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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 
role of mindfulness and psychological well-being 
in predicting self-regulated learning. This study 
was an applied research using descriptive, cross-
sectional, and regression methods of analysis. The 
statistical population of the study included all 
students of Islamic Azad University of Science 
and Research during the second semester of 2015-
2016 academic year. The proper size of the sample 
was determined using the Cochran formula, and it 
was 384. The participants were selected using the 
cluster sampling method. Following the removal 
of invalid answers, 302 cases (200 male 
participants, and 102 female participants) 
remained to be analyzed. The scales used in the 
study were Ryff Psychological Well-being 
Questionnaire (PWB), Baer Mindfulness 
Questionnaire (FFMQ), and Pintrich Self-
Regulated Learning Strategies Questionnaire 
(MSLQ). Findings indicated that there was a 
significant positive relationship between 
mindfulness and psychological well-being with 
self-regulated learning (p<0.01). The results of 
analysis also showed that the components of lack 
of reaction to internal experience, positive 
relationships with others, and personal growth 
were able to predict self-regulated learning (p 
<0.05). Based on the findings, it can be concluded 
that improvement in mindfulness and 
psychological well-being can positively affects 
self-regulated learning in students.  
Keywords: Mindfulness, Psychological Well-
being, Self-Regulated Learning  
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 مقدمه

قدری ویژه در زندگی امروزی بهترین فعالیت بشر در جهت رشد و تکامل است. اهمیت یادگیری بهمهم ،یادگیری
تواند عالوه بر ایجاد سرخوردگی، ناامیدی، افسردگی می ،زندگی تحصیلی دانشجویانست که مشکالت در ا باال

(، موجب به خطر افتادن آینده شغلی و سالمت فردی 2019 اجوی، دراکوپ، زاچاریاس، بینت و باند،و اضطراب )
شناختی، انگیزشی عنوان مشارکت فرابه ،یادگیری خودتنظیم شده(. 1396جانی، زنگبار و لیوار)حسنیها شود آن

هایی مانند مستلزم داشتن مهارت و (2002یادگیری نقش اساسی دارد )زیمرمن،  فرآینددر ، و رفتاری افراد
که هسته اصلی  طوری(. به2016زا است )البادارین، ویژه در شرایط استرسها بهتنظیم احساسات و هیجان

توانایی تنظیم  ،آگاهیذهن در واقع (.2017و دورجی، خودتنظیمی، خودآگاهی و تنظیم هیجانات است )کانهون 
معنای آگاه بودن از افکار، به ،به زبان ساده آگاهیذهن(. 2015کلوسکی، سیهیجانات همراه خودآگاهی است )ام

شود که دو عنصر اساسی حضور در زمان رفتار، هیجانات و احساسات است و شکل خاصی از توجه محسوب می
با حضور  ،آگاهیذهنواقع  شود. درها را شامل میها و واکنشدادها، کنشنکردن در مورد رخاکنون و قضاوت 

های در زمان حال و آگاهی از افکار، رفتار، هیجانات و احساسات، افراد را از سمت انجام رفتارها و واکنش
روسر، دهد )رفتار سوق میسمت تنظیم و تعدیل هیجانات و های درونی بهازحد به تجربهخودکار و توجه بیش

باال با عملکردهای  آگاهیذهنموجب شده است  ،رسد همین مکانیسمنظر می(. به2012، اسکینر، بیرز و جنینگیز
(. در برخی مطالعات نیز 2019تحصیلی مانند پیشرفت تحصیلی همبستگی باال نشان دهد )کابالرو و همکاران، 

کننده توانایی باال در مدیریت و تنظیم هیجانات بینیپیش ،باال آگاهیذهناند که محققان به این نتیجه رسیده
( و افراد 2017، من، مدیروس و رامپیسدلگان؛ 2018، دیالفونته، ماناس، فرانکو، کانگاس و سوریانواست )

توانند مهارت و افراد در صورتی می ،(. از طرفی2018در یادگیری عملکرد بهتری دارند )لین و مای،  ،آگاهذهن
استفاده قرار دهند که از بهزیستی روانی کافی برخوردار باشد )بالکیس و مورد توانایی خود را در جهت یادگیری

( حضور شش عامل پذیرش خود، 1995) و کیس شناختی ریفاساس مدل بهزیستی روانبر (.2016دورو، 
معنای سالمتی بت با دیگران، تسلط بر محیط و خودمختاری بههدفمندی در زندگی، رشد شخصی، روابط مث
آموزان پیوند مستقیم با (. بهزیستی و سالمت روان دانش1398است )روحانی، جان بزرگی، احدی و بلیاد، 

 هنوعی در مراحل چرخمسئله رفتاری دارد. مفاهیمی که بهمفاهیمی همچون تحلیل تکلیف، درگیری و حل
نگری، مثل تحلیل تکلیف، پیش ههای مرحلطور مثال، فعالیت( قرار دارند. به2002زیمرمن ) یادگیری خودتنظیم

های تفکر و سالمت روان مرتبط است. ها و مهارت( با استراتژی2002ریزی )زیمرمن، گذاری و برنامههدف
رغم اهمیت است. علیشناختی با خودتنظیمی رابطه گزارش کرده ( بین سالمت روان2018) ساندهو و ضرابی

یادگیری مانند خودتنظیمی، مطالعات اندکی که در این زمینه  ،شناختی در عملکردهای کلیدیبهزیستی روان
اساس نظریه ریف بر شناختیبه ابعاد سالمت جسمانی پرداخته است و ابعاد بهزیستی روان ،صورت گرفته است

های که بین تنظیم هیجانات یا خودتنظیمی در حوزه بررسی نشده است. همچنین هرچند مطالعاتی وجود دارد
، من، مدیروس و رامپیسدلگان؛ 2018، و همکاران دیالفونتهرابطه نشان داده است ) آگاهیذهنسالمت با 
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ای یافت نشد. با توجه مطالعه ،یادگیری خودتنظیم شدهبا  آگاهیذهندر خصوص ارتباط مستقیم بین  .(2017
های مختلف زندگی به همبستگی باال بین خودتنظیمی تحصیلی و اهمیت توانمندی تحصیلی در جنبه

های مرتبط با این متغیر از ضروریات تحقیقات امروزی است؛ بنابراین دانشجویان بررسی و شناسایی مؤلفه
یادگیری بینی شناختی در پیشو بهزیستی روان هیآگاذهنهای با هدف بررسی نقش مؤلفه ،مطالعه حاضر

 های مطالعه در زیر ارائه شده است. در بین دانشجویان صورت گرفت. فرضیه خودتنظیم شده
 .کنندبینی میرا پیش یادگیری خودتنظیم شده آگاهیذهنشناختی و : بهزیستی روانفرضیه اصلی

 های فرعیفرضیه
 .رابطه وجود دارد یادگیری خودتنظیم شدهشناختی و بین بهزیستی روان -1
 .رابطه وجود دارد یادگیری خودتنظیم شدهو  آگاهیذهنبین  -2

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع مطالعات توصیفی بود که با 
آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات طرح همبستگی صورت گرفت. جامعه 

برای جامعه با حجم  ،اساس فرمول کوکران که در زیر آمده استبر 1394-95تهران در نیمسال دوم سال 
 نفر در نظر گرفته شد.  384نامشخص حجم نمونه برابر با 

 
Z 96/1= , p=q= 5/0 , d 05/0=  

دانشکده  3های دانشگاه، از بین دانشکده .ای صورت گرفتای چندمرحلهخوشهگیری به روش تصادفی نمونه
علوم انسانی، فنی و مهندسی و منابع طبیعی و از هر دانشکده سه کالس به شیوه تصادفی انتخاب شدند و با 
در نظر گرفتن مالحظات اخالقی از دانشجویان خواسته شد در مطالعه شرکت کرده و در صورت تمایل 

دلیل مخدوش یا نامعتبر بودن پرسشنامه و نداشتن نفر به 72نفر  384میان  ها را تکمیل کنند. ازنامهپرسش
نفر برای تحلیل باقی ماند.  302داده مربوط به تعداد  ،معیارهای ورود به مطالعه حذف شدند و در نهایت

، تمایل به همکاری، عدم ابتال 35تا  20شدند: داشتن سن بین معیارهای ورود به مطالعه شامل موارد زیر می
صورت گروهی و در حضور محقق تکمیل به هاشناختی. پرسشنامهبه بیماری شدید جسمانی یا مشکالت روان

ها را بدون نام تکمیل کنند. جهت ارزیابی پرسشنامه ،کنندگان خواسته شدرمانگی از شرکتد و جهت حفظ محش
تحصیلی، مقطع تحصیلی، سابقه کنندگان عالوه بر پرسشنامه جمعیت شناختی )سن، جنسیت، رشته شرکت

 سابقه بیماری( از ابزارهای زیر استفاده شد: و درمانیروان
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 ابزار سنجش
و  ریف این پرسشنامه توسط: (PWBR) 1شناختی تجدید نظر شدهانپرسشنامه بهزیستی رو

مقیاس ارتباط مثبت بادیگران، خودمختاری، تسلط بر خرده ششال و ؤس 84شامل  ابداع شد که (1995) کیس
سؤال است(.  14مقیاس، شامل باشد )هر خردهمحیط، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود می

ال در ؤکنندگان به هر سباشد. شرکتها، بیانگر نمره کلی بهزیستی روانی افراد میمقیاسمجموع نمرات خرده
موافق به  ، موافق و کامالاحدی موافقمخالف، مخالف، تا حدی مخالف، تا  ای از کامالا درجهشش یک مقیاس 

ت. لینرسون، برنستون و شناختی بهتر اسبهزیستی روان ،دهنده(. نمره باالتر نشان1-6دهند )سؤاالت پاسخ می
گزارش  70/0تا  65/0 ،(1995) ( ضریب ثبات درونی را برای ابعاد مختلف آزمون ریف و کیس2006لندبرگ )
ید کردند. در ایران بیانی، أیعاملی بودن پرسشنامه را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی ت ششکرده و 

ها مقیاسش بازآزمایی برای کل مقیاس و زیرهمسانی درونی این آزمون را به رو ،(1387کوچکی و بیانی )محمد
زمان پرسشنامه با پرسشنامه رضایت از زندگی، پرسشنامه شادکامی گزارش کردند. روایی هم 70/0-82/0 بین

و  دست آمدبه 46/0و  58/0، 47/0ترتیب؛ ( به1965) 3( و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ1990) 2آکسفورد
نظر استاد راهنما و  تأییدیی صوری پرسشنامه در این مطالعه با ا(. رو1394نقل از انوشیروانی، بهد )ش تأیید

، رشد شخصی 70/0لفای کرونباخ برای تسلط بر محیط آمشاور صورت گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول 
دست به 77/0، خودمختاری 70/0پذیرش خود ، 70/0، هدفمندی در زندگی 71/0، ارتباط مثبت با دیگران 72/0

  آمد.

 ، هوپکینز، کریتمیر و تونیبائیر، اسمیتتوسط این ابزار : (FFMQ-39) 4ریبائ آگاهیذهن پرسشنامه
مقیاس: مشاهده؛ توصیف، عمل از روی آگاهی، عدم خرده پنجال و ؤس 39حاوی  کهشده است  ( ساخته2006)

ای درجه پنجها در یک مقیاس قضاوت درباره تجربه درونی و عدم واکنش به تجربه درونی است. آزمودنی
(، گاهی اوقات درست است 2ندرت درست است )نمره ه(، ب1)نمره  ندرت درست است )هرگز(هلیکرت از خیلی ب

دهند. در مطالعه سخ میاالت پاؤ( به س5( و همیشه درست است )نمره 4نمره (، اغلب درست است )3)نمره 
، 87/0دامنه آلفای کرونباخ در جهت ارزیابی همسانی درونی برای نمره کل و  ،(2006) و همکاران ریاولیه بائ

زه و روایی سا بود 87/0و عدم قضاوت  91/0، توصیف 87/0، عمل با آگاهی83/0، مشاهده 75/0عدم واکنش 
کرد. در مطالعه احمدوند، حیدری نسب و شعیری  أییداز طریق تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل پرسشنامه را ت

اند و روایی گزارش کرده r=084و  r=57/0ضرایب همبستگی ضریب بازآزمایی این پرسشنامه را بین  ،(1391)
نظر استاد  تأییدبا  ،شده است. روایی صوری پرسشنامه در این مطالعه أییدصوری پرسشنامه با نظر متخصصان ت

با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای مشاهده، توصیف، عمل از  ،راهنما و مشاور صورت گرفت و پایایی آن
 ،70/0، 79/0، 71/0ترتیب روی آگاهی، عدم قضاوت درباره تجربه درونی و عدم واکنش به تجربه درونی به

                                                           
1. Revised Psychological Well-Being (RPWB) 

2. Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) 

3. Rosenberg, M. 

4. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-39) 
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 دست آمد.به 74/0و  70/0

 (1990گروت )یچ و دیپیتر: این پرسشنامه توسط (MSLQ) 1یادگیری خودتنظیم شدهپرسشنامه 
یادگیری خودتنظیم عبارت است که در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای  47 دارایابداع شد. این ابزار 

است ال ؤس 21استفاده شد که شامل  خودتنظیم شدهیادگیری از بخش مربوط به  ،است. در مطالعه حاضر شده
روش  (.47 و 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26االت ؤ)س

تعلق  5و  4، 3، 2، 1های ال نمرهؤو به هر س استای لیکرت درجه پنجاساس مقیاس گذاری این آزمون برنمره
های زمان این پرسشنامه با پرسشنامهروایی هم ،(1990) گروتمطالعه اولیه پیتریتچ و دی گیرد. درمی

شده است و ضریب پایایی پرسشنامه با فرمول آلفای کرونباخ معادل  أییدخودکارآمدی و اضطراب امتحان ت
را با استفاده ( نیز ضریب پایایی پرسشنامه 1382کجباف، مولوی و شیرازی تهرانی ) .گزارش شده است 72/0

نظر استاد تأیید دست آوردند. روایی صوری پرسشنامه در این مطالعه با به 83/0از فرمول آلفای کرونباخ معادل 
 77/0باخ برای پرسشنامه معادل راهنما و مشاور صورت گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرون

 دست آمد.به
با استفاده از آمار توصیفی )درصد، فراوانی، میانگین و انحراف  SPSS-16افزار ها در نرموتحلیل دادهتجزیه

یل ها )ضریب همبستگی پیرسون و تحلها جهت آزمون فرضیهمعیار( و آمار استنباطی با رعایت مفروضه
 د.ر گرفته شدر نظ 05/0 د. سطح معناداریشزمان( استفاده رگرسیون هم

 هایافته
 شناختیالف( توصیف جمعیت 

 7/42ها )ز آزمودنینفر ا 129ل بود. تعداد سا 35تا  20سال با دامنه سنی  88/26میانگین سن آزمودنی ها 
فرض ودند. پیشدرصد( دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ب 3/57نفر ) 173درصد( دانشجوی دوره کارشناسی و 

(. 5/1+ تا 5/1اده بود )دودن توزیع از نرمال ب های کجی و کشیدگی حاکیها با استفاده از آمارهدن دادهوبنرمال 
زمون آد. نتایج دو ش( استفاده VIF<10) ( وTolerance>1) آزمون 2خطی از هممنظور تشخیص چندبه

Tolerance  ضریب تحمل( و(VIF نشان داد که از مقادیر مالک تخطی )صورت  )عامل تورم واریانس
بود که  75/1ا بد. مقدار آماره آزمون دورین واتسون برابر شوخطی بودن رد مینگرفته و احتمال چند هم

 تأیید استقالل مشاهدات است. دهندهنشان

 یادگیری خودتنظیم شدهبا  آگاهیذهنضرایب همبستگی بین  -1جدول 
 عدم واکنش عدم قضاوت آگاهی توصیف مشاهده متغیرهای پژوهش

 *24/0 *22/0 *18/0 *15/0 *15/0 یادگیری خودتنظیم شده
05/0>p* 

شامل مشاهده،  آگاهیذهنهای دار بودن ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفهابا توجه به معن ،1در جدول 
                                                           
1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ( 
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و  آگاهیذهنبین  ،توان گفتمی یادگیری خودتنظیم شدهتوصیف، آگاهی، عدم قضاوت و عدم واکنش با 
 (. >05/0pرابطه مثبت معنادار وجود دارد ) یادگیری خودتنظیم شده

 یادگیری خودتنظیم شدهبا  شناختیروانبهزیستی ضرایب همبستگی بین  -2 جدول
 خودپذیری رشد شخصی تسلط بر محیط خودمختاری ارتباط مثبت متغیرهای پژوهش

 *42/0 *48/0 *45/0 *39/0 *22/0 یادگیری خودتنظیم شده
   01/0>p* 

 ،2نیز در جدول  یادگیری خودتنظیم شدهشناختی با های بهزیستی روانضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه
منظور (. عالوه بر تحلیل همبستگی، به>05/0pحاکی از مثبت و معنادار بودن رابطه بین این دو متغیر است )

متغیر مالک از تحلیل بین در تبیین یک از متغیرهای پیشتر رابطه و همچنین تشخیص سهم هرتعیین دقیق
 متغیره استفاده شد.رگرسیون چند

 ضریب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده -3جدول 
ضریب همبستگی چندگانه )ضریب  

 رگرسیون(
ضرایب استاندارد 

 نشده
ضرایب 

 استاندارد شده

T 

تعدیل  R 2R 2R متغیر
 شده

B  خطای
 استاندارد

Beta 

 *47/10  682/6 163/31 327/0 352/0 593/0 ثابت

 63/0 053/0 245/0 157/0    مشاهده

 01/1 132/0 424/0 428/0    توصیف

 55/1 179/0 404/0 611/0    عمل آگاهانه

 92/0 064/0 310/0 287/0    عدم قضاوت

عدم واکنش به 
 تجربه درونی

   952/0 368/0 166/0 58/2* 

ارتباط مثبت با 
 دیگران

   484/0 095/0 260/0 11/5* 

 42/0 039/0 142/0 061/0    خودمختاری

 005/0 001/0 195/0 001/0    تسلط بر محیط

 *90/3 529/0 138/0 552/0    رشد شخصی

 30/0 036/0 144/0 052/0    خودمختاری

 31/0 025/0 092/0 035/0    پذیرش خود

01/0>P* 

درصد از  32دهد باشد که نشان میمی 32/0تعدیل شده برابر با  2Rمقدار  ،3طبق نتایج ارائه شده در جدول 
شناختی قابل تبیین است. همچنین نتایج و بهزیستی روان آگاهیذهنتغییرات خودتنظیمی براساس متغیرهای 
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های بهزیستی لفهؤم میان عدم واکنش به تجربه درونی و از آگاهیذهنهای نشان داد از میان مؤلفه
نقش  یادگیری خودتنظیم شدهبینی طور معنادار در پیشارتباط مثبت با دیگران و رشد شخصی به شناختینروا

توان گفت تغییر به اندازه یک انحراف معیار در عدم واکنش به (. با توجه به ضرایب بتا، میp<05/0دارند )
یادگیری تغییر در  52/0و  260/0، 166/0ترتیب باعث تجربه درونی، ارتباط مثبت با دیگران و رشد شخصی به

 .گرددمی خودتنظیم شده

 گیریبحث و نتیجه
رابطه مثبت معنادار وجود  یادگیری خودتنظیم شدهشناختی با و بهزیستی روان آگاهیذهنبین  ،نتایج نشان داد

شناختی های بهزیستی روانعدم واکنش به تجربه درونی و از میان مؤلفه آگاهیذهنهای دارد. از میان مؤلفه
بینی را پیش یادگیری خودتنظیم شدهدرصد از واریانس  32ارتباط مثبت با دیگران و رشد شخصی توانستند 

 ،(1394قربانی و فوالدچنگ ) ،(2016) البادارین(، 1393زاده و محمدی )های علیکنند. این نتایج با یافته
به این نتیجه رسیدند که  ،( نیز2017من، مدیروس و رامپیس )دلگان سو است.( هم2013میکائیلی و برهمند )

 گذارد. در مطالعه دیگری دیالفونتهشناختی بر خودتنظیمی اثر میاز طریق تغییر در عملکرد عصب آگاهیذهن
های خودتنظیمی را افزایش میزان توانایی در مهارت ،آگاهیذهن( به این نتیجه رسیدند که 2018)و همکاران 

  دهد.می
دو  آگاهیذهنجا که توان گفت از آنمی ،آگاهیذهنو  یادگیری خودتنظیم شدهدر خصوص رابطه بین 

شود. ها را شامل میها و واکنشدادها، کنشعنصر اساسی حضور در زمان اکنون و قضاوت نکردن در مورد رخ
پرتی را کاهش شود و احتمال حواسموجب تمرکز هدفمند توجه بر موضوع یادگیری می ،الحضور در زمان ح

تأثیر شود فرد در حین یادگیری تحتموجب می ،هاعدم قضاوت در مورد کنش و واکنش ،از طرفی .دهدمی
نماید. های خود را نسبت به عوامل مختلف تنظیم شناختی و محیطی قرار نگیرد و واکنشعوامل روان

دهی و درک نویسی، سازمانکار رفته در این مطالعه شامل تکرار و مرور، بسط، خالصههخودتنظیمی در ابزار ب
گری تمرکز خودتنظیم ،مطلب بود که همه این مراحل مستلزم توانایی در تنظیم توجه و تمرکز است. در واقع

بیرونی زمان حال، گذشته و آینده است که در راستای های درسی به دور از وقایع درونی و یافتن افراد بر مقوله
 است. آگاهیذهنداشتن مهارت 

توان گفت افراد با بهزیستی می ،یادگیری خودتنظیم شدهشناختی با در خصوص رابطه بین بهزیستی روان
های ر حوزهجمله یادگیری دارند. سالمت و توانمندی د ها ازشناختی باال عملکرد باالیی در تمام زمینهروان

شناختی شامل پذیرش خود، هدفمندی در زندگی، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، تسلط بهزیستی روان
 ،های یادگیری خود تسلط بیشتری نشان دهندشود دانشجویان در فعالیتموجب می ،بر محیط و خودمختاری

ه باشند و با هدفمندی در جهت در جهت افزایش رشد شخصی خود انگیزه باالتری در خصوص یادگیری داشت
دست به تالش بزنند. در صورت  ،است یادگیری خودتنظیم شدههای یادگیری خود که بخشی از بهبود فعالیت

های بهبود بتوانند با استفاده مطلوب از روابط خودشان با دیگران موانع یادگیری را مرتفع سازند و روش ،شکست
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شناختی مانند اضطراب و افسردگی تأثیر مشکالت روان ،ذارند. از طرفییادگیری را با یکدیگر به اشتراک بگ
(. با افزایش نمرات در 2019مستقیمی بر کاهش انگیزه، توجه و خودتنظیمی دارد )گراس، آسبرگ و آسبرگ، 

شناختی زیرا افرادی که از نظر روان .یابدافزایش می یادگیری خودتنظیم شدهمیزان  ،شناختیبهزیستی روان
(. افراد به دور از مشکالت 2017توجه و تمرکز باالتری دارند )آجیلچی و نجاتی،  ،مشکالت کمتری دارند

درگیری ذهنی  ،توانند امور مختلف را منطبق بر استعدادهایشان تنظیم و اجرا کنند. در واقعراحتی میبه ،هیجانی
 شود.در عملکردهایی مانند خودتنظیمی می ناوانایی آنتها موجب افزایش کمتر آن

تواند در مقابل مشکالت سالمتی شناختی و سالمت باال در افراد میبهزیستی روان ،توان گفتدر کل می
عامل محافظتی باشد، همین ویژگی مطلوب از طریق کاهش مشکالت جسمانی و روانی، تمرکز این افراد را 

ها را بهبود بخشد. افراد به دور از مشکالت گری یادگیری آنبرده و توانایی خودتنظیمبه مسائل یادگیری باال
درگیری ذهنی کمتر  ،توانند امور مختلف را به بهترین شکل تنظیم و اجرا کنند. در واقعمی ،راحتیهیجانی به

مانند ، سن، هوش و هایی مانند ناهمگن بودن جنسیتبا محدودیتپژوهش شود. این ها موجب این مهم میآن
که شرایط اقتصادی،  حالی گرفت. دربرمیتنها دانشجویان یک دانشگاه را در ،مواجه بود و از طرفی هااین

های این توانایی هوشی، جنسیت، مقطع تحصیلی ممکن است در این زمینه اثربخش باشد. هرچند از مزیت
از جمله معدود  ،آن تحقیق حاضربرعالوه .کنندگان اشاره کردتوان به تعداد نسبتاا باالی شرکتمی ،تحقیق

 مطالعاتی بود که رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی و بهزیستی را موردبررسی قرار داده است.

 تشکر و قدردانی
ها ممکن که انجام این تحقیق بدون یاری آن پژوهش حاضرکنندگان در از شرکت ،دانندنویسندگان الزم می

 .تشکر نمایند ،نبود

 تعارض در منافع
  گونه تعارض منافعی در مورد این مقاله وجود ندارد.دارند هیچنویسندگان اظهار می

 منابع
آگاهی. های ذهنشناختی براساس مؤلفه(. تبیین بهزیستی روان1391م. ) ،و شعیری .،ل ،نسبحیدری .،ز ،احمدوند

 .60-69 ،(2)1 .شناسی سالمتپژوهشی روان -فصلنامه علمی

شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت زندگی در زنان مبتال به (. مقایسه بهزیستی روان1394انوشیروانی، ا. )
اسالمی واحد علوم و  دانشگاه آزاد ، روان شناسی عمومی.نامه کارشناسی ارشدپایاناختالل خواب با افراد عادی. 

 .تحقیقات

پزشکی مجله روانشناختی ریف. زیستی روان (. روایی و پایایی مقیاس به1387) ع. و بیانی، .،، محمدکوچکی، ع.بیانی، ع
 .146-151 (،2)14شناسی بالینی ایران. و روان

(. بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم شده بر یادگیری درس 1396ش. ) ،و لیوارجانی .،ط ،زنگبارحسنی
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نشریه . 1394-95تحصیلی آباد در سالاول متوسطه شهرستان بستان آموزان دختر دورهریاضی و اضطراب دانش
 .69-93 ،(39)10 .علمی آموزش و ارزشیابی

درمانگری چندبُعدی معنوی »مدت (. اثربخشی الگوی کوتاه1398م. ) ،بلیادو  .،ح ،احدی .،م ،بزرگیجان .،م ،روحانی
(SMP)» های کاربردی فصلنامه پژوهششناختی مبتالیان به نشانگان افسردگی. بر افزایش بهزیستی روان

 .37-45 ،(3)10 .شناختیروان

مجله آگاهی در درمان اختالل وسواسی جبری. (. اثربخشی مواجهه مبتنی بر ذهن1393و محمدی، ا. ) .،زاده، ععلی
 .342-350 (،3)12 .تحقیقات علوم رفتاری

. علوم تربیتی و شناختی(. ارتباط خودتنظیمی و تسلط جمعی با بهزیستی روان1394و فوالدچنگ، م. ) .،قربانی، ر
 .31-42 (،8)2 .شناسیروان

(. رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم شده 1382شیرازی تهرانی ع. ) و ،.ح ،، مولوی.م ،کجباف
 .27-33 (،1)5 .های علوم شناختی. تازهآموزان دبیرستانیبا عملکرد تحصیلی دانش
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