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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی ذهن آگاهی، 

با ميانجی مشکالت  روانی خالقيت و عملکرد تحصيلی بر بهزيستی
در  شده گرفتهدر دانشجويان اجرا گرديد. روش به کار شناختی  روان

 کنندگان شرکتاين پژوهش همبستگی و از نوع تحليل مسير بود. 
که  دانشگاه يزد بودنددر اين پژوهش کليه دانشجويان کارشناسی 

دانشجو انتخاب شدند. در اين  370ی ا طبقهتصادفی  صورت به
از آزمون بهداشت روانی، پرسشنامه ذهن آگاهی و خالقيت  پژوهش

 عنوان بهمعدل کل تا ترم آخر دانشجويان  عالوه به استفاده شد و
و  ها پرسشنامهشد. پس از توزيع  گرفته نظرعملکرد تحصيلی در 

 AMOSو  SPSS افزار نرمبه کمک  ازيموردناطالعات  گردآوری
به تحليل اطالعات اقدام شد. نتايج نشان داد که مدل طراحی شده از 

ذهن آگاهی، خالقيت با  برازش خوبی برخوردار بود و رابطه
دار بود ولی رابطه مستقيم عملکرد  شناختی معنی بهزيستی روان

نبود. همچنين رابطه  دار معنیشناختی  روانتحصيلی با مشکالت 
مشکالت  غيرمستقيم خالقيت و ذهن آگاهی به بهزيستی با ميانجی

اما رابطه غيرمستقيم عملکرد به بهزيستی  ؛دار بود معنیشناختی  روان
دار نبود. نتايج با توجه به  معنیشناختی  روانبا ميانجی مشکالت 

 های نظری مورد بحث قرارگرفت. ها و ديدگاه پژوهش
 

ذهن آگاهی، خالقيت، عملکرد تحصيلی،  :ژگان کلیدیواکلید 
 شناختی روان ، مشکالتروانی بهزيستی

Abstract 
 

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. 

 

Keywords: mindfulness, creativity, academic 
performance, problems, well-being, 
university students 
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 مقدمه
 شناختی روان پس از تجربه موارد منفی و مشکالتشناختی  رواناحساس بهزيستی 

 تجربه شناختی رواناست که به صورت طبيعی و در گذر زمان و يا مداخالت ای  پديده

شود. عبور از افسردگی و اضطراب به بهزيستی در بسياری از افراد برجسته تجربه شده  می

پذيرد و  نمی بينی و فريب خود انجام ب تنها به کمک خوشاست و از اين نظر احساس خو

شناسی مثبت به هر دو جنبه عبور از مشکالت و احساس  دهد در مفهوم روان می نشان

(. امروزه رويکرد آسيب شناختی که در آن فقدان 2012، 1بهزيستی توجه شده است )سليگمن

رفته است. در رويکرد جديد نبود داند، مورد ترديد قرار گ می آسيب را نشانه سالمت روان

های روانی، تنها شاخص سالمت روان نيست، بلکه سازگاری، شادمانی،  های بيماری نشانه

شود. با  می خود به منزله سالمت روان در نظر گرفتههای  اعتماد به نفس و شکوفاسازی قابليت

شاخص سالمت روان در نظر الهام از نظريه پردازانی که شکوفايی انسان و کمال او را به عنوان 

کند. بر  می ( اصطالح بهزيستی روانی و عناصر مهم آن را مطرح1991) 2و کيس اند ريف گرفته

اين اساس خودمختاری، رشد شخصی، تسلط بر محيط، ارتباط مثبت با ديگران، هدفمندی در 

در (. 1339شوند )ميکائيلی منيع،  می زندگی و پذيرش خود از اجزای بهزيستی در نظر گرفته

ی با شناخت روانی ها هيسرماکه  اند داده( نشان 1396) اين رابطه گلستانه، سليمانی و دهقانی

نگر با  شناسی مثبت يی برای روانها شاخص عنوان بههای تحولی و بهبود عملکرد  سرمايه

ا بهتر در توانايی فرد برای مواجهه با مشکالت خود ر ژهيو بهبهزيستی رابطه دارند. اين عناصر 

( در دانشجويانی که 1391) زاده هنرمند نژاد و مهرابی چنان چه محمودی، بساک ؛دهند یمنشان 

شناسی  های شناختی روان يک ويژگی منفی را داشتند، به کمک تکنيک عنوان بهنشخوار خشم 

مثبت ضمن کاهش راهبردهای شناختی منفی تنظيم هيجان، در راهبردهای شناختی مثبت تنظيم 

های منفی  ها با کاهش ويژگی بهداشت روانی مثبت آن گريد عبارت بهن بهبودی داشتند. هيجا

خود را  شناختی رواناين عناصر به ويژه در توانايی فرد برای مواجهه با مشکالت  همراه بود.

دهند؛ بنابراين افزايش بهداشت روانی و کاهش مشکالت از اهداف مهم اجتماعی  می بهتر نشان

البته بايد توجه داشت (. 2006، 3های آموزشی است )سليگمن، رشيد و پارکز محيط به ويژه در

                                                           
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 

 (. 2009، 1خود با بهزيستی مرتبط است )هاپرت

هن آگاهی ذ شناختی روانو کاهش مشکالت روانی يکی از عوامل اثرگذار بر بهزيستی 

افتد،  عنوان حالت توجه برانگيخته و آگاهی ازآنچه در لحظه حال اتفاق می است. ذهن آگاهی به

(. ذهن آگاهی کمک 2009، 2شود )والش، باليانت، اسموليرا، فردريکسن و مادسن توصيف می

های منفی ممکن است روی دهد، اما جزءِ ثابت و دائمی  کند که درک کنيم که هيجان می

با ذهن آگاهی رابطه متقابل دارد. روانی نيستند. از سوی ديگر بالندگی و بهزيستی  شخصيت

که نسبت به رويدادها پاسخی  جای آن دهد تا به عالوه ذهن آگاهی به فرد اين امکان را می به

تأمل داشته باشد، با تفکر و تأمل پاسخ دهد )امانوئل، اپدگراف، کالمبچ و  غيرارادی و بی

(. ذهن آگاهی روشی است 1392، به نقل از احمدوند، حيدری نسب و شعيری، 2010، 3سيسال

برای زندگی بهتر، تسکين دردها و غنابخشی و معنادارسازی زندگی. افزايش ذهن آگاهی با 

های درد همراه  شناختی، توافق، گشودگی، وجدان مندی و کاهش نشانه افزايش بهزيستی روان

در شناخت، مديريت و حل مشکالت روزمره تواناتر هستند.  است. در حقيقت افراد ذهن آگاه

درصد از واريانس آن را تبيين  42بينی کنندهای قوی برای بهزيستی است و  ذهن آگاهی پيش

(. از سوی ديگر بهزيستی با کاهش عالئم و مشکالت و 1392 ،کند )احمدوند و همکاران می

(. مطالعات 2003، 4راون و ريانعواطف منفی چون اضطراب و افسردگی همراه است )ب

های درمانی ديگر بر  صورت جداگانه و يا همراه با روش مختلف اثربخشی ذهن آگاهی را به

نفس  ( و بهبود عزت1392سازگاری، کاهش مشکالت )نريمانی، عباسی، ابوالقاسمی و احدی، 

 اند. ( نشان داده1392پور،  )يوسفيان و اصغری

ذار بر بهزيستی و سالمت روان خالقيت است. خالقيت با يکی ديگر از متغيرهای اثرگ

کننده شادکامی و  بينی کننده و تبيين عنوان پيش سالمت روان ارتباط نزديکی دارد و به

؛ خسروانی و گيالنی، 1391شده است )پيرخائفی،  های سالمت روان در نظر گرفته شاخص

عنوان  بينی کننده شادکامی به ت پيش( نشان دادند که خالقي1391آبادی ) (. کرمی و علی1336

                                                           
1-  Huppert 

2-  Walsh, Baliant, Smolira, Fredericksen, & Madsen 

3-  Emanuel, Updegraff, Kalmbach, & Ciesla 

4-  Brown & Ryan 



 902 (4 ی شماره ،9316 ستانپاییز و زم،42 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست مجله

( نيز نشان دادند 1339) گر، دستجردی و دهشيری پيوستهيکی از اجزای مهم بهزيستی است. 

عالوه رابطه بين خالقيت و متغيرهای مشابه و ذهن  بهکه خالقيت با بهزيستی رابطه مثبت دارد. 

 ؛1394رمحمدی و باقری، ها مورد تأکيد قرارگرفته است )پو آگاهی در شماری از پژوهش

 4(. راسولزادا و داکرت2011، 3و لبودا، زابلينا و کارووسکی 2014، 2النگر ؛2009، 1ديويس

کردند، انجام دادند تا  می صنعت کار ی ينهزم درنفر از کارمندانی که  91(، پژوهشی با 2009)

نتايج نشان داد که رابطه  ها را بررسی کنند. ی بين خالقيت سازمانی، ابتکار و بهزيستی آن رابطه

 مشخصی بين خالقيت سازمانی و ابتکار، بهزيستی وجود دارد.

در محيط دانشگاه و دبيرستان عملکرد تحصيلی يکی از موضوعات مرتبط با سالمت روان 

بينی شونده  بينی کننده يا پيش تواند در نقش پيش است. عملکرد تحصيلی در محيط دانشگاه می

تواند با اختالل در  سو می روان در نظر گرفته شود. مشکالت از يک در رابطه با سالمت

درسی منجر شود و از سوی ديگر به دليل  های هانگيزش و عملکرد شناختی به کاهش نمر

فر، حسنی، و  ناکامی در وصول به اهداف تحصيلی به عواطف منفی منجر شود. عنايتی نوين

عنوان شاخص  سطه بين آزمون سالمت کلی به( نشان دادند که در مقطع متو1394) معروفی

و معدل ترم رابطه وجود دارد و هرچه مشکالت روانی کمتر بود،  شناختی روانمشکالت 

( نشان دادند 1336) پی عملکرد تحصيلی بهتر بود. از سوی ديگر فرحبخش، غالمرضايی و نيک

داری وجود  معنی بين شاخص بهزيستی و سالمت روان و عملکرد تحصيلی دانشجويان رابطه

ندارد. گزارش دو مطالعه جداگانه در دانشجويان کالج روابط بين عملکرد تحصيلی و مشکالت 

(. در 2009، 1چون اضطراب و افسردگی را نشان داد )آيزنبرگ، گلبرستين و هانتشناختی  روان

ساس داری بر ا در يک پيگيری دوساله روابط مثبت معنی ای ديگر در کشور پرتغال مطالعه

گرا بين سالمت روانی و عملکرد تحصيلی را نشان دادند. نتايج  شناسی مثبت رويکرد روان

بينی کننده رضايتمندی از زندگی و سالمت  گيری نشان داد که اميد به عملکرد بهتر پيش پی

 (.2011 ،6مارکوز، پيس ريبرو و لوپز) استروان 

                                                           
1-  Davis 

2-  Langer 

3-  Lebuda, Zabelina, & Karwowski 

4-  Rasulzada & Dachert 

5-  Eisenberg, Golberstein, & Hunt 
6-  Marques, Pais-Ribeiro, & Lopez  
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عنوان  ، ذهن آگاهی و خالقيت بهبر اين اساس بررسی روابط متغيرهای عملکرد تحصيلی

هدف اصلی پژوهش شناختی  روانبا متغير ميانجی مشکالت  یبينی کننده بهزيستی روان پيش

عنوان متغير همبسته و يا با  که در اغلب مطالعات عملکرد تحصيلی به آنجا حاضر است. از

عملکرد شده است، ضرورت بررسی  جهت علی از سالمت روان به عملکرد در نظر گرفته

شد. از سوی ديگر بر اساس  عنوان متغير مستقل بيش از بيش احساس می تحصيلی به

عنوان متغير ميانجی برای  بهشناختی  روانگری مشکالت  گرا نقش واسطه شناسی مثبت روان

تمرکز بر بررسی اين متغيرها در  ،عالوه شده است. به بهزيستی در کمتر پژوهشی به کار گرفته

ها برای  ريزی سو و برنامه ی با توجه به گرايش روزافزون به دانشگاه از يکمحيط دانشگاه

شود؛ بنابراين پژوهش حاضر به دنبال  بهبود بهزيستی دانشجويان بيش از بيش احساس می

گری  باواسطهروانی بررسی رابطه علی ذهن آگاهی، خالقيت و عملکرد تحصيلی بر بهزيستی 

نشان 1پردازد. مدل پيشنهادی در شکل  آزمون اين مدل می است؛ که بهشناختی  روانمشکالت 

 شده است. داده
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل فرضی پيشنهادی پژوهش . 1شکل 
 

فرضيه اصلی اين پژوهش بررسی نقش ذهن آگاهی، خالقيت، عملکرد تحصيلی بر 

 است. شناختی  روانبا ميانجيگری مشکالت روانی بهزيستی 

 

 روش
ها  العه، شامل کليه دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه يزد بود که تعداد آنجامعه موردمط

ی آماری مذکور، حجم نمونه  نفر بود. از جامعه 9111با توجه به آمار اخذ شده از دانشگاه يزد، 

 ذهن آگاهی

 خالقيت

 عملکرد تحصيلی

 روانی بهزيستی روانشناختیمشکالت 
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ای/  گيری طبقه نفر به دست آمد؛ که با استفاده از روش نمونه 370با استفاده از فرمول کوکران 

ای/ تصادفی به تفکيک  گيری طبقه انتخاب شدند. در اين پژوهش از روش نمونه، 1تصادفی

ی دختر و پسر تقسيم شدند و  جنسيت استفاده شد؛ بنابراين ابتدا تعداد دانشجويان به دوطبقه

شده در هر جنس و  کل جامعه محاسبه شد. سپس با توجه به نسبت محاسبه نسبت آنها به

پسر انتخاب  191دختر و  179ختصاص داده شد. بر اين اساس دانشکده حجم نمونه متناسب ا

ها،  درصد حجم نمونه بود. در ادامه با در نظر گرفتن اين نسبت 12و  43شدند. که برابر با 

ی موردنظر به روش تصادفی از بين دانشجويان هر دانشکده انتخاب شد. در اين  نمونه

 شده است: پژوهش، از سه ابزار استفاده

اين  (:9331) ضعیت بهداشت روانی مثبت و منفی امیدیان و علوی لنگرودیآزمون و

و احساس شناختی  روانآزمون ابعاد مثبت و منفی سالمت روان يعنی وجود مشکالت 

های اصلی از ترکيب چند آزمون  دهد که با روش تحليل مؤلفه بهزيستی را موردبررسی قرار می

که  (IRQOL) 2رسشنامه فرم کوتاه رضايت از زندگیبه دست آمد و بعد مثبت اين آزمون با پ

)نجات، منتظری، هالکويی  ( دارد>p 001/0) + 41/0در ايران اعتباريابی شده، همبستگی 

دهد دو سازه باهم شباهت دارند. بعد منفی آن نيز که  ( که نشان می1331نائينی و مجدزاده، 

ی کوتاه شده سياهه نشانگان  مهاست با پرسشناشناختی  رواندهنده وجود مشکالت  نشان

عالوه  دارد. به (>p 001/0 + )با64/0ی  ( رابطه1330)نجاريان و داودی،  مشکالت روانی

به دست  36/0و در بعد منفی  92/0پايايی اين آزمون با روش آلفای کرونباخ در بعد مثبت 

گويه  23شود.  می گذاری نمره 1تا  1گويه دارد که در مقياس ليکرت از  46آمد. اين آزمون 

گويه برای وضعيت منفی اختصاص دارد )اميديان و  23برای وضعيت مثبت بهداشت روانی و 

 (.1337علوی لنگرودی، 

آيتمی است که  39مقياس خود سنجی : FFMQ 3وجهی حضور ذهن ی پنج پرسشنامه

ی از هائ ( از طريق تلفيق گويه2006) 4توسط بائر، اسميت، هاپکينز، کريترنير و تونی

يافته است. بائر و همکاران  تحول ی محتلف و با استفاده از رويکرد تحليل عاملی پرسشنامه
                                                           
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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های  ای از دانشجويان دانشگاه انجام داند. عامل (، تحليل عاملی اکتشافی را بر نمونه2006)

 آمده با عناوين: مشاهده، عمل توأم با هوشياری، غير قضاوتی بودن به تجربه درونی، دست به

های  گذاری شد. عامل مشاهده دربرگيرنده توجه به محرک توصيف و غير واکنشی بودن نام

ها، صداها و بوها است. توصيف به  ها، هيجان بيرونی و درونی مانند احساسات، شناخت

ی  شود، عمل توأم با هوشياری دربرگيرنده های بيرونی با کلمات مربوط می گذاری تجربه نام

ذهن کامل در هرلحظه است و در تضاد با عمل مکانيکی است که در عمل کردن با حضور 

هنگام وقوع ذهن فرد در جای ديگری است. غيرقضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت 

ی درونی  غير قضاوتی داشتن نسبت به افکار و احساسات است و غيرواکنشی بودن به تجربه

براساس نتايج،  آنکه فرد در آنها گير کند. بی اجازه آمدورفت به افکار و احساسات درونی است

)در عامل غيرواکنشی  71/0بين ای  ها مناسب بود و ضريب آلفا در گستره همسانی درونی عامل

ها متوسط و در همه موارد  )در عامل توصيف( قرار داشت. همبستگی بين عامل 91/0بودن( تا 

احمدوند و همکاران  (.2010، 1ت )نئوسرقرار داش 34/0تا  11/0معنادار بود و در طيفی بين 

منظور اعتباريابی اين آزمون با همبسته کردن آن با مقياس بهزيستی  ای به ( در مطالعه1392)

داری برای بهزيستی روانی و  ( روابط مثبت معنی1330)نجاريان و داودی، SCL25 روانی و 

که روايی آزمون را تائيد  دست يافتندشناختی  روانداری برای مشکالت  روابط منفی معنی

 خرده مقياس به دست آمد. 1برای  33/0تا  11/0عالوه پايايی آزمون بين  کرد، به می

ی آن در  ماده 16ماده است که تعداد  60اين آزمون دارای پرسشنامه خالقیت عابدی: 

 ماده در بخش 11پذيری و  ماده در بخش انعطاف 11ماده در بخش ابتکار،  22بخش سيالی، 

شده است؛ برای  ی پايائی آزمون استفاده از دو روش برای محاسبه شده است. بسط تقسيم

های  بررسی اعتبار اين آزمون، در ابتدا از روش کالسيک همبستگی بين اين آزمون و آزمون

و پايائی توسط عابدی از طريق بازآزمائی  46/0وسيله عابدی  اعتبار سازه به مالک استفاده شد.

 37/0تا  31/0چنين با استفاده از روش آلفای کرونباخ در کل آزمون بين و هم 31/0

 4آمده برای  دست (، ضريب به1372) (. طبق گزارش عابدی1372)عابدی،  شده است گزارش

سؤال( به  11سؤال( و بسط ) 11پذيری ) سؤال(، انعطاف 22سؤال(، ابتکار ) 16ی سيالی ) مؤلفه

نشان داد  بود. وی با استفاده از روش تحليل عامل تأييدی 61/0و  61/0، 67/0، 71/0ترتيب برابر با 

                                                           
1 - Neuser 
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گر و همکاران،  نقل از پيوستهبه که آزمون از روائی همزمان قابل قبولی برخوردار است )

به  3تا  1ی مذکور، هر سؤال دارای سه گزينه است که به ترتيب نمرات  در پرسشنامه (.1339

ی سوم معرف  اول معرف کمترين نمره )خالقيت پائين( و گزينهی  گيرد. گزينه ها تعلق می آن

ی کلی  خرده آزمون، نمره 4شده در  بيشترين نمره )خالقيت باال( است. مجموع نمرات کسب

 (.1372است )عابدی،  60-130دهد. دامنه نمره کل خالقيت هر آزمودنی  خالقيت فرد را نشان می

گزينش تصادفی از فهرست اسامی  ا توجه بهدر زمان اجرای پژوهش بعملکرد تحصیلی، 

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 

حريم خصوصی دانشجويان  ها بر حفظ ها و نگهداری آن افراد در اين پژوهش در ورود داده

 مورد تأکيد بود.

ها، ابتدا  ها، پس از تهيه آزمون آوری داده منظور اجرای تحقيق و جمع به :شیوه اجرای پژوهش

نفر بودند، به  370تعداد افراد جامعه مشخص شدند. سپس بر مبنای آن، نمونه آماری که شامل 

آوری و  ه توسط پژوهشگر جمعای انتخاب شدند. بعدازآن، پرسشنام روش تصادفی طبقه

وتحليل قرار گرفتند.  شدند و مورد تجزيه SPSSافزار  ها وارد نرم گذاری شدند و سپس داده نمره

 استفاده شد. AMOSافزار  شده از نرم منظور آزمون مدل ارائه عالوه به به
 

 های پژوهش یافته
گين، انحراف معيار و کمينه و های توصيفی مانند ميان آمده در رابطه با ويژگی دست نتايج به

 آمده است. 1بيشينه در جدول شماره 
 

 .1جدول 
 های توصيفی متغيرهای اصلی پژوهش آماره

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیرها

 643/1 33/11 00/20 30/9 370 معدل

 11/16 46/127 00/173 00/71 370 خالقيت

 93/13 23/73 111 37 370 روانی بهزيستی

 34/11 06/61 106 27 370 شناختی روان مشکالت

 34/11 32/119 00/163 00/32 370 حضور ذهن
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عنوان شاخص عملکرد تحصيلی، با  ، معدل به1آمده در جدول شماره  دست بر اساس نتايج به

 دارد. در نمره خالقيت 64/1. انحراف معيار 37/11ميانگين  30/9و کمترين  20بيشترين نمره 

است. وضعيت  11/16، و انحراف معيار 46/127با ميانگين  173و بيشترين  71کمترين نمره 

و مشکالت کمينه  93/13و انحراف معيار  06/61با ميانگين  111و بيشينه  37بهزيستی کمينه 

، 37دارد. حضور ذهن نيز با کمينه  34/11و انحراف معيار  06/61با ميانگين  106و بيشينه  27

ساده بين دارد. ضرايب همبستگی  34/11و انحراف معيار  32/119و ميانگين  32 بيشينه

 آمده است. 2متغيرها در جدول شماره 
 

 .2جدول 
 ضرايب همبستگی پيرسون بين متغيرهای اصلی پژوهش

 1 2 3 4 9 متغیرها

     1 معدل

    1 046/0 خالقيت

 بهزيستی
*149/0 

**391/0 1   

 -073/0 مشکالت
**363/0- 

**413/0- 1  

 1 -466/0 479/0 471/0 073/0 حضور ذهن

01/0p<* ،01/0p<** 
 

رابطه روانی شود، معدل تنها با بهزيستی  ، مالحظه می2گونه که در جدول شماره  همان

داری ندارد. خالقيت با  ( و با ساير متغيرها رابطه معنی>p 040/0، 149/0داری دارد ) معنی

رابطه شناختی  روان( و با مشکالت >p 001/0، 391/0دار ) ثبت معنیرابطه مروانی بهزيستی 

 001/0، 471/0داری ) ( و با حضور ذهن رابطه مثبت معنی>p 001/0 ،363/0دار ) منفی معنی

p< رابطه منفی معنی شناختی روانبا مشکالت روانی ( دارد. بهزيستی ( 001/0، 413/0دار p< )

(. حضور ذهن نيز با مشکالت >p 001/0، 479/0دار دارد ) و با حضور ذهن رابطه مثبت معنی

 (.>p 001/0 ،466/0داری دارد ) رابطه منفی معنیروان شناختی 

برازش مدل پيشنهادی اقدام شد که نتايج در  بررسیبه  پژوهشمنظور آزمون فرضيه  به

ليل آمده است. در هر دو مورد برازش مدل تائيد شد. در مدل اول به د 3جدول شماره 

اين مسير از مدل حذف گرديد و با شناختی  رواندار نشدن مسير معدل به مشکالت  معنی

 آمده است. 3ها موردبررسی مجدد قرار گرفت که در جدول  حذف اين مسير شاخص
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ها در هردو مورد مناسب هستند و شاخص نسبت  شود شاخص گونه که مالحظه می همان

است  3متر از کمتر شده است و در هر دو حالت ک مجذور خی به درجه آزادی در حالت دوم

داری در  ضرايب استاندار مسيرهای مستقيم همراه با سطح معنی کند. يد میأيکه برازش مدل را ت

 آمده است. 4جدول 
 

 .3جدول 
 های برازش مدل پيشنهادی و اصالحی شاخص

مقادیر مدل  شاخص
 پیشنهادی

مقادیر با حذف 
 دار مسیر غیرمعنی

) کایمجذور 
2) 310/1 14/2 

 2 3 (df) درجه آزادی
 به درجات آزادی دو یخنسبت مجذور 

2
/df 92/0 34/0 

 1 1 (GFIشاخص نيکويی برازش )
 1 1 (AGFIشده ) شاخص نيکويی برازش تعديل

 1 1 (IFIشاخص برازندگی افزايشی )
 1 1 (CFIشاخص برازندگی تطبيقی )

 001/0 001/0 (RMSEAخطای تقريب ) جذر ميانگين مجذورات
 

 .4جدول 

 داری در مسيرهای مستقيم ضرايب استاندارد و سطح معنی

 β α مسیر
 000/0 -21/0 شناختی روان ذهن آگاهی به مشکالت
 004/0 16/0 روانی ذهن آگاهی به بهزيستی

 404/0 -01/0 شناختی روان معدل به مشکالت
 016/0 13/0 روانی معدل به بهزيستی

 013/0 -144/0 شناختی روان خالقيت به مشکالت
 011/0 136/0 روانی خالقيت به بهزيستی

 000/0 21/0 روانی مشکالت به بهزيستی
 

دار نيست و  معنی شناختی روانشود، تنها مسير معدل به مشکالت  گونه که مالحظه می همان

 1وش بوت استراپ پريچرز و هيزدار هستند. مسيرهای غيرمستقيم نيز با ر ساير مسيرها معنی

 آمده است. 1( مورد تحليل قرار گرفت که در جدول 2003)

                                                           
1-  Preachers & Hayes 
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 .1جدول 

 نتايج بوت استراپ با روش پريچرز و هيز
 متغير
 مستقل

 متغير
 ميانجی

 متغير
 انحراف سوگيری بوت داده وابسته

 استاندارد
 حد
 باال

 حد
 پايين

 سطح
 داری معنی

 مشکالت خالقيت
 000/0 074/0 162/0 022/0 0006/0 116/0 116/0 يستیبهز شناختی روان

 مشکالت ذهن آگاهی
 شناختی روان

 000/0 030/0 164/0 020/0 -0016/0 114/0 116/0 بهزيستی

 مشکالت معدل
 شناختی روان

 13/0 -1374/0 7143/0 2174/0 0009/0 293/0 297/0 بهزيستی

 

مسير غيرمستقيم خالقيت به  شود دو مالحظه می 1گونه که در جدول شماره  همان

با ميانجی روانی و ذهن آگاهی به بهزيستی شناختی  روانبا ميانجی مشکالت روانی  بهزيستی

گيرد.  دار است و حد باال و پايين در اين دو مورد صفرتا در برنمی معنیروان شناختی مشکالت 

نيست، چون دو  دار نیمعروان شناختی با ميانجی مشکالت روانی ولی مسير معدل به بهزيستی 

 گيرد. در برمی را حد باال و پايين آن صفر

 

 گیری بحث و نتیجه
صورت مستقيم و غيرمستقيم با ميانجی  نتايج اين پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی به

ديگر احتماالً ذهن آگاهی با  عبارت اثرگذار است؛ بهروانی بر بهزيستی روان شناختی مشکالت 

روانی های مثبت به بهزيستی  سو و با افزايش شاخص از يکناختی روان شکاهش مشکالت 

( در مورد بهزيستی و ديدگاه 1991کند. نتايج اين پژوهش با ديدگاه ريف و کيز ) کمک می

( که نقش توانايی فرد را برای عبور از مشکالت به سمت بهزيستی مورد تأکيد 2012سليگمن )

( و احمدوند و 2003های براون و ريان ) پژوهش عالوه با جهت است. به دهد، هم قرار می

روان جهت است. با توجه به نقش ذهن آگاهی در درمان مشکالت  ( هم1391همکاران )

نفس و شادکامی و خشنودی که  های مثبت چون عزت سو و افزايش شاخص از يکشناختی 

 است، اين نتيجه قابل تبيين است.روانی های آزمون بهزيستی  زيربنای گويه

بينی مستقيم و غيرمستقيم بهزيستی و با ميانجيگری  نتايج نشان داد خالقيت در پيش

 (، خسروانی و گيالنی1391نقش دارد. اين نتايج با پژوهش پيرخائفی )شناختی  روانمشکالت 
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جهت است. يک تبيين  ( هم2011( و ليودا و همکاران )1391) آبادی (؛ کرمی و علی1336)

کند تا  پذير به فرد کمک می شناختی انعطاف عنوان يک سبک خالقيت بهاحتمالی اين است که 

سو با نگاهی تازه به مشکالتش در جهت حل آنها حرکت کند و از سوی ديگر ضمن  از يک

کاهش عالئم افسردگی و اضطراب به احساس تسلط فرد در مواجهه با مشکالت شده و 

مورد روانی ملکرد تحصيلی و بهزيستی شود. رابطه بين ع می روانی موجب افزايش بهزيستی

( و مارکوز و 2009تأييد قرار گرفت. نتايج در اين مورد با پژوهش آيزنبرگ و همکاران )

جهت است. ولی نتايج از نقش مستقيم عملکرد تحصيلی در مشکالت  ( هم2011همکاران )

انجی مشکالت با ميروانی و از نقش غيرمستقيم عملکرد تحصيلی در بهزيستی شناختی  روان

( 1394حمايت نکرد. نتايج از اين نظر با پژوهش عنايتی نوين فرو همکاران )شناختی  روان

ديگر بهبود  عبارت جهت است؛ به ( هم1336مخالف و با پژوهش فرحبخش و همکاران )

گذارد شايد به اين دليل که احساس تسلط فرد بر  اثر میروانی عملکرد براحساس بهزيستی 

دهد. ولی بر مشکالت اثری ندارد يک تبيين احتمالی اين است که  زايش میمحيط را اف

های مختلف و توجه برگردانی از  اند با استفاده از مکانيزم دانشجويان طی سالها تجربه آموخته

جلوگيری کنند. از سوی ديگر اين شناختی  روانگيری مشکالت  ها بر شکل اثرگذاری شکست

يت تحصيلی اثر مستقيمی بر بهزيستی دارد. کاربرد آموزشی و دهد که موفق موضوع نشان می

روانی توان به بهزيستی  درمانی اين نتايج اين است که با استفاده از بهبود عملکرد تحصيلی می

آموزش  دانشجويان کمک کرد. از سوی ديگر با آموزش خالقيت و ذهن آگاهی که هر دو قابل

کمک کرد. از سوی ديگر روانی يم به افزايش بهزيستی طور مستق سو به توان از يک هستند، می

به شناختی  روانتوان از طريق کاهش مشکالت  به کمک پرورش خالقيت و ذهن آگاهی می

 بهبود احساس بهزيستی دانشجويان کمک کرد.

هايی همراه است. استنباط جهت علی  اين پژوهش مانند هر پژوهش ديگر با محدوديت

احتياط صورت گيرد. از سوی ديگر اثرپذيری  يل مسير الزم است باباوجود رواج درروش تحل

ای  ها و از نمونه های رگرسيون که زيربنای اين نوع تحليل آماری است، از تغيير در نمونه روش

توان به  آسانی نمی سازد، يعنی نتايج را به به نمونه ديگر، احتياط در تعميم نتايج را ضروری می

های  يم داد. ناتوانی احتمالی ابزارها در ارائه تصويری کامل از ويژگیتمام افراد مشابه تعم

گيری نيز مورد ديگری است که بايد در آن احتياط کرد. اجرای اين  اندازه شناختی مورد روان
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های پژوهشی  های متفاوت از توصيه های متفاوت و در گروه پژوهش با ابزارهای ديگر و روش

 پيشنهادی است.
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