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 چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ذهن آگاهی و توجه با 

خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  مقطع متوسطه اول در سال 

در شهرستان لردگان بوده است. این مطالعه از نوع   94-95تحصیلی  

همبستگی بود.  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی  -توصیفی

نفر بوده است که تعداد   3000اول به تعداد  دانش آموزان مقطع متوسطه

نفر  از دانش آموزان  مقطع متوسطه اول با روش نمونه گیری خوشه  300

ای به عنوان شرکت کنندگان در پژوهش انتخاب شده اند و برای جمع 

آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های ذهن آگاهی، خودکارآمدی 

دید. نتایج حاصل از محاسبه پایایی و استفاده گر d2تحصیلی و آزمون 

روایی ابزارها حاکی از پایایی و روایی قابل قبول آن ها بود. داده های 

بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه 

  به شیوه همزمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش،

،  41/0(، عمل توام با آگاهی)>P 01/0،  35/0بین مولفه های توصیف)

01/0 P<(وعدم قضاوت )01/0،  41/0 P< از متغیر ذهن آگاهی با )

خودکارآمدی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین خودکارآمدی 

(، نمره خالص >P 01/0،  42/0تحصیلی با مولفه های کارایی)

از متغیر ( >P 05/0، - 12/0( و خطای ارتکاب)>P 01/0،  38/0توجه)

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه توجه رابطه معنادار وجود دارد. 

مولفه های عمل توام با آگاهی  ،   توصیف  و عدم واکنش  نشان داد که 

پیش بینی کننده مثبت و معنادار خودکارآمدی تحصیلی هستند. و 

همچنین مولفه کارایی و توجه پیش بینی کننده مثبت و معنادار  

و   51/20ذهن آگاهی و توجه به ترتیب دکارآمدی تحصیلی هستند. خو

 درصد از واریانس مشترک خودکارآمدی را پیش بینی می کنند. 22

 

 ذهن آگاهی،  توجه و خودکارآمدی تحصیلی واژه های کلیدی:

 Abstract 
The purpose of this research was to study the 

relationship between Mindfulness and Attention 

with Academic Self-efficacy in high school 

students In the 95-94 academic year in the 

Lordegan city. This study was Correlation- 

descriptive. The statistical population has 

consisted of all high school students, That the 

number of 2814 people been. Three hundred high 

school students from Lordegan were chosen as 

participants with multi-stage cluster sampling. 

For the collect, the data was used from 

mindfulness questionnaires, Academic Self-

efficacy scale, and d2-test. Data were analyzed 

using Pearson's correlation test and Simultaneous 

regression Analysis. Results indicated that there 

is a significant relationship between Descriptive 

component, action with awareness component, 

and lack of judgment component from the 

Mindfulness variable with Academic Self-

efficacy. Also, there is a meaningful relationship 

between academic self-efficacy with efficiency 

component, pure attention score, and 

commission. The results of multiple regression 

analysis showed that action with awareness, 

Descriptive, and inaction components was a 

significant predicting factor of Academic self-

efficacy, and also efficiency and attention 

components were significant in predicting 

Academic self-efficacy. Mindfulness and 

concentration predict 21 and 22% of Academic 

Self-efficacy Common variance. 

 

Keywords: Mindfulness, Attention  and  

Academic Self-efficacy 

 

 

 

 
 98مهر:  ویرایش نهایی   96بهمن پذیرش:   95اردیبهشت  دریافت :                        پژوهشی نوع مقاله :
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 مقدمه
در مباحث روانشناسی یکی از متغیر  مهم خودکارآمدی است. باورهای خودکارآمدی دارای تاثیرات انگیزشی چشمگیری می باشد         

به طوری که افراد دارای خودکارآمدی باال در فعالیت هایی شرکت خواهند کرد که توسعه  و قابلیت های آنها را تسریع می بخشند. ولی 

ایین از شرکت در فعالیت هایی جدیدی که ممکن است به آنها در یادگیری مهارت های جدید کمک نماید افراد دارای خود کارآمدی پ

، 1خودداری می نمایند، در حالی افراد دارای خودکارآمدی باال درگیری شناختی و اعتماد به نفس بیشتری را دارند )پینتریچ و شانک

دنبال  می کنند و میزانی تالشی که برای دنبال کردن فعالیت ها به کار می گیرد  (. خودکارآمدی در تعیین فعالیت هایی که افراد2002

انگیزشی در حوزه های مختلف دانش مطرح می گردد  متغیر مهمترین از یکی عنوان به (. از این رو خودکارآمدی2006، 2مهم است) گری

رآمدی تحت عنوان خودکارآمدی آموزشی یا تحصیلی مطرح می که یکی از این حیطه ها، حوزه تعلیم و تربیت می باشد که در آن خودکا

گردد. باورهای خودکارآمدی دارای تاثیرات انگیزشی چشمگیری می باشد به طوری که افراد دارای خودکارآمدی باال در فعالیت هایی 

مدی پایین از شرکت در فعالیت هایی شرکت خواهند کرد که توسعه  و قابلیت های آنها را تسریع می بخشند. ولی افراد دارای خود کارآ

جدیدی که ممکن است به آنها در یادگیری مهارت های جدید کمک نماید خودداری می نمایند  در حالی افراد دارای خودکارآمدی باال 

ی شود که (. در نظریه شناختی اجتماعی بندورا فرض م2002درگیری شناختی و اعتماد به نفس بیشتری را دارند )پینتریچ و شانک، 

باورهای خودکارآمدی در تعیین فعالیت هایی که افراد دنبال  می کنند و میزانی تالشی که برای دنبال کردن فعالیت ها به کار می گیرد 

 شده، طرح آموزشی تکالیف انواع انجام و برای سازمان توانایی اش به راجع فرد قضاوت به تحصیلی (. خودکارآمدی2006مهم است) گری، 

که  دارند بیشتری اطمینان پایین تر، تحصیلی با خودکارآمدی دانشجویان با مقایسه در باال تحصیلی خودکارآمدی با افراد. می شود گفته

 تکمیل تکالیف برای پایداری و باالتر نمرات میانگین به منجر خودکارآمدی تحصیلی، باالی دهند. سطوح انجام را آموزشی تکالیف بتوانند

ولی اله, ؛ به نقل از فوالدوند، 1997 ،3)بندورا دارند نیز بهتری تحصیلی و سازگاری عملکرد باال، تحصیلی کارآمدی با دانشجویان می شود.

 (.1388،  سنگری وشهرآرای 

 در که است مفهومی آگاهی آگاهی می باشد، ذهن یکی از مولفه هایی که ممکن است با خودکارآمدی تحصیلی در ارتباط باشد ذهن      

حالت  عنوان به آگاهی ذهن .است کرده جلب خود به محققان را و روان درمانگران روانشناسان، توجه بودایی، تأثیر تفکر تحت اخیر سالهای

 پذیرش بدون همراه به توجهی هدفمند، توجه، این است. شده تعریف می افتد اتفاق  کنونی لحظه در که آنچه از آگاهی و برانگیخته توجه

(  1390شعیری،  نسب،  ، به نقل از احمدوند ، حیدری2009، 4لحظه کنونی می باشد )والش در وقوع حال در تجربه های مورد در داوری

 شخصیت دائمی و ثابت جزء آنها اما دهد، رخ است ممکن منفی که هیجانهای کنیم درک را نکته این تا می دهد یاری ما به آگاهی ذهن

 پاسخ تأمل و تفکر با دهد، پاسخ بی تأمل و غیرارادی طور به رویدادها به آنکه جای به تا دهد می را امکان این فرد به همچنین نیستند.

(. ذهن آگاهی به زبانی ساده یعنی آگاه بودن از افکار، اعمال، هیجانات و احساسات است و شکل 2010،  5دهد )امانوئل،کالمبک و کیسال

خاصی از توجه محسوب می شود. به عبارت دیگر ذهن آگاهی یعنی توجه و تمرکزی که دارای ویژگی های بودن در حال حاضر، هدفمند 

فزایش آگاهی، شفافیت وضوح و پذیرش واقعیت حال حاضر می شود. ذهن آگاهی بودن و بدون قضاوت بودن باشد. این نوع توجه موجب ا

بدان معنا است که فرد آگاهی خود را از گذشته و آینده به زمان حال معطوف می نماید. زمانی که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد، 

ذهن به دلیل قضاوت و تفسیر های دائمی در حال نشخور فکری واقعیت را با تمام جنبه های درونی وبیرونی اش می بیند و در می یابد که 

 (. 1394 ،نظریو پاکیزه  کرد ) متمایز خود به توجه معطوف یا و  خودآگاهی از باید را شناختی سازه روان و گفتگوی درونی است. این

 جلب  توجه که معنا بدین آنهاست؛ شناختی جنبه در تفاوت اصلی اما است، ذهنی تجربه های به یافته فزون در توجه ه ها ساز این تشابه

 سوگیری بدون توجه یک آگاهی، ذهن اما همراه است، خود به راجع قضاوت با بوده، تفکر خودمحور های سوگیری تأثیر تحت خودآگاهی در

 که حالی در دارد، رابطه مثبت روانی سالمت و شناختی روان و ذهنی با بهزیستی آگاهی است. ذهن خود های جنبه پیرامون و قضاوت

ملک  و  آزادی ,ذبیح زاده ,مظاهری به نقل از ملکی، 2010 است )فالکنستروم، مرتبط شناختی روان بهزیستی پایین، میزان با خودآگاهی

 (.1393، زاده 

                                                           
1 - Pintrich& Schunk 
2 - Geri 
3 -Bandura 
4 -Walsh 
5 - Emanuel, Kalmbach & Ciesla 
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 از یکی توجه عالوه بر ذهن آگاهی یکی از مولفه های دیگر که ممکن است با خودکارآمدی تحصیلی مرتبط باشد، توجه است.  موضوع 

 موجب که کودکان میان در مشکالت فراوانترین از یکی دیگر، عبارت به است. یادگیری و آموزش در مؤثر عوامل ترین پیچیده و ترین مهم

است. توجه را می توان به عنوان فرآیند انتخاب برخی از تعداد بیشمار دروندادهای  توجه فقدان گردد، می در مدرسه آنان کارایی کاهش

 نگه هدف، بر شدن درگیر یا تمرکز که شامل شود می گفته پیچیده ذهنی عملیات سری یک به توجه (.2012بالقوه تفسیر کرد )شانک، 

 دیگر هدف به هدف یک از تمرکز تغییر و محرک ویژگی های رمزگردانی زمان طوالنی، در بودن زنگ به گوش و کردن تحمل یا داشتن

می  ارزیابی دیگر فعالیتهای از برخی با رابطه در معموالً توجه که این خاطر به است مشکل توجه اجزای (. تشخیص2006، 1است )سیدمن

 توجه پردازش در مغز متعدد های عمل می کند و بخش ذهن بان دروازه مثل توجه که  این دیگر و است مشکل آن ه گیری انداز و شود

 عملکرد برای توجه. دهد می انجام اعصاب مرکزی سیستم توسط شده پردازش های محرک بندی اولویت و تنظیم با را کار این دارند که اثر

 وپیروز زیجردی  گذارند ) عابدی،  می تأثیر یادگیری بر هم کوچک های توجهی حتی کم زیرا دارد؛ زیادی اهمیت رفتار و ذهن شناختی،

 تأکید بندورا که طوری است. به یادگیری و آموزش امر در اصلی عوامل از درس موضوع به یادگیرندگان توجه میزان .(1391، یارمحمدیان

توجه می گردد.   مخدو ش فرد یادگیری نباشد، به اندازه کافی توجه اگر و شود می آغاز توجه با یادگیری هر ابتدایی ی مرحله که کند می

 ادراک و حافظه هوش، ساختار که در است شناختی ساختار اصلی های جنبه از یکی تنهایی به و است ذهن عالی های فعالیت ترین مهم

  .(1391و پاکیزه، رجبی دارد ) مهمی نقش نیز

با توجه به اینکه دانش و تولید علم دارای خاصیت تراکمی می باشد لذا هر پژوهشی باید بر اساس دانش موجود مرتبط با متغیر های       

کلیدی خود آغاز گردد. در این راستا این پژوهش ابتدا به بررسی پیشینه پژوهشی متغیرهای ذهن آگاهی ، توجه و خودکارآمدی تحصیلی 

سئله پژوهشی خود را مطرح می نماید. یکی از متغیرهای  مهم این پژوهش ذهن آگاهی است. ذهن آگاهی به عنوان می پردازد و سپس م

 در (2003) ریان و نوعی آگاهی غیرقضاوتی از تجربه شخصی توسط بسیاری از پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است ازجمله، بروان

افزایش  با آگاهی ذهن افزایش که داد نشان آنها پرداختند. نتایج مطالعه  روانشناختی ستیبهزی در آگاهی نقش ذهن بررسی به مطالعه ای

 مثبت ارتباط آگاهی ذهن و بین بهزیستی ( در پژوهشی نشان دادند که 2010) ، دیگدون و برو هوول .است همراه روانشناختی بهزیستی

به این نتیجه  های ذهن آگاهی بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه( ضمن بررسی تبیین 1391احمدوند ، حیدری، شعیری )  .وجود دارد

 و جسمانی بیماری های استرس،  میزان از و افزایش می یابد روانشناختی بهزیستی آگاهی، ذهن مؤلفه های افزایش دست یافتند که با

نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در  ( در پژوهشی به بررسی1393) ملک زاده ,آزادی  ,ذبیح زاده ,مظاهری کاسته می شود.  ملکی،  روانی

متغیرهای روان رنجورخویی، باز بودن، برون گرایی و وجدانی بودن نقش پیش بینی کننده  پرداختند که نتایج نشان دادند: ذهن آگاهی

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، افسردگی، افکار خودآیند منفی و ( نشان دادند که 1387کاویانی، جواهری ). دارندرا ذهن آگاهی 

بررسی تاثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش  ( ضمن1388)عبدی  ی و بیرامنگرش ناکارآمد دانشجویان را کاهش می دهد. 

جلسات گروهی آموزش فنون ذهن آگاهی کاهش قابل مالحظه اضطراب امتحان را در دانش  نشان دادند: اضطراب امتحان دانش آموزان

ذهن آگاهی با سالمت روانی )نشانه های نظیر نشانه  ( در پژوهشی نشان دادند1391و گل پور ) . نریمانی زاهدآموزان موجب می شود

 بر مبتنی درمانی شناختی ( نشان دادند روش1389. آذرگون و کجباف )هایی از افکار و احساسات نابهنجار( و هوش هیجانی رابطه ندارد

( نشان دادند: ذهن 1384افسردگی می شود. کاویانی، جواهری، بحیرانی) و دخودآین افکار و منجر به کاهش نگرش ناکارآمد آگاهی ذهن

موثر واقع شود و از عود و بازگشت افسردگی و اضطراب پیشگیری کند. با توجه به مبانی پژوهشی « آموزش کنترل توجه»آگاهی به وسیله 

رآمدی با ذهن آگاهی مورد بررسی قرار گرفته است ولی ذکر شده اگرچه رابطه بین بسیاری از مولفه های روانشناختی مرتبط با خودکا

تاکنون پژوهشی به بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با ذهن آگاهی نپرداخته است که این پژوهش به بررسی این رابطه احتمالی 

 می پردازد.  تا این بخش از خال پژوهشی پر گردد.

موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است برخی از پژوهشگران این متغیر  از دیگر  متغیرهای این پژوهش، توجه می باشد که     

را از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی  مورد بررسی قرار دادند  و برخی دیگر این متغیر را ازمنظر ارتباطی یا مقایسه ای با دیگر 

( در 1394)  اتیمشک و زاهدی  ،معینعیت شناختی  از جمله متغیرهای روانشناختی مورد مطالعه قرار داده اند. از لحاظ ویژگی های جم

خود را به  فعالیت های قتی از افراد خواسته می شود توجه مربوط به تکلیف داشته باشند آن ها سعی می کنند پژوهشی نشان دادند و

در نتیجه منجر به اجرای موثرتری می شد در مقابل، توجه نامربوط به تکلیف به افراد اجازه می داد  .صورت گام به گام کنترل کنند

 توجه نارسایی /فعالی بیش اختالل به مبتال افراد که است معتقد (2011و وندیتی ) . تادیندهای خودکار و ناهوشیار را کنترل کنندفرآی

                                                           
1 -Sidman 
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 می آورد این ارمغان به آنها برای را متفاوتی نیمرخ شناختی و شوند می شناخته برنامه ریزی و توجه فرایند نظیر ها بدکارکردی برخی با

 درک روابط و مسأله حل ف پذیری، انعطا استدالل، در و دارند محیط از ناقصی ادراک محیط، در کنکاش ناکافی علت به کودکان از دسته

 بیشتری زمان مدت همساالن به نسبت پرتی بیشتر حواس و تر پایین پردازش سرعت دلیل به نتیجه در دارند، اساسی مشکل کل و جزء

 با آمدن کنار برای را نامطلوبی وضعیت می شوند ترکیب دیگر شناختی نقایص مشکالت با این که زمانی کنند، می طی دادن پاسخ در را

 در فعالی بیش/ نارسایی توجه اختالل با کودکان از زیادی ( نشان دادند گروه1393زارع و کنجی ) .آورند می وجود زندگی به تغییرات

 ( در پژوهش خود نشان دادند کودکان1393هستند. قلمزن، مرادی و عابدی) دایمی های مشکل یادگیری، دارای های اختالل زمینه ی

 توجه از این رو اختالل در دارند تری ضعیف عملکرد توجه و اجرایی کارکردهای در عادی با کودکان مقایسه در یادگیری های ناتوانی دچار

( نشان دادند که بازی های توجهی بر میزان 1393قلمزن، مرادی و عابدی ) .باشد کودکان در تحصیلی و ادراکی مشکالت زیربنای می تواند

صفری  ,قاضی  ,مرادی  ,زارع کارکردهای اجرایی و توجه کودکان پیش دبستانی با ناتوانی های عصب روانشناختی تحولی موثر می باشد. 

 پراختند که نتایج نشان داد: مقایسه توجه انتخابی بین بیماران افسرده، وسواسی، اضطرابی و افراد عادیبه  در پژوهشی (1393)لطفی  ,

و افراد وسواسی در مقایسه  افراد افسرده در زمان واکنش سرعت عمل کندتری در مقایسه با سه گروه دیگر دارد. همچنین افراد اضطرابی

 با افراد عادی، سرعت عمل کندتری دارند، اما سریعتر از افراد افسرده واکنش نشان می دهند.

براساس مبانی پژوهشی، تحقیقات انجام گرفته در مورد متغیر توجه، از یک سو  به بررسی این متغیر در افراد نابهنجار از لحاظ       

ه اند و کمتر در افراد عادی مورد بررسی قرار گرفته است  و از سویی دیگر تاکنون پژوهشی به بررسی ارتباط آموزشی یا روانشناختی پرداخت

این متغیرها با خودکارآمدی به طور عمومی و خودکارآمدی تحصیلی به طور ویژه نپرداخته است. همچنین در مورد متغیر ذهن آگاهی با 

طه بین بسیاری از مولفه های روانشناختی مرتبط با خودکارآمدی با ذهن آگاهی مورد بررسی توجه به مبانی پژوهشی ذکر شده اگرچه راب

قرار گرفته است ولی تاکنون پژوهشی به بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با ذهن آگاهی نپرداخته است. با توجه به پیشینه 

ه متغیرهای توجه و ذهن آگاهی با خودکارآمدی تحصیلی ارتباط پژوهشی موجود مسئله ای که مطرح می شود این است که تا چه انداز

دارند و می توانند خودکارآمدی تحصیلی را پیش بینی نمایند؟  لذا در این پژوهش برای تکمیل یافته های موجود در این زمینه، ارتباط 

ن خالء پژوهشی برطرف گردد. در این پژوهش بین متغیر توجه و ذهن آگاهی با خودکارآمدی تحصیلی مورد بررسی قرار می گیرد. تا ای

در صورت وجود ارتباط معنادار بین متغیرها میزان توانمندی متغیرهای توجه و ذهن آگاهی در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی مورد 

 بررسی قرار می گیرد. براین اساس سه فرضیه زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

 ابطه دارد.ذهن آگاهی با خودکارآمدی تحصیلی ر 

 .توجه با خودکارآمدی تحصیلی رابطه دارد 

 .ذهن آگاهی و توجه در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی سهم دارند 

 

  روش
پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان لردگان    

نفر دانش آموز پسر با روش نمونه گیری  300نفر بود. بر اساس جدول مورگان تعداد  3000تعداد آنها  بود که 95-94در سال تحصیلی 

 خوشه ای انتخاب شدند.

 ابزار

جنبه  5سوال بوده و هدف آن ارزیابی عناصر ذهن آگاهی که از  39این پرسشنامه دارای : وجهی پنج آگاهی ذهن ی پرسشنامه    

 آن پاسخگویی طیف. است( درونی تجربه به واکنش عدم راه با آگاهی، عدم قضاوت به تجربه درونی، و مختلف )مشاهده، توصیف، عمل هم

در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با آلفای کرانباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که ضریب آلفای کرانباخ برای مولفه  .تاس بوده لیکرت نوع از

به دست  61/0و مولفه عدم واکنش  64/0، مولفه فعالیت توام با آگاهی 61/0، مولف عدم قضاوت 78/0، مولفه توصیف 66/0مشاهده 

 KMOتحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد. مقدار ضریب  آمد.برای تعیین روایی سازه این ابزار از

عامل با ارزش های ویژه  5معنادار بود. نتایج تحلیل عاملی در کل  0001/0محاسبه شد که در سطح  1/245و مقدار آزمون بارتلت  75/0

 ی باالتر از یک را به دست آورد.

طریق پرسشنامه مورگان و  از تحصیلی خودکارآمدی باورهای مفهوم این پرسشنامه، در :تحصیلی خودکارآمدی پرسشنامه     

سوال دارد که سه خرده مقیاس استعداد،  30این پرسشنامه  می شود، خواسته کنندگان مشارکت از  .می شود گیری اندازه ( 1999جینکز)
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Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(5), 2019 

 

 

در پژوهش حاضر پایایی  ر درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود.کوشش و بافت را مورد ارزیابی قرار می دهد. و بر اساس مقیاس چها

به دست آمد. برای تعیین روایی پرسشنامه همبستگی نمره هر گویه  71/0پرسشنامه با آلفای کرانباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که ضریب 

دارای همبستگی هستند. میزان این همبستگی از با نمره کل محاسبه گردید که نتایج نشان داد که نمره گویه های پرسشنامه با نمره کل 

 به دست آمد. 75/0تا  46/0مقدار 

: این آزمون برای سنجش توجه استفاده شده است آزمون دارای دو مرحله می باشد در مرحله اول آزمون گر  دستورالعمل d2آزمونی    

(  "و عالمت) dآزمون آشنا می شوند. در این آزمون حرف را در اختیار  شرکت کنندگان قرار می دهد و شرکت کنندگان با نحوه برگزاری

قرار می گیرد به عنوان کلید آزمون محسوب می گردد که مشارکت کنندگان بایستی آن را عالمت بزنند در  dکه در باال یا پایین حرف

دیداری  را از همدیگر تمیز دهد  و نیز وجود  دارد که آزمون شونده باید بتواند این دو محرک  p حرف   dاین آزمون عالوه بر حرف 

(  می باشد را تحت اراده و کنترل خود انتخاب نماید. در مرحله دوم با توجه به "که همراه با عالمت)  dمحرک دیداری مورد نظر یعنی

باشد در اختیار محرک دیداری می  47ردیف و هر ردیف  14توجیه کاملی که در مرحله اول انجام گرفته است آزمون اصلی که شامل 

آزمون شونده قرار می گیرد که بایستی هر کدام از ردیف ها را در محدودیت زمانی مطرح شده پاسخ دهند  و آخرین محرک دیداری در 

هر ردیف را که در فاصله زمانی مشخص مورد بررسی قرار داده اند را عالمت بزنند. این آزمون چهار مولفه خطای حذف، خطای اشتباه، 

در این پژوهش پایایی آزمون با آلفای کرانباخ محاسبه گردید که برای مولفه های  خالص توجه و نمره کارایی را محاسبه می کند.نمره 

به دست آمد. برای تعیین  69/0و  75/0،  71/0، 67/0خطای حذف، خطای اشتباه، نمره خالص توجه و نمره کارایی به ترتیب ضریب 

محاسبه  9/362و مقدار آزمون بارتلت  KMO 73/0لیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد. مقدار ضریب روایی سازه این آزمون از تح

 عامل با ارزش های ویژه ی باالتر از یک را به دست آورد. 4معنادر بود. نتایج تحلیل عاملی در کل  0001/0شد که در سطح 

 

 هایافته
 وط به متغیرهای پژوهش و پس از آن یافته های استنباطی، ارائه گردیده است.در این بخش ، ابتدا یافته های توصیفی مرب       

 : آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیرها

 34 7 34/6 34/20 توصیف ذهن آگاهی

 30 8 45/4 63/19 عمل توام با آگاهی

 34 10 05/5 76/21 مشاهده

 40 9 78/5 62/20 عدم قضاوت

 19 4 43/3 43/10 عدم واکنش

 F1 56/61 06/9 24 102خطای حذف توجه

 F2 23/10 31/4 2 16خطای ارتکاب 

 GZ 34/543 87/66 236 943نمره کارایی 

 KL 87/187 09/22 89 414نمره خالص توجه 

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 269 39 82/41 34/164 خودکارآمدی تحصیلی

 

از بین میانگین مولفه های ذهن آگاهی میانیگن مولفه عدم واکنش کمترین میانگین و میانیگن مولفه  1بر اساس نتایج جدول      

مشاهده دارای بیشترین میانگین بوده است، همچنین از بین مولفه های توجه مولفه های کارایی و خطای ارتکاب به ترتیب دارای 

 بوده است.بیشترین و کمترین میانگین 

 ارائه شده است. 2ماتریس همبستگی ذهن آگاهی با خودکارآمدی تحصیلی در جدول       
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 : میزان  همبستگی بین مولفه های ذهن آگاهی با خودکارآمدی تحصیلی2جدول

عمل توام  توصیف متغیر ها

 با آگاهی

عدم  عدم قضاوت مشاهده

 واکنش

خودکارآمدی 

 تحصیلی

      1 توصیف

     1 34/0 آگاهیعمل توام با 

    1 3/0 15/0 مشاهده

   1 -23/0 38/0 25/0 عدم قضاوت

  1 -05/0 16/0 -11/0 23/0 عدم واکنش

 1 14/0 23/0 13/0 41/0 35/0 خودکارآمدی تحصیلی

 

نشان می دهد، بین  برخی  از مولفه های ذهن آگاهی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. به این صورت که  2جدول       

،  41/0( و عدم قضاوت )>P 01/0،  41/0(، عمل توام با آگاهی )>P 01/0، 35/0بین خودکارآمدی تحصیلی با مولفه های توصیف )

01/0 P<ضریب همبستگی بین نمرات مولفه های توجه با خودکارآمدی  3در جدول  ابطه معنادار وجود دارد .( از متغیر ذهن آگاهی ر

 تحصیلی ارائه شده است.

 : میزان  همبستگی بین  مولفه های توجه با خودکارآمدی تحصیلی3جدول

 متغیر ها

 

 حذف خطای

F1 

 خطای ارتکاب

F2 

 نمره کارایی

GZ 

نمره خالص توجه 

KL 

خودکارآمدی 

 تحصیلی

     F1 1حذف خطای

    F2 7/0 1 ارتکاب خطای

   GZ 27/0 3/0 1 کارایی نمره

  KL 26/0- 31/0- 23/0- 1 توجه خالص نمره

 1 38/0 42/0 -/12 11/0 خودکارآمدی تحصیلی

 

نشان می دهد، بین  برخی از مولفه های توجه و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. به این صورت که  مولفه  3جدول       

( با خودکارآمدی تحصیلی رابطه >P 05/0، - 12/0( و خطای ارتکاب)>01/0P،  38/0(، نمره خالص توجه )>P 01/0،  42/0کارایی )

سی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی  و توجه  در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از رگرسیون برای  برر. معنادار وجود دارد

 همزمان استفاده گردید که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.

 : پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط مولفه های ذهن اگاهی 4جدول

 F P R 2R  t P متغیر  پیش بین متغیر مالک

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 021/0 54/3 16/0 51/20 46/0 001/0 73/11 توصیف

 001/0 87/4 29/0 عمل توام با آگاهی

 16/0 56/1 09/0 مشاهده

 07/0 12/1 09/0 عدم قضاوت

 05/0 15/2 14/0 عدم واکنش
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( و عدم == ،021/0 P 16/0(،   توصیف )== ،001/0 P 29/0مولفه های عمل توام با آگاهی  ) 4بر اساس نتایج جدول     

بین در مجموع ی مولفه های پیش(  پیش بینی کننده مثبت و معنادار  خودکارآمدی تحصیلی هستند. همه== ،05/0 P 14/0واکنش)

 درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی  را تبیین می کنند. 51/20

 های توجه:  پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط مولفه 5جدول

 F P R 2R  t P متغیر  پیش بین متغیر مالک

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 F1 45/13 001/0 47/0 22/0 16/0 31/4 16/0حذف خطای

 F2 12/0 87/3 27/0 ارتکاب خطای

 GZ 31/0 23/7 001/0 کارایی نمره

 KL 27/0 90/6 001/0 توجه خالص نمره

 

(  پیش بینی کننده مثبت و معنادار  == ،001/0 P 27/0( و   توجه)== ،001/0 P 31/0مولفه کارایی ) 5بر اساس نتایج جدول       

درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی  را تبیین  22/0بین( در مجموع ی مولفه های توجه) پیشخودکارآمدی تحصیلی هستند. همه

 می کنند.

 

 گیریبحث و نتیجه
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی و توجه با خودکارآمدی تحصیلی بود. برای بررسی رابطه بین متغیرها     

 و سهم آنها در پیش بینی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده گردید.

آگاهی با خودکارآمدی تحصیلی گاهی و عدم قضاوت از متغیر ذهنیافته های پژوهش نشان داد که مولفه های توصیف، عمل توام با آ     

 بریتون،  ;(2003) ریان و رابطه مثبت و معناداری داشت که این یافته فرضیه اول را تایید می نماید. این یافته ها همسو با نتایج بروان

ناکارآمد، تحقیق پاکیزه و نظری  و منفی های رشنگ و افکار جذب آگاهی ذهن در زمینه تاثیر  ;(2012) یاکوبس و پسنول سز شاهار،

( بود. در تبیین این یافته 1384)بحیرایی  وجواهری ( و 1389)کجباف  وآذرگون  ; (1391)شعیری  و حیدری نسب ،احمدوند ;( 1394)

دها و پدیده ها را به همان صورتی که در دنیای پیرامون خود می توان گفت که  دانش آموزان دارای توانایی ذهن آگاهی می توانند رویدا

رخ می دهد مشاهده، توصیف و بیان نمایند که نوعی شناخت واقع بینانه نسبت به تکالیف و اموری می گردد که با آنها مواجهه می شود 

ای مربوط به خودکارآمدی شکل می گیرد. این شناخت باعث شکل گیری آگاهی و تصوری بهتر از محیط و خود می گردد. بنابراین باوره

همچنین در صورتی که فرد در انجام کار یا تکلیف لحظه ای تامل و تفکر نماید. این باعث هوشیاری و بیداری او می گردد که باعث می 

و نتیجه آن شکل شود بهتر متوجه مساله و تکلیفی شود که با آنها مواجه است که این باعث کسب موفقیت در تکالیف خود می گردد 

گیری باورهای مثبت نسبت به توانایی ها و شایستگی های شخص  خواهد بود. در ادامه تبیین می توان گفت وقتی فرد دارای افکار کارامد 

د است از از استراتژی های مناسبی استفاده می کند که بر روی تکلیف در حال انجام متمرکز م شود و ذهن خود را در راستای تکلیف مور

نظر متمرکز نماید. که خود باعث کسب موفقیت و شکل گیری باورهای مثبت نسبت به توانایی ها و شایستگی های شخصی در ارتباط با 

 انجام اعمال و تکالیف می گردد که خود نتایج مطلوبی را به دنبال خواهد  داشت.

 ،لطیفیان ،استوار ،خیرن یافته همسو با نتایج پژوهش های توجه انتخابی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری داشت. ای      

، (1393)عابدی  ،ملک پور ،قلمزن( ،1393)عابدی  ،مرادی ،قلمزن( ، 1390)علی پورخدادادی  ،حیدری ،وربختیارپ ( و1387)سامانی  ،تقوی

 ( بود. 1391)یارمحمدیان  ،پیروز زیجردی ،عابدی( 1390)پاکیزه  ،رجبی

توجه پیش نیاز موفقیت در امور تحصیلی محسوب می گردد. در یادگیری دانش آموزان موفق به ویژگی های متمایز کننده موضوع      

جه نمی کنند برای افزایش مهارت درک مطلب به کلمات آموزشی  توجه می کنند. به صدای معلم گوش می دهند و به سایر صداها تو

چاپی توجه کنند و به چیزهای غیر مرتبط نظیر رنگ و اندازه صفحه توجه نمی کنند به طور کلی جنبه های خاصی از محرک ها  یا 

ابی وارد حافظه دانش تعدادی از محرک ها انتخاب می گردند. بعد از انتخاب این محرکهای آموزشی و تحصیلی این محرک های انتخ
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 یلیتحص یخودکارآمد و توجه ،یآگاه ذهن رابطه یبررس
The relationship between Mindfulness and Attention  with  Academic Self-efficacy 

 
 

آموزان می گردد و پردازش هوشیارانه و فعاالنه بر روی این محرک های انتخابی انجام می گردد و از ورود سایر محرکها جلوگیری می شود.  

و خودتنظیمی  با توجه به محدودیت منابع توجه، دانش آموزان توجه به فعالیت ها و محرک های آموزشی را به عنوان یک تابعی از انگیزشی 

 توزیع می کنند وزمانی که مهارت ها آموزشی الزم را به طور کامل یادگرفتند توجه انتخابی کمتری را مورد نیاز و این مهارتها را به طور

خودکار و مستقالنه انجام می دهند. در نتیجه کسب مهارت های تحصیلی مورد نیاز برای موقعیت های آموزشی، موفقیت های تحصیلی 

صل خواهد شد، کسب این موفقیت ها و مهارتهای شناختی و غیر شناختی تحصیلی بر باورهای دانش آموزان نسبت به توانایی و حا

شایستگی تحصیلی آنها اثر مثبت می گذارد که خود باعث افزایش باورهای مرتبط با خودکارآمدی تحصیلی و آموزشی آنها می گردد. در 

یادگیری مرتبط است. دانش آموزان با کمبود توجه وحواس پرت موفقیت اندک تحصیلی را به دست می  حالی که کمبود توجه با مشکالت

آورند آنها در تمرکز و حفظ توجه  روی مطالب علمی مشکل دارند. ممکن است آنان قادر به ممانعت از ورود محرک های نامرتبط به 

بر روی حافظه و سیستم پردازش می شود. که نتایج آن یادگیری کمتر می  سیستم پردازش اطالعات نباشند که باعث افزایش بارتحمیلی

باشد این یادگیری کم بر باور های مرتبط با توانایی تحصیلی تاثیر منفی می گذارد و باعث کاهش باورهای خودکارآمدی تحصیلی می 

 گردد.

در پیش بینی خودکارآمدی  دارای سهم هستند. این از یافته های دیگر این پژوهش  تایید فرضیه سوم یعنی  ذهن آگاهی و توجه       

و همکارن  جی یخچالی(  حا1391و همکاران ) رجبی (1394( حسینی و همکاران )2005) همکارانش و یافته با یافته های پژوهش ولترز

 است. (1392و همکاران )معنوی پور (. 1393و همکاران ) اصغری (1393)

توجه مهمترین عامل در کسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان می باشد تا زمانی که دانش آموزان به مطلبی توجه نکنند نمی توانند       

ت فراهم می نماید از طریق آن مطلب را یاد بگیرند. دانش آموزان با تمرکز و توجه بر مطالب آموزشی زمینه را برای پرازش شناختی اطالعا

این پردازش شناختی، مطالب به دانسته های قبلی ربط داده می شود، مطالب مرور ذهنی و از طریق ایجاد ارتباط با دانش قبلی معنادار 

نه مطالب می گردد  که  زمینه را برای رمزگذاری و یادداری موثر فراهم می نماید. همه این عوامل فهم و درک دانش آموز را در زمی

آموزشی بهبود می بخشد که خود زمینه موفقیت تحصیلی وی را فراهم می نماید. دانش آموزی که موفقیت های خود را مشاهد می کند 

به توانمندی ها و شایستگی های خود اعتماد  می نماید که این اعتماد به توانایی ها منجر به رشد باورهای مثبت در  زمینه خودکارآمدی 

 ی گردد.آموزشی م

از دیگر یافته های این تحقیق می تواند به قدرت پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق ذهن آگاهی اشاره کرد. ذهن آگاهی باعث      

می شود فرد در لحظه حضور در محیط آموزشی بر مطالب آموزشی متمرکز شود، از اشتغاالت ذهنی و افکار ناکارآمد که پردازش اطالعات 

اجهه می نماید، رها شود، تمرکز حواس افزایش یابد، به طور آگاهانه و قصدمندانه مطالب آموزشی را دنبال گردد، که مجموع را با مشکل مو

این عوامل منجر به تالش و کوشش هدفمند در استای تحقق اهداف آموزشی می شود که منجر به کسب عملکرد  تحصیلی موفق می شود 

 توانایی خود افزایش می دهد و این منجر با افزایش خودکارآمدی تحصیلی می گردد.   که احساس شایستگی فرد را نسبت به

بر مبنای پژوهش حاضر به پژوهشگران عالقمند در این حوزه پیشنهاد می گردد: این پژوهش به روش آزمایشی انجام گیرد، تفاوت های 

صیلی با دیگر متغیرهای آموزشی و تربیتی در قالب بررسی نقش فرهنگی و جنسیتی را نیز مورد بررسی قرار داد،رابطه خودکارآمدی تح

متغیر های واسطه ای می باشد.  از دیگر پیشنهادات پژوهشی این می باشد که این روابطه در مطالعات طولی در قالب بررسی های رشد 

و فردی را در رابطه با خودکارآمدی انجام گیرد.و در پژوهش های آینده نقش پیش بینی کنندگی سایر متغیرهای محیطی، خانوادگی 

 تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.

مهمترین محدودیت  پژوهش حاضر مطالعه از نوع همبستگی است. لذا نمی توان از نتایج آن به عنوان رابطه علی یاد کرد. محدودیت      

انه به گویه ها پاسخ ندهند. پیشنهاد می شود دیگر مطالعه حاضر استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی است، چون ممکن است افراد صادق

پژوهش حاضر در جامعه پژوهشی دیگر با توجه به نقش جنسیتی اجرا گردد، همچنین نقش پیش بینی کنندگی سایر متغیرهای محیطی، 

 خانوادگی و فردی را در رابطه با خودکارآمدی تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 منابع
اصفهان.  دانشگاه افسرده دانشجویان افکارخودآیند و برکاهش نگرش ناکارآمد آگاهی آموزش ذهن ( اثربخشی1389حمد باقر )آذرگون، حسن و کجباف، م

 .95-79:1، 14، روانشناسی مجلۀ

 (، تهران، آییژ.1390، مترجم رهنما اکبر و فریدی، محمد رضا)روانشناسی شناختی( 2010آیکل، مایزنک و کین، مارک )
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، 1 روانشناسی سالمت،، های ذهن آگاهی تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه( 1391) محمدرضا شعیری نسب، لیال و حیدری زهرا.احمدوند، 

60-69  . 

اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی  (1390) محمدرضا، شعیری و لیال ،حیدری نسب .زهرا ،احمدوند

  . 357 - 347، 5  ،(مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )بهبود، جانبازان شیمیایی

 .28-21: 84، شماره معرفت( خودپنداره، 1383اسکندری نژاد، خدیجه ) 

 افسردگی های نشانه بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت اثربخشی( 1392)  فرشته موتابی، محسن دهقانی، کارینه طهماسبیان، نسرین اسماعیلیان
 . 57 - 5،47 ،مطلقه والدین دارای کودکان پذیرش و

تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مولفه های ذهن ( 1391) احمدی عزت اله ،هاشمی تورج ،پورشریفی حمید ،باباپورخیرالدین جلیل  

 . 69- 60 ;  ،1  : روانشناسی سالمت،آگاهی

موزش و ارزشیابی )علوم آ، موزانآبررسی تاثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش ( 1388) عبدی رضا ,بیرامی منصور
 .54-35 ;تربیتی : 

 ،بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر سالمت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان یاسوج( 1394) نظری مریم,پاکیزه علی

  .168-158 ; 2  , 6   , ،توسعه ی آموزش جندی شاپور

 ، مترجم مهرناز شهر آرای، تهران، علم.انگیزش در تعلیم و تربیت( 2002پینتریچ، پل و شانک، دیل )

مقایسه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه دوره  (1394) هاشمی سهیال ،ایزدی صمد ،حاتم زاده عربی الهام

 . 75 - 63 ;( 44)پیاپی  17   ،12   ژوهش در برنامه ریزی درسی:پ،ابتدایی

، 1384عابدی . ترجمه محمود مهرمحمدی و لطفعلی . الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس(2003جویس، بروس، کالهون، امیلی و هاپکینز، دیوید )

 تهران: سمت.

الگوی ساختاری نقش میانجی ذهن آگاهی در پیوند بین فشار روانی شغلی و ( 1393) مظاهری محمدعلی ،طالبی هوشنگ ،آقایی اصغر ،جاللی داریوش

 .33 – 16 ;( 55) 1   دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی: ،پیامدهای آن

ناتوانی های  ،ان عادیآموزهای یادگیری با دانش آموزان مبتال به ناتوانی  مقایسه نیم رخ حافظه و توجه دانش (1391) پاکیزه علی ,رجبی سوران

 .. 84-63 ; 3  ,یادگیری

بررسی رابطه خودکار آمدی و ذهن آگاهی با نشخوار فکری دربین دانشجویان دانشگاه ( 1393) خواجوندخوشلی افسانه ،شریعت نیا کاظم ،رستمی اعظم

 .259 – 254 ;4 ،24: صلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمیف، آزاد اسالمی واحد شاهرود

مقایسه توجه انتخابی بین بیماران افسرده، وسواسی، اضطرابی و  (1393) لطفی راضیه و صفری نوش آفرین ,قاضی شیرین ,مرادی کبری ,زارع حسین

 . 69-62(:61) 3  , 16  ,یافته، افراد عادی

ودی آن با اختالل یادگیری در دانش آموزان بررسی شیوع اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی و همب (1393) گنجی کامران ,زارع بهرام آبادی مهدی

 .43-25 ; 4  , 3  ,یناتوانی های یادگیر، دبستانی

 فر، تهران: رسا. ترجمه شاهده سعیدی، مهشید عراقچی، حسین دانششناسی تربیتیروان(. 2008سانتراک، جان دبلیو )

 تهران: انتشارات آگاه.روانشناسی پرورشی. (. 1386سیف، علی اکبر )

 (.تبریز، یانار.1393، مترجم، اکبر رضایی)نظریه های یادگیری(  2012شانک، دیل )

 .، تهران، رشدشناسی شخصیتروانها در ها و نظریهمکتب (1382) شاملو، سعید

 ، مترجمان: یوسف کریمی، فرهاد جمهری و دیگران،تهران: نشر ارسباران.( نظریه های شخصیت2003شولتز، دوان) 

 .157-175، 1  شناسی و علوم تربیتی،فصلنامه روان آموزان و والدین.(. بررسی خودتنظیمی یادگیری دانش1383صمدی، معصومه )

فصلنامه روانشناسی های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. (. اثربخشی خودتنظیمی یادگیری و مهارت1389ا و زارع، حسین )بخشی، زهرعلی
 .69-80، 3.  کاربردی

، اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی( 1391) یارمحمدیان احمد ,پیروز زیجردی معصومه ,عابدی احمد

 . 106-92 ;1  , 2، ناتوانایی های یادگیری

(. بررسی رابطه هوش هیجانی، یادگیری خودتنظیمی و ساختار هدف کالس با پیشرفت 1387فرمهینی فراهانی، محسن، صالحی، محمد و طالبی، علی )

 . 30، دانشگاه شاهد، ، شماره دو ماهنامه دانشور رفتارتحصیلی. 

اثر حمایت اجتماعی، استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بر سالمت  (1388) فوالدوند خدیجه, فرزاد ولی اله, شهرآرای مهرناز, سنگری علی اکبر

 .95-81،: 2 ،معاصر روانشناسی ،روانی جسمانی

اثر بخشی بازی های توجهی بر میزان کارکردهای اجرایی و توجه کودکان پیش دبستانی با ناتوانی  (1393)عابدی احمد ,ملک پور مختار ,قلمزن شیما

 .672-666،  2  ,پژوهش و سالمت ،تحولی–های یادگیری عصب روانشناختی 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
33

53
.1

39
8.

8.
5.

3.
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
ro

oy
es

h.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             9 / 12

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=172766
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=124482
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=2556
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1071
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=17210
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=17210
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=57218
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=150864
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=57373
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=6741
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=45921
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=73730
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=79810
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4443
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4443
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4443
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=105108
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=190329
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=190329
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=52264
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=199534
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13370
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=6379
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2947
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=51198
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=56833
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13657
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=89883
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=10464
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4209
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4209
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=47097
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=105108
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=34404
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=34404
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=34404
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=202137
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=191695
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=202139
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1734
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1734
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=54800
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=124494
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=202591
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=124496
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=52732
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=121068
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=10185
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5604
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5604
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=16849
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=149908
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=34902
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=39743
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=191660
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=15196
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=16849
https://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1398.8.5.3.7
http://frooyesh.ir/article-1-301-en.html


202       

 یلیتحص یخودکارآمد و توجه ،یآگاه ذهن رابطه یبررس
The relationship between Mindfulness and Attention  with  Academic Self-efficacy 

 
 

 .21-13، 3، ، تازه های علوم شناختی های یادگیری خودتنظیمی.(. نقش اهداف پیشرفت در مؤلفه1387کارشکی، حسین )

فصلنامه روانشناسی (. رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی: آزمون یک الگوی علی. 1386کارشکی، حسین )
 .35-50،24، کاربردی

( در کاهش افکار خودآیند منفی، MBCTاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ) (1384) بحیرایی هادی ,جواهری فروزان ,کاویانی حسین

  .59-49;1  ,  ,تازه های علوم شناختی ،روزه 60اضطراب: پیگیری نگرش ناکارآمد، افسردگی و 

پژوهش  ،اثر کاهنده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار خودآیند و نگرش های ناکارآمد (1387) جواهری فروزان,حاتمی ندا,کاویانی حسین
 .14-5 ;  , 2   ،انشناختیدر سالمت رو

 تهران: سمت. روانشناسی تربیتی.(. 1389کدیور، پروین )

 . تهران:ساواالن.روانشناسی عمومی(. 1386گنجی، حمزه )

 . تهران: سمت.روانشناسی تربیتی(. 1384لطف آبادی، حسین )

، 4. ، های نوین تربیتیاندیشهآموزان. (. رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش1387محمدامینی، زرار )

136-123. 

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار  ،اثر توجه بر دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی (1394) مشکاتی زهره ,زاهدی حمید ,معین فرزانه
 .55-49 ; 21  , حرکتی 

 .71-56، 3، تربیتیعلوم یادگیری.  با رویکردهای تحصیلی خودکارآمدی و شناختی معرفت باورهای ( رابطه ی1389معنوری پور، داود. حسنی ، فریبا )

پژوهش ، آگاهی ذهننقش پنج عامل بزرگ شخصیت در  (1393) ملک زاده لیداو  آزادی اسمعیل ,ذبیح زاده عباس ,مظاهری محمدعلی ,ملکی قیصر
 .113-103 ; (6) 1  , 4، های علوم شناختی و رفتاری

،  چشم تصویر روی از ذهنخوانی و ذهنآگاهی بین ( رابطه1390پورنقدعلی ) علی  نادری زهره، محمدرضا،  نیکفرجام ذبیحزاده عباس،  ، نجاتی وحید
 .41-36، 14 ،زاهدان پزشکی علوم تحقیقات مجله

اثر کاهنده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار خودآیند و نگرش  (1387) احدی بتول و ابوالقاسمی عباس ،آریاپوران سعید ،نریمانی محمد

 14- 5 ; 2   ،1387تابستان  :پژوهش در سالمت روانشناختی، های ناکارآمد

مقایسه ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار  (1392) زاهدبابالن عادل و ابوالقاسمی عباس ،امینی مرضیه ،نریمانی محمد

 . 33 - 23 ;(19) 3 ،  :روان شناسی بالینی، وسواسی و عالئم اختالل بدشکلی بدن

،  : روانشناسی مدرسه، رابطه مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان (1391) رضا پور گل عادل و زاهد، محمد نریمانی  

1،  4; 23 - 38 . 

موزش و آ، رابطه ذهن آگاهی، سبک های مقابله ای و هوش هیجانی با سالمت روانی در دانشجویان (1391) گل پور رضا و زاهد عادل ,محمدنریمانی 
 .105-91 ; 19  , 5  ، دوره ارزشیابی )علوم تربیتی( 

 ، تهران: نشر دوران.1389. ترجمه علی اکبر سیف، های یادگیرینظریهای بر مقدمه(. 2005هرگنهان، بی. آر و السون، متیو اچ )
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