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Abstract 
The purpose of this study was to test the proposed 
model of the relationship between mindfulness and 

academic performance with the mediation of social-

emotional competence. The research method was 
fundamental in purpose and correlation and structural 

equation analysis in data collection. The statistical 

population included 23,681 people (12,556 girls, 
11,125 boys) of the second grade of elementary school 

in the academic year 2018-2019, and a sample of 380 

subjects (225 girls and 155 boys) was selected using 
cluster sampling. Research instruments included the 

Mindfulness, Attention, and Awareness Scale 

(MAAS), the Social-Emotional Competence 
Questionnaire (SECQ), and the Academic 

Performance Test (APT). Structural equation model 

analysis using SPSS version 22 and LISREL version 
8.8 was used to analyze the data. The results showed 

that the proposed model had a good fit with the data. 

The results indicated that the direct effect of 
mindfulness on the components of social-emotional 

competence was positive and significant. The direct 

effect of social-emotional competence on academic 
performance was also positive. The results indicated 

that the components of social-emotional competence 

had a significant mediating role between mindfulness 
and academic performance. The results suggest that 

high levels of mindfulness play an effective role in 

enhancing social-emotional competencies and that 
improving children’s social-emotional competencies 

has a positive effect on academic performance.

Keywords: Mindfulness, Social-Emotional 
Competence, Academic Performance.

دهیچک
ب ا   یآگ اه  ذه    ۀرابط   یشنهادیپ یهدف پژوهش حاضر، آزمون الگو

-یاجگم اع  یس گگ یشا یه ا  مؤلف    یگ ر  یانجیبا م یلیعملکرد تحص
 یو از لح ا  گ ردآور   یادیبود. روش پژوهش از نظر هدف بن یجانیه

 یآمار ۀمعبود. جا یمعادالت ساخگار لیو از نوع تحل یها همبسگگ داده
نفر  23،681شهر همدان ب  تعداد  ییابگدا مدو ۀآموزان دور شامل دانش

ب ود   1397-1398 یلیپسر( در س ا  تحص    11،125دخگر و  12،556)
دخگ ر( ب ا اس گفاده از     225پسر و  155نفر ) 380ب  حجم  یا ک  نمون 

 اسی  انگخاب شدند. اب اار پ ژوهش ش امل م     یا خوش  یروش تصادف
 یج ان یه-یعاجگما یها یسگگیشا ۀ، پرسشنام(MAAS) یآگاه ذه 

(SECQو آزمون عملکرد تحص )یلی (APT)   و   ی  تجا یب ود. ب را
ب  ا اس  گفاده از  یمع  ادالت س  اخگار لی  ه  ا از روش تحل داده لی  تحل
اسگفاده ش د.   8/8 ۀنسخ LISRELو  22 ۀنسخ SPSS یافاارها نرم
 یب رازش مناس ب   ه ا  پژوهش ب ا داده  یشنهادیپ ینشان داد الگو جینگا

ب  ر  یآگ  اه ذه    میمش  خش ش د ام  ر مس  گ   جینگ  ا یدارد. در بررس  
مثب   و معن ادار اس  . ام ر      یجانیو ه یاجگماع یسگگیشا یها مؤلف 
 یلیبر عملکرد تحص   یجانهی–یاجگماع یسگگیشا یها مؤلف  میمسگ 

 یس گگ یشا یه ا  نش ان داد مؤلف     جینگا  یمثب  و معنادار بود. همچن
 یا واسط  شن  یلیو عملکرد تحص یآگاه ذه   یب یجانهی–یاجگماع
ن  ش   یآگاه ذه   یگف  ظرف توان یم جیدارند. براساس نگا یمعنادار
دارد و بهب ود   یج ان هی–یاجگم اع  یه ا  یس گگ یشا شیدر افاا یمؤمر
ب ر عملک رد    یکودک ان ام ر مثبگ     یجانیو ه یاجگماع یها یسگگیشا
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 مقدمه
 شرایط تأمیر تح  و رود می شمار ب  والدی  و مدارس برای مهم های اولوی  از کودکان تحصیلی عملکرد
 در تواند می مشکالت با مواجه  در خود رفگارهای و ها هیجان مدیری  توانایی. دارد قرار محیطی و فردی
 با مدرس  محیط در کودکان(. 2013 ایچرن، مک و فرانک فلور،) باشد مؤمر کودکان تحصیلی عملکرد بهبود
. کند می تهدید نیا را ها آن سالم  بلک  تحصیلی عملکرد تنها ن  ک  شوند می رو روب  مخگلفی های چالش
 در روابط، برقراری در مشکل ها، هیجان کنگر  در ضعف تمرکا، نداشگ  و توج  کاهش مانند مخگلفی موارد

 ها هیجان و رفگار بر کنگر  داشگ  بنابرای  دارند؛ ن ش رفگاری مشکالت افاایش و تحصیلی عملکرد کاهش
 یچ  عوامل ینک ا(. 2015 هاموند،-دارلینگ) دارد مهمی ن ش کودکان تحصیلی عملکرد بر مدرس  محیط در
یط مشارک  هر عامل چ  اندازه اس ، همواره از ح و سهم یا گذارد یم یرتأم آموزان دانش یلیتحص عملکردبر 
 یطیو مح یاز عوامل فرد یا ع طور قطع مجمو ب (. 2010 دیاموند،) اس  هپژوهشگران بود ۀمورد عالق یها
 یسگمهدف هر س ییرد. از سوگذایم یرتأم یلیتحص عملکردبر  اجگماعیو  هیجانی ی،عوامل شناخگ یا

هدف، عملکرد  ی عدم تح ق ا یامخاطبان آن اس . شاخش تح ق  ییسطح توانا یشافاا یان یآموزش
 هیجانی، تنظیم، یمدآاز جمل  تمرکا باال، خودکار یعوامل مگعدد ازاس  ک   یادگیرندگان یلیتحص

 ی ،و مارگال یچ)روزنسگر پذیر می رتأمیاضطراب و تنش  یاانم بودن کمو  ارتباطی-اجگماعی های مهارت
2015.) 

 ریاضیاتو  نوشگ  خواندن، هایزمین  در آموزاندانش آموزشهمچنان  جدید قرن مدارس مسئولی 
 آموزش برای بیشگری مسئولی  ای،یندهطور فاا ب  یراًآنان اس ، اما اخ یلیمنظور بهبود عملکرد تحص ب 

 از یکی(. 2015 همکاران، و یکلرا-شونرتقرار گرفگ  اس  ) مدارس ۀبرعهد کودکان هیجانی و اجگماعی
 هیجانی-یاجگماع شایسگگی و شناخگی هایمهارت رشد در را تعاد  تا اس  تالش در ک  رویکردهایی

 ای ( اس . SEL) 1هیجانی-اجگماعی یادگیری رویکرد کند، ایجاد کنونی زندگی شرایطبراساس  فراگیران
دانش کردن آماده برای 2هیجانی-اجگماعی هایشایسگگی ارت ای هدف با پیش دهۀ دو طو  در رویکرد
 یلۀوس ب  عمدتاً ک  اس  گرفگ  شکل شغلی هایفرص  کسب و همساالن با مناسب تعامل برای آموزان
 .شودمی هدای ( 2012) 3هیجانی-اجگماعیو  تحصیلی یادگیری انجم 

 کسب طریق از اجگماعی-هیجانی هایمهارت یارت ا دنبا  ب  اجگماعی-هیجانی یادگیری رویکرد
 گیری تصمیم و 7روابط مدیری  ،6اجگماعی آگاهی ،5خودمدیریگی ،4خودآگاهی حوزۀ پنج در شایسگگی

                                                 
1. social-emotional learning 
2. social-emotional competencies 
3. Collaborative for Academic and Social-Emotional Learning (CASEL) 
4. self-awareness 
5. self-management 
6. social-awareness 
7. relationship management 



 3                                    دهمزسی ، سال1 پژوهشی، شماره -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 کودکان هدای  ها برنام  ای  هدف (.2015 هیجانی،-اجگماعی و تحصیلی یادگیری انجم ) اس  1مسئوالن 
 موفق اجگماعی و شغلی فردی، بی  شخصی، های حوزه در گسا بار عنوان ب  آن، در ک  اس  مسیرهایی ب 

 مهدکودک از آموزان دانش در هیجانی،-اجگماعی یادگیری حوزۀ در مطالعات از فراتحلیل بررسی یک. باشند
 اجگماعی-هیجانی شایسگگی ت وی  ها آن هسگۀ ک  هایی برنام  در کنندگان شرک  داد نشان دبیرسگان تا

 و تحصیلی، عملکرد اجگماعی، مثب  رفگارهای ها،نگرش عاطفی، و اجگماعی هایناییتوا در بهبود اس ،
 از(. 2011 شلینگر، و تایلور دیمنیکی، وایابرگ،، دورالک) دادند نشان هیجانی و رفگاری مشکالت در کاهش
 بر مرمؤ های برنام  امر در مثب  پیامدهای ب  ک  عواملی از یکی( 2011) همکاران و دورالک دیدگاه

 هایمهارت ب  جاء یک حداقل ها برنام  ای  در ک  اس  ای  شودمی منجر هیجانی-اجگماعی شایسگگی
 مخگلف تجربیات امر بر هیجانی-اجگماعی شایسگگی اولیۀ پایۀ. اس  شده داده اخگصاص اجگماعی یا شخصی

 همچنی  و همساالن با ملتعا و برخورد در کودکان ک  اس  دوره ای  در و گیردمی شکل کودکی دورۀ در
 هایمهارت نوعی ب  منفی و مثب  هیجانی های تجرب  و ها شکس  هیجانی، مشکالت با روشدن روب 

 با اجگماعی روابط مدیری  در کودکان توانایی(. 2020 همکاران، و هوانگ) گیرند فرامی را هیجانی-اجگماعی
 حوزۀ در ها آن عملکرد بر تواند می مشکالت با برخورد در شخصی های هیجان تنظیم همچنی  و همساالن
 با مناسب روابط برقراری در ناتوانی و ها هیجان کنگر  در ضعف رو ای  از. باشد مؤمر تحصیلی و رفگاری

 و اضطراب تجربۀ نفس، عات کاهش اجگماعی، سازگاری کاهش مانند مخگلفی مشکالت بروز در همساالن،
 (.2013 ناندو،فر و بلک) دارد ن ش تحصیلی مشکالت

 و هیجانی رفگاری، های حوزه در کودکان موف ی  در هیجانی-اجگماعی شایسگگی ن ش ب  توج  با
 از یکی و شده واقع توج  مورد کودکان در هیجانی-اجگماعی توانایی کسب بر مؤمر عوامل بررسی تحصیلی،

 دورالک ؛2016 لیکر،-باربوسا و هان هولی توبیاس، اسنو، باکوش،) هایپژوهش براساس مهم مگغیرهای ای 
 هایآموزه و میالد از قبل پنجم قرن ب  آگاهی ذه  اصطالح ریشۀ. اس  2آگاهی ذه ( 2011 همکاران، و

 مثا ، برای) شیء یک دقیق مشاهدۀ یا 4«روش  آگاهی» توان می را آن اصلی معنای ک  گردد برمی 3بودایی
 عل  شناخ  برای آگاهان  توج  و تمرکا(. 2011 بودی،) گرف  درنظر( مادی اشیای و احساسات افکار،

 شامل آگاهی ذه  مبانی. اس  هماهنگ آگاهی ذه  فلسفۀ با هیجانی پذیری انعطاف ایجاد و احساسات
 ت وی  و درونی منابع ایجاد اسگرس، پذیری واکنش بدن، و ذه  ارتباط ادراک، ن ش درمورد اطالعاتی
 سالم  بر را آگاهیذه  مثب  تأمیر ها پژوهش ای ، بر عالوه(. 2003 زی ،-کابات) اس  روان سالم 
 ؛2014 اورت، و النگربرگ بوگلا، برگسما،–ویجر دی وان) اس  داده نشان آموزاندانش هیجانی و اجگماعی
 عملکرد تواند می اجگماعی روابط و ها هیجان تنظیم و کنگر  در ناتوانی(. 2018 کاماروتا، و رنشاو النگ،

                                                 
1. responsible decision making 
2. mindfulness 
3. Buddhist 
4. lucid awareness 
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 کنگر  و مدیری  در مؤمری ن ش آگاهی ذه  دیگر سوی از. کند مواج  جدی چالش با را کودک لیتحصی
 آرنولد، و الیاس) کند کمک تربیگی و تحصیلی اهداف ب  دسگیابی در کودکان ب  تواند می و دارد ها هیجان
 را بینی خوش و یهیجان کنگر  خودآگاهی، همدلی، با آگاهی ذه  مثب  ارتباط مخگلف های پژوهش(. 2006
 روابط و هیجانی های مهارت کسب در کودکان بر تواند می آگاهی ذه  دهد می نشان ک  اند داده نشان
(. 2015 ،دسونیوید و پینگر ،گلدنبرگ فالک، ؛2014 همکاران، و برگسما-ویجر دی وان) باشد مؤمر فردی بی 
 آموزان دانش عملکرد افاایش ب  و دارد منفی ۀرابط همساالن ب  پرخاشگری و افسردگی عالئم با آگاهی ذه 
 تحصیلی حوزۀ بر تواند می ها ویژگی ای . شود می منجر اجگماعی رفگارهای بهبود و اسگرس مدیری  زمینۀ در
 و بوفارد جونا، ؛2016 نوریس، و نوبلا برایان ، تیری، ؛2015 همکاران، و رایکل-شونرت) باشد امرگذار نیا

 (.2013 وایابورد،
 و کاسگلو ؛2016همکاران، و تیری ؛2015 همکاران، و رایکل-شونرت) شده انجام های پژوهش گایجن
 و الئو ؛2013 مر ، و کای  جونا، دورنر، فلور، ،2014 سیما، و شو  ماتیس، اسمی ، کوپر پارکر، ؛2014 الولر،
 ارمی، کیان و سرشار ؛1397 ی،اله و مروتی افراشگ ، یوسفی عایای، ؛2005 هولی، و کرچ ناپولی، ؛2011 هیو،

 داشگ  کودکان هیجانی تنظیم و اجرایی عملکرد بر مثبگی تأمیر تواند می آگاهی ذه  دهد می نشان( 1399
توانایی از و کنند برآورده را خود اهداف بگوانند تا کندمی فراهم چارچوبی کودکان در آگاهی ذه  توانایی. باشد
 خودشان رفگارهای کنگر  و همساالن با روابط بهبود برای نیاز مورد هایمهارت یادگیری در خود های

 شود شناخگی پذیری انعطاف و کاری حافظۀ و توج  بهبود سبب تواندمی آگاهیذه  همچنی . کنند اسگفاده
 (.2019 گیلدنر، و فئوربورن) گذارد می تأمیر مخگلف های حوزه در کودکان عملکرد بر ها ویژگی ای  ک 

 ،(2016) پنگا و ریگا شانکو، بلک، شی ، ،(2017) کورتیس و اسگاتون گیلیگان، کیلگی، ایه پژوهش
 توج  افاایش موجب آگاهی ذه  داد نشان نیا( 2009) اورزچ و لینلی ریان، کاسر، براون، و( 2014) برگ گری 

 و هیجانی هایالی فع از وسیعی دامنۀ بر تواندمی و دهد می کاهش را مخرب رفگارهای شود، می انگیاه و
 با روابط تسهیل منظور ب  ها هیجان تنظیم چگونگی افکار، و ها هیجان شناخ  بنابرای  بگذارد؛ امر اجگماعی
 تأکید. دهد یاری تحصیلی های فعالی  بهبود در را کودکان تواند می یادگیری محیط تنظیم و دیگران
 بهبود و هیجان کنگر  برای را کودکان توانایی بدنی، اسحو و ها هیجان افکار، ب  آگاهان  توج  بر آگاهی ذه 
 تحصیلی عملکرد و هیجانی-اجگماعی شایسگگی در توانند می ها ویژگی ای  ک  دهد می افاایش تمرکا و توج 

 حا  در اما اند، پرداخگ  کودکان هیجانی هایحوزه بر آگاهی ذه  آمار ب  مخگلفی هایپژوهش. باشند امرگذار
 در تحصیلی عملکرد و هیجانی-اجگماعی شایسگگی با آگاهیذه  رابط  درمورد اندکی هایشپژوه حاضر

-اجگماعی شایسگگی ای مؤلف  پنج مد  بر آگاهی ذه  امر ک  پژوهشی اینک  ویژه ب  دارد؛ وجود کودکان
 آزمون یساخگار مد  قالب در را تحصیلی عملکرد و هیجانی-اجگماعی یادگیری انجم  تأیید مورد هیجانی

 درک و حوزه ای  در اطالعات افاایش زمینۀ در حاضر پژوهش نگایج ترتیب بدی . اس  نگرفگ  انجام کند،
 پژوهش. اس  مؤمر کودکان تحصیلی عملکرد بر هیجانی–اجگماعی های شایسگگی و آگاهی ذه  ن ش بیشگر
 با و آگاهی ذه  براساس تحصیلی عملکرد پیشنهادی الگوی آیا ک  کند می بررسی را مسئل  ای  حاضر



 5                                    دهمزسی ، سال1 پژوهشی، شماره -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 .دارد مناسبی برازش ها داده با هیجانی-اجگماعی شایسگگی های مؤلف  گریمیانجی
 

 
 پژوهش یرهایمتغ نیب روابط یمفهوم نمودار. 1 شکل

 1 یۀگو 5 یۀگو 4 یۀگو 3 یۀگو 2 یۀگو

 آگاهيذهن

 خودآگاهي

 تیریمد

 روابط

آگاهي 

 اجتماعي

 یریگمیتصم

 مسئوالنه

 عملکرد

 تحصیلي

2گویۀ   

3گویۀ   

 يتیریخودمد

 علوم

 یاضیر

 یفارس

 یاجگماع

 4 یۀگو 3 یۀگو 2 یۀگو

1گویۀ   

4گویۀ   

 یۀگو
2 

 یۀگو
3 

 یۀگو
4 

 15-11گویۀ 

 5-1گویۀ 

 10-6گویۀ 

4گویۀ   

5گویۀ   

 5 یۀگو

1گویۀ   

 1 یۀگو

5گویۀ   

3گویۀ   

2گویۀ   

 یۀگو
1 

 یۀگو
5 
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 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعۀ
 معادالت الگویابی نوع از و همبسگگی اطالعات، گردآوری روش نظر از و بنیادی هدف نظر از پژوهش روش

 و پسر 11،125) نفر 23،681 حجم ب  ابگدایی دوم دورۀ آموزان دانش شامل نظر مورد جامعۀ. اس  ساخگاری
نمون  شیوۀ ب پسر(  155دخگر و  225) نفر 380 حجم ب  پژوهش نمونۀ ها آن بی  از ک  اس ( دخگر 12،556
 از و ناحی  یک همدان شهر پرورش و آموزش ناحیۀ دو ی ب از ک  صورت بدی . شدند انگخاب ای خوش  گیری
 دورۀ های کالس مدارس، ب  مراجع  با و شد انگخاب تصادفی صورت ب  مدرس  هش  ناحی  آن مدارس بی 
 برای الزم نمونۀ حجم حداقل( 1387) هوم  و( 2010) کالی  نظر ب  توج  با. شدند برگایده ابگدایی دوم

 ازای ب  و نمون  5 حداقل گوی  هر برای) هاگوی  تعداد ب  تر دقیق طور ب . اس  رنف 200 ساخگاری معادالت
 نفر 400 نمون ، ریاش مشکل کردن برطرف برای و( اس  نیاز نمون  360 حداقل حاضر پژوهش گویۀ 72

 نوانع ب  مورد 380 هایداده درنهای  و شد گذاشگ  کنار بودن مخدوش دلیل ب  پرسشنام  20. شدند انگخاب
سؤاالت  با) یلیآزمون عملکرد تحص مدارس، با الزم هماهنگی از پس. گرف  قرار تحلیل مورد نهایی نمونۀ

 یاردر اخگ هیجانی-یاجگماع یسگگیو شا یآگاه ذه  یها ( و پرسشنام تحصیلی پایۀمخصوص هر 
خروج  یارآگاهان  و مع ی رضا ،ورود ب  پژوهش یارکردند. مع یلها اباار را تکم آموزان قرار گف  و آن دانش

 یلو از تحل بود ناقش مورد 20 ک  شد تکمیل پرسشنام  400ب  سؤاالت بود.  ییب  پاسخگو تمایل نداشگ 
 کنار گذاشگ  شد.

 پژوهش ابزار
 (SECQ) 1هیجانی–اجتماعی شایستگی پرسشنامۀ

 های مؤلف  براساس نکودکا هیجانی-اجگماعی شایسگگی ارزیابی برای( 2012) ای و ژو توسط اباار ای 
 ک  دارد گوی  25 م یاس ای . اس  شده تدوی  هیجانی-اجگماعی و تحصیلی یادگیری انجم  پیشنهادی

 پنج هرکدام) مسئوالن  گیریتصمیم و روابط مدیری  اجگماعی، آگاهی خودمدیریگی، خودآگاهی، گانۀ پنج ابعاد
 امگیازبندی «(6) اس  درس  همیش » تا «(1) نیس  درس  اصالً» از لیکرت ای درج  شش طیف در( گوی 
 با چهارم پایۀ آموز دانش 444 روی آن اجرای با را پرسشنام  ای  روایی( 2012) ای و ژو. اس  شده

 ،IFI، 89/0=CFI=89/0) شد فراهم قبو  قابل برازش و کردند بررسی 2تأییدی عاملی تحلیل

48/0=RMSEA، 04/2= χ
2
/df) .مدیری  خودمدیریگی، اجگماعی، آگاهی خودآگاهی، دابعا برای نیا پایایی 

 ای، و ژو) اس  آمده دس ب  76/0 و 71/0 ،73/0 ،77/0 ،72/0 ترتیب ب  مسئوالن  گیری تصمیم و روابط
 احراری، گرگری،بدری) اس  آمده دس ب  79/0 م یاس ای  کل برای کرونباخ آلفای نیا ایران در(. 2012

                                                 
1. Social-Emotional Competencies Questionnaire (SECQ) 
2. confirmatory factor analysis 
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 اعگباریابی کشور داخل در پژوهش اجرای زمان در م یاس ای  اینک  ب  توج  با(. 1397 ،میرنسب و آذر فگحی
 4/0 از کمگر عاملی بار ک  هایی گوی  مرحل  ای  در و گرف  صورت آن روی اکگشافی عاملی تحلیل بود، نشده

 ،(یریگیخودمد مؤلفۀ) 10 و 8 های گوی  ،(خودآگاهی مؤلفۀ) 5 و 2 های گوی  شامل ک  شدند حذف داشگند
 25 و 23 های گوی  و( روابط مدیری  مؤلفۀ) 20 و 19 های گوی  ،(اجگماعی آگاهی مؤلفۀ) 14 و 11 های گوی 

 و بود گوی  س  مؤلف  هر سهم ک  ماند باقی گوی  15 ادام  در. بود( مسئوالن  گیری تصمیم مؤلفۀ)
 روایی از م یاس داد نشان( 1سازه روایی) تأییدی عاملی تحلیل نگایج. شد اجرا آن روی تأییدی عاملی تحلیل
IFI، 94/0=CFI، 91/0=GFI، 051/0 =RMSEA، 11/2 =χ=92/0) اس  برخوردار مناسبی سازۀ

2
/df .)

 آگاهی خودمدیریگی، خودآگاهی، های مؤلف  برای و شد بررسی کرونباخ آلفای روش ب  نیا م یاس پایایی
 .آمد دس ب  84/0 و 86/0 ،90/0 ،78/0 ،81/0 ترتیب ب  مسئوالن  گیریتصمیم و روابط مدیری  اجگماعی،

2هشیاری و توجه آگاهی، ذهن مقیاس
 (MAAS) 

 سنجش منظور ب  ک  اس  شده تشکیل گوی  پاناده از و شده ساخگ ( 2003) ریان و براون توسط اباار ای 
 ت ریباً از ک  اس  یا ن ط  شش لیکرت طیف صورت ب  پرسشنام  گذارینمره. رود می کار ب  آگاهی ذه 

 15 از حاصل امگیازات ک  اس  شکل بدی  گذاری نمره نحوۀ. اس  شده امگیازبندی هرگا ت ریباً تا همیش 
 آلفای براساس آزمون پایایی. بود خواهد 75 حداکثر و 15 امگیاز حداقل و شود می جمع یکدیگر با گوی 

 اباارهای با منفی همبسگگی ب  توج  با نیا سم یا روایی. اس  شده گاارش 87/0 تا 80/0 از کرونباخ
 شده گاارش مناسب خود حرم  و مثب  عاطفۀ سنجش با مثب  همبسگگی و اضطراب و افسردگی سنجش

 و 51/0 افسردگی اباارهای با منفی همبسگگی ب  توج  با نیا م یاس روایی(. 2003 ریان، و براون) اس 
 اس  شده گاارش کافی 43/0 خود حرم  و 36/0 مثب  فۀعاط سنجش با مثب  همبسگگی و 48/0 اضطراب

 در م یاس ای  پایایی و روایی زمینۀ در اندک های پژوهش ب  توج  با(. 1391 فرجام، نیک و زاده ذبیح نجاتی،)
 ،5 ،2 های گوی ) گوی  شش مرحل  ای  در و شد اجرا م یاس روی اکگشافی عاملی تحلیل ابگدا کودکان، حوزۀ

 م یاس روی تأییدی عاملی تحلیل ادام  در. شدند حذف بودند، 4/0 زیر عاملی بار دارای ک ( 14 و 13 ،10 ،8
 ،IFI، 97/0=CFI، 94/0=GFI=96/0) اس  برخوردار مناسبی سازۀ روایی از اباار داد نشان نگایج و شد انجام
042/0 =RMSEA، 28/1 =χ

2
/df .)آمد دس  ب  84/0 آگاهی ذه  برای کرونباخ آلفای حاضر، پژوهش در. 

3تحصیلی عملکرد آزمون
 (APT) 

 توسط سؤالی 32 آزمون ای . شد اسگفاده ساخگ  مح ق تحصیلی آزمون از تحصیلی عملکرد ارزیابی برای
 مطالعات و ریاضی علوم، ،(نوشگ  و خواندن) فارسی دروس مشخصات جدو  تهیۀ از پس( 1400) زاده نبی

                                                 
1. construct validity 
2. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
3. Academic Performance Test (APT) 
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 و عنوان جدو  ب  توج  با و نظر مورد درسی هایکگاب از سؤا   هش درس هر برای. شد ساخگ  اجگماعی
 با نیا زمان هم روایی. شد بررسی مشخصات جدو  تهیۀ با آزمون محگوایی روایی. شد تهی  دروس محگوای
 و آموزش ب  مربوط تحصیلی عملکرد شدۀ تهی  هایآزمون با ساخگ  مح ق آزمون نمرات همبسگگی بررسی
 برای و 49/0 ششم پایۀ ،54/0 پنجم پایۀ ،60/0 چهارم پایۀ برای همبسگگی. شد بررسی مدارس در پرورش

 نیا پایایی. دارد آزمون مناسب روایی از نشان و اس  معنادار 01/0 سطح در ک  آمد دس  ب  56/0 نمون  کل
 پایۀ ،/77 پنجم پایۀ ،75/0 چهارم پایۀ تحصیلی عملکرد برای ک  شد بررسی 1ریچاردسون کودر روش با

 همۀ نمرات جمع ک  بود صورت بدی  آزمون ای  گذاری نمره. آمد دس ب  71/0 کل برای و 72/0 ششم
 .شد محسوب آموز دانش تحصیلی عملکرد معیار دروس،

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 یشد و برااسگفاده  یارو انحراف مع یانگی مانند م یفیتوص یها ها از شاخش داده یلو تحل تجای  منظور ب 

کار گرفگ  شد.  ب  ساخگاری معادالت تحلیلو  یرسونپ یهمبسگگ یآمار یها آزمون ،و برازش مد  یبررس
 .گرف  صورت 8/8 نسخۀ Lisrel و 22 نسخۀ SPSS یافاارها ها با نرم داده یلو تحل ی تجا

 ها یافته
 ارائ  1در جدو   تفکیک ب آن  نگایجک   شد بررسیحاضر  پژوهش نمونۀ شناخگی ی جمع یها شاخش ابگدا
 .اس  شده

 نمونه شناختی جمعیت های شاخص. 1 جدول

  شاخص تعداد درصد

  یجنس پسر 155 79/40

  دخگر 225 21/59

  کل 380 100

  چهارم 133 35

 یلیتحص یۀپا پنجم 140 80/36

  ششم 107 20/28

  کل 380 100

  -  یانگیم اریمع انحراف

 س  پسر 21/10 18/2

  دخگر 42/10 39/2

  کل 36/10 48/2

                                                 
1. Kuder–Richardson 
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پسر  155درصد( و  21/59دخگر ) 225آموز  دانش 380پژوهش حاضر  در، 1جدو   یجبراساس نگا
کل  یسن یانگی و م 42/10دخگران  یسن میانگی ، 21/10پسران  یسن یانگی . مداشگند( شرک  79/40)

 پایۀ( 80/36نفر ) 140چهارم،  یۀدرصد( پا 35) نفر 133 یآموزان مورد بررس سا  بود. از دانش 36/10نمون  
 معادالت تحلیل و پیرسون همبسگگی از ها داده تحلیل برای. بودند ششم پایۀ( 20/28نفر ) 107و  پنجم

 شد اسگفاده یدگیو کش یکج آمارۀ ازپژوهش  مگغیرهای بودن نرما  فرض یشپ برای. شد اسگفاده ساخگاری
 -1+ و 1 ی ب یرهامگغ کشیدگی و کجی میاان) اس  نرما  مگغیرها همۀمرات ن یعتوز داد نشان آن نگایج ک 
 یرهامگغ بی ک  نشان داد  شد بررسی یرسونپ یمسگ ل و وابسگ  با همبسگگ یرهایمگغ ی ب خطی رابطۀ(. بود

ن نشا یجاسگفاده شد ک  نگا 1واتسون-دوربی  آزمون از خطاها اسگ ال  بررسی برای. اس  برقرار خطی رابطۀ
 یبررس یقبو  اس (. برا قابل 5/2تا  5/1 بی  دامنۀ ک  D.W=74/1) داش خطاها  ی ب یاز عدم همبسگگ

 ک  کردیم اسگفاده 3تحمل آمارۀ و( VIF) 2یانساز عامل تورم وار بی  یپ یرهایمگغ ی چندگان  ب خطی هم
ک   اس  2 زیر تحمل آمارۀ یاانو م 5/0 یباال واریانس تورم آمارۀ یرم اد مگغیرها همۀداد در  نشان نگایج

 1/0و تحمل باالتر از  10از  کمگر VIF دامنۀ) اس  مگغیرها بی  خطیعدم هم ۀدهند نشان یرم اد ی ا
 در همبسگگی ماتریس همراه مگغیرها معیار انحراف و میانگی  قبیل از توصیفی های شاخشقبو  اس (.  قابل

 گاارش شده اس . 2 جدو 

 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر و یفیوصت یها شاخص. 2 جدول

 7 6 5 4 3 2 1 معیار انحراف میانگین متغیر

       - 98/2 92/17 خودآگاهی. 1

      - 398/0** 84/2 22/19 خودمدیریگی. 2

 393/0** 12/3 16/19 اجگماعی آگاهی. 3
**302/0 -     

 344/0** 390/0** 28/3 19/17 روابط مدیری . 4
**381/0 -    

 412/0** 474/0** 578/0** 00/3 59/18 مسئوالن  گیری تصمیم. 5
**355/0 -   

 441/0** 68/7 48/57 آگاهیذه . 6
**550/0 

**495/0 **417/0 
**525/0 1  

 359/0** 82/1 63/15 تحصیلی عملکرد. 7
**422/0 

**400/0 
**357/0 

**379/0 
**552/0 1 

01/0>p ** 

 مدیری  اجگماعی، یآگاه یریگی،خودمد خودآگاهی، با آگاهی ذه  شود،می شاهدهم 2 جدو  در ک چنان
و  آگاهی ذه  با تحصیلی عملکرد(. P<01/0) داردمعنادار و  مثب  رابطۀمسئوالن   گیری تصمیم وروابط 
یمروابط و تصم یری مد ی،اجگماع یآگاه یریگی،خودمد ی،)خودآگاه یجانیه-یاجگماع یسگگیشا یها مؤلف 
 بررسی ب  پژوهش هایفرضی  آزمون برای(. P<01/0) اس  معنادار و مثب  رابطۀ ی( دارامسئوالن  گیری

                                                 
1. Durbin Watson 

2. variance inflation factor 

3. tolerance 
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 مورد یساخگار معادالت روش یشنهادی،پ یالگو یابیمنظور ارز اساس ب  ی هم بر. شد پرداخگ  مد  برازش
 ارائ  3آن در جدو   یجنگا ک  دش بررسیمکنون  یرهایآشکار با مگغ یرهایروابط مگغ ابگدااسگفاده قرار گرف . 

 .اس  شده

 پنهان و آشکار متغیرهای بین روابط معناداری سطوح و استاندارد ضرایب. 3 جدول

 t مقدار (β) استاندارد ضریب (S.E) خطا آشکار متغیرهای پنهان متغیر

 15/11** 64/0 48/0 1 گویۀ 

 86/8** 51/0 36/0 3 گویۀ خودآگاهی

 07/6** 35/0 57/0 4 گویۀ 

 58/4** 27/0 62/0 1 گویۀ خودمدیریگی

 43/10** 60/0 76/0 2 گویۀ

 41/13** 77/0 34/0 4 گویۀ

 78/4** 28/0 76/0 2 گویۀ اجگماعی آگاهی

 94/10** 63/0 37/0 3 گویۀ

 02/9** 52/0 68/0 5 گویۀ

 41/5** 32/0 91/0 1 گویۀ روابط مدیری 

 27/16** 93/0 45/0 2 گویۀ

 13/8** 47/0 69/0 3 گویۀ

 82/12** 74/0 28/0 1 گویۀ مسئوالن  گیری تصمیم

 47/5** 32/0 55/0 2 گویۀ

 93/11** 69/0 63/0 4 گویۀ

 87/6** 39/0 81/0 1-3 های گوی  شاخش 

 02/13** 75/0 67/0 4-6 های گوی  شاخش آگاهی ذه 

 95/7** 46/0 70/0 7-9 های گوی  شاخش 

 98/4** 43/0 47/0 علوم لیتحصی عملکرد

 87/3** 79/0 28/0 ریاضی

 52/3** 52/0 82/0 فارسی

 98/4** 34/0 41/0 اجگماعی 

 در پنهان مگغیرهای بی  همبسگگی
 گیری اندازه مد 

 ضریب  (β) اسگاندارد ضریب
 (β) اسگاندارد

 31/0** تحصیلی عملکرد با خودآگاهی 52/0** تحصیلی عملکرد با آگاهی ذه 

 38/0** تحصیلی عملکرد با خودمدیریگی 41/0** خودآگاهی با آگاهی ذه 

 36/0** تحصیلی عملکرد با اجگماعی آگاهی 48/0** خودمدیریگی با آگاهی ذه 

 30/0** تحصیلی عملکرد با روابط مدیری  42/0** اجگماعی آگاهی با آگاهی ذه 

 33/0** تحصیلی عملکرد با الن مسئو گیری تصمیم 37/0** روابط مدیری  با آگاهی ذه 

 - - 45/0** مسئوالن  گیری تصمیم با آگاهی ذه 

01/0>p ** 
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معنادار هسگند  بررسی مورد مد  در پنهان و آشکار مگغیرهای روابط دهد ینشان م 3جدو   نگایج
(01/0>p .) شد سیبرر گیری اندازه مد  در وابسگ  و میانجی بی ، پیش مگغیرهای بی  همبسگگی همچنی .

 نونمک یرهایروابط مگغ یبررس یبرا ادام  در(. p<01/0معنادار هسگند ) یبضرا همۀ ،1جدو   یجنگا مطابق
 ابگدا. شد تحلیل( غیرمسگ یم و مسگ یم)امرات  ساخگاری روابطمربوط ب   یبسپس ضرا و مد  کلی برازش از

 ب  خی مجذور نسب  شاخش رایب .گرف  قرار مدنظر برازش هایشاخش مد ، کلی برازش تعیی  برای
χ) آزادی درجۀ

2
/df )53/2  باشد تر نادیک صفر ب  هرچ در و مناسب 3 از تر کوچک م ادیر ک  آمد دس ب 

 اسگاندارد برازش شاخش ،92/0( GFI) برازش نیکویی شاخش برای. اس  الگو خوب برازش از حاکی
(NFI )93/0 تطبی ی برازش شاخش و (CFI )93/0  باالتر و 90/0 ب  نادیک م ادیر ک  دس  آمدب 
 جذر شاخش میاان. اس  مد  مناسب برازش دهندۀ نشان ک  شود می تل ی قبو  قابل نیکویی برازش عنوان ب 

 دهندۀ نشان کمگر یا 05/0 ب  نادیک م ادیر ک  اس  056/0( RMSEA) ت ریب خطای مجذورات میانگی 
 نشانگر 10/0 از باالتر م دار و اس  ت ریب منط ی خطای گربیان کمگر یا 08/0 م دار و الگو خوب برازش
 بررسی مد  در مگغیرها معناداری سطوح و اسگاندارد روابط ادام  در(. 1387 هوم ،) اس  الگو ردکردن الاام
 .اس  شده ارائ  4 جدو  در آن نگایج ک  شد

 پژوهش متغیرهای بین روابط معناداری سطوح و استاندارد ضرایب. 4 جدول

 t مقدار (β) استاندارد ضریب (S.E) خطا مستقیم ضرایب مسیر

 26/5** 33/0 025/0 خودآگاهی بر آگاهی ذه  امر
 85/6** 43/0 037/0 خودمدیریگی بر آگاهی ذه  امر
 88/5** 37/0 114/0 اجگماعی آگاهی بر آگاهی ذه  امر
 40/5** 34/0 132/0 روابط مدیری  بر آگاهی ذه  امر

 41/4** 28/0 063/0 مسئوالن  گیری تصمیم بر آگاهی ذه  امر
 23/4** 27/0 058/0 تحصیلی عملکرد بر خودآگاهی امر
 98/4** 31/0 218/0 تحصیلی عملکرد بر خودمدیریگی امر
 87/3** 25/0 241/0 تحصیلی عملکرد بر اجگماعی آگاهی امر
 52/3** 23/0 162/0 تحصیلی عملکرد بر روابط مدیری  امر

 37/3** 22/0 076/0 یلیتحص عملکرد با مسئوالن  یریگ میتصم مرا

01/0>p ** 

 های مؤلف  بر آگاهی ذه  مسگ یم امر دهد می نشان 4 جدو  در شده برازش مد  ساخگاری روابط نگایج
 گیری تصمیم و روابط مدیری  اجگماعی، آگاهی خودمدیریگی، خودآگاهی،) هیجانی-اجگماعی شایسگگی
 امر داد نشان نگایج میانجی، مگغیرهای ن ش با ارتباط در همچنی (. p<01/0) اس  معنادار و مثب ( مسئوالن 
 و روابط مدیری  اجگماعی، آگاهی خودمدیریگی، خودآگاهی،) هیجانی-اجگماعی شایسگگی های مؤلف  مسگ یم
 ن ش بررسی برای همچنی (. p<01/0) اس  معنادار و مثب  تحصیلی عملکرد بر( مسئوالن  گیری تصمیم
 روش از تحصیلی عملکرد با آگاهی ذه  بی  ارتباط در هیجانی-اجگماعی شایسگگی های مؤلف  ای واسط 



 ... یستگیشا یها مؤلفه یا نقش واسطه                                                                                                       12

 مخگلف یها نسخ  با و شده  یتدو( 2008) ایه و چریپر توسط ک  2ماکرو ۀبرنام کمک ب  و 1اسگرپ بوت
 .اس  شده گاارش 5 جدو  در آن نگایج ک  شد اسگفاده اس ، سازگار SPSS ااراف نرم

 و آگاهی ذهن بین ارتباط در هیجانی-اجتماعی یادگیری های مؤلفه میانجی نقش بررسی از حاصل نتایج. 5 جدول

 استرپ بوت روش از استفاده با تحصیلی عملکرد
 غیرمستقیم اثر مسیر

 استاندارد
 خطای

 استاندارد
 درصد 95 اطمینان فاصلۀ

 باال حد پایین حد

 041/0 001/0 013/0 08/0 خودآگاهی واسطۀبا  یلیبر عملکرد تحص یآگاه ذهن یرمستقیمغ اثر

 046/0 012/0 009/0 12/0 خودمدیریتی واسطۀبا  یلیبر عملکرد تحص یآگاه ذهن یرمستقیمغ اثر

 آگاهی واسطۀبا  یلیبر عملکرد تحص یآگاه ذهن یرمستقیمغ اثر
 اجتماعی

09/0 011/0 008/0 034/0 

 مدیریت واسطۀبا  یلیبر عملکرد تحص یآگاه ذهن یرمستقیمغ اثر
 روابط

07/0 014/0 011/0 062/0 

 گیری تصمیم واسطۀبا  یلیبر عملکرد تحص یآگاه ذهن یرمستقیمغ اثر
 مسئوالنه

06/0 012/0 005/0 051/0 

 028/0 003/0 015/0 05/0 تحصیلی عملکرد بر آگاهی ذهن مستقیم اثر

 131/0 075/0 011/0 47/0 تحصیلی عملکرد بر آگاهی ذهن کل اثر

 R2   40/0 = F  48/42  = P> 01/0    

05/0p< * 

 مجدد گیری نمون  تعداد و 95 اطمینان سطح. دهدمی نشان را اسگرپ بوت از حاصل نگایج 5 جدو 
 پایی  حد و باال حد م ادیر اگر( 2008) هیا و پریچر نظر براساس. اس  شده گرفگ  درنظر 5000 اسگرپ بوت

 از درصد 40 حدود داد نشان نگایج. اس  معنادار میانجی مگغیر ن ش نشود، صفر شامل( اطمینان فواصل)
. اس  تبیی  قابل هیجانی-اجگماعی شایسگگی های مؤلف  و آگاهی ذه  توسط تحصیلی عملکرد واریانس
-اجگماعی شایسگگی های مؤلف  بر آگاهی ذه  مسگ یم امر داد نشان 3 جدو  نگایج مسگ یم، امرات درمورد
 عملکرد بر هیجانی-اجگماعی-شایسگگی های مؤلف  مسگ یم امرات همچنی  و( میانجی مگغیرهای) هیجانی
 و شد بررسی تحصیلی عملکرد بر آگاهی ذه  غیرمسگ یم امرات ادام  در(. p<01/0) اس  معنادار تحصیلی
 عملکرد بر آگاهی ذه  غیرمسگ یم رام شد مشخش( درصد 95 اطمینان فاصلۀ) اسگرپ بوت نگایج براساس
 غیرمسگ یم امر. اس  معنادار 041/0 و 001/0 اطمینان ۀفاصل با( β= 08/0) خودآگاهی طریق از تحصیلی

 معنادار 046/0 و 012/0 اطمینان ۀفاصل با( β= 12/0) خودمدیریگی طریق از تحصیلی عملکرد بر آگاهی ذه 
 اطمینان ۀفاصل با( β= 09/0) اجگماعی آگاهی طریق از تحصیلی دعملکر بر آگاهی ذه  غیرمسگ یم امر. اس 
 07/0) روابط مدیری  طریق از تحصیلی عملکرد بر آگاهی ذه  غیرمسگ یم امر. اس  معنادار 034/0 و 008/0

=β )از تحصیلی عملکرد بر آگاهی ذه  غیرمسگ یم امر و اس  معنادار 062/0 و 011/0 اطمینان ۀفاصل با 
  مسگ یم امر. اس  معنادار 051/0 و 005/0 اطمینان ۀفاصل با نیا( β= 06/0) مسئوالن  گیری تصمیم طریق

                                                 
1. bootstrap 

2. macro 
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 درنهای . اس  معنادار 028/0 و 003/0 اطمینان ۀفاصل با( β= 06/0) تحصیلی عملکرد بر آگاهی ذه 
 131/0 و 075/0 اطمینان ۀفاصل با( β= 47/0) تحصیلی عملکرد بر آگاهی ذه  کل امر داد نشان نگایج

 امرات ،(52/0 معاد ) 2 جدو  در تحصیلی عملکرد و آگاهی ذه  بی  شده مشاهده همبسگگی و بود معنادار
. کند می تأیید را هیجانی-اجگماعی شایسگگی های مؤلف  طریق از تحصیلی عملکرد بر آگاهی ذه  غیرمسگ یم

 و آگاهی ذه  بی  جائی یانجیم ن ش ،هیجانی اجگماعی شایسگگی های مؤلف  دهد می نشان نگایج ای 
 اس  شده ارائ  2 شکل در حاضر پژوهش ۀشد برازش الگوی. دارند تحصیلی عملکرد

 های مؤلفه گری میانجی با آگاهی ذهن و تحصیلی عملکرد بین روابط معناداری سطوح و استاندارد ضرایب. 2 شکل

 هیجانی-اجتماعی شایستگی

ذهن 

 آگاهي

یریمد

 ت

 روابط

 آگاهي

 اجتماعي

 خودآگاهي

تصمیم 

گیری 

مسئوال

 

 عملکرد

 تحصیلي

 يتیریخودمد

**37/0 

**43/0 

**34/0  

**28/0 

**27/0 

**31/0 

**20/0 

**23/0 

**22/0  

 علوم

 ریاضی

 یفارس

 یاجگماع

3 یۀگو 2 یۀگو 1 یۀگو  

 5 یۀگو 3 یۀگو 2 یۀگو

 2 یۀگو

 یۀگو
4 

 5 یۀگو 4 یۀگو

 یۀگو
1 

 یۀگو
2 

 ی گو
7-9  

 ی گو
1-3  

 ی گو
4-6  

4گوی    

1  یگو  

3 ی گو  

**69/0 

**32/0 

**74/0 

**34/0 

**64/0 

**47/0 **93/0 **32/0 

**52/0  **63/0  **28/0  

**51/0  

**35/0  

**39/0  

**75/0  

**46/0  **52/0 

**79/0 

**43/0 

**77/0 
**60/0 

**27/0 

**33/0 

01/0>p 
** 
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 گیری نتیجه و بحث
 گریمیانجی با آگاهی ذه  براساس تحصیلی عملکرد تبیی  پیشنهادی مد  ررسیب حاضر، پژوهش هدف
 داد نشان پژوهش های یافگ . بود پژوهش در آمده دس  ب  های داده با هیجانی-اجگماعی شایسگگی های مؤلف 
 آگاهی  ذه داد نشان مد  در مگغیرها بی  روابط بررسی نگایج. رددا مناسبی برازش ها داده با پیشنهادی مد 

 خودمدیریگی، خودآگاهی، های مؤلف  با) هیجانی-اجگماعی شایسگگی میانجی مگغیر با تحصیلی عملکرد و
 .دارد معناداری ارتباط( مسئوالن  گیری تصمیم و روابط مدیری  اجگماعی، آگاهی

 وجود یمعنادار ارتباط خودآگاهی ای واسط  ن ش با تحصیلی عملکرد و آگاهی ذه  بی  داد نشان نگایج
 ،(2014) برگ گری  ،(2016) همکاران و شی  ،(2020) همکاران و هوانگ های پژوهش با یافگ  ای . دارد

 نظر براساس یافگ  ای  تبیی  در. اس  همسو( 2011) همکاران و دورالک ،(2009) همکاران و براون
 با آشنایی و خود یها هیجان اکگشاف و توصیف برای فردی توانایی گف  توان می( 2014) برگ گری 
 ها، هیجان آوردن سطح ب  و تسهیل با خوداکگشافی،. هسگند خودآگاهی در کلیدی عنصر دو ذهنی های ارزش
 ک  آنجا از. دارد را خود درونی حاالت و خود از عمیق آگاهی و شناخ  در سعی فرد ها، انگیاه و ها ارزش
 آگاهی ذه  شکل، ای  ب  کند، می فعا  فرد در را اه ارزش با آشنایی و درونی جوی جس  آگاهی ذه  فرایند
 های مهارت ،(2011) همکاران و دورالک نظر طبق. باشد داشگ  مؤمر ن ش خودآگاهی افاایش در تواند می

 ک  افرادی و دارند ارتباط اضطراب و اسگرس مثل منفی رفگارهای کاهش با ها هیجان کنگر  و شناسایی
 بر آن امرات و کنند می عمل بهگر ها هیجان و رفگارها مدیری  در دارند االتریب هیجانی-اجگماعی هایمهارت
 تواند می هیجانی هایفعالی  داده اس  نشان کودکان روی مطالعات سویی از. اس  مثب  تحصیلی های حوزه

 گف  انتو می اساس ای  بر .(2013 دیاموند،) بگذارد امر اس  حافظ  و یادگیری مسئو  ک  مغا از بخشی بر
 ای  و شود می خودش درون از فرد آگاهی افاایش سبب حا ، لحظۀ ب  توج  و تمرکا باالرفگ  با آگاهی ذه 

 مثب  میانجی ن ش ترتیب بدی . دارد مثب  تأمیر یادگیری نیاز مورد مخگلف هایمهارت بر خودآگاهی افاایش
 .س ا تبیی  قابل تحصیلی عملکرد و آگاهی ذه  ارتباط در خودآگاهی

 ارتباط خودمدیریگی میانجی مگغیر با تحصیلی عملکرد و آگاهی ذه  بی  داد نشان پژوهش نگایج 
 هیو و الئو و( 2014) الولر و کاسگلو ،(2015) همکاران و رایکل-شونرت های پژوهش. دارد وجود معناداری

 الولر و کاسگلو ژوهشپ راسگای در نیا یافگ  ای  تبیی  در. اس  همسو حاضر پژوهش یافگۀ با( 2011)
 تنظیم خود، توج  بهگر گسگرش برای کودک ب  کمک با توانند می فکری های تمری  گف  توان می( 2014)

 هیجان یک ک  کند نمی تالش آگاه ذه  فرد یک. کنند کمک بیشگر، ب  او خودکنگرلی و ها هیجان بهگر
 بازتابی واکنش یک آگاه ذه  فرد. کند اجگناب هیجان آن از یا کند دور خود از دهد، تغییر را سخ 

 را سخ  هیجان یک تواند می بهگر فرد ترتیب ای  ب  دهد. می نشان تجرب  یک م ابل در تر مسئوالن 
 آگاهی ذه  اگر اما کند، احساس را وسوس  یک اس  ممک  آگاهذه  کودک یک مثا  برای کند؛ مدیری 
 بلندمدت اهداف بر خودمدیریگی، مهارت از اسگفاده با ها، وسوس  رب تمرکا جای ب  تواندمی باشد، داشگ  باالیی
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 دارند ها چالش با شدن مواج  و تکالیف انجام برای بیشگری انگیاۀ آموزان دانش حال ، ای  در. کند تمرکا خود
 تأمیر تح  را ها آن تحصیلی عملکرد درنهای  ک  کنند توج  تحصیلی بلندمدت اهداف ب  توانند می بهگر و

 های جنب  از یکی ک  را شناخگی کنگر  تواند می آگاهی ذه ( 2014) الولر و کاسگلو نظر طبق. دهد می قرار
 قادر را فرد و شود می لحظ  از فرد آگاهی سبب آگاهی ذه . بخشد بهبود اس  خودمدیریگی و توج  مهم
 بهبود موجب و شود اهنگهم مؤمر و احساسی های وضعی  در تغییرات با ماهران  شکلی ب  تا سازد می

 نیا احساسی های موقعی  ب  یافگ  افاایش آگاهی. شود می خودمدیریگی افاایش درنگیج  و اجرایی عملکردهای
 درنهای  و کند می پیدا نمود مؤمر یاه هیجان تنظیم با حال  ای  ک  شود می شخصی کنگر  افاایش سبب
 پیشرف  ۀواسط ب  تواند می آگاهی ذه  بنابرای  ؛اشدب مؤمر کودکان در خودمدیریگی بهبود در تواندمی

 .باشد ارتباط در تحصیلی عملکرد با خودمدیریگی،
 ارتباط اجگماعی آگاهی میانجی مگغیر با تحصیلی عملکرد و آگاهی ذه  بی  داد نشان پژوهش دیگر ۀیافگ
 و هوانگ ،(2015) مکارانه و رایکل-شونرت های پژوهش های یافگ  با نگیج  ای  ک  دارد وجود معنادار

-شونرت نظر براساس. اس  همسو( 2013) فرناندو و بلک و( 2013) همکاران و فلور ،(2020) همکاران
 با او درگیرشدن و فرد اجگماعی مگفاوت های وضعی  در فرد تجرب  با آگاهی ذه  ،(2015) همکاران و رایکل
 ب  تواند می اعگماد، و پذیرش صبر، بر آن تأکید و آگاهی ذه  مبانی ب  توج  با. دارد ارتباط دیگران با همدلی
 کند می کمک فرد ب  همچنی  ها ویژگی ای . دهند نشان شف   و همدلی دیگران با ک  کند کمک کودکان

 ک  آورد می وجود ب  را شرایطی آگاهی ای . دهد وفق نیا دیگران با را خود ک  کند تمرکا خود بر تنها ن  ک 
 پژوهش. کند تجرب  را شف   و همدلی شکل، ای  ب  و بنگرد دیگران ب  قضایا دیدگاه از اس  نیاز فرد

 دارد. اشاره تحصیلی عملکرد و اجگماعی آگاهی بی  مثب  ارتباط ب  نیا( 2011) همکاران و دورالک
 از ب مث مگ ابل تأمیر در مهمی ن ش ها آن رفگارهای درک و دیگران های هیجان از آگاهی ک  صورت بدی 

 اس ؛ مثب  رابطۀ یادگیری دارای و تحصیلی عملکرد با صمیمی و همدالن  فضای ایجاد و دارد همساالن
 .باشد داشگ  کودکان تحصیلی عملکرد در مؤمری ن ش تواند می اجگماعی آگاهی واسطۀ ب  آگاهی ذه  بنابرای 

 ارتباط روابط، مدیری  انجیمی مگغیر با تحصیلی عملکرد و آگاهی ذه  بی  داد نشان پژوهش نگایج
 و کاسگلو ،(2015) همکاران و فالک هایپژوهش ب  توان می یافگ  ای  همسوبودن در. دارد وجود معناداری

 ارتباطی های مهارت( 2016) همکاران و شی  دیدگاه از. کرد اشاره( 2016) همکاران و شی  و( 2014) الولر
 تضادهای آمیا صلح حل و دیگران، با داشگ  همکاری ؤمر،م رابطۀ نگهداری و ایجاد در توانایی شامل
 م ابل، برقراری فرد های حرف شنیدن بدون. دارند مؤمر دادن گوش ب  نیاز ها مهارت ای  همۀ. اس  فردی بی 
 روابط مدیری  افراد، بی  در منط ی های مکالم  از نکردن با اسگفاده. نیس  پذیر امکان منط ی مکالمۀ یک
 بر تکی  با باشد، برخوردار آگاهی زیادی ذه  از فرد ک  درصورتی ترتیب بدی  .شد خواهد دهپیچی بسیار

 پذیرش و صبر داشگ  دیگران، و خود درک توانایی حا ، بر تمرکا و توج  مانند آن از حاصل های توانایی
 نظر طبق. کند عمل بهگر آن مدیری  در و کند درک بهگر را اطراف محیط و دیگران با خود روابط تواند می

 مگفاوت شکلی ب  را مؤمر دادن گوش تا کند می کمک کودک ب  آگاه ذه  تفکر ،(2010) همکاران و فالک
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 روابط مدیری  توانایی از آموزان دانش وقگی بنابرای  دارد؛ مؤمری ن ش روابط مدیری  در شیوه ای  و بیاموزد
 را منفی رفگارهای مثب  بازخورد ای  گیرد. می گراندی از بهگری بازخورد برخوردارند، مناسبی فردی بی 

 .باشد داشگ  مثبگی امر کودکان تحصیلی و هیجانی عملکرد بر تواند می و دهد می کاهش
 گیری تصمیم میانجی مگغیر با تحصیلی عملکرد و اگاهی ذه  بی  دهد می نشان پژوهش پایانی یافگۀ
 و پارکر ،(2015) همکاران و فالک های پژوهش نگایج با گ یاف ای . دارد وجود معناداری رابطۀ مسئوالن 
 ک  کند می اشاره خود پژوهش در( 2014) برگ گری . اس  راسگا هم( 2014) برگ گری  و (2014) همکاران
 گاارش و مشاهده توانایی ت وی  از اسگفاده با را مسئل  حل یا مسئوالن  گیری تصمیم آگاهی ذه  افاایش
 فرایند از را سوگیری قضاوت، بدون مشاهده، توانایی. کند می تر عمیق کردن وتقضا بدون واقعی ،
 داشگ  توج  و آگاهی براساس اخالقی هایی انگخاب ک  سازد می قادر را فرد و کند می حذف گیری تصمیم
 مشاهده رویداد، دسگکاری یا قضاوت برای تالش بدون را رویدادها فرد آگاه، ذه  موقعی  یک در. باشد
 ساده طور ب  ارزیابی، یا م ایس ، تحلیل، هیچ بدون رویداد، یا تجرب  یک دهد می اجازه آگاهی ذه . کند می
 را فرد توانایی آن، درمورد داوری پیش و قضاوت عدم و پدیده یک عمیق درک و مشاهده. شود مشاهده ف ط
 براساس ک  هایی انگخاب اساس ای  بر. دهد می افاایش مسئوالن  گیری تصمیم و جانب  هم  بررسی برای

 ایجاد ک  کردند اشاره نکگ  ای  ب  نیا( 2014) همکاران و پارکر. دارند بهگری نگایج باشند، آگاهی و شناخ 
 افاایش سبب بگیرند، دس  ب  را خود آموزش زمینۀ در گیری تصمیم مسئولی  آموزان دانش اینک  برای زمین 

 درگیری و انگیاه ویژگی، ای . شود می کالسی های بحث در  شرک و کالس در ها آن بیشگر همکاری
 ک  آموزانی دانش دادند نشان نیا( 2015) همکاران و فالک. کند می بیشگر را کالس فعالی  در آموز دانش

 سطوح ب  سا  طو  در کالس، و تحصیل بر ها آن تمرکا دهند، می گاارش را بیشگری مسئولی  پذیرش
 زیرا اس ؛ تبیی  قابل تحصیلی عملکرد بر غیرمسگ یم طور ب  آگاهی ذه  ن ش رای بناب رسد؛ می باالتری
 نشان را باالتری تحصیلی عملکرد شوند، می تشویق مسئوالن  گیری تصمیم ب  آموزان دانش ک  زمانی
 .دهند می

 قضاوت عدم و پذیرش توج ، مانند آگاهیذه  هایویژگی ،(2015) مارگالی  و روزنسگریچ نظر براساس
 شایسگگی افاایش و پذیریمسئولی  احساس بر توانند می و هسگند مؤمر دیگران با مؤمر روابط برقراری در

 برخوردارند، باالتری آگاهیذه  از ک  کودکانی رسد می نظر ب  بنابرای  شوند؛ واقع مؤمر هیجانی-اجگماعی
 ای  ک  شود می مشاهده بیشگر ها آن در مثب  هیجانی هایشایسگگی و اجگماعی رفگارهای بهبود و افاایش
 آگاهی ذه  گف  توان می طورکلی ب . باشد امرگذار تحصیلی های فعالی  بهبود در تواند می مثب  های ویژگی

 و مدرس  محیط در فردی بی  و هیجانی رفگارهای از وسیعی ۀدامن بر هاهیجان ۀآگاهان شناخ  و تمرکا با
 و تحصیلی هایفعالی  تسهیل موجب اجگماعی و هیجانی رفگارهای بر ب مث تأمیر با و اس  مؤمر کالس
 و خانواده عاطفی جو مگغیرهای نکردن کنگر  ،حاضر پژوهش های محدودی  از. شود می کودکان در آموزشی
 کودکان تحصیلی عملکرد و هیجانی-اجگماعی شایسگگی بر توانند می مگغیرها ای  ک  بود کودکان هوش
 اهمی  ب  توج  با. شوند کنگر  آینده های پژوهش در مگغیرها ای  شود می پیشنهاد ترتیب بدی  .باشند مؤمر
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 پیشنهاد کودکان تحصیلی عملکرد بر مثب  تأمیر و هیجانی مشکالت کاهش در هیجانی-اجگماعی شایسگگی
 ایسگگیش رشد برای مناسب های فعالی  و ها موقعی  تحصیلی های فعالی  و مطالب کنار در شود می

 آگاهی ذه  ن ش و پژوهش نگایج ب  توج  با همچنی . شود فراهم مدارس در نیا کودکان هیجانی-اجگماعی
 آگاهی ذه  بر مبگنی های برنام  شود می پیشنهاد اجگماعی و هیجانی رفگارهای بهبود و تحصیلی عملکرد در

 .گیرد قرار توج  مورد ابگدایی مدارس در ،کودکان با مگناسب

 منابع
 ب ر  هیج انی -اجگم اعی  ی ادگیری  ۀبرنام   ت أمیر (. 1397. )م. م میرنسب، و ،.ا آذر، فگحی ،.غ احراری، ،.ر گرگری،بدری

 ۀنش ری . س  ا  شهرس گان  ابگ دایی  پ نجم  پس ر  آم وزان  دان ش  ۀمدرس از رضای  و اجگماعی-روانی های شایسگگی
 .1-12 ،(3)11. پاشکی علوم در آموزش راهبردهای

 و منف ی  و مثب    عواط ف  ب ر  آگ اهی  ذه  آموزش امر(. 1397. )ط ،الهی و ،.ذ مروتی، ،.م افراشگ ، یوسفی ،.ر عایای
 .39-58 ،(1)9 .شناخگی روان کاربردی های پژوهش ۀفصلنام. زمان طو  در تغییرات بررسی: عاطفی پیچیدگی

 ش ده  خ ودتنظیم  یادگیری بینی یشپ در روانی بهایسگی و آگاهی ذه  سهم تعیی (. 1399. )ف ارمی، کیان و ،.م سرشار،
 .83-92 ،(3)11 .شناخگی روان کاربردی های پژوهش ۀفصلنام. دانشجویان در

 ه ای  مؤلف    ب ر  غیرحض وری  و حض وری  روش دو ب    آگاهی ذه  امربخشی م ایسۀ و بررسی(. 1400. )ص زاده، نبی
 دکگ رای  رس الۀ . تحص یلی  عملک رد  بین ی  پ یش  م د   طراح ی  و تحصیلی عملکرد و هیجانی-اجگماعی یادگیری

 .همدان سینا، بوعلی دانشگاه ،تربیگی شناسی روان
. انگخ ابی  و پای دار  توج    کارکردهای و آگ اهی ذه   ب ی  ۀرابط(. 1391. )ر. م فرجام، نیک و ،.ع زاده، ذبیح ،.و نجاتی،

 .31-42 ،(2)2. رفگ اری و ش ناخگی عل وم های پژوهش
 .سم : تهران .لیار  افاار نرم کاربرد با ساخگاری معادالت یابی مد (. 1387. )ع. ح هوم ،
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