
MEJDS. 2022; 12:129.  

 Published online 2022 Sep. Original Article 

Proposing a Model of Psychological Well-Being Path Analysis With 

Psychological Capital and Psychological Flexibility With the Mediating Role 

of Mindfulness in Master's Students of Psychology 

Mehdi E1, *Souri A2, Einipour Kalnadani J3 

Author Address 

1. MA Student in Personality Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran; 
2. Associate Professor of Educational Psychology, Faculty of Amin Police University, Tehran, Iran; 

3. Assistant Professor of Educational Psychology, Faculty of Amin Police University, Tehran, Iran. 

*Corresponding author Email: souri.ah@yahoo.com 

Received: 2020 December 16; Accepted: 2021 April 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2022, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background & Objectives: One of the main concepts in positive psychology is psychological well–being. Psychological well–being improves 

the ability to find all of one's talents. A construct in positive psychology that affects the sense of psychological well–being in a person is 
psychological flexibility. Another construct in positive psychology that affects the psychological well–being of a person is psychological capital. 

Furthermore, many spiritual and philosophical traditions have stressed on the importance of quality of consciousness in maintening and 

promoting well–being. Meanwhile, a most–discussed consciousness–related construct that affects psychological well–being is mindfulness. So, 
the present study aims to model psychological well–being based on psychological capital and psychological flexibility considering the mediating 

role of mindfulness in master's students of psychology. 

Methods: This study was analytical with a correlational plan and was conducted based on path analysis. The statistical population of the study 
consisted of all master's students of psychology who were studying in the Science Research Branch of Islamic Azad University in Tehran, Iran, 

during the academic year of 2019–2020. A total of 150 students were selected through convenience sampling. The participants responded to 

Psychological Well–Being Scale (Ryff, 1989), Cognitive Flexibility Inventory (Dennis et al., 2010), Psychological Capital Questionnaire 
(Luthans et al., 2007), and Five Fact Mindfulness Questionnaire (Baer et al., 2006). In the present study, descriptive statistics were used to 

categorize the personal characteristics of the respondents to calculate the frequency, percentage, mean and standard deviation. Regarding the 

inferential statistics, the Pearson correlation coefficient and path analysis model were used to investigate the relationship between variables. Data 
analysis was done using SPSS version 26 and SmartPLS version 3.20 software, and the significance level of all tests was considered 0.05. 

Results: The results showed that the direct path coefficient between psychological flexibility and psychological well–being was positive and 

significant (p<0.001, β=0.352); the direct path coefficient between psychological capital and psychological well–being was positive and 
significant (p<0.001, β=0.369), and the direct path coefficient between mindfulness and psychological well–being was positive and significant 

(p=0.006, β=0.230). The direct path coefficient between psychological flexibility and mindfulness was positive and significant (p=0.001, 

β=0.385) and the direct path coefficient between psychological capital and mindfulness was positive and significant (p<0.001, β=0.477). Also, 
the coefficient of the indirect path between psychological flexibility and psychological well–being with the mediation of mindfulness was 

positive and significant (p=0.001, β=0.088) and the coefficient of the indirect path between psychological capital and psychological well–being 

with the mediation of mindfulness was positive and significant (p<0.001, β=0.109). The model had an acceptable fitting for the purpose which 
was based on R2

α=0.803, Q2=0.776, and GOF=0.808 indices.  

Conclusions: Based on the findings, psychological flexibility and psychological capital directly and through the mediation of mindfulness play 
an effective role in improving the psychological well–being of Psychology master's students.  

Keywords: Psychological flexibility, Psychological well–being, Mindfulness, Psychological capital. 
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  ۹۲1(:۲1)؛ 1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 رویرهش برخط انتشار   

 پذیریشناختی و انعطافروان شناختی با سرمایٔهروان مدل تحلیل مسیر ارتباط بهزیستی ارائٔه
 شناسیارشد روانآگاهی در دانشجویان کارشناسیشناختی با میانجیگری ذهنروان

 ۳پور کلنادانیعینی، جواد ۲احمد سوری*، 1الهه مهدی

 سندگانینو حاتیوضت

 ؛ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران شناسی شخصیت، دانشکدٔهگروه روان. 1
 ؛شناسی تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایراندانشیار روان. ۲
 تی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.شناسی تربیاستادیار روان. ۳
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 دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۴۰۱ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که

 
 دهیچک

زیربنایی برای رهایی از مشکالت ذهنی و روانی  یعنوان عاملآگاهی بهذهنو  رودشمار میبههای پیشرفت و توسعه در هر کشوری لفهؤشناختی از مروان بهزیستی زمینه و هدف:
شناختی با میانجیگری وانپذیری رشناختی و انعطافروان شناختی با سرمایٔهروان مدل تحلیل مسیر ارتباط بهزیستی پژوهش حاضر با هدف ارائٔه ،شود. در این راستامحسوب می

 شد. نجامشناسی اارشد روانآگاهی در دانشجویان کارشناسیذهن
شناسی مشغول به ارشد رواندانشجویان کارشناسیرا هدف  جامعٔه .بر تحلیل مسیر اجرا شدبا طرح همبستگی مبتنیبود و تحلیلی  پژوهش حاضر از نوعروش  بررسی:روش

عنوان نمونه انتخاب شدند. گیری دردسترس بهروش نمونهها بهنفر از آن 1۵۰که  تشکیل دادندتحقیقات تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  1۳۹۸-۹۹تحصیل در سال 
 سرمایٔه نامٔه(، پرسش۲۰1۰ و همکاران، شناختی )دنیسروان پذیریافانعط نامٔه(، پرسش1۹۸۹ ،شناختی )ریفروان بهزیستی مقیاس ،پژوهش هایدادهگردآوری  هایابزار
ن و مدل تحلیل مسیر وضریب همبستگی پیرساز ها ( بود. برای تحلیل داده۲۰۰۶ ،آگاهی )بائر و همکارانعاملی ذهنپنج نامٔه( و پرسش۲۰۰۷ ،ز و همکاراننلوتا)شناختی روان
  در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵ها آزمون سطح معناداری همٔه استفاده شد. ۳٫۲۰نسخٔه  SmartPLSو  ۲۶نسخٔه  SPSSافزارهای نرمکمک به

، ضریب مسیر مستقیم بین (β=۰٫۳۵۲و  p<۰٫۰۰1)شناختی مثبت و معنادار روان شناختی و بهزیستیروان پذیریضریب مسیر مستقیم بین انعطافنتایج نشان داد،  ها:یافته
شناختی مثبت و معنادار روان آگاهی و بهزیستیضریب مسیر مستقیم بین ذهن و (β=۰٫۳۶۹و  p<۰٫۰۰1)شناختی مثبت و معنادار روان شناختی و بهزیستیروان سرمایٔه

(۰٫۰۰۶=p ۰٫۲۳۰و=β) ۰٫۰۰1)آگاهی مثبت و معنادار شناختی با میانجیگری ذهنروان شناختی و بهزیستیروان پذیریهمچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین انعطاف. بود=p 
های شاخص .(β=۰٫1۰۹و  p<۰٫۰۰1)آگاهی مثبت و معنادار بود شناختی با میانجیگری ذهنروان شناختی و بهزیستیروان و ضریب مسیر غیرمستقیم بین سرمایٔه (β=۰٫۰۸۸و 

 .بودکه مدل از قدرت برازش مناسبی برخوردار  بودگویای آن  OFG=۸۰۸٫۰و  2Q=۷۷۶٫۰و  α2R=۸۰۳٫۰نکویی برازش 
آگاهی نقش مؤثری در بهبود بهزیستی ازطریق میانجیگری ذهن نیزطور مستقیم و هشناختی بروان پذیری و سرمایٔهانعطاف شود،نتیجه گرفته می هابراساس یافته گیری:نتیجه
 ند. کشناسی ایفا میارشد روانشناختی دانشجویان کارشناسیروان

 شناختی.روان آگاهی، سرمایٔهشناختی، ذهنروان شناختی، بهزیستیروان پذیریانعطاف ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
سوم مستلزم تغییر رویکرد بدبینانه به  رشد و خودشکوفایی در هزارٔه

منظور مثمرثمرکردن زندگی افراد است. در این راستا بینانه بهخوش
های فرد و نگاه علمی به با تمرکز بر توانمندی 1گراشناسی مثبتروان

بنابراین در  ؛کوشدشناخت، درجهت شکوفاشدن استعدادهای وی می
های کمبودهای روان و کاستی جای تأکید برگرا بهشناسی مثبتروان

وجوه مثبت و نقاط  یها به شناخت و ارتقارفتاری و ترمیم یا درمان آن
 گرا در حوزٔهشناسی مثبت. گسترش روان(1شود )میقوت فرد تأکید 

بهینه از  در استفادٔه چشمگیریهای تحقیق و کاربرد منجربه دگرگونی
شده  ۲ود کیفیت زندگیشناختی و درنتیجه بهبهای مثبت روانظرفیت

در این زمینه  شدهیکی از مفاهیم بحث ۳شناختیروان است. بهزیستی
شناختی حالتی از روان مطرح شد؛ بهزیستی  4است که توسط ریف

بیمارنبودن است.  بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفا  
یافتن معنای قابلیت توسعهشناختی به ییندافر ،شناختیروان بهزیستی

 ،که رضایت از زندگی و عملکرد بهینه استتمام استعدادهای فرد 
 مؤلفٔه ششدارای  رود؛ همچنینشمار میبههای اصلی آن نشانه

 )احساس شایستگی در مدیریت محیط پیرامون فرد(، رشد 5استقالل
ن )تداوم رشد(، روابط مثبت  6شخصی )روابط گرم با   ۷با دیگرا

د د  ۸دیگران(، زندگی هدفمن  ۹)یافتن معنا در زندگی(، پذیرش خو
)توانایی ایجاد   1۰)نگرش مثبت به زندگی خود( و تسلط بر محیط

 (. 1محیطی مناسب( است )
محوریت آن عواطف مثبتی  و استشناختی حالتی درونی روان بهزیستی

است که فرد سطوح مختلفی از آن را در لحظات مختلف به فراخور 
(. در توجیه نظری این ۲د )کنا تجربه میهشرایط خود در تمام حوزه

نیازها گویای  یارضا نظریٔه است: مفهوم از سه نظریه بهره گرفته شده
شناختی منجربه بهزیستی در منطقی نیازهای روان یآن است که ارضا

افراد زمانی که درگیر فعالیت  کند،بیان میفعالیت  نظریٔه ؛شودفرد می
 ؛برندسر میهو در بهزیستی ب کنندمیمعنادار شوند، احساس شادی 

 کند. در این نظریهمیای که از توجیه شخصیتی و ژنتیکی استفاده نظریه
ای و گذرا در میزان بهزیستی و د گرچه تغییرات لحظههستن معتقد

های ژنتیکی که در تمام عمر و اثر مؤلفه گذارد،می سالمت افراد اثر
جود دارد، در تعیین بهزیستی امری باوجود تغییر در شرایط و نوسانات و

لحاظ اهمیت شناختی بهروان (. مفهوم بهزیستی۳ثابت شده است )
 پردازان و کارگزاران عرصٔهنظریه مدنظرفردی و جمعی بسیار 

های و تبیین قرار دارد 11شناسی سالمتص روانخصوهشناسی بروان
در  .تشریح و تبیین عوامل دخیل در آن ارائه شده است برایمتنوعی 

                                                      
1. Positive psychology 
2. Quality of life 
3. Psychological well-being 
4. Ryff  
5. Autonomy 

6. Personal growths 
7. Positive relation with others 
8. Purpose in life 
9. Self-acceptance 

10. Environment mastery 
11. Health psychology 
12. Psychological flexibility 

شناختی بر نقش عوامل فردی تأکید راستای تبیین این مفهوم روان
 .شودمیبیشتری 
اخیر توجه بسیاری را به  که در چهار دهٔه 1۲شناختیروان پذیریانعطاف

 یکی از مفاهیمی است که احساس بهزیستی است، خود جلب کرده
دهد؛ این سازه که میزان ارزیابی فرد تأثیر قرار میرا تحت شناختیروان
، توانایی شناخت کلی شودمیبودن شرایط تعریف شدنیکنترل بارٔهدر

شناختش  دهد ومیهای چندگانه را به فرد امکان پذیرفتن ایده واست 
های دهد تا به تغییرات محیط پاسخپذیر تغییر میطور انعطافهرا ب

 14کنترل، 1۳هاجایگزین مؤلفٔه سه. این مفهوم دارای (۴) دسازگار ده
ای در جایگاه ویژه و است 15هایی برای رفتارهای انسانیجایگزینو 

چراکه در شرایط دشوار  دارد؛شناختی های مثبت روانبین ظرفیت
شود. یندی پویا منجربه ایجاد سازگاری و انطباق مثبت میاعنوان فربه

 و بر پذیرششناختی هدف درمان مبتنیروان پذیریافزایش انعطاف
د یتعهد که ذهن و بر پذیرشدرمان مبتنی .است  16تعه  1۷آگاه

شناختی ای از مداخالت روان، گونهرودشمار میبهای از آن زیرمجموعه
طی آن از فرایندهای توجه، آگاهی، پذیرش، تعهد و نیز تغییر  واست 

 .(۴شود )شناختی استفاده میانرو پذیریرفتار برای حصول انعطاف
ست از توانمندی ا شناختی عبارتروان پذیریبر این اساس انعطاف
که حاضر و نیز تغییر رفتار یا اصرار بر آن، وقتی برای ارتباط با لحظٔه

(. نتایج ۵دارد )های خود گام برمیفرد درجهت باورها و ارزش
بر بهبود و را شناختی نروا پذیریها وجود اثرات مفید انعطافپژوهش
که این ارتباط پیامدهای  است شناختی تأیید کردهروان بهزیستی یارتقا
 (.۶کند )های درمانی موج سوم را پشتیبانی میمدل

 دربارٔهپذیر گرا و انعطافای، واقعحالتی توسعه 1۸شناختیروان سرمایٔه
احساس  شناختی مفهوم دیگری است کهروان سرمایٔه است.زندگی 
 دهد؛ لوتانز سرمایٔهتأثیر قرار میشناختی را تحتروان بهزیستی

 پیوسته از چهار مؤلفٔههمهای ترکیبی و بشناختی را سازهروان
د ،شناختیادراکی ری اهداف و دستیابی به ی)پشتکار در پیگ  1۹امی

های حال و موقعیت بارٔه)ایجاد اسناد مثبت در ۲۰بینیموفقیت(، خوش
ها برای موفقیت در انجام )باور به توانایی  ۲1، خودکارآمدیآینده(

)ظرفیت بازگشت به سطح معمولی   ۲۲آوریوظایف معین( و تاب
این  ؛کندعملکرد و حتی ارتقا از آن در شرایط دشوار( تعریف می

تعاملی و ارزیابانه به زندگی فرد معنا و مفهوم  یینداها در فرمؤلفه
، دهدمی رای تغییر شرایط ناگوار تداومبرا های وی کوشش بخشد،می

 منظوربهو مقاومت و سرسختی را  سازدمیاو را برای عمل آماده 
  ٔبنابراین سرمایه ؛(۴د )کنشده، تضمین میدستیابی به اهداف تعیین

13. Alternatives 
14. Control 
15. Alternatives for human behaviors 
16. Acceptance and Commitment Treatment (ACT) 
17. Mindfulness 

18. Psychological capital 
19. Hope 
20. Optimism 
21. Self-efficasy 

22. Resiliency 
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۳ 

 ،ستاچه کسی »کند که شناختی فرد را به این چالش دعوت میروان
 روازاین ؛«ممکن( )خود ،خواهد بشودچه کسی می»و « واقعی( )خود

 ۲اجتماعی  ٔ دانم( و سرمایه)چیزی که می 1انسانی چیزی فراتر از سرمایٔه
گاهی که  استشناسم( )افرادی که می و او را درجهت حصول خودآ

کند. نتایج موفقیت در دستیابی به اهداف است، هدایت می الزمٔه
 یتسهیل ارتقادر را  شناختیروان  ٔها نقش مؤثر سرمایهپژوهش
 کند که بهزیستیشناختی تأیید کرده و تصریح میروان بهزیستی

 نقش سرمایٔه وپذیرد شناختی نخست از عوامل فردی تأثیر میروان
 (. ۳،۷شناختی در این بین برجسته است )روان

اهمیت  در زمینٔهشناختی معنوی و فلسفی، های روانازطرفی اکثر سنت
شناختی بحث روان بهزیستی یظ و ارتقاکیفیت هشیاری در حف

شناسی غرب به روان ۳زینکابات آگاهی که توسط جانذهن .اندکرده
 رودشمار میبهراه یافت، نوعی از هشیاری با قابلیت توسعه و یادگیری 

قرار  مدنظرشناختی فراوان روان که نقش آن در دستیابی به بهزیستی
گاهی غیرقضاوتی و آگاهی را حذهن .(۸گرفته است ) التی از آ

ها، اند که شامل هیجانحاضر تعریف کرده لحظٔه غیرواکنشی در تجربٔه
ها، های بیرونی ازجمله دیدنیبدنی و محرک ساتها، احساشناخت
 ،(. بر این اساس بائر و همکاران۹شود )ها میها و چشیدنیشنیدنی

 5یرونی(، توصیف)پرداختن به تجارب درونی و ب 4مشاهده پنج مؤلفٔه
گاهانه گذاری کالمی تجارب درونی(، عمل)توانایی نام )حضور در  6آ

 پرتی و اشتغال به افکار گذشته و آینده(، عدمجای حواسهلحظه ب
 ۸واکنش افکار و احساسات( و عدم دربارٔهبودن )غیرقضاوتی ۷قضاوت

گاهی از افکار و هیجان ها( را ها بدون ستیز یا تأثیرپذیرفتن از آن)آ
(. عناصر شناختی و 1۰،11نقل از بهآگاهی مطرح کردند )برای ذهن

ظرفیت آگاهی از افکار  با هدف توسعٔه ،آگاهیبر ذهنهای مبتنیمراقبه
انی ها بدون اقدام جبرساز و نیز توانایی رهایی از آنو احساسات آشفته

های درونی آگاه واقعیتای که افراد ذهنگونههب ؛ندنکها را یکپارچه میآن
و در مواجهه با هجوم گسترده  کنندمیو بیرونی را بدون تحریف درک 

(. ۸ای دارند )ها توانمندی گستردهها و تجربهاز تفکرات، هیجان
پارامترهای  آن با آگاهی و رابطٔهذهن ای به مقولٔهامروزه توجه فزاینده

 شده استشناختی های مثبت روانشخصیتی و تأثیر آن بر بهبود ظرفیت
و تحقیقاتی در این زمینه در جوامع آماری مختلف صورت گرفته است. 

 آگاهی و بهزیستیآزمون تجربی اثربخشی و ارتباط ذهن دربارٔهتاکنون 
د که ها گویای آن بونتایج پژوهش است. هایی شدهشناختی تالشروان
دهد و به فرد فرصت می کندمیآگاهی به آرام نگهداشتن ذهن کمک ذهن

، ادراک کند و از قضاوت انتقادی اجتناب استگونه که تا رویدادها را آن
آگاهی فرد را از فشار افکار و رفتارهای ناسالم ذهن بنابراین ؛(1۰د )ورز

براین بنا ؛دهدو رفتارهای خودتنظیم را افزایش می کندمیرها 
 پذیرییندهای توجه به عملکرد و انعطافاآگاهی با پیشرفت فرذهن
دارد و منجربه بهبود تعادل روانی و  نزدیک یشناختی ارتباطروان

از طرف دیگر در  (.1۰،1۲شود )شناختی میروان بهزیستی
تأثیر مثبت و کارایی درازمدت ، های مختلف بالینی و غیربالینیموقعیت

                                                      
1. Human capital 
2. Social capital 
3. Kabat-Zinn 
4. Observation 
5. Description 

های عنوان یکی از درمانآگاهی بهبر ذهنمبتنیرویکردهای 
 پذیریرفتاری موج سوم با محوریت گشودگی ذهنی، بر انعطافشناختی
 (. 1۳شناختی به تأیید رسیده است )روان شناختی و سرمایٔهروان

شناختی نیاز اساسی شهروندان عصر حاضر روان حال بهزیستی
های زیادی صرف تأمین ه هزینهای که هرسالگونههباست؛ محسوب شده 

دن کرشود و سازمان بهداشت جهانی نیز بر شناسایی و فراهمآن می
دستیابی و  همچنین ؛(۶،1۴ساز آن تأکید دارد )عوامل زمینه

گیری و ساز شکلکردن این مهم، مستلزم شناسایی عوامل زمینهعملیاتی
مدل  هدف ارائٔهحاضر با  مطالعٔه رواست؛ ازاینآن  یبهبود و ارتقا

پذیری شناختی و انعطافروان  ٔشناختی با سرمایهروان ارتباطی بهزیستی
ارشد آگاهی در دانشجویان کارشناسیشناختی با میانجیگری ذهنروان
 شناسی اجرا شد. روانرشتٔه 

 بررسیروش 2
بر با طرح همبستگی مبتنیبود و تحلیلی  پژوهش حاضر از نوعروش 

تمام دانشجویان را پژوهش  جامعٔه شد.تحلیل مسیر اجرا 
 1۳۹۷-۹۸شناسی ورودی سال تحصیلی روان ارشد رشتٔهکارشناسی

که در  تشکیل دادندتحقیقات تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 
براساس مدل  .مشغول به تحصیل بودند 1۳۹۸-۹۹سال تحصیلی 

ش کالین که و با استناد به رو 1شده در شکل مفهومی پژوهش ارائه
کند نمونه را برای هر متغیر در تحلیل مسیر توصیه می بیستحداقل 

گیری دردسترس روش نمونهپژوهش به نفر از جامعٔه 1۵۰(، 1۵)
ها برای ورود های انتخاب آزمودنی. مالکندعنوان نمونه انتخاب شدبه

ارشد ورودی سال دانشجوی کارشناسی عبارت بود از:به طرح پژوهش 
تحقیقات تهران در و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  1۳۹۷-۹۸

 ؛1۳۹۸-۹۹اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی  ؛شناسیروان رشتٔه
های تمایل به حضور در طرح پژوهشی. مالک ؛سال ۲۲سنی  دامنٔه

به حضور در طرح  نداشتنتمایل، ها از طرح پژوهشخروج آزمودنی
دادن به نامه و رونددار پاسخهر چهار پرسش نکردنپژوهش، تکمیل

 . بودها الؤس
تمامی افراد در صورت  :مالحظات اخالقی پژوهش به این شرح بود

به افراد این اطمینان داده شد که  ؛ندکردتمایل در پژوهش مشارکت 
برای امور پژوهشی استفاده  اطالعات محرمانه هستند و صرفا  همٔه
نام و نام خانوادگی و  منظور رعایت حریم خصوصی،به شوند؛می
 کنندگان ثبت نشد. گونه کد شناسایی شرکتهیچ

  کار رفت.بههای ذیل نامهها پرسشبرای گردآوری داده
کوتاه است، که فرمی  مقیاساین  :۹شناختیروان بهزیستی مقیاس-

(. این مقیاس 1۶طراحی شده است ) 1۹۸۹توسط ریف در سال 
 ای دارد و بهزیستیدرجهپنج ماده در سطح سنجش لیکرت هیجده
مثبت با دیگران،  پذیرش خود، رابطٔه حیطٔه شششناختی را در روان

خودمختاری، زندگی هدفمند، رشد شخصی و تسلط بر محیط 
 ۹۰تا حداکثر  1۸این مقیاس از حداقل  نمرٔه د. دامنٔهکنگیری میاندازه

6. Acting with awareness 
7. Accept without judgment 
8. Non reactivity to inner experience 
9. Psychological Well-being (PWB) Scale 
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۴ 

تر یشناختی بشمبین بهزیستی روان این مقیاستر در یشنمرات ب است.
تحلیل  ازطریق مقیاس را. ریف اعتبار و روایی (1۶) در فرد است

مقیاس درونی  تأییدی سنجید و تأیید کرد. همسانیاکتشافی و  عاملی
همچنین  (.1۶دست آورد )به ۰٫۷۸کرونباخ  یرا نیز توسط ضریب آلفا

در نوسان بود  ۰٫۸۹تا۰٫۷۰همبستگی فرم کوتاه با مقیاس اصلی از 
را براساس مقیاس پایایی کل  ،(. در ایران خانجانی و همکاران1۶)

های پذیرش مقیاسو برای هریک از خرده ۰٫۷1کرونباخ  یضریب آلفا
مثبت با دیگران  ، رابطٔهα=۰٫۷۶، تسلط محیطی α=۰٫۵1خود 
۰٫۷۵=α۰٫۵۲ف در زندگی ، داشتن هد=α ۰٫۷۳، رشد شخصی=α  و

گزارش کردند. همچنین روایی همگرا و واگرای این  α=۰٫۷۲استقالل 
نگر، استرس، مثبت هایدن با مقیاسکرمقیاس را ازطریق همبسته
 -۰٫۳۵و  -۰٫۳۰، -۰٫۳۴، ۰٫۳۶ترتیب اضطراب و افسردگی به

تأییدی سنجیدند  دست آوردند و روایی سازه را توسط تحلیل عاملیهب
، FIG۲برای شاخص  FIC1 ،۹۵٫۰برای شاخص  ۹۵٫۰صورت هو ب
 MSEAR4برای شاخص  ۰۲۵٫۰و   GFIA۳ برای شاخص ۹۴٫۰

 (.1۷گزارش کردند )
یروان پذیریانعطاف نامٔهپرسش- توسط  نامهاین پرسش: 5شناخت

 بیستنامه این پرسش (.1۸تهیه شد ) ۲۰1۰دنیس و همکاران در سال 
 پذیریای دارد و انعطافدرجهپنجماده در سطح سنجش لیکرت 

هایی برای ها، کنترل و جایگزینجایگزین حیطٔه سهشناختی را در روان
از  نامهاین پرسش نمرٔه د. دامنٔهکنگیری میرفتارهای انسانی اندازه

نامه مبین پرسشاین تر در یشنمرات ب است. 1۰۰تا حداکثر  ۲۰حداقل 
 .(1۸) تر استیشتر و اجتناب تجربی بکمشناختی پذیری روانانعطاف
 ینامه را توسط ضریب آلفادرونی پرسش همسانی و همکاران دنیس

هایی و جایگزین α=۰٫۸۴، کنترل α=۰٫۹1ها کرونباخ برای جایگزین
روش بهرا نامه و پایایی پرسش α=۰٫۹1برای رفتارهای انسانی 

 ۰٫۷۵و  ۰٫۷۷، ۰٫۸1 های مذکورمقیاسرای خردهب ترتیببازآزمایی به
 نامٔهنامه با پرسشزمان این پرسشدست آوردند. همچنین روایی همهب

ک با مقیاس را و روایی همگرای آن  -۳۹٫۰را   6افسردگی ب
که در  گزارش کردند ۷۵٫۰ ۷شناختی مارتین و رابینروان پذیریانعطاف
 کهندانی و ابوالمعالی ،(. در ایران1۸معنادار بود ) p<۰٫۰۰1سطح 

 ینامه را براساس ضریب آلفاپرسشاین درونی  الحسینی همسانی
دست هب ۰٫۷1براساس روش بازآزمایی  آن راو پایایی  ۰٫۹۰کرونباخ 
نامه را ازطریق پرسش یضرایب روایی همگرا و واگرا همچنین ؛آوردند
افسردگی بک  نامٔهپرسشو   ۸آوریتابکردن آن با مقیاس همبسته

  (.1۴) گزارش کردند -۰٫۵۰و  ۰٫۶۷ترتیب برابر با به
لوتانز و نامه توسط این پرسش : ۹شناختیروان  ٔ سرمایه نامٔهپرسش-

ماده در  ۲۴نامه این پرسش. (1۹)طراحی شد  ۲۰۰۷در سال  همکاران
شناختی را در روان ای دارد و سرمایٔهدرجهپنجسطح سنجش لیکرت 

گیری آوری اندازهبینی، خودکارآمدی و تابامید، خوش حیطٔه چهار
 1۲۰تا حداکثر  ۲۴از حداقل نامه پرسشاین  اتنمر د. دامنٔهکنمی

                                                      
1. Comparative fit index 
2. Goodness of fit index 
3. Adjusted goodness of fit index 
4. Root mean square error of approximation 
5. Cognitive Flexibility Inventory (CFI) 
6. Beck Depression Inventory 
7. Martin & Robin's Psychological Flexibility Scale  

تر یششناختی بروان مبین سرمایٔهنامه پرسشتر در این یشنمرات باست. 
ط نامه را توسز و همکاران روایی پرسشنلوتا (.1۹) در فرد است
دو، شاخص کای و مقدار آمارٔه ندتأییدی سنجید تحلیل عاملی

RMSEA  و شاخصCFI دست هب ۰٫۹۷و  ۰٫۰۸، ۲۴٫۶ترتیب را به
کرونباخ  ینامه را نیز توسط ضریب آلفادرونی پرسش آوردند. همسانی

نوران و یونسی اعتبار و  قدیمی ،(. در ایران1۹دست آوردند )هب ۰٫۸۸
و مقدار  ندرا توسط تحلیل عاملی تأییدی سنجیدنامه روایی پرسش

، CFI، شاخص RMSEAآزادی، شاخص  دو به درجٔهکای آمارٔه
، ۹۹٫۰، ۰۳۷٫۰، ۶۸۲٫1ترتیب را به FIN1۰و شاخص  FIGشاخص 
 همسانی ،منظور بررسی پایایی. همچنین بهگزارش کردند 1٫۰۰و  1٫۰۰

و برای  ۰٫۹۴کرونباخ  ینامه را براساس ضریب آلفادرونی پرسش
و  α=۰٫۸۷آوری ، تابα=۰٫۷۷بینی ، خوشα=۰٫۸۲های امید مؤلفه

و ضریب روایی همگرای محاسبه کردند  α=۰٫۸۵خودکارآمدی 
دست هب ۰٫۸1۲شناختی ریف روان نامه را با مقیاس بهزیستیپرسش

 (. ۲۰آوردند )
بائر و نامه توسط این پرسش : 11آگاهیعاملی ذهنپنج نامٔهپرسش-

ماده در  ۳۹نامه این پرسش. (۲1)طراحی شد  ۲۰۰۶در سال  همکاران
 حیطٔه پنجآگاهی را در ای دارد و ذهندرجهپنجسطح سنجش لیکرت 

مشاهده، توصیف، اقدام آگاهانه، عدم قضاوت و عدم واکنش 
تا حداکثر  ۳۹از حداقل  نامهپرسشاین  نمرٔه د. دامنٔهکنگیری میاندازه
تر در یشآگاهی بمبین ذهننامه این پرسشتر در یشبنمرات  است. 1۹۵

 را ازطریقنامه (. بائر و همکاران اعتبار و روایی پرسش۲1) فرد است
های درونی مؤلفه اکتشافی و تأییدی سنجیدند. همسانی تحلیل عاملی

 ۰٫۹1تا۰٫۷۵ کرونباخ در گسترٔه ینامه را نیز توسط ضریب آلفاپرسش
دست آوردند هب ۰٫۳۴تا۰٫1۵ا را در طیفی بین هو همبستگی بین عامل

منظور (. در ایران سجادیان به۲1دار بود )امتوسط و معن گیکه در هم
نامه ضرایب روایی همگرا و واگرای آن را با بررسی روایی پرسش

های فراخلق محاسبه های افسردگی، رضایت از زندگی و ویژگیمقیاس
منظور دست آمد. بههب ۰٫۵۸۸و  ۰٫۲۵۷، -۰٫۴۲۴ترتیب که به کرد

درونی آن را براساس ضریب  نامه همسانیبررسی پایایی این پرسش
گزارش  ۰٫۸۳تا۰٫۵۵ ها در گسترٔهو برای مؤلفه ۰٫۸1کرونباخ  یآلفا

بازآزمون در روش آزمونها بههمچنین ضریب پایایی مؤلفه کردند؛
 (. ۲۲قرار داشت ) ۰٫۷۴تا۰٫۵۷ ٔهگستر

بندی مشخصات فردی در پژوهش حاضر آمار توصیفی برای دسته
فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار  منظور محاسبٔهگویان بهپاسخ

اسمیرنف لموگروفوآمار استنباطی از آزمون ک کار رفت. در حیطٔههب
ن و مدل وپیرسها و از ضریب همبستگی بودن دادهبرای تشخیص نرمال

بین متغیرها استفاده شد. در راستای  تحلیل مسیر برای بررسی رابطٔه
های میانگین واریانس برازش الگوی پیشنهادی، شاخص

8. Resilience Scale  
9. Psychological Capital Questionnaire (PCQ) 
10. Normed fit index  
11. Five Fact Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 
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۵ 

 ۳(، ضریب پایایی ترکیبیα) ۲کرونباخ ی(، آلفاVEA) 1شدهاستخراج
(RCن ر-(، ضریب استونα2R)  4(، ضریب تعیی ( و 2Q)  5گیس

که میانگین درصورتی شد؛بررسی  (OFG)  6شاخص نکویی برازش
مدل تأیید  یروایی همگرا ،باشد ۰٫۵شده بیشتر از واریانس استخراج

 ،باشد ۰٫۷کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بیشتر از  یآلفا اگر شود.می
، ۰٫۷که ضریب تعیین بیشتر از درصورتی ؛درستأیید میبه پایایی مدل 

خص نکویی برازش و شا ۰٫۳۵گیسر بیشتر از -ضریب استون
(GOF)  یافته و کارایی بودن مدل برازشمناسب ،باشد ۰٫۳۶بیشتر از

آزمون  . همچنین معناداری مسیرهای مدل ازطریق آمارٔهشودمیآن تأیید 

آزمون  آمارٔه اگر؛ شدسنجیده  β ضرایب تأثیر مسیر ازطریق آمارٔه تی و

معناداری مسیر تأیید  ،باشد -1٫۹۶یا کمتر از  1٫۹۶بیشتر از  تی
بین متغیرها مشخص  و برمبنای ضرایب تأثیر مسیر رابطٔه شودمی

 SPSSافزارهای ز نرمبا استفاده اها تحلیل دادهود. تجزیهشخواهد 
و سطح  صورت گرفت ۳٫۲۰نسخٔه  SmartPLSو  ۲۶نسخٔه 

مدل مفهومی  باتوجه بهدر نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵ها آزمون معناداری همٔه
 ۷زاددر پژوهش حاضر متغیرهای برون ،1شده در شکل پژوهش ارائه

، ۸بینشناختی نقش پیشروان  ٔشناختی و سرمایهروان پذیریانعطاف
دمتغیر درون کروان بهزیستی  ۹زا و متغیر   1۰شناختی نقش مال

داشت. 11آگاهی نقش میانجیذهن

 آگاهیشناختی با میانجیگری ذهنروان شناختی و سرمایٔهروان پذیریشناختی براساس انعطافروان مدل مفهومی تبیین تغییرات بهزیستی .1شکل 

 هایافته 3
درصد( ۲۸٫۷نفر ) ۴۳ شدهبررسی نفر نمونٔه 1۵۰از در این پژوهش 

 ۶۲درصد( مجرد و ۵۲٫۷نفر ) ۷۹درصد( زن، ۷1٫۳نفر ) 1۰۷مرد و 
درصد( سایر ۶٫۰نفر ) ۹بودند و  درصد( متأهل۴1٫۳نفر )

 ۳۰درصد( کمتر از ۳۲٫۷نفر ) ۴۹سن های تأهل را داشتند. وضعیت

درصد( 1۲٫۰نفر ) 1۸سال،  ۴۰تا۳۰درصد( بین ۵۲٫۰نفر ) ۷۸سال، 
که  بودسال  ۵۰درصد( بیشتر از ۳٫۳نفر ) ۵سال و  ۵۰تا۴۰بین 

. آمددست سال به ۳۴٫۸۶۰±۸٫۷۵1ها انحراف معیار سنی آن±میانگین
ارائه شده است. 1های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول کمیت

 

 (n=1۵۰توصیف متغیرهای پژوهش ) .1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
 اسمیرنفلموگروفوآزمون ک

 مقدار احتمال آزمون آمارٔه
 ۰٫۰۷۸ 1٫۲۷۳ ۰٫۵۴۲ ۳٫۶۳1 شناختیبهزیستی روان

 ۰٫11۷ 1٫1۹1 ۰٫۸1۲ ۳٫۶۴۵ شناختیپذیری روانانعطاف
 ۰٫1۶۹ 1٫1۲۴ ۰٫۷۴۸ ۳٫۶۶۲ شناختیروان سرمایٔه

 ۰٫1۲۰ 1٫1۸۷ ۰٫۷۴۹ ۳٫۵۴۸ آگاهیذهن

بودن متغیرهای پژوهش آزمون منظور بررسی نرمالبه
این آزمون برای  ،1جدول  باتوجه بهاسمیرنف اجرا شد؛ لموگروفوک

بودن متغیرها رد نشد نرمال بنابراین ؛متغیرهای پژوهش معنادار نبود

(۰٫۰۵<p.) بین متغیرهای حاضر در  در ادامه برای شناسایی رابطٔه
 ۲که نتایج آن در جدول  کار رفتبهن وضریب همبستگی پیرس ،مدل

 ارائه شده است.

 (n=1۵۰ن متغیرهای پژوهش )وماتریس همبستگی پیرس .۲جدول 
 ۴ ۳ ۲ 1 متغیر

    - شناختی. بهزیستی روان1
   - ۷۸۶٫۰** شناختیپذیری روان. انعطاف۲

  - ۸۰۹٫۰** ۸۶۵٫۰** شناختیروان . سرمایٔه۳
 - ۸۸۲٫۰** ۷۹۸٫۰** ۸۵۹٫۰** آگاهی. ذهن۴

**p ۰۵۰٫۰>  

                                                      
1. Average variance extracted 
2. Cronbach's alpha 
3. Composite reliability 
4. Coefficient of determination 

5. Aston-Gaser index 

6. Goodness of fit index 
7. Exogenous variable 
8. Predictor variable 
9. Endogenous variable 
10. Criterion variable 
11. Mediator variable 
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 مستقیم و معناداری بین بهزیستی رابطٔه ،۲جدول  براساس
شناختی و روان شناختی، سرمایٔهروان پذیریشناختی با انعطافروان
آگاهی با مستقیم و معناداری بین ذهن آگاهی و نیز رابطٔهذهن

 شناختی و بهزیستیروان شناختی، سرمایٔهروان پذیریانعطاف
 .(. در ادامه تحلیل مسیر اجرا شدp<۰٫۰۵)شناختی وجود داشت روان

 ارائه شده است. ۳های نکویی برازش مدل در جدول شاخص

 های نکویی برازش مدلشاخص .۳جدول 

 متغیر
میانگین واریانس 

 شدهاستخراج
 یآلفا

 کرونباخ
پایایی 
 ترکیبی

ضریب 
 تعیین

شاخص 
 گیسر-استون

 شاخص
GOF 

 ۰٫۷۷۶ ۰٫۸۰۳ ۰٫۹۲۳ ۰٫۸۹1 ۰٫۵1۶ شناختیروانبهزیستی 

۰٫۸۰۸ 
 - - ۰٫۹۵۷ ۰٫۹۵۰ ۰٫۵۴۵ شناختیپذیری روانانعطاف

 - - ۰٫۹۵۵ ۰٫۹۴۷ ۰٫۵۰۲ شناختیروان سرمایٔه
 ۰٫۴۶۸ ۰٫۶۹۰ ۰٫۹۶۷ ۰٫۹۶۴ ۰٫۵۳۴ آگاهیذهن

های نکویی برازش مدل شاخص تغیرهادر تمام م ،۳جدول  باتوجه به
یافته بودن مدل برازشمناسب بنابراین ؛در وضعیت مطلوبی قرار داشت

ها و ضرایب مسیرهای مستقیم، غیرمستقیم و ها رد نشد. آمارهبا داده
 ارائه شده است. ۴یافته در جدول کل مدل برازش

 یافتهها و ضرایب مسیرهای مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل برازشآماره .۴جدول 

ضریب تأثیر  مسیرها 
 استانداردنشده

انحراف 
 معیار

ضریب تأثیر 
 استانداردشده

 آمارٔه
 آزمون

مقدار 
 احتمال

اثرات 
 مستقیم

 <۰٫۰۰1 ۴٫1۲۰ ۰٫۳۵۲ ۰٫۰۸۴ ۳۰۸٫۰** شناختیروان بهزیستی ←شناختیروان پذیریانعطاف
 <۰٫۰۰1 ۴٫۷۴۲ ۰٫۳۶۹ ۰٫۰۸۳ ۳۴۴٫۰** شناختیروان بهزیستی ←شناختیروان سرمایٔه

 ۰٫۰۰۶ ۲٫۹۸۵ ۰٫۲۳۰ ۰٫۰۸۳ ۲11٫۰** شناختیروان بهزیستی ←آگاهیذهن
 ۰٫۰۰1 ۳٫۴۷۷ ۰٫۳۸۵ ۰٫111 ۳۷۹٫۰** آگاهیذهن ←شناختیروان پذیریانعطاف

 <۰٫۰۰1 ۴٫۳۶۷ ۰٫۴۷۷ ۰٫11۲ ۴۷۰٫۰** آگاهیذهن ←شناختیروان سرمایٔه
اثرات 

 غیرمستقیم
 ۰٫۰۰1 ۲٫۲۵۶ ۰٫۰۸۸ ۰٫۰۳۹ ۰۸۴٫۰** شناختیروان بهزیستی ←آگاهیذهن ←شناختیروان پذیریانعطاف

 <۰٫۰۰1 ۴٫1۹۲ ۰٫1۰۹ ۰٫۰۲۶ 1۰۵٫۰** شناختیبهزیستی روان ←آگاهیذهن ←شناختیروان سرمایٔه

 اثر کل
 ۰٫۰۰۷ ۲٫۲۰۲ ۰٫۴۴۰ ۰٫۰۶۸ ۴۳۴٫۰** شناختیروان بهزیستی ←آگاهیذهن ←شناختیروان پذیریانعطاف

 ۰٫۰۳۰ ۲٫1۸۲ ۰٫۴۷۸ ۰٫۰۴۲ ۴۶۹٫۰** شناختیروان بهزیستی ←آگاهیذهن ←شناختیروان سرمایٔه

آگاهی براساس شناختی با میانجیگری ذهنروان  ٔشناختی و سرمایهروان پذیریشناختی براساس انعطافروان تبیین تغییرات بهزیستی یافتٔهمدل برازش .۲شکل 
 ضرایب استانداردشده

 پذیریضریب مسیر مستقیم بین انعطاف ،۴جدول  باتوجه به
، p<۰٫۰۰1)شناختی مثبت و معنادار روان شناختی و بهزیستیروان

۰٫۳۵۲=β) شناختی و بهزیستیروان سرمایٔه، ضریب مسیر مستقیم بین 
ضریب مسیر  و (p ،۰٫۳۶۹=β<۰٫۰۰1)شناختی مثبت و معنادار روان

شناختی مثبت و معنادار روان آگاهی و بهزیستیمستقیم بین ذهن
(۰٫۰۰۶=p ،۰٫۲۳۰=β) ضریب مسیر مستقیم بین  طور. همینبود

، p=۰٫۰۰1)آگاهی مثبت و معنادار شناختی و ذهنروان پذیریانعطاف
۰٫۳۸۵=β) شناختی و روان  ٔو ضریب مسیر مستقیم بین سرمایه
 دست آمد.هب (p ،۰٫۴۷۷=β<۰٫۰۰1)آگاهی مثبت و معنادار ذهن

شناختی و روان پذیریهمچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین انعطاف
آگاهی مثبت و معنادار شناختی با میانجیگری ذهنروان بهزیستی

(۰٫۰۰1=p ،۰٫۰۸۸=β) و ضریب مسیر غیرمستقیم بین سرمایٔه 
آگاهی مثبت شناختی با میانجیگری ذهنروان شناختی و بهزیستیروان

. درنهایت ضریب مسیر کل (p ،۰٫1۰۹=β<۰٫۰۰1)و معنادار بود 
 پذیریمستقیم و غیرمستقیم( بین انعطاف هاییب مسیرا)مجموع ضر

آگاهی مثبت جیگری ذهنشناختی با میانروان شناختی و بهزیستیروان
و ضریب مسیر کل )مجموع  (p ،۰٫۴۴۰=β=۰٫۰۰۷)و معنادار 

شناختی و روان مستقیم و غیرمستقیم( بین سرمایٔه هاییب مسیراضر
آگاهی مثبت و معنادار شناختی با میانجیگری ذهنروان بهزیستی

(۰٫۰۳۰=p ،۰٫۴۷۸=β) نشان داد،های اخیر یافته .دست آمدهب 
 شناختی و سرمایٔهروان پذیریبین انعطاف آگاهی در رابطٔهذهن
که این  ردشناختی نقش میانجی داروان شناختی با بهزیستیروان
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 میانجیگری جزئی است. مدل نهایی تبیین تغییرات بهزیستی
  ٔ شناختی و سرمایهروان پذیریشناختی براساس انعطافروان
 ارائه شده است.  ۲آگاهی در شکل هنشناختی با میانجیگری ذروان

 بحث ۴
 دهند و سالمتای را تشکیل میهر جامعهدر دانشجویان قشر پویاتر 
روان  سالمت شناسی تاحد زیادی الزمٔهروان روان دانشجویان رشتٔه

های فردی در گرایش رسد تفاوتنظر میسایر اقشار جامعه است. به
روان و  فاکتورهای سالمتکردن سطوح متفاوت افراد برای تجربه

پژوهش حاضر  ،در این راستا .شناختی نقش مهمی داردروان بهزیستی
 شناختی با سرمایٔهروان مدل تحلیل مسیر ارتباط بهزیستی با هدف ارائٔه

آگاهی شناختی با میانجیگری ذهنپذیری روانشناختی و انعطافروان
 را شد.شناسی اجارشد رواندر دانشجویان کارشناسی

 شناختی با افزایش بهزیستیروان پذیریافزایش انعطاف ،نتایج نشان داد
شناختی دانشجویان همراه است. افراد منعطف از وجود استرس روان

آمیز را جای آن شرایط استرسکنند و بهشان اجتناب نمیدر زندگی
 تاسکه دمیرهمچنان ؛گیرنددر نظر می خود فرصتی برای رشد و بالندگی

شناختی و بهزیستی ذهنی در روان پذیریانعطاف»ی با عنوان پژوهش
نوجوانان ترکیه: نقش میانجیگر خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی و 

 ،پذیری فرد بیشتر باشدهرچه انعطاف انجام داد. او دریافت که «عاطفی
در نظر  شدنیعنوان موقعیت کنترلهای سخت را بهتواند موقعیتمی

ر مواجهه با رویدادهای زندگی و رفتار افراد، توانایی چندین د ،گیرد
های سخت بتواند به توجیه جایگزین را داشته باشد و در موقعیت

درنتیجه ظرفیت او در مقابله، سازگاری  ؛های جایگزین فکر کندحلراه
راستا (. هم۲۳تر است )یشهای زندگی بو بهبودی از استرس و دشواری

 تأثیر مراقبٔهارزیابی در پژوهشی با س و همکاران زوالر یافته،با این 
بیان  شدهبودن، بهزیستی ذهنی و استرس ادراکآگاهآگاهی بر ذهنذهن

ند درمقایسه هست شناختی برخوردارروان افرادی که از بهزیستی کردند،
پذیرتر صورت انعطافه، رویدادهای منفی را بویژگیبا افراد فاقد این 

گیرند و مشکالت را اغلب موقتی و محدود تر در نظر مینانهبیو واقع
 (. 1۲دانند )می

 افزایش سرمایٔه، نشان داد ی پژوهش حاضرهاهمچنین یافته
شناختی دانشجویان همراه روان بهزیستی بیشترشدنشناختی با روان

های مثبت ظرفیت افزایشبرای توان میشناختی روان است و از سرمایٔه
سطح زندگی در افراد  ینرخ امید و تالش برای ارتقا بیشترشدن، روانی

مقاومت  بیشترشدنشناختی افراد، روان سالم، افزایش سطح بهزیستی
روانی و تقویت نیروی دفاعی درمقابل استرس و انواع پیشگیری 

شناختی استفاده کرد. در این روان سطح بهزیستی یارتقا منظوربه
م ،راستا شناختی بر روان تأثیر سرمایٔه بررسیهشی با در پژو  1گاتا

فقدان پیوندهای اجتماعی و  دریافت که ،بهزیستی دانشجویان مدیریت
های اجتماعی ازطریق تقویت حاالت روانی منفی منجربه بروز شبکه

شناختی را روان و کاهش بهزیستی شودمیهای روانی در افراد بیماری
 هاییافتهآمده با دسته(. نتایج ب۲۰نقل از بهدر پی خواهد داشت )

شناختی و انسانی، روان مثبت سرمایٔه چهرٔهارزیابی  دربارٔه اکان مطالعٔه

                                                      
1. Gotham  

آگاهی، ذهن»با عنوان  و همکاران گردونپژوهش  و (۲بهزیستی )
تحصیلی: بررسی تفاوت بین دانشجویان  حمایت اجتماعی و انگیزٔه

فقدان  ،ددادننشان  هاآن .(۲۴) راستا استهم «هلندی و آمریکایی
های روابط با دوستان و خویشاوندان، فقدان روابط در انجمن

  ٔ داوطلبانه، نداشتن ارتباط اجتماعی با دیگران که از پیامدهای سرمایه
آورد وجود میهشناختی در فرد است، آثار روانی منفی متعددی را بروان

انتظار علمی زیابی اردر پژوهشی با و کسیدی  (. همچنین پوتز۲،۲۴)
شناختی، حمایت اجتماعی و روان )تحصیلی(، شفقت خود، سرمایٔه

با  تحقیقیدر و همکاران و وو  (۳آموزان )شناختی دانشبهزیستی روان
آوری و سالمت روان در دانشجویان کالج چینی بین تاب رابطٔه بررسی

آوری فرد دربرابر عوامل فشارزا و نیز تاب یبا ارتقا مشخص کردند،
شناختی، از خود مقاومت بسیاری از مشکالت روان ایجادکنندٔهعوامل 
تری از هفرد سطح ب بنابراین ؛دکنها غلبه میو بر آن دهدمینشان 

بین در هر (. افراد خوش۲۵) کندشناختی را تجربه میروان بهزیستی
له ئاین مس ؛ندنکبینی میا پیشرویدادی همیشه بهترین وضعیت ر

قابلیت دفاعی بدن را برای مقابله با شرایط سخت و ناگوار افزایش 
شناختی های مثبت روانشود که فرد ظرفیتدهد و منجربه آن میمی

و  بیشتری هستندبیشتری را درک کند. افرادی که دارای خودکارآمدی 
در نظر  یعنوان چالشههای خود اعتماد دارند، مشکالت را ببه توانایی

در و همکاران  تسلط یابند. در این راستا اسمیت گیرند که باید بر آنمی
شناسی روان بر دورٔهاثرات استحکام شخصیت مبتنیبررسی پژوهشی با 

( و جین و ۲۶مثبت بر شادکامی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی )
سالمت عمومی خودکارآمدی و  مطالعٔه ارزیابیبا  تحقیقیدر  دسای

ند هست قادر زیاد،افراد با خودکارآمدی  کردند،( بیان ۲۷) نوجوانان
ها و رویدادها و موقعیت ندتهدیدهای بالقوه را تحت مهار خود درآور

شناختی روان تبع بهزیستیهروان و ب را اداره کنند و درنتیجه از سالمت
ق خویش را در (. افراد امیدوار نیروهای خال۲۶،۲۷برخوردار شوند )

چیز اندیشند که همهگونه میبرند و اینکار میهبهبود چگونگی زیستن ب
توان تصمیم به نظر از هرگونه شرایط باز هم میپذیر است و صرفچاره

کند که رفتارهای له شخص را یاری میئاین مس ؛تفکر امیدوارانه گرفت
زندگی داشته اعتمادآمیز را برگزیند و احساس بهزیستی و رضایت از 

 باشد.
 آگاهی در رابطٔهتأیید میانجیگری ذهن پژوهش حاضر، از دیگر نتایج
 شناختی با بهزیستیروان شناختی و سرمایٔهروان پذیریبین انعطاف

 در پژوهشی با نوران و یونسی . در این راستا قدیمیبودشناختی روان
آن با  ٔهطو راب شناختیروان ساخت و رواسازی مقیاس سرمایٔهبررسی 

و به آن معنا  بخشدمیآگاهی زندگی را غنا ذهن دریافتند،بهزیستی ذهنی 
 لحظه و ارائٔهبهلحظه شدن با تجربٔهازطریق هماهنگ دهد و این مهممی

انجام  جاهای بینقش ذهن در ایجاد دغدغه بارٔهبینش مستقیم در
ی و افزایش شناختهای منفی رواند و منجربه کاهش نشانهگیرمی

شناختی روان بهزیستی خصوصهشناختی بهای مثبت روانظرفیت
در پژوهشی با عنوان  و همکاران (. از طرف دیگر گردون۲۰شود )می
تحصیلی: بررسی تفاوت بین  آگاهی، حمایت اجتماعی و انگیزٔهذهن»

های افزایش مهارت کردند کهعنوان  «دانشجویان هلندی و آمریکایی
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جای آنکه به رویدادها دهد تا به، به فرد این امکان را میآگاهیذهن
و  گویددهد، با تفکر و تأمل پاسخ  جوابتأمل طور غیرارادی و بیهب

وی را در شناخت، مدیریت و حل تعارضات روزمره تواناتر سازد 
آگاهی بر نظام شناختی و های ذهنمهارت ی(. همچنین ارتقا۲۴)

و گامی مؤثر در افزایش توجه و آگاهی  گذاردمیپردازش اطالعات تأثیر 
شدن تبع آن هماهنگافکار، هیجانات و تمایالت عملی و به دربارٔه

شناختی مثبت و بهبود های روانرفتارهای سازگارانه و حالت
 خواهد بود؛های افراد در مدیریت رفتار در تعامالت اجتماعی قابلیت

 عی و درنتیجه بهبود سرمایٔهاین امر موجب تقویت پیوندهای اجتما
 .شودشناختی میروان

ریزان فرهنگی، آموزش عالی و به برنامه ،آمدهدستهباتوجه به نتایج ب 
شناختی های مثبت روانشود به بهبود ظرفیتنهادهای تربیتی توصیه می

و با طراحی  کنندشناختی توجه روان خصوص بهزیستیبهدانشجویان 
 پذیری و سرمایٔهافزایش انعطاف کاربردی زمینٔه های مفید وبرنامه
 د تا بهزیستیآورنفراهم را آگاهی دانشجویان شناختی و ذهنروان
 د.شوروانی آنان تأمین  شناختی و سالمتروان

 گیرینتیجه 5
 پذیری و سرمایٔهانعطاف شود،نتیجه گرفته می هابراساس یافته

آگاهی نقش ازطریق میانجیگری ذهن نیزطور مستقیم و هشناختی بروان
ارشد شناختی دانشجویان کارشناسیمؤثری در بهبود بهزیستی روان

 ند. کشناسی ایفا میروان

 قدردانی و تشکر 6
ند، نهایت تشکر و کرداز تمامی افرادی که در این پژوهش ما را یاری 

 شود.قدردانی می

 هابیانیه 7
 نندگانکنامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

شناسی گرایش روان ارشد رشتٔهکارشناسی نامٔهاین مقاله برگرفته از پایان
تحقیقات تهران  و شخصیت مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم

به  شدهبر گروه مطالعه حاضر است. همچنین مجوز اجرای پژوهش

 ۸۵ تحقیقات تهران با شماره نامٔه و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
 ،رعایت مالحظات اخالقی پژوهش منظوردر شده است. بهصا

تا در صورت تمایل در  شدندکنندگان از اهداف پژوهش آگاه شرکت
د اصل رازداری و شپژوهشگر متعهد همچنین  .ندکنپژوهش مشارکت 

نام  روازاین ؛دکنها را رعایت نکردن اطالعات شخصی آزمودنیفاش
 کنندگان ثبت نشد.شرکت
 انتشار برای رضایت

 این امر غیرقابل اجرا است. 
 ها و موادداده هب بودن دسترسدر 
آزماااون و آزماااون، پسپیش هاااای مرباااوط باااه هااار ساااه مرحلااأهداده

گویی بااااه پیگیااااری ازطریااااق ارسااااال لینااااا فاااارم اینترنتاااای پاسااااخ
 Driveآوری شااد. طراحاای ایاان فاارم در فضااای ها جمااعنامهپرسااش

کااااه صااااورت گرفاااات  Google formسااااایت گوگاااال قساااامت 
 .استموجود  یتنرتنیا یها در آدرساکنون این دادههم

 تضاد منافع
 .ها وجود نداردکنند تضاد منافعی بین آننویسندگان اعالم می

 منابع مالی
 سازمانی انجام شده است. هیچ این مطالعه بدون حمایت مالی

 مشارکت نویسندگان
اول و دوم  گانسپس نویسند کرد.آوری ها را جمعاول داده نویسندٔه

سوم  تحلیل و تفسیر کردند. نویسندٔهوشده را تجزیههای گردآوریداده
 نویسندگان نسخٔه همٔه .نوشته همکار اصلی بوددست در نگارش نسخٔه

 و تأیید کردند. ندنهایی را خواند نوشتٔهدست
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