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Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between mindfulness, 
problem-solving styles and self-efficacy with academic achievement in 10th grade male 
students. 

Materials and Methods: The leading research method was descriptive-correlational. The 
statistical population included all 10th grade male students, of which 240 were selected by 
convenience sampling. The Five-Dimensional Mindfulness Questionnaire (FFMQ), the 
Problem-Solving Styles Questionnaire (PSSQ) and the Self-Efficacy Scale (GSES) were used 
to collect research data. Last year, the students' grade point average was determined as a 
criterion for academic achievement. Multiple regression analysis was used to analyze the 
data. 

Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between the 
variables of mindfulness, self-efficacy and constructive components of problem-solving styles 
with academic achievement and a negative relationship between non-constructive 
components of problem-solving styles and academic achievement. There is significance (P 
<0001). 

Discussion and Conclusion: Therefore, increasing mindfulness, self-efficacy and the 
building blocks of problem-solving styles can be part of school programs to increase academic 
achievement. 
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1. Introduction 
he issue of success or failure in education is one of the most important concerns 

of any educational system. Academic success and progress in any society shows 

the success of the educational system in the field of targeting and paying 

attention to meeting individual needs (Kell, Lubinski & Benbow, 2202). 

Academic progress is a process that can be considered as the result of learning 

(Eakman, Kinney, Schierl & Henry, 2202). Mindfulness can be defined as 

"paying attention in a specific, purposeful way, in the present and without 

judgment" (Moore & Malinowski, 2222). Studies show that there is a positive 

and significant relationship between mindfulness and academic progress 

(Pourparizi et al, 2208; Mrazek et al, 2202; McBride & Greeson, 2220). Problem solving is a 

cognitive-behavioral and innovative process that helps a person to identify and devise effective 

and adaptive strategies for everyday problems (Agha Yousefi & Sharif, 2200). 

Also, the problem-solving process includes four stages, defining the problem, creating a 

solution, making a decision, and implementing the solution (Khalegh Khah et al., 2202). 

Studies also show that there is a positive and significant relationship between problem solving 

styles, especially constructive styles, with academic progress (Mahmoudinejad Dezfuli et al, 

2202; Hassan & Nadzri, 2220). 

Motivation is the most important condition for learning (Pintrich, 2222). Also, one of the 

important motivating factors is students' self-efficacy. (Zimmerman, 2228), self-efficacy is the 

judgment of one's abilities to successfully complete a task or task (Schunk & DiBenedetto, 

2220). In this regard, studies show that there is a positive and meaningful relationship between 

self-efficacy and academic achievement (Mir Heydari & Neyestani, 2202; Hwang et al, 2202; 

Li et al, 2220). 

Therefore, considering the importance of students' academic progress from an individual and 

social point of view, the aim of the present research is to investigate the relationship between 

mindfulness, problem solving styles and self-efficacy with academic progress in 02th grade 

male students. 

0. Materials and Methods 

The present study was applied in terms of purpose and descriptive in terms of correlation type. 

The statistical population of the current research included all the male students of the tenth 

grade of Rafsanjan city (public schools) in 2208-2202, with 222 participants as the sample size 

using Morgan's sampling table and were selected by multi-stage cluster sampling method. The 

data were collected online using the following tools. Each of which will be briefly explained 

below. 

Five Fact Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

This tool is a 22-item self-assessment scale that was designed by Baer et al (2222) by 

combining items from different mindfulness measures using a factor analysis approach. 

Problem Solving Styles Questionnaire (PSSQ)  

Questionnaire of problem-solving styles was designed by Cassidy and Long (0222) and has 22 

two-choice items (yes/no) . 

T 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.crossmark.com/


 

 

3 
 

Autumn 2022. Vol 1. Issue1  

Majidi Momen Abad, A. H., Salajeghehm, S., Taheri, M (2222). The Relationship between Mindfulness, Problem Solving Styles 

and Self-Efficacy with Academic Achievement in 02th grade male students (Persian)]. Journal of School Counseling,0(0). 0-08 

 

General Self-Efficacy Scale (GSES) 

The general self-efficacy scale of Sherer and Maddux (0282) has 02 "items" to investigate 

general self-efficacy, this scale has three aspects of behavior, including "tendency to initiate 

behavior", "tendency to expand", effort to complete the task and "resistance in facing It 

measures "obstacles 

 ."Academic Progress (AA)  

In this research, academic progress was measured based on the individual's GPA last year. 

6. Results 

Pearson's correlation shows that there is a positive and meaningful relationship between 

mindfulness and self-efficacy and the components of tendency, trust and creativity of problem-

solving styles with academic progress, as well as between the components of helplessness, 

restraint and avoidance. There is a negative and significant relationship between problem 

solving styles and academic achievement (p<2020). 

Multiple regression analysis shows that the used model is significant and predicts 202 of the 

variance of academic achievement. Beta coefficients also indicate that mindfulness can predict 

222, problem solving styles 202 and self-efficacy 222 of the variance of academic achievement. 

 

4. Discussion and Conclusion 

The relationship between mindfulness, problem solving styles and self-efficacy with academic 

progress in students is positive and significant. The results of other studies are in line with this 

(Pourparizi et al, 2208; Mrazek et al, 2202; McBride & Greeson, 2220; Mahmoudinejad 

Dezfuli et al, 2202; Hassan & Nadzri, 2220; Mir Heydari & Neyestani, 2202; Hwang et al, 

2202; Li et al, 2220). Mindfulness leads to the prevention of a person's distraction and his 

impulsive actions, because by practicing mindfulness, a person has more control and focus on 

his behavior and its consequences. Therefore, teenage students can spend their energy and time 

on more useful things such as learning and receiving education. The skill of solving problems 

indirectly, by preventing or reducing personal and social problems, and directly by solving 

academic problems and challenges plays an effective role in academic progress. Self-efficacy 

means a person's beliefs about his ability to perform a task that is related to his behavior or 

changing his behavior. The concept of self-efficacy acts as a mediator in academic progress, 

that is, if students feel confident that certain activities will lead to certain consequences - for 

example, if I study, I will succeed and I can have a job in the future - so they take action and 

increase their activity in that direction. 

5. Ethical Consideration 

Compliance with ethical guidelines: Ethical principles have been observed in this study. 

Participants could withdraw from the study at any time. All participants were aware of the 

research process. Confidentiality and confidentiality of information was also fully respected. 
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 دهم هیدر دانش آموزان پسر پا یلیتحص شرفتیبا پ یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک ،یرابطه ذهن آگاه

 

 پژوهشی-علمی همقال

 یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک ،آگاهی ذهن ه(.  رابط1021. )میمر ،یسلاجقه، سوزان، طاهر ن،یرحسیآباد، ام مؤمن یدیمج  استناد به مقاله:

 1- 1.31(1)مدرسه، هاورمش هدهم. فصلنام هپای پسر آموزان در دانش یلیتحص شرفتیبا پ

:8.022.01/jsc.2.2808282 
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با  یله و خودکارآمدحل مسئ یهاسبک ،آگاهی ذهن هرابط یرو بررس شیهدف از پژوهش پ هدف:
 . دهم بود هپای پسر آموزان در دانش یلیتحص شرفتیپ

آموزان دانش یآن شامل تمام یآمار ی. جامعهبود یاز نوع همبستگ یفیتوص رو شیروش پژوهش پ روش:
 یبرا. در دسترس انتخاب شدند یرگی نفر به روش نمونه 002تعداد  نیدهم بودند که از ا هیپسر پا

حل  یهاسبک(، پرسشنامه FFMQ) یپنج وجه آگاهی پژوهش از پرسشنامه ذهن یهاهداد یآورجمع
نمره معدل سال گذشته دانش آموزان به . ( استفاده شدGSES) یخودکارآمد اسی( و مقPSSQ) سئلهم

چندگانه  ونیرسرگ لیاز تحل زیها نداده لیو تحل هیجهت تجز. دیگرد نییتع یلیتحص شرفتیعنوان ملاک پ
 . ه شداستفاد

ل مسئله ح یهاسبکسازنده  یهامؤلفهو  یخودکارآمد ،یذهن آگاه ریمتغ نینشان داد که ب جینتا ها:یافته
حل مسئله با  یهاسبک رسازندهیغ یهامؤلفه نیرابطه مثبت و معنادار وجود دارد و ب یلیتحص شرفتیبا پ

 . (P>21/2دارد )وجود  یو معنادار یرابطه منف یلیتحص شرفتیپ

 تواندیم حل مسئله یهاسبکسازنده  یهامؤلفهو  یخودکارآمد ،یذهن آگاه شیافزا نیبنابرا گیری:یجهنت
 . باشد یلیتحص شرفتیپ شیجهت افزا یامدرسه یهابرنامهجزء 

 چکیده

 ،آگاهی ذهن ها:کلیدواژه

حل مسبببئله،  یهاسببببک

پیشبببرفت  ،یخودکارآمد

 تحصیلی.
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 . مقدمه8

 یاامعهجدر هر  یلیشرفت تحصیت و پیاست. موفق یهر نظام آموزش یاههدغدغ ترینمهمل از یت در امر تحصیا عدم موفقیت یمسئله موفق

ارآمد و موفق ک وانتیم یرا زمان ین نظام آموزشیاست. بنابرا یفرد یازهایو توجه به رفع ن یابیفهد نهیدر زم یوزشت نظام آمیموفق دهندهنشان

 (.0216، نباوو ب ینسکیلوب، کلن رقم باشد )ین و بالاتریشتریب یمختلف دارا ایههدور در آن انآموزدانش یلیشرفت تحصیکه پ نستدا

در نظام آموزش و ؛ همچنین (0216، یو هنر رلیش، ینیک، اکمندانست ) یریادگی جهیآن را نت توانیم است که یندیفرا یلیتحص شرفتیپ 

به صورت نمرات  تواندیم گاهیجا نیآموزان اشاره دارد و ادانش یلیتحص گاهیاز جا یااست که به جلوه یاصطلاح یلیتحص شرفتیپرورش پ

 (.1639، فیسشود )یم یریگاندازه ستانداردشدها یهاآزمون لهیکه به وس باشدمختلف  یهادوره

 یریفراگ یاهنموآز لهیسوهکه ب ودشیاطلاق م یفرد در موضوعات آموزشگاه یا اکتسابیده شهآموخت ییبه توانا یلیشرفت تحصیپ، نیهمچن

فرد  یآموزشگاه یریادگیمقدار  یاح به معنان اصطلیا یورکلطه(. ب1630، یدینو) ودشیم یریگهمعلم ساخته انداز یاهنا آزمویاستانداردشده 

العه پرورش مورد مط وشو عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموز یفرد یاهتعوامل مربوط به تفاو یا را در مقوله کلهنبتوان آ کهیطوربه، است

 (.0220، نجهد و سهران منیسولقرارداد )

(. 1639، فسی) است یمتعدد عوامل حاصل که گرفت نظر در آموزش نظام یهابازده ترینمهماز  یکیبه عنوان  توانیمرا  یلیتحص شرفتیپ

 به تواندیم یآگاه است. ذهن  آگاهی ذهن، ردیگیمقرار  یمورد بررس یلیتحص شرفتیدر ارتباط با پ رو شیکه در پژوهش پ یعامل نیاول

 ف مختلف از ذهنی(. تعار0226، ینووسکیو مال یمور« )شود فیدر زمان حاضر و بدون قضاوت تعر، باهدف، خاص وهیش به توجه» عنوان

 یزشیکه مؤلفه انگ، یا هدفمندیزمان حال ب( قصد  ربی متمرکز الف( توجه و آگاه: ملشا که کنندیم منعکس را یاساس یژگیو سه، یآگاه

 کردن جهتو هنگام در شخص که یتیوضع ای ،دهدیمتوجه کردن فرد را نشان  نحوهکه ، ج( نگرش کندیمرا به توجه و رفتار شخص اضافه 

فرد را به  ی(. ذهن آگاه0226، ومبلیوامپ و ه، لریم، دانکان) باشدیم، بودن دهندهپاسخ و رشیپذ، قضاوت عدم، یکنجکاو، علاقه رینظ، دارد

 بر یمبتن یرفتار یریگجهتبه لحظه و  لحظه یجاد آگاهیق ایاز طر، یرونیو حوادث ب یدرون یهااحساساساساً متفاوت با تجربه  رابطهجاد یا

نگرش  ،یآگاه، توجه ازجملهذهن  یعال یهدفمند کارکردها یریکارگبه با .سازدیم قادر خودکار یریپذواکنش یجا به عاقلانه تیمسئول

 اعمال یکنترل کیمبیل ستمیس یقشر یبازدار قیطر از یجانیه یهاواکنشمؤثر بر  طوربه تواندیم یآگاه ذهن، یو دلسوز یکنجکاو، مهربانانه

نقش تمرکز حواس در استرس  یبه بررس ی(  در پژوهش0211، نیبر)، یلیتحص شرفتیبر پ آگاهی ذهن ریتأث نهزمی در(. 0226، نیز کابات) دینما

 آگاهی ذهن ریتأث نهیدر زم . (1666، یقاسم) دیرس یمثبت و معنادار جیپرداخت و به نتا انیدر دانشجو یلیتحص تیبه موفق یابیو دست یدانشگاه

 انیدر دانشجو یلیتحص تیبه موفق یابیو دست ینقش تمرکز حواس در استرس دانشگاه یبه بررس ی(  در پژوهش0211، نیبر)، یلیتحص شرفتیبر پ

، توئودورزاک؛ 1663، مقدم یو خضر یدیتوح، یزیپورپار؛ 1660، یو غفار یرحمت، 1666، یقاسم) دیرس یمثبت و معنادار جیپرداخت و به نتا

 (.0201، سونیو گر دیمک برا؛ 0201، و جانگ یل، 0213، مزارک  و همکاران؛ 0212، لاندیل؛ 0216، اسمانچکو؛ 0216

به  یابیو دست ینقش تمرکز حواس در استرس دانشگاه یبه بررس ی(  در پژوهش0211 ،نیبر)، یلیتحص شرفتیبر پ آگاهی ذهن ریتأث نهی. در زم

 نیکه ب دهندیمنشان  زین نهیزم نیدر ا گریمطالعات د نی. همچندیرس یمثبت و معنادار جیپرداخت و به نتا انیدر دانشجو یلیتحص تیموفق

؛ 1660، یو غفار یرحمت؛ 1666، یرنجبر و قاسم، پاک یدیول، منش ینیمعوجود دارد ) یرابطه مثبت و معنادار یلیتحص شرفتیو پ یگاهآنذه

، و جانگ یل، 0213، مزارک  و همکاران؛ 0212، لاندیل؛ 0216، اسمانچکو؛ 0216، توئودورزاک؛ 1663، مقدم یضرو خ یدیتوح، یزیپورپار

 (. 0201، سونیگرو  دیمک برا؛ 0201

نکته ، ل آنص مسئله و علیپس از تشخ، باشدیمحل مسئله  یهاسبک، آن پرداخته شده است یبه بررس رو شیکه در پژوهش پ یگرید ریمتغ

ان نقش آموزشدانت یدر موفق، مسائل و حل آن ییشناسا ییرا توانایاز آن است ز نهیانتخاب روش مناسب جهت استفاده به، در حل مسئله یدیکل

-یشناخت یندی(. حل مسئله فرا1666، یو کسان ینژاد دزفول یمحمود، انیزمان، پور یصمصام، کتای یمسعود، ینژاد دزفول یمحموددارد ) یمهم
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و  یوسفیآقاد )و ابداع کن ییمشکلات روزمره شناسا یرا برا یاسازگارانهو  مؤثر یتا راهبردها کندیمتکرانه است که به فرد کمک و مب یرفتار

خالق خواه و است ) حلراهو انجام  یریگمیتصم، حلراه جادیا، مسئله فیتعر، حل مسئله شامل چهار مرحله ندیفرا نی(. همچن1662، فیشر

 و انوادهخ، فرد در را سازنده تحول و ینوآور و رییتغ نهیزم و شودیمموجب بروز افکار خلاقانه ، حل مسئله زین گرید ی. از سو(1663، همکاران

، مهارت حل مسئله نیهمچن ؛(1669، و فولادچنگ محمدی) برسد خود اهداف به تا کندیمبه فرد کمک  ،تیو در نها سازدیم فراهم جامعه

مثبت  یهاتیرفظروابط از  یاثربخش یارتقا یشده و در راستا کار گرفتهه بسطح مسئله  سازیبهینهحل و  یرف افراد برااست که از ط یندیفرا

-دانش یلیتحص شرفتیحل مسئله در  پ یهاسبک رسدیم(. به نظر 1662، رزاپوریو م یبهرام) کندیماستفاده  یو جمع یبهبود فرد یمسئله برا

رابطه  یلیتحص رفتشیسازنده با پ یهاسبک ژهیبه و ،حل مسئله یهاسبک نیدادند ب زیراستا مطالعات نشان ن نیدر ا، شندنقش داشته با زیآموزان ن

 (.0201، یحسن و ندزر؛ 0210، نیو اُش نجایآو، ماتمبا؛ 1666، و همکاران ینژاد دزفول یمحمود؛ 1663، یزارعوجود دارد ) یمثبت و معنادار

 و دشتبان یربش، فر ییتمنا) باشدیم انآموزدانش زشیدارد انگ مؤثری یمداخله انآموزدانش یلیتحص شرفتیدر پ که یاز عوامل گرید یکی

گ بزر انیمرب ژهیوبهو  شمندانیاند، مورد توجّه فلاسفه ربازیاز د زشی(. انگ0220، چینتریپاست ) یریادگیشرط  ترینمهم زشانگی(. 1660، زاده

عبارت  یخودکارآمد، (0223، مرمنزی؛ 1663، بندورا) است انآموزدانش  یخودکارآمد، مهم یزشیاز عوامل انگ یکی، رونیازا ؛است هبود

 یبر الگوها، ی(. درک انسان از خودکارآمد0201، شانککار ) ای فیتکل کی زیآمتیموفقانجام  یخود برا یهاییتوانااست از قضاوت در مورد 

 ،(. در واقع0223، مرمنینقل از ز؛ 1666، بندورا) گذاردیم ریو سلامت تأث یستیبهز، یلیترل استرس تحصکن، یلیتحص قیو علا زشینگا، تفکر

 یخاص جیو انتظار به دست آمدن نتا گذاردیمبه اجرا  تیموقع کیرفتار خاص را در ، آن یواسطهبهاست که شخص  ینانیاطم یخودکارآمد

 شیافزا قیخود از طر یهاتیقابلاعتماد فرد به  شیدر افزا مؤثراز عوامل  ی( خودکارآمد0223، نمرمیز)(. طبق پژوهش 0223، مرمنیزرا دارد )

استا مطالعات ر نی. در اباشدیم انآموزدانش یلیتحص شرفتیبر پ تأثیرگذارعوامل  ترینمهمو از  یدر جهت رشد فرد یو خود قضاوت یخودآگاه

 یارآمدخودک شیصورت که با افزا نیبه ا، مثبت و معنادار وجود دارد رابطه یلیتحص شرفتیو پ ین خودکارآمدینشان دادند که ب زین

؛ 1663، یمیعرب زاده و کر، انیکاوس، مداح یانی یموس؛ 1660، یستانیو ن یدریرحیم) ابدییم شیافزا زیآنان ن یلیتحص شرفتپی، انآموزدانش

 (.0201، ژنگ، نیل، چانگ، ژنگ؛ 0201، لئوو ژانگ ، لئو، یل؛ 0219، سونیکولور و هوش، یل، یچو، هوانگ

شغل  کیه ب یابیدستدر کلاس درس و  رشیاز عوامل مهم پذ یکیاست و  یاریبس تیاهم یدارا ،یو عمل یعلم نظرنقطهاز  یلیتحص شرفتیپ

 شرفتیپ نکهیاول ا؛ است یل بررساز دو جهت قاب یلیتحص شرفتیتوجه به پ ،طورکلیبه .(1662، یو ناد یقورتان یفیشراست ) ندهیمناسب در آ

، ندیفرا کیبه عنوان  یلیتحص شرفتیپ نکهیاست و دوم ا یریادگیآموزش و  نهزمی در آموزدانشاز عملکرد موفق  یمهمشاخص  یلیتحص

 نی(  بنابرا1630، فیساست ) یو برآورده ساختن اهداف آموزش یریادگی نهیبه نقطه به دنیرس راستای در آموزدانش تیموقع یدهندهنشان

که  درسیمبه نظر  گرید یاز سو، باشدیمو مهم  یضرور یجامعه امر ارتقای جهت انآموزدانش یلیحصت شرفتیبر پ مؤثرعوامل  یبررس

 راستا نیر اباشند که د یلیتحص شرفتیبر پ یمهم تأثیرگذار عوامل از انآموزدانش یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک، یگاهآ ذهن یرهایمتغ

بهبود  قطری از انآموزدانش یلیتحص شرفتیپ یمنجر به ارتقا تواندیمآن   جیت دارد که نتایجهت اهم نیبه ا یاز نظر تئور رو شیپژوهش پ

 یراو اج نیآموزش و پرورش جهت تدو رانیمد یبرا تواندیمآن  جینتا یشده و از نظر کاربرد یسبک حل مسئله و خودکارآمد، یذهن آگاه

 تیبا توجه به اهم نیبنابرا؛ ردیمورد استفاده قرار گ یلیتحص شرفتیمسئله و پ لو سبک ح یخودکارآمد، یبهبود ذهن آگاه یبرا ییهابرنامه

در  یلیتحص شرفتیبا پ یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک، آگاهی ذهن رابطه یبررس، رو شیهدف از پژوهش پ، شده انیمطالب ب

 .شدبایمدهم  هپای پسر انآموزدانش
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هم. د هپای پسر آموزان در دانش یلیتحص شرفتیبا پ یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک ،آگاهی ذهن ه(.  رابط1021. )میمر ،یسلاجقه، سوزان، طاهر ن،یرحسیآباد، ام مؤمن یدیمج

 1-31..1(1مدرسه،) همشاور هفصلنام

 

 0، شماره 0، دوره 0410پاییز

 اهش. مواد و رو2

 بود. یاز نوع همبستگ یفیتوص، و از نظر روش یاز نظر هدف کاربرد رو شیپژوهش پ

 ( دریدهم شهر رفسنجان )مدارس دولت هپای پسر انآموزدانش یشامل تمام رو شیپژوهش پ یجامعه آمار : یریگنمونهنمونه و روش ، جامعه

 یارحلهچندم یاخوشه یریگنمونهمورگان و به روش  یریگنمونهبه عنوان حجم نمونه با استفاده جدول نفر  002بودند که تعداد  1663-1666سال 

 شدند. یآورجمع، از هرکدام پرداخته خواهد شد یمختصر حیکه در ادامه به توض ریز یابزارها لهیبه وس نآنلای صورت به هادادهشدند.  ابانتخ

 (QFFM) 8یوجهپنجآگاهی نپرسشنامه ذه

از پرسشنامه ذهن  هایی هیگو قیتلف قی( از طر0229،توسط بائر و همکاران )است که  یتمیآ 66 یخودسنج اسیمق کیابزار  نیا

 یذهن آگاه اسیمق، (0226، انیبراون و رو توجه ذهن آگاه ) یاریهوش اسیمق، (0229، والاش و همکاران) برگیفر یآگاه

( و پرسشنامه ذهن 0222، کومر  و همکاران) یو عاطف یشناخت یشده ذهن آگاه دنظریجدت اسیمق، (0220، تیبائر و اسم) یکنچوک

پرسشنامه  نیا گذارینمره وهیاست. ش افتهیتحول  یعامل لیتحل کردی( با استفاده از رو0223، و همکاران  کیچادو) سوتامپتون یآگاه

 زانی( مشهیهم ای)اغلب  2به ندرت( تا  اریبس ای)هرگز و  1 ازای درجه 2 کرتیل اسیمق کیدر  دیبا یآزمودناست که  قیطر نیبد

 اسیمق ری. از جمع نمرات هر زباشدیم 66-162 اسیمق نیکند. دامنه نمرات در ا انیاز عبارت را ب کیمخالفت خود با هر  ایموافقت 

 یعامل لی( تحل0229،بائر)است.  شتریهم ب یکه هرچه نمره بالاتر باشد ذهن آگاه دهدیمکه نشان  دیآیمبه دست  ینمره کل کی

با  عمل توأم، مشاهده: دیگرد یگذارنام نیچننیا آمدهدستبه یهاعاملدانشگاه انجام داد.  انیاز دانشجو یانمونهرا بر  یاکتشاف

و  دبو ناسبم هاعامل یدرون یهمسان جینتا بر اساسبودن.  یواکنش ریو غ فیتوص، یبودن به تجربه درون یقضاوت ریغ، یاریهوش

 هاعامل نیب ی( قرار داشت. همبستگفی)در عامل توص 61/2بودن( تا  یواکنش ری)در عامل غ 32/2 نیب یاگسترهآلفا در  بیضر

 ییایو پا یابیاعتبار یکه بر رو یامطالعهدر  نیقرار داشت. همچن 60/2تا  12/2 نیب یفیبود و در ط دارمعنیمه موارد ه در و متوسط

)مربوط به  23/2 نیب یرانیدر نمونه ا FFMQبازآزمون پرسشنامه  -آزمون یهمبستگ بیضرا، ران انجام گرفتیمه در اپرسشنا نیا

مربوط به عامل  22/2 نیب یآلفا در حد قابل قبول بیضرا نیهمچن ؛دی)عامل مشاهده( مشاهده گرد 30/2بودن( و  یقضاوت ریعامل غ

 (.1662، احمدوندبه دست آمد ) فیوصمربوط به عامل ت 36/2بودن و  یواکنش ریغ

 (PSSQ) 2حل مسئلههای پرسشنامه سبک

 یشاطر یعدالت( دارد )ری)بله/خ یانهیدوگز هیگو 00شد و  ی( طراح1669،و لانگ یدیکس)حل مسئله توسط  یهاسبک پرسشنامه

هر فرد در ، اساس نیا . برکنندیمرا کسب  1 ای 0 ازیامت بیبه ترت ریخ ای یبل یهانهیگزبا انتخاب  انی(. پاسخگو1633، و همکاران

. کسب کندیمکسب  00-10 نیب یانمره مدار جانهی و مدار مسئلهحل  یهاسبکاز  کیو در هر 3-0 نیب یانمره هامؤلفهاز  کیهر

 ؛(0229، و همکاران  تیرا؛ 0220، یدیکسو در آن کارآمدتر است ) بردیم یشتریب بهرهآن است که فرد از آن بعد  انگریبالا ب ازیامت

ار از حل مسئله را دارد که در هنگام مواجهه با مسئله کمتر دچ یاست که شخص سبک نآ انگریب بالا ازیکسب امت، گریبه عبارت د

در حل  شتریتماد باع، بر مسئله شتریاحساس کنترل ب نیهمچن ؛به اجتناب از حل مسئله دارد یکمتر لیو تما شودیم یاورییباحساس 

مختلف ابزار  یهابخش ییو محتوا یصور یی(.  روا0226، یدیکسبه حل مسئله دارد ) یشتریب شیو گرا شتریب تیخلاق، سئلهم

 یهاسبک هپرسشنام ییایشد. پا دییتأ نظرانصاحبو  یو آموزش کشاورز جیترو یعلم ئتیه یاز اعضا یتوسط تعداد گیریاندازه

 دست به 30/2و  33/2 بی( به ترت1662، فیو شر یوسفیآقا) نی( و همچن1630،و همکاران  نیرالدیباباپور خ)حل مسئله در مطالعات 

                                                           
0. Five fact mindfulness questionnaire (FFMQ) 2. Problem Solving Styles (PSSQ) 
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هم. د هپای پسر آموزان در دانش یلیتحص شرفتیبا پ یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک ،آگاهی ذهن ه(.  رابط1021. )میمر ،یسلاجقه، سوزان، طاهر ن،یرحسیآباد، ام مؤمن یدیمج

 1-31..1(1مدرسه،) همشاور هفصلنام

 

 0، شماره 0، دوره 0410پاییز

انجام گرفت  ید بررسمور نمونهاز  رونیب انینفر از دانشجو یبا استفاده از س آهنگشیپ یبررس کی، پرسشنامه ییایپا دییتأ برای. آمد

 یهاسبک پرسشنامه یهامؤلفهاز  کیبه دست آمد. اعتبار هر 30/2حل مسئله  یهاسبک پرسشنامه یکرونباخ برا یآلفا بیکه ضر

اعتماد ، (36/2) شیگرا، (36/2) تیخلاق، (96/2اجتناب )، (31/2) یمهارگر، (36/2) یدرماندگ: محاسبه شد گونهنیا زین ئلهحل مس

 (.  1660، یاثی( )غ31/2)

 (GSES) 8یمقیاس خودکارآمد

اس سه ین مقیا، است« هیگو» 13 یدارا یعموم یخودکارآمد یبررس ی( برا1630وکس  )شرر و ماد یعموم یاس خودکارآمدیمق

را « با موانع ییواریمقاومت در رو»ف و یکامل کردن تکل یتلاش برا« ل به گسترشیم»، «رفتار یل به آغازگریم»جنبه از رفتار شامل 

 راست از12، 16، 6، 3، 6، 1 یها هیگو یبرا اسیمق گذارینمره .شودیم گذارینمره کرتیل یازیامت 0 وهیش به و کندیم گیریاندازه

 نیا به که دیآیم دست به ها هیگو تمام یهانمرهمع ج از یکل ازیامت. است( نهیگز نیآخر ازیامت 0 تا نهیگز نیاول ازیامت1) چپ به

شرر و  یعموم یاس خودکارآمدیمق یرس( در بر1666،و کاشمن  ودروفو)خواهد بود.  93نمره  نیشتریو ب13نمره  نکمتری بیترت

  .(1636، یخداپناه، فرزاد، ینیالدقطب یاحمد، نژاد اصغر)یبررس در اسیمق اعتبار. کردند دییتأ را آن اعتبار و ییمادوکس روا

، ادفرز، ینیالدقطب یاحمد، اصغر نژاد) یو در بررس30/2( 1666،وودروف و کاشمن ) یدر بررس 39/2( 1630،شرر و مادوکس )

 گزارش شده است. 36/2( 1636،یخداپناه

 : (AA) 2پیشرفت تحصیلی

 بر اساس معدل سال گذشته فرد سنجش شد. یلیتحص شرفتیپ رو شیدر پژوهش پ

 هاهروش تجزیه و تحلیل داد

استفاده  یو استنباط یفیآمار توص یاهشاز رو SPSS-00  افزارنرما با استفاده از ههداد لیتحل و هیبه منظور تجز رو شیدر پژوهش پ

 یهمبستگ بیپژوهش از ضر یهاهیفرضجهت آزمون  یو در سطح استنباط اریو انحراف مع نیانگیم، یاز فراوان یفیشد. در سطح توص

 استفاده شد. گانهچند ونیو رگرس رسونیپ

 اههیافت. 3

 هپای آموزدانش و سال 19 هاآن یسن نیانگیو مپسر  هایآزمودن یتمام تینفر انجام شد. جنس 002با  لیتحل یفیدر سطح آمار توص

 دهم بودند.

 دهم هیموزان پسر پاآشپژوهش در دان یرهاینمرات متغ یفیتوص یهاافتهی( 1) جدول

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر

 162 122 09/2 10/116 ذهن آگاهی

 2 0 22/1 23/1 درماندگی

 2 0 30/2 66/1 مهارگری

 1 0 39/2 0/6 گرایش

                                                           
0. General Self-Efficacy Scale (GSES) 2. Academic Achievement (AA) 
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هم. د هپای پسر آموزان در دانش یلیتحص شرفتیبا پ یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک ،آگاهی ذهن ه(.  رابط1021. )میمر ،یسلاجقه، سوزان، طاهر ن،یرحسیآباد، ام مؤمن یدیمج

 1-31..1(1مدرسه،) همشاور هفصلنام

 

 0، شماره 0، دوره 0410پاییز

 2 0 23/1 69/1 اجتناب

 2 0 66/2 2/0 اعتماد

 2 0 2/6 0/6 خلاقیت

 62 16 02/0 06/00 خودکارآمدی

 61/16 21/10 00/1 20/19 پیشرفت تحصیلی

 

را نشان  یلیتحص شرفتیو پ یخودکارآمد، حل مسئله یهاسبک، آگاهی پژوهش شامل ذهن یاصل یرهایمتغ نیانگیم، 1جدول 

 .هددیم

 یلیصتح شرفتیمستقل با پ یرهایاز متغ کیدر هر اهینمرات آزمودن یو سطح معنادار رسونیپ یهمبستگ بی( ضر0) جدول

 سطح معناداری فراوانی ضریب همبستگی متغیرها 

 ذهن آگاهی 
**62/2 002 221/2 

 درماندگی 
**0/2- 002 221/2 

 مهارگری 
**13/2- 002 221/2 

 

حل های کسب

 مسئله

 ایشگر
**66/2 002 221/2 

 اجتناب 
**12/2- 002 221/2 

 اعتماد 
**60/2 002 221/2 

 خلاقیت 
**03/2 002 221/2 

 خودکارآمدی 
**63/2 002 221/2 

از  تیاعتماد و خلاق، شیگرا یهامؤلفهو  یو خودکارآمد آگاهی ذهن نیکه ب دهدیمنشان  رسونیپ یهمبستگ ای 0جدول 
و اجتناب  یرمهارگ، یدرماندگ یهامؤلفه نیب نیرابطه مثبت و معنادار وجود دارد همچن یلیتحص شرفتیپحل مسئله با  یها-سبک

 (.P<21/2وجود دارد ) یو معنادار یمنف ابطهر یلیتحص شرفتیحل مسئله با پ یهاسبکاز 
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هم. د هپای پسر آموزان در دانش یلیتحص شرفتیبا پ یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک ،آگاهی ذهن ه(.  رابط1021. )میمر ،یسلاجقه، سوزان، طاهر ن،یرحسیآباد، ام مؤمن یدیمج

 1-31..1(1مدرسه،) همشاور هفصلنام

 

 0، شماره 0، دوره 0410پاییز

 
 های حل مسئله وکسب، هیآگانذه بر اساسآموزان ش( نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه پیشرفت تحصیلی دان6جدول )

 خودکارآمدی

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
f p R R0  

19/3226 رگرسیون  6 22/0626  00/66 221/2 09/2 01/2  

63/19323 اندهمیباق  069 32/32      

       066 26/06393 کل

 T p هاندارد شدیب بتای استاضر ضریب انحراف معیار بتای استاندارد نشده مدل

 222/2 66/3  63/3 29/06 ثابت

 220/2 03/0 63/2 01/2 93/2 آگاهینذه

های کسب

 حل مسئله
03/2 60/2 01/2 23/6 226/2 

  229/2 60/2 62/2 21/2 خودکارآمدی

 

 بیرا. ضندکیم ینیبشیرا پ یلیتحص شرفتیپ انسیدرصد از وار 01است و  دارمعنیکه مدل مورد استفاده  دهدیمنشان  6جدول   

 شرفتیپ انسیدرصد از وار 60 یدرصد و خودکارآمد 01حل مسئله  یهاسبک، درصد 63 ینشانگر آن است که ذهن آگاه زیبتا ن

 کنند. بینیپیش توانندیمرا  یلیتحص

 یریگه. بحث و نتیج2

به  آگاهی ذهن شیزاکه با اف حیتوض نیجود دارد. با ارابطه مثبت و معنادار و یلیتحص شرفتیبا پ آگاهی ذهن نینشان داد که ب جینتا

  جیبا نتا رو شیپژوهش پ جیراستا نتا نیو برعکس. در ا ابدییم شیدهم افزا هیموزان پسر پاآشدر دان یلیتحص شرفتیپ زانیهمان م

  ،مقدم یو خضر یدیحتو، یزیپورپار)؛(1660،یو غفار یرحمت)؛ (1666،یرنجبر و قاسم، پاک یدیول، نشم ینیمع) یهاپژوهش

( 0201و جانگ  یل)؛(0213 ،مزارک و همکاران)؛ (0212 لاندیل)؛ (0216اسمانچکو   )؛(0216توئودورزاک )؛ (0211، نیبر )؛(1663

منجر  یگفت که ذهن آگاه توانیم یلیشرفت تحصیبا پ آگاهی ذهنرابطه  نییتب(  همسو است. در 0201 ،سونیو گر دبرای مک)و 

 یرو یشتریکنترل و تمرکز ب، آگاهی ذهن نیفرد با تمر چراکه ؛گرددیماو  یتکانش یفرد و عملکردها یپرتحواس از یریبه جلوگ

و  یریادگیمانند  یسودمندتر یکارهاو زمان خود را صرف  یانرژ تواندیم نوجوان آموزدانش نیبنابرا ؛آن دارد یامدهایرفتار و پ
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هم. د هپای پسر آموزان در دانش یلیتحص شرفتیبا پ یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک ،آگاهی ذهن ه(.  رابط1021. )میمر ،یسلاجقه، سوزان، طاهر ن،یرحسیآباد، ام مؤمن یدیمج

 1-31..1(1مدرسه،) همشاور هفصلنام

 

 0، شماره 0، دوره 0410پاییز

 شیقدرت تمرکز و توجه فرد را افزا تواندیم یذهن آگاه، «و اکنون نجایا»وجه به قاعده با ت ،گرید یاز سو ؛دیآموزش نما افتیدر

 یطیمح یهامحرک یریادگیمثال موقع  ی(. برا0201، و جانگ یل) گرددیم یلیتحص شرفتیمنجر به پ تیمورد در نها نیدهد که ا

  افتیبهتر در و ترعیسرمطالب را ، توجه و تمرکز شیافزا لیدلبه ، و به دنبال آن کنندیم پرت را آموزدانش حواس ترسختو  رترید

خود  زین یلیحصت شرفتیو پ یریادگیچراکه  ؛گرفت دهیناد دینبا را یریو بادگ یچرخه مثبت ذهن آگاه ،نیب نیالبته در ا ؛دینمایم

 است.   آگاهی ذهن نیتمر یمتمرکز خود نوع یریادگی چراکه ؛دهدیم شیافزارا  یذهن آگاه

طه مثبت و معنادار و راب یلتحصی شرفتی( با پشیاعتماد و گرا، تخلاقی) سازنده مسئله حل یهاسبک نینشان داد که ب جینتا نیهمچن

جود دارد. در و یو معنادار یرابطه منف یلیتحص شرفتیو اجتناب( با پ یدرماندگ، ی)مهارگر رسازندهیحل مسئله غ یهاسبک نیب

   ،مورتون)؛ (1663،رورزندهیم)؛(1636،یزارع)؛(1662،یو مرند یزارع)،یهاپژوهش جیبا نتا رو شیپژوهش پ جیراستا نتا نیا

 نیا نیی( همسو است. در تب0201، یحسن و ندزر)؛ (0210،نیو اُش نجایآو، ماتمبا)؛ (0210، فرد یو منور بایشک، یحجاز)؛ (0211

با حل  میو مستق یو اجتماع یکاهش مشکلات فرد ای یریجلوگ با، میمستق ریگفت که مهارت حل مسئله به صورت غ توانیم جینتا

با خانواده  یباطمشکلات ارت جادیمثال در زمان ا ی. برادینمایم فایا یلیتحص شرفتیدر پ مؤثرینقش  یلیتحص یهاچالشمشکلات و 

شخص  نیبنابرا ؛دینمایم یریوگجل تریجدو  دتریو از مشکلات شد بخشدیمرا بهبود  طیمسئله شرا حل یهامهارت، و همسالان

 عمولاً م یکه در سن نوجوان ریادامه مس یخود را برا یاجتماع یو حت شناختیروانمنابع ، دتریشد یعدم تجربه مشکلات اجتماع

 هایسهمکلا، ا معلمب یمانند مشکلات ارتباط ییهاچالش با انآموزدانش، گرید یاز سو ؛ کنندیمحفظ  ،باشدیم یرستانیدب لاتیتحص

 گردندیم لاتینسبت به تحص یتیاهمیب ایحوادث  یبرخ لیبه دل یلیدچار افت تحص ای شوندیم روروبهمدرسه  یهابرنامه یو برخ

 روی شیاز پ توانندیم یجیو تدر مؤثربه صورت ، دور زدن آن ایانکار مشکل  یحل مسئله به جا یهامهارتکه در هر دو بُعد 

مثال  ی. برانندیآن تدارک بب شرفتیو پ یلیتحص وریبهره شیافزا یبرا یدیجد یرهایکرده و مس یریلوگج هاتعارضمشکلات و 

 باشد.     مؤثریعامل  تواندیم -حل مسئله  یهامؤلفهاز  یکی - تیمورد خلاق نیدر ا

 حیتوض نیا ار وجود دارد. برابطه مثبت و معنادا یلیتحص شرفتیبا پ ینشان داد که خودکارآمد رو شیآخر پژوهش پ هیفرض جینتا

راستا  نیر او برعکس. د ابدییم شیدهم افزا هیموزان پسر پاآشدر دان یلیتحص شرفتیپ زانیبه همان م یخودکارآمد شیکه با افزا

، مداح یاین یموس)؛ (1660، یستانیو ن یدریرحیم )؛(1632،یم زاده و محسنیکر) یهاپژوهش جیبا نتا رو شیپژوهش پ جینتا

  ،سونیکولور و هوش، یل، یچو، هوانگ)؛ (0216،کوماراجو و نادلر)؛ (0210، مرمنیز)؛(1663، یمیعرب زاده و کر، انیکاوس

  کهگفت  توانیم زین هاافتهی نیا نییتباست. در  و( همس0201،ژنگ، نیل، چانگ، ژنگ)؛(0201،لئوژانگ و ، لئو، یل)؛(0219

که شخص  یاعتماد به نفس زانیم ایخاص  تیوضع کیموفق شدن در  یخود برا ییوانااعتقاد به ت زانیعبارت است از م یخودکارآمد

ر ییا تغیار که با رفت فیک تکلیانجام دادن  ییک فرد در مورد توانای یباورها یعنی یخود دارد. خودکارآمدهای یینسبت به توانا

که  صورتی در یعنی ؛کندیمعمل  یانجیم کیورت صهب یلیشرفت تحصیدر پ یارتباط دارد. مفهوم خودکارآمد یرفتار و

اگر  ،ثالم یبرا ؛را به دنبال خواهد داشت یخاص یامدهایپ مشخص یهاتیفعالرا داشته باشند که  نانیاحساس اطم نای انآموزدانش

  شیافزا ریر آن مسخود را د تیدست به اقدام زده و فعال نیبنابرا ؛شغل داشته باشم ندهیدر آ توانمیمو  شومیم وفقدرس بخوانم م

و محرک  زهینگا کیداشته باشد  نانیاعتماد و اطم یلیتحص شرفتیخود در جهت پ یهاییتواناکه به  یفرد ، گرید یاز سو ؛دهندیم
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 1-31..1(1مدرسه،) همشاور هفصلنام

 

 0، شماره 0، دوره 0410پاییز

او در بر  یبرا یادیز کیدور و نزد یامدهاپی و هامشوق زین یلیتحص شرفتیپ داندیمچراکه  ؛دارد ریزیبرنامهتلاش و  یبرا یبزرگ

 د داشت. خواه

نمونه کوچک  حجم ودهم شهر رفسنجان  هیپا، پسر تجنسی، انآموزدانش صرفاًشامل  رو شیپژوهش پ یهاتیمحدود ازجمله

به جامعه دختران و  میقابل تعم نیبنابرا ؛ردیصورت گ اطیبااحتد یبا یر جوامع آمارین پژوهش به سایج اینتا یریذپمیلذا تعم، بودند

  یژوهش روپ نیکه ا گرددیم شنهادیراستا پ نی. در ااشدبیمقطع متوسطه دوم نم یهاهیپاگر ید نیهمچنو  گرید یلیمقاطع تحص

 ینمونه نیدختر و همچن تیجنس، دوازدهم(، ازدهمی)مقطع متوسطه دوم  گرید یهاهیپا، ییدانشجو، یلیمقاطع تحص گرید یهانمونه

با  یحل مسئله و خودکارآمد یهاسبک، آگاهی مرتبط با ذهن یطقمن یاطهواسعوامل  یرو توانیم نهمچنی. گردد اجرا تربزرگ

  چراکه، انآموزدانشعه جام یلیتحص شرفتیبه پ یدگیرس تیبا توجه به اهم نی. همچنردیصورت گ یمطالعات زین یلیتحص شرفتیپ

 ؛گرددیمامعه ج یو فرهنگ یاقتصاد یهاشرفتیپ تیکشور و در نها آموزشی نظام ارتقاء به منجر انآموزدانش یلیتحص شرفتپی

ئله سازنده حل مس یهاسبک جادیو ا یو خودکارآمد آگاهی ذهن شیکه جهت افزا گرددیم شنهادیپ یکاربرداز لحاظ ، نیبنابرا

  اهآن آموزش وو اجرا گردد  ریزیبرنامه نوالدی و انآموزدانش یبرا یآموزش یهاکارگاه و هاکلاسدهم  هپای پسر انآموزدانشدر 

  ذهن شیفزامختلف ا یهاروشبا  نیمعلمان و والد بیترت نیتا بد ردیقرار بگ یریدب تیترب آموزشی یهادوره تاولوی در معلمان به

ردندگ آشنا هاآن یلیتحص شرفتیپ یارتقا برای انآموزدانشسازنده حل مسئله در  یهاسبک جادیو ا یو خودکارآمد آگاهی
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 1-31..1(1مدرسه،) همشاور هفصلنام

 

 0، شماره 0، دوره 0410پاییز

 

 اخلاقی ملاحظات .5

 : ی از اصول اخلاقی پژوهشپیرو

 یباشند از مطالعه خارج شوند. تمام لیهر زمان که ما توانستندیمنندگان کتشده است. شرک تیمطالعه رعا نیدر ا یاصول اخلاق

   .دیگرد تیرعا کاملاً زیو محرمانه بودن اطلاعات ن یدارامانتروند پژوهش بودند.  انینندگان در جرکتشرک

 : حامی مالی

 تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.، ای عمومیهشای تأمین مالی در بخهنکمک مالی از سازما گونهچیهحقیق این ت

 : مشارکت نویسندگان

 ند.اهپژوهش حاضر مشارکت داشت یهابخشاجرا و نگارش همه ، تمام نویسندگان در طراحی

 :  تعارض منافع

 فع ندارد.مقاله تعارض منا نیا سندهیاظهار نو بر بنا

 

 منابع

 ینیبال ریغهای در نمونه یذهن آگاه یوجهپنجپرسشنامه  ییاعتبار و روا ی(. وارس1660محمدرضا. )، یریشع؛ لایل، نسب یدریح؛ زهرا، احمدوند

 .006، (6)3، یعلوم رفتار المللیبین هینشر، یرانیا

 اسیمق یسنجروان یهایژگیو(. مطالعه 1632م. )یمحمدکر، یخداپناه؛ فرزاد، اللهیول، فرزاد؛ محمد، الدینیقطبده  یاحمد؛ طاهره، اصغرنژاد

 .030-090، (6)12، روانشناسی مجله. شرر یعموم یخودکارآمد

و رفتار در  شهیفصلنامه اند، انیدر دانشجو یشخص یستیو بهز مسئلهحل های سبکی (. رابطه1662. )مینس، فیشر؛ رضایعل، یوسفیآقا

 .36، (00)9، ینیبال شناسیروان

و  مسئلهحل  یهاوهیش نیب رابطه ی(. بررس1630. )یعل، یانیآشت یفتح؛ جواد، یااژه؛ دکاظمیس، ییطباطبا زادهرسول؛ لیجل، نیرالدیخ باباپور

 .19-6، (1)3، یمجله روانشناس، انیدانشجو شناختیروانسلامت 

 چاپ اول.، روز بانیانتشارات اد: تهران، گیریتصمیمله و حل مسئ یهامهارت(. 1662. )رایسم، رزاپوریم؛ نیحس، یبهرام

ش نق: یلیتحص یو سازگار یلیتحص شرفتیبر پ یگاهآنذه ری(. تأث1663. )روانینوش ،مقدم یخضر ،افسانه ،یدیتوح ،معصومه ،یزیپورپار

 .  00-06، (6) 0، مثبت یروانشناس نامهپژوهش. یلیتحص هخودپندار یاهواسط

 ،یتار. علوم رفیلیتحص شرفتیبا پ شرفتیپ زشی(. رابطه سبک اسناد و انگ1660. )هیسم، دشتبان زاده؛ مژگان، یو بشر؛ مدرضامح، فر ییتمنا

2(19 ,)02-01. 

با  یو خودکارآمد ین هوش اجتماعیب یرابطه(. 1663معصومه. )، یویک یرقلیپ؛ یعل، الاسلامیشیخ؛ یعل، فیشر ییرضا؛ یعل، خواه خالق

 .012-132، (1)6، یت در علوم انسانیابتکار و خلاق، انآموزدانشخلاق  ئلهمسسبک حل 
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 1-31..1(1مدرسه،) همشاور هفصلنام

 

 0، شماره 0، دوره 0410پاییز

 یلیتحص شرفتیپ ینیبشیدر پ شدهادراک یاجتماع تیو حما یجانیه میتنظ، ی(. نقش ذهن آگاه1660الهه. )، یغفار؛ فرنگ، یرحمت
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