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 مقاله پژوهشی 

 

 یآگاهخانواده و ذهن یریپذبر اساس انعطاف یلیتحص یسرزندگ ینیبشیپ
 یتفکر انتقاد یگربا واسطه

 
 زادهیقاسم عسکر ،*یبناوند یالهام سلطان

 

 

 چكيده

عوامل  انیاست. از م یشناختو روان ینگر متأثر از عوامل خانوادگمثبت یشناسروان یهااز سازه یکیبه عنوان  یلیتحص یسرزندگمقدمه: 

 یو تفکر انتقاد یآگاهبه ذهن توانیم یشناختعوامل روان نیخانواده و از ب یریپذبه انعطاف توانیم یلیتحص یمؤثر بر سرزندگ یادگخانو
 یتفکر انتقاد یگربا واسطه یآگاهخانواده و ذهن یریپذبر اساس انعطاف یلیتحص یسرزندگ ینیبشیبا هدف پ حاضراشاره نمود. پژوهش 

 شد. انجام

کرمان به روش  یدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو 044 مطالعه نیبود. در ا ونیپژوهش همبستگی از نوع تحلیل رگرس این ها:روش

 یو سرزندگ یتفکر انتقاد ،یآگاهخانواده، ذهن یریپذانعطاف یهااسیانتخاب شدند و به مق یتصادف یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه

 ,Baron) یمطابق با مراحل بارون و کن چندگانه ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیها با استفاده از ضرپاسخ دادند. سپس داده یلیتحص

& Kenny) قرار گرفت. لیمورد تحل 

آگاهی ( و ذهن = P  ,04/4β<40/4پذیری خانواده )رگرسیون مطابق با مراحل بارون و کنی نشان داد که انعطافنتایج تحلیل نتايج: 

(440/4>P  ,02/4β = پیش )خانواده پذیریهستند. انعطاف تحصیلی ی مثبت سرزندگیکنندهبینی (440/4> P ,04/4β =  و )
ها نمایان بر این، یافته کنند. عالوهبینی مینیز به صورت مثبت و معنادار پیش (، تفکر انتقادی را = P  ,04/4β<440/4آگاهی )ذهن

(. در نهایت، نتایج حاکی از آن  = P  ,02/4β<440/4کند )بینی میساخت که تفکر انتقادی، سرزندگی تحصیلی را به صورت مثبت پیش
 کند.ای ایفا میآگاهی با سرزندگی تحصیلی نقش واسطهپذیری خانواده و ذهنی بین انعطافبود که تفکر انتقادی در رابطه

آنان با  یو مواجهه انیدر دانشجو یلیتحص یموجبات سرزندگ یتفکر انتقاد شیبا افزا یآگاهخانواده و ذهن یریپذانعطاف گيري:نتيجه

 .دنآوریرا فراهم م یلیتحص یزاعوامل استرس

 سرزندگی تحصیلی ،یفکر انتقادت ،یآگاهذهن ،خانواده  یریپذانعطافهای كلیدی: واژه
 901تا  991 (:91)02؛ 9311علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

 
مقدمه 

 زيآمتيدر برخورد موفق فراگيرانسرزندگي تحصيلي، توانايي 

تعريف شده  يليتحص يروزانه يهاي زندگموانع و چالش با

 نيبشي(، عوامل پMartin, & Marshو مارش ) نياست. مارت
                                                 

 ،یتیترب یشناسارشد، روان یکارشناس ،یبناوند یسلطانالهام نویسنده مسؤول:  *

. رانیباهنر، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیادب یدانشکده ،یشناسگروه روان
alham_s1992@yahoo.com  

و  يو خانوادگ يطيمح يرا در مقوله يليتحص يسرزندگ

 (. 1اند)کرده يبندطبقه يشناختروان

است که در  ييهانهياز زم يکيخانواده به عنوان  ن،يبنابرا

 يريپذفرزندان نقش مؤثري دارد. انعطاف يليتحص يسرزندگ

 ،یو علوم انسان اتیادب یدانشکده ،یشناسگروه روان(، اری)دانش زادهیقاسم عسکر دکتر

 (askarizadeh@uk.ac.ir. )رانیباهنر، کرمان، ا دیدانشگاه شه

 7/3/88، تاریخ پذیرش: 12/1/88، تاریخ اصالحیه: 11/11/89مقاله:  تاریخ دریافت
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خانواده، مقدار  يستميس ياز تئور يبعد يخانواده به منزله

کنترل و انضباط خانواده  ن،يها، قوانکه در نقش يراتييتغ

مالحظه  کهگونه (. همان2)استشده فيوجود دارد، تعر

 راتييثبات در مقابل تغ يبر رو ديبعد تأک نيدر ا شوديم

 تيريو مد يباشد، رهبر ريپذکه خانواده انعطاف يتاست. وق

 يحالت استبداد ترکماست و  کيخانواده به صورت دموکرات

 (.3)رديگيبه خود م

خانواده با  يريپذاند که انعطافنشان داده قاتيتحق

ارتباط دارد.  يليتحص يهمزاد و مشابه سرزندگ يرهايمتغ

 ،رفتيکه توسط رنجبر صورت پذ يمثال در پژوهش يبرا

 يآورخانواده و تاب يريپذانسجام و انعطاف انيم يرابطه

داد  نشان قيتحق جيقرار گرفت. نتا يمورد بررس يليتحص

اند خانواده توانسته يريپذانسجام و انعطاف يرهايغکه مت

 ينيبشيرا به صورت مثبت و معنادار پ يليتحص يآورتاب

 (.4کنند)

انسجام و  نيب يرابطه يبه بررس زين يموريرتيام

 يو شادکام ييگرالخانواده و کما يريپذانعطاف

 ديرس جهينت نيو بد ديآموزان شهر بافت مبادرت ورزدانش

خانواده از توان  يريپذکه انسجام و انعطاف

برخوردار  ييگراو کمال يشادکام يکنندگينيبشيپ

 (.5)هستند

 & ,Martin) و مارش نيمارت شد که ادآوريي نياز ا شيپ

Marshبه  زيرا ن يشناختاي از عوامل روان(، مجموعه

 (.1اند)برشمرده يليتحص يسرزندگ يندهايشايعنوان پ

 نيبشيپ يشناختاز عوامل روان يکيبه عنوان  يآگاهذهن

ن ممکاين که ادراک افراد در رابطه با  شيبه افزا يسرزندگ

جزء ثابت  جاناتيه نياما اهاي منفي رخ دهند است هيجان

 شوديو موجب م کنديو دائمي شخصيت نيستند، کمک م

تأمل نسبت به و بدون  يراراديواکنش غ يکه افراد به جا

 (.6ها پاسخ دهند)با تفکر و تأمل به آن رويدادها،

 يکنندهينيبشيپ يآگاهکه ذهن دهدينشان م قاتيتحق

واضح نشان  قياز طر توانديمثبت بوده و م يجانيحاالت ه

 يتسيو بهز يرا در شادکام يمثبت راتييتغ ات،يدادن تجرب

 & ,Walker) موي(. واکر و کولوس7)دينما جاديا

Colosimoآگاه در شناخت، ( معتقدند که افراد ذهن

و به  کننديمديريت و حل مشکالت روزمره، تواناتر عمل م

 يها و موانع زندگبه مقابله با چالش يصورت کارآمدتر

 دهندينشان م گريد يهاپژوهش ن،ي(. همچن8)پردازنديم

 يي(، توانا8)يروان يستيموجب بهبود بهز يآگاهکه ذهن

بهتر و  يزندگ تيفيک ،ي(، لذت بردن از زندگ9سازش)

 .گردديم( 11کاهش خشم)

 يبر سرزندگ توانديکه م يشناختاز عوامل روان گريد يکي 

تقادي است. تفکر ان يباشد، تفکر انتقاد رگذاريتأث يليتحص

مهم شناختي افراد  و توانايي يمهارت اساس کي يبه منزله

متفکر است که در به چالش کشيدن مسائل نقش اساسي 

مستلزم آن است که اشخاص  ييتوانا ني(. ا11دارد)

ن تفکراتشا يابيو ارز ليتحل ه،يخود را براي تجز ارهاييمع

و  ارهايوسعت دهند و به صورت عادي از آن مع

ه استفادشان تفکرات تيفياستانداردها براي گسترش ک

 (.12کنند)

 ريچند بر تأث ييهاذکر است که پژوهش شايان

و  ي( بر تفکر انتقاد16و15)يآگاه( و ذهن14و13)خانواده

 اند. کرده ديتأک يشناخت يندهايفرآ

با  ياند که تفکر انتقادنشان داده هايبررس گر،يد يسو از

 شرفتي(، پ17)يليتحص يهمچون خودکارآمد ييهاسازه

 مثبت دارد.  يا( رابطه19)يلي( و عملکرد تحص18)يليتحص

 يمتعدد يهابا چالش ليذکر است که دوران تحص انيشا

 ينهيدر لطمه زدن به زم توانديامر م نيرو است و اروبه

 ن،يباشد؛ بنابرا نقش داشته انيدانشجو يليو تحص يدرس

افراد در هنگام  نيا يهايتوانمند يريبا به کارگ توانيم

 متو سال ياز زندگ تيرضا زانيها، مچالش گونهنيبروز ا

که  يترگسترده يهابيرا ارتقاء داد و از آس آنان روان

گزاف  يهانهيرخ دهد و صرف هز ندهيممکن است در آ

 ،يو روان يروح يهااز چالش يناش يهاتحمل رنج

کرد. در چنين شرايطي، افزايش قدرت انطباق،  يريشگيپ

 انيدانشجو يدهندهياري توانديم يو سرزندگ يسازگار
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 باشد.  يليتحص يطهيح يهاالشدر مواجهه با چ

 يگستيالزم است که روي شا تيو ترب ميدر تعل ن،يبنابرا

ر ام نيبه ا يابيدست يبرا. ميکن گذاريهيسرما انيدانشجو

زا را مشخص ساخت، عوامل خطرزا و استرس دينه تنها با

 يندگبر سرز رگذاريعوامل متعدد تأث ييبه شناسا ازيبلکه ن

 جه. پر واضح است که با تودينمايم يضرور زين يليتحص

بر  يمبن يبه مسائل علوم انسان ديجد کردهاييبه رو

و  يفرهنگ ينهياز بافت و زم يعلم هايافتهي رييرپذيتأث

 ت،يبو تر ميبا تعل يمسائل فرهنگ يدگيتنخانوادگي و درهم

قلمرو و فرهنگ  نيدر ا ييهاانجام پژوهش حاضر، گام

 اريبناي بسعالمانه برداشته و سنگ يدر قالب ،يرانيا

 زيبراي کارهاي بعدي خواهد شد. از لحاظ نظري ن يناسبم

 يانجام شده در حوزههاي شکاف موجود در پژوهش

 هايهيدر قالب نظر يليتحص يعوامل مرتبط با سرزندگ

چنان گسترده است که هرگونه تالش در جهت  آن يستميس

 يهاي سرزندگبه گسترش مدل توانديپر کردن آن م

 د.ينما يانيکمک شا يليتحص

پژوهش  نيکه در ا يبا توجه به مطالب گفته شده، سؤال

است که نقش عوامل  نيا دينمايم مسألهرا دچار  يذهن آدم

 يدر سرزندگ يشناختو عوامل روان يو اجتماع يبافت

اده خانو رينظ يو اجتماع يعوامل بافت ايآ ست؟يچ يليتحص

 يو تفکر انتقاد يآگاهذهن رينظ يشناختو عوامل روان

از  کيهستند؟ کدام تحصيلي يسرزندگ ينيبشيپ بهقادر 

 يگبر سرزند ميرمستقيو غ ميمستق ريعوامل ذکر شده تأث

ها، پژوهش ابهام نيپاسخ به ا يدارند؟ در پ يليتحص

الب در ق يليتحص يسرزندگ ندهاييشايپ يحاضر به بررس

 يريپذانعطاف رهاييپرداخته است که متغ يمدل علّ کي

زاد، تفکر برون يرهايمتغ نوانبه ع يآگاهخانواده و ذهن

به عنوان  يو سرزندگ ياواسطه ريبه عنوان متغ يانتقاد

پژوهش  نيااند. بنابرزاد در نظر گرفته شدهدرون ريمتغ

بر اساس  يليتحص يسرزندگ ينيبشيبا هدف پ حاضر

تفکر  يگربا واسطه يآگاهخانواده و ذهن يريپذانعطاف

 انجام شد. يانتقاد

 

 هاروش

همبستگي از نوع  ق،يپژوهش حاضر به لحاظ روش تحق

آماري پژوهش، شامل  ياست. جامعه ونيتحليل رگرس

در  ليدانشجويان پسر و دختر مشغول به تحص يتمام

 يلينفر( در سال تحص 6111کرمان ) يدانشگاه علوم پزشک

از روش  هاي. به منظور انتخاب آزمودنبود 98-1397

استفاده  ياي تصادفچند مرحله ايوشهگيري خنمونه

دانشکده )شامل  5ها، و از بين تمام دانشکده ديگرد

( يو پزشک ييماما ،يپرستار ،يداروساز ،يپزشکدندان

 يانتخاب شد. حجم نمونه با توجه به تعداد کل جامعه

و  يکرجس يشنهاديو بر اساس جدول پ يآمار

 411ن تعداد به يکه ا ديگرد نيينفر تع 361(، 21مورگان)

مخدوش  ليپرسشنامه به دل 25. تعداد افتي شينفر افزا

پرسشنامه  375تعداد  تيبودن کنار گذاشته شد و در نها

 قرار گرفت. يمورد بررس يينها ليدر تحل

 حيتوض انيبه دانشجو ،يمالحظات اخالق تيمنظور رعا به

ها داده شد که اطالعات مندرج در پرسشنامه نانيو اطم

 نيا ن،يدارد. همچن يکامالً محرمانه بوده و کاربرد پژوهش

بوده و با کد اخالق به  يمطالعه بر طبق اصول اخالق

به  11/9/1398 خيدر تار E.A.98.10.15.01 يشماره

پژوهشگر  ORCIDاست و کد  دهياخالق رس يتهيکم دييتأ

 است. 1425-9447-1111-1111به شماره 

استفاده شده در  يابزارها فيو توص يادامه به معرف در

 است.پژوهش حاضر مبادرت شده 

 يپرسشنامه ،يخانواده: شاکر يريپذانعطاف اسيمق

خانواده را با اقتباس از الگوي مدور ترکيبي  يريپذانعطاف

ماده  16 يمذکوردارا اسيکرد. مق ي( طراحOlsonالسون )

 5)از  کرتيل يادرجه 5 فيها بر اساس طاست و پاسخ

اند. شده ميکامالً مخالفم( تنظ يبرا 1کامالً موافقم تا  يبرا

 48بر روي  يپايايي و روايي اين مقياس در پژوهش شاکر

 زانيم ن،ياست. همچنآزمودني مورد تأييد قرار گرفته 

 89/1کرونباخ معادل  يبا استفاده از روش آلفا ييايپا
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تنها يک  زيتحليل عاملي ن ياست. نتيجه دهيگزارش گرد

 پذيري به دست دادهعامل عمومي تحت عنوان انعطاف

آوري نيز که در انتهاي جمع (. در پژوهش حاضر21است)

آلفاي کرونباخ  ،انجام شد ييپايا يبراي محاسبهاطالعات 

به دست  79/1مورد استفاده قرار گرفت که ضريب آلفا 

 آمد.

: ابزار مذکور توسط براون و يآگاهذهن يپرسشنامه

 15 يشده است که دارا هيته( Brown, & Ryan) رايان

 ياشش درجه فيبر اساس ط هيو پاسخ هر گو است هيگو

 باًي( تا )تقرشهيهم باًياست و از )تقرشده ميتنظ کرتيل

 نيابزار ب نيا ييايپا زاني. مشوديم يگذارهرگز( نمره

ضريب پايايي  نياست. همچنگزارش شده  87/1تا  82/1

گزارش  ثابت ،ماههزماني يک يبازآزمايي نيز در فاصله

اين مقياس در ايران توسط  نيهمچن(. 7است) شده

 بر رويخدايي ساخلو و  باغداساريانس، پورمعنوي

است. دانشجويان هنجاريابي شده از  ينفر 351 ينمونه

پايايي، روش آلفاي  يمذکور به منظور محاسبه قيدر تحق

به دست  85/1کرونباخ به کار برده شده که ميزان آلفا 

آوري در انتهاي جمع، ي جاريدر مطالعه (.22)استآمده 

 ياز روش آلفااين ابزار  ييپايا يبراي محاسبهاطالعات 

 آمد. به دست 83/1آلفا  بيکرونباخ استفاده شد که ضر

ست ا يخودسنج اسيمق کيابزار  ني: ايتفکر انتقاد اسيمق

را  يذهن يريو درگ يبلوغ شناخت ت،يخالق يکه سه مؤلفه

است  هيگو 33ل بر مذکور مشتم اسي. مقکنديم يريگاندازه

 باياز تقر کرتيل يادرجه 5 فيها در آن بر اساس طو پاسخ

. در شونديم يگذار( نمره5)شهيهم باي( تا تقر1هرگز)

 86/1ابزار  نيا ييايپا زاني(، مRicketts) کتسير يمطالعه

اين مقياس در ايران  ني(. همچن23است) دهيگزارش گرد

بر روي  يو کرم ييغنا ،يردورقيمهر، متوسط پاک

مذکور به  قياست. در تحقدانشجويان هنجاريابي شده 

پايايي، روش آلفاي کرونباخ به کار برده  يمنظور محاسبه

در  نيست. همچناآمده  به دست 68/1که ميزان آلفا  هشد

 مهيکل از روش دو ن ييايپا يمحاسبه يبرا شانيا قيتحق

گزارش  71/1آن  زانيکردن سؤاالت استفاده شده که م

-در انتهاي جمع زي(. در پژوهش حاضر ن24شده است)

ابزار از روش  نيا ييايپا يمحاسبه يبراآوري اطالعات 

 دستبه  93/1 فاآل بي. ضرديکرونباخ استفاده گرد يآلفا

 است. اسيمق نيمطلوب ا ييايپا يدهندهآمد که نشان

 اسيمق کيابزار  ني: ايليتحص يسرزندگ يپرسشنامه

چاري و است که توسط حسين يدهخودگزارش

است که  هيگو 9 ياست و دارا دهيگرد هيزاده تهدهقاني

از  کرتيل ياپنج درجه فيبر اساس ط هيها در هر گوپاسخ

اند. شده يگذار( نمره5( تا کامال موافقم )1کامال مخالفم )

بررسي ساختار عاملي )روايي سازه(  ربه منظو شانيا

ي اصلي با چرخش متعامد پرسشنامه از تحليل مؤلفه

ج نتاي ت،يواريماکس در سطح گويه استفاده کردند. در نها

 ييايپا زانينشان داد که يک عامل قابل استخراج است. م

گزارش شده  77/1کرونباخ  يبه روش آلفا پرسشنامه نيا

 در انتهاي  حاضر قيدر تحق(. 25است)

ابزار روش  نيا ييايپا يمحاسبه يبراآوري اطالعات جمع

ا آلف بيکرونباخ مورد استفاده قرار گرفت که ضر يآلفا

 معادل به دست آمد. 84/1

 هنشکدپنج دا ننشجويادا بين محققين توسط هاپرسشنامه

 هماهنگي با لبتهو ا فيدتصابه صورت  هاسکال خلو در دا

 هشوپژ فهد ردمودر  ابتد. در اشد يعزتو م،محتر ساتيدا

 به انيدانشجو ضايتر جلباز  پسو  شدداده  توضيح

 محرمانه جهتها آن بهدادن  نطميناو ا هشوپژدر  شرکت

 به شانياکتبي، ضايت و اخذ ر ديفر تطالعاا دنبو

 عايتر رمنظو. به نددکر شرکت حطردر  طلبانهداو رتصو

 عمتناا نشجودا گيادخانو مناو  منا کراز ذ خالقيا تمالحظا

 SPSS-21 افزارنرم ينسخه ها،ليانجام تحل يبرا .يددگر

(IBM, Armonk, NY, USA )بيضر نو آزمو 

 يوهيبه ش زمانهم ونيو روش رگرس رسونيپ يهمبستگ

مورد استفاده قرار (Baron, & Kenny()26) کني وبارون 

 .گرفت

 نتايج
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 375 ان،يدانشجو نيشده در ب عيتوز يپرسشنامه 411از 

نفر  138تعداد  نيشد که از ا لي( تحل%75/93پرسشنامه )

( بودند. از نظر %2/63نفر دختر ) 237( و %8/36پسر )

نفر  91 زيها نها در دانشکدهنمونه يفراوان عيتوز

نفر  77(، %9/14) ينفر داروساز 56(، %3/24) يپزشکدندان

نفر  71( و %6/21) يينفر ماما 81(، %5/21) يارپرست

واضح  يريتصو ي( بودند. به منظور ارائه%7/18) يپزشک

ها آن نيب يهمبستگ بيضرا رها،يمتغ نياز ارتباط ب

و انحراف  نيانگيم ني(. عالوه بر ا1)جدول  ديمحاسبه گرد

 گزارشت قسم نيمورد مطالعه در هم يرهايمتغ اريمع

 .ستاشده

 

 پژوهش يرهايمتغ يهمبستگ سيو ماتر اريانحراف مع ن،يانگيم :1 جدول

 P ميانگين و انحراف استاندارد 4 3 2 1 متغيرها

 11/52±48/8    1 پذيري( انعطاف1

**11/1< 
 21/57±84/6   1 17/1** آگاهي( ذهن2

 84/118±94/11  1 35/1** 53/1** ( تفکر انتقادي3

 ( سرزندگي تحصيلي4
 

**23/1 
**31/1 **39/1 1 64/4±11/31 

 سطح معناداري کمتر از يک صدم**

 

 متغيرهاي دهد،مي نشان 1 جدول نتايج که طورهمان

  انتقادي تفکر و آگاهيذهن ، خانواده پذيريانعطاف

 بين د؛نداراي مثبت با سرزندگي تحصيلي رابطه 

 نيز با تفکر انتقادي آگاهيذهن و  خانواده پذيريانعطاف

 انحراف و همچنين، ميانگين. دارد وجود مثبتي همبستگي

 آگاهيذهن ،11/52±48/8 پذيريانعطاف متغير استاندارد

 سرزندگي و 84/118±94/11 انتقادي تفکر ،84/6±21/57

 هاميانگين است آن از حاکي که بود 11/31±64/4 تحصيلي

 .دارند قرار مطلوبي سطح در

خانواده،  پذيريي بين انعطافرابطه بررسي منظور به

ي تفکر انتقاد گريبا واسطه آگاهي و سرزندگي تحصيليذهن

 پيشنهادي مراحل با مطابق زمانهم رگرسيون روش از

 در. گرديد استفاده( Baron, & Kenny()26) کني و بارون

 آگاهيذهن و خانواده پذيريانعطاف متغيرهاي گام، نخستين

 عنوان به سرزندگي تحصيلي و بينپيش متغيرهاي عنوان به

 نتايج يخالصه. شدند رگرسيوني يمعادله وارد مالک متغير

 .است شده ارائه 2 جدول در تحليل اين

 

 يليتحص يبر سرزندگ يآگاهخانواده و ذهن يريپذانعطاف ونيرگرس ليتحل جينتا :2 جدول

 سطح معناداري F P R 2R β t بينمتغير پيش

 12/1 35/2 21/1 13/1 36/1 111/1 93/8 پذيريانعطاف

 113/1 13/3 26/1     آگاهيذهن

 

 متغيرهاي که است آن از حاکي 2 جدول نتايج

 و مثبت مستقيم، اثر آگاهي،ذهن و  خانواده پذيريانعطاف

 .دارند تحصيلي سرزندگي بر معناداري

بر  تفکر انتقادي بينيدر دومين مرحله از تحليل، امکان پيش

آگاهي بررسي شد. به خانواده و ذهن پذيرياساس انعطاف

بر  آگاهيپذيري خانواده و ذهنمنظور بررسي اثر انعطاف

و تفکر  بينتفکر انتقادي، اين دو متغير به عنوان متغير پيش

انتقادي به عنوان متغير مالک وارد معادله شدند. 

 هاي مختلف حاصل از تحليل رگرسيون در شاخص
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 .ستاشدهارائه  3جدول 
 

 يبر تفکر انتقاد يآگاهخانواده و ذهن يريپذانعطاف ونيرگرس ليتحل جي: نتا3جدول

 سطح معناداري F P R 2R β t بينمتغير پيش

 000/0 58/8 32/0 43/0 85/0 000/0 85/72 پذيريانعطاف

 000/0 45/4 72/0     آگاهيذهن

 

 متغير پيداست، 3 جدول نتايج از که همانگونه

 رب معناداري و مثبت مستقيم، تأثير  خانواده پذيريانعطاف

 متغير که دهندمي نشان هايافته همچنين دارد؛ انتقادي تفکر

 را انتقادي تفکر  معنادار و مثبت صورت به آگاهيذهن

 . کندمي بينيپيش

خانواده،  پذيريمتغيرهاي انعطاف ي سوم،در مرحله

بين و به عنوان متغيرهاي پيش آگاهي و تفکر انتقاديذهن

سرزندگي تحصيلي به عنوان متغير مالک مورد تحليل قرار 

گزارش شده  4گرفتند. نتايج حاصل از اين تحليل در جدول 

 .است
 

 يليتحص يبر سرزندگ يو تفکر انتقاد يآگاهخانواده، ذهن يريپذانعطاف ونيرگرس ليتحل جينتا: 4جدول

 سطح معناداري F P R 2R β t بينمتغير پيش

 N.S 74/0 07/0 70/0 33/0 000/0 85/5 پذيريانعطاف
 N.S 55/0 02/0     آگاهيذهن

 000/0 43/4 43/0     تفکر انتقادي

 

 يدر رابطه يتفکر انتقاد يانقش واسطه يبه منظور بررس

 يبا سرزندگ يآگاهخانواده و ذهن يريپذانعطاف نيب

 ليآمده از مراحل اول و سوم تحل به دست جينتا ،يليتحص

، 2R شي. با توجه به افزاديگرد سهيمقا گريکديبا  ونيرگرس

 يرهايبتا در متغ ريمس بيبا کاهش معنادار ضرا زمانهم

اول به سوم  ياز مرحله يآگاهخانواده و ذهن يريپذطافانع

ش مذکور نق يرهايمتغ يبرا يگفت که تفکر انتقاد توانيم

 نيا که در يتفکر انتقاد ن،ي. عالوه بر اکننديم فايا ياواسطه

 ليوارد تحل نيبشيپ يرهايبا متغ زمانهمبه صورت  ليتحل

 کرد ينيبشيرا پ يليتحص يسرزندگ زيشده بود ن ونيرگرس

(000/0>P  ,43/0β = ). 

 

 بحث

بر  يليتحص يبيني سرزندگهدف پژوهش حاضر، پيش

بود. در عين  يآگاهخانواده و ذهن يريپذاساس انعطاف

در روابط بين  يگري تفکر انتقادحال امکان واسطه

 نيلاو جيقرار گرفت. نتا يمتغيرهاي مذکور نيز مورد بررس

 يريپذانعطاف ريگام پژوهش نشان داد که هر دو متغ

مثبت و معنادار  يکنندهينيبشيپ يهآگاخانواده و ذهن

  هستند. يليتحص يسرزندگ

هايي که به عنوان گفت خانواده توانيم افتهي نيا نييتب در

گويي هستند و مبنايشان بر گفتمان، پاسخ نهادي منعطف

را بوجود  يطيباال و ايجاد خودمختاري است، شرا

که فرزندان بتوانند، عواطف و احساساتشان را  آورنديم

ابراز کنند و به شرکت فعال و آزاد در بحث و تبادل نظر و 

 نيدر موضوعات متنوع بپردازند. فرزندان در ا عاملت

که چگونه به صورت مستقل با  رنديگيم اديها خانواده

ها، رو گردند و در برابر آنها و موانع روبهچالش

از خود نشان دهند و به تبع آن، از قدرت حل  يريپذانعطاف

(. 27)گردنديمند مبهره يبهتر يو انطباق و سازگار مسأله

( 5)يموريت ري( و ام4)رنجبر قاتيتحق جيبا نتا افتهين يا

 است. سوهم
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از آن بود که  يحاک يونيرگرس ليتحل جينتا نيهمچن

 يسرزندگ يبه صورت مثبت و معنادار يآگاهذهن

توان . در تبيين اين يافته ميکنديم ينيبشيرا پ يليتحص

استدالل کرد که ذهن آگاهي موجب افزايش شناخت  نيچن

فرد نسبت به خود، ديگران و موقعيت در زمان کنوني 

هاي افکار و مشکالت به سمت و فرد را از چالش گردديم

کند. افزايش سطح روانه مي تربيشپذيري آرامش و انعطاف

آگاهي، فرد را نسبت به شرايط خود هشيار نموده تا بتواند 

تحت هر شرايطي در زمان کنوني حضور داشته و از 

د توانهاي مختلفي که ميآمده در فعاليت به دستموقعيت 

شخص  يجهت سرزندگ به عنوان راهبردهاي مناسب در

آگاه که ذهن يعمل کند، نهايت استفاده را داشته باشد. افراد

هستند از دانش و بينش مناسبي در مورد فرايندهاي 

هاي خود برخوردارند و همچنين شناختي و توانمندي

ها راهبردهاي مؤثر برخورد با تکاليف و استفاده از مهارت

ه کار ب دهاي دشوار و ناخوشاينرا در موقعيت

به  يليتحص يهاتيموقعاين که (. با توجه به 28)بندندمي

 شوند،يپر چالش محسوب م يهاطياز مح يکيعنوان 

که از  آورديافراد بوجود م يامکان را برا نيا يآگاهذهن

 طيکنند و با موانع مح يمداوم خوددار يفکر ينشخوارها

با  جهينت ني(. ا29به صورت کارآمد مواجه شوند) يليتحص

 & ,Walker) مولويواکر و کوس يهاپژوهش

Colosimo)(8)کسي، گاردنرـ ن (Gardner-Nix)(9) و ،

( 11)و همکاران( Kieviet-Stijnen) ـ استيجن تيويک

 دارد. يخوانهم

بر اساس  يتفکر انتقاد ينيبشيامکان پ يمنظور بررس به

 ونيرگرس لياز تحل يآگاهخانواده و ذهن يريپذانعطاف

از آن داشتند که  تيحکا جياستفاده شد. نتا زمانهم

د. در دار يمثبت بر تفکر انتقاد يخانواده اثر يريپذانعطاف

وجود دارد که  يتربيشهاي منعطف، احتمال هخانواد

در برخورد صحيح با عقايد مختلف احساس  انفرزند

به  يستگي(. اين احساس شا27پيدا کنند) يکفايت و شايستگ

و  دهيچيپ يبا دنيا يتربيشانعطاف  تا با آموزدياعضاء م

ذهن  ي( و دريچه31رو گردند)خود روبه يدر حال دگرگون

خود را نسبت به آن گشوده نگه دارند. درواقع، هرچه 

در  کيدموکرات يطيري خانواده باالتر و شرايپذانعطاف

رشد تفکر  يتر برامناسب يانهيفرما باشد، زمخانواده حکم

 جيراستا با نتاهم افتهي ني. اشوديافراد فراهم م يانتقاد

و ( Koesten)کوئستن ( و 13سپهوند، و همکاران) قاتيتحق

 ( است.14)همکاران

 يآگاهپژوهش نشان دادند که ذهن يهاافتهي گريطرف د از

 ينيبشيرا به صورت مثبت و معنادار پ يتفکر انتقاد زين

نکته اشاره کرد،  نيبد توانيم افتهي نيا ني. در تببکنديم

افرادي که از ذهن آگاهي بااليي برخوردارند، دانش و بينش 

خود  هايمناسبي در مورد فرايندهاي شناختي و توانمندي

توانند اقدامي مثبت در جهت رفع دارند، در نتيجه بهتر مي

نقاط ضعف خود بردارند و همچنين راهبردهاي مؤثر 

کار ها را بهمهارتبرخورد با تکاليف و استفاده از 

مهارت  کيبه عنوان  يکه تفکر انتقاد (. از آنجا31)رنديبگ

فراهم  افرادامکان را براي  نيا يآگاهذهن گردد،يقلمداد م

 ،يسخت و دشوار زندگ طيکه افراد در شرا آورديم

بر  يخودمحور و مبتن ،يهاي قالبحلتصورات و راه

و محدود را کنار گذاشته و با طرح  يشخص اتيتجرب

هاي ممکن به حلمداوم راه ينيو بازب يسؤاالت منطق

 افتهي ني. ا(32)ابنديدست  يهوشمندانه و منطق هايميتصم

 ( و هرندون15)همکارانو ( Noone)نون  يهابا پژوهش

(Herndon()16 )است.  خوانهم 

تفکر  يگرنقش واسطه يپژوهش بررس ياساس هدف

 يآگاهخانواده و ذهن يريپذانعطاف نيب يدر رابطه يانتقاد

 ينشان داد که تفکر انتقاد جيبود. نتا يليتحص يبا سرزندگ

خانواده و  يريپذانعطاف نيب ياواسطه ريمتغ کيبه عنوان 

 بر. عالوه کنديم فاينقش ا يليتحص يبا سرزندگ يآگاهذهن

ت به صور يپژوهش نشان دادند که تفکر انتقاد جينتا ن،يا

مثبت  يريتأث انيدانشجو يليتحص يبر سرزندگ زين ميمستق

اشاره  تيواقع نيبد تواني، مافتهي نيا نييداشته است. در تب

 ريفعاالنه درگ افرادکه  شودينمود که تفکر انتقادي موجب م
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شوند و در مواجهه با مسائل، تمام  يزندگ يهاچالش

از آن  شيآزمون بگذارند و ب يهاي ممکن را به بوتهحلراه

کنند با اتخاذ  يمسائل را بررس يو قالب نيکه با روش مع

 ايياز زوا ليمسا يو با واکاو نانهيزبيجامع و ت يدگاهيد

 ني. چنانچه اابندياي دست خالقانه هايميمختلف به تصم

هاي حلبا انتخاب راه زيچالش برانگ طيبرخورد با شرا نديفرا

افراد وجود داشته  يدر بستر زندگ يطور متوالدرست به

 شيافزا يمختلف زندگ طيباشد، مقاومت آنان در شرا

 ت،يرضا شيخود، موجبات افزا يمهم به نوبه ني. اابدييم

بهتر در برابر  يسرزندگ هجينتدرقوي و  يزهيانگ ،يخرسند

 يليتحص يهاتياز جمله موقع يمتفاوت زندگ هايتيموقع

آشفته، و  ،يمينع يهابا پژوهش افتهي ني(. ا33)گردديم

جو، سپهر، ( و راست18)يو محمد يقم ،ي(، مسلم17)يطالب

 دارد. ييسوهم( 19)انيو زندوان

 حاضر قيکنندگان در تحقمشارکتاين که با توجه به  

کرمان را شامل  يدانشگاه علوم پزشک انيدانشجو

 گر،يد يهاتيآن به جمع جينتا ميدر جهت تعم شدند،يم

 ن،يرا در نظر داشت. همچن اطيمطلوب است که جوانب احت

 يهاحاضر در جامعه قيمشابه با تحق يهاتکرار پژوهش

از  يترمتنوع ينمونه يهاو گروه گريمتفاوت د يآمار

که در مقاطع مختلف و  يدختر و پسر دانشجويان جمله

به شکل  هايو بررس کننديم ليمتفاوت تحص يهارشته

 ديافق د توانديم زين يمنطق يزمان يفاصله کيو در  يطول

 آورد.  ديپد جينتا ميرا در مورد تعم يترعيوس

 ينهروزا يدر زندگ يليتحص يکه سرزندگ يتياهم ليدل به

به  ندهيآ يهادر پژوهش گردديم شنهاديافراد دارد، پ

 زيبر آن و ن رگذاريتأث يندهايشايپ تربيش يمطالعه

اشخاص پرداخته شود.  يسازه در زندگ نيا يامدهايپ

 نياطالعات در ا يآورجمع ياساس يوهيش ن،يهمچن

به کار برده  قيو روش تحق رسشنامهبر پ يپژوهش مبتن

در  ييهاوهيش نيبوده است؛ گرچه چن يشده به صورت کم

که  گردديم شنهاديها غالب بوده اما پپژوهش تربيش

 يآورجمع يمختلف برا ييهاوهياز ش ندهيمطالعات آ

م فه يبرا زين ختهيو آم يفيک قيتحق يهااطالعات و روش

 يشناختو روان يخانوادگ يرهايمتغ انيم يرابطه ترقيعم

 استفاده کنند. 

در  يقيپژوهشگر، تحقاين که ذکر است، با توجه به  هب الزم

تفکر  ،يآگاهذهن ،يريپذانعطاف يرهايمتغ نيارتباط ب

 افت،ين زمانهمبه طور  يليتحص يو سرزندگ يانتقاد

 يهادر جهت پر کردن شکاف يپژوهش انجام شده گام

در امر  توانديمطالعه م ني. لذا اشوديمحسوب م يعلم

 نييو تع مدرسان ن،يآموزش والد ،يآموزش زييربرنامه

 مؤثر واقع شود. تيو ترب ميعناصر تعل ريسا

 گيرينتيجه

را  يآگاهخانواده و ذهن يريپذانعطاف مياثر مستق ج،ينتا

کر تف نيو همچن يو تفکر انتقاد يليتحص يبر سرزندگ

قرار داد.  دييمورد تأ يليتحص يبر سرزندگ را يانتقاد

نقش  ياز آن بود که تفکر انتقاد يحاک هاافتهي نيهمچن

با  يآگاهخانواده و ذهن يريپذانعطاف نيب ياواسطه

 يريپذانعطاف ن،ي. بنابراکنديم فايا يليتحص يدگسرزن

موجبات  يتفکر انتقاد شيبا افزا يآگاهخانواده و ذهن

آنان با  ييارويو رو انيدر دانشجو يليتحص يسرزندگ

 .آورنديرا فراهم م يليتحص يزاها و عوامل استرسچالش

 

 قدرداني

را در  يهمکار تيکه نها يمحترم انيدانشجو ياز تمام

  و تشکر ريتقد مانهيها داشتند، صمپرسشنامه ليتکم

 .ميينمايم
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The Mediating Role of Critical Thinking between Family Flexibility 

and Mindfulness with Academic buoyancy 

 

Elham Soltani Benavandi1, Ghasem Askarizadeh2 
 

Abstract 

 
Introduction: Academic buoyancy as one of the positive psychological structures can be affected by family 

and psychological factors. Family flexibility among the family factors and mindfulness and critical thinking 

among the psychological factors affect academic buoyancy. Thus, this study endeavors to explore the academic 

buoyancy on the basis of family flexibility and mindfulness mediated by critical thinking. 

Methods: This study was a correlation regression analysis. In this study, 400 students who were randomly 

from Kerman University of Medical Sciences by multi-stage cluster sampling responded to questionnaires 

about family flexibility, mindfulness, critical thinking and academic buoyancy. Then, the data were analyzed 

by Pearson correlation coefficient and multiple regression according to Baron and Kenny's steps. 

Results: The results of multiple regression analysis according to Baron and Kenny's steps revealed that the 

family flexibility (β = 0/20, P > 0/02) and mindfulness (β = 0/26, P > 0/003) are positive predictors of 

academic buoyancy. On the other hand, family flexibility (β = 0/47, P > 0/001) and mindfulness (β = 0/27, P 

> 0/001) predict critical thinking positively and meaningfully. Moreover, the findings showed that critical 

thinking predicts academic buoyancy positively (β = 0/36, P > 0/001). Finally, the results suggested that 

critical thinking plays a mediating role in the relationship between family flexibility and mindfulness with 

academic buoyancy. 

Conclusion: Family flexibility and mindfulness with increased critical thinking provide academic buoyancy 

for students and their exposure to academic stressors. 

 

Keywords: family flexibility, mindfulness, critical thinking, academic buoyancy. 
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