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چکیده

The purpose of this study was to investigate the
causal relationship of mindfulness, creativity and
academic performance with well-being, with
mediating role of psychological problems in
university students. The method used in this study
was correlational, the path analysis. Participants in
this research were all undergraduate students of Yazd
University, from whom 370 stucdent were randomly
selected. The instruments used in this research were,
Mental Health Test, for measuring well-being and
problems, the Mindfulness Questionnaire, Creativity
Test, and grade-point average of the final semester.
After distributing the questionnaires and collecting
the required data, analysis was performed. The results
showed that the designed model was well fited to the
data, and the causal relationships between
mindfulness, well-being, creativity and psychological
well-being were significant. Also, the direct causal
relationship between academic performance and
psychological well-being was significant, but the
direct relationship between academic performance
and psychological problems was not significant. The
indirect causal relationship of creativity and
mindfulness to well-being, through psychological
problems, was significant, but the causal relationship
of academic performance to well-being through
psychological problems was not significant. The
results were discussed with respect to the research
and theoretical perspectives.

،پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی ذهن آگاهی
خالقيت و عملکرد تحصيلی بر بهزيستی روانی با ميانجی مشکالت
 روش به کار گرفتهشده در.روانشناختی در دانشجويان اجرا گرديد
 شرکتکنندگان.اين پژوهش همبستگی و از نوع تحليل مسير بود
در اين پژوهش کليه دانشجويان کارشناسی دانشگاه يزد بودند که
 در اين. دانشجو انتخاب شدند370 بهصورت تصادفی طبقهای
 پرسشنامه ذهن آگاهی و خالقيت،پژوهش از آزمون بهداشت روانی
استفاده شد و بهعالوه معدل کل تا ترم آخر دانشجويان بهعنوان
 پس از توزيع پرسشنامهها و.عملکرد تحصيلی در نظر گرفته شد
AMOS  وSPSS گردآوری اطالعات موردنياز به کمک نرمافزار
 نتايج نشان داد که مدل طراحی شده از.به تحليل اطالعات اقدام شد
 خالقيت با،برازش خوبی برخوردار بود و رابطه ذهن آگاهی
بهزيستی روانشناختی معنیدار بود ولی رابطه مستقيم عملکرد
 همچنين رابطه.تحصيلی با مشکالت روانشناختی معنیدار نبود
غيرمستقيم خالقيت و ذهن آگاهی به بهزيستی با ميانجی مشکالت
روانشناختی معنیدار بود؛ اما رابطه غيرمستقيم عملکرد به بهزيستی
 نتايج با توجه به.با ميانجی مشکالت روانشناختی معنیدار نبود
.پژوهشها و ديدگاههای نظری مورد بحث قرارگرفت
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مقدمه
احساس بهزيستی روانشناختی پس از تجربه موارد منفی و مشکالت روانشناختی
پديدهای است که به صورت طبيعی و در گذر زمان و يا مداخالت روانشناختی تجربه
می شود .عبور از افسردگی و اضطراب به بهزيستی در بسياری از افراد برجسته تجربه شده
است و از اين نظر احساس خوب تنها به کمک خوشبينی و فريب خود انجام نمیپذيرد و
نشان میدهد در مفهوم روانشناسی مثبت به هر دو جنبه عبور از مشکالت و احساس
بهزيستی توجه شده است (سليگمن .)2012 ،1امروزه رويکرد آسيب شناختی که در آن فقدان
آسيب را نشانه سالمت روان میداند ،مورد ترديد قرار گرفته است .در رويکرد جديد نبود
نشانههای بيماریهای روانی ،تنها شاخص سالمت روان نيست ،بلکه سازگاری ،شادمانی،
اعتماد به نفس و شکوفاسازی قابليتهای خود به منزله سالمت روان در نظر گرفته میشود .با
الهام از نظريه پردازانی که شکوفايی انسان و کمال او را به عنوان شاخص سالمت روان در نظر
گرفتهاند ريف و کيس )1991( 2اصطالح بهزيستی روانی و عناصر مهم آن را مطرح میکند .بر
اين اساس خودمختاری ،رشد شخصی ،تسلط بر محيط ،ارتباط مثبت با ديگران ،هدفمندی در
زندگی و پذيرش خود از اجزای بهزيستی در نظر گرفته میشوند (ميکائيلی منيع .)1339 ،در
اين رابطه گلستانه ،سليمانی و دهقانی ( )1396نشان دادهاند که سرمايههای روانشناختی با
سرمايههای تحولی و بهبود عملکرد بهعنوان شاخصهايی برای روانشناسی مثبتنگر با
بهزيستی رابطه دارند .اين عناصر بهويژه در توانايی فرد برای مواجهه با مشکالت خود را بهتر
نشان میدهند؛ چنان چه محمودی ،بساکنژاد و مهرابیزاده هنرمند ( )1391در دانشجويانی که
نشخوار خشم بهعنوان يک ويژگی منفی را داشتند ،به کمک تکنيکهای شناختی روانشناسی
مثبت ضمن کاهش راهبردهای شناختی منفی تنظيم هيجان ،در راهبردهای شناختی مثبت تنظيم
هيجان بهبودی داشتند .بهعبارتديگر بهداشت روانی مثبت آنها با کاهش ويژگیهای منفی
همراه بود .اين عناصر به ويژه در توانايی فرد برای مواجهه با مشکالت روانشناختی خود را
بهتر نشان میدهند؛ بنابراين افزايش بهداشت روانی و کاهش مشکالت از اهداف مهم اجتماعی
به ويژه در محيطهای آموزشی است (سليگمن ،رشيد و پارکز .)2006 ،3البته بايد توجه داشت
1- Seligman
2- Ryff & Keyes
3- Rashid & Parks
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که بهداشت روانی مثبت به معنای احساس دائمی مثبت نيست ،بلکه توانايی حل مشکالت
خود با بهزيستی مرتبط است (هاپرت.)2009 ،1
يکی از عوامل اثرگذار بر بهزيستی روانی و کاهش مشکالت روانشناختی ذهن آگاهی
است .ذهن آگاهی بهعنوان حالت توجه برانگيخته و آگاهی ازآنچه در لحظه حال اتفاق میافتد،
توصيف میشود (والش ،باليانت ،اسموليرا ،فردريکسن و مادسن .)2009 ،2ذهن آگاهی کمک
میکند که درک کنيم که هيجانهای منفی ممکن است روی دهد ،اما جزءِ ثابت و دائمی
شخصيت نيستند .از سوی ديگر بالندگی و بهزيستی روانی با ذهن آگاهی رابطه متقابل دارد.
بهعالوه ذهن آگاهی به فرد اين امکان را میدهد تا بهجای آنکه نسبت به رويدادها پاسخی
غيرارادی و بی تأمل داشته باشد ،با تفکر و تأمل پاسخ دهد (امانوئل ،اپدگراف ،کالمبچ و
سيسال ،2010 ،3به نقل از احمدوند ،حيدری نسب و شعيری .)1392 ،ذهن آگاهی روشی است
برای زندگی بهتر ،تسکين دردها و غنابخشی و معنادارسازی زندگی .افزايش ذهن آگاهی با
افزايش بهزيستی روانشناختی ،توافق ،گشودگی ،وجدان مندی و کاهش نشانههای درد همراه
است .در حقيقت افراد ذهن آگاه در شناخت ،مديريت و حل مشکالت روزمره تواناتر هستند.
ذهن آگاهی پيشبينی کنندهای قوی برای بهزيستی است و  42درصد از واريانس آن را تبيين
میکند (احمدوند و همکاران .)1392 ،از سوی ديگر بهزيستی با کاهش عالئم و مشکالت و
عواطف منفی چون اضطراب و افسردگی همراه است (براون و ريان .)2003 ،4مطالعات
مختلف اثربخشی ذهن آگاهی را بهصورت جداگانه و يا همراه با روشهای درمانی ديگر بر
سازگاری ،کاهش مشکالت (نريمانی ،عباسی ،ابوالقاسمی و احدی )1392 ،و بهبود عزتنفس
(يوسفيان و اصغریپور )1392 ،نشان دادهاند.
يکی ديگر از متغيرهای اثرگذار بر بهزيستی و سالمت روان خالقيت است .خالقيت با
سالمت روان ارتباط نزديکی دارد و بهعنوان پيشبينی کننده و تبيينکننده شادکامی و
شاخصهای سالمت روان در نظر گرفتهشده است (پيرخائفی1391 ،؛ خسروانی و گيالنی،
 .)1336کرمی و علیآبادی ( )1391نشان دادند که خالقيت پيشبينی کننده شادکامی بهعنوان
Huppert
Walsh, Baliant, Smolira, Fredericksen, & Madsen
Emanuel, Updegraff, Kalmbach, & Ciesla
Brown & Ryan

1234-

902

مجله دستآوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهی چهارم ،سال ،42پاییز و زمستان  ،9316شمارهی )4

يکی از اجزای مهم بهزيستی است .پيوستهگر ،دستجردی و دهشيری ( )1339نيز نشان دادند
که خالقيت با بهزيستی رابطه مثبت دارد .بهعالوه رابطه بين خالقيت و متغيرهای مشابه و ذهن
آگاهی در شماری از پژوهشها مورد تأکيد قرارگرفته است (پورمحمدی و باقری1394 ،؛
ديويس2009 ،1؛ النگر 2014 ،2و لبودا ،زابلينا و کارووسکی .)2011 ،3راسولزادا و داکرت

4

( ،)2009پژوهشی با  91نفر از کارمندانی که در زمينهی صنعت کار میکردند ،انجام دادند تا
رابطهی بين خالقيت سازمانی ،ابتکار و بهزيستی آنها را بررسی کنند .نتايج نشان داد که رابطه
مشخصی بين خالقيت سازمانی و ابتکار ،بهزيستی وجود دارد.
در محيط دانشگاه و دبيرستان عملکرد تحصيلی يکی از موضوعات مرتبط با سالمت روان
است .عملکرد تحصيلی در محيط دانشگاه میتواند در نقش پيشبينی کننده يا پيشبينی شونده
در رابطه با سالمت روان در نظر گرفته شود .مشکالت از يکسو میتواند با اختالل در
انگيزش و عملکرد شناختی به کاهش نمرههای درسی منجر شود و از سوی ديگر به دليل
ناکامی در وصول به اهداف تحصيلی به عواطف منفی منجر شود .عنايتی نوينفر ،حسنی ،و
معروفی ( )1394نشان دادند که در مقطع متوسطه بين آزمون سالمت کلی بهعنوان شاخص
مشکالت روانشناختی و معدل ترم رابطه وجود دارد و هرچه مشکالت روانی کمتر بود،
عملکرد تحصيلی بهتر بود .از سوی ديگر فرحبخش ،غالمرضايی و نيکپی ( )1336نشان دادند
بين شاخص بهزيستی و سالمت روان و عملکرد تحصيلی دانشجويان رابطه معنیداری وجود
ندارد .گزارش دو مطالعه جداگانه در دانشجويان کالج روابط بين عملکرد تحصيلی و مشکالت
روانشناختی چون اضطراب و افسردگی را نشان داد (آيزنبرگ ،گلبرستين و هانت .)2009 ،1در
مطالعهای ديگر در کشور پرتغال در يک پيگيری دوساله روابط مثبت معنیداری بر اساس
رويکرد روانشناسی مثبتگرا بين سالمت روانی و عملکرد تحصيلی را نشان دادند .نتايج
پیگيری نشان داد که اميد به عملکرد بهتر پيشبينی کننده رضايتمندی از زندگی و سالمت
روان است (مارکوز ،پيس ريبرو و لوپز.)2011 ،6
Davis
Langer
Lebuda, Zabelina, & Karwowski
Rasulzada & Dachert
Eisenberg, Golberstein, & Hunt
Marques, Pais-Ribeiro, & Lopez
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بر اين اساس بررسی روابط متغيرهای عملکرد تحصيلی ،ذهن آگاهی و خالقيت بهعنوان
پيشبينی کننده بهزيستی روانی با متغير ميانجی مشکالت روانشناختی هدف اصلی پژوهش
حاضر است .از آنجا که در اغلب مطالعات عملکرد تحصيلی بهعنوان متغير همبسته و يا با
جهت علی از سالمت روان به عملکرد در نظر گرفتهشده است ،ضرورت بررسی عملکرد
تحصيلی بهعنوان متغير مستقل بيش از بيش احساس میشد .از سوی ديگر بر اساس
روانشناسی مثبتگرا نقش واسطهگری مشکالت روانشناختی بهعنوان متغير ميانجی برای
بهزيستی در کمتر پژوهشی به کار گرفتهشده است .بهعالوه ،تمرکز بر بررسی اين متغيرها در
محيط دانشگاهی با توجه به گرايش روزافزون به دانشگاه از يکسو و برنامهريزیها برای
بهبود بهزيستی دانشجويان بيش از بيش احساس میشود؛ بنابراين پژوهش حاضر به دنبال
بررسی رابطه علی ذهن آگاهی ،خالقيت و عملکرد تحصيلی بر بهزيستی روانی باواسطهگری
مشکالت روانشناختی است؛ که به آزمون اين مدل میپردازد .مدل پيشنهادی در شکل 1نشان
داده شده است.
ذهن آگاهی

بهزيستی روانی

مشکالت روانشناختی

خالقيت

عملکرد تحصيلی
شکل  .1مدل فرضی پيشنهادی پژوهش

فرضيه اصلی اين پژوهش بررسی نقش ذهن آگاهی ،خالقيت ،عملکرد تحصيلی بر
بهزيستی روانی با ميانجيگری مشکالت روانشناختی است.

روش
جامعه موردمطالعه  ،شامل کليه دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه يزد بود که تعداد آنها
با توجه به آمار اخذ شده از دانشگاه يزد 9111 ،نفر بود .از جامعهی آماری مذکور ،حجم نمونه
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با استفاده از فرمول کوکران  370نفر به دست آمد؛ که با استفاده از روش نمونهگيری طبقهای/
تصادفی ،1انتخاب شدند .در اين پژوهش از روش نمونهگيری طبقهای /تصادفی به تفکيک
جنسيت استفاده شد؛ بنابراين ابتدا تعداد دانشجويان به دوطبقهی دختر و پسر تقسيم شدند و
نسبت آنها بهکل جامعه محاسبه شد .سپس با توجه به نسبت محاسبهشده در هر جنس و
دانشکده حجم نمونه متناسب اختصاص داده شد .بر اين اساس  179دختر و  191پسر انتخاب
شدند .که برابر با  43و  12درصد حجم نمونه بود .در ادامه با در نظر گرفتن اين نسبتها،
نمونهی موردنظر به روش تصادفی از بين دانشجويان هر دانشکده انتخاب شد .در اين
پژوهش ،از سه ابزار استفادهشده است:
آزمون وضعیت بهداشت روانی مثبت و منفی امیدیان و علوی لنگرودی ( :)9331اين
آزمون ابعاد مثبت و منفی سالمت روان يعنی وجود مشکالت روانشناختی و احساس
بهزيستی را موردبررسی قرار میدهد که با روش تحليل مؤلفههای اصلی از ترکيب چند آزمون
به دست آمد و بعد مثبت اين آزمون با پرسشنامه فرم کوتاه رضايت از زندگی )IRQOL( 2که
در ايران اعتباريابی شده ،همبستگی  )p< 0/001( + 0/41دارد (نجات ،منتظری ،هالکويی
نائينی و مجدزاده )1331 ،که نشان میدهد دو سازه باهم شباهت دارند .بعد منفی آن نيز که
نشاندهنده وجود مشکالت روانشناختی است با پرسشنامهی کوتاه شده سياهه نشانگان
مشکالت روانی (نجاريان و داودی )1330 ،رابطهی ( +0/64با  )p< 0/001دارد .بهعالوه
پايايی اين آزمون با روش آلفای کرونباخ در بعد مثبت  0/92و در بعد منفی  0/36به دست
آمد .اين آزمون  46گويه دارد که در مقياس ليکرت از  1تا  1نمرهگذاری میشود 23 .گويه
برای وضعيت مثبت بهداشت روانی و  23گويه برای وضعيت منفی اختصاص دارد (اميديان و
علوی لنگرودی.)1337 ،
پرسشنامهی پنجوجهی حضور ذهن :FFMQ 3مقياس خود سنجی  39آيتمی است که
توسط بائر ،اسميت ،هاپکينز ،کريترنير و تونی )2006( 4از طريق تلفيق گويههائی از
پرسشنامهی محتلف و با استفاده از رويکرد تحليل عاملی تحوليافته است .بائر و همکاران
1 - Random-Stratified Sampling Method
2 -Iranian Quality of Life
3 -Five Factor Mindfulness Questhinaire
4 - Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney
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( ،)2006تحليل عاملی اکتشافی را بر نمونهای از دانشجويان دانشگاه انجام داند .عاملهای
بهدست آمده با عناوين :مشاهده ،عمل توأم با هوشياری ،غير قضاوتی بودن به تجربه درونی،
توصيف و غير واکنشی بودن نامگذاری شد .عامل مشاهده دربرگيرنده توجه به محرکهای
بيرونی و درونی مانند احساسات ،شناختها ،هيجانها ،صداها و بوها است .توصيف به
نامگذاری تجربههای بيرونی با کلمات مربوط میشود ،عمل توأم با هوشياری دربرگيرندهی
عمل کردن با حضور ذهن کامل در هرلحظه است و در تضاد با عمل مکانيکی است که در
هنگام وقوع ذهن فرد در جای ديگری است .غيرقضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت
غير قضاوتی داشتن نسبت به افکار و احساسات است و غيرواکنشی بودن به تجربهی درونی
اجازه آمدورفت به افکار و احساسات درونی است بیآنکه فرد در آنها گير کند .براساس نتايج،
همسانی درونی عاملها مناسب بود و ضريب آلفا در گسترهای بين ( 0/71در عامل غيرواکنشی
بودن) تا ( 0/91در عامل توصيف) قرار داشت .همبستگی بين عاملها متوسط و در همه موارد
معنادار بود و در طيفی بين  0/11تا  0/34قرار داشت (نئوسر .)2010 ،1احمدوند و همکاران
( )1392در مطالعهای بهمنظور اعتباريابی اين آزمون با همبسته کردن آن با مقياس بهزيستی
روانی و ( SCL25نجاريان و داودی )1330 ،روابط مثبت معنیداری برای بهزيستی روانی و
روابط منفی معنیداری برای مشکالت روانشناختی دست يافتند که روايی آزمون را تائيد
میکرد ،بهعالوه پايايی آزمون بين  0/11تا  0/33برای  1خرده مقياس به دست آمد.
پرسشنامه خالقیت عابدی :اين آزمون دارای  60ماده است که تعداد  16مادهی آن در
بخش سيالی 22 ،ماده در بخش ابتکار 11 ،ماده در بخش انعطافپذيری و  11ماده در بخش
بسط تقسيمشده است .از دو روش برای محاسبهی پايائی آزمون استفادهشده است؛ برای
بررسی اعتبار اين آزمون ،در ابتدا از روش کالسيک همبستگی بين اين آزمون و آزمونهای
مالک استفاده شد .اعتبار سازه بهوسيله عابدی  0/46و پايائی توسط عابدی از طريق بازآزمائی
 0/31و همچنين با استفاده از روش آلفای کرونباخ در کل آزمون بين  0/31تا 0/37
گزارششده است (عابدی .)1372 ،طبق گزارش عابدی ( ،)1372ضريب بهدستآمده برای 4
مؤلفهی سيالی ( 16سؤال) ،ابتکار ( 22سؤال) ،انعطافپذيری ( 11سؤال) و بسط ( 11سؤال) به
ترتيب برابر با  0/61 ،0/67 ،0/71و  0/61بود .وی با استفاده از روش تحليل عامل تأييدی نشان داد
1 - Neuser
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که آزمون از روائی همزمان قابل قبولی برخوردار است (به نقل از پيوستهگر و همکاران،
 .)1339در پرسشنامهی مذکور ،هر سؤال دارای سه گزينه است که به ترتيب نمرات  1تا  3به
آنها تعلق میگيرد .گزينهی اول معرف کمترين نمره (خالقيت پائين) و گزينهی سوم معرف
بيشترين نمره (خالقيت باال) است .مجموع نمرات کسبشده در  4خرده آزمون ،نمرهی کلی
خالقيت فرد را نشان میدهد .دامنه نمره کل خالقيت هر آزمودنی  60-130است (عابدی.)1372 ،
عملکرد تحصیلی ،در زمان اجرای پژوهش با توجه بهگزينش تصادفی از فهرست اسامی
دانشجويان در هر دانشکده ،به کمک شماره دانشجويی معدل کل دانشجويان از آموزش اخذ و
وارد تحليل شد .در اين مورد با توجه به حريم خصوصی دانشجويان و داوطلبانه بودن شرکت
افراد در اين پژوهش در ورود دادهها و نگهداری آنها بر حفظ حريم خصوصی دانشجويان
مورد تأکيد بود.
شیوه اجرای پژوهش :بهمنظور اجرای تحقيق و جمعآوری دادهها ،پس از تهيه آزمونها ،ابتدا
تعداد افراد جامعه مشخص شدند .سپس بر مبنای آن ،نمونه آماری که شامل  370نفر بودند ،به
روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .بعدازآن ،پرسشنامه توسط پژوهشگر جمعآوری و
نمرهگذاری شدند و سپس دادهها وارد نرمافزار  SPSSشدند و مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند.
بهعالوه بهمنظور آزمون مدل ارائهشده از نرمافزار  AMOSاستفاده شد.

یافتههای پژوهش
نتايج بهدستآمده در رابطه با ويژگیهای توصيفی مانند ميانگين ،انحراف معيار و کمينه و
بيشينه در جدول شماره  1آمده است.
جدول .1
آمارههای توصيفی متغيرهای اصلی پژوهش
متغیرها
معدل
خالقيت
بهزيستی روانی
مشکالت روانشناختی
حضور ذهن

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

370
370
370
370
370

9/30
71/00
37
27
32/00

20/00
173/00
111
106
163/00

11/33
127/46
73/23
61/06
119/32

1/643
16/11
13/93
11/34
11/34
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بر اساس نتايج بهدستآمده در جدول شماره  ،1معدل بهعنوان شاخص عملکرد تحصيلی ،با
بيشترين نمره  20و کمترين  9/30ميانگين  .11/37انحراف معيار  1/64دارد .در نمره خالقيت
کمترين نمره  71و بيشترين  173با ميانگين  ،127/46و انحراف معيار  16/11است .وضعيت
بهزيستی کمينه  37و بيشينه  111با ميانگين  61/06و انحراف معيار  13/93و مشکالت کمينه
 27و بيشينه  106با ميانگين  61/06و انحراف معيار  11/34دارد .حضور ذهن نيز با کمينه ،37
بيشينه  32و ميانگين  119/32و انحراف معيار  11/34دارد .ضرايب همبستگی ساده بين
متغيرها در جدول شماره  2آمده است.
جدول .2
ضرايب همبستگی پيرسون بين متغيرهای اصلی پژوهش
3
4
9
متغیرها
1
معدل
1
0/046
خالقيت

2

بهزيستی

*0/149

**0/391

1

مشکالت

-0/073

**-0/363

**-0/413

1

حضور ذهن

0/073

0/471

0/479

-0/466

1

1
**p<0/01 ،*p<0/01

همانگونه که در جدول شماره  ،2مالحظه میشود ،معدل تنها با بهزيستی روانی رابطه
معنیداری دارد ( )p< 0/040 ،0/149و با ساير متغيرها رابطه معنیداری ندارد .خالقيت با
بهزيستی روانی رابطه مثبت معنیدار ( )p< 0/001 ،0/391و با مشکالت روانشناختی رابطه
منفی معنیدار ( )p< 0/001 ،0/363و با حضور ذهن رابطه مثبت معنیداری (0/001 ،0/471
< )pدارد .بهزيستی روانی با مشکالت روانشناختی رابطه منفی معنیدار ()p< 0/001 ،0/413
و با حضور ذهن رابطه مثبت معنیدار دارد ( .)p< 0/001 ،0/479حضور ذهن نيز با مشکالت
روان شناختی رابطه منفی معنیداری دارد (.)p< 0/001 ،0/466
بهمنظور آزمون فرضيه پژوهش به بررسی برازش مدل پيشنهادی اقدام شد که نتايج در
جدول شماره  3آمده است .در هر دو مورد برازش مدل تائيد شد .در مدل اول به دليل
معنیدار نشدن مسير معدل به مشکالت روانشناختی اين مسير از مدل حذف گرديد و با
حذف اين مسير شاخصها موردبررسی مجدد قرار گرفت که در جدول  3آمده است.
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همانگونه که مالحظه میشود شاخصها در هردو مورد مناسب هستند و شاخص نسبت
مجذور خی به درجه آزادی در حالت دوم کمتر شده است و در هر دو حالت کمتر از  3است
که برازش مدل را تأييد میکند .ضرايب استاندار مسيرهای مستقيم همراه با سطح معنیداری در
جدول  4آمده است.
جدول .3
شاخصهای برازش مدل پيشنهادی و اصالحی
شاخص
مجذور کای ()2
درجه آزادی ()df
2
نسبت مجذور خیدو به درجات آزادی  /df
شاخص نيکويی برازش ()GFI
شاخص نيکويی برازش تعديلشده ()AGFI
شاخص برازندگی افزايشی ()IFI
شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI
جذر ميانگين مجذورات خطای تقريب ()RMSEA

مقادیر مدل
پیشنهادی
1/310
2
0/92
1
1
1
1
0/001

مقادیر با حذف
مسیر غیرمعنیدار
2/14
3
0/34
1
1
1
1
0/001

جدول .4
ضرايب استاندارد و سطح معنیداری در مسيرهای مستقيم
مسیر
ذهن آگاهی به مشکالت روانشناختی
ذهن آگاهی به بهزيستی روانی
معدل به مشکالت روانشناختی
معدل به بهزيستی روانی
خالقيت به مشکالت روانشناختی
خالقيت به بهزيستی روانی
مشکالت به بهزيستی روانی

β
-0/21
0/16
-0/01
0/13
-0/144
0/136
0/21

α
0/000
0/004
0/404
0/016
0/013
0/011
0/000

همانگونه که مالحظه میشود ،تنها مسير معدل به مشکالت روانشناختی معنیدار نيست و
ساير مسيرها معنیدار هستند .مسيرهای غيرمستقيم نيز با روش بوت استراپ پريچرز و هيز

1

( )2003مورد تحليل قرار گرفت که در جدول  1آمده است.
1- Preachers & Hayes
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جدول .1
نتايج بوت استراپ با روش پريچرز و هيز
انحراف حد
متغير
متغير
متغير
داده بوت سوگيری
استاندارد باال
وابسته
ميانجی
مستقل
مشکالت
بهزيستی 0/162 0/022 0/0006 0/116 0/116
خالقيت
روانشناختی
ذهن آگاهی مشکالت بهزيستی 0/164 0/020 -0/0016 0/114 0/116
روانشناختی
معدل

999

حد
پايين

سطح
معنیداری

0/074

0/000

0/030

0/000

مشکالت بهزيستی -0/1374 0/7143 0/2174 0/0009 0/293 0/297
روانشناختی

0/13

همانگونه که در جدول شماره  1مالحظه میشود دو مسير غيرمستقيم خالقيت به
بهزيستی روانی با ميانجی مشکالت روانشناختی و ذهن آگاهی به بهزيستی روانی با ميانجی
مشکالت روان شناختی معنیدار است و حد باال و پايين در اين دو مورد صفرتا در برنمیگيرد.
ولی مسير معدل به بهزيستی روانی با ميانجی مشکالت روان شناختی معنیدار نيست ،چون دو
حد باال و پايين آن صفر را در برمیگيرد.

بحث و نتیجهگیری
نتايج اين پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی بهصورت مستقيم و غيرمستقيم با ميانجی
مشکالت روان شناختی بر بهزيستی روانی اثرگذار است؛ بهعبارتديگر احتماالً ذهن آگاهی با
کاهش مشکالت روان شناختی از يکسو و با افزايش شاخصهای مثبت به بهزيستی روانی
کمک میکند .نتايج اين پژوهش با ديدگاه ريف و کيز ( )1991در مورد بهزيستی و ديدگاه
سليگمن ( )2012که نقش توانايی فرد را برای عبور از مشکالت به سمت بهزيستی مورد تأکيد
قرار میدهد ،همجهت است .بهعالوه با پژوهشهای براون و ريان ( )2003و احمدوند و
همکاران ( )1391هم جهت است .با توجه به نقش ذهن آگاهی در درمان مشکالت روان
شناختی از يکسو و افزايش شاخصهای مثبت چون عزتنفس و شادکامی و خشنودی که
زيربنای گويههای آزمون بهزيستی روانی است ،اين نتيجه قابل تبيين است.
نتايج نشان داد خالقيت در پيشبينی مستقيم و غيرمستقيم بهزيستی و با ميانجيگری
مشکالت روانشناختی نقش دارد .اين نتايج با پژوهش پيرخائفی ( ،)1391خسروانی و گيالنی
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()1336؛ کرمی و علیآبادی ( )1391و ليودا و همکاران ( )2011همجهت است .يک تبيين
احتمالی اين است که خالقيت بهعنوان يک سبکشناختی انعطافپذير به فرد کمک میکند تا
از يک سو با نگاهی تازه به مشکالتش در جهت حل آنها حرکت کند و از سوی ديگر ضمن
کاهش عالئم افسردگی و اضطراب به احساس تسلط فرد در مواجهه با مشکالت شده و
موجب افزايش بهزيستی روانی میشود .رابطه بين عملکرد تحصيلی و بهزيستی روانی مورد
تأييد قرار گرفت .نتايج در اين مورد با پژوهش آيزنبرگ و همکاران ( )2009و مارکوز و
همکاران ( )2011همجهت است .ولی نتايج از نقش مستقيم عملکرد تحصيلی در مشکالت
روانشناختی و از نقش غيرمستقيم عملکرد تحصيلی در بهزيستی روانی با ميانجی مشکالت
روانشناختی حمايت نکرد .نتايج از اين نظر با پژوهش عنايتی نوين فرو همکاران ()1394
مخالف و با پژوهش فرحبخش و همکاران ( )1336همجهت است؛ بهعبارتديگر بهبود
عملکرد براحساس بهزيستی روانی اثر میگذارد شايد به اين دليل که احساس تسلط فرد بر
محيط را افزايش میدهد .ولی بر مشکالت اثری ندارد يک تبيين احتمالی اين است که
دانشجويان طی سالها تجربه آموختهاند با استفاده از مکانيزمهای مختلف و توجه برگردانی از
اثرگذاری شکستها بر شکلگيری مشکالت روانشناختی جلوگيری کنند .از سوی ديگر اين
موضوع نشان میدهد که موفقيت تحصيلی اثر مستقيمی بر بهزيستی دارد .کاربرد آموزشی و
درمانی اين نتايج اين است که با استفاده از بهبود عملکرد تحصيلی میتوان به بهزيستی روانی
دانشجويان کمک کرد .از سوی ديگر با آموزش خالقيت و ذهن آگاهی که هر دو قابلآموزش
هستند ،میتوان از يکسو بهطور مستقيم به افزايش بهزيستی روانی کمک کرد .از سوی ديگر
به کمک پرورش خالقيت و ذهن آگاهی میتوان از طريق کاهش مشکالت روانشناختی به
بهبود احساس بهزيستی دانشجويان کمک کرد.
اين پژوهش مانند هر پژوهش ديگر با محدوديتهايی همراه است .استنباط جهت علی
باوجود رواج درروش تحليل مسير الزم است با احتياط صورت گيرد .از سوی ديگر اثرپذيری
روش های رگرسيون که زيربنای اين نوع تحليل آماری است ،از تغيير در نمونهها و از نمونهای
به نمونه ديگر ،احتياط در تعميم نتايج را ضروری میسازد ،يعنی نتايج را بهآسانی نمیتوان به
تمام افراد مشابه تعميم داد .ناتوانی احتمالی ابزارها در ارائه تصويری کامل از ويژگیهای
روانشناختی مورد اندازهگيری نيز مورد ديگری است که بايد در آن احتياط کرد .اجرای اين
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پژوهش با ابزارهای ديگر و روشهای متفاوت و در گروههای متفاوت از توصيههای پژوهشی
پيشنهادی است.

منابع
احمدوند ،زهرا؛ حيدری نسب ،ليال و شعيری ،محمدرضا ( .)1392وارسی روايی و اعتبار
پرسشنامه پنجوجهی ذهن آگاهی در نمونههای غيربالينی ايرانی .مجله علوم رفتاری ،دوره
 ،7شماره  ،3ص .237-229
اميديان ،مرتضی و علوی لنگرودی ،کاظم ( .)1337بررسی مقدماتی اعتبار و پايايی ابزاری

جديد برای اندازهگيری بهداشت روانی .دو فصلنامه روانشناسی بالينی و شخصيت (دانشور
رفتار) ،سال پانزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،31ص .39-43
پيرخائفی ،عليرضا ( .)1391ارتباط مؤلفههای فراشناختی خالقيت با سالمت روان در
دانشجويان .دو فصلنامه علمی  -پژوهشی شناخت اجتماعی .سال اول ،شماره  ،2ص
.101-112
پورمحمدی ،سميه و باقری ،فريبرز ( .)1394اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی
خودکار .مطالعات روانشناختی ،دوره  ،11شماره  ،3ص .160-141
پيوستهگر ،مهرانگيز؛ دستجردی ،الهام و دهشيری ،غالمرضا ( .)1339رابطهی خالقيت و
بهزيستی ذهنی در دانشجويان .مجلهی علوم رفتاری ،دوره  ،4شماره  ،3ص .207-213

خسروانی ،سولماز و گيالنی ،بيژن ( .)1336خالقيت و سالمت روانی .مجلهی روانشناسی و
علوم تربيتی ،شماره ( 37پياپی  ،)2ص .33
عابدی ،جمال ( .)1372خالقيت و شيوهای نو در اندازهگيری آن .پژوهشهای روانشناختی،
شماره  ،3ص .14-46

992

مجله دستآوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهی چهارم ،سال ،42پاییز و زمستان  ،9316شمارهی )4

عنايتینوينفر ،علی؛ حسنی ،حسين و معروفی ،يحيی ( ،)1394بررسی رابطه بين سالمت روان
با عملکرد تحصيلی دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه .پژوهش در آموزش ،جلد ،1
شماره  ،1ص .12-1
فرحبخش ،سعيد؛ غالمرضايی ،سيمين و نيکپی ،ايرج ( .)1336بررسی بهداشت روانی
دانشجويان در رابطه با عوامل تحصيلی .فصلنامه اصول بهداشت روانی ،شماره  33و ،34
ص .66-61
کرمی ،آزاداهلل و علیآبادی ،خديجه ( .)1391نقش خالقيت در پيشبينی تفکر انتقادی و خالقيت.
ابتکار و خالقيت در علوم انسانی ،دوره  ،2شماره  ،2ص .69-49

گلستانه ،سيدموسی؛ سليمانی ،ليال و دهقانی ،يوسف ( .)1396رابطه سرمايههای تحولی و

پيشرفت تحصيلی :با نقش ميانجی سرمايههای روانشناختی ،مجله دست آوردهای
روانشناختی ،دوره  ،4سال  ،24شماره  ،1ص .110-127
محمودی ،طيبه؛ بساکنژاد ،سودابه و مهرابیزاده هنرمند ،مهناز ( .)1391اثربخشی آموزش
مديريت خشم با رويکرد روانشناسی مثبتنگر بر راهبردهای شناختی تنظيم هيجان و
نشخوار خشم در دانشجويان دختر ،مجله دست آوردهای روانشناختی ،دوره ،4سال ،23
شماره  ،2ص .116-137
ميکائيلیمنيع ،فرزانه ( .)1339بررسی وضعيت بهزيستی روانشناختی دانشجويان دوره

کارشناسی دانشگاه اروميه .افق دانش :فصلنامهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی گناباد ،دوره  ،6شماره  ،41ص .61
نجاريان ،بهمن و داودی ،ايران ( .)1330ساخت و اعتبار يابی ( SCL-25فرم کوتاه(SCL-
 .90-Rمجله روانشناسی ،سال  ،1شماره  ،2ص .149-136
نجات ،سحرناز؛ منتظری ،علی؛ هالکويی نائينی ،کورش؛ کاظم ،محمد و مجدزاده ،سيدرضا
( .)1331استانداردسازی پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-

 :)Briefترجمه و روانسنجی گونه ايرانی .مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات
بهداشتی ،دوره  ،4شماره  ،4ص.1-12
نريمانی ،محمد؛ عباسی ،مسلم؛ ابوالقاسمی ،عباس و احدی ،بتول ( .)1392مقايسه اثربخشی
آموزش پذيرش/تعهد با آموزش تنظيم هيجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختالل

991

 ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی با میانجی مشکالت روان شناختی در بهزیستی روانی،نقش خالقیت

.176-114  ص،4  شماره،2  دوره، مجله ناتوانیهای يادگيری.رياضی
 مقايسه اثربخشی درمان شناختی گروهی مبتنی بر.)1392(  نگار، فهيمه و اصغریپور،يوسفيان

 مجله اصول.ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر عزتنفس دانشآموزان دختر
.211-201  ص،)3( 11  سال،بهداشت روانی

التين
Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006).
Using self-report Assessment methods: to explore facets of mindfulness.
Assessment, 13) 1. 27-45.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present:
Mindfulness and its role in psychological wellbeing. Journal of
Personality and Social Psychology, 84, 822- 848.
Davis, M. A. (2009). Understanding the relationship between mood and
creativity: A meta-analysis. Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 108, 25–38.
Eisenberg, D., Golberstein, E., & Hunt, J. B. (2009). Mental Health and
Academic Success in college, The B.E. Journal of Economic Analysis &
Policy, ISSN (Online), 1935-1682.
Huppert, F. A. (2009). Psychological well-being: Evidence regarding its
causes and consequences. Applied Psychology: Health and Well‒Being, 1
(2), 137–164.
Langer, E. J. (2014). Mindfulness. Cambridge, MA: Da Capo Press.
Lebuda, I., Zabelina, D. L., & Karwowski, M. (2015). Mind full of ideas: A
meta-analysis of the mindfulness creativity link. Personality and
Individual Differences, 93, 22-26.
Marques, S. C., Pais-Ribeiro, J. L., & Lopez, S. J. (2011). The role of
positive psychology constructs in predicting mental health and academic
achievement in children and adolescents: A two-year longitudinal study.
Journal of Happiness Studies, 12 (6), 1049–1062.
Neuser, N. J. (2010). Examining the factors of mindfulness: A confirmatory
factor analysis of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (Doctoral
dissertation, Pacific University). Retrieved from: http://commons.
pacificu.edu/spp/128.
Preachers, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling
strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple
mediator models. Behavior Research Methods, 40 (30), 879-891.
Rasulzadu, F., & Dachert, L. (2009). Organizational creativity and
innovation in relation to psychological well-being and organizational
factors. Creativity Research Journal, 21, 191-198.

)4  شمارهی،9316 پاییز و زمستان،42  سال،(دورهی چهارم

مجله دستآوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

996

Ryff, C. D., & Keyes C. L. (1995). The structure of psychological well being
revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719–727.
Seligman, M. E. P., Rashid, T., & Parks, A. C. (2006). Positive
psychotherapy. American Psychologist, 61 (8), 774-788.
Seligman, M. E. P. (2012). Flourish: A visionary new understanding of
happiness and well-being. New York, NY: Simon and Schuster.
Walach, H., Buchheld, N., Buttenmuller, V., Kleinknecht, N., & Schmidt, S.
(2006). Measuring mindfulness-the Freiburg Mindfulness Inventory
(FMI). Personality and Individual Differences, 40, 1543-1555.
Walsh, J., Baliant, M. G., Smolira, S. J. D. R., Fredericksen, L. K., &
Madsen, S. (2009). Predicting individual differences in mindfulness: The
role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control.
Personality and Individual Differences, 46, 94- 99.

