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چکیده دانشجویان در فرایند تحصیل خود در خصوص حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی با چالش
هایی روبرو هستند که از جمله راهکارهای بهبود آن می تواند تقویت ذهن آگاهی باشد. هدف پژوهش
حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهبود حافظهکاری و خود کارآمدی تحصیلی دانشجویان
دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون

با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل تمامی دانشجویان دختر دانشگاه
شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1397-1398 بود. از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری

خوشه¬ای تصادفی و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 30 دانشجو انتخاب و به صورت
تصادفی به در قالب گروه 15 نفری (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) جایدهی شدند.

سپس هر دو گره آزمایش و کنترل پرسشنامه های حافظه فعّال دانیمن و کار پنتر (1980) و
خودکارآمدی تحصیلی اون و فرامن (1988) را تکمیل کردند. در مرحله بعد گروه آزمایش طی 8 جلسه
60 دقیقه ای تحت آموزش گروهی ذهن آگاهی قرار گرفت درحالی که در مورد گروه کنترل مداخله ای

اجرا نشد؛ در نهایت پس آزمون برای دو گروه آزمایش و گروه کنترل اجرا شد. داده¬های به دست آمده
با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان

داد آموزش ذهن آگاهی بر بهبود حافظهکاری و خود کارآمدی تحصیلی دانشجویان اثربخش است. این
نتایج، کاربردهای بالینی مستقیم و ضمنی مهمی در زمینه پیشگیری و بهبود مشکالت مرتبط با حافظه

کاری و خودکارآمدی تحصیلی دارد. کلید واژه¬ها: ذهن آگاهی، حافظه کاری، خودکارآمدی تحصیلی،
دانشجویان
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