آن است که  مستقیم خردمندی بوده و دارای اثر مستقیم و معنادار می 

نادار بوده  گری آن بین متغیرها به صورت کامل مثبت و معگری داشته و سهم واسطهانعطاف پذیری شناختی نقش میانجی

درصد واریانس    32درصد از واریانس خردمندی و    61همچنین بررسی ضرایب حاصل از تحلیل مدل نشان داد که  است.  

توان نتیجه گرفت تجارب دانشگاهی دانشجویان باید مورد توجه  به طور کلی مینماید.  پذیری شناختی را تبیین میانعطاف 

خردمندی دانشجویان، انعطاف پذیری شناختی آنها را هم تحت تاثیر خود قرار می  جدی قرار گیرد، چون عالوه بر تاثیر بر 

های  گیری از عهده بحث و جدل های تفسیری و تصمیم  از سویییادگیرندگان در سطح آموزش عالی  دهد که در نتیجه  

ای نوین آموزشی در فرآیند حل  هآوری ها و فنآیند و از سوی دیگر توانایی بکارگیری روش میبینانه بر خردمندانه و واقع 

 نمایند.  ها را کسب میمسئله زندگی واقعی و اهمیت برخورد خردمندانه با آن 
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 مقدمه 
مسائل   حل  به  قادر  تنهایی  به  هوش  که  دارند  اذعان  امروزی  پژوهشگران 

اسپیکولیشنز  و  )استرنبرگ  نبوده  امروزی  از  (،  2018،  1پیچیده  خردمندی 

های اخیر ذهن پژوهشگران  های جدید شناختی است که در سالجمله سازه

زیادی را به خود مشغول ساخته و در دو دهه اخیر در گرایش های مرتبط با  

روانشناسی آموزش و پرورش و روانشناسی بالینی مورد بحث قرار گرفته است.  

ا جمع تا    1990ز سال  آوری پژوهش های انجام شده در زمینه خردمندی 

پژوهش  2013 چشمگیر  افزایش  و  بیانگر  )گلوک  است  زمینه  این  در  ها 

به  ( که می2013،  2همکاران روان شناسان  و توجه  اهمیت  بر  دلیلی  تواند 

خردمندی و کاربردهای آن خصوصا در حوزه تعلیم و تربیت باشد، چرا که  

ایجاد و شناخت هستی  پیرامون  به  نموده    خردمندی درک عمیقی نسبت 

استیگر  و  کینگ  داشته  2018،  3)بائر،  تحصیالت  با  معناداری  ارتباط  و   )

می 4،2018)آردلت  دارا  را  پرورش  و  آموزش  قابلیت  و  و  (  )زاچر  باشد 

 (. 2018،  ۵استادینگر 

خرد نخستین صفت از ویژگی های شش گانه انسان سالم است که به 

می   شناخته  انسان  توانمندی  برای  منبعی  کالیار عنوان  و  )کالیار  ،  6شود 

سازه خردمندی دارای تاریخ اندیشه غنی در فلسفه، ادبیات و مذهب    (.2018

( تا جائیکه طی قرون مختلف و فرهنگ  2011و گلوک،   می باشد )استادینگر

است   نگاه شده  باالترین فضائل  از  عنوان یکی  به  آن  به  نیز  های گوناگون 

فهومی مبنی بر دانش شناختی، درک  (. خردمندی را م 201۵،  ۷)والش و رمز 

و بینش عمیق، داشتن تفکر تاملی و تلفیقی از در نظر گرفتن منافع فردی  

می دیگران  منافع  با  تعامل  )آردلت،  در  تواند  2011دانند  می  (. خردمندی 

بینشی منحصر به فرد و بی همتا را در موقعیت های فردی و همچنین شرایط  

(. گروسمن و  201۵،  8)شهسواری و همکاران   معنادهی از زندگی فراهم سازد

( نیز با دالیل فالسفه و دانشمندان رفتاری دال بر وجود عناصر  2018)  9برینزا 

شناختی، خردمندی را قوت بخشیدند. خردمندی می تواند، توانایی استفاده  

های مهم زندگی )گروسمن، ساهدرا  از استدالل عمل گرایانه برای حل چالش

سیاروچی  حل  2016  ،10و  برای  راهبردی  چه  از  زمانی  چه  اینکه  دانش   ،)

با محیط  ( و  2011مسئله یا خودتنظیمی بکار برده شود )استادینگر و گلوک،  

. از سویی  ( باشد2013،  11پیرامون ارتباط مثبت و سازنده برقرار کند )پرتوس 

هایی  تاریخی، خردمندی مشتمل بر ویژگی  -بر اساس تحلیل های فرهنگی

یک مفهوم سازی کلی را به عنوان راهنما برای خردمندی شکل داده    است که

و  باورها  مطالعه  به  آمده،  دست  به  ضمنی  های  نظریه  از  که  شواهدی  و 

پرداخته  بازنمایی  خردمند  اشخاص  و  خردمندی  مورد  در  افراد  ذهنی  های 

 
1. Sternberg & Speculations 

2. Glück & et al 

3. Bauer, King & Steger  

4. Ardelt  

5. Zacher & Staudinger  

6. Kalyar, & Kalyar  

7. Walsh, & Reams 

8. Shahsavari & et al  

9. Gr ossmann & Brienza 

10. Grossmann, Sahdra, & Ciarrochi 

11. Porteous 

تعادلی  در تاکید بر نظریه  (. از سوی دیگر  200۵،  12است )کنزمان و بالتس 

( به هوش موفق، خالقیت و دانش ضمنی به  200۵خردمندی، استرنبرگ )

عنوان پایه های خردمندی می نگرد و معتقد است خردمندی کاربرد هوش  

مصلحت   به  رسیدن  در جهت  ها  ارزش  توسط  است که  و خالقیتی  موفق 

(. مطابق با این نظریه،  1390تعدیل شده است )به نقل از هاشمی،    13جمع 

به مصلحت   منظور دستیابی  به  و دانش  خردمندی کاربرد هوش، خالقیت 

جمعی است. به منظور رسیدن به تعادل مورد نظر بین انطباق با محیط های  

موجود، شکل دهی محیط های موجود و انتخاب محیط های جدید در این  

فرد و    فرآیند  )قربانی  نماید  برقرار  تعادل  مختلف  منافع  میان  بایستی 

)2016،  14خرمایی استرنبرگ  خود  2001و    1998(.  تعادلی  نظریه  در   )

از دانش نهان در مسائل زندگی که شامل   استفاده  خردمندی را به عنوان 

درگیری بین حوزه های مختلف زندگی است، مفهوم سازی می کند )به نقل  

(. دانش نهان، واژه اصلی نظریه استرنبرگ در هوش  201۷  ،1۵از کردنوقابی 

عملی، دانش رویه ای و حوزه خاص در باره چگونگی رسیدن به هدف خاص  

)استرنبرگ، است  خاص  سیستم  یک  درون  استرنبرگ،  2008در   ،

جاروین   16رزنیتسکایا  خردمند1۷،200۷و  افراد  که  چون    (  هایی  توانایی  از 

ایی مشاهده پدیده ها از زوایای مختلف برخوردار  خودآزمایی، خودآگاهی و توان 

شده که این صفات و توانایی ها باعث خواهند شد که در مواجهه با مشکالت،  

 (.  2018و آردلت،    18د )برویا مهارت و توانایی بیشتری از خود نشان دهن

مدل تحلیل  عنوان  در  به  دیدن خردمندی  به  توجه  با  های خردمندی 

( و اهمیت  2011ده آل در رشد انسان )استادینگر و گلوک،  ای پایانی و ای نقطه

های تاریخی مختلف و همچنین شروع پویش های  موضوع خردمندی در دوره

سال در  خردمندی  پیشروانشناسی  عوامل  بررسی  اخیر،  کننده  های  بینی 

  خردمندی به منظور رسیدن به پیامدهای مثبت آن ضروری به نظر می رسد. 

( دانشجویانی که مشکالت  2003)  19نظر اسمیت و همکاران  در این راستا از

تحصیلی و اقتصادی دارند، مشکالت بیشتری را در مدیریت تکالیف تحصیلی 

پر تراکم دانشگاهی تجربه می کنند که دو عامل ادراک دانشجویان از سنگینی 

وظایف تحصیلی و همجنین ادراک ایشان از میزان توانایی شان برای تکمیل  

محوله، بر مقدار تالشی که آنان برای انجام تکالیف خود دارند، می   وظایف

(. بنا بر فرضیه  2009،  20تواند تاثیرگذار باشد )به نقل از پترسن، لو و دومانت 

 22( و نظرات استرنبرگ، جاروین و گرینگونکو 2004)  21مدل مفهومی براون 

( زمانی که دانشجویان در فرآیندهای یادگیری از زندگی درگیر می 2009)

گیرد.  شوند، یک بعد یا تعداد بیشتری از ابعاد خردمندی در آن ها شکل می

هسته طبقه  زندگی  از  یادگیری  مدل،  این  مبنای  واقع  بر  در  که  است  ای 

ی،  فرآیندی از تفکر و عمل است و طبقه های دیگر همچون محیط سازمان 

12. Kunzmann & Baltes 

13 . Common good 

14 . Ghorbani, R., & Khormaie 

15 . Kord noghabi 

16. Reznitskaya 

17. Jarvin 

18 . Bruya  

19  .  Smith & et al 

20 . Petersen, Louw, & Dumont 

21  .  Brown 

22. Grigorenko  
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تمایل دانشجویان به یادگیری، تجارب زندگی و تعامل با دیگران به عنوان  

موقعیت های بافتی در نظر گرفته می شوند و بر چگونگی و میزان درگیری  

ای تاثیرگذارند. همچنین محیط دانشگاهی باید به  دانشجویان در طبقه هسته

تجارب و تعامل  گونه ای باشد که در آن جهت گیری نسبت به یادگیری، تنوع  

(  1،2006با دیگران، فرد را در دستیابی به خردمندی یاری کرده )براون و گرین

  .(2،2020خلج امیری و ابوالمعالی الحسین و بر کیفیت تحصیل اثرگذار باشد )

( اثربخشی یک موسسه آموزشی بر اساس پیامدهای  2003)3پیتمن به باور  

یده می شود، که بدیهی است  آن همچون میزان تحقق دستاوردهایشان سنج

(.  1393به تجارب دانشگاهی آن ها بایستی توجه شود )به نقل از کریمی،  

منظور از تجارب دانشگاهی، ترکیبی از رویدادها، فعالیت ها و روابط مختلف  

(. در  4،200۷و متنوع دانشگاهی در داخل و خارج کالس می باشد )ویلیامز 

، میزان نیرویی که دانشجویان صرف  ۵پژوهش حاضر، سه معیارکیفیت تالش 

فعالیت های مختلف مشارکتی موثر بر یادگیری، بهسازی و پیشرفت فردی  

، عاملی که بر رشد کیفیت علمی،  ۷(، کیفیت محیط6،200۵می کنند )هاردی 

پژوهشی، فکری، توانایی زیبا شناسی، کالمی و خالق تاکید داشته و موجبات  

بهسازی شایستگی ها و توانایی های حرفه ای   رشد تفکر انتقادی، تحلیلی و

بر یادگیری دانشجویان را فرآهم می کند )اوجی  ( و  8،2011و شغلی موثر 

، که در بردارنده رفتارهای مرتبط با مشارکت اجتماعی و  9انسجام اجتماعی 

(، برای سنجش تجارب  10،1986متضمن ارتباطات و تعامالت می باشد )تینتو

 ی باشد. دانشجویان مدنظر م

اند که انعطاف پذیری شناختی  در دهه های اخیر پژوهش ها نشان داده

روانی تعیین کننده های مهم سازگاری  با توجه به    -از  اجتماعی است که 

پیشاهمیت   عوامل  به  بررسی  رسیدن  منظور  به  خردمندی  کننده  بینی 

می تواند بین خردمندی و تجارب دانشگاهی واسطه    پیامدهای مثبت آن،

و   )زونگ  ها  پژوهش  برخی  سو  یک  از  اساس  این  بر  نماید.  گری 

( انعطاف پذیری شناختی را میزان ارزیابی در حال تغییر  11،2010همکاران

سو   دیگر  از  و  دانسته  شرایط  بودن  کنترل  قابل  مورد  در  و  فرد  الحسینی 

اشی از رشد خرد می دانند. افراد دارای توانایی  عقالنیت را ن  (2019)  12فراری 

،  13گلوستر، مییر و لیب تفکر انعطاف پذیر راهکارهای جایگزین به کار گرفته )

سازگاری فکر و رفتار افراد را در پاسخ به تغییرات محیطی افزایش   (201۷

دهد کراکن )  می  مک  و  چیکلوت  مثبت    (201۷،  14المارزوگی،  صورت  به 

چهارچوب فکری خود را بازسازی و موقعیت های چالش برانگیز یا رویدادهای  

براون  و  پاکنهام  )بورتون،  پذیرفته  را  زا  در  1۵،2010استرس  او  و ظرفیت   )

است   باالتر  زندگی  های  دشواری  و  استرس  از  بهبودی  و  سازگاری  مقابله، 

ی، توانایی انتزاع و تغییر  (. منظور از انعطاف پذیری شناخت16،2011)فیلیپس
 

1 . Greene  

2   . Khalaj Amiri & Abolmaali Alhosein     

3 . Pittman 

4 . Williams 

5 . quality of effort 

6 . Hardy 

7 . quality of environment 

8  .  Owji 

9 . social integration 

10 . Tinto 

11 . Zong & et al. 

راهبردهای شناختی بر اساس تغییر در بازخوردهای محیطی است که مستلزم  

بازخوردهای   از  استفاده  توانایی  و  یافته  سازمان  جستجوی  ریزی،  برنامه 

(، به توانایی  1۷،2013محیطی برای تغییر آمایه شناختی بوده )ارتگا و همکاران

بازنمایی های متناقضی از یک شی ء یا یک    فرد برای در نظر گرفتن همزمان

زاللو  و  )جکس  دارد  اشاره  ت18،200۵رویداد  توانایی  کلی  طور  به  و  غییر ( 

های شناختی به منظور سازگاری با محرک های در حال تغییر محیطی،  آمایه 

است   شناختی  پذیری  انعطاف  عملیاتی  تعاریف  در  اصلی  عنصر  عنوان  به 

( سه جنبه تمایل برای  1990)20. اسپیرو و ژانک (2010،  19و وندروال  )دنیس

تببین   های دشوار به عنوان شرایط قابل کنترل، توانایی ارائهدرک موقعیت 

ای چندگانه برای رخدادهای زندگی و رفتار انسان و توانایی خلق راه حل ه

موقعیته برای  چندگانه  شناختی ای  پذیری  انعطاف  برای  را  دشوار  های 

بر   انعطاف برشمرده که  اساس  موثر در  این  عوامل  از  پذیری شناختی یکی 

ابعاد   از  هر یک  به  مربوط  های  تمرین  آموزش  و  است  مسئله  فرآیند حل 

انعطاف پذیری شناختی می تواند به بهبود مهارت های حل مسئله کمک  

تاب آوری افراد را افزایش داده )استارتمن  (،  2004،  21کرده )آنتولی و همکاران 

کند  ( و سالمت روان بیشتری را پیش بینی می 2019،  22گان مور- و یوسف

 (. 1398)یوسفی و همکاران،  

پژوهش   تاکنون  انجام شده مشخص گردید که  بررسی های  اساس  بر 

مستقلی رابطه بین خردمندی و تجارب دانشگاهی با انعطاف پذیری شناختی 

متغیرها به    دانشجویان را مورد مطالعه قرار نداده است، ولی هر کدام از این

می   طور جداگانه با متغیرهای دیگری در داخل و خارج بررسی شده اند که

(  1393توان به مطالعات و پژوهش های زیر اشاره نمود. یافته های کریمی )

 کیفیت  از ادراک  شامل  دانشجویان دانشگاهی تجارب  بعد سه  نشان داد هر

پیش بینی کننده معنادار   ترتیب  به اجتماعی انسجام و تالش کیفیت ،محیط

( در پژوهشی دریافت که  139۵دستاوردهای تحصیلی آنان است. نوفرستی )

انعطاف پذیری شناختی به عنوان یکی از مولفه های اصلی  تقویت توانایی 

حل مسئله، ابزاری برای حل انواع مشکالت رفتاری و هیجانی در اختیار فرد  

( پیشنهاد شده است  139۵رمائی )قرار می دهد. بر اساس پژوهش قربانی و خ

های آموزشی به جای هوش سنتی بر آموزش هوش موفق تاکید  که در محیط

های آموزشی غنی بتوان افراد خردمند را وارد  شود تا از طریق ایجاد محیط

(، در پژوهشی دریافتند  1396بازار کار و جامعه کرد. رسولیان و دشت بزرگی )

خردمن و  پذیری  انعطاف  بین  یوسفی که  و  قربانی  است.  برقرار  رابطه  دی 

( در پژوهشی دریافتند که ارتباط مثبت و معناداری بین ابعاد خالقیت  139۷)

)سیالی، انعطاف پذیری و ابتکار( و مولفه های خردمندی وجود دارد. یافته  

( نشان داد که ابعاد مختلف شخصیت  139۷های تحلیلی قربانی و خرمائی )

12 . Alhosseini & Ferrari 
13 . Gloster, Meyer, & Lieb 

14 . Almarzooqi, Chilcot & McCracken   

15 .  Burton, Pakenham & Brown 

16 . Phillips 

17 . Ortega & et al. 

18 . Jacques & Zelazo 

19 . Dennis & Vander Wal 

20 . Spiro & Jehng 

21 . Antoli & et al. 

22 . Stratman, & Youssef-Morgan  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0091415019836098
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0091415019836098
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گشودگی به تجربه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم   همچون توافق پذیری و

قناد و همکاران  قادر به پیش بینی خردمندی می باشند. یافته های زغیبی

پذیری شناختی ( همبستگی ادراک کیفیت از کالس درس و انعطاف1398)

( در پژوهشی نشان  1398قمی و همکاران )کنند.  داری را گزارش میرا معنی

ب یادگیری با انعطاف پذیری شناختی به واسطه ابعاد خود  دادند که بین تجار

( در پژوهشی 1990همچنین استرنبرگ )کارآمدی همبستگی وجود دارد.  

نشان داد که بین خالقیت، خردمندی و هوش همبستگی مثبت و معناداری  

مدل جامعی   2008و    2003وجود دارد. مطالعات پیگیرانه وی در سال های  

  هارت ها و توانایی ها در دانشگاه ها پیشنهاد نمود.را جهت هدایت رشد م

( نیز در مطالعه گسترده ای دانشگاه را به عنوان یکی از بافت  2004براون )

هایی که احتماال خردمندی را تسهیل می کند، معرفی کرده است. در واقع  

اند که دانش کلی که از  ( این نکته را مدنظر قرار داده2006براون و گرین )

رب دانشگاهی کسب می شود، چه نقشی در شکل گیری خردمندی در  تجا

( طی مطالعه ای نشان داد که خردمندی از طریق  2008لی )دانشجویان دارد.  

بحران های مثبت و منفی زندگی، به شیوه ای واگرا رشد می کند. فراتحلیل  

ی  ( نشانگر آن بود که تجارب بین فردی رابطه 2010انجام شده توسط بومن )

فعالیت با  دارد.های خردگرایانه نیرومندی  )  ای  ( در پژوهش  201۷بیومانت 

پذیری مستلزم توانایی برقراری ارتباط با  خود به این نتیجه رسید که انعطاف

لحظه حال و قدرت متمایز سازی خود از افکار و تجارب درون روانی است و  

  ندی گزارش داد. تاثیر مستقیم مثبت و معناداری بین انعطاف پذیری و خردم

حاکی از آن است که افرادی که   (2019الحسینی و فراری )نتایج پژوهش  

دانند و معتقدند که خرد شخصی آنها قابل رشد  رشد خرد را قابل کنترل می

عاقل دارند،  خرد  از  که  تعریفی  از  نظر  صرف  نتایج ترنداست،  نهایت  در   .

ان داد که خرد به نوبه  ( نش2020پژوهش خلج امیری و ابوالمعالی الحسین )

 خود به طور مستقیم و غیرمستقیم بر نشاط تحصیلی تأثیر گذار است. 

با استناد به مبانی نظری پیش گفته شده و بر مبنای یافته های برگرفته  

از پژوهش ها که ارتباط بین متغیرهای این پژوهش را مورد بررسی قرار داده  

( و  200۵)کنزمان و بالتس،    های خردمندی برلینو از طرف دیگر در مدل

  2003( و با تاکید بر نظریه تعادلی و مدل شناختی استرنبرگ )2004)آردلت  

تلف200۵و   متغیرهای  از  و    تأملی  ،شناختی  تی،یشخص  یژگیهایو  قیی( 

به عنوان عوامل پیشایندی مهم خردمندی یاد شده است. از آنجا که    عاطفی

امروزه رشد مهارت های شناختی دغدغه بسیاری از نظام های آموزشی بوده  

و نقش موثر دانشگاه ها در رشد و تحول جامعه، لذا ضروری به نظر می رسد  

برخوردا  الزم  شناختی  توانایی  و  شایستگی  از  ها  دانشگاه  دانشجویان  ر  که 

باشند. شناخت بیشتر در مورد ارتباط میان خردمندی و تجارب دانشگاهی و  

انعطاف پذیری شناختی، با توجه به ویژگی و اهمیت آن ها در سرتاسر زندگی 

افراد، می تواند به بهبود شناخت و آگاهی در جهت کاهش تاثیرات منفی عدم  

اد کمک کند و  وجود خردمندی در زندگی و اصالح الگوی خردمندانه به افر

به سازگاری هرچه بهتر و بیشتر با تغییرات محیطی در برخورد با دو موقعیت  

تهدید یا فرصت بیانجامد و از آسیب ها و آشفتگی های روانی و ناسازگاری  

و   ناکارآمد  افکار  جای  به  و  نموده  پیشگیری  هیجانی  و  شناختی  های 

راهبرد و  کارآمد  افکار  از  ناسازگارانه،  جهت  راهبردهای  در  سازگارانه  های 

با   برداری نماید. همچنین  پردازش محرک های محیطی قابل کنترل بهره 

توجه به فقدان پژوهشی مستقل، کمبود و خالء مدلی اثربخش در این زمینه  

بنابراین در این پژوهش سعی شده است به  را آشکار و ضروری ساخته است.  

ر ارتباط با مولفه های  طراحی و تدوین مدلی برای پیش بینی خردمندی د

  تجارب دانشگاهی و با نقش واسطه گری انعطاف پذیری شناختی می پردازد. 

در این راستا پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که: آیا  

آزمون مدل تجارب دانشگاهی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در  

قاطع کارشناسی ارشد و  ( برای پیش بینی خردمندی دانشجویان م1شکل )

 دکتری از برازش مطلوبی برخوردار است؟
 

 روش  
های بنیادی و از لحاظ شیوه  پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع پژوهش

ها به صورت مقطعی و تجزیه و تحلیل آن ها به روش توصیفی گردآوری داده

اری  و از نوع طرح های همبستگی که در قالب طرح مدل یابی معادالت ساخت 

 و تحلیل مسیر انجام شد.  

آماری نمونه  و  آماری  کلیه  :  جامعه  از  متشکل  پژوهش  آماری  جامعه 

دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی ارشد  

سال   در  تهران  دانشگاه  دکتری  حداقل  بودند    1398-99و  اساس  بر  که 

نفر دانشجو    3۵۷آزمودنی مورد نیاز به ازای متغیرهای آشکار در مدل، تعداد  

 ای تصادفی انتخاب شدند.  ای چند مرحلهوشهگیری خ با استفاده از روش نمونه

ای و  در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه :  فرآیند اجرای پژوهش

و التین مطالب جمع  فارسی  معتبر  مقاالت  از  آوری شد. همچنین  استفاده 

های تکمیل شده توسط  نامهمورد نظر با استفاده از پرسش   داده ها از نمونه 

پژوهش،  شرکت دآوری گردید.  آزمودنی ها گر اولیه  دارای شرایط  کنندگان 

های خردمندی، تجارب  شناختی، پرسشنامه عالوه بر فرم مشخصات جمعیت 

شناختی پذیری  انعطاف  و  کردند.    دانشگاهی  تکمیل  گردآوری،  را  از  پس 

مورد تجزیه و    23SPSSها به صورت کمی تعریف شدند و در نرم افزار  داده 

های آمار توصیفی ند. بدین منظور ابتدا با استفاده از شاخص تحلیل قرار گرفت

پس  متغیرها از قبیل میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر مشخص شد.  

پیش رعایت  از  اطمینان  حصول  مدل  فرضاز  ارزیابی  برای  الزم،  های 

استفاده     AMOS-22   افزار پیشنهادی، از تکنیک تحلیل مسیر، در محیط نرم

پژوهششد.   و  نظری  مبانی  اساس  بر  و  منظور  مدلی بدین  پیشین،  های 

مستقل،   متغیر  عنوان  به  دانشگاهی  تجارب  آن  مبنای  بر  که  شد  طراحی 

انعطاف پذیری شناختی به عنوان متغیر میانجی و خردمندی به عنوان متغیر  

 وابسته ایفای نقش می کنند.  

 ابزار 
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همک و  اشمیت  خردمندی  به    (:2012)1اران مقیاس  خردمندی  مقیاس 

صورت کاری مشترک از دانشگاههای جورجیا، لویزیانا و نوادار معرفی گردید.  

ابزار خودگزارش دهی   مقیاس یک  در یک طیف    21این  است که  سوالی 

( طراحی شده  ۵( تا کامال موافقم )1لیکرت پنج درجه ای از کامال مخالفم )

سوال را در    46ه ای طراحی شده بود که  است. ساختار اولیه مقیاس به گون

سوال باقی   21بر می گرفت. پس از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی تعداد  

ماندند که بر اساس مبانی نظری، معرف شش بعد بودند.  تاملی، گشودگی،  

و   اکبری  پژوهش  در  سنجیدند.  می  را  تجربه  و  عملیی  تعاملی،  تناقضی، 

قابل قبولی بین ابعاد مقیاس با نمره کل    ( روایی همبستگی139۵همکاران )

بدست آمد، که این نتایج گویای روایی همگرا و واگرای عوامل شناسایی شده  

از مقیاس می باشد.برای بررسی میزان پایایی هر یک از ابعاد ششگانه و نیز  

پایایی مقیاس کل از روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شد. ضریب  

برای   و  بدست آمده  ابعاد تاملی، گشودگی، تعاملی، عملی، تناقضی، تجربه 

،  80/0،  ۷4/0،  ۷1/0،  ۷3/0،  ۷۵/0نمره کل مقیاس به ترتیب عبارت بودند از  

که نتایج به دست آمده نشان می دهد هر یک از ابعاد و نیز    ۷8/0و    ۷۵/0

 کل مقیاس از پایایی مطلوبی برخوردار هستند.

این پرسشنامه ابتدا    (:2002)  2دانشگاهی پیس و کووه پرسشنامه تجارب  

توسط پیس طراحی شد و چهارمین ویرایش آن  در سال    19۷9در سال  

گویه ای سه مولفه را در بر می گیرد:   ۷۵ارائه گردید. این پرسشنامه  2002

یادگیری   اطالعات،  فناوری  مرکز  و  کتابخانه  )ابعاد  دانشجو  تالش  کیفیت 

آش دانشگاهی،  تسهیالت  مدرسان،  با  ارتباط  و دروس،  دانشجوها  با  نایی 

های دانشجویی(، کیفیت محیط دانشکده، انسجام اجتماعی ها و کمیتهانجمن

و   ذهنی  و  تحصیلی  و  فردی  )رشد  دانشجویان  دانشگاهی  دستاوردهای  و 

( و 2002ای( است. روایی و پایایی این پرسشنامه توسط پیس و کووه )حرفه

مه با به کارگیری روش  ( تایید شده است. روایی این پرسشنا 2011اوجی )

روایی  شد.  محاسبه  کرونباخ  آلفای  طریق  از  آن  پایایی  و  گویه  تحلیل 

در نوسان بود. همچنین نتایج   90/0تا    ۷۷/0زیرمقیاس های پرسشنامه بین  

پرسشنامه   کل  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  که  داد  برای    94/0نشان  و 

 (.1393ی،  در نوسان است )کریم  ۷8/0تا    ۵9/0زیرمقیاس ها بین  

انعطاف  )پرسشنامه  وندروال  و  دنیس  شناختی  این    (:2010پذیری 

کوتاه   خودگزارشی  ابزار  یک  سنجش  ماده  20پرسشنامه  برای  و  است  ای 

  ی ر یپذانعطاف   یو با توجه به سه جنبهانعطاف پذیری شناختی به کار می رود  

م  یشناخت توانا  لیشامل  ،  ی برا   نیگزیجا  هیتوج  نیدرک چند  یی به درک 

  ن یچند  جادیا  ییکنترل و توانا  قابل  یهات یسخت به عنوان موقع  یها تیموقع

ها سخت  و رفتار انسان  یزندگ  یدادهای، رویهاتیموقع  یبرا   نیگزیحل جا  راه

 یاب یارز  یو برا   ینیربالی و غ  ینیپرسشنامه در کار بال  نیشده است. ا  تهساخ

  ی رفتار-  یدر درمان شناخت  ریپذتفکر انعطاف   جادیفرد در ا  شرفتیپ  زانیم

سا  یافسردگ می  به  یروان  یها یمار یب  ریو  همکاران،  کار  و  دنیس   ( رود 

های مختلف )ادراک توجیه (. دنیس و همکاران دو عامل ادراک گزینه2010

پژوهشگران   این  کردند.  شناسایی  را  پذیری  کنترل  ادراک  عامل  و  رفتار( 

 
1 . Schmit, Muldoon, & Pounders 

2 . Pace & Kuh  

نامه را با روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس،  همسانی درونی این پرسش

و با    84/0و    91/0،  91/0ادراک کنترل و ادراک گزینه های مختلف به تریب  

ترتیب   به  بازآزمایی  آوردند.  ۷۷/0و    ۷۵/0،  81/0روش  دست   شاره،  به 

و ضرایب    ۷1/0( ضریب باز آزمایی کل مقیاس را  2013)  3فرمانی  بحرینیان و

 گزارش نموده اند.   90/0را   ل مقیاسآلفای کرونباخ ک

 هایافته 

یافته های پژوهش حاضر، در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های حاصل  

یافته های توصیفی شامل    1از تحلیل مسیر گزارش شده است. در جدول  

تجارب   متغیرهای  همبستگی  ماتریس  نیز  و  معیار  انحراف  و  میانگین 

با   است.  نشان داده شده  و خردمندی  پذیری شناختی  انعطاف  دانشگاهی، 

به   جدول،  توجه  )این  شناختی  پذیری  انعطاف  با  ،  P< 01/0خردمندی 

68/0r=( اجتماعی  انسجام   ،)01 /0>P  ،40/0r=  محیط کیفیت  و    )

(01/0>P  ،43/0r=  رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، انعطاف پذیری ،)

،  P<01/0( و کیفیت محیط )=P  ،39/0r< 01/0شناختی با انسجام اجتماعی )

23/0r=  معنادار دارد. عالوه بر این رابطه بین انسجام اجتماعی ( رابطه مثبت و

(  =P  ،22/0r<01/0( و کیفیت تالش )=P  ،39/0r< 01/0با کیفیت محیط )

(، مثبت  =P  ،14/0r< 01/0و نیز رابطه بین کیفیت محیط و کیفیت تالش )

 و معنادار است. 
 

 متغیرهای پژوهش : میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی 1جدول 

انحراف  میانگین متغیرها  

 معیار

1 2 3 4 5 

 1 .

 خردمندی 

41/۷۷ 3۷/16 1     

. انعطاف 2 

 پذیری

۷6/99 99/1۵ **68/0 1    

. انسجام  3 

 اجتماعی 

33/9 1۵/3 **40/0 **39/0 1   

. کیفیت  4 

 محیط 

46/24 26/8 43/0 **23/0 **39/0 1  

. کیفیت  ۵ 

 تالش

23/93 6۷/14 01/0- 03/0- **22/0 **14/0 1 

 .دار هستندمعنی 01/0کلیه ضرایب در سطح  *

 های مربوط به مدل پیشنهادییافته

های رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.  فرضقبل از ارزیابی مدل، پیش

مانده توزیع  بودن  نرمال  بررسی  برای  منظور  همین  نمودار  به  از   p-pها 

استفاده شد که با توجه به قرار گرفتن نقاط، روی نیمساز ربع اول، مشخص  

داده میگردید  تبعیت  نرمال  توزیع  از  خطی   کنند.ها  هم  بررسی  برای 

های تحمل و عامل تراکم واریانس استفاده  بین نیز از شاخصهمتغیرهای پیش

بین  گردید که نتایج به دست آمده در موارد مختلف، برای شاخص تحمل  

تا    0۵/1(، بین  VIFو برای شاخص عامل تراکم واریانس )  9۵0/0تا    823/0

3 . Shareh, Farmani & Soltani  



 و همکاران   حسین کاویانفر                                                     گری  ...                     های تجارب دانشگاهی با واسطه بینی خردمندی بر اساس مولفه پیش  
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بین، همخطی وجود  دهند بین متغیرهای پیشمتغیر بود که نشان می  21۵/1

 نداشته است و بنا براین، نتایج قابل اعتماد است.  

های الزم، برای ارزیابی مدل  فرضپس از حصول اطمینان از رعایت پیش

استفاده     AMOS-22افزار    پیشنهادی، از روش تحلیل مسیر، در محیط نرم

غیر   آن  که ضریب  مسیرها  از  یکی  مدل،  برازش  افزایش  منظور  به  و  شد 

نمودار مسیر و ضرایب حاصل از مدل    1دار بود حذف گردید. در شکل معنی

 اصالح شده آورده شده است. 
 

 

 متغیرها: مدل نهایی پژوهش و روابط بین 1شکل

از    AMOS-22  برنامهها به  با ورود داده    ، برازندگی مدل با استفاده 

های برازندگی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج مندرج در  شاخص

 باشند. گر برازش مطلوب مدل میها بیان، همه شاخص2جدول  
  

 های نیکویی برازش مدل پژوهش : شاخص2جدول

 IFI   CFI  RMSEA  AGFI  GFI  /df2χ  

 99/0   99/0  039/0  9۷/0  99/0  ۵3/1  

 

ضرایب مسیرهای به دست آمده در مدل که در    گرفتن در ادامه با در نظر  

های مستقیم و غیر مستقیم قابل مشاهده است، به بررسی فرضیه  3جدول  

 پرداخته شده است.  

 
 ضرایب استاندارد اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل مدل پژوهش  :3جدول 

 
متغیر   اثر 

 مستقل

  متغیرهای وابسته  

انعطاف   

پذیری  

 شناختی 

  خردمندی 

کیفیت    مستقیم  

 تالش

 13 /0 - ............  

انسجام 

 اجتماعی 

 38 /0 ............  

کیفیت  

 محیط

 10 /0 29 /0  

انعطاف 

پذیری  

 شناختی

 ............ 61 /0  

غیر  

 مستقیم 

کیفیت   

 تالش

 ............ 08 /0 -  

انسجام 

 اجتماعی 

 ............ 23 /0  

کیفیت  

 محیط

 ............ 06 /0  

کیفیت    کل 

 تالش

 13 /0 - 08 /0  

انسجام 

 اجتماعی 

 38 /0 23 /0  

کیفیت  

 محیط

 10 /0 3۵ /0  

انعطاف 

پذیری  

 شناختی

 ............ 61 /0  

ضریب    

 تعیین 

 1۷ /0 ۵4 /0  

 

 های مربوط به روابط مستقیم بین متغیرهای  بررسی فرضیه

حاکی از این است که: ضریب مسیر استاندارد بین    2نتایج مندرج در جدول  

،  p=000کیفیت تالش )(،  p  ،10/0=  β=04۵/0)متغیرهای کیفیت محیط  

13/0-   =  β  )  اجتماعی  و پذیری  (  p  ،38/0=  β=01/0)انسجام  انعطاف  با 

شناختی معنادار بوده است. بنابراین، بهبود کیفیت محیط و انسجام اجتماعی 

موجب افزایش انعطاف پذیری شناختی میشود؛ ضمن آنکه، افزایش کیفیت  

تالش انعطاف پذیری شناختی را کاهش می دهد. عالوه براین، ضریب مسیر  

و انعطاف  (  p  ،29/0=  β=009/0)استاندارد بین کیفیت محیط با خردمندی  

مثبت و معنادار است.  (  p  ،61/0=  β=0/ 013پذیری شناختی با خردمندی )

تقویت   موجب  شناختی  پذیری  انعطاف  و  محیط  کیفیت  بهبود  این،  بنابر 

 خردمندی می شود. 

 های مربوط به روابط غیر مستقیم بین متغیرها بررسی فرضیه

داری اثرات  قابل مشاهده است، نتایج آزمون معنی  3همانطور که در جدول  

اختی گری متغیر انعطاف پذیری شن غیر مستقیم نشان داد که سهم میانجی

در رابطه بین کیفیت محیط، کیفیت تالش و انسجام اجتماعی با خردمندی  

معنادار است. بنابر این، انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین همه متغیرهای  

 مستقل و متغیر وابسته نقش میانجی ایفا میکند.  

بررسی اثرات کل حاکی از این بود که انعطاف پذیری  :  بررسی اثرات کل

کیفیت  (  p  ،10/0=  β=04۵/0)ت تأثیر متغیرهای کیفیت محیط  شناختی تح

اجتماعی  (  p  ،13/0-  =  β=00۷/0)تالش   انسجام    (  p  ،38/0=  β=01/0)و 

باشد. به همین ترتیب، متغیر خردمندی متأثر از متغیرهای کیفیت محیط  می

(00۷/0=p  ،3۵/0=  β  ،)( تالش  انسجام  ،  (p  ،08/0-  =  β=008/0کیفیت 

انعطاف   (  p  ،23/0=  β=009/0)اجتماعی   شناختی  و  ،  p= 013/0)پذیری 

61/0=  β  )   .است 

 گیری بحث و نتیجه
با توجه به اینکه تاکنون کمتر مطالعه ای در قالب مطالعه معادالت ساختاری،  

به بررسی متغیرهای این پژوهش پرداخته است. بنابراین هدف اساسی این  



 1401، بهار   65، شماره 17دوره                                                               های نوین روانشناختی                                                فصلنامه پژوهش 
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پژوهش، تدوین یک مدل معادالت ساختاری برای سنجش تاثیرات مستقیم 

ی و غیر مستقیم تجارب دانشگاهی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بین 

 خردمندی بود. 

تجارب   های  مولفه  و  خردمندی  بین  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج 

دانشگاهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش های  

(  139۵( و قربانی و خرمایی )2006(، براون و گرین )2004پیشین براون )

توجه به مدل خردمندی  همسو است. در تبیین این یافته می توان گفت با  

( که رشد خردمندی نیازمند مشارکت و تعامل  200۵برلین )کنزمان و بالتس،  

از  مجموعه  و تالش  عواملی همچون هوش  و  بوده  فرآیندها  و  عوامل  از  ای 

(  2011جمله پیشایندهای مهم خردمندی است و با توجه به اینکه آردلت )

لی و تلفیقی از در نظر گرفتن  خردمندی را مفهومی مبتنی بر داشتن تفکر تام

منافع فردی در تعامل با منافع دیگران دانسته و اینکه خردمندی می تواند  

بینشی منحصر به فرد و بی همتایی را در شرایط معنادهی از زندگی فراهم 

(، بنابراین خردمندی می تواند مبتنی بر  201۵سازد )شهسواری و همکاران،  

های مهم زندگی عمل گرایانه برای حل چالشتوانایی استفاده از استدالل  

سیاروچی،   و  ساهدرا  چه  2016)گروسمن،  از  زمانی  چه  اینکه  دانش   ،)

راهبردی برای حل مسئله یا خودتنظیمی بکار برده شود )استادینگر و گلوک،  

)پرتوس،  2011 کند  برقرار  سازنده  و  مثبت  ارتباط  پیرامون  محیط  با  و   )

با کیفیت تالش به عنوان میزان نیروی صرف  ( قلمداد شده، همچنین  2013

(، ارتباط داشته  200۵شده دانشجویان جهت فعالیت های مختلف )هاردی،  

  رسیدن  منظور  به  فرد  (200۵استرنبرگ )  خردمندی  تعادل  نظریه  باشد. طبق

  و   موجود های محیط دهیشکل  موجود، های محیط  با انطباق بین تعادل به

جهت رسیدن به محیط با کیفیت به عنوان عامل  جدید در    هایمحیط  انتخاب

)اوجی، دانشجویان  یادگیری  بر  موثر  پیشایندهای  میان    باید  (،2011رشد 

نماید )قربانی و خرمایی،    برقرار  تعادل  درازمدت  و  مدت  کوتاه  مختلف در  منافع

  و   هابافت  سایر  و  منافع فرد  بین  تعادل  نوعی  برقراری  ( که به معنای2016

)هاشمی،  می  زندگی  آن  در  فرد  که  است  هاییزمینه بیانگر  1390کند  و   )

ارتباط خردمندی با کیفیت محیط می باشد. بنا بر فرضیه مدل مفهومی براون  

( زمانی که دانشجویان در فرآیندهای یادگیری از زندگی درگیر می 2004)

شوند، یک بعد یا تعداد بیشتری از ابعاد خردمندی در آن ها شکل گرفته و 

و همکاران،  موج )آردلت  می شود  آنها  در  خرد  رشد  (. همچنین  2018ب 

به   باشد که در آن جهت گیری نسبت  ای  به گونه  باید  دانشگاهی  محیط 

یادگیری، تنوع تجارب و تعامل با دیگران، فرد را در دستیابی به خردمندی  

و گرین، )براون  باشد )خلج 2006یاری کرده  اثرگذار  بر کیفیت تحصیل   ،)

( و در بردارنده رفتارهای مرتبط با مشارکت  2020و ابوالمعالی الحسین،امیری  

انسجام   به  رسیدن  جهت  الزم  تعامالت  و  ارتباطات  متضمن  و  اجتماعی 

( که در مجموع نشان دهنده ارتباط معنادار  1986اجتماعی گردد )تینتو،  

 مولفه های تجارب دانشگاهی در پیش بینی خردمندی می باشد. 

نیز نشان داد که بین خردمندی و انعطاف پذیری شناختی  نتایج پژوهش  

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش های پیشین  

( و رسولیان و دشت  139۷(، قربانی و یوسفی )2019الحسینی و فراری )

( همسو است. در تبیین این یافته می توان گفت از آنجا که  1396بزرگی )

از بین برده و تعادل میان  عتقدند خردمندی محدودیتپژوهشگران م ها را 

(، همچنین گذشته، حال و آینده  2011کند )آردلت،  منافع متضاد را حفظ می

و همکاران،   )شهسواری  کرده  یکپارچه  خود،  201۵را  با  توازن  به  فرد  و   )

رسد توجه به این  ( لذا به نظر می1990دیگران و دنیا می رسد )استرنبرگ،  

جنبه های از خردمندی با انعطاف پذیری شناختی به معنای توانایی تغییر  

های متغیر محیطی ارتباط  های شناختی به منظور سازگاری با محرکآمایه

واندروال،   و  )دنیس  دارد  توانایی 2010نزدیکی  خردمندی  سو  دیگر  از   .)

و   )زونگ  کنترل  قابل  شرایط  در  گرایانه  عمل  استدالل  از  استفاده 

های مهم زندگی بوده )گروسمن، ساهدرا و  ( برای حل چالش2010کاران،هم

(، دانش مبتنی بر اینکه چه زمانی از چه راهبردی برای حل  2016سیاروچی،  

( و با محیط  2011مسئله یا خودتنظیمی استفاده شود )استادینگر و گلوک،  

می   ( به حساب2013پیرامون ارتباط مثبت و سازنده برقرار کند )پرتوس،  

(  2019آید، که در تطابق با عقالنیت ناشی از رشد خرد الحسینی و فراری )

  ( لیب  و  مییر  )گلوستر،  دیدگاه  افزایش  201۷و  با  همچنین  باشد.  می   )

سازگاری فکر و رفتار افراد در پاسخ به تغییرات محیطی )المارزوگی، چیکلوت  

ته و با پذیرش  (، به بازسازی چهارچوب فکری خود پرداخ201۷و مک کراکن،  

و   پاکنهام  )بورتون،  زا  استرس  رویدادهای  یا  برانگیز  چالش  های  موقعیت 

(، تاب آوری خود را در مواجهه با مشکالت افزایش می دهند  2010براون،

( ظرفیت  2011( که بنا به گفته فیلیپس )2019مورگان،  -)استارتمن و یوسف

و دشواری های زندگی این افراد در مقابله، سازگاری و بهبودی از استرس  

باالتر و سالمت روان بیشتری را می توان پیش بینی کرد )یوسفی و همکاران،  

پذیری  1398 انعطاف  و  میان خردمندی  ارتباط  است که  واضح  بنابراین   .)

 شناختی معنادار و قابل پیش بینی باشد.  

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های تجارب دانشگاهی  

ف پذیری شناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته با و انعطا

بیومانت ) ( و  2010(، دنیس و وندروال )201۷نتایج پژوهش های پیشین 

( همسو است. در تبیین این یافته می توان گفت بر مبنای  139۵نوفرستی )

( بین تجارب یادگیری با انعطاف پذیری  1398یافته های قمی و همکاران )

با نظر  شنا ابعاد خود کارآمدی همبستگی وجود داشته که  ختی به واسطه 

) دنیس  وندروال  به  2010و  آمایه های شناختی  تغییر  توانایی  بر  مبنی    )

منظور سازگاری با محرک های در حال تغییر محیطی به عنوان عنصر اصلی 

با سه جنبه  انعطاف پذیری شناختی هم راستا بوده و  در تعاریف عملیاتی 

( برای انعطاف پذیری شناختی 1990شمرده شده از سوی اسپیرو و ژانک )بر

مطابقت دارد. بر این اساس انعطاف پذیری شناختی یکی از عوامل موثر در  

فرآیند حل مسئله بوده و آموزش تمرین های مرتبط با هر یک از ابعاد انعطاف  

ه )  پذیری شناختی می تواند به بهبود مهارت های حل مسئله کمک کرد

همکاران،   و  )2004آنتولی  همکاران  و  اسمیت  نظر  از  و  حل  2003(  بر   )

تاثیرگذار   دانشگاهی  تراکم  پر  تکالیف تحصیلی  از مدیریت  ناشی  مشکالت 

(. همچنین تقویت توانایی 2009باشد )به نقل از پترسن، لو و دومانت،  می

، ابزاری  انعطاف پذیری شناختی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حل مسئله

دهد   می  قرار  فرد  اختیار  در  هیجانی  و  رفتاری  مشکالت  انواع  حل  برای 

( در پژوهش خود به این  201۷( که در این راستا بیومانت )139۵)نوفرستی،  
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پذیری مستلزم توانایی برقراری ارتباط با لحظه حال  نتیجه رسید که انعطاف

نی است. در واقع تنها  و قدرت متمایز سازی خود از افکار و تجارب درون روا

شوند که برای فرد با چالش  پذیری با کیفیت تلقی میهای برای انعطاف  محیط

فعالیت  سمت  به  را  او  و  بوده  انعطاف همراه  مانند  شناختی  یا  های  پذیری 

( موید این رابطه  1398قناد و همکاران )دهد که نتایج زغیبیخالقیت سوق 

دهد که سطوح گوناگونی شده نشان می  می باشد. مروری بر مطالعات انجام

ارتباط است )رسولیان و  انعطاف پذیری در  از  ابعاد متعددی  با  انسجام،  از 

(. در مجموع مولفه های تجارب دانشگاهی در صورت  1396دشت بزرگی،  

مرتبط با   توانند عاملی موثر وها میها و توانمندیهمراهی با برخی ویژگی

بیاانعطاف که  بوده  انعطاف  پذیری  با  دانشگاهی  تجارب  معنادار  ارتباط  نگر 

 پذیری شناختی می باشد.     

به طور کلی نتایج پژوهش نشان دهنده نقش واسطه ای انعطاف پذیری  

شناختی در رابطه خردمندی و مولفه های تجارب دانشگاهی بود. این یافته  

  2003)(، استرنبرگ  2020با پژوهش های خلج امیری و ابوالمعالی الحسین )

( همسو می باشد. در تبیین این یافته می توان  1393( و کریمی )2008و  

همکاران   و  شهسواری  پژوهش  به  توجه  با  سویی  از  کرد  استنباط  چنین 

-در موقعیت  همتاتواند بینشی منحصـر به فرد و بیخردمندی می(  201۵)

ا  زد و  مطابق بفراهم سا  ای فردی و همچنین شرایط معنادهی از زندگیه

چگونگی خویش  دانش  د خردمند با  فر(  2010نظرات استادینگر و گلوک )

زمان در  راهبردهای مختلـف  از  مسـئله  استفاده  به حـل  مناسب  می های 

پذیری شناختی مستلزم توانایی برقراری ارتباط با  پردازد و همچنین انعطاف

ست و  لحظه حال و قدرت متمایز سازی خود از افکار و تجارب درون روانی ا

(،  201۷نوع واکنش افراد را در مقابل تجارب جدید معین می کند )بیومانت،  

( فرد خردمند با محیط پیرامون ارتباط  2013لذا همسو با دیدگاه پرتوس )

مثبت و سازنده برقرار ساخته و سعی می کند بر آن اثرگذار باشد. از سوی  

نیز نشانگر آن است  دیگر فراتحلیل انجام شده در تجارب گوناگون دانشگاهی  

و   استاد  ارتباط  افراد به ویژه تجارب بین فردی )مانند  که تجارب شخصی 

(  2010ای دارد )بومن،  های خردگرایانهی نیرومندی با فعالیت دانشجو( رابطه 

( مبنی بر نقش تالش های افراد همسو بوده )به  1990که با نظر استرنبرگ )

استرنبرگ،   از    ی را به عنوانشناخت  یر یپذطافانع( و همچنین  2008نقل 

مسئول    ،ایپو  یندآیو به عنوان فری  از عوامل مهم در تعامالت اجتماع  یکی

(  2010معرفی می نماید )دنیس و وندروال،    طیانطباق مثبت فرد با مح  جادیا

فرد خردمند   نتیجه  با محرککه در  است  تغ  یها قادر   طیمح  رییدر حال 

(  2020پژوهش خلج امیری و ابوالمعالی الحسین )شده و همسو با  سازگار  

تواند عمکرد تحصیلی افراد را تحت تاثیر قرار دهد که یافته های پژوهش  می

( مبنی بر قابلیت پیش بینی دستاوردهای تحصیلی از طریق  1393کریمی )

تجارب سه هر بینی  دانشگاهی مولفه  پیش  و  معنادار  ارتباط  دانشجویان، 

اهی و خردمندی با واسطه انعطاف پذیری شناختی را  کننده تجارب دانشگ

 بدیهی و روشن می سازد. 

در مجموع می توان گفت نتایج به دست آمده یکی از کاربردهای آشکار  

دانش روان شناختی در حال رشد، شناسایی شرایط تسهیل کننده و بازدارنده  

استرنبرگ،  است.  خردمندی  پرورش  برای  آموزشی  موثر  شرایط  ایجاد    و 

( از جمله پژوهشگرانی هستند که پس از ارائه  2009جاروین و گرینگونکو )

آموزش   ویژه  به  و  خردمندانه  آموزش  اهمیت  بر  خود  تصریحی  نظریه 

استادینگر،   اند.  2018خردمندی در بافت آموزشی )زاچر و  ( متمرکز شده 

حاکی از آن است که افرادی که   (2019پژوهش الحسینی و فراری )  نتایج

دانند و معتقدند که خرد شخصی آنها قابل رشد  خرد را قابل کنترل میرشد  

هایی را برای پرورش  دهد تا برنامهاین مطالعه به مربیان این امکان را می  ،است 

. در نتیجه و بر اساس  خرد با هدف تغییر در انتساب و ذهنیت توسعه دهند

د بتوانند از  ( یادگیرندگان در سطح آموزش عالی بای1390پژوهش هاشمی )

عهده بحث و جدل های تفسیری و تصمیم گیری های خردمندانه و واقع  

بینانه برآیند تا با به کارگیری روش ها و فن آوری های نوین آموزشی موجبات  

تبدیل کارکردهای ذهنی ساده به کارکردهای ذهنی پیچیده، با توجه به نقش  

مسئله زندگی واقعی و  دانشگاه در رشد ذهنی و ماهیت پیچیده فرآیند حل  

بویژه در دنیای پر کنش و واکنش   این گونه  با  اهمیت برخورد خردمندانه 

 هزاره سوم گردند.  

به   نمونه  افراد  اختصاص  همچون  هایی  محدودیت  از  حاضر  پژوهش 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی، پرسشنامه به عنوان تنها ابزار به کار رفته در  

شود  ردار بوده که در این راستا پیشنهاد میهای پژوهش برخوآوری دادهجمع

با هدف افزایش اعتبار دورنی و بیرونی، مطالعات آتی نمونه های پژوهشی 

پذیرتری را بکار گیرند و به منظور تعمیق  دانشگاهی و دانش آموزی تعمیم

ها استفاده شود. نتایج اوری دادهها و نتایج تحقیق، از سایر روشهای جمع داده

ه در این پژوهش در مجموع توانستند بخشی از پراکنش خردمندی  بدست آمد 

می پیشنهاد  لذا  نمایند،  تبیین  به را  باقیمانده  شود  واریانس  تبیین  منظور 

  های آتی دیگر ابعاد را نیز مورد توجه قرار داده به گسترش پیشنهپژوهش

املی پژوهشی نیز توجه نمایند. همچنین باتوجه به اثرپذیری خردمندی از عو 

پیشنهاد می دارند،  روانشناختی و محیطی  فراهم ساختن  که ریشه  با  شود 

تربیتی، همزمان با مداخله در تجارب دانشگاهی   -برخی پروتکل های آموزشی

و انعطاف پذیری شناختی در جهت خردمند سازی دانشگاهیان مورد استفاده  

 قرار گیرد. 

 سپاسگزاری 

ی دانند مراتب سپاس خود را از  پژوهشگران پژوهش حاضر بر خود الزم م

   تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش اعالم نمایند. صمیمانههمکاری  
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