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  چكيده
 ه عنوان حضور ذهن وبودن در اكنون به صورت هدفمند وخودكارآمدي به عنوان باور به توانمندي خود و ذهن آگاهي ب :سابقه و هدف

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه خودكارآمدي و ذهن  البته نشخوارفكري افراد دارد. خالي از قضاوت نقش مهمي برافسردگي و
  .آگاهي با نشخوارفكري است

گيري در دسترس انتخاب شدند. به صورت نمونهدانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود  380 ،در اين پژوهش توصيفي :يسروش برر
) 2004هاي ذهن آگاهي كنتاكي ( ) و مهارت1386)، سياهه نشخوار فكري (1982پرسشنامه خودكارآمدي شرر (ها، ابزار گردآوري داده

مستقل و رگرسيون  دوگروه tوآزمون ضريب همبستگي پيرسون وآزمون  SPSSآوري با استفاده از نرم افزار ها پس از جمعبود. داده
  . تحليل شدند خطي براي پيش بيني

يعني با شت، منفي وجود دا داريرابطه معن و همچنين بين ذهن آگاهي و نشخوار فكري بين خودكارآمدي ونشخوار فكري :هايافته
ولي بين خودكارآمدي و  ؛شدفكري كاسته مي از نشخوار 21/0 به ميزان و با افزايش ذهن آگاهي 23/0 افزايش خودكارآمدي به ميزان

. بين خودكارآمدي فتيايعني با افزايش يكي ديگري نيز افزايش مي شت،مثبت وجود دا داريرابطه معن 56/0ذهن آگاهي به ميزان 
 . تحت تاثيرشتدار وجود ندايولي بين ذهن آگاهي و نشخوارفكري آنان تفاوت معنشت، دار وجود دايزنان و مردان دانشجو تفاوت معن

تقريبا  وشت فكري دا خودكارآمدي تاثير معكوسي بر نشخوار ،ضمندر  .خودكارآمدي نيز متغير ذهن آگاهي از رگرسيون خارج شد
 . ردك از واريانس نشخوار فكري را تبيين مي 08/0

توانم، از نشخوار ن ميدرك اكنون بدون قضاوت و باور م زندگي هدفمند و آگاهي از طريق ذهن و با افزايش خودكارآمدي :گيرينتيجه
 .شودمي است پيشگيري احساس ناتواني  و از جمله افسردگي فكري كه ريشه بسياري از مسايل و مشكالت روانشناختي

  .دانشجويان فكري، خودكارآمدي، ذهن آگاهي، نشخوار واژگان كليدي:
  

  1مقدمه
ها در طول زمان براي نظم بخشيدن به حـاالت روانـي و    انسان

انـد و   خود، راهبردهاي زيادي را مورد توجـه قـرار داده  رفتاري 
هــايي را بــه منظــور تنظــيم وضــعيت عــاطفي و  آگاهانــه روش
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هـا را از   اند. آدمي بعضي از اين روشرفتاري خود به كار گرفته
طريق تجربه شخصي و به صورت آزمايش و خطا و بعضي ديگر 

هـا فـرا    هـا و نوشـته  را ازطريق آموزش والدين، ديگران، كتـاب 
گيرد. نگـاهي گـذرا بـه بسـياري از رفتارهـاي افـراد نشـان         مي
دهد كه عامل مهم در تعيين رفتارهاي مرتبط با سـالمت و   مي

). خودكارآمـدي  1ي آنهاسـت (  خطر راهبردهاي مورد استفاده
يكي از اين راهبردهاست كه منعكس كننده احساس كنترل بر 

 
Original 
Article 

 


