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The present study investigates the mediating role of
positive and negative affect in the relationship between  به بررسی نقش میانجیگری عاطفۀ مثبت و منفی در رابطۀ،در پژوهش حاضر
mindfulness and psychological well-being of Ilam بین ذهنآگاهی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان شهر ایالم پرداخته شده
students. The statistical population of the study included  جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای.است
all male and female students of Ilam universities (Azad and
 در این1398-1399 شهر ایالم (آزاد و دولتی) است که در سال تحصیلی
State) studying in these universities during the academic
year 2019–2020. Therefore, 400 students were selected  نفر به روش400  از میان این دانشجویان.دانشگاهها مشغول به تحصیل بودند
among these students through multistage cluster sampling  توصیفی از نوع، روش مطالعه.نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند
method. The study method was descriptive-correlational  دادههای پژوهش به روش مدلیابی.همبستگی و هدف آن کاربردی است
and purposive. The research data were analyzed by
structural equation modeling method using SPSS- 25 and Amos- 20  وSPSS- 25 معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزارهای
Amos- 20 software. The tools used in this study to analyze : ابزارهای این پژوهش بهمنظور ارزیابی متغیرها عبارتاند از.تجزیه و تحلیل شد
the variables are: Reef Psychological Well-Being Scale  پرسشنامۀ پنجوجهی.(RSPWB) مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف
(RSPWB), Five Facet Mindfulness Questionnaire
( و مقیاس عاطفۀ مثبت و منفی واتسونFFMQ) ذهنآگاهی بائر و همکاران
(FFMQ), and Positive and Negative Affect Scale
(PANAS). The standard coefficient of the indirect effect of  ضریب مسیر غیرمستقیم، در پژوهش حاضر. (PANAS) و همکاران
mindfulness on students’ psychological well-being was  و0/27 ذهنآگاهی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان از طریق عاطفۀ مثبت
0.27 by positive affect and 0.20 by negative affect, which  معنادارP= 0/001  بهدست آمد که هردو در سطح0/20 از طریق عاطفۀ منفی
is significant at the P=0.001 level. These results suggest
that the variables of positive effect and negative effect  رابطۀ بین، این نتایج بیانگر آن است که متغیرهای عاطفۀ مثبت و منفی.هستند
mediate the relationship between the variables of  براساس.متغیرهای ذهنآگاهی و بهزیستی روانشناختی را میانجیگری میکنند
mindfulness and psychological well-being. Based on these این یافتهها میتوان نتیجه گرفت ذهنآگاهی با تأثیر بر میزان شکلگیری عاطفۀ
results, it can be concluded that mindfulness can affect the
. بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان تأثیر میگذارد،مثبت و منفی
psychological well-being of individuals by influencing the
 عاطفۀ مثبت و، ذهنآگاهی، بهزیستی روانشناختی:واژههای کلیدی
formation of positive and negative affect.
Keywords: Psychological Well-being, Mindfulness,
. دانشجویان،منفی
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مقدمه
احساس بهزیستی 1که یکی از متغیرهای مهم روانشناختی محسوب میشود ،بهمعنای داشتن حاالت مثبت و
احساس رضایتمندی کلی از زندگی است که جنبههای مختلفی از زندگی فرد و دیگران را در انواعی از حیطهها
از جمله خانواده و کار شامل میشود .احساس بهزیستی دارای مؤلفههای شناختی و عاطفی است .افراد با
احساس بهزیستی باال معموالً عواطف مثبت را بیشتر تجربه ،و مسائل اطراف خود را بهصورت مثبتتری ارزیابی
میکنند؛ درحالیکه افراد با احساس بهزیستی پایین ،این مسائل را به شکل نامطلوبتری ارزیابی میکنند و
عواطف منفی بیشتری از خود بروز میدهند (چاو .)2007 ،در روانشناسی ،بهزیستی را عملکرد مطلوب انسان
تعریف کردهاند .بهزیستی روانشناختی ،2یک وضعیت خوب یا خوشایند ،یک حالت مشخص از سالمتی ،شادی
و کامیابی است (نل .)2011 ،ریف ( )1989بهزیستی روانشناختی را تالشی بهمنظور شکوفاکردن توانمندیهای
فردی میداند .مؤلفههای تشکیلدهندۀ بهزیستی روانشناختی در مدل ریف عبارتاند از :خودمختاری( 3عمل
برمبنای معیارهای شخصی و مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی) ،رشد شخصی( 4تالش مداوم برای نشاندادن
توانمندیهای فردی) ،تسلط بر محیط( 5توانایی تسلط بر وقایع بیرونی) ،هدفمندی در زندگی( 6داشتن هدف و
یافتن معنای زندگی) ،داشتن ارتباط مثبت با دیگران( 7توانایی دوستداشتن دیگران ،داشتن رابطۀ گرم و
قابلاعتماد با دیگران و نشاندادن همدلی با آنها) و پذیرش خود( 8پذیرش ویژگیهای خود و داشتن نگرش
مثبت به همۀ ابعاد وجودی خود).
برخی پژوهشها به بررسی پیامدهای حاصل از بهزیستی روانشناختی پرداختهاند که از آن جمله میتوان
به پژوهش ریف ( )2014اشاره کرد که نشان میدهد بهزیستی روانشناختی اندک با پیامدهایی از قبیل
افسردگی ،رفتارهای پرخاشگرانه و مسائل و مشکالت اجتماعی مانند خودکشی و افکار خودکشی و ضعف در
ارتباطات بینفردی همراه است .این در حالی است که بهزیستی روانشناختی فراوان ،نقش حائز اهمیتی در
رشد و شکوفایی دارد و به حفظ سالمت فردی و پیشگیری از ابتال به بسیاری از اختالالت روانی منجر میشود.
این امر نشاندهندۀ اهمیت موضوع بهزیستی روانشناختی در میان افراد و گروههای مختلف جامعه است .به
همین سبب ،توجه به متغیرهای اثرگذار بر بهزیستی روانشناختی بهمنظور ارتقا و رشد جامعه ضروری است.
از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر بهزیستی روانشناختی ،ذهنآگاهی 9است .ذهنآگاهی بهسمت تنظیم
عواملی مانند متمرکزشدن بر احساسات و تجربیات روانشناختی مرتبط با زمان حال گرایش دارد و یکی از
1. well-being
2. psychological well-being
3. autonomy
4. personal growth
5. environmental mastery
6. purpose in life
7. positive relation with others
8. self- acceptance
9. mindfulness
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حوزههای در حال رشد پژوهشهای مرتبط با سالمت روان است .فواید بالقوۀ ذهنآگاهی دربارۀ سالمت ذهنی
و بهزیستی روانشناختی ،نهتنها در میان پزشکان و پژوهشگران حوزۀ بهداشت روانی ،بلکه در میان متخصصان
بهداشت و خدمات عمومی نیز بهطورکلی کاربرد دارد (شونین ،وان شونین ،وان گوردن و گریفتس .)2014 ،در
ذهنآگاهی ،بر متمرکزساختن توجه در لحظۀ کنونی بهمنظور تنظیم الگوهای فکری ناسازگارانه و نابهنجار
تأکید میشود (شونین ،وان گوردون و گریفیتس2014 ،؛ شونین و وان گوردون .)2015 ،ذهنآگاهی دارای
مؤلفههایی است که عبارتاند از :مشاهده( 1تمرکز بر محرکهای بیرونی و درونی مانند احساسات و هیجانها)،
توصیف( 2تشریح محرکهای بیرونی در قالب واژگان) ،عمل همراه با هشیاری( 3انجام رفتار با توجه کامل در
هر لحظه از زمان) ،غیرقضاوتیبودن به تجربۀ درونی( 4قضاوتنکردن افکار و هیجانها) و غیرواکنشیبودن5
(نداشتن واکنش به افکار و هیجانها) (بایر ،اسمیت ،هاپکینز ،کریتمایر و تونی.)2006 ،
تانگ ،تانگ و گروس ( )2019در مطالعۀ «ارتقای بهزیستی روانشناختی از طریق شواهد مبتنی بر برنامۀ
آموزش ذهنآگاهی» به این نتیجه رسیدند که آموزش ذهنآگاهی احتماأل برنامهای امیدوارکننده است که
موجب همافزایی و تعامل ذهن و بدن و بهتبع آن ،توسعۀ روانشناختی و بهبود بهزیستی روانشناختی میشود.
مطالعۀ مایرز ( )2017نشان داد ذهنآگاهی بهطور معناداری رضایت از زندگی را پیشبینی میکند و افزایش
ذهنآگاهی سبب افزایش سالمت روان و بهزیستی روانشناختی میشود .بررسی اثربخشی تمرینات ذهنآگاهی
بهعنوان یک روش اثرگذار بر بهزیستی روانشناختی دانشآموزان کانادایی منتهی به تدوین الگویی شد که
مطابق آن ،معلمان باید از آموزش ذهنآگاهی بهمنظور بهبود بهزیستی روانشناختی دانشآموزان استفاده کنند
(پیاکوک.)2015 ،
کوه ( )2014در مطالعهای تجربی ،به بررسی تأثیر آموزش برنامۀ ششهفتهای ذهنآگاهی بر بهزیستی
روانشناختی پرداخت که نتایج آن ،این اثربخشی را تأیید کرد و در این زمینه شواهد کافی ارائه دارد .پژوهش
لینکنگ ،اسموسکی و رابینز ( )2011و باولین و بائر ( )2012نیز بیانگر آن بود که ذهنآگاهی ،با تأثیر بر
متغیرهایی مانند قدرت سازگارشدن ،رضایتمندی از زندگی و عزتنفس ،بر سالمت روانشناختی فرد اثر
میگذارد .در همین راستا نیز نشان داده شده است که ذهنآگاهی بر بهبود بهزیستی روانشناختی و سالمت
روان اثربخش است و موجب شکلگیری رفتارهای سازگارانه ،بهبود قابلیتهای روانشناختی مثبت و تقویت
توانمندیهای فردی میشود (فالکستروم .)2010 ،عالوهبراین ،نتایج پژوهش یعقوبی ،نادریپور ،یارمحمدی
واصل و محققی ( )1398با عنوان «تبیین بهزیستی روانشناختی براساس ذهنآگاهی ،نیاز به شناخت و
سرمایههای روانشناختی در دانشجویان» نشان داد بین بهزیستی روانشناختی و ذهنآگاهی همبستگی مثبت
و معنادار وجود دارد.
1. observing
2. describing
3. acting with awareness
4. non-judging of inner experience
5. non-reactivity to inner experience
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در رابطۀ میان ذهنآگاهی و بهزیستی روانشناختی ،عاطفۀ مثبت و منفی 1نقش مهمی میتواند ایفا کند.
عاطفۀ مثبت و منفی دو روی یک سکه نیستند که افزایش یکی لزومأ به کاهش دیگری منتج شود و برعکس.
بلکه این دو ،ساختارهای نسبتأ مستقلی هستند و دامنهای از تجارب احساسی کم یا زیاد را نشان میدهند
(ملکپور و بساکنژاد .)1399 ،ذهنآگاهی میتواند به افزایش عاطفۀ مثبت (شات و مالوف2011 ،؛ گشویند،
پیترز ،دراکر ،وان اوس و ویچرز )2011 ،و همچنین کاهش عاطفۀ منفی (عزیزی ،یوسفی افراشته ،مروتی و
الهی )1397 ،منجر شود .عاطفۀ مثبت بهمعنای داشتن انرژی و تمرکز برای انجام فعالیتهای خوشایند و عالوه
بر آن ،تجربۀ احساساتی مانند شادی ،غرور و لذت است و عاطفۀ منفی شامل احساساتی نظیر ناامیدی ،نگرانی،
ناراحتی ،خشم و تنفر است .در این زمینه نشان داده شده است که ذهنآگاهی با تأثیر بر عواملی مانند امیدواری،
بر عاطفۀ مثبت اثر میگذارد (زینگ و گیو .)2017 ،عزیزی و همکاران ( )1397به این نتیجه رسیدند که آموزش
ذهنآگاهی به افزایش میانگین عواطف مثبت و کاهش میانگین عواطف منفی میانجامد .درواقع ذهنآگاهی
سبب میشود افراد حوادث زندگی را براساس آنچه که در لحظه رخ میدهد تجربه کنند و نه برمبنای پیشداوری
و قضاوت .این عامل موجب هشیاری ،توجه برانگیخته و در لحظه زندگیکردن میشود و کمک میکند فرد
عواطف مثبت بیشتر و عواطف منفی کمتر را تجربه کند.
گودرزی ،قاسمی ،میردریکوند و غالمرضایی ( )1397در مطالعۀ «اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی بر عاطفۀ مثبت و منفی ،انعطافپذیری روانشناختی و مؤلفههای ذهنآگاهی افراد دارای عالئم
افسردگی» نشان دادند آموزش ذهنآگاهی موجب افزایش معناداری در سطوح عاطفۀ مثبت و نیز کاهش عاطفۀ
منفی میشود .پژوهشهای دیگری نیز بیانگر اثربخشی متغیر ذهنآگاهی بر متغیرهای عاطفۀ مثبت و منفی
هستند که از آن جمله میتوان به پژوهشهای چانگ و همکاران ( ،)2004فردریکسون ،کوهن ،کافی ،پک و
فینکل ( )2008و هیل و آپدگراف ( )2012اشاره کرد .همچنین در پژوهشی دیگر نشان داده شد که تمرینات
مربوط به ذهنآگاهی در کاهش تجربۀ هیجانهای منفی مانند غم و اندوه مؤثر است (سیگل.)2011 ،
بررسیهای گوناگونی نیز نشان دادهاند عواطف با جنبههای متفاوت سالمت روانی ،رابطه دارند و در
پیشگیری از ابتال به بسیاری از اختالالت جسمی و روانی ،نقش مهمی را ایفا میکنند (یوسفی .)1394 ،از طرف
دیگر عواطف مثبت و منفی ،نقش مهمی در بهزیستی روانشناختی ایفا میکند .در این زمینه ،نشان داده شده
است عواطف منفی با بروز اختالالت روانی رابطه دارد (بشارت ،اعتمادینیا و فراهانی .)2013 ،تقیپور ،غالمی،
رنجبر ،رستم اوغلی و برزگران ( )1398نیز طی پژوهشی با عنوان «نقش هیجانات مثبت و منفی در پیشبینی
بهزیستی روانشناختی دانشآموزان پسر ورزشکار» به این نتیجه دست یافتند که عاطفۀ مثبت و منفی میتواند
بهزیستی روانشناختی را در دانشجویان پیشبینی کنند .شهنی ییالق ،شجاعی ،بهروزی و مکتبی ( )1390نیز
معناداربودن رابطۀ بین عاطفۀ مثبت و بهزیستی روانشناختی را گزارش کردند .عالوهبراین مظاهری و بهرامیان
( )1395نشان دادند بین عاطفۀ مثبت و بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد .درواقع افرادی که عاطفۀ مثبت
بیشتری را تجربه میکنند ،هنگام مواجهه با مسائل و مشکالت ،راهحلهای متفاوتی را بهکار میگیرند .چنین
1. positive and negative affect
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افرادی دید مثبتتری به چالشها دارند و مسائل را بهنحو مناسبتری حل میکنند که به تجربۀ بهزیستی
روانشناختی بیشتری منجر میشود.
مطابق پژوهشها ،از آنجا که در کشور ما دانشجویان ،جمعیت زیادی از نسل جوان را تشکیل میدهند ،بهمنظور
حفظ سالمت روانی جامعه باید به این گروه به شکل خاص توجه کرد؛ چرا که سالمت جامعه و ارتقای آن میتواند
تا حدود زیادی در گرو سالمت این گروه از افراد باشد .از طرف دیگر ،ورود به دانشگاه موجب ایجاد تغییرات زیادی
در روابط اجتماعی ،نقشها و انتظارات جوانان میشود که بهدلیل ایجاد استرس و نگرانی میتواند بر عملکرد و
بازدهی آنها تأثیر بگذارد و این عامل ،اهمیت موضوع بهزیستی روانشناختی را آشکار میسازد؛ بنابراین در پژوهش
حاضر ،دانشجویان بهعنوان جامعۀ هدف درنظر گرفته شدهاند که به مطالعۀ برخی متغیرهای پیشایند و اثرگذار در
وضعیت بهزیستی روانشناختی آنها پرداخته میشود؛ بنابراین در پژوهش حاضر به به این سؤال پاسخ میدهیم که
آیا عاطفۀ مثبت و منفی ،رابطۀ بین ذهنآگاهی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان را میانجیگری میکنند .همچنین
مطابق توضیحات ارائهشده و با توجه به این نکته که تحقیقات پیشین ،بیشتر به آموزش ذهنآگاهی و اثر آن بر این
متغیرها پرداختهاند ،پژوهشهای مدلیابی میتوانند زمینۀ بیشتر و گستردهتری را برای اینگونه مطالعات فراهم و
هموار سازند .بدینترتیب میتوان مدل پیشنهادی پژوهش حاضر را در شکل  1نمایش داد که طبق آن ،متغیر
پیشبین ذهنآگاهی با تأثیرگذاری بر متغیرهای میانجی (عاطفۀ مثبت و منفی) بر بهزیستی روانشناختی در افراد
نمونه تأثیر میگذارد.
خودمختاری
مشاهده
عاطفۀ مثبت

رشد شخصی

توصیف
تسلط بر محیط
بهزیستی
روانشناختی

ذهنآگاهی

عمل با آگاهی

هدفمندی
قضاوتنکردن
پذیرش خود

عاطفۀ منفی

ارتباط با دیگران

شکل  -1چارچوب نظری مدل پیشنهادی پژوهش

با توجه به شکل  ،1هدف پژوهش حاضر ،آزمودن فرضیههای زیر است:
فرضیههای اصلی

نداشتن واکنش
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 -1عاطفۀ مثبت ،رابطۀ بین ذهنآگاهی و بهزیستی روانشناختی را میانجیگری میکند.
 -2عاطفۀ منفی ،رابطۀ بین ذهنآگاهی و بهزیستی روانشناختی را میانجیگری میکند.
فرضیههای فرعی

 -1ذهنآگاهی بر بهزیستی روانشناختی اثر مثبت دارد.
 -2ذهنآگاهی بر عاطفۀ مثبت ،اثر مثبت دارد.
 -3ذهنآگاهی بر عاطفۀ منفی ،اثر منفی دارد.
 -4عاطفۀ مثبت بر بهزیستی روانشناختی اثر مثبت دارد.
 -5عاطفۀ منفی بر بهزیستی روانشناختی اثر منفی دارد.

روششناسی
طرح پژوهش از نظر هدف کاربردی ،و از لحاظ روش گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی
بر روش مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاههای شهر
ایالم (آزاد و دولتی) بود که در سال تحصیلی  1398-1399در این دانشگاهها مشغول به تحصیل بودند .پس
از جمعآوری دادهها و ورود آنها به رایانه ،از نرمافزارهای  SPSS- 25و Amos- 20استفاده شد .تحلیل
دادهها نیز به کمک شاخصهای آمار توصیفی ،همبستگی پیرسون و تحلیل معادالت ساختاری صورت گرفت.
برای تعیین حجم نمونه در الگویابی معادالت ساختاری ،برخی به ازای هر متغیر مشاهدهشده  15آزمودنی و
برخی  10تا  20آزمودنی را توصیه میکنند و درواقع روش مطلقی برای تعیین حجم نمونه وجود ندارد (مایرز،
گمست و گارینو .)2006 ،در پژوهش حاضر ،تعداد اعضای نمونه 400 ،نفر درنظر گرفته شد که با استفاده از
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.

ابزار سنجش
مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف :)RSPWB( 1این مقیاس را ریف در سال  1980تدوین کرد
(ریف .)1995 ،بهزیستی روانشناختی دارای شش خردهمقیاس است که عبارتاند از :پذیرش خود ،روابط مثبت
با دیگران ،خودمختاری ،زندگی هدفمند ،رشد شخصی و تسلط بر محیط .مجموع این شش خردهمقیاس ،نمرۀ
کل بهزیستی روانشناختی را نشان میدهد .در فرم  84سؤالی ،هر خردهمقیاس شامل  14سؤال است که روی
یک طیف ششدرجهای از کامأل موافقم تا کامأل مخالفم ،نمرهگذاری شده است .نمرۀ بیشتر نشاندهندۀ
بهزیستی روانشناختی بهتر است .در پژوهش حاضر ،فرم کوتاه  18سؤالی بهکار گرفته شد .روایی و پایایی
مقیاس بهزیستی روانشناختی در پژوهشهای متعدد ،مناسب گزارش شده است .بیانی ،کوچکی و بیانی
)1. Ryff Scale Psychological Wellbeing (RSPWB
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( ،)1387ضریب پایایی خردهمقیاسهای پذیرش خود ،روابط مثبت با دیگران ،خودمختاری ،تسلط بر محیط،
زندگی هدفمند و رشد شخصی را بهترتیب  0/70 ،0/77 ،0/78 ،0/77 ،0/71و  0/78گزارش کردند .در پژوهش
حاضر ،پایایی به روش آلفای کرونباخ برای ابعاد گفتهشده در باال بهترتیب  0/71 ،0/73 ،0/76 ،0/70 ،0/72و
 0/75بهدست آمد .بهمنظور بررسی روایی محتوایی گویهها ،از شاخص نسبت روایی محتوایی 1و نظر پنج نفر
از استادان هیئتعلمی استفاده شد .مقدار این شاخص برای همۀ گویههای پرسشنامه باالتر از  0/6بهدست آمد
که بیانگر روایی محتوایی مطلوب گویهها است.
پرسشنامۀ پنجوجهی ذهنآگاهی :)FFMQ( 2این ابزار را بائر و همکاران ( )2006تدوین کردند.
پرسشنامۀ پنجوجهی ذهنآگاهی  39گویه دارد که شامل پنج خردهمقیاس مشاهده ،توصیف ،عمل همراه با
هشیاری ،غیرقضاوتیبودن و غیرواکنشیبودن است که روی یک طیف پنجدرجهای از هرگز تا همیشه
نمرهگذاری شده است و نمرۀ هر زیرمقیاس برحسب مجموع ارزش گزینههای هر ماده محاسبه میشود .در
پژوهش بائر و همکاران ( ،)2006همسانی درونی عاملها مناسب گزارش شد و ضریب آلفا در طیفی بین 0/75
(در عامل غیرواکنشیبودن) تا ( 0/91در عامل توصیف) قرار داشت .همبستگی بین عاملها نیز در همۀ موارد
معنادار بود و در گسترهای بین  0/15تا  0/34قرار داشت (نئوسر .)2010 ،طی مطالعهای که روی اعتباریابی و
پایایی این پرسشنامه در ایران انجام گرفت ،ضرایب همبستگی آزمون-بازآزمون پرسشنامۀ پنجوجهی
ذهنآگاهی در نمونۀ ایرانی بین ( r0=/57در عامل غیرقضاوتیبودن) و ( r=0/84در عامل مشاهده) بهدست
آمد .همچنین ضرایب آلفا در حد قابلقبولی بین ( α =0/55در عامل غیرواکنشیبودن) و ( α=0/83در عامل
توصیف) بهدست آمد (احمدوند ،حیدرینسب و شعیری .)1391 ،در این پژوهش ،پایایی به روش آلفای کرونباخ
برای مؤلفههای مشاهده ،توصیف ،عمل توأم با هوشیاری ،غیرقضاوتیبودن و غیرواکنشیبودن بهترتیب ،0/70
 0/73 ،0/75 ،0/71و  0/73بهدست آمد .در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی روایی محتوایی گویهها ،از شاخص
نسبت روایی محتوایی و نظر پنج نفر از استادان هیئتعلمی استفاده شد .مقدار این شاخص برای همۀ گویههای
پرسشنامه باالتر از  0/6بهدست آمد که بیانگر روایی محتوایی مطلوب گویهها است.
مقیاس عاطفۀ مثبت و منفی :)PANAS( 3این مقیاس توسط واتسون ،کالرک و تلجن ()1988
برای اندازهگیری دو بعد عواطف مثبت و منفی ساخته شده است که  20گویه دارد و برای سنجش هرکدام از
ابعاد عاطفه 10 ،گویه درنظر گرفته شده است .این گویهها روی یک مقیاس پنجدرجهای از بسیار کم تا بسیار
زیاد ( 1تا  )5رتبهبندی میشوند .دامنۀ نمرات برای هر خردهمقیاس بین  1تا  50است .اعتبار این مقیاس برای
خردهمقیاس عاطفۀ مثبت و منفی در پژوهش بخشیپور و دژاکام ( 0/87 ،)1384گزارش شده است .از لحاظ
روایی به کمک این ابزار میتوان بیماران مضطرب و افسرده را در سطح  0/95از یکدیگر تشخیص داد .در
پژوهش عزیزی و همکاران ( )1397مقدار آلفای کرونباخ برای این آزمون بین  0/69تا  0/78گزارش شد .در
)1. Content Validity Ratio (CVR
)2. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ
)3. Positive and Negative Affect Scale (PANAS
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پژوهش حاضر ،پایایی به طریق روش آلفای کرونباخ برای مقیاس عاطفۀ مثبت  0/87و برای مقیاس عاطفۀ
منفی  0/89بهدست آمد .بهمنظور بررسی روایی محتوایی گویهها ،از شاخص نسبت روایی محتوایی و نظر پنج
نفر از استادان هیئتعلمی استفاده شد .مقدار این شاخص برای همۀ گویههای پرسشنامه باالتر از  0/6بهدست
آمد که بیانگر روایی محتوایی مطلوب گویهها بود.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی

بیشترین درصد شرکتکنندگان در پژوهش حاضر ،مربوط به جنس دختر با  226نفر ( 56/5درصد) و میانگین
سن  21/44و انحراف استاندارد  3/25است .درصد شرکتکنندگان پسر با تعداد  43/5( 174درصد) و میانگین
سنی  21/30و انحراف استاندارد  3/39بعد از دختران قرار دارد .عالوهبراین 46 ،نفر از اعضای نمونه در مقطع
تحصیلی کاردانی ( 11/5درصد) 281 ،نفر در مقطع تحصیلی کارشناسی ( 70/3درصد) 68 ،نفر در مقطع
تحصیلی کارشناسی ارشد ( )0/17و  5نفر ( )1/3نیز در مقطع تحصیلی دکتری مشغول به تحصیل بودند .از این
بین 171 ،نفر ( 42/8درصد) مجرد و  229نفر ( 57/3درصد) متأهل بودند.
ب) توصیف شاخصهای پژوهش

یافتههای پژوهش حاضر ،شامل گزارش توصیفی ،بررسی پیشفرضهای مدلیابی معادالت ساختاری ،ارزیابی
مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و بررسی روابط میانجی است .ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار
متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1بررسی شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیر

میانگین

1

بهزیستی
روانشناختی
ذهنآگاهی
عاطفۀ مثبت
عاطفۀ منفی

86/66

2
3
4

159/52
38/12
24/24

انحراف
معیار
10/66

چولگی

کشیدگی

1

2

3

4

0/067

-0/077

_

**0/61

**0/22

**-0/61

20/64
7/41
7/30

0/098
0/022
0/316

-1/100
-1/359
0/478

_

**-0/58** 0/65
**-0/55
**P<0/01
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همانگونه که مندرجات جدول  1نشان میدهد ،ضرایب همبستگی ساده میان متغیرهای پژوهش در سطح
 P<0/01معنادار هستند .عالوهبراین بیشترین مقادیر میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر ذهنآگاهی است
که این مقادیر بهترتیب برابر  159/52و  20/64بهدست آمده است .پیش از بررسی مدلهای اندازهگیری و
ساختاری ،به بررسی پیشفرضهای مهم مدلیابی معادالت ساختاری شامل نرمالبودن تکمتغیری و
چندمتغیری و نبود همخطی چندگانه پرداخته شده است .روش معمول ارزیابی نرمالبودن تکمتغیری محاسبۀ
چولگی و کشیدگی هریک از متغیرهای مشهود است .در مطالعۀ حاضر ،چولگی متغیرهای مشاهدهشده در دامنۀ
 -0/022تا  -1/131و کشیدگی آنها در دامنۀ  -0/136تا  1/569قرار دارد .با توجه به این مقادیر میتوان
گفت توزیع دادههای تکمتغیری در پژوهش حاضر نرمال است؛ زیرا شاخصهای مربوط به چولگی و کشیدگی
هیچ کدام از متغیرهای پژوهش خارج از محدودۀ  ±2نیستند .برای بررسی فرض نرمالبودن چندمتغیری ،از
شاخص کشیدگی چندمتغیری نرمالشدۀ ماردیا 1استفاده شد .مطابق نظر یوآن ،لمبرت و فوالدی ( ،)2004مقدار
این شاخص نباید از  3بزرگتر باشد .در پژوهش حاضر ،مقدار این عدد  1/27بهدست آمد که کمتر از  3است
و نرمالبودن چندمتغیری نیز برقرار است .پیشفرض نبود همخطی چندگانه نیز از طریق ماتریس همبستگی
میان متغیرهای مشاهدهشده بررسی شد .نتایج این ماتریس نشاندهندۀ نبود همخطی چندگانه بین آنها است؛
چرا که ضرایب همبستگی در دامنۀ  -0/127تا  +0/619قرار دارد .ضرایب همبستگی باالی  ،0/85در تخمین
صحیح مدل ،مشکل ایجاد میکند (کالین.)2011 ،
ج) ارزیابی برازندگی مدلهای اندازهگیری و ساختاری
ساختاری2

( ،)SEMجذر برآورد
برای بررسی برازندگی مدلهای اندازهگیری و ساختاری ،از الگویابی معادالت
واریانس خطای تقریب ( ،)RMSEAشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش اصالحشده
( ،)AGFIشاخص توکر-لویس ( ،)TLIشاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش هنجارشده (،)NFI
شاخص برازش افزایشی ( )IFIو شاخص مجذور کای ( )χ2استفاده شده است .در مرحلۀ اول ،مدل اندازهگیری
بررسی شد که در آن  2متغیر مکنون توسط  11متغیر مشهود اندازهگیری شدند .بعد از کسب اطمینان از برازش
مناسب مدل اندازهگیری و کفایت نشانگرها برای اندازهگیری متغیرهای مکنون ،در مرحلۀ بعد ،برازندگی مدل
ساختاری بهمنظور بررسی روابط بین متغیرهای مکنون (سازهها) بررسی شد .شاخصهای برازش مدلهای
اندازهگیری و ساختاری در جدول  2ارائه شده است.

1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value
2. structural equation modelling
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جدول  -2شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
شاخصها

χ2

مدل اندازهگیری
مدل ساختاری

111/722
122/249

χ2dƒ dƒ

GFI

AGFI

RMSEA

NFI

CFI

IFI

TLI

1/176
1/798

0/942
0/926

0/981
0/970

0/051
0/068

0/953
0/959

0/991
0/985

0/990
0/985

0/985
0/976

95
68

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،شاخصهای برازندگی بیانگر برازش مطلوب مدل
اندازهگیری و مدل ساختاری پژوهش حاضر است.
د) آزمون فرضیهها

با توجه به برازش مطلوب مدلهای اندازهگیری و ساختاری میتوان مدل ساختاری را به روش مدلیابی
معادالت ساختاری عملیاتی کرد .ضرایب رگرسیونی بههمراه انحراف معیار ،مقادیر بحرانی و سطح معناداری
برای همۀ مسیرهای مدل در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  -3ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد و استاندارد برای مسیرهای مدل
مسیر
ذهنآگاهی به عاطفۀ مثبت
ذهنآگاهی به عاطفۀ منفی
ذهنآگاهی به بهزیستی روانشناختی
عاطفۀ مثبت به بهزیستی روانشناختی
عاطفۀ منفی به بهزیستی روانشناختی

ضرایب
غیراستاندارد
0/698
-0/767
0/725
0/593
-0/371

ضرایب استاندارد
0/592
-0/652
0/701
0/450
-0/324

انحراف
معیار
0/070
0/075
0/022
0/010
0/009

مقدار
بحرانی
17/222
-13/935
8/606
7/912
-8/339

سطح معناداری
0/025
0/030
0/000
0/001
0/004

همانگونه که جدول  3نشان میدهد ،ضریب اثر مستقیم ذهنآگاهی بر عاطفۀ مثبت (،β= 0/59
 ،)P=0/025ذهنآگاهی بر عاطفۀ منفی ( ،)P=0/03 ،β=-0/65ذهنآگاهی بر بهزیستی روانشناختی (،β=0/70
 ،)P=0/000عاطفۀ مثبت بر بهزیستی روانشناختی ( )P=0/001 ،β=0/45و عاطفۀ منفی بر بهزیستی
روانشناختی ( )P=0/004 ،β=-0/32معنادار شدهاند .نتایج نشان میدهد همۀ آثار مستقیم متغیرها تأیید شده
است .با توجه به این ضرایب ،مدل نهایی پژوهش در شکل  2ارائه شده است.
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d1
.51

مشاهده
e7

رشد شخصی

عاطفۀ مثبت

e
1

.76

.50

توصیف

.45

e8

.59

تسلط بر محیط

.97

بهزیستی
روانشناختی

.91

ذهنآگاهی

.9
5

عمل با آگاهی

.70

e9

e

3

هدفمندی
.85

e10

e
2

پذیرش خود

d3
.79

.87

-.65

-.32

نداشتن قضاوت

عاطفۀ منفی

e

4

.96
.82

نداشتن واکنش

e11

ارتباط با دیگران

d2

شکل  -2مدل نهایی پژوهش دربارۀ عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان

بهمنظور بررسی نقش میانجیگری عاطفۀ مثبت و منفی بین متغیرهای ذهنآگاهی و بهزیستی
روانشناختی ،از آزمون بوت استراپ استفاده شد؛ چرا که از توان آزمون باالیی برخوردار است و موجب کاهش
خطای نوع اول میشود (بشلیده .)1391 ،نتایج در جدول  4ارائه شده است.
جدول  -4ضرایب مسیرهای غیرمستقیم (آزمون بوت استراپ)
مسیر
ذهنآگاهی به بهزیستی روانشناختی از طریق عاطفۀ مثبت
ذهنآگاهی به بهزیستی روانشناختی از طریق عاطفۀ منفی

ضریب بتا ( )
0/271
0/203

حد پایین
0/327
0/262

حد باال
0/452
0/295

معناداری
0/001
0/001

مندرجات جدول  4بیانگر آن است که ضریب استاندارد اثر غیرمستقیم ( )ذهنآگاهی بر بهزیستی
روانشناختی دانشجویان از طریق عاطفۀ مثبت  0/27است که در سطح  P=0/001معنادار است .همچنین
مشاهده میشود حد باال و پایین اثر غیرمستقیم ،صفر را دربرنمیگیرند؛ بنابراین معناداری این رابطۀ غیرمستقیم

e
5
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با استفاده از روش بوت استراپ تأیید میشود .از طرف دیگر ضریب استاندارد اثر غیرمستقیم ( )ذهنآگاهی
بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان از طریق عاطفۀ منفی  0/20است که در سطح  P=0/001معنادار است.
همچنین مشاهده میشود حد باال و پایین این اثر غیرمستقیم ،صفر را دربرنمیگیرند؛ بنابراین معناداری این
رابطۀ غیرمستقیم نیز با استفاده از روش بوت استراپ تأیید میشود.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجیگری عاطفۀ مثبت و منفی در رابطۀ بین ذهنآگاهی و بهزیستی
روانشناختی دانشجویان شهر ایالم پرداخته شد .یافتههای مربوط به روابط مستقیم نشان داد ضریب مسیر
استاندارد ذهنآگاهی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان مثبت و معنادار است ( .)P=0/000 ،β=0/70این
یافته با پژوهشهای پیاکوک ()2015؛ کوه ()2014؛ لینکینگ و همکاران ()2011؛ باولین و بائر ()2012؛
فالکستروم ( )2010همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت ذهنآگاهی بهطور مستقیم و با نقشی که
در شادی ،نشاط و شفافیت ذهنی دارد ،بهخودیخود حالت خوبی در شخص ایجاد میکند (براون و رایان،
 ،)2003در این زمینه همچنین ارتباط ذهنآگاهی با بهزیستی روانشناختی با استناد به کاربرد توجه و آگاهی
در مکاتب درمانی مختلف توسط براون و رایان بررسی شده است؛ برای مثال ،تداعی آزاد در سنت فرویدی
بهعنوان آگاهی پذیرا کاربرد دارد؛ جایی که توجه برای کسب یک بینش روانشناسی در حالتی متعادل شناور
میشود .در سنتهای انسانی و دینامیک ،1آگاهی گشوده برای شناسایی نیازها ،تعارضات و عالئق وجودی،
الزم شمرده شده است .براون و رایان همچنین دیدگاه پرلز 2را بررسی کردهاند که مطابق آن ارگانیزم سالم
حاصل تشکیل گشتالتها یا ادراکات روشن و حیاتی است که در شرایط و موقعیتهای توجهی ،آرام ظهور
میکنند .در سنت شناختی نیز از اهمیت توجه در کسب و دستیابی به اطالعات رفتاری یا تجارب ذهنی بهعنوان
اولین گام در تغییرات رفتاری بهمنظور ارتقا و بهبود سالمت ،بحث شده است .پژوهشهای حوزۀ بایوفیدبک3
نیز تأیید میکنند که توجه ،عنصری اساسی در کاهش شرایط ناسالم جسمانی یا نشانههای بیماری است (براون
و رایان .)2003 ،چندین نظریۀ خودتنظیمی نیز جایگاه آگاهی و توجه را در حفظ و ارتقای کارکرد روانشناسی
و رفتاری بازشناختهاند .در نظریۀ خودتعیینگری رایان و دسی ( )2000نیز آگاهی نسبت به تجربه را در
آسانکردن گزینش رفتارهای هماهنگ با امیال ،ارزشها و تمایالت ،مؤثر دانستهاند .براساس این منطق،
ذهنآگاهی ،بهزیستی روانشناختی را با فعالیتهای خودتنظیمشده تسهیل میکند (عالیپور و زغیبی قناد،
 .)1396درواقع میتوان گفت داشتن حضور ذهن به رویدادها و تجربیات ،برای داشتن سالمت روان کمککننده
است.
از طرف دیگر میتوان گفت نگرانی و پریشانی از جمله عواملی هستند که میتوانند مانع عملکرد بهینه
شوند و بنابراین تأثیرات منفی بر بهزیستی روانشناختی فرد بر جای میگذارند .حال اگر افزایش ذهنآگاهی
1. human and dynamic traditions
2. Perlz
3. biofeedback
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بتواند در کاهش نگرانی ،مؤثر واقع شود ،جای تعجبی ندارد که بتواند بر بهزیستی روانشناختی فرد اثرگذار
باشد؛ چراکه ذهنآگاهی نوعی توانمندی است که به افراد این امکان را میدهد که وقایع را کمتر نگرانکننده
تلقی کنند (کابات-زین .)2003 ،عالوهبراین ذهنآگاهی سبب میشود فرد توجه خود را به گذشته یا آینده
معطوف نکند .همین امر نگرانیهای فردی را کاهش میدهد و بر بهزیستی روانشناختی فرد اثر مثبت میگذارد.
ذهنآگاهی ،یک توجه باز ،بدون سوگیری و قضاوت دربارۀ جنبههای خود است .بسیاری از نظریهپردازان
شخصیت و رواندرمانگری ،اهمیت پذیرفتن حال و گشودگی نسبت به تجربه را در خودنظمدهی و بهزیستی
مورد توجه قرار دادهاند (عماد ،آتشپور و ذاکریفرد .)1396 ،بدینترتیب مطابق یافتۀ این پژوهش و همخوان
با نتایج تحقیقات پیشین ،اثر مثبت ذهنآگاهی بر بهزیستی روانشناختی قابلانتظار است.
یافتههای مربوط به روابط مستقیم همچنین نشان دادند ضریب مسیر استاندارد ذهنآگاهی بر عاطفۀ مثبت
و منفی معنادار است که این ضرایب بهترتیب عبارتاند از  P=0/025 ،β=0/59و  .P=0/03 ،β=-0/65این
یافتهها با نتایج پژوهشهای گشویند و همکاران ( ،)2011چانگ و همکاران ( )2004و فردریکسون و همکاران
( )2008همخوانی دارند که نشان دادند آموزش ذهنآگاهی میتواند به افزایش عاطفۀ مثبت و پژوهشهای
براون و رایان ( )2003و هیل و آپدگراف ( )2012که عنوان کردند آموزش ذهنآگاهی میتواند به کاهش عاطفۀ
منفی منجر شود .پژوهش دیگری نیز مشخص کرد تمرینات مربوط به ذهنآگاهی در کاهش مشکالت گوناگون
از جمله هیجانهای منفی مانند غم و اندوه مؤثر هستند (سیگل .)2011 ،طی پژوهشی که توسط عزیزی و
همکاران ( )1397انجام گرفت ،مشخص شد که آموزش ذهنآگاهی میانگین عواطف مثبت در گروه آزمایش
را افزایش و میانگین عواطف منفی را کاهش میدهد .به عبارت دیگر تأثیر ذهنآگاهی بر پذیرش حوادث
زندگی که در زمان حال ،در حال وقوع هستند ،بدون قضاوت و پیشداوری به زندگیکردن در لحظه منجر
میشود که این امر ،امکان تجربۀ بیشتر عواطف مثبت و عالوهبراین تجربۀ کمتر عواطف منفی را فراهم میدارد.
یافتههای پژوهش همچنین نشان داد ضریب مسیر استاندارد عاطفۀ مثبت و منفی بر بهزیستی روانشناختی
دانشجویان ،معنادار است که این ضرایب بهترتیب عبارتاند از  P=0/001 ،β=0/45و
 P=0/004 ،β=-0/32که این یافتهها با نتایج تعدادی از پژوهشهای مرتبط همخوانی دارند که در ادامه مورد
بحث قرار گرفتهاند .مظاهری و بهرامیان ( )1395در «پیشبینی بهزیستی روانی براساس عاطفۀ مثبت و منفی
و خودکارآمدی مقابلهای» نشان داد عاطفۀ مثبت و منفی بر بهزیستی روانشناختی اثربخش است که این نتایج
با بخشی از یافتههای پژوهش کیلیان ( )2012که هیجانها را بهعنوان یک عامل تأثیرگذار منحصربهفرد بر
بهزیستی روانشناختی مطرح کرده است .ناث و پرادان ( )2012به این نتیجه رسیدند که بین عاطفۀ مثبت با
بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد .همچنین پژوهشهای دلویز ،هیگز و اسالسکی ( ،)2003بشارت و
همکاران ( ،)2013یوسفی ( ،)1394بساکنژاد ،اصفهانی اصل و محمودی قلعهنوی ( )1391و شهنی ییالق و
همکاران ( )1390همخوان است .عاطفۀ مثبت شامل طیفی از حاالت خلقی مثبت است .افراد دارای عاطفۀ
مثبت زیاد ،چالشهای زندگی را با خوشبینی مینگرند و بهجای یأس و دلسردی تالش میکنند که مشکالت
را بهنحو مناسبتری حل کنند و این موضوع میتواند در شکلگیری بهزیستی روانشناختی مفید و مؤثر واقع
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شود .از طرف دیگر ،افراد دارای عاطفۀ منفی ،فاقد انرژی ،شوق و اطمینان هستند و با محیطشان در تعامل
فعاالنه نیستند (بخشیپور و دژاکام .)1384 ،عالوهبراین ،افرادی که عاطفۀ منفی زیادی دارند ،بهسمت نگرانی
و نارضایتی تمایل دارند و دارای دید منفیتری به خود هستند؛ بنابراین ،در مواجهه با شرایط تنشزا،
اعتمادبهنفس ندارند و از این شرایط پرهیز میکنند .این عوامل سبب میشود افراد با این تجربیات ،بهزیستی
روانشناختی کمتری را تجربه کنند (مظاهری و بهرامیان.)1395 ،
بررسی اثرات غیرمستقیم با استفاده از روش بوت استراپ ،نیز بیانگر تأیید فرضیات مربوط به رابطۀ
ذهنآگاهی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان از طریق عاطفۀ مثبت ( )P=0/001 ،β=0/27و عاطفۀ منفی
( )P=0/001 ،β=0/20است .این نتایج با توجه به بررسی آثار مستقیم این متغیرها قابلتوجیه است .همانطور
که ضرایب اثر استاندارد متغیرهای ذهنآگاهی بر عاطفۀ مثبت و منفی و ضرایب اثر استاندارد عاطفۀ مثبت و
منفی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان معنادار بهدست آمد و با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین میتوان
گفت ذهنآگاهی و مبتنی بر زمان حال بودن سبب افزایش عواطف مثبت و انعطافپذیری روانشناختی و تجربۀ
کمتر عواطف منفی میشود و به فرد این امکان را میدهد که به وقایع رخداده با تفکر و تأمل پاسخ دهد .این
امر فرد را در ساماندهی و مدیریت مسائل و مشکالت ،توانمندتر میسازد (زیدان ،گوردون ،مرچانت و
گولکاسیان )2010 ،که میتواند موجب بهبود بهزیستی روانشناختی در فرد شود .از طرف دیگر ذهنآگاهی
کمک میکند فرد افکار خودکار ،عادتها و الگوهای ناسالم رفتاری را که میتوانند به شکلگیری عواطف منفی
یا کاهش عاطفۀ مثبت فرد منجر شوند ،رها کند .این عامل به تنظیم رفتاری فرد میانجامد که میتواند در
سالمت روان و بهزیستی روانشناختی فرد اثرگذار باشد (عزیزی و همکاران.)1397 ،
با توجه به اهمیت موضوع بهزیستی روانشناختی و تأثیراتی که در سایر جنبههای سالمت روان برجای
میگذارد ،پژوهش حاضر در زمینۀ عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی ،تلویحانی را فراهم میکند که میتواند
در کمک به ارتقای سطح بهزیستی روانشناختی مفید و مؤثر واقع شود .اما این پژوهش نیز با محدودیتهایی
مواجه بود .از جملۀ محدودیتها میتوان عنوان داشت که برای سنجش متغیرهای پژوهش ،از پرسشنامههای
خودگزارشی استفاده شده است؛ بنابراین ممکن است پاسخهای افراد به این سؤاالت تحت تأثیر انگیزهها ،سطح
تحصیالت و سوگیری قرار گرفته باشد .همچنین پژوهش حاضر ،از نوع الگویابی معادالت ساختاری است که
قادر به اثبات علیت نیست و در این خصوص جانب احتیاط را باید رعایت کرد .از آنجا که عوامل اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی بهطور کامل مهار نشدهاند ،درصورتیکه برحسب پژوهش ایرو روسا ( )2020ارتقای
قابلیتهای روانشناختی مرتبط با سالمت روان ممکن است وابسته به ابعاد مختلفی مانند ویژگیهای جنسیتی،
عوامل اقتصادی یا حتی نابرابریهای قومی در جوامع مختلف باشد ،پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه با
کنترل بیشتر این عوامل انجام گیرد که نتایج دقیقتری حاصل شود و پژوهشگرانی که به بررسی و ادراک
بیشتری در زمینۀ بهزیستی روانشناختی عالقهمند هستند زمینۀ مورد مطالعه و پیچیدگی تعامالت چندگانه را
که ممکن است در نتایج پژوهش اثرگذار باشند درنظر بگیرند.
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