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چکيده
 دانشجوی مقطع152 .هدف اين پژوهش تعیین رابطه کنجکاوی با بهزيستی روانشناختی و افسردگی با توجه به نقش واسطهگری خالقیت فردی بود
 بر اساس نمونهبرداری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به مقیاسهای2151-59 کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی
)2599 ، استیر و براون،) و افسردگی (بک2515 ، بهزيستی روانشناختی (ريف،)2551 ، خالقیت فردی (رابیتزچک،)1111 ، رز و فینچام،کنجکاوی (کاشدان
 يافتهها نشان داد کنجکاوی اثرمستقیم بر بهزيستی روانشناختی و افسردگی دارد. مدل پیشنهادی با روش مدلسازی معادالت ساختاری ارزيابی شد.پاسخ دادند
 بر اين اساس خالقیت فردی نقش واسطهای.و بهطور غیرمستقیم از طريق خالقیت فردی منجر به افزايش بهزيستی روانشناختی و کاهش افسردگی میشود
 اين يافته بر نقش مستقیم و غیرمستقیم ويژگیشناختی در تحقق توانايیهای بالقوه در.در رابطه کنجکاوی بابهزيستی روانشناختی و افسردگی ايفا میکند
.ارتقای سالمت و بهزيستی روانی تأکید دارد
 افسردگی، بهزيستی روانشناختی، خالقیت فردی، کنجکاوی:واژههاي کليدي
Abstract

T

his study aimed to examine the mediating role of personal initiative in the relationship between curiosity and
psychological well-being and depression. The sample consisted of 391 students from ShahidChamran University of

6931  بهار/15  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

Ahvaz, Iran in academic year 2015/ 2016. The sample were selected using multi-stage random cluster sampling method. The
participants completed the Curiosity Scale (CS; Kashehdan, Rose, Fincham, 2004), the Personal Initiative Scale (PI; Robitschek,
1998), the Psychological Well-Being Scale (PWBS; Ryff, 1989) and the Depression Scale (DS; Beck, Steer & Brown, 1966).The
proposed model fit was examined through structural equation modeling (SEM). The results indicated a direct effect of curiosity on
the psychological well-being and depression. Personal initiative played mediating role in the relationship between curiosity and
psychological well-being and depression. The findings suggested the direct and indirect roles of cognitive characteristic in fulfilling
the potentials and enhancing mental and psychological health.
Keywords: curiosity, personal initiative, psychological well-being, depression
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مقدمه

اين مدل مبنای نظری و تجربی پژوهشهای مختلف از جمله
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به شکل سنتی ،روانشناسی به تشخیص رفتارهای
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اين پژوهش قرار گرفته است.

مشکلآفرين و محدوديتها بیش از مطالعه نقاط قوّت انسانها

نقطه مقابل سالمت روانی و بهزيستی روانشناختی،

عالقهمند است (پمبرتن و وينرايت .)1121 ،اين رويه در کنار

درماندگی روانشناختی 5و به طور اخص اختالل افسردگی

21

سودمندی آن ،تا حدودی به حذف انسانهای سالم و توانايیها از

است .افسردگی به عنوان سرماخوردگی روانی ،شايعترين

دايره مطالعات روانشناختی انجامیده است .در واکنش به اين

اختالل در طول زندگی با شیوع  29/9درصد است (کسلر،

مسئله ،الگوی مطالعاتی جديدی به نام تحول جوان 2مثبت پديدار

برگالوند ،ديملر ،جین و والترز .)1119 ،بیشتر پژوهشهای

شد .اين الگو بر کارکرد بهینه تمرکز دارد و هدف آن تعیین ابعاد

انجامشده در گزارش عالئم افسردگی انسانهای بیمار و دارای

فردی و بافتاری ضروری تحول برای سالمت است (ماستن،

نشانههای شديد افسردگی متمرکز بودهاند ،در حالی که انسان-

 .)1121نقطه کانونی اين الگو ،بهزيستی روانشناختی است.

های سالم يا غیر برچسبخورده نیز ممکن است دارای عالئم

اصطالح بهزيستی روانشناختی بیش از مفهوم سالمت

افسردگی باشند .برای مثال ،برخی از مطالعات نشان دادهاند

روانی ابعاد مثبت را به ذهن متبادر میسازد (ريف ،سینگر و

افراد افسرده غیربالینی در برقراری روابط مثبت بینفردی

الو )1111 ،و ترکیبی از شادی ،لذّت و يافتن معنا در زندگی

مشکل دارند و کمتر به برقراری تعاملهای اجتماعی و مردم-

است (کانیمان ،دينر و شوارز2555 ،؛ اسنايدر و لوپز.)1111 ،

آمیزی عالقهمندند (نزلک ،ايمبری و شین2551 ،؛ نزلک،

بهزيستی روانشناختی همچنین متضمن توانمندیهای فردی

هامپتون و شین ،)1111 ،اين افراد خودباوری و پذيرش خود

است (ريف2515 ،؛ مگان و ترنت )1122 ،و بر ويژگیهای

ضعیفی دارند (آلوی ،آبرامسون ،کیسر ،گرستین و سیلويا،

مرتبط با خوشبینی 1تاکید میورزد (برنز و ماچین.)1121 ،

 )1111و از فقدان استقالل عمل و احساس شايستگی رنج

در ايـن راستـا ،مـدل ريـف ( )2515با نـگاه تحولی به

میبرند (سلايباراـروويالرد و کويپر .)1122 ،بر اين اساس به

توانايیهای انسان ،بهزيستی روانشناختی را متشکل از شش

نظر میرسد برای مطالعه اين افراد ،نیاز به چهارچوب نظری و

عامل پذيرش خود( 1توانايی ديدن و پذيرفتن نقاط قوت و

تجربی متفاوتی نسبت به افراد افسرده بالینی است .بک ،استیر

ضعف خود) ،هدفمندی در زندگی( 1داشتن هدفهايی که به

و براون ( )2599با درک اين ضرورت ،به مطالعه افراد افسرده

زندگی جهت و معنا میبخشد) ،رشد شخصی( 9احساس اينکه

غیربالینی پرداختند و عالئم افسردگی آنها را متشکل از دو

استعدادها و توانايیهای بالقوه طی زمان و طول عمر بالفعل

عامل شناختی-عاطفی و جسمانی تشخیص دادند .همچنین

خواهد شد) ،داشتن ارتباط مثبت با ديگران( 9داشتن ارتباط

اين پژوهشگران ابزاری برای سنجش عالئم افسرگی افراد

7

غیربالینی طراحی و ارائه دادند .در اين پژوهش برای بررسی

(توانايی تنظیم و مديريت امور زندگی به ويژه مسائل روزمره) و

عالئم افسردگی افراد از چهارچوب مفهومی و پژوهشی بک و

استقالل عمل( 1توانايی و قدرت پیگیری خواستهها و عمل بر

ديگران ( )2599بهره گرفته شد.

نزديک و ارزشمند با افراد مهم در زندگی) ،تسلط بر محیط

اساس اصول شخصی بهرغم مغايرت آداب و رسوم و

براساس شواهد نظری و تجربی ،بهزيستی روانشناختی

تقاضاهای اجتماعی) میداند (ريف و سینگر .)1119 ،در اين

(ريف )2559 ،2515 ،و افسردگی (بک و ديگران )2599 ،تحت

مدل ،بهزيستی به معنای تالش برای اعتال و ارتقاست که در

تأثیر عوامل شناختی و غیرشناختی قرار دارند .برای مثال ،بر

تحقق استعدادها و توانايیهای فرد متجلی میشود (ريف،

اساس نظريه فعالیت( 22نئوگارتن ،)2591 ،21رضايت از زندگی

 .)2559بر اساس مدل ريف ،بهزيستی روانشناختی فرايند

و تأمین بهزيستی روانی وابسته به ايجاد و نگهداری فعال

تحولی همهجانبهای است که در طول عمر گسترش میيابد.

روابط و مشارکت مستمر در تعاملهای مهم است (آشنباخ،

9. psychological distress
10. depression disorder
11. activity theory
12. Neugarten, B.

5. personal growth
6. positive relations with others
7. environmental mastery
8. autonomy

1. positive youth development
2. optimism
3. self–acceptance
4. purpose in life

منا جمالآبادی ،مرتضی مرادی ،صديقه شهابزاده

 )1115يا در نظريه مسند مهارگری سالمت( 2راتر)2599 ،1

فراوردههای خالقیت ،بعضی به فرايند شکلگیری خالقیت و

باور فرد به اينکه سالمتی و بهزيستیاش تا چه حد تحت مهار

تعدادی نیز به محیط خالقپرور توجّه کردهاند .در اين پژوهش

عوامل درونی (خود) يا بیرونی (ديگران ،بخت يا شانس) است،

خالقیت به عنوان نوعی توانايی و خصیصه فردی در نظر

نقش عوامل درونی از جمله باورها و توانايیهای شناختی در

گرفته شده است و به رفتارهای فعال ،خودآغازگر و مستمری

ايجاد زندگی رضايتبخش آشکار شده است .از جمله عوامل

که فرد را به هدفهايش میرساند ،اطالق میشود (فای و

شنـاختـی ،کنجکاوی 1است .کنجکاوی به عنوان میل به

میکائیل .)1112 ،خالقیت فردی شکل خودارجاعی 9تالش

جستوجوی اطالعـات در غیـاب هـرگـونه پاداش بیرونی

است .به همین دلیل فردی که خالقیت او در سطح بااليی قرار

(لووينستین )2551 ،و انگیزه اصلی رفتار بشر تعريف شده است

دارد ،برتری را بر پايه پیشرفت شخصی و پايداری به رغم

(کاوجوا و سوالر .)1117 ،در واقع کنجکاوی نیروی تحول

دشواریها و ناکامیها ،تعريف میکند .در اين راستا ،ماتا

کودک ،پیشرفت وی در مدرسه ،توسعهدهنده اکتشافات علمی

( )1111نشان داد که افراد دارای خالقیت فردی ،عملکرد خود

و رفتاری او و نگهدارنده انگیزش و فرايندهای شناختی کودک

را در سطح بهینه حفظ میکنند .رايت و والتون ( )1111نیز

است (کاوجوا و سوالر .)1117 ،پیاژه و اينهلدر ()2551

همبستگی بین خالقیت و بهزيستی روانشناختی را مثبت و

1

باال گزارش کردند .در پژوهشی ديگر پیوستهگر ،دستجردی و

( )2559کنجکاوی را برای بقای نسل بشر ضروری میداند و

دهشیری ( )2115رابطه خالقیت و بهزيستی ذهنی را مثبت و

مـزلـو ( )2571کنـجکـاوی را عامـل مهـم توسعـه سالمت

معنادار گزارش کردند .در مجموع پژوهشهای مختلف

روانشناختی فرد معرفی میکند .در همین راستا ،وس و کلر

نشاندهنده ارتباط مثبت خالقیت فردی با بهزيستی و رضايت

( ،)2511کنجکاوی و رفتار اکتشافی را برای تحول آدمی کامالً

از عملکرد (گامبوا ،گراسیا ،ريپول و پیرو1115 ،؛ استروپا و

ضروری میدانند و دلیل آن را نقش کنجکاوی در سازش

اريکا )1122 ،و رابطه منفی آن با افسردگی و فرسودگی هستند

انعطافپذير با شرايط محیطی ،توسعه الگوهای تعاملی و حل

(گرينگالس1119 ،؛ سول و ماير1115 ،؛ تاريس و ويلینگا-

یکنند .پژوهشهای متعددی (از جمله
مؤثرتر مسئله بیان م 

مايجر1121 ،؛ وانگ و لی)1129 ،

کنجکاوی را پیشنیاز توسعه دانش فردی میدانند .برونر

جووانويک و دراگانا )1121 ،نشان میدهد که کنجکاوی

کنجکاوی و خالقیت فردی به عنوان پیشايندهای بهزيستی

میتواند بهزيستی روانی افراد را ارتقا و فرسودگی آنان را

روانشناختی و افسردگی در نظر گرفته شدند .امّا مرور مدلها

کاهش دهد .همچنین کنجکاوی به ارتقای عملکرد انسان (ريو

و پژوهشها ،بیانگر تقدم و تأخر اين دو مفهوم است .برای

و کاالهان )1111 ،و سازگاری بهتر وی با محیط کمک

مثال ،برخی معتقدند که کنجکاوی با پرورش و برانگیختن

میکند (هريسون ،سالوس و اشفورث .)1122 ،در مجموع

رفتارهای فعال ،سبب میشود افراد به جستجو و تشخیص

پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که کنجکاوی با رضايت

اطالعات تازه ،کشف فرصتها و غلبه بر مشکالت ترغیب

بیشتر از زندگی و بهزيستی در ارتباط است (سیلويا،1119 ،

شوند (وو و پارکر )1121 ،و به تالشهای خود در جهت

1111؛ پیترسون ،روچ ،بیرمن ،پارک و سلیگمن1117 ،؛

رسیدن به هدف ادامه دهند (کاشدان و استیگر .)1117 ،به

اسپلبرگر و استار .)2551 ،پژوهشهای جديدتر ،مکانیزم

عبارت ديگر ،افراد با سطح باالی کنجکاوی برانگیختهتر می-

پیونددهنده کنجکاوی و بهزيستی و به طور کل حوزه سالمت

شوند تا به محیط بیرونی سروسامان دهند و به شکلی نوآورانه

را خالقیت فردی 9میدانند (وانگ و لی.)1129 ،

رفتار کنند (هريسون و ديگران .)1122 ،حتّی برخی پژوهشها

تاکنون از خالقیت فردی تعاريف متنوعی ارائه شده است.

(از جمله وانگ و لی )1129 ،گزارش میکنند کنجکاوی از

برخی تعاريف به توانايیها و خصايص فردی ،برخی به نتايج و

طريق تحريک خالقیت قادر به پیشبینی وضعیت سالمت

5. personal initiative
6. self-reference

3. curiosity
4. Bruner, J. S.

1. health locus of control theory
2. Rotter, J. B.
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پارک ،پیترسون و سلیگمن1111 ،؛ کاشدان و استیگر1117 ،؛

با توجه به يافتههای پژوهشهای فوق ،در اين پژوهش نیز
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روانی فرد و میزان فرسودگی وی است .بر اين اساس و با توجّه

 .2کنجکاوی با خالقیت فردی رابطه مثبت دارد.

به عدم ارزيابی چنین مدلی در جامعه ايرانی ،هدف اين پژوهش

 .1کنجکاوی با بهزيستی روانشناختی رابطه مثبت و با
افسردگی رابطه منفی دارد.

تعیین چگونگی ارتباط کنجکاوی با بهزيستی روانشناختی و

 .1خالقیت فردی با بهزيستی روانشناختی رابطه مثبت و

افسردگی با توجّه به نقش واسطهگری خالقیت فردی است

با افسردگی رابطه منفی دارد.

(شکل .)2

 .1خالقیت فردی بین کنجکاوی با بهزيستی روانشناختی

با توجّه به شکل  2اين پژوهش از طريق فرضیههای زير

و افسردگی نقش واسطهای ايفا میکند.

هدايت میشود:

بهزيستی روانشناختی

کنجکاوی

خالقیت فردی
افسردگی

شکل  .2مدل علّی مفروض پژوهش
روش

صدق میکند «هفت») ،کنجکاوی را میسنجد .در پژوهش

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن

کاشدان و ديگران ( )1111ضريب آلفای کرونباخ کل مقیاس

2

 1/71گزارش شد و در مجموع ،ويژگیهای روانسنجی

بررسی شد .کنجکاوی به عنوان متغیر برونزا ،خالقیت فردی

مقیاس مطلوب ارزيابی شده است .در پژوهش کاواجوا و سوالر

متغیر واسطهای و بهزيستی روانشناختی و افسردگی متغیر

( )1117نیز روايی و اعتبار اين مقیاس تأيید شده است و نتايج

درونزا در نظر گرفته شدند .جامعه آماری پژوهش شامل

تحلیل عاملی نیز نشان داد که اين مقیاس دارای دو زيرمقیاس

دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال

اکتشاف( 1تالش وقفهناپذير برای تحصیل تازگی و چالش؛ 1

تحصیلی  51-59بود که از اين میان  111نفر به صورت

مادّه) و جذب( 1مشارکت کامل در فعالیتهای ويژه؛  1مادّه)

نمونهبرداری تصادفی خوشهای چندمرحلهای و به کمک سه


است .بعد از ترجمه مقیاس ،ويژگیهای روانسنجی آن بررسی

واحد نمونهبرداری دانشکده ،رشته و سال ورودی انتخاب شدند.

شد که يافتههای به دست آمده رضايتبخش بود .برای مثال،

پس از حذف پرسشنامههای مخدوش ،پاسخهای 152نفر بررسی

همسانی درونی مقیاس با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ

شد .دامنه سنی آزمودنیها 21-11سال ،میانگین سنی  12/17و

 1/71به دست آمد و دامنه همبستگی مادّهها با نمره کل 1/19

انحراف استاندارد  1/22بود 15/11 .درصد نمونه ( 251نفر) را

تا  1/72محاسبه شد که نشان از ثبات رضايتبخش اين

دانشجويان پسر و  91/91درصد نمونه ( 251نفر) را دانشجويان

مقیاس دارد .همچنین برای بررسی ساختار عاملی مقیاس از

دختر تشکیل میدادند .در اين پژوهش از ابزارهای زير استفاده شد.

روش تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واريماکس استفاده

مقياس کنجکاوي( 1کاشدان ،رز و فینچام .)1111 ،اين

شد .نتايج آزمونهای میزان کفايت نمونهبرداری کیسر-میر-

مقیاس خودگزارشدهی و شامل  7مادّه است که در طیف

الکین 9برابر با  1/79و آزمون کرويت بارتلت 2برابر با

هفت درجهای لیکرت (از اصالً صدق نمیکند «يک» تا کامالً

 121/711بود که در سطح  1/1112معنادار بود و از وجود
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5. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy

3. exploration
4. absorption

)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Curiosity Scale

منا جمالآبادی ،مرتضی مرادی ،صديقه شهابزاده

شواهد کافی برای انجام تحلیل عاملی حکايت داشت .همچنین

عوامل ششگانه پذيرشخود ،هدفمندی در زندگی ،رشد

نمودار سنگريزه 1و مقادير ارزشهای باالتر از يک نیز نشان

شخصی ،داشتن ارتباط مثبت با ديگران ،تسلط بر محیط و

داد که دو عامل اکتشاف و جذب (هر کدام  1مادّه) قابل

استقالل عمل به ترتیب  1/77 ،1/77 ،1/71 ،1/71 ،1/72و

استخراج است .بار عاملی مادّهها بین  1/19تا  1/71بود .در

 1/71گزارش کردند .همچنین در پژوهش مرادی ،باقرپور،

مجموع 9 ،مادّه مذکور توانستند  11درصد واريانس مقیاس را

حسنوند و رضاپور ( )2159روايی و اعتبار مقیاس مطلوب

تبیین کنند .الزم به ذکر است که مادّه چهارم به علت بار

گزارش شد .در پژوهش حاضر ،اعتبار مقیاس با استفاده از

عاملی ضعیف ،زيرمجموعه هیچکدام از زيرمقیاسها قرار

روش آلفای کرونباخ  1/19بهدست آمد .شاخصهای برازش

نگرفت و حذف شد .اعتبار مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ

بهدست آمده از تحلیل عامل تأيیدی (،GFI=1/51

 1/72به دست آمد .شاخصهای برازش به دست آمده از تحلیل

 )RMSEA=1/11 ،CFI=1/51 ،AGFI=1/51نیز برازندگی

عامل تأيیدی (،CFI=1/51 ،AGFI=1/51 ،GFI=1/59

مناسب الگو با دادهها را تأيید کرد.

مقيـاس خـالقيـت فـردي( 9رابتـیزچـک .)2551 ،اين

بک ( ،)BDI-IIيک شاخص خودگزارشدهی و دارای  12مادّه

مقیاس ،خودگزارشدهی  5مادّهای با طیف لیکرت پنج

است که نشانههای افسردگی را در يک مقیاس چهار درجهای

درجهای (از کامالً درست تا کامالً نادرست) است .اعتبار ابزار با


(صفر تا سه) میسنجد .اين سیاهه ،ابزاری معتبر برای سنجش

استفاده از ضريب آلفای کرونباخ  1/71تا  1/51و ضريب

شدت نشانههای افسردگی در نمونههای بالینی و غیربالینی

بازآزمايی آن  1/71تا  1/11گزارش شده است .همچنین روايی

است .اين سیاهه متشکل از دو عامل نشانههای افسردگی

همگرا و واگرای مقیاس مطلوب ارزيابی شده است (رابینزچک،

شناختی-عاطفی و بدنی است .بک ،استیر و گاربین ()2511

 .)2551اعتبار مقیاس در نمونه ايرانی برابر با  1/72و روايی آن

ضمن تأيید روايی ابزار ،همسانی درونی مقیاس را برحسب

نیز مطلوب گزارش شد (مرادیسروش .)2111 ،در اين

ضرايب آلفای کرونباخ از  1/71تا  1/51و ضريب بازآزمايی آن

پژوهش اعتبار مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ1/71 ،

را  1/11تا  1/19گزارش کردهاند .اين سیاهه در تعدادی از

به دست آمد .شاخصهای برازش بهدست آمده از تحلیل عامل

فرهنگها ترجمه و اعتباريابی شده است (کاپسی ،اوسلو،

تأيیدی (=1/11 ،CFI=1/57 ،AGFI=1/59 ،GFI=1/51

تارککاپار و کارااوگالن1111 ،؛ الموسوی .)1112 ،کاپسی و

 )RMSEAنیز برازندگی مناسب الگو با دادهها را تأيید کرد.

ديگران ( )1111نشان دادند که شاخصهای برازندگی

مقياس بهزيستي روانشناختي( 1ريف .)2515 ،اين

مدلهای دو عاملی برای نمونههای بالینی و غیربالینی برازش


مقیاس خودگزارشدهی با  11مادّه شش بعد پذيرش خود،

دارد .رجبی و کارجوکسمايی ( )2152با مطالعه نمونه ايرانی

هدفمندی در زندگی ،رشد شخصی ،داشتن ارتباط مثبت با

متشکل از  191دانشجو ،ويژگیهای روانسنجی اين ابزار را

ديگران ،تسلط بر محیط و استقالل عمل را ارزيابی میکند.

بررسی کردند .تحلیل عاملی حاکی از وجود دو عامل شناختی-

مادّههای مقیاس بر اساس طیف لیکرت هفت درجهای از کامالً

عاطفی و بازخورد منفی-نشانههای بدنی در اين نمونه بود.

مخالف «يک» تا کامالً موافق «هفت» نمرهگذاری میشود.

همچنین ضرايب اعتبار برای کل مادّهها برابر با  1/19و

روايی و اعتبار اين ابزار در پژوهشهای مختلف مناسب

عاملهای شناختی-عاطفی و بازخورد منفی-نشانههای بدنی


گزارش شده است .برای مثال دايرونک ( )1119همسانی

به ترتیب برابر  1/11و  1/71بود .ضريب همبستگی بین نمره

درونی زيرمقیاسها را مناسب و آلفای کرونباخ آنها را بین

کل با عوامل ذکرشده به ترتیب  1/51و  1/59محاسبه شد و

 1/77تا  1/51گزارش کرده است .بیانی ،محمدکوچکی و بیانی

شاخصهای برازش مدل دو عاملی مطلوب ارزيابی شد .در

( ،)2117نیز ضرايب اعتبار برای نمره کل را  1/11و برای

پژوهش مرادی و چراغی ( )2151نیز روايی و اعتبار سیاهه

5. Beck Depression Inventory

)3. Personal Initiative Scale (PIS
)4. Psychological Well-Being Scale (PWBS

1. Bartlett’s test of sphericity
2. scree plot
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 )RMSEA=1/11نیز برازندگی مناسب الگو با دادهها را تأيید کرد.

سياهه افسردگي( 9بک و ديگران .)2511 ،سیاهه افسردگی
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مطلوب گزارش شد .در اين پژوهش اعتبار کل سیاهه با استفاده از

در جدول  2آمده است .با توجّه به نتايج اين جدول ،بین

روش آلفای کرونباخ 1/59 ،و برای ابعاد شناختی-عاطفی و بازخورد

کنجکاوی با خالقیت فردی و بهزيستی روانشناختی رابطه

منفی -نشانههای بدنی به ترتیب  1/51و  1/59محاسبه شد.

مثبت ،و بین کنجکاوی با افسردگی ارتباط منفی وجود دارد.

همچنین شاخصهای به دست آمده از تحلیل عامل تأيیدی

همچنین بین خالقیت فردی با بهزيستی روان شناختی و

()RMSEA=1/11 ،CFI=1/59 ،AGFI=1/52 ،GFI=1/57

افسردگی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنا دار مالحظه

برازندگی مناسب الگو با دادهها را تأيید کرد.

می شود .در نهايت ارتباط متغیرهای وابسته پژوهش يعنی
بهزيستی روانشناختی و افسردگی منفی معنادار به دست

يافتهها

آمد .بنابراين فرضیه اول ،دوم و سوم پژوهش مورد تأيید

میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای پژوهش

قرار گرفت.

جدول 2
میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای پژوهش
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متغيرها
.1کنجکاوي
 .2خالقيت فردي
 .3بهزيستي روانشناختي
 .3افسردگي

937

M
23/66
33/63
70/27
27/26

SD
3/75
3/80
6/76
13/13

1
**8/33
**8/30
*-8/13

2
** 8/32
** -8/31
**
P>8/81

3

** -8/30
*
P>8/87

پیش از ارزيابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش مدلسازی

وابسته ،خطی و معنادار است (،R1=1/12 ،P<1/1112

معادالت ساختاری ،مفروضههای استفاده از اين روش آزمون شد.

 .)F=21/72در گام سوم ،نتايج آزمون رابطه همخطی ،2نشان از

برای اين منظور ،در گام اوّل ،نرمال بودن توزيع دادهها با استفاده از

عدم رابطه همخطی بین متغیرهای مستقل پژوهش داشت (جدول

روشهای تشخیص عددی بررسی شد که نشان از توزيع متقارن

 .)1درگام چهارم ،مقدار آزمون دوربینـ واتسون )2/51( 1نیز

دادهها داشت .در گام دوّم ،مفروضه خطی بودن مورد ارزيابی قرار

استقالل مشاهدات را تأيید کرد و درگام نهايی ،دادهها فاقد مقادير

گرفت که مشخص شد ساخت رابطه بین متغیرهای مستقل و

پرت تشخیص داده شد.

جدول 1
آزمون رابطه همخطی متغیرهای پژوهش
متغيرها
کنجکاوي
خالقيت فردي

آماره تولرانس
8/08
0/98

عامل تورم واريانس
2/21
2/21

بعد از تأيید رعايت مفروضههای استفاده از روش سازی

ارزش ويژه
4/12
3/98

شاخص وضعيت
7/12
9/88

پژوهش را معنادار دانست.

معادالت ساختاری ،اين روش برای ارزيابی الگوی علّی

همچنین ،برای بررسی برازش مدل از شاخصهای مجذور

پیشنهادی به کار گرفته شد .برای تعیین کفايت برازندگی

خی ( ،)χ1نسبت ( ،)χ1/dfشاخص برازندگی ،1شاخص

الگوی پیشنهادی با دادهها ،ترکیبی از شاخصهای

بـرازنـدگـی تعـديليـافتـه ،1بـرازندگـی افزايشی ،9برازندگی

برازندگی مورد استفاده قرار گرفت .در جدول  ،1ضرايب

مقايسهای ،9و ريشه دوم واريانس خطای تقريب 7استفاده شد که

استاندارد مسیرهای مستقی م الگو آمده است .با توجّه به

با توجّه به مقادير در جدول  1همگی در سطح مناسب بودند.

سطوح معنا داری می توان تمام روابط مستقیم الگوی

برای کسب برازندگی بهتر ،بر اساس اندازههای پیشنهادی

)5. Incremental Fit Index (IFIبرازندگی،
)6. Comparative Fit Index (CFI
)7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

1. colinearity
2. Durbin-Watson
)3. Goodness of Fit Index (GFI
)4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

منا جمالآبادی ،مرتضی مرادی ،صديقه شهابزاده

با اتصال خطای بهزيستی روانشناختی با افسردگی ،مقادير

برازش ،شاخص برازندگی تعديليافته ،برازندگی افزايشی ،برازندگی

شاخصهای برازش بهبود يافت .بنابراين ،در الگوی نهايی،

مقايسهای و ريشه دوم واريانس خطای تقريب ،به ترتیب ،1/97

شاخصهای مجذور خی ،نسبت خی دو به درجه آزادی ،شاخص

 2 ،2 ،1/57 ،2 ،1/95و  1/111به دست آمد.

جدول 1
ضرايب و سطح معناداری مسیرهای مستقیم الگو
مسيرهاي مستقيم
کنجکاوي
خالقيت فردي
خالقيت فردي

β
0/42
0/33
-8/73

خالقيت فردي
بهزيستي روانشناختي
افسردگي

SE
0/86
0/09
0/12

T
9/74
3/81
-9/29

جدول 1
برازش الگوی پیشنهادی و نهايی با دادهها بر اساس شاخصهای برازندگی
χ1

df

χ1/df

GFI

AGFI

IFI

CFI

RMSEA

پيشنهادي

42/92

8

9/89

0/87

0/99

0/84

0/84

0/21

نهايي

3/27

1

0/28

2

0/87

2

2

0/000

الگو

حاکی از قرار نگرفتن صفر در اين فاصلهها و معناداری تمامی

برای تعیین معناداری روابط واسطهای از روش بوتاستراپ

مسیرهای غیرمستقیم اين مدل است.

پريچرز و هیز ( )1111استفاده شد .فاصلههای اطمینان جدول 9
جدول 9
نتايج بوت استراپ برای مسیرهای غیرمستقیم
متغير
کنجکاوي
کنجکاوي

خالقيت فردي
خالقيت فردي

بهزيستي روانشناختي
افسردگي

دادهها

بوت

سوگيري

0/2201
-0/9922

0/2211
-0/9918

0/0010
0/0011

سطح اطمينان  82درصد

خطاي
استاندارد

حد پايين

حد باال

0/0483
0/2242

0/0948
-0/0122

0/01278
-0/4284

مسی رهای مدل برازش ي افته به همراه ضراي ب استاندارد شده

نمرههای دختران و پسران در متغیرهای پژوهش به وسیله

و خطای استاندارد متغی رهای مدل درشکل  1نمايش داده

آزمون  tبرای گروههای مستقل مقايسه شدند .که نتايج در

شده است.

جدول  9گزارش شده است.

جدول 9
مقايسه دانشآموزان دختر و پسر بر اساس میانگین نمرههای در متغیرهای پژوهش
متغير
کنجکاوي
خالقيت فردي
بهزيستي روانشناختي
افسردگي

دختر
M
23/30
33/86
75/88
27/01

پسر
SD
3/67
3/86
6/70
3/87

M
23/83
37/28
70/68
23/88

SD
3/38
3/87
6/78
3/73

Df

T

Sig

85
80
80
85

8/50
1/31
8/73
8/32

8/33
8/16
8/78
8/57
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بـرای درک روشـ ن تـر رواب ـط بیـن متغی ـ رهـای مدل،

در نهايت ،به منظور بررسی نقش تعديلکنندگی جنس،
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شکل  .1مدل نهايی پژوهش

نتايج جدول  9نشان میدهد که بین دانشجويان دختر و
پسر در متغیرهای پژوهش تفاوت معنادار وجود ندارد.

 .)1115همچنین مطابق نظريه مسند مهارگری سالمت (راتر،
 ،)2599سالمت روانشناختی فرد تحت تأثیر باورهای اوست .به
عبارت ديگر ،اگر سالمت روانی خود را تحت مهار عوامل درونی
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بحث
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بداند از بهزيستی باالتر و پايدارتری برخوردار خواهد بود .در مقابل

هدف اين پژوهش شناخت رابطه کنجکاوی با بهزيستی

باور فرد مبنی بر اينکه بهزيستیاش وابسته به عوامل بیرونی از

روانشناختی و افسردگی با در نظر گرفتن نقش واسطهگری

جمله ديگران ،بخت يا شانس است ،بر پايداری و ارتقای بهزيستی

خالقیت فردی بود .يافتههای به دست آمده ضمن تأيید

روانشناختی وی تاثیر منفی میگذارد.

فرضیهها نشان داد مدل نهايی پژوهش برازش بسیار مطلوب

بر اساس اين نظريهها ،باورهای افراد در ترغیب آنها به

دارد .بر اين اساس میتوان گفت خالقیت فردی قادر است بین

جستجوی روابط و اطالعات تازه اثربخش است .افراد کنجکاو

کنجکاوی با بهزيستی روانشناختی و افسردگی نقش

نسبت به افراد عادی ،فعالترند و بازخورد خوشبینانهتری نسبت

واسطهای ايفا کند .به عبارت ديگر ،میتوان اظهار کرد

به کار ،تحصیل و درآمیزی با ابهامات زندگی دارند .کنجکاوی

خصیصههای شناختی مثل کنجکاوی و خالقیت بر وضعیت

با ارتقای عملکرد فرد (ريو و کاالهان )1111 ،به سازگاری

سالمت روانشناختی افراد تأثیر دارد .البته در اين پژوهش،

بهتر او با محیط کمک میکند (هريسون و ديگران .)1122 ،به

خالقیت فردی توانست ارتباط کنجکاوی با بهزيستی و

عبارت ديگر ،افراد با سطح کنجکاوی باال برانگیخته میشوند

افسردگی را واسطهگری کند .به اين معنی که بخشی از تأثیر

تا به وضعیت خود و محیط بیرونیشان سرو سامان بدهند و به

کنجکاوی بر بهزيستی روانی و افسردگی از طريق خالقیت

شکل نوآورانهای رفتار کنند (هريسون و ديگران .)1122 ،افراد

فردی و به شکل غیرمستقیم است.

نوآور و خالق نیز در رويارويی با ناماليمات و مشکالت زندگی،

طبق نظريه فعالیت (نئوگارتن ،)2591 ،برخورداری از بهزيستی

به جای انزوا و پذيرش درماندگی ،به دنبال راهی برای حل

روانشناختی منوط به ايجاد و نگهداری فعال روابط و مشارکت

مشکل يا خروج از وضعیت پیشآمده هستند .غلبه بر مشکل،

مستمر در تعاملهای مهم با محیط پیرامون است (آشنباخ،

ضمن تقويت باور مبنی بر توانمندی بر ابعاد درونی ،بیرونی و

منا جمالآبادی ،مرتضی مرادی ،صديقه شهابزاده

اجتماعی عملکرد شخصی افراد تاثیر میگذارد ،بهطوری که

تربیتی و بهداشتی مشابهی را برای دانشجويان دختر و پسر در

افراد خالق از شغل و سالمت روانشناختی خود رضايت

دانشـگاه پیـاده میکننـد .همچنیـن دوری دانشجـويان از

بیشتری دارند (گامبوا و ديگران1115 ،؛ استروپا و اريکا1122 ،؛

خانوادههايشان و استفاده از فضای خوابگاه ،باعث نزديک شدن


وانگ و لی .)1129 ،بنابراين ،خالقیت فردی شکلی از تالش

هرچه بیشتر دانشجويان به يکديگر میشود و آنان را به سمت

شخصی و پذيرش اسناد درونی است ،به همین دلیل فردی که

ايجاد محیط صمیمی و سرشار از بهزيستی سوق میدهد.

از نظر خالقیت در سطح بااليی است ،برتری را بر پايه

يافتههای اين پژوهش از چند جنبه قابل استناد است:

پیشرفت شخصی و پايداری با وجود دشواریها و ناکامیها

نخست اينکه بهزيستی روانشناختی که مفهومی مهم در

تعريف میکند .در واقع ،افراد خالق همواره سعی دارند عملکرد

گستره سالمت است ،از وضعیت شناختی فرد تأثیر میپذيرد

خود را در سطح بهینه حفظ کنند (ماتا.)1111 ،

که در نوع خود يافتهای نو محسوب میشود .دوم اينکه

همچنین خالقیت فردی ،شخص را به ارائه رفتار فعاالنه

کنجکاوی هم به شکل مستقیم و هم از طريق خالقیت فردی

برای واکنش به شرايط و بهبود آن فرا میخواند (تاريس و

قادر به پیشبینی بهزيستی روانشناختی و افسردگی است.

ويلینگا-مايجر .)1121 ،از طرف ديگر ،افراد خالق از مسند

يافتههای پژوهش حاضر بايد در بافت محدوديتهای آن نیز

مهارگری درونی سالمت برخوردارند (گامبوا و ديگران1115 ،؛

تفسیر شود .اجرای پژوهش در گروه دانشجويان ،تعمیم نتايج

استروفا و اريکا .)1122 ،مسند مهارگری درونی سالمت با

آن را به ساير گروههای جامعه با احتیاط مواجه میسازد.

آگاهی و بازخورد مثبت ،وضعیت روانشناختی رشديافته،
رفتارهای بهداشتی و بهزيستی روانی همراه و همگام است.
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