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Abstract  Article Info 

Introduction: The aim of this research is to study the mediating rule of 

cognitive flexibility in the relationship of academic optimism and academic 

vitality. 

Methods: For this purpose the descriptive correlation method has been used. 

The research population includes 4834 female second-grade secondary high 

school students of Zanjan in the academic year of 2018 and using the relative 

multi-stage cluster method, sample size was determined to be 400. In order to 

collect data, Dehghanizadeh and Husainichary’s academic vitality 

questionnaire (2012), Tschannen-Moran’s academic optimism questionnaire 

(2013) and Dennis and Vander wal’s cognitive flexibility questionnaire (2010) 

were used. Data analysis and structural equation analysis were performed using 

Pearson correlation, and Lisrel and SPSS 18 softwares, respectively. 

Results: The research findings indicate that the model is fitted and the research 

hypotheses, except for one case, are confirmed. The suggested model shows 

that academic optimism has an indirect (by mediation of cognitive flexibility) 

positive and meaningful relationship with academic vitality (p<0.01). 

Correlation analysis showed that there is a positive and meaningful 

relationship between academic optimism and academic vitality (p<0.05), while 

according to the model, such a result was not observed. The model also showed 

that there is a meaningful and positive relationship between academic 

optimism and cognitive flexibility, as well as between cognitive flexibility and 

academic vitality (p<0.05).  

Conclusion: The findings highlight the role of academic optimism on 

cognitive flexibility, for arriving to academic vitality. The findings of the study 

were discussed regarding to theoretical and empirical evidence and suggestions 

have been made for this purpose. 
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 نزنجا شهر  متوسطه  دوم دوره  دختر آموزان   دانش

 

 3یذکراله مروت، 3افراشته یوسفی دیمج، 2*یمسعود حجاز، 1یفاطمه مالئ

 

 روانشناسی تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی زنجان، ایران گروه  1     

 ران یزنجان، ا ،یواحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس 2 

 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران  3  

 

 
 

 

 Masod1357@yahoo.com. ایمیل: .ران یزنجان، ا واحد زنجان، ،  یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس ی مسعود حجاز :نویسنده مسوول*

 ده کی چ

 است. یلیتحص  یبا سرزندگ  یلیتحص  ینبی خوش نیدر رابطه ب  یشناخت یرپذی  انعطاف یانجینقش م یهدف پژوهش حاضر بررس : مقدمه

  سال در زنجان متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش  پژوهش،است. جامعه استفاده شده یهمبستگ -یفیمنظور از روش توص نیبد ها: روش

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  400 ینسبت ایچند مرحله  ایخوشه یرگینمونه روش به  آموزدانش 4834تعداد  از بود، که 1396 -97یلتحصی
ها با  داده  لیو تحل هیگرفت. تجزانجام یشناخت یرپذیو انعطاف یلتحصی ینیبخوش ،یلتحصی یسرزندگ هاینامهپرسش قیطر زها ا داده  یجمع آور

 انجام شد. spss 18 و  LisreL8/88  هایبا نرم افزار یمعادالت ساختار لی و تحل رسونیپ یاستفاده از همبستگ

-بینیداد خوش های پژوهش، بجز یک مورد بود. مدل پیشنهادی نشانهای پژوهش حاکی از برازش مدل و تایید کلیه فرضیهیافته: هایافته

(. تحلیل همبستگی p<01/0)  دار داردمستقیم( با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معنی پذیری شناختی )بصورت غیرانعطاف  میانجیتحصیلی از طریق  
داری بین این دو  که در مدل، رابطه معنی (، در حالیp<05/0دار وجود دارد ) بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت معنی نشان داد بین خوش

پذیری شناختی و پذیری شناختی، و نیز بین انعطافبینی تحصیلی و انعطافهده نشد. همچنین بر اساس مدل مشاهده شد که بین خوشمتغیر مشا
 (.p<05/0سرزندگی تحصیلی  رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد )

 تاکید تحصیلی سرزندگی به آموزان جهت نیلشناختی دانش پذیری انعطاف  در  تحصیلی بینیخوش نقش بر  آمدهدست به هاییافته: گیرینتیجه 

 است.گردیده ارائه منظور بدین پیشنهادهایی و  گذاشته شده بحث به تجربی و  نظری شواهد به توجه با  پژوهش هاییافته. کندمی
 

 

 پذیری شناختی تحصیلی، انعطافبینیتحصیلی، خوشسرزندگی : واژگان کلیدی
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 مقدمه
-ها و محدودیتها، فرصتانسان در طول حیات خود با چالش   

زندگی  هایچالش از مهمی شود و بخشهای متعددی مواجه می
 تحصیل دوران ،است مربوط و تحصیل    نوجوانی ان  دور به  هر فرد

به   عاطفی اجتماعی و ،شناختی تغییرات آن که در است ایدوره
  توانایی چنین تغییراتی  با نار آمدن ، کافتدمی  اتفاق سرعت

د از این رو درک و چگونگی سازگاری با طلبسازگاری فرد را می
 تحصیلی از اهمیتهای های مختلف از جمله چالشدشواری
گران تعلیم باید مورد توجه جدی پژوهشو برخوردار است باالیی 

 سازگاری موجب که هایینمندیتوا  از یکیو تربیت قرار گیرد. 

 شود،می تحصیلی یحیطه تهدیدها درو  فشارها برابر در افراد

-سازه تحصیلی یکی از . سرزندگی[1]تحصیلی است سرزندگی
  .[2]نگر استشناسی مثبت ای کلیدی روانه
را  آن  [4] کامرفورد، باتیسون و تورمی و [3] مارش مارتین و 

تحصیلی  ی هاآمیز در برخورد با موانع و چالشتوانایی موفقیت
معتقدند سرزندگی تحصیلی  میلر، کانولی، ماگوایر   .اندتعریف کرده

 مشکالتی که در انواع به انطباق یافته و سازنده پاسخ مثبت، به

 برخی  .[5]شود شوند اطالق می تجربه می  های تحصیلیعرصه

  و دانند می مدرسه  در زیاد موفقیت احتمال عنوان   به را این مفهوم
  اجتماعی،  مشکالت وجود با ،هسرزند آموزاندانش  معتقدند
انگیزش   ،د شونمی  موفق باالیی سطح در اقتصادی و فرهنگی
 و تحصیلی امیدوارترند آینده  به تری دارند،قوی تحصیلی

یکی از عوامل  . [7-6]کنندمی احساس بیشتریخودکارآمدی 
 تحصیلیبینی، خوشآموزاندانش تحصیلیبر سرزندگی تاثیرگذار

 این ، و اطمینان بهاست فردی مثبت باور این مفهوم  یکاست. 

و همین باور   بود، خواهد موفق تحصیلی نظر از که او است باور
  یابد  آموز افزایشدانشو انگیزه  موفقیت  انتظار شودمی موجب

ثر از  متأ بینی تحصیلیخوش : ، معتقدند هوی  و هوی  ،برد .[8]
 »تأکید لفهبین سه مؤ تعاملعوامل محیطی است و به واسطه 

احساس هویت نسبت   و» معلم« به   آموز دانش اعتماد تحصیلی«، » 
 . [9]گیردشکل میبه مدرسه«،  

 وجود:این سازه اشاره دارد که در صورت 
کادر  و آموزدانش  بین اعتمادآمیز روابط برقراری) . اعتماد1 

   آموزشی(
ی )ارزشمند تلقی شدن موفقیت در نتیجه  لیتحص دیتأک. 2

 یادگیری(
  تعلق خاطر   احساس مدرسه )به    نسبتو وابستگی  حس هویت   .3 

 باالیی یانگیزه  ،پیشرفت مسیر درمحیط آموزش(  هب  نسبت

به این ترتیب   .[10]یابدمی دست موفقیت به و کسب کرده
-می کمک مدرسه  در مثبت ایجاد محیط  به  تحصیلی بینیخوش

 11].[شود می آموزاندانش کارآمدی و موجب احساس ند،ک
 گرا برون   و بینخوش آموزانمعتقدند دانشهمکاران  و زالرس

 همین دلیل به و دارند تکالیف انجام به نسبت بیشتری اشتیاق

آیند. آنها  فایق خود مطالعات با مرتبط منفی رخدادهای بر قادرند
 و بیشتر اوقات پرانرژی شوندمی عاطفی خستگی دچار کمتر

 تحصیلی بینیخوشتوان گفت در واقع می .[12]هستند

رفتار  که ،کشدمی تصویر به را انسانی عاملیت غنی از یتصویر
توضیح رفتاری  و عاطفی شناختی، بر حسب ابعاد را آموزاندانش 

 . [10]دهدمی
پژوهشی موجود نتایج تحصیلی پیشینه در مورد خوشبینی

ینی تحصیلی را در  بدهد، برخی نقش خوشمتفاوتی را نشان می
یید و برخی آن را رد  تحصیلی بطور تلویحی تأافزایش سرزندگی 

نشان   [13]نتایج پژوهش رنجبرسطری    ،کنند، به عنوان نمونهمی
آموزان  دانش تحصیلی سازگاری بر تحصیلی بینیداد که خوش 

همچنین کیافر، کارشکی، هاشمی و کرمی، کدخدایی تاثیر دارد. 
 تواندمی بینیش خو و امید باورهای مجموع ، نتیجه گرفتند

 نتایج  . [15-14]کند بینیپیش  را دانشجویان تحصیلی انگیزش 

بین مستقیم  دار ومعنی و همکاران رابطه موراناسچنن پژوهش
. بر  [10]یید کردرا تأ تحصیلیپیشرفت و تحصیلی بینیخوش

دریافتند،  [16]خواه و همکاران  های فوق چراغیخالف پژوهش
بینی تحصیلی و بهزیستی مدرسه با عملکرد ریاضی پسران خوش

ی نتوانست  بینی تحصیلرابطه مثبت دارد ولی در دختران خوش
و [17]   راند، مارتین، شیی   همینطور  .کندعملکرد ریاضی را تبیین  

 عملکرد و بینیخوش  بین نشان دادند که و همکاران  سیدیکوی

  متغیر دیگری که با سرزندگی  .[18]رابطه وجود ندارد تحصیلی
این سازه   باشد.می  پذیری شناختیانعطاف   تحصیلی در ارتباط است،

با   سازگاری منظور به شناختی هایآمایه توانایی تغییربه 
و     زونگ .[19]اشاره دارد  یمحیط تغییر حال در هایمحرک

 مورد در ارزیابی فرد میزان را شناختی پذیریانعطاف  همکاران

 در ارزیابی این اند، کهکرده تعریف شرایط بودن کنترلقابل

معتقد است این  موری. [20]کند می تغییر مختلف هایموقعیت
 سایر و هاچالش فشارها، برابر در سازد کهمی قادر را فردویژگی 

 باشد  داشته کارآمد و مناسب برخورد اجتماعی و عاطفی مسایل

 برای شناخت در تعدیل روندبرخی آن را توانمندی فرد [21].

در    .  [22] دانندمی بینیپیش های غیرقابلموقعیت  با شدن روبرو
جایگزین  هایپذیر دارند، از توجیهافرادی که تفکر انعطافواقع 

خود را بازسازی و به صورت مثبت چارچوب فکری  استفاده کرده
 [24-23]. دپذیرنانگیز را می های چالشکنند و موقعیتمی

را در   پذیری شناختیانعطافموجود بصورت ضمنی نقش شواهد 
نتایج  کند، به عنوان نمونه افزایش سرزندگی تحصیلی تایید می

 با شناختی پذیریدهد انعطاف نشان میو ماسودا  تالی پژوهش

بین   . برزگر نتیجه گرفت[25]دارد رابطه مثبت روانی بهزیستی
منفی   یپذیری شناختی و فرسودگی تحصیلی رابطه اف عطان

نشان دادند   و همکاران سلطانی همچنین داری وجود دارد.معنی
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ی منف همبستگی افسردگی با شناختی پذیریانعطاف بین که
 .[27-26]دارد وجود دارمعنی

ئه شده و  بنابراین با توجه به شواهد نظری و پژوهشی ارا 
اهمیت سرزندگی تحصیلی و پیامدهای  مثبت آن به عنوان یک  

-عامل موثر در رسیدن به اهداف آموزشی، همچنین نقش خوش
یابی به سرزندگی  پذیری شناختی در دستبینی تحصیلی و انعطاف

های تحصیلی وعدم وجود  پژوهشی که به طور همزمان متغیر
ختی و سرزندگی تحصیلی  پذیری شنابینی تحصیلی، انعطافخوش

 د.  شورا بررسی کرده باشد، ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می 
تعیین نقش  -1پژوهش حاضر عبارتند از: اهداف بر این اساس 

بینی  ی بین خوشدر رابطهپذیری شناختی انعطافمیانجی 
 یتعیین رابطه  -2آموزانتحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانش

  تعیین -3آموزاندانش سرزندگی تحصیلی تحصیلی با بینیخوش
-دانشپذیری شناختی انعطافتحصیلی با  بینیخوشی رابطه 

با سرزندگی  پذیری شناختی انعطافی تعیین رابطه  -4آموزان
های مورد آموزان. با توجه به اهداف فوق فرضیهدانش تحصیلی

بینی تحصیلی با سرزندگی  بین خوش  -1 بررسی عبارتند از: 
پذیری شناختی گری انعطافمیانجی  آموزان باتحصیلی دانش

سرزندگی   بینی تحصیلی بابین خوش  -2 رابطه وجود دارد.
بینی  بین خوش -3 آموزان رابطه وجود دارد.تحصیلی دانش

  آموزان رابطه وجود دارد. پذیری شناختی دانشتحصیلی با انعطاف 
آموزان  دانشیلی  پذیری شناختی با سرزندگی تحصبین انعطاف  -4

تواند قابل  های این پژوهش مینتایج و یافته رابطه وجود دارد.
معلمان    کاربست از سوی فعالین عرصه آموزش و پرورش، به ویژه

   و مشاوران مدارس باشد.

 هاروش
 یآمار یو جامعه همبستگی – یفیروش پژوهش حاضر، توص

 ینظر یدوم متوسطه  یدوره  دختر آموزان دانشکلیه شامل 
(. حجم =4834Nبود )  1396-97  یلیشهر زنجان در سال تحص

  ش بی  با  که  دست آمدبه  نفر    357  بر اساس فرمول کوکران  نمونه، 
 یریگنمونه  قی از طرها نمونهو  افتی شیافزا نفر 400برآورد به 

  ، ورود به پژوهش اری. معگردیدانتخاب  ینسبت ایخوشه یدفتصا
به   لیخروج، عدم تما اریو مع نسبت به تکمیل آگاهانه  تیرضا
  ها نامهپرسش لتکمی نحوه. بود هانامه کردن پرسش لیتکم

داده  نانیاطم هایو به آزمودنتشریح گردید  آموزاندانش برای
بوده و بدون نام و   پژوهش جهت  صرفا هاآن هایشد که پاسخ

خواهد    باقی  گرو به صورت محرمانه در نزد پژوهش  خانوادگی  نام
  ه ی است، تجز  یهمبستگ  هایپژوهش از نوع طرح  ن یا  طرح  .ماند

و   (pearson) رسونیپ یها با استفاده از همبستگداده لیو تحل
 Structural eqution)یساختار معادالت لیتحل

modeling)  با نرم افزار lisrel 8/88   وspss 18   انجام

 دهاستفا ریز هاینامهاطالعات از پرسش  ی. جهت گردآورگرفت
 شد: 

  نیزاده و حسیدهقان یلیتحص یسرزندگ ینامه( پرسش 1
[  29] یلیتحص ی سرزندگ اسیاز مق نامه پرسش  نی[: ا28]یچار

توسط   ران،یاجرا در ا یبرا و  یری، الگوگمارتین و مارش
-شدهترجمه  یبه فارس یسیو زبان انگل یمتخصصان روانشناس

  یتیترب ید روانشناسیاز اسات هاهیدر مورد گوسپس . است
آموزان از دانش   یگروه  یرفع نواقص، رو  یبرا  و  هشد  ینظرخواه

و   هقرارگرفت یسیو مورد بازنو هگردیداجرا  زیشهر مهر یرستانیدب
نامه  پرسش یگذار. نمره ه استدیرس یینها یبه مرحله  هیگو 9

 5کامال مخالف تا  یبرا 1)از  یادرجه  5  کرتیل فیبراساس ط
  یهمسان هایاز جنبه اسی مق نی. اباشدی ( موافقکامال م یبرا

نشان    ی درون  یهمسان  یبررس  ،است  ییایپاواجد    ییو بازآزما  یدرون
  80/0  ه یگو  ک یکرونباخ بدست آمده با حذف    یآلفا  ب یداد که ضرا

با   هاهیگو یدامنه همبستگ نیهمچن و 73/0 ییبازآزما بیضرا و
فوق    ینامهپرسش   ییای[. پا28]  است   68/0تا    51/0  نینمره کل ب

به دست آمد   84/0کرونباخ  یدر پژوهش حاضر با استفاده از آلفا
از نظر متخصصان حوزه   ییو محتوا  یصور  ییروا  یو جهت بررس

استفاده شد و پس از اعمال  ی تتربی یو روانشناس یروانشناس
 گرفت. مورد استفاده قرار شانیا ینظرها

نامه  پرسش   ن ی: اموراناسچنن  یلیتحص  ینیبنامه خوش ( پرسش 2 
  فینامه براساس طپرسش یگذارسؤال است. نمره  28مشتمل بر 

. جهت باشدی( مادیز  یلیخ  5کم  تا    یلیخ1  از)  یادرجه  5  کرتیل
  یهیگو  کیبا در نظر گرفتن    یلیتحص  ینبیخوش   ازیامت  یمحاسبه

نامه  پرسش نی. ادیردگبا هم جمع  ازهای(، امت24 هیمعکوس )گو

آموزان دانش  "اعتماد"  ،"یلیتحص  دیتأک"  اسِیدارای سه خرده مق

آموزان نسبت به مدرسه  دانش "تیاحساس هو"به معلمان و 
فوق   ریمتغ یاست. اما چنانچه در اهداف پژوهش ذکر شد، برا

نامه با استفاده  پرسش ییایپا زان یکل مورد نظر بوده است. منمره
به دست آمد که نشان از مطلوب    95/0کرونباخ  یآلفا بیاز ضر

و   ی[. در پژوهش مراد10نامه فوق دارد] پرسش ییایبودن پا
  یی به دست آمد. و روا 92/0کل ابزار  یبرا ییایپا زیان نهمکار

شده است   دییحوزه تأ نیو متخصصان ا دیتوسط اسات ،یصور
 یاستفاده از آلفا اب حاضر ابزار در پژوهشاین  ییای[. پا30-31]

پرسشنامه  ییو محتوا یصور ییاست و روا بوده 93/0کرونباخ 
مورد   یتیترب شناسیو روان شناسیتوسط متخصصان حوزه روان

 قرار گرفت.  دییتا
 cognitive)یشناختیریپذانعطاف  ینامه( پرسش 3 

filexibility inventory)دنیز و واندر   توسط نامهپرسش نی: ا
  زانیم  یابیارز  یال است. و براؤس  20شده و مشتمل بر  نیتدووال  

 یرفتار-یدرمان شناخت ر،یپذتفکر انعطاف  جادیفرد در ا شرفتیپ
  اس ینامه فوق بر اساس مق. پرسشرودیبه کار م یافسردگ و

مخالفم تا    اریبس 1است. )از دهش یبندصورت  کرت،یل یهفتگانه 
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  دهی در پاسخ یریاز سوگ یرگیشیپ ی موافقم( و برا اریبس 7
صورت معکوس آورده  به  17-11-9-7-4-2 شماره ،هایهیگو

.  دآیینامه، از جمع نمرات بدست مکل پرسش  یاست. نمره شده
مارتین و   یشناخت یریپذانعطاف اسیبا مق هنامپرسش نیا ییروا

و همکاران    یسلطان  رانی[. در ا32است]به دست آمده  75/0روبین  
 یآلفا بیو ضر 71/0را  اسیکل مق ییباز آزما بی[ ضر27]

ابزار فوق در    ییایاند. پاگزارش نموده  90/0را    اسیکرونباخ کل مق
و   دبه دست آم 86/0کرونباخ  یپژوهش با استفاده از آلفا نیا

و   شناسیحوزه روان دیآن توسط اسات ییو محتوا یصور ییروا
 شانیا یو پس از اعمال نظرها د یگرد دییأت یتیترب شناسی روان

 مورد استفاده قرار گرفت. 
 

 نتایج 

طی مورد تجزیه و تحلیل  ها در دو بخش توصیفی و استنباداده
های توصیفی، میانگین و انحراف  . در بخش یافتهقرارگرفت

یک از متغیرهای  استاندارد نمرات مشارکت کنندگان در هر
های استنباطی،  است. در بخش تحلیلپژوهش گزارش شده

های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون با فرضیه
 ساختاری   تمعادال  و تحلیل  18ی  نسخه   SPSSکاربرد نرم افزار  

 .بررسی شد   Lisrel  8/88با نرم افزار 
در ادامه اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش شامل سرزندگی   

شناختی  گزارش یریبینی تحصیلی و انعطاف پذتحصیلی، خوش
اند  هایی بودهاست. با وجود اینکه برخی از متغیرها دارای مؤلفهشده

است برای متغیرهای ا چنانچه در اهداف پژوهش ذکر شدهام
ها نیز به  پژوهش نمره کل مورد نظر بوده است و در ادامه تحلیل

همین صورت عمل شده است. 
 

 اطالعات توصیفی برای متغیرهای پژوهش (1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین متغیر

 26/7 93/28 45 9 سرزندگی تحصیلی
 93/12 61/92 128 38 پذیری شناختیانعطاف

 27/18 11/84 149 34 بینی تحصیلیخوش

 
برای داشتن  .  استد برای متغیرهای پژوهش گزارش شدهاستانداراطالعات کمترین و بیشترین مقدار، میانگین و انحراف  1در جدول 

های بعدی، با استفاده از آزمون همبستگی  تصویری اولیه از روابط بین متغیرهای مورد بررسی در مدل پژوهش و بررسی زمینه انجام تحلیل
 گردد.ارائه می 2است که نتایج آن در جدول های دو متغیری محاسبه شدهپیرسون، همبستگی

 
-خوش پذیری شناختی وانعطاف تحصیلی، ( ماتریس همبستگی سرزندگی.Error! No text of specified style in documentجدول 

 ینی تحصیلیب

 3 2 1 متغیر ردیف

   1 بینی تحصیلیخوش 1

  1 36/0**  پذیری شناختیانعطاف 2

 1 30/0**  23/0**  سرزندگی تحصیلی 3

01/0>P ** 

دار همه روابط بین متغیرها مثبت و معنی 2طبق اطالعات جدول 
و    30/0شناختی است. متغیر سرزندگی تحصیلی با انعطاف پذیری

همبستگی داشت که همه در سطح   23/0بینی تحصیلی با خوش
توان  می   2جدول  دار هستند. بنابر نتایج  معنی  01/0خطای کمتر از  

تحصیلی  تحصیلی باال با سرزندگیبینی  گیری کرد که خوش نتیجه
باال  با  پذیری شناختیانعطافباالتری همراه خواهد بود؛ 

-تحصیلی باالتری همراه خواهد بود و هر چقدر خوشسرزندگی
باالتری همراه   پذیری شناختیانعطافباشد با    تحصیلی بیشتربینی  

خواهد بود. جهت بررسی بیشتر روابط بین متغیرها و همچنین  
-در رابطه بین خوش  پذیری شناختیانعطافبررسی نقش میانجی  

تحصیلی از تحلیل مسیر زیر استفاده تحصیلی با سرزندگیبینی 
 آمده است.  1شد. مدل مفهومی در نمودار 
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 ( نمودار مدل مفهومی روابط بین متغیرها1 نمودار

 

توزیع  بودن نرمال هایمفروضه پژوهش، مدل آزمون از پیش

 این شد.  متغیرها، حجم نمونه و مستقل بودن مشاهدات بررسی

آماده بودن شرایط  ها و  مفروضه از عدم تخطی از حاکی هابررسی

های مدل پژوهش بود. در ادامه برای آزمون  برای آزمون فرضیه

افزار آماری مدل پژوهش از روش تحلیل معادالت ساختاری و نرم  

lisrel 8/88    که مدل اولیه   نشان داداستفاده شده است. نتایج

دار نبود و یک مسیر غیر معنیبرخوردار برازش عمومی خوبی از 

زد. با اصالح مدل، مسیر که به برازش آسیب می داشتوجود 

بینی تحصیلی به سرزندگی تحصیلی حذف شد که مستقیم خوش

نتایج حاصل    3موجب  بهبود برازش عمومی مدل گردید. جدول 

 دهد. از بررسی روابط مستقیم بین متغیرها را نشان می

 
 ارزیابی روابط مستقیم بین متغیرهاهای شاخص . 3جدول 

 t مقدار ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد بینمتغیرپیش متغیرمالک

 

 سرزندگی تحصیلی

(22/0=2R) 

    

 35/2 12/0 07/0 پذیری شناختیانعطاف

 پذیری شناختیانعطاف

(17/0=2R) 

 87/2 19/0 14/0 بینی تحصیلیخوش

 
بین مربوط به متغیرمالک  نمایش داده شده است. میزان تأثیر هر یک از متغیرهای پیش  3مسیر روابط مستقیم در جدول  نتایج حاصل از تحلیل  

مشخص شده است. معنی داری تأثیر هر  (  2R)و میزان واریانس تبیین شده    tخاص آنها توسط ضریب غیر استاندارد، ضریب استاندارد، مقادیر  

 دار هستند. معنی 05/0بوده و در سطح کمتر از   96/1باالی   tشوند. همه مقادیر ارزیابی می tیک از روابط توسط مقادیر 

 
 بین و مالکهای ارزیابی روابط غیرمستقیم و کل بین متغیرهای پیش( شاخص4جدول

 متغیرمیانجی بینمتغیر پیش
 اثر کل غیرمستقیماثر 

 tمقدار  ضریب استاندارد tمقدار  ضریب استاندارد

بینی  خوش

 تحصیلی

پذیری انعطاف

 شناختی
23/0  **65/2 08/0  **65/2 

  P**<01/0 متغیر مالک: سرزندگی تحصیلی

 

گزارش   tروابط ضریب استاندارد غیرمستقیم و مقدار  4در جدول 

تحصیلی از طریق متغیر میانجی  است. به طورکلی اشتیاقشده

 tرا به دست داده است که با مقدار  23/0 پذیری شناختیانعطاف

دار است. به همین صورت اثر  معنی 01/0در سطح کمتر از  65/2

-دار شدهمعنیرمستقیم( نیز کل )حاصل جمع اثر مستقیم و اثرغی

 است. 

  2در نمودار   4و  3 مدل نهایی پژوهش بر اساس نتایج جداول

است. در مجموع، آزمون مدل پژوهش نشان داد که  گزارش شده

درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی را   22 توان با این مدل می

 تبیین کرد.

 

 

 
 

 مدل مسیر نهایی روابط بین متغیرها( 2نمودار 
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-گیری کرد، که انعطافپذیری شناختی  نتیجهمبتنی بر نقش میانجی انعطاف توان درباره فرضیهبر حسب نتایج حاصل از تحلیل مسیر می

 تحصیلی نقش میانجی کامل دارد. تحصیلی و سرزندگی بینی پذیری شناختی  بین خوش
 . استارائه شده  5ی ارزیابی برازش کلی استفاده شد که نتایج در جدول هاارزیابی کیفیت کلی مدل، از شاخص به منظور

 
 شاخص های ارزیابی برازش کلی مدل . 5 جدول

 وضعیت  حد مطلوب مقدار شاخص

2X 08/0 - - 

Df 1 - - 

P 77/0 05/0< مطلوب 

/df2X 08/0 3> مطلوب 

RMSEA   001/0 05/0< مطلوب 

GFI 99/0 90/0< مطلوب 

AGFI 99/0 90/0< مطلوب 

TLI 98/0 90/0< مطلوب 

NFI 98/0 90/0< مطلوب 

CFI 99/0 90/0< مطلوب 

       

مقادیر به دست   های ارزیابی نیکویی برازش، شاخص 5جدول در 
حد مطلوب شاخص و نتیجه ارزیابی را برای مدل پژوهش   آمده

دهد، هر هشت  دهد. جدول به طور گویایی نشان مینشان می
شاخص بررسی شده در وضعیت مطلوب قرار دارند. به عنوان  

توان مطلوبیت ارزیابی کلی وضعیت برازش مدل ساختاری می
  گیری کرد.برازش کلی مدل ساختاری را نتیجه

 بحث 
نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در   بررسی پژوهش هدف

وزان  آمتحصیلی دانشتحصیلی و سرزندگیبینی رابطه بین خوش
-پذیری شناختی در رابطه بین خوشاست. نتایج نشان داد انعطاف

میانجی   آموزان نقش تحصیلی دانشتحصیلی و سرزندگیبینی
آموزان  تحصیلی دانشبا سرزندگی تحصیلیبینیخوش کامل دارد.

تحصیلی را تبیین کند. مثبت داشت  ولی نتوانست سرزندگی  رابطه  
آموزان رابطه  پذیری شناختی دانشبینی تحصیلی با انعطافخوش

-پذیری شناختی با سرزندگیدار دارد. انعطافمستقیم و معنی
 دار دارد.تحصیلی رابطه مستقیم و معنی

در رابطه بین پذیری شناختی انجی انعطافنقش می فرضیه اول: 
ها تایید شد. نتایج کاوشتحصیلی  تحصیلی و سرزندگیبینیخوش

بینیخوشی متغیرها همزمان به طور که پژوهشی نشان داد ،

-پذیری شناختی دانشانعطاف و تحصیلیسرزندگی تحصیلی،
 دهد، صورت قرار مورد بررسی یکپارچه مدلی موزان را به صورتآ

،  استغیر از متغیرهای فوق پرداخته شدهو فقط به دو مت نگرفته 
مبنی بر رابطه  تالی و ماسودا  های نتایج این پژوهش با یافتهلذا 

همچنین با یافته  روانی، بهزیستی با شناختی پذیریانعطاف 
سازگاری بر تحصیلیبینیخوش  رنجبرسطری مبنی بر تاثیر 

دنیز و واندروال   این زمینه  . در[13,25]است   حصیلی همسوت
 هایآمایه توانایی تغییر ،پذیری شناختیقیده دارند، انعطافع

 محیطی تغییر حال در هایبا محرک سازگاری منظور به شناختی

 برخورد هاچالشو    فشارها برابر سازد درمی قادر را فردکه     است، 

  این ویژگی واجد افراد .[24,19] باشد  داشته کارآمد و مناسب
جایگزین استفاده کرده، چارچوب فکری خود را به   هایاز توجیه

  انگیز راهای چالشکنند و موقعیتت مثبت بازسازی میصور
. به این ترتیب زمانیکه اطمینان به موفقیت  [23-22]پذیرند می

در امور تحصیلی وجود داشته باشد و توانایی بازسازی مثبت  
تحصیلی باشد، افزایش سرزندگی چارچوب فکری نیز موجود 

 رسد.  منطقی به نظر می
  ، تحصیلی با سرزندگی تحصیلیبینی رابطه خوش فرضیه دوم: 

،  های کیافر و همکارانتایید نشد، این یافته با نتایج پژوهش
،  و همکاران سیدیکوی و همکاران،  راند ، خواه و همکاران چراغی
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های . و  با پژوهش [14,16,17,18]همسو است
هم راستا  نیز  همکاران واسچنن موران  رنجبرسطری،

معتقد است که افراد   اسنایدر. در تبیین این یافته   [13,10]نیست
اق خواهد افتاد ها اتفبرای آن  مثبتیامور  بین گرچه معتقدند  خوش

رسیدن به   رفع مشکالت و روشنی برای ریزیاما لزوما برنامه
  اس حسبا موانع ابرخورد   در صورتممکن است  ، ندارند و فاهدا

بینی نیروی  خوش . به این ترتیب[32]کنند  یو ناکامشکست 
غلبه بر جهت  ی،عملاقدام  اما چون ؛کنددر فرد ایجاد می مثبتی
انگیزه ضروری برای رسیدن به  ، است ریزیبدون برنامه موانع
 به عبارت دیگر انتظار پیامد مثبت .شودمطلوب فراهم نمی هدف

الزم را  قوی و اما انگیزه  ،شاید حداقل انرژی مثبت را فراهم کند
توان  نابراین می. بکندنمی برای رسیدن به هدف مطلوب فراهم

و سرزندگی   الزم برای ایجاد انگیزه بینی شرطخوششاید : گفت
. همچنین  نیست آن باشد اما شرط کافی برای ایجادتحصیلی 

تواند دلیل دیگری  بر  ها میهای متفاوت و جنسیت آزمودنی نمونه
 های مختلف باشد.  راستا نبودن نتایج پژوهشهم

طاف پذیری شناختی،  بینی تحصیلی با انعخوشرابطه  :  فرضیه سوم
، سلطانی و همکاران به  برزگر  تایید شد. این یافته با نتایج پژوهش

توان  می   درتبیین این یافته  .[27-26]راستاستصورت ضمنی هم
سازگاری  با  ومثبت  موجب انطباق پذیری شناختیانعطاف گفت،

بینی تحصیلی موجب اطمینان  گردد، و خوشمحیط آموزشی می
-به موفقیت تحصیلی، احساس خود کارآمدی و افزایش انگیزه 

برخورداری از ویژگی های فوق  موجب   ،[8]شود  آموزان میدانش
ی تحصیلی،  هامعرض چالش در گرفتن قرار علیرغم شودمی

ها و  تنش از مندانهیابد و پیروز ارتقا فرد تحصیلی شایستگی
 آموزانتوان سازگاری و انطباق دانش هرچقدرلذا  بگذرد.   هاچالش

 چشم افزایش سبب باشد باال زااسترس و رویدادهای مشکالت با

رابطه بین   بنابراین  گردد.می آنان نسبت به تحصیل مثبت انداز
-بینی تحصیلی با انعطاف پذیری شناختی منطقی به نظرمیخوش
 رسد.  

انعطاف پذیری شناختی با سرزندگی   رابطه فرضیه چهارم:
 ،تالی و ماسودانتایج پژوهش این یافته با تحصیلی، تایید شد. 

. در تبیین 27] [26-25ستا سوبرزگر، سلطانی و همکاران هم
آمیز  توانایی موفقیت توان گفت سرزندگی تحصیلیاین یافته می

 موجباست که های تحصیلی در برخورد با موانع و چالش

 .[4,1] شودمی تحصیلی یحیطه فشارها در برابر در سازگاری
آمیزی با موانع و  موفقیتطور به افراد سرزنده در محیط آموزشی 

ویژگی   دارایو افراد  ،[3]کنندمی های تحصیلی مقابلهچالش

 مناسب رفتار هاچالش فشارها، برابر درپذیری شناختی نیز  انعطاف

 هایها از توجیهآن .[24] دهنداز خود نشان می کارآمد و

 خود فکری مثبت چارچوب صورت کرده و به استفاده جایگزین

ه این ترتیب فرد با داشتن ب. [23,22] کنندمی بازسازی را
ها عقب نشینی  پذیری شناختی در برابر موانع و چالشانعطاف

های دیگر را برای رسیدن به موفقیت و عملکرد  کند بلکه راهنمی
های کند که همین مقاومت در برابر چالشوارسی میبهتر 

ق با موانع تحصیلی،  تحصیلی و ارائه پاسخ مثبت، سازنده، و انطبا
 تحصیلی است.  اساس سرزندگی

 نتیجه گیری
گذاران نظام تواند توسط سیاستیافته های این پژوهش می

با  توان می آموزشی، معلمان و والدین مورد استفاده قرار گیرد. و 
-به دانش پذیری شناختیانعطاف تحصیلی  وبینیآموزش خوش

ارتقاء داد و به تبع آن شاهد  را آنها سرزندگی تحصیلی  آموزان، 
. این پژوهش  تحصیلی و ارتقاءکیفیت یادگیری شدهای موفقیت

آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر زنجان  در سطح دانش
به  به راحتی  گرفته است، از این رو نتایج آن را نمی توان  صورت
آموزان سایر شهرها تعمیم داد. با توجه آموزان پسر و دانشدانش

باشد و اطالعات از  ها پرسشنامه میآوری دادهبه اینکه ابزار جمع
دهی حاصل شده است، باید در استناد به نتایج  طریق خود گزارش

 احتیاط نمود. 
از  به منظور تعمیم نتایج های آتی شود در پژوهشمیپیشنهاد 

  و نیز  ،آموزان پسر و سایر مقاطع آموزشی نیز استفاده شوددانش
 پذیرد.   انجام زمینهطولی در این و  شیآزمای هایپژوهش

 اخالقی مالحظات
 و شدند پژوهش واردو آگاهانه  آزادانه به صورتدانش آموزان 

 و بوده پژوهش جهت صرفاً آنها هایپاسخ که شد داده اطمینان
 باقی پژوهشگر  نزد  در محرمانه کامالً و خانوادگی  نام و نام بدون

 از توانندمی همکاری، به تمایل عدم صورت در و ماندخواهد 

  پژوهش این در راستای رعایت نکات فوق،  .شوند خارج پژوهش
را از کمیته    IR.IAU.Z.REC.1397.050کد اخالق شماره 

 اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان اخذ نموده است. 

 سپاسگزاری 

آموزان عزیز که درانجام این  از کلیه فرهنگیان محترم و دانش 
 شود.اند تشکر میپژوهش همکاری کرده

 تعارض منافع 
 هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد. 
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