مقاله پژوهشی
پیشبینی سرزندگی تحصیلی بر اساس انعطافپذیری خانواده و ذهنآگاهی

الهام سلطانی بناوندی* ،قاسم عسکریزاده

چكيده
مقدمه :سرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از سازههای روانشناسی مثبتنگر متأثر از عوامل خانوادگی و روانشناختی است .از میان عوامل
خانوادگی مؤثر بر سرزندگی تحصیلی میتوان به انعطافپذیری خانواده و از بین عوامل روانشناختی میتوان به ذهنآگاهی و تفکر انتقادی
اشاره نمود .پژوهش حاضر با هدف پیشبینی سرزندگی تحصیلی بر اساس انعطافپذیری خانواده و ذهنآگاهی با واسطهگری تفکر انتقادی
انجام شد.
روشها :این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون بود .در این مطالعه  044نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاسهای انعطافپذیری خانواده ،ذهنآگاهی ،تفکر انتقادی و سرزندگی
تحصیلی پاسخ دادند .سپس دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مطابق با مراحل بارون و کنی ( Baron,
 )& Kennyمورد تحلیل قرار گرفت.
نتايج :نتایج تحلیل رگرسیون مطابق با مراحل بارون و کنی نشان داد که انعطافپذیری خانواده ( )β = 4/04, P >4/40و ذهنآگاهی
( )β = 4/02, P >4/440پیشبینیکنندهی مثبت سرزندگی تحصیلی هستند .انعطافپذیری خانواده ( )β = 4/04, P >4/440و
ذهنآگاهی ( ،)β = 4/04, P >4/440تفکر انتقادی را نیز به صورت مثبت و معنادار پیشبینی میکنند .عالوه بر این ،یافتهها نمایان
ساخت که تفکر انتقادی ،سرزندگی تحصیلی را به صورت مثبت پیشبینی میکند ( .)β = 4/02, P >4/440در نهایت ،نتایج حاکی از آن
بود که تفکر انتقادی در رابطهی بین انعطافپذیری خانواده و ذهنآگاهی با سرزندگی تحصیلی نقش واسطهای ایفا میکند.
نتيجهگيري :انعطافپذیری خانواده و ذهنآگاهی با افزایش تفکر انتقادی موجبات سرزندگی تحصیلی در دانشجویان و مواجههی آنان با
عوامل استرسزای تحصیلی را فراهم میآورند.
واژههای كلیدی :انعطافپذیری خانواده  ،ذهنآگاهی ،تفکر انتقادی ،سرزندگی تحصیلی
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مقدمه

سرزندگي تحصيلي را در مقولهي محيطي و خانوادگي و

سرزندگي تحصيلي ،توانايي فراگيران در برخورد موفقيتآميز

روانشناختي طبقهبندي کردهاند(.)1

با موانع و چالشهاي زندگي روزانهي تحصيلي تعريف شده

بنابراين ،خانواده به عنوان يکي از زمينههايي است که در

است .مارتين و مارش ( ،)Martin, & Marshعوامل پيشبين

سرزندگي تحصيلي فرزندان نقش مؤثري دارد .انعطافپذيري

* نویسنده مسؤول :الهام سلطانی بناوندی ،کارشناسی ارشد ،روانشناسی تربیتی،

دکتر قاسم عسکریزاده (دانشیار) ،گروه روانشناسی ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی،
دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران)askarizadeh@uk.ac.ir( .

گروه روانشناسی ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران.
alham_s1992@yahoo.com
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با واسطهگری تفکر انتقادی

پیشبینی سرزندگی تحصیلی

الهام سلطانی بناوندی و همکار

تغييراتي که در نقشها ،قوانين ،کنترل و انضباط خانواده

 )Colosimoمعتقدند که افراد ذهنآگاه در شناخت،

وجود دارد ،تعريف شدهاست( .)2همانگونه که مالحظه

مديريت و حل مشکالت روزمره ،تواناتر عمل ميکنند و به

ميشود در اين بعد تأکيد بر روي ثبات در مقابل تغييرات

صورت کارآمدتري به مقابله با چالشها و موانع زندگي

است .وقتي که خانواده انعطافپذير باشد ،رهبري و مديريت

ميپردازند( .)8همچنين ،پژوهشهاي ديگر نشان ميدهند

خانواده به صورت دموکراتيک است و کمتر حالت استبدادي

که ذهنآگاهي موجب بهبود بهزيستي رواني( ،)8توانايي

به خود ميگيرد(.)3

سازش( ،)9لذت بردن از زندگي ،کيفيت زندگي بهتر و

تحقيقات نشان دادهاند که انعطافپذيري خانواده با

کاهش خشم( )11ميگردد.

متغيرهاي همزاد و مشابه سرزندگي تحصيلي ارتباط دارد.

يکي ديگر از عوامل روانشناختي که ميتواند بر سرزندگي

براي مثال در پژوهشي که توسط رنجبر صورت پذيرفت،

تحصيلي تأثيرگذار باشد ،تفکر انتقادي است .تفکر انتقادي

رابطهي ميان انسجام و انعطافپذيري خانواده و تابآوري

به منزلهي يک مهارت اساسي و توانايي مهم شناختي افراد

تحصيلي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج تحقيق نشان داد

متفکر است که در به چالش کشيدن مسائل نقش اساسي

که متغيرهاي انسجام و انعطافپذيري خانواده توانستهاند

دارد( .)11اين توانايي مستلزم آن است که اشخاص

تابآوري تحصيلي را به صورت مثبت و معنادار پيشبيني

معيارهاي خود را براي تجزيه ،تحليل و ارزيابي تفکراتشان

کنند(.)4

وسعت دهند و به صورت عادي از آن معيارها و

اميرتيموري نيز به بررسي رابطهي بين انسجام و

استانداردها براي گسترش کيفيت تفکراتشان استفاده

انعطافپذيري خانواده و کمالگرايي و شادکامي

کنند(.)12

دانشآموزان شهر بافت مبادرت ورزيد و بدين نتيجه رسيد

شايان ذکر است که پژوهشهايي چند بر تأثير

توان

خانواده(13و )14و ذهنآگاهي(15و )16بر تفکر انتقادي و

که

انسجام

و

انعطافپذيري

خانواده

از

پيشبينيکنندگي شادکامي و کمالگرايي برخوردار

فرآيندهاي شناختي تأکيد کردهاند.

هستند(.)5

از سوي ديگر ،بررسيها نشان دادهاند که تفکر انتقادي با

پيش از اين يادآوري شد که مارتين و مارش ( & Martin,

سازههايي همچون خودکارآمدي تحصيلي( ،)17پيشرفت

 ،)Marshمجموعهاي از عوامل روانشناختي را نيز به

تحصيلي( )18و عملکرد تحصيلي( )19رابطهاي مثبت دارد.

عنوان پيشايندهاي سرزندگي تحصيلي برشمردهاند(.)1

شايان ذکر است که دوران تحصيل با چالشهاي متعددي

ذهنآگاهي به عنوان يکي از عوامل روانشناختي پيشبين

روبهرو است و اين امر ميتواند در لطمه زدن به زمينهي

سرزندگي به افزايش ادراک افراد در رابطه با اين که ممکن

درسي و تحصيلي دانشجويان نقش داشته باشد؛ بنابراين،

است هيجانهاي منفي رخ دهند اما اين هيجانات جزء ثابت

ميتوان با به کارگيري توانمنديهاي اين افراد در هنگام

و دائمي شخصيت نيستند ،کمک ميکند و موجب ميشود

بروز اينگونه چالشها ،ميزان رضايت از زندگي و سالمت

که افراد به جاي واکنش غيرارادي و بدون تأمل نسبت به

روان آنان را ارتقاء داد و از آسيبهاي گستردهتري که

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

ممکن است در آينده رخ دهد و صرف هزينههاي گزاف

تحقيقات نشان ميدهد که ذهنآگاهي پيشبينيکنندهي

تحمل رنجهاي ناشي از چالشهاي روحي و رواني،

حاالت هيجاني مثبت بوده و ميتواند از طريق واضح نشان

پيشگيري کرد .در چنين شرايطي ،افزايش قدرت انطباق،

دادن تجربيات ،تغييرات مثبتي را در شادکامي و بهزيستي

سازگاري و سرزندگي ميتواند ياريدهندهي دانشجويان
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خانواده به منزلهي بعدي از تئوري سيستمي خانواده ،مقدار

ايجاد نمايد( .)7واکر و کولوسيمو ( & Walker,

الهام سلطانی بناوندی و همکار

پیشبینی سرزندگی تحصیلی

در مواجهه با چالشهاي حيطهي تحصيلي باشد.
دانشجويان سرمايهگذاري کنيم .براي دستيابي به اين امر

پژوهش حاضر به لحاظ روش تحقيق ،همبستگي از نوع

نه تنها بايد عوامل خطرزا و استرسزا را مشخص ساخت،

تحليل رگرسيون است .جامعهي آماري پژوهش ،شامل

بلکه نياز به شناسايي عوامل متعدد تأثيرگذار بر سرزندگي

تمامي دانشجويان پسر و دختر مشغول به تحصيل در

تحصيلي نيز ضروري مينمايد .پر واضح است که با توجه

دانشگاه علوم پزشکي کرمان ( 6111نفر) در سال تحصيلي

به رويکردهاي جديد به مسائل علوم انساني مبني بر

 1397-98بود .به منظور انتخاب آزمودنيها از روش

تأثيرپذيري يافتههاي علمي از بافت و زمينهي فرهنگي و

نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي تصادفي استفاده

خانوادگي و درهمتنيدگي مسائل فرهنگي با تعليم و تربيت،

گرديد و از بين تمام دانشکدهها 5 ،دانشکده (شامل

انجام پژوهش حاضر ،گامهايي در اين قلمرو و فرهنگ

دندانپزشکي ،داروسازي ،پرستاري ،مامايي و پزشکي)

ايراني ،در قالبي عالمانه برداشته و سنگبناي بسيار

انتخاب شد .حجم نمونه با توجه به تعداد کل جامعهي

مناسبي براي کارهاي بعدي خواهد شد .از لحاظ نظري نيز

آماري و بر اساس جدول پيشنهادي کرجسي و

شکاف موجود در پژوهشهاي انجام شده در حوزهي

مورگان( 361 ،)21نفر تعيين گرديد که اين تعداد به 411

عوامل مرتبط با سرزندگي تحصيلي در قالب نظريههاي

نفر افزايش يافت .تعداد  25پرسشنامه به دليل مخدوش

سيستمي آن چنان گسترده است که هرگونه تالش در جهت

بودن کنار گذاشته شد و در نهايت تعداد  375پرسشنامه

پر کردن آن ميتواند به گسترش مدلهاي سرزندگي

در تحليل نهايي مورد بررسي قرار گرفت.

تحصيلي کمک شاياني نمايد.

به منظور رعايت مالحظات اخالقي ،به دانشجويان توضيح

با توجه به مطالب گفته شده ،سؤالي که در اين پژوهش

و اطمينان داده شد که اطالعات مندرج در پرسشنامهها

ذهن آدمي را دچار مسأله مينمايد اين است که نقش عوامل

کامالً محرمانه بوده و کاربرد پژوهشي دارد .همچنين ،اين

بافتي و اجتماعي و عوامل روانشناختي در سرزندگي

مطالعه بر طبق اصول اخالقي بوده و با کد اخالق به

تحصيلي چيست؟ آيا عوامل بافتي و اجتماعي نظير خانواده

شمارهي  E.A.98.10.15.01در تاريخ  1398/9/11به

و عوامل روانشناختي نظير ذهنآگاهي و تفکر انتقادي

تأييد کميتهي اخالق رسيده است و کد  ORCIDپژوهشگر

قادر به پيشبيني سرزندگي تحصيلي هستند؟ کداميک از

به شماره  1425-9447-1111-1111است.

عوامل ذکر شده تأثير مستقيم و غيرمستقيم بر سرزندگي

در ادامه به معرفي و توصيف ابزارهاي استفاده شده در

تحصيلي دارند؟ در پي پاسخ به اين ابهامها ،پژوهش

پژوهش حاضر مبادرت شده است.

حاضر به بررسي پيشايندهاي سرزندگي تحصيلي در قالب

مقياس انعطافپذيري خانواده :شاکري ،پرسشنامهي

يک مدل علّي پرداخته است که متغيرهاي انعطافپذيري

انعطافپذيري خانواده را با اقتباس از الگوي مدور ترکيبي

خانواده و ذهنآگاهي به عنوان متغيرهاي برونزاد ،تفکر

السون ( )Olsonطراحي کرد .مقياس مذکورداراي  16ماده

انتقادي به عنوان متغير واسطهاي و سرزندگي به عنوان

است و پاسخها بر اساس طيف  5درجهاي ليکرت (از 5

متغير درونزاد در نظر گرفته شدهاند .بنابراين پژوهش

براي کامالً موافقم تا  1براي کامالً مخالفم) تنظيم شدهاند.

حاضر با هدف پيشبيني سرزندگي تحصيلي بر اساس

پايايي و روايي اين مقياس در پژوهش شاکري بر روي 48

انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي با واسطهگري تفکر

آزمودني مورد تأييد قرار گرفته است .همچنين ،ميزان

انتقادي انجام شد.

پايايي با استفاده از روش آلفاي کرونباخ معادل 1/89
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بنابراين ،در تعليم و تربيت الزم است که روي شايستگي

روشها

پیشبینی سرزندگی تحصیلی

الهام سلطانی بناوندی و همکار

عامل عمومي تحت عنوان انعطافپذيري به دست داده

شده است( .)24در پژوهش حاضر نيز در انتهاي جمع-

است( .)21در پژوهش حاضر نيز که در انتهاي جمعآوري

آوري اطالعات براي محاسبهي پايايي اين ابزار از روش

اطالعات براي محاسبهي پايايي انجام شد ،آلفاي کرونباخ

آلفاي کرونباخ استفاده گرديد .ضريب آلفا  1/93به دست

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

آمد که نشاندهندهي پايايي مطلوب اين مقياس است.

آمد.

پرسشنامهي سرزندگي تحصيلي :اين ابزار يک مقياس

پرسشنامهي ذهنآگاهي  :ابزار مذکور توسط براون و

خودگزارشدهي است که توسط حسينچاري و

رايان (  )Brown, & Ryanتهيه شده است که داراي 15

دهقانيزاده تهيه گرديده است و داراي  9گويه است که

گويه است و پاسخ هر گويه بر اساس طيف شش درجهاي

پاسخها در هر گويه بر اساس طيف پنج درجهاي ليکرت از

ليکرت تنظيم شدهاست و از (تقريباً هميشه) تا (تقريباً

کامال مخالفم ( )1تا کامال موافقم ( )5نمرهگذاري شدهاند.

هرگز) نمرهگذاري ميشود .ميزان پايايي اين ابزار بين

ايشان به منظور بررسي ساختار عاملي (روايي سازه)

 1/82تا  1/87گزارش شده است .همچنين ضريب پايايي

پرسشنامه از تحليل مؤلفهي اصلي با چرخش متعامد

بازآزمايي نيز در فاصلهي زماني يکماهه ،ثابت گزارش

واريماکس در سطح گويه استفاده کردند .در نهايت ،نتايج

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

نشان داد که يک عامل قابل استخراج است .ميزان پايايي

معنويپور ،باغداساريانس و خدايي ساخلو بر روي

اين پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  1/77گزارش شده

نمونهي  351نفري از دانشجويان هنجاريابي شده است.

است(.)25

انتهاي

در تحقيق مذکور به منظور محاسبهي پايايي ،روش آلفاي

جمعآوري اطالعات براي محاسبهي پايايي اين ابزار روش

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

آلفاي کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت که ضريب آلفا

آمده است( .)22در مطالعهي جاري ،در انتهاي جمعآوري

 1/84معادل به دست آمد.

اطالعات براي محاسبهي پايايي اين ابزار از روش آلفاي

پرسشنامهها توسط محققين بين دانشجويان پنج دانشکده

کرونباخ استفاده شد که ضريب آلفا  1/83به دست آمد.

و در داخل کالسها به صورت تصادفي و البته با هماهنگي

مقياس تفکر انتقادي :اين ابزار يک مقياس خودسنجي است

اساتيد محترم ،توزيع شد .در ابتدا در مورد هدف پژوهش

که سه مؤلفهي خالقيت ،بلوغ شناختي و درگيري ذهني را

توضيح داده شد و پس از جلب رضايت دانشجويان به

اندازهگيري ميکند .مقياس مذکور مشتمل بر  33گويه است

شرکت در پژوهش و اطمينان دادن به آنها جهت محرمانه

و پاسخها در آن بر اساس طيف  5درجهاي ليکرت از تقريبا

بودن اطالعات فردي و اخذ رضايت کتبي ،ايشان به

هرگز( )1تا تقريبا هميشه( )5نمرهگذاري ميشوند .در

صورت داوطلبانه در طرح شرکت کردند .به منظور رعايت

مطالعهي ريکتس ( ،)Rickettsميزان پايايي اين ابزار 1/86

مالحظات اخالقي از ذکر نام و نام خانوادگي دانشجو امتناع

گزارش گرديده است( .)23همچنين اين مقياس در ايران

گرديد .براي انجام تحليلها ،نسخهي نرمافزار SPSS-21

توسط پاکمهر ،ميردورقي ،غنايي و کرمي بر روي

( )IBM, Armonk, NY, USAو آزمون ضريب

دانشجويان هنجاريابي شده است .در تحقيق مذکور به

همبستگي پيرسون و روش رگرسيون همزمان به شيوهي

منظور محاسبهي پايايي ،روش آلفاي کرونباخ به کار برده

بارون و کني ()26()Baron, & Kennyمورد استفاده قرار

شده که ميزان آلفا  1/68به دست آمده است .همچنين در

گرفت.

تحقيق ايشان براي محاسبهي پايايي کل از روش دو نيمه

نتايج

http://ijme.mui.ac.ir
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گزارش گرديده است .نتيجهي تحليل عاملي نيز تنها يک

کردن سؤاالت استفاده شده که ميزان آن  1/71گزارش

الهام سلطانی بناوندی و همکار

پیشبینی سرزندگی تحصیلی

پرسشنامه ( )%93/75تحليل شد که از اين تعداد  138نفر

از ارتباط بين متغيرها ،ضرايب همبستگي بين آنها

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

محاسبه گرديد (جدول  .)1عالوه بر اين ميانگين و انحراف

توزيع فراواني نمونهها در دانشکدهها نيز  91نفر

معيار متغيرهاي مورد مطالعه در همين قسمت گزارش

دندانپزشکي ( 56 ،)%24/3نفر داروسازي ( 77 ،)%14/9نفر

شدهاست.

پرستاري ( 81 ،)%21/5نفر مامايي ( )%21/6و  71نفر
جدول  :1ميانگين ،انحراف معيار و ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش
1

متغيرها
 )1انعطافپذيري

3

2

4

ميانگين و انحراف استاندارد
52/11±8/48

1

 )2ذهنآگاهي

**

P

1/17

57/21±6/84

1

 )3تفکر انتقادي

**

1/53

**

 )4سرزندگي تحصيلي

**1/23

**

1/35
1/31

118/84±11/94

1
**

1/39

**<1/11

31/11±4/64

1

**سطح معناداري کمتر از يک صدم

همانطور که نتايج جدول  1نشان ميدهد ،متغيرهاي

به منظور بررسي رابطهي بين انعطافپذيري خانواده،

انعطافپذيري خانواده  ،ذهنآگاهي و تفکر انتقادي

ذهنآگاهي و سرزندگي تحصيلي با واسطهگري تفکر انتقادي

با سرزندگي تحصيلي رابطهاي مثبت دارند؛ بين

از روش رگرسيون همزمان مطابق با مراحل پيشنهادي

انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي با تفکر انتقادي نيز

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

همبستگي مثبتي وجود دارد .همچنين ،ميانگين و انحراف

نخستين گام ،متغيرهاي انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي

استاندارد متغير انعطافپذيري  ،52/11±8/48ذهنآگاهي

به عنوان متغيرهاي پيشبين و سرزندگي تحصيلي به عنوان

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

متغير مالک وارد معادلهي رگرسيوني شدند .خالصهي نتايج

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

اين تحليل در جدول  2ارائه شده است.

در سطح مطلوبي قرار دارند.
جدول  :2نتايج تحليل رگرسيون انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي
متغير پيشبين

F

P

R

R2

β

t

انعطافپذيري

8/93

1/111

1/36

1/13

1/21

2/35

1/12

1/26

3/13

1/113

ذهنآگاهي

سطح معناداري

نتايج جدول  2حاکي از آن است که متغيرهاي

منظور بررسي اثر انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي بر

انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي ،اثر مستقيم ،مثبت و

تفکر انتقادي ،اين دو متغير به عنوان متغير پيشبين و تفکر

معناداري بر سرزندگي تحصيلي دارند.

انتقادي به عنوان متغير مالک وارد معادله شدند.

در دومين مرحله از تحليل ،امکان پيشبيني تفکر انتقادي بر

شاخصهاي مختلف حاصل از تحليل رگرسيون در

اساس انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي بررسي شد .به
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از  411پرسشنامهي توزيع شده در بين دانشجويان375 ،

پزشکي ( )%18/7بودند .به منظور ارائهي تصويري واضح

جدول  3ارائه شدهاست.
جدول :3نتايج تحليل رگرسيون انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي بر تفکر انتقادي
انعطافپذيري

72/85

0/000

0/85

0/43

0/32

8/58

0/000

0/72

4/45

0/000

ذهنآگاهي

همانگونه که از نتايج جدول  3پيداست ،متغير

در مرحلهي سوم ،متغيرهاي انعطافپذيري خانواده،

انعطافپذيري خانواده تأثير مستقيم ،مثبت و معناداري بر

ذهنآگاهي و تفکر انتقادي به عنوان متغيرهاي پيشبين و

تفکر انتقادي دارد؛ همچنين يافتهها نشان ميدهند که متغير

سرزندگي تحصيلي به عنوان متغير مالک مورد تحليل قرار

ذهنآگاهي به صورت مثبت و معنادار تفکر انتقادي را

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

پيشبيني ميکند.

است.

جدول :4نتايج تحليل رگرسيون انعطافپذيري خانواده ،ذهنآگاهي و تفکر انتقادي بر سرزندگي تحصيلي
متغير پيشبين

F

P

R

R2

β

t

سطح معناداري

انعطافپذيري

5/85

0/000

0/33

0/70

0/07

0/74

N.S

ذهنآگاهي

0/02

0/55

تفکر انتقادي

0/43

4/43

N.S
0/000

به منظور بررسي نقش واسطهاي تفکر انتقادي در رابطهي

متغيرهاي مذکور نيز مورد بررسي قرار گرفت .نتايج اولين

بين انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي با سرزندگي

گام پژوهش نشان داد که هر دو متغير انعطافپذيري

تحصيلي ،نتايج به دست آمده از مراحل اول و سوم تحليل

خانواده و ذهنآگاهي پيشبينيکنندهي مثبت و معنادار

رگرسيون با يکديگر مقايسه گرديد .با توجه به افزايش ،R2

سرزندگي تحصيلي هستند.

همزمان با کاهش معنادار ضرايب مسير بتا در متغيرهاي

در تبيين اين يافته ميتوان گفت خانوادههايي که به عنوان

انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي از مرحلهي اول به سوم

نهادي منعطف هستند و مبنايشان بر گفتمان ،پاسخگويي

ميتوان گفت که تفکر انتقادي براي متغيرهاي مذکور نقش

باال و ايجاد خودمختاري است ،شرايطي را بوجود

واسطهاي ايفا ميکنند .عالوه بر اين ،تفکر انتقادي که در اين

ميآورند که فرزندان بتوانند ،عواطف و احساساتشان را

تحليل به صورت همزمان با متغيرهاي پيشبين وارد تحليل

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

رگرسيون شده بود نيز سرزندگي تحصيلي را پيشبيني کرد

تعامل در موضوعات متنوع بپردازند .فرزندان در اين

(.)β = 0/43, P >0/000

خانوادهها ياد ميگيرند که چگونه به صورت مستقل با
چالشها و موانع روبهرو گردند و در برابر آنها،

بحث

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

هدف پژوهش حاضر ،پيشبيني سرزندگي تحصيلي بر

مسأله و انطباق و سازگاري بهتري بهرهمند ميگردند(.)27

اساس انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي بود .در عين

اين يافته با نتايج تحقيقات رنجبر( )4و امير تيموري()5

حال امکان واسطهگري تفکر انتقادي در روابط بين

همسو است.
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متغير پيشبين

F

P

R

R2

β

t

سطح معناداري

الهام سلطانی بناوندی و همکار

پیشبینی سرزندگی تحصیلی

ذهنآگاهي به صورت مثبت و معناداري سرزندگي

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

تحصيلي را پيشبيني ميکند .در تبيين اين يافته ميتوان

انعطافپذيري خانواده باالتر و شرايطي دموکراتيک در

چنين استدالل کرد که ذهن آگاهي موجب افزايش شناخت

خانواده حکمفرما باشد ،زمينهاي مناسبتر براي رشد تفکر

فرد نسبت به خود ،ديگران و موقعيت در زمان کنوني

انتقادي افراد فراهم ميشود .اين يافته همراستا با نتايج

ميگردد و فرد را از چالشهاي افکار و مشکالت به سمت

تحقيقات سپهوند ،و همکاران( )13و کوئستن ( )Koestenو

آرامش و انعطافپذيري بيشتر روانه ميکند .افزايش سطح

همکاران( )14است.

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

از طرف ديگر يافتههاي پژوهش نشان دادند که ذهنآگاهي

تحت هر شرايطي در زمان کنوني حضور داشته و از

نيز تفکر انتقادي را به صورت مثبت و معنادار پيشبيني

موقعيت به دست آمده در فعاليتهاي مختلفي که ميتواند

ميکند .در تببين اين يافته ميتوان بدين نکته اشاره کرد،

به عنوان راهبردهاي مناسب در جهت سرزندگي شخص

افرادي که از ذهن آگاهي بااليي برخوردارند ،دانش و بينش

عمل کند ،نهايت استفاده را داشته باشد .افرادي که ذهنآگاه

مناسبي در مورد فرايندهاي شناختي و توانمنديهاي خود

هستند از دانش و بينش مناسبي در مورد فرايندهاي

دارند ،در نتيجه بهتر ميتوانند اقدامي مثبت در جهت رفع

شناختي و توانمنديهاي خود برخوردارند و همچنين

نقاط ضعف خود بردارند و همچنين راهبردهاي مؤثر

راهبردهاي مؤثر برخورد با تکاليف و استفاده از مهارتها

برخورد با تکاليف و استفاده از مهارتها را بهکار

را در موقعيتهاي دشوار و ناخوشايند به کار

بگيرند( .)31از آنجا که تفکر انتقادي به عنوان يک مهارت

ميبندند( .)28با توجه به اين که موقعيتهاي تحصيلي به

قلمداد ميگردد ،ذهنآگاهي اين امکان را براي افراد فراهم

عنوان يکي از محيطهاي پر چالش محسوب ميشوند،

ميآورد که افراد در شرايط سخت و دشوار زندگي،

ذهنآگاهي اين امکان را براي افراد بوجود ميآورد که از

تصورات و راهحلهاي قالبي ،خودمحور و مبتني بر

نشخوارهاي فکري مداوم خودداري کنند و با موانع محيط

تجربيات شخصي و محدود را کنار گذاشته و با طرح

تحصيلي به صورت کارآمد مواجه شوند( .)29اين نتيجه با

سؤاالت منطقي و بازبيني مداوم راهحلهاي ممکن به

Walker,

تصميمهاي هوشمندانه و منطقي دست يابند( .)32اين يافته

 ،)8()Colosimoگاردنرـ نيکس ( ،)9()Gardner-Nixو

با پژوهشهاي نون ( )Nooneو همکاران( )15و هرندون

کيويت ـ استيجن ( )Kieviet-Stijnenو همکاران()11

( )16()Herndonهمخوان است.

همخواني دارد.

هدف اساسي پژوهش بررسي نقش واسطهگري تفکر

به منظور بررسي امکان پيشبيني تفکر انتقادي بر اساس

انتقادي در رابطهي بين انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي

انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي از تحليل رگرسيون

با سرزندگي تحصيلي بود .نتايج نشان داد که تفکر انتقادي

همزمان استفاده شد .نتايج حکايت از آن داشتند که

به عنوان يک متغير واسطهاي بين انعطافپذيري خانواده و

انعطافپذيري خانواده اثري مثبت بر تفکر انتقادي دارد .در

ذهنآگاهي با سرزندگي تحصيلي نقش ايفا ميکند .عالوه بر

خانوادههاي منعطف ،احتمال بيشتري وجود دارد که

اين ،نتايج پژوهش نشان دادند که تفکر انتقادي به صورت

فرزندان در برخورد صحيح با عقايد مختلف احساس

مستقيم نيز بر سرزندگي تحصيلي دانشجويان تأثيري مثبت

کفايت و شايستگي پيدا کنند( .)27اين احساس شايستگي به

داشته است .در تبيين اين يافته ،ميتوان بدين واقعيت اشاره

اعضاء ميآموزد تا با انعطاف بيشتري با دنياي پيچيده و

نمود که تفکر انتقادي موجب ميشود که افراد فعاالنه درگير

پژوهشهاي

واکر

و

کوسيمولو

(&
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همچنين نتايج تحليل رگرسيوني حاکي از آن بود که

در حال دگرگوني خود روبهرو گردند( )31و دريچهي ذهن

پیشبینی سرزندگی تحصیلی

الهام سلطانی بناوندی و همکار

راهحلهاي ممکن را به بوتهي آزمون بگذارند و بيش از آن

بيشتر پژوهشها غالب بوده اما پيشنهاد ميگردد که

که با روش معين و قالبي مسائل را بررسي کنند با اتخاذ

مطالعات آينده از شيوههايي مختلف براي جمعآوري

ديدگاهي جامع و تيزبينانه و با واکاوي مسايل از زواياي

اطالعات و روشهاي تحقيق کيفي و آميخته نيز براي فهم

مختلف به تصميمهاي خالقانهاي دست يابند .چنانچه اين

عميقتر رابطهي ميان متغيرهاي خانوادگي و روانشناختي

فرايند برخورد با شرايط چالش برانگيز با انتخاب راهحلهاي

استفاده کنند.

درست بهطور متوالي در بستر زندگي افراد وجود داشته

الزم به ذکر است ،با توجه به اين که پژوهشگر ،تحقيقي در

باشد ،مقاومت آنان در شرايط مختلف زندگي افزايش

ارتباط بين متغيرهاي انعطافپذيري ،ذهنآگاهي ،تفکر

مييابد .اين مهم به نوبهي خود ،موجبات افزايش رضايت،

انتقادي و سرزندگي تحصيلي به طور همزمان نيافت،

خرسندي ،انگيزهي قوي و درنتيجه سرزندگي بهتر در برابر

پژوهش انجام شده گامي در جهت پر کردن شکافهاي

موقعيتهاي متفاوت زندگي از جمله موقعيتهاي تحصيلي

علمي محسوب ميشود .لذا اين مطالعه ميتواند در امر

ميگردد( .)33اين يافته با پژوهشهاي نعيمي ،آشفته ،و

برنامهريزي آموزشي ،آموزش والدين ،مدرسان و تعيين

طالبي( ،)17مسلمي ،قمي و محمدي( )18و راستجو ،سپهر،

ساير عناصر تعليم و تربيت مؤثر واقع شود.

و زندوانيان( )19همسويي دارد.

نتيجهگيري

با توجه به اين که مشارکتکنندگان در تحقيق حاضر

نتايج ،اثر مستقيم انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي را

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان را شامل

بر سرزندگي تحصيلي و تفکر انتقادي و همچنين تفکر

ميشدند ،در جهت تعميم نتايج آن به جمعيتهاي ديگر،

انتقادي را بر سرزندگي تحصيلي مورد تأييد قرار داد.

مطلوب است که جوانب احتياط را در نظر داشت .همچنين،

همچنين يافتهها حاکي از آن بود که تفکر انتقادي نقش

تکرار پژوهشهاي مشابه با تحقيق حاضر در جامعههاي

واسطهاي بين انعطافپذيري خانواده و ذهنآگاهي با

آماري متفاوت ديگر و گروههاي نمونهي متنوعتري از

سرزندگي تحصيلي ايفا ميکند .بنابراين ،انعطافپذيري

جمله دانشجويان دختر و پسري که در مقاطع مختلف و

خانواده و ذهنآگاهي با افزايش تفکر انتقادي موجبات

رشتههاي متفاوت تحصيل ميکنند و بررسيها به شکل

سرزندگي تحصيلي در دانشجويان و رويارويي آنان با

طولي و در يک فاصلهي زماني منطقي نيز ميتواند افق ديد

چالشها و عوامل استرسزاي تحصيلي را فراهم ميآورند.

وسيعتري را در مورد تعميم نتايج پديد آورد.
به دليل اهميتي که سرزندگي تحصيلي در زندگي روزانهي

قدرداني

افراد دارد ،پيشنهاد ميگردد در پژوهشهاي آينده به

از تمامي دانشجويان محترمي که نهايت همکاري را در

مطالعهي بيشتر پيشايندهاي تأثيرگذار بر آن و نيز

تکميل پرسشنامهها داشتند ،صميمانه تقدير و تشکر

پيامدهاي اين سازه در زندگي اشخاص پرداخته شود.

مينماييم.

همچنين ،شيوهي اساسي جمعآوري اطالعات در اين
پژوهش مبتني بر پرسشنامه و روش تحقيق به کار برده
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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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