رابطه علّی بین ذهن آگاهی با تنیدگی ادراکشده در
دانشجویان :نقش میانجیگری خودکارآمدی و هوش هیجانی
3

دوفصلنامه علمی  -پژوهشی

روانشناسي
باليني
و شخصيت
(دانشور رفتار)

دوره  ،16شماره  ،2پياپي 31
پائيز و زمستان 1397
صص75-86 :.

تاریخ دریافت1395/03/27 :
تاریخ پذیرش1396/01/21 :

مهرنوش حیدری  ،*1ذکراله مروتی  2و رقیه خانبابایی

 .1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران(.نویسنده مسئول)
 .2استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .3کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.

چکیده
مقدمه :ذهن آگاهی ،هشیاری غیر قضاوتی ،غیر قابل توصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربه ایست که در یک
لحظه خاص در محدودهی توجه یک فرد قرار دارد و در کاهش تنیدگی و افزایش کیفیت زندگی افراد نتایج مثبتی
داشته است .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی رابطه علّی بین ذهن آگاهی با تنیدگی ادراک شده در دانشجویان:
نقش میانجیگری خودکارآمدی و هوش هیجانی در بین دان شجویان کار شنا سی (دختر و پ سر) دان شگاه آزاد زنجان
بود.
روش :در این مطالعه علّی  -همبستگی ،جامعه آماری کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد زنجان بودند که نمونه
پژوهش شامل  200دانشجو ( 99دختر و  101پسر) به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .برای جمعآوری داده
های پژوهش ،ابزارهای ذهن آگاهی براون و رایان ،تنیدگی ادراک شددده کوهن ،پرسددشددنامه خودکارآمدی شددرر و
هوش هیجانی شات و همکاران استفاده شدند .ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر نرمافزار (ایموس-
 )20انجام گرفت.
نتایج :بر اسددداس نتایج این پژوهش ،مدل پیشدددنهادی روابل علّی بین متغیرهای مذکور ،از برازش قابل قبولی
برخوردار بود.
بحث و نتیجهگیری :بهطور کلی ،در مدل پیشدددنهادی پژوهش ،نتایج نشدددان دادند که ذهن آگاهی ه بهصد دورت
مستقی و ه بهصورت غیر مستقی از طریق خودکارآمدی و هوش هیجانی با تنیدگی ادراک شده رابطه دارد.
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مقدمه
امروزه ،اهمیت رویدادهای تنیدگی زا در بروز مشکالت
متعدد فردی و اجتماعی بر کمتر کسی پوشیده است.
تنیدگی ،1بخش انکارناپذیر روزانه است که میتواند بهداشت
جسم و روان را متأثر کند .برخی بر این باورند که تنیدگی با
غالب بیماریها ی آدمی در ارتباط است و چنانچه به نحو
مطلوبی اداره نشود ،پیامدهای نامطلوب رنج ،بیماری و صرف
هزینههای گزاف را در پی خواهد داشت [ .]1تنیدگی و بحران
های روزمره از جمله تهدیدهای بهداشت جسمانی و روانی
است [ .]2واقعیت این است که تنیدگی در زندگی روزمره
امری اجتنابناپذیر است [ .]3عوامل مختلفی همچون مسائل
شهرنشینی ،پیچیدگی روابط اجتماعی ،انتظارات ،امکان و
سهولت دستیابی به نیازها و خواستهها ،بیثباتی ساختار
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و عدم امنیت و  ...بهطور پیوسته
شخصیت ،جسم و روان آدمیان را تحت تأثیر و فشار قرار می
دهد و بهتدریج فرسوده میکند [ .]4تنیدگیها به خودی خود
عامل بیماری نیستند بلکه ،چگونگی واکنش ما به آنهاست
که موجب بیماری میشود .تجربه هیجانهای ناشی از
رویدادهای تنیدگی زا ،معموالً به حدی برای فرد ناراحت
کننده است که اقدامات کنار آمدن با تنیدگی را به دنبال
خواهد داشت [.]1
تنیدگی اصطالحى است که در طب و زیستشناسی به
صور گوناگون به کار گرفته شده است .گاهى به معنى یك
رویداد یا موقعیتى که تأثیر مضر بر ارگانیسم دارد و گاهى به
معنى تنش روانشناختی ناشى از این رویدادها و موقعیتها
میباشد .به مفهوم دقیق ،هر چیزى که در تمامیت زیست
شناختی ارگانیسم اختالل به وجود آورد و شرایطى ایجاد کند
که ارگانیسم طبیعتاً از آن پرهیز کند تنیدگی شمرده میشود
[ .]2تنیدگی ادراک شده عبارت است از واکنش بدن به
تغییری که مستلزم سازگاری یا پاسخ جسمی ،ذهنی یا
هیجانی میباشد .تنیدگی میتواند بهوسیله هر عامل یا
محرک تنشزا ایجاد شود [.]5
از عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان عوامل
روانشناختی است .در بسیاری از پژوهشهای قبل مشخص
شده که دانشجویان با تنیدگیهای زیادی در طول دوران
تحصیل روبرو هستند [ ]6و تنیدگی یکی از عوامل مخل در
خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان است [ .]7تنیدگی به
عنوان یك اختالل روانشناختی میتواند موجب تأثیرگذاری
در میزان ذهن آگاهی 2و خودکارآمدی 3گردد و بالعکس .از

سوی دیگر ،این متغیر در تعامل با هوش هیجانی 4افراد می
باشد به این صورت که میزان تنیدگی فرد با هوش هیجانی
وی ارتباط دارد.
ذهن آگاهی مفهومی است که در سالهای اخیر تحت
تأثیر تفکر بودایی توجه روانشناسان ،رواندرمانگران و
محققان را به خود جلب کرده است .ذهن آگاهی اشاره به
روشی دارد که شخص را نسبت به زمان حال هشیار کند.
توصیف ذهن آگاهی روی ابقاء آگاهی در ارتباط با تجارب
فوری فرد بدون انحراف توجه توسط فکرهای مرتبط با گذشته
یا آینده یا اجتناب از تجارب فردی تأکید دارد که شامل ماندن
و ابقاء نگرشی "بدون قضاوت" است [ .]8همچنین ،ذهن
آگاهی توانایی خود تنظیمی توجه و هدایت آن به طرف
تکلیف میباشد [ .]9در تعریفی دیگر ،ذهن آگاهی فنی است
که در ترکیب با مراقبه و جهتگیریهای ذهنی خاص نسبت
به یك تجربه ،آگاه شدن نسبت به زمان حال ،به نحوی غیر
قضاوتی ،با به حداقل رساندن درگیری ،افکار و احساسات را
تشویق میکند [ .]10آموزش ذهن آگاهی مستلزم یادگیری
فراشناختی و راهبردهای رفتاری جدید برای متمرکز شدن
روی توجه ،جلوگیری از نشخوارهای فکری و گرایش به پاسخ
های نگرانکننده است .همچنین ،باعث گسترش افکار جدید
و کاهش هیجانات ناخوشایند میشود [.]11
از طرفی ،تحقیقات گستردهی انجام شده بر جمعیت
بزرگسال ،مفید بودن ذهن آگاهی را در حیطههای گوناگون
همچون مدیریت تنیدگی و ارتقای مهارتهای تنظیم هیجان
به اثبات رسانده است [ .]10ذهن آگاهی بهعنوان حضور ذهن
و بودن در اکنون بهصورت هدفمند و خالی از قضاوت ،نقش
مهمی بر تنیدگی افراد دارد [ .]12افراد ذهن آگاه ،واقعیت
درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریك درک میکنند و
توانایی زیادی در رؤیایی با دامنه گستردهای از تفکرات،
هیجانات و تجربههای خوشایند و ناخوشایند دارند [ .]13در
این زمینه ،پیرایوس ]14[ 5با انجام پژوهشی نشان داد که
هوش هیجانی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در ذهن
آگاهی شناخته میشود؛ به عبارت دیگر طبق نتایج این
پژوهش ،هرچه هوش هیجانی فرد باالتر باشد ،ذهن آگاهی
بیشتری به همراه داشته و نتیجه آن تنیدگی ادراک شده
کمتر میباشد .همچنین ،محققان زیادی نتایج مشابهی از
تأثیر ذهن آگاهی بر اختالالت دیگر یافتهاند.
6
فلدمن ،هیز ،کومار ،گریسون و الرینسو [ ]15معتقدند
که ذهن آگاهی تمایل افراد به برخورد مؤثر با احساسات
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مهرنوش حیدری و همکاران

ناخوشایند را افزایش میدهد و نیز افراد با سطح باالتری از
ذهن آگاهی تنیدگی کمتری را تجربه میکنند .احمدوند،
حیدری نسب و شعیری [ ،]16نیز در پژوهشی دیگر به این
نتیجه رسیدند که ذهن آگاهی پیشبینیکنندهای قوی برای
بهزیستی روانشناختی است .لذا بهوسیله افزایش مؤلفههای
ذهن آگاهی ،بهزیستی روانشناختی افزایش یافته و از میزان
تنیدگی و بیماریهای جسمانی و روانی مرتبط نیز با آن
کاسته میشود.
از سوی دیگر ،خودکارآمدی نیز بهعنوان باور به توانمندی
خود و یك مؤلفه میتواند با نحوهی ادراک تنیدگی افراد از
موقعیتها رابطه داشته باشد [.]17
بندورا ]18[ 1معتقد است ،خودکارآمدی باال با سالمت
بهتر و خودکارآمدی پایین با نشانههای اضطراب ،افسردگی و
نشانههای روان تنی باال ارتباط دارد .خودکارآمدی بهعنوان
یك سازوکار نقش مهمی در تسهیل سالمت روانی دارد و نیز
بهعنوان یك میانجی ،سازگاری دانشجویانی که تنیدگی را
تجربه میکنند تسهیل میکند .اعتقاد دانشجویان راجع به
کارآمد بودن خود ،هم بر مدیریت و تنظیم خواستههای
تکلیف تحصیلی و هم از نظر هیجانی با کاهش تنیدگی بر آن
ها اثر میگذارد .بندورا بر این باور است ،حس خودکارآمدی
میتواند نقش مهمی در رویکرد و نگاه فرد به اهداف ،تکالیف
و چالشهایش داشته باشد .در واقع افرادی که دارای
خودکارآمدی باال هستند نه تنها معتقدند که تواناییهایشان
فراتر از تکالیف و موقعیتهای دشوار است بلکه ،به مسائل
چالشبرانگیز بهعنوان تکالیفی برای یادگیری و تبحر می
نگرند .لذا ،با کمترین تنیدگی و عالقهمندی عمیق و حس
تعهد بیشتر به انجام تکالیف میپردازند و بهسرعت بر ناکامی
خود غلبه میکنند .این افراد در مواجهه با موانع از استراتژی
های شناختی و فراشناختی خود استفاده میکنند و استقامت
بیشتری نسبت به افراد دیگر از خود نشان میدهند ،در نتیجه
عملکرد آنها در سطح باالیی است و در انجام کارها تنیدگی
کمتری دارند [.]19
در این زمینه نیز ،پژوهشهایی انجام شده که میتوان به
مطالعهای کالرک [ ]17اشاره کرد .نتایج ،نشان داد که
خودکارآمدی بهصورت معنیداری تنیدگی ادراک شده و
سطوح آسایش خاطر را پیشبینی میکند .همچنین ،ماسبوچ
و همکاران ]20[ 2در پژوهشی نشان دادند که بین
خودکارآمدی و تنیدگی ادراک شده رابطه منفی و معکوس
معنیداری وجود دارد .فو ،یوی و سانگ ]21[ 3نیز ،به مطالعه
اثر کارآفرینی و خودکارآمدی بر تنیدگی ادراک شده

پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد افراد با خودکارآمدی
بیشتر نسبت به افرادی که از خودکارآمدی پایینتری
برخوردار بودند ،تمایل بیشتری به کنترل کردن موقعیتهای
تنیدگی زا داشتند .در پژوهش نیك نفس [ ،]22نتایج به
دست آمده نشان داد که خودکارآمدی پیشبینی کنندهی
منفی و معنادار تنیدگی تحصیلی میباشد .همچنین ،رستمی،
شریعت نیا و خواجوند خوشلی [ ]23در پژوهشی که انجام
دادند ،نتایج نشان داد بین خودکارآمدی و نشخوار فکری و
همچنین بین ذهن آگاهی و نشخوار فکری رابطهی معنیدار
منفی وجود داشت ،یعنی با افزایش خودکارآمدی به میزان
 0/23و با افزایش ذهن آگاهی به میزان  0/21از نشخوار
فکری کاسته میشد؛ ولی بین خودکارآمدی و ذهن آگاهی به
میزان  0/56رابطه معنیدار مثبت وجود داشت ،یعنی با
افزایش یکی ،دیگری نیز افزایش مییافت.
همچنین ،پژوهشها حاکی از نقش مهم هوش هیجانی
در تعدیل فرایند تنیدگی است .به اعتقاد بار -آن 4هوش
هیجانی بهعنوان مجموعهای از ظرفیتها ،قابلیتها و مهارت
های غیر شناختی است که تواناییهای فرد را در برخورد
موفقیتآمیز با ضرورت و فشارهای محیطی افزایش میدهد
و باعث رفتارهای سازشکارانه و انسان دوستانه از سوی فرد
میشود .مفهوم هوش هیجانی به چگونگی سازگاری و
موفقیت افراد در موقعیتهای زندگی اشاره دارد [ .]24در
سالهای اخیر هوش هیجانی به دلیل کاربردهای متعددی که
در زمینههای مختلف از قبیل آموزش ،مشاغل ،رشد فردی،
تفاوتهای بین فردی و ...داشته ،محبوبیت روزافزونی داشته
است .دلیل این امر شاید این ادعا باشد که هوش هیجانی
نسبت به هوش سنتی پیشبینیکننده بهتری برای موفقیت
های زندگی و اجتماعی است .هوش هیجانی توانایی مشخص
کردن ،بهرهوری و استفاده ،درک و مدیریت هیجانها و
احساسات به شیوهی راههای مثبت و سازنده است .هوش
هیجانی دربرگیرنده توانایی شناسایی و مشخص کردن هیجان
ها در خود و دیگران است [ .]25هوش هیجانی بهوسیله بارون
در سال  2000به این صورت تعریف شده است :یك دسته از
مهارتها ،استعدادها و تواناییهای شناختی که توانایی
موفقیت فرد در مقابله با فشارها و مقتضیات محیطی را
افزایش میدهد [ .]26با توجه به تعاریف هوش هیجانی ،می
توان بهصورت نظری به تأثیر و میزان اهمیت هوش هیجانی
در کنار آمدن با تنیدگی واقف شد.
در زمینه رابطه هوش هیجانی و تنیدگی نیز پژوهشهای
متعددی انجام گرفته که میتوان به پژوهش کمالی و حسنی
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اجتماعی ،روانی و جسمانی آنها و سالم نگه داشتن این قشر
آسیبپذیر جزء وظایف تمامی افراد جامعه بهخصوص
دولتمردان میباشد .بساک نژاد ،در اهمیت این موضوع بیان
میدارد که دانشجویان از حساسترین اقشار جامعه هستند.
چون مدیران و برنامه ریزان فردای جامعه هستند و سالمت
جامعه در گرو سالمت ایشان میباشد .از این رو ،جا دارد به
مشکالت و نارساییها و کمبودهای ایشان با دید محققانه نگاه
شود [ .]29لذا ،انجام پژوهشهای مرتبط با ذهن آگاهی و
تنیدگی ادراک شده با میانجیگری خودکارآمدی و هوش
هیجانی از جمله موارد مهم میباشد که پرداختن به آن امری
ضروری تلقی میگردد .تحقیقات قبلی فعالیت در زمینه این
متغیرها را نشان میدهند .بررسی آنها در قالب یك مدل،
فهم عمیقتری از ارتباط همه این متغیرها فراهم میکند.
پژوهش حاضر ،بر اساس مبنای نظری مدل پیرایوس []14
مورد استفاده قرار گرفته است که مدل پیشنهادی در شکل
 1ارائه شده است.
شکل  1مدل پیشنهادی مذکور را میتوان بهصورت زیر
ترسیم نمود.

[ ]27اشاره کرد .در این پژوهش ،استفاده از شیوه مقابلهای
مسئلهمدار در دانشآموزان دارای هوش هیجانی باال نسبت به
شیوه مقابلهای هیجانمدار و اجتنابی بیشتر است .همچنین،
افراد مسألهمدار دارای سالمت روانی بیشتری نسبت به افراد
هیجانمدار هستند و این در حالی است که تفاوتی در میزان
برخورداری از سالمت روانی در افراد اجتنابی نسبت به افراد
مسئلهمدار دیده نمیشود .افزون بر این ،سالمت روانی در
افراد دارای هوش هیجانی باال نسبت به افراد دارای هوش
هیجانی پایین بیشتر است .فرید و صلیبی [ ]28نیز پژوهشی
را انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که خودکارآمدی
و هوش هیجانی از مهمترین عوامل میانجی بین ذهن آگاهی
و تنیدگی ادراک شده میباشد .همچنین ،نتیجه این پژوهش
نشان داد که بین سطوح مختلف خودکارآمدی و سبك مقابله
با تنیدگی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به موارد عنوان شده ،دانشجویان شاخص علمی،
قشر مستعد برگزیده جامعه و سازندگان فردای هر کشور
هستند و عملکرد تحصیلی و رشد اجتماعی ،عاطفی و
شناختی آنان رابطه مستقیم با سالمت اجتماعی ،روانی و
جسمانی آنها دارد؛ بنابراین ،توجه به نیازهای عاطفی،

خودکارآمدی
ذهن آگاهی

تنیدگی ادراک شده

هوش هیجانی
شکل  .1مدل پیشنهادی رابطه علّی بین ذهن آگاهی با تنیدگی ادراک شده در دانشجویان :نقش میانجیگری خودکارآمدی و هوش هیجانی

کارشناسی دانشگاه آزاد زنجان بود.
ب) نمونه پژوهش :شرکتکنندگان با روش نمونهگیری
تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .در روش نمونهگیری
چندمرحلهای افراد جامعه بهطور تصادفی با توجه به سلسله
مراتبی از واحدهای بزرگتر به کوچكتر ،از انواع واحدهای
جامعه انتخاب میشوند [ .]30در این پژوهش ،دانشجویان در
سه مرحله ،با استفاده از واحدهای نمونهگیری دانشکده ،گروه
های آموزشی ،رشته تحصیلی و فرد انتخاب شدند .ابتدا ،از
مجموع  6دانشکدهی دانشگاه آزاد زنجان 3 ،دانشکده بهطور
تصادفی انتخاب شدند .سپس ،از بین گروههای آموزشی
دانشکدههای منتخب 2 ،گروه آموزشی بهطور تصادفی انتخاب
و پس از مراجعه به گروههای آموزشی منتخب ،از بین
دانشجویان آن گروه بهطور تصادفی و به نسبت دانشجویان
دختر و پسر تعداد مورد نظر انتخاب گردیدند که در جدول 1

بر اساس مدل پیشنهادی پژوهش حاضر ،فرضیههای
پژوهش عبارت بودند از:
 ذهن آگاهی با تنیدگی ادراک شده رابطه دارد.
 ذهن آگاهی از طریق خودکارآمدی با تنیدگی ادراک
شده رابطه دارد.
 ذهن آگاهی از طریق هوش هیجانی با تنیدگی ادراک
شده رابطه دارد.
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع طرحهای غیرآزمایشی و همبستگی
است .در این پژوهش که هدف آزمودن مدلی از روابط بین
متغیرها بود ،از تحلیل مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
آزمودنی
الف) جامعهی آماری :شامل تمامی دانشجویان
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رابطه علّی بین ذهن آگاهی با تنیدگی ادراکشده در دانشجویان :نقش میانجیگری خودکارآمدی.......

مشخص است.
جدول  .1جدول دموگرافی پژوهش حاضر
دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی
فنی و مهندسی
علوم پایه

گروه آموزشی
الهیات و معارف اسالمی
روانشناسی
متالوژی
مهندسی شهرسازی
شیمی کاربردی
پرستاری

کل

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود پسران 50/5
درصد و دختران  49/5درصد در این پژوهش شرکت کرده
اند.

فراوانی
34
34
34
30
34
34
200

پسر
16
13
21
23
16
12
101

درصد
47/05
38/23
61/77
76/67
47/05
35/29
50/5

دختر
18
21
13
7
18
22
99

درصد
52/95
61/77
38/23
23/33
52/95
64/71
49/5

دست آمد .روایی مقیاس نیز با توجه به همبستگی منفی با
ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب و همبستگی مثبت با
سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود کافی گزارش شده است.
 )2پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر :این
مقیاس  17سؤالی است که توسط شرر ،مادوکس ،مرکانت،
پرنتیك ،دون ،جاکوبس و راجرز ]31[ 2با اهداف زیر ساخته
شد:
شرر:
این مقیاس  17سؤالی است که توسط شرر ،مادوکس،
مرکانت ،پرنتیك ،دون ،جاکوبس و راجرز ]31[ 3با اهداف زیر
ساخته شد:
 اول اینکه ابزاری برای پژوهشهای بعدی تهیه گردد.
 دوم اینکه ابزاری برای تعیین سطوح مختلف
خودکارآمدی عمومی افراد تهیه شود.
برای هر سؤال مقیاس خودکارآمدی 5 ،پاسخ پیشنهاد
شده است .به همین ترتیب به هر سوال  5امتیاز تعلق می
گیرد .سؤاالت شماره  15 ،13 ،9 ،8 ،3 ،1از راست به چپ
امتیازشان افزایش مییابد و بقیه سؤاالت بهصورت معکوس
یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش مییابد .امتیاز کلی
از جمع نمرات سؤاالت به دست میآید .افرادی که یك
انحراف معیار باالتر و پایینتر از میانگین کسب کنند ،بهعنوان
افراد با خودکارآمدی باال و پایین مشخص میشوند .بین
نمرات مقیاس خودکارآمدی و مقیاس کنترل درونی -بیرونی4
راتر همبستگی منفی متوسطی وجود دارد .همچنین ،بین
مقیاس اجتماعی مارلو -کراون 5و مقیاس خودکارآمدی
همبستگی مثبتی پیدا شد و همچنین ،بین نمرات مقیاس
های بیگانگی از خود 6و مقیاس شایستگی فردی 7با نمرات
خودکارآمدی همبستگی به دست آمد [ .]31این پرسشنامه
توسط براتی [ ]32مورد استفاده قرار گرفت .جامعه پژوهشی

ابزارهای پژوهش

 )1پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان :این مقیاس
یك آزمون  15سؤالی است که براون و رایان ]9[ 1آن را به
منظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به رویدادها و
تجارب جاری زندگی طراحی کردند .ذهن آگاهی ،تمرکز و
توجه فرد بهصورت عدم قضاوت یا پذیرش تجربهای است که
در زمان حاضر رخ میدهد .ذهن آگاهی را میتوان در تقابل
با حاالتی مانند اشتغال ذهنی با خاطرات ،تخیالت ،برنامهها،
یا نگرانی و رفتار خودکار دانست که در آن ،توجه بر چیز
دیگری متمرکز است .سؤالهای آزمون ،سازه ذهن آگاهی را
در مقیاس  6درجهای لیکرت از نمره یك برای «تقریباً
همیشه» تا نمره  6برای «تقریباً هرگز» میسنجد .این مقیاس
یك نمره کلی برای ذهـن آگاهی به دست میدهد که دامنه
آن از  15تا  90متغیر بوده ،نمره باالتر نشاندهنده ذهن
آگاهی بیشتر است .همسانی درونی سؤالهای آزمون بر اساس
ضریب آلفای کرونباخ از  0/80تا  0/87گزارش شده است.
روایی مقیاس با توجه به همبستگی منفی آن با ابزارهای
سنجش افسردگی و اضطراب و همبستگی مثبت با ابزارهای
سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود ،کافی گزارش شده است.
ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس نیز در فاصله زمانی یك
ماهه ثابت گزارش شده است .آلفای کرونباخ برای پرسشهای
نسخه فارسی این مقیاس در مورد یك نمونه  723نفری از
دانشجویان  0/81محاسبه شده است .در این پژوهش جهت
تعیین پایایی از روش محاسبهی آلفای کرونباخ و تنصیف
استفاده شد و ضرایب آلفا و تنصیف به ترتیب  %94و  %88به
1

4

2

5

Internal - external locus of control
Marlow - Crowne
6 self - alienation scale
7 personal merit scale

Brown & Ryan
& Sherer, Maddux, Mercandente, Prentice-Dunn, Jacobs
Rogers
& 3 Sherer, Maddux, Mercandente, Prentice-Dunn, Jacobs
Rogers
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او دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید بودند .برای
بررسی میزان روایی و پایایی ،آزمون بر روی  100نفر انجام
شد .همبستگی به دست آمده از دو مقیاس عزت نفس و خود
ارزیابی با مقیاس خودکارآمدی در جهت تأیید روایی سازه
مقیاس بود .وی به منظور بررسی پایایی مقیاس خودکارآمدی
از روش دو نیمه کردن استفاده کرد .ضریب پایایی از طریق
اسپیرمن -براون با طول برابر  0/76و با طول نابرابر  0/76و
از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر  0/75است .آلفای کرونباخ
یا همسانی کلی سؤاالت برابر  0/79به دست آمد که در
تحقیق مذکور رضایتبخش ارزیابی شد .در پژوهش حاضر،
جهت تعیین پایایی از روش محاسبهی آلفای کرونباخ و
تنصیف استفاده شد و ضرایب آلفا و تنصیف به ترتیب 0/94
و  0/86به دست آمد .همچنین ،روایی از طریق تحلیل عاملی
تأییدی محاسبه گردید .نتایج تحلیل نشان داده است که
تمامی مادههای مربوط به پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
شرر دارای بارهای قابل قبول بزرگتر از  0/30بوده و روی
عامل مربوط به خود بار مثبت و معنیداری در سطح >0/001
 pگذاشتهاند.
 )3پرسشنامه هوش هیجانی شات :این مقیاس یك
آزمون  33سؤالی است که بهوسیله شات و همکاران]33[ 1
بر اساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالووی [ ]25ساخته
شده است .پرسشهای آزمون  3مقوله سازه هوش هیجانی
شامل :تنظیم هیجانها ،بهرهوری از هیجانها و ارزیابی
هیجانها را در مقیاس  5درجهای لیکرت از کامالً مخالف تا
کامالً موافق میسنجد.
مقیاس هوش هیجانی تنها یك نمره کلی را برای هوش
هیجانی به دست میدهد که دامنه آن از  33تا  165است.
بررسی سیاروچی و دین ]34[ 2بر روی نوجوانان  13تا 15
ساله پایایی کلی  a= 0/84و برای خرده مقیاسهای آن یعنی
ارزیابی و ابراز هیجان ،تنظیم هیجان و بهرهبرداری از هیجان
به ترتیب  a= 0/76,a=0/66,a= 0/55را نشان داد .در
پژوهش شات و همکاران [ ]33افرادی که نمره باال در این
مقیاس داشتند .گرایش به نمره پایین در عاطفه منفی و نمره
باال در هیجان مثبت برونگرایی ،گشادهخویی و همدلی نشان
دادند .همچنین ،نمره باال در مقیاس مورد نظر با آلکسی
تایمی پایین یعنی حالتی که ارتباط آن با نقص در هوش
هیجانی مکرراً مشاهده شده است ،همبستگی نشان داد .این
آزمون همچنین برای پیشبینی موفقیت تحصیلی مفید بوده
است .این نتایج بهعنوان شواهدی مبنی بر اعتبار مالکی این
آزمون در نظر گرفته شدند .در ایران هنجاریابی این آزمون به
وسیله خسرو جاوید [ ]34صورت گرفته است .پایایی مقیاس

هوش هیجانی کل بر مبنای آلفای درونی  0/81به دست آمد.
تحلیل عامل مقیاس با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای
اصلی ،سه عامل تنظیم هیجان  ،0/81ارزیابی و ابراز هیجان
 0/67و بهره برداری از هیجان  0/50را نشان داد .هوش
هیجانی کل در این پژوهش با سه مقیاس خود به ترتیب
 0/74 ،0/80و  0/69همبستگی نشان داد که همگی در سطح
 p >0/001معنادار بودند .همچنین نتایج این پژوهش بیانگر
همبستگی منفی و معنادار هوش هیجانی با متغیرهای مالک
نظیر آلکسی تایمی ،افسردگی و حالت اضطراب بود که در
این مسئله نشاندهنده اعتبار مالکی این آزمون است .الزم به
یادآوری است که این آزمون فقط برای سنین نوجوانی است.
شات و همکاران [ ]33در مقاله خود طیف سنی خاصی را به
طور دقیق مشخص نکرده و فقط کلمه نوجوانی را به کار برده
اند ،اما از آنجایی که در متون روانشناسی سنین نوجوانی
معموالً به سنین  12 ،11سالگی تا  19سالگی گفته میشود،
طیف سنی احتمالی کاربرد این آزمون در کشور ما دانش
آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان در نظر گرفته شده است،
در حالی که فرم فعلی پرسشنامه مشهور بار-آنکه ترجمه
فارسی آن هم موجود است ،فقط برای افراد  16سال و باالتر
که  6کالس سواد دارند قابل استفاده است [ .]35در پژوهش
حاضر به منظور بررسی پایایی مقیاس هوش هیجانی شات از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب آلفا و تنصیف به
ترتیب  0/94و  0/90به دست آمد که حاکی از پایایی مطلوب
و قابل قبول این پرسشنامه میباشد .همچنین برای بررسی
روایی از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد .نتایج تحلیل عامل
تأییدی نشان داده است که کلیه مادههای مقیاس هوش
هیجانی دارای بارهای عاملی قابل قبول بزرگتر از  0/30بوده
و روی عامل مربوط به خود بار مثبت و معنیداری در سطح
 p >0/001گذاشتهاند.
 )4پرسشنامه تنیدگی ادراک شده کوهن :این
پرسشنامه نشان میدهد که چگونه افراد در طول یك ماه
گذشته زندگی خود را غیرقابل پیشبینی ،غیر کنترل و غیر
منتظره میبینند .این نسخه ده آیتمی 4 ،آیتم مثبت 6 ،آیتم
منفی و همچنین نمرهگذاری وارونه دارد .سؤاالت  7 ،5 ،4و
 8همان آیتمهای مثبت ،نمرهگذاری وارونه دارند .نمرهگذاری
عبارات مثبت بهصورت  0تا  4میباشد .این ابزار  4لیکرتی
هرگز ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد میباشد به این صورت
که هرگز دارای نمره صفر و خیلی زیاد دارای نمره  4میباشد؛
شایان ذکر است که عبارات منفی بالعکس عبارات مثبت نمره
گذاری میشود .پرسشنامه تنیدگی ادراک شده را کوهن،

1

2

Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden & et al

Syarogi & dean
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کامارک و مرملستین ]36[ 1طراحی کردند .روایی آزمون
تنیدگی ادراک شده  10سؤالی کوهن در پژوهش حسن زاده
لیف شاگرد ،ترخان و تقی زاده [ ]37مورد تأیید گزارش شده
است .پایایی ابزار نیز در پژوهش مذکور  0/78گزارش شده
است .همچنین ،کلین ]38[ 2پایایی درونی این ابزار را مورد
تائید گزارش نموده است .کوهن و همکاران [ ]36با انجام
پژوهشی به بررسی مشخصات روانسنجی هر سه نسخه این
پرسشنامه پرداختند .نتایج نشاندهنده پایایی مناسب آلفا
کرونباخ  0/78نسخه  10آیتمی این مقیاس میباشد .کلین
[ ]38نیز پایایی درونی این نسخه از مقیاس را مناسب گزارش
کردهاند .در پژوهش حاضر ،جهت تعیین پایایی از روش
محاسبهی آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد و ضرایب آلفا
و تنصیف به ترتیب  0/69و  0/61به دست آمد .همچنین،
برای بررسی روایی از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد.
نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داده است که کلیه ماده
های مقیاس تنیدگی ادراک شده دارای بارهای عاملی قابل
قبول بزرگتر از  0/30بوده و روی عامل مربوط به خود بار
مثبت و معنیداری در سطح  p >0/001گذاشتهاند.

مهرنوش حیدری و همکاران

ساختارهای گشتاوری «ایموس» 4نسخه  20دادههای
گردآوری شده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتایج
یافتههای توصیفی پژوهش نظیر میانگین ،انحراف معیار
و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول  2ارائه
شده است.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای
پژوهش

1
2
3
4

متغیرها

میانگین

ذهن آگاهی

21/42
7

خودکارآمد
ی
هوش
هیجانی
تنیدگی
ادراک شده

52/08
12/38
7
19/72

انحرا
ف
معیار
5/41
5
1/76
3
3/41
1
8/30

** p<0/01

ضرایب همبستگی
1

2

3

4

1
0/18
*
0/15
*
-0/14
*

1
0/15
*
-0/11
*

1
0/24
**-

1

* p<0/05

مندرجات جدول  2نشان میدهد ،ضرایب همبستگی
متغیرهای ذهن آگاهی و خودکارآمدی با تنیدگی ادراک شده
در سطح  p<0/05و متغیر هوش هیجانی با تنیدگی ادراک
شده در سطح  P<0/01معنیدار بودند.

شیوه انجام پژوهش
روش گرداوری اطالعات به صورت میدانی و با استفاده از
چهار پرسشنامه بود که بر روی دانشجویان کارشناسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان اجرا گردید .الزم به ذکر
است که به شرکت کنندگان این اطمینان داده شد که
اطالعات کامالً محرمانه بوده و صرفاً جهت تحلیل آماری
استفاده خواهد شد.

برازندگی مدل پژوهش
در جدول  3شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی
پژوهش ارائه شده است.
با توجه به معیارهای ذکر شده در جدول  ،3مدل
پیشنهادی با خی دو /دی اف ،5جی اف آی ،6ای جی اف آی،7
ان اف آی ،8سی اف آی ،9آی اف آی 10و تی ال آی 11مقادیر
به ترتیب  0/90 ،0/89 ،0/86 ،0/91 ،0/98 ،6/02و 0/80
حاکی از برازش خوب مدل در پژوهش حاضر است.

شیوه تحلیل دادهها
پس از ارائه پرسشنامهها به دانشجویان و گردآوری داده
ها با استفاده از نرمافزارهای بستهی آماری برای علوم
اجتماعی «اس .پی .اس .اس 3».نسخه  19و تحلیل

جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی پژوهش
الگو
الگوی پیشنهادی

χ2
6/02

df
1

χ2/df
6/02

GFI
0/98

AGFI
0/91

NFI
0/86

CFI
0/89

IFI
0/90

TLI
0/80

RMSEA
0/07

1

6

2

7

)Goodness-of-Fit Index (GFI
)Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI
)8 Normed Fit Index (NFI
)9 Comparative Fit Index (CFI
)10 Incremental Fit Index (IFI
)11 Tucker-Lewis Index(TLI

Cohen Kamarck & Mermelstein
Kline
)3 Statistical Package for the Social Science (SPSS
)4 Analysis of Moment Structures (AMOS
)5 Normed Measure (χ2
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خودکارآمدی
تنیدگی ادراک شده

ذهن آگاهی

هوش هیجانی
شکل  .2ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی رابطه علّی بین ذهن آگاهی با تنیدگی ادراک شده در دانشجویان :نقش میانجیگری خودکارآمدی و هوش
هیجانی
جدول  .4پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی
مسیرها
ذهن آگاهی به تنیدگی ادراک شده
ذهن آگاهی به خودکارآمدی
ذهن آگاهی به هوش هیجانی
هوش هیجانی به تنیدگی ادراک شده

برآورد غیراستاندارد
()B
-0/021
0/029
0/072
-0/047

برآورد استاندارد
()β
-0/208
0/125
0/142
-0/170

0/010
0/014
0/032
0/018

خودکارآمدی به تنیدگی ادراک شده

-0/088

-0/142

0/039

همچنین ،مقدار رمزی 1به دست آمده ( )0/07نشانگر
برازش خوب مدل میباشد؛ به عبارت دیگر ،مدل مذکور با
پذیرش احتمال خطای  0/05قابل تعمیم به جامعه تحقیق
میباشد.
ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی رابطه علّی بین ذهن
آگاهی با تنیدگی ادراک شده در دانشجویان :نقش میانجی
گری خودکارآمدی و هوش هیجانی در شکل  2ارائه شده
است.
ضرایب استاندارد در شکل  2حاکی از تأیید فرضیههای
این پژوهش میباشند .پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم
در مدل پیشنهادی در جدول  4آورده شده است.
ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به مدل
پیشنهادی در جدول  4نشان داده شده است که همگی رابطه
ها بین متغیرها معنیدار هستند.

-2/065
2/168
2/268
-2/685

0/030
0/047
0/023
0/007

-2/254

0/024

جدول  .5نتایج روش بوت استراپ مسیرهای واسطهای پژوهش در مدل
پیشنهادی
مسیرها
ذهن آگاهی به تنیدگی ادراک شده
از طریق هوش هیجانی
ذهن آگاهی به تنیدگی ادراک شده
از طریق خودکارآمدی

حد
پایین

حد باال

سطح معنی
داری p

-0/007

-0/039

0/007

-0/16

-0/32

0/001

فاصلههای اطمینان مندرج در جدول  5حاکی از قرار
نگرفتن صفر در مسیرهای ذهن آگاهی به تنیدگی ادراک شده
از طریق خودکارآمدی و ذهن آگاهی به تنیدگی ادراک شده
از طریق هوش هیجانی است .الزم به ذکر است که سطح
اطمینان برای این فاصلههای اطمینان  95و تعداد بازنمونه
گیری بوت استراپ  5000است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی علّی بین ذهن
آگاهی و تنیدگی ادراک شده با میانجیگری خودکارآمدی و
هوش هیجانی صورت گرفت .همانطور که در نتیجههای
آزمون فرضیههای پژوهش در بخش یافتهها مشاهده شد،
تمامی فرضیههای مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید قرار
گرفتند.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ،رابطهی مستقیم بین
ذهن آگاهی و تنیدگی ادراک شده معنیدار بود .در تبیین
این یافته براون و رایان [ ]40بر این عقیدهاند که ذهن آگاهی

یافتههای مربوط به فرضیههای غیرمستقیم در الگوی
پیشنهادی
برای بررسی فرضیههای مبنی بر اثرات غیر مستقیم
متغیرها از روش بوت استراپ 2ماکرو 3پیشنهادی توسط
پریچر و هیز ]39[ 4استفاده شد که نتایج در جدول  5نشان
داده شده است.

)Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA
bootstrapping

خطای معیار
)(S.E

نسبت بحرانی

سطح معنیداری
)(p

1

Macro
Preacher & Hayes

2
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مهرنوش حیدری و همکاران

و آموزش آن باعث تعدیل احساسات بدون قضاوت و افزایش
آگاهی نسبت به احساسات روانی و جسمانی میشود و به
واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیدههای فیزیکی ،همان
گونه که اتفاق میافتند ،کمك میکند؛ به عبارت دیگر می
ت وان گفت که آموزش ذهن آگاهی توجه و آگاهی فرد را
نسبت به احساسات جسمانی و روانی بیشتر میکند و احساس
اعتماد در زندگی ،دلسوزی عمیق و پذیرش واقعی رخدادهای
زندگی را به دنبال دارد؛ زیرا یکی از جنبههای مهم درمان
مبتنی بر ذهن آگاهی این است که افراد یاد میگیرند با
هیجانات و افکار منفی مقابله نموده و حوادث ذهنی را به
صورت مثبت تجربه کنند []41؛ بنابراین ،ذهن آگاهی نه تنها
بهوسیله تسهیل ارزیابی مثبت موجب کاهش نتایج زیانبار
ناشی از شرایط تنیدگی زا میشود؛ بلکه همچنین از طریق
استفاده از راهبردهای مقابلهای مناسب باعث کاهش مشکالت
مربوط به شرایط تنیدگی زا میشود .این یافته با پژوهش
فلدمن و همکاران [ ،]15فرید و صلیبی [ ]28و احمدوند و
همکاران [ ]16همسو است.
با توجه به یافتهها رابطه غیرمستقیم ذهن آگاهی به
تنیدگی ادراک شده از طریق خودکارآمدی معنیدار بود .در
این خصوص یافتههای پژوهش با نتایج پژوهش پیرایوس
[ ]14همسو میباشد .این یافته را میتوان چنین تبیین کرد
که تأثیر ذهن آگاهی میتواند به افراد کمك کند که تفکر
خوشبینانهتری برای انجام کارهای چالشبرانگیز داشته
باشند و نیز تقویت این باور که میتوانند بر هرگونه مشکل و
مانع غلبه کنند .همچنین ،طبق نظریه روبینز2002 ،1
آموزش ذهن آگاهی یکی از روشهای درمانی مبتنی بر
کاهش تنیدگی میباشد که در آن بازنمایی ذهنی اشیا موجود
در زندگی که از کنترل بالفاصله انسان خارج است ،از طریق
تنفس و فکر کردن به افراد آموزش داده میشود .ذهن آگاهی
به افراد توانایی تعدیل الگوهای رفتاری منفی و افکار خودآیند
و تنظیم رفتارهای مثبت مرتبط با سالمتی کمك میکند .لذا
ناگفته پیداست شخصی که دارای توانایی ذهن آگاهی می
باشد ،دارای باور خودکارآمدی باالیی است [.]42
تسای ،چن و لیو ]43[ 2هم معتقدند افرادی که از
سالمت روان و خلقوخوی مثبت بهرهمندند به راحتی از
عملکرد موفقیتآمیز گذشته خود یاد میکنند و این باعث
افزایش انتظارات و کارایی و توانایی آنها در کارهای آینده
میشود.
همچنین ،رابطه مستقیم ذهن آگاهی به خودکارآمدی هم
معنیدار بود .این یافته با نتایج پژوهش کالرک [ ،]17ماسبوچ

محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش
به رغم تالش جدی در جهت انجام صحیح و اصولی
پژوهش حاضر ،این پژوهش نیز مانند دیگر پژوهشهای انجام
شده در حیطه مسائل انسانی ،با محدودیتها و مشکالتی
مواجه بود که تالش برای برطرف کردن آنها در پژوهشهای
آتی ،میتواند مهر تأییدی بر نتایج به دست آمده در این
پژوهش باشد .از جمله محدودیتها این است که این پژوهش
تنها بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر زنجان اجرا شده

1

3

Robins
Tsai, Chen & Liu

و همکاران [ ]20و نیك نفس [ ]22همخوانی دارد .در این
خصوص بندورا معتقد بود که برانگیختگی فیزیولوژی و
هیجانی یکی از عواملی است که بر خودکارآمدی اثر میگذارد.
او معتقد بود در صورتی که برانگیخته ،عصبی یا دچار سردرد
نباشیم و تنیدگی کمتری را تجربه کنیم ،به احتمال بیشتری
باور داریم که میتوانیم مشکلی را با موفقیت حل کنیم .هرچه
بیشتر احساس خونسردی کنیم ،کارایی ما بیشتر میشود؛ به
عبارت دیگر هرچه سطح برانگیختگی فیزیولوژی و هیجانی
ما باالتر باشد ،احساس کارایی و خودکارآمدی ما پایینتر
است؛ و نیز در تبیین دیگر میتوان اشاره کرد که افراد ذهن
آگاه تمایل بیشتری به تجزیه تحلیل مشکل و مقابله با چالش
ها و مشکالت دارند و انعطافپذیری شناختی آنها در سطح
باالیی است [.]15
در این پژوهش همچنین رابطه غیر مستقیم ذهن آگاهی
به تنیدگی ادراک شده از طریق هوش هیجانی معنیدار بود.
این یافته با نتایج پژوهش پیرایوس [ ]14همسو میباشد .این
یافته را میتوان چنین توجیه کرد که هوش هیجانی بهعنوان
یکی از مهمترین عوامل در ذهن آگاهی شناخته میشود؛ به
عبارت دیگر طبق نتایج پژوهش یومینگ ،سانگ و فنگ3
[ ،]44هرچه هوش هیجانی فرد باالتر باشد ،ذهن آگاهی
بیشتری به همراه داشته و در نتیجه تنیدگی ادراک شده کمتر
است .از سوی دیگر رابطه مستقیم ذهن آگاهی به هوش
هیجانی هم معنیدار بود؛ که این یافته با نتایج یافتههای
پیرایوس [ ،]14ونستین ،4براون و رایان [ ]45همخوانی دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت ،زمانی که فردی در
نگهداری موضوعات اجتماعی و هیجانی دچار مشکل میشود،
احساس بیکفایتی و بیارزشی میکند لذا این امر موجب
ایجاد تنیدگی در افراد میگردد؛ زیرا این شناخت ،باورها و
افکار سهم مهمی در مقاومت و تفاسیر منفی از تجربیات
درونی دارند .همچنین افراد با ذهن آگاهی باال بیشتر به
ارزیابی تنیدگی میپردازند.

Xueming, Song & Feng
Weinstein
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.)1393(  احمد، مژگان و علی پور، آگاه هریس، آزاده، زمزمی-8
 دهن آگاهی در ارتقاء خودپنداشت-کارآمدی مداخله رفتاری
و بهبود کیفیت زندگی در دانشجویان دختر دارای تصویر بدنی
،21  سال. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار.منفی
.84-71  صص،11  شماره،دوره جدید

است و نتایج آن بر روی دانشجویان در شهرهای دیگر باید با
 با توجه به اینکه، همچنین.احتیاط تعمیم داده شود
،دانشجویان هر کدام دارای شرایط خانوادگی خاصی بودند
 لذا در تعمیم،امکان اثرگذاری متفاوت این موارد وجود دارد
 تجهیز، با توجه به یافتههای پژوهشی.نتایج باید احتیاط کرد
 مهارتهای شناختی و،افراد بهویژه دانشجویان به راهبردها
 برگزاری همایشهای مناسب در،فراشناختی مناسب و مؤثر
 افزایش خودکارآمدی از طریق ایجاد،زمینه مدیریت تنیدگی
 پیشنهاد می...تجارب موفقیتآمیز و آموزش ذهن آگاهی و
 مالحظات فزاینده درباره بحث کیفیت، همچنین.شود
 تنیدگی ادراک شده،آموزشی دلیلی است که ذهن آگاهی
 هوش هیجانی باال بهعنوان ویژگیهای، خودکارآمدی،پایین
 به استناد مبانی نظری و پژوهشی.مطلوب تلقی میشود
مؤسسات آموزشی میبایست در طراحی و اجرای افزایش
 خودکارآمدی و هوش هیجانی دانشجویان به این،ذهن آگاهی
.پیامدها توجه داشته باشند

. محمدرضا، عباس و نیك فرجام، وحید؛ ذبیح زاده، نجاتی-9
 "رابطه بین ذهن آگاهی و کارکردهای توجهی پایدار.)1391(
،)2( 2 . مجله پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری."و انتخابی
.42 -31 صص
10- Potek, R. (2012). Mindfulness as a school-based
prevention program and its effect on adolescent
stress, anxiety and emotion regulation Ph.D., New
York University, 184 pages; 3493866.

 "اثربخشی.)1389( . محمدباقر، حسن و کجباف، آذرگون-11
آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نگرش ناکارآمد و افکارخودآیند
14 . مجله روانشناسی."دانشجویان افسرده دانشگاه اصفهان
.94 -79  صص،)1(
12-
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