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Abstract 
The aim of this study was to determine the mediating role of psychological 
resilience in the relationship between mindfulness and creative self-efficacy 
of teachers in exceptional schools in Yazd in the academic year 2020-2021. 
The present study is a correlational study in which the relationships between 
research variables were analyzed in the form of examining the paths of a 
causal model. The study population was all teachers of exceptional schools 
in Yazd. The available sampling method was used to select 200 teachers 
from the population. The research instruments are Connor and Davidson 
Resilience Questionnaire (CD-RISC), Langer Mindfulness Questionnaire for 
teachers, and Creative Self-Efficacy Questionnaire (CSEQ). The results 
showed that the psychological resilience hypothesis has a mediating role in 
the relationship between mindfulness and creative self-efficacy of teachers in 
exceptional schools in Yazd city. Mindfulness also, directly and indirectly, 
predicts creative self-efficacy in exceptional school teachers through its 
mediating role. Mindfulness also directly predicts resilience in exceptional 
school teachers, and resilience directly predicts creative self-efficacy in 
exceptional school teachers. It can be concluded that psychological 
resilience has a mediating role in the relationship between mindfulness and 
creative self-efficacy of teachers in exceptional schools in Yazd. 

Keywords: Psychological resilience, Mindfulness, Creative self-efficacy, 

Exceptional school teachers. 
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خالق در معلمان مدارس با  یبا خودکارآمد یرابطه ذهن آگاه

 یشناختروان یآورتاب یا: نقش واسطهژهیو یازهاین

 .رانیا زد،ی زد،یدانشگاه  ،یتیترب یکارشناس ارشد روانشناس   یمیابراه ایرؤ
  

 .رانیا زد،ی زد،یدانشگاه  ،یتیعلوم تربگروه  اریدانش   یکاظم برزگر بفروئ

 چکیده
و  یذهن آگاه نیشناختی در ارتباط بروان یآورتاب یانقش واسطه نییهدف پژوهش حاضر تع

ود. پژوهش حاضر از نوع ب یزد 1399-1400شهرستان  ییخالق معلمان مدارس استثنا یخودکارآمد

 یعلّ مدل کی یرهایمس یبررس بپژوهش در قال یرهایمتغ انیاست که در آن روابط م یهمبستگ قاتیتحق

 جامعه نیاز ا بود، زدیشهر  ییمعلمان مدارس استثنا یقرار گرفت. جامعه موردپژوهش تمام لیمورد تحل

کانر و  یآورابتدر دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه  یریگمعلم به روش نمونه 200تعداد 

خالق  یه خودکارآمداممعلمان و پرسشن یبرا رالنگ آگاهی، پرسشنامه ذهن CD-RISC دسونیوید

(CSEQبود. جهت بررس )یافزارهانرم 22پژوهش، از نسخه  یشنهادیمدل پ ی SPSS و AMOS 

 یارآمدو خودک یذهن آگاه نیشناختی در ارتباط بروان یآورنشان داد که تاب جی. نتادیاستفاده گرد

با  و میرمستقیو غ میصورت مستقهم به آگاهیدارد. ذهن  ایواسطهنقش  ییاستثنا رسخالق معلمان مدا

. کندیم ینیبشیپ ییخالق را در معلمان مدارس استثنا یخودکارآمد یآورتاب گریواسطهنقش 

کرده و  ینیبشیپ ییرا در معلمان مدارس استثنا یآورتاب ممستقیصورت به آگاهیذهن  ن،یهمچن

 جهینت توانی. مکندیم ینیبشیپ ییخالق را در معلمان مدارس استثنا یخودکارآمد میمستق زین یآورتاب

 خالق معلمان مدارس یدکارآمدو خو یذهن آگاه نیشناختی در ارتباط بروان یآورگرفت که تاب

 را دارد. یانقش واسطه زدیشهرستان  ییاستثنا

  .خالق یخودکارآمد ،یذهن آگاه ،یشناختروان یآورتاب :هاواژهکلید
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 مقدمه

 عنوانبهدشوار است که در آن معلمان  حالنیدرعگیر و پرثمر و تعلیم و تربیت امری وقت

دار هستند؛ این نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورش، بیشترین و برترین نقش را عهده

معلمان استثنایی به  چراکهکودکان استثنایی مطرح است؛  وپرورشآموزشدر  ژهیوبهمسئله 

آن  تبعبهکنند، وظایفی دشوارتر و علت موقعیت خاص آموزشی که در آن فعالیت می

پذیری بیشتری نیز دارند. اولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق، درک آسیب

عواملی است که بر کیفیت فعالیت معلمان مؤثر است؛ زیرا معلمان مدارس استثنایی، به 

ع محیط آموزشی خاص، در مقایسه با سایر معلمان، بیشتر مستعد فرسودگی شغلی دلیل نو

معّلم در مورد  یباورها (1394یی )برزگر بفرو(. به بیان 1396 کیخا و کهرازیی،شوند )می

آموزان دانش یریادگیاو و متعاقباً باورها و  یدر رفتارها یدانش و دانستن نقش مهم تیماه

معلمان موردنظر محققان  خودکارآمدیبر  تأکیدمفهوم با  نیزش اموآی حوزهدر  دارند.

ود خهای ها و قابلیتمعلمان نسبت به توانایی یمعلمان، باورها یقرار گرفت. خودکارآمد

 یباورها( 1997) بنا بر نظر بندورا (.2010، 1)گاوورا شده است فیتعر سیی تدردر زمینه

کند و اص میخی زمینه کیالقانه در خ رفتار آمیزرا قادر به انجام موفقیت هاآنافراد، 

 نیبنابرا ؛(2014، 2لمپکلی و ) آوردمی وجود به هاآنالق را در خ یی خودکارآمدزمینه

و  جینتا دیتول یاش براباور و اعتقاد فرد به توانایی فیتوص یبرا خالق یخودکارآمد

ی با مراجعه به نظریه و ؛(2002، 3و فارمر نییریت) شودمیالقانه استفاده خ یامدهایپ

ی رفتار تولیدکننده عنوانبه تیالقخ د،یو جد یت امروزخخالق و شنا یخودکارآمد

، 4استرنبرگ و لوبارت) سازی شدها و عملکرد، مفهومفرآورده د،یو جد دینظرات مف

 ییتوانا شیافزا باعث که سازه کی عنوانبهخالق  یخودکارآمد فیه بر تعروعال (.1999

 کی عنوانسازه به نیتوان به اشود، میمی هاآن یالقانه از سوخهای ایده دیافراد و تول
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، 1یچو)گذارد نفس فرد تأثیر میه بر سطح اعتمادبهکرد کنگاه  کییولوژیزیف ندآیفر

نفس، به اعتمادبهوردار باشند با خخالق بر یه از خودکارآمدک یافراد رونیازا(. 2004

القانه با مشکالت مواجه شده و خ صورتبهو پشتکار دارند و  شدهکیتحر سمت اهدافشان

 ییخالق باال یه خودکارآمدک یافراد (.1977 بندورا،)آیند برمیها آندرصدد حذف 

ودشان خاست، انتظارشان از  نییخالقشان پا یه خودکارآمدک هاییآنبا  سهیمقا در دارند

 بررسی عوامل ولذا  (.2007، 2ارملی و شوبروک)کواهد بود خ شتریالقانه بخ فتارری برا

در این  رسد.به نظر می یضرور یامر معلمان خالق یخودکارآمدتأثیرگذار بر های زمینه

 یباورها زانیم نی( نشان داد که ب1396پناه و محمدزاده ) زدانراستا نتایج پژوهش ی

 خودکار یواجد باورها نیمعلمان رابطه وجود دارد و معلم یآورتابو  یخودکارآمد

 ازجملهی قبلی هاپژوهشبنابراین طبق  باشند؛یم زیباال ن یآورتاب یدارا االب یآمد

استثنائی  وپرورشآموزششغل معلمی  ژهیوبهدر شغل خود  ویژگی مهمی که هر فرد

توانایی کنار  توانیمرا  یآورتاب. آوری استتاب بایست در روند آموزش دارا باشد،می

به فرد در  کهیطوربه(. 1398)گله گیریان و همکاران،  آورد شمارآمدن با مشکل به 

کند و افراد را در زای زندگی کمک میهای دشوار و تنشبرخورد و سازگاری با موقعیت

االسالمی )شیخدارد ی زندگی در امان نگه میهایدشوار وی شناختبیآسهای برابر اختالل

آموزان و های دانشارتباط با چالش آور بودن دربدیهی است که تاب (.1394و همکاران، 

آموزان استثنائی بازی دانش گیری شغلی معلمانشغلی، نقش مهمی در تصمیم عملکردهای

، 3الی دهد )نگیو وها مینآ نوبة خود، توان ادامة کار را به آوری بهکند. این تابمی

آوری تاب( 2010) 5کاسترو، کلی و شن (.2018، 4؛ بروسکیل، کاالتسی و لوماکویو2017

به کار، در شرایط نامطلوب آن  شمارند که افراد مشغولبه کار بردن راهبرد خاصی برمی را

از خود  نانهیبواقعسختی، نگرش مثبت و انتظارات  آور در زمانمعلم تاب کنند.را تجربه می
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آموزان تعهد دارد و دارای دانش د، بر یادگیری و بهبود خود توجه و بهدیگران دار و

زیرا بر این باورند که زندگی بامعناتر از آن است که  ؛خودباوری است و نفساعتمادبه

 (.2018و همکاران،  بروسکیلبخواهند در مقابل مشکالت تسلیم شوند )

اینکه بر انتظارات معلم از  آوری به سه دلیل در آموزش دارای اهمیت است، اولتاب

آورانه خود معلم الگویی برای نشان دادن رفتار تاب چراکهتأثیرگذار است، آموزان دانش

ای سخت و پیچیده است و مستلزم آن است که معلم با است. دوم اینکه تدریس حرفه

شود، برخورد هایی که در کالس درس آموزشی مواجه میها و دشواریابهامات، سختی

دارد. معلم از یکسو باید آورانه تاب یرفتارسبکدرست و منطقی داشته باشد و این نیاز به 

ای خود به نحو دیریت کند و از سوی دیگر باید به وظایف حرفههای خود را ماسترس

درست عمل نماید تا بدین شیوه درگذر زمان انگیزه و تعهد خود را نسبت به حرفه معلمی 

های حلآوری در معنای توانایی حل مسئله، بازیابی سریع راهحفظ کند. سوم اینکه تاب

کارآمد تعریف  صورتبهل گوناگون آمیز در رویارویی با مسائممکن و عمل جسارت

شود و دقیقاً با حس تعهد به کار، مدیریت بر خود و داشتن انگیزه در تدریس برای می

آوری شغلی در این امر اهمیت توجه به تابارتباط دارد. آموزان دانش جانبههمهدستیابی 

 پژوهش هاییافته، وجودنیباا دهد.را نشان می ییمعلمان مدارس استثنا ژهیوبهمعلمان 

تواند موجب باال می یاز آن بود که ذهن آگاه یحاک (1397) پرستو میهن یمانینر

 ب با مراقبه ویاست که با ترک یفن یذهن آگاه. معلمان شود نیآوری در بتاب یارتقا

 ینسبت به زمان حال به نحو شدن تجربه، آگاه کیخاص نسبت به  یذهن هایگیریجهت

 کندمی قیدر افکار و احساسات را تشو یریرساندن درگ حداقل با به یقضاوت ریغ

 (.2012، 1)پوتیک

توجه  (کنند. الفرا منعکس می یاساس یژگیو سه ،یمختلف از ذهن آگاه فیتعار 

را به توجه و رفتار  یزشیانگ که مؤلفه یهدفمند ایقصد  (بر زمان حال ب متمرکزی و آگاه

که  یتیوضع ایدهد، که نحوه توجه کردن فرد را نشان می نگرش. ج( کندشخص اضافه می
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و  رشیعدم قضاوت، پذ ،یکنجکاو عالقه،یر شخص در هنگام توجه کردن دارد، نظ

آگاهی،  بخش تمرینات ذهن نیترمهم(. 2010و همکاران،  1ودن )دانکانب دهندهپاسخ

همچنین،  (.1394)قمی و همکاران،  باشدیمآگاه بودن یعنی تعهد به حضور ذهن 

پژوهش آرنوت و  ازجملهتحقیقات متعددی در زمینه متغیرهای پژوهش انجام شده است 

یک متغیر  عنوانبهبینی خالقیت آوری مستقیماً در پیش( نشان داد تاب2020) 2آلموئی

خودکارآمدی آگاهی و ( در پژوهشی نشان داد بین ذهن2019) 3وابسته نقش دارند. رایان

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد ذهن آگاهی و خودکارآمدی 

( در 2019) 4رابطه منفی و معناداری با میزان استرس دارند. تانگ، هان، یانگ، ژاو و ژانگ

پژوهشی با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی نشان داند بین خودکارآمدی و ذهن آگاهی 

 5آساکر، اُکانر و لی ( وجود دارد. نتایج پژوهش هاالک،584/0مثبت و معنادار ) رابطه

آوری تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر خودکارآمدی خالق و ( نشان داد تاب2018)

 یو محمد ینجف ینهنگ، موسوهای مجلل دارد. همچنین نوآوری کارکنان رستوران

و  یجانیه یبخشبر خودنظم یذهن آگاه آموزش در پژوهشی نشان دادند که (1399)

های تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته کودکان بدسرپرست شناختیروانآوری تاب

تواند باال می یاز آن بود که ذهن آگاه یحاک (1397پرست )و میهن یمانینرپژوهش 

نشان  ( نیز1397همکاران ). پژوهش نظری و معلمان شود نیآوری در بتاب یموجب ارتقا

آوری و خودکارآمدی در زنان شاغل رابطه مثبت معناداری وجود دارد. داد که بین تاب

آگاهی و خودکارآمدی ذهن ی،آورگسترده در خصوص تاب قاتیتحق باوجود کنیل

 یخالق را بر اساس ذهن آگاه یخودکارآمد ینیبشیجامع که پ ی، محقق به پژوهشخالق

لذا سعی در  افت؛یندست  د،ینما یبررس شناختیروان یآورتابی ابا توجه به نقش واسطه

 بررسی این موضوع نموده است.
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و گاه دچار  برندیاز اندوه مزمن رنج م ییکودکان استثنا نیکه والد یطیدر شرا 

مانند  رندیکه با کودکان درگ یموضوع بتواند به افراد نیاست که ا یهیهستند بد یافسردگ

ها دارای توانایی ذاتی ی انسانهمه (.1394)برزگر بفرویی، باشد میتعمقابل هامعلمان آن

شود. این اکتسابی است و یاد گرفته میآورانه تابآوری هستند اما رفتار برای تاب

یادگیری تنها کسب یک مجموعه از ویژگی نیست بلکه یک فرآیند است که در زندگی 

حقوق و  ازجملههای متعددی مواجه هستند، چالش گیرد. لذا معلمان باواقعی فرد شکل می

کار سنگین، ساعات کار طوالنی، سوء رفتار دانش آموزان، افت  حجم دستمزد کم،

کفایتی، زا منجر به احساس بیو عدم پشتیانی مدیر که همه این عوامل استرسآموزان دانش

شود. با توجه به نفس و خودکارآمدی، نارضایتی شغلی و فرسودگی شغلی میکاهش عزت

ها ها معلمان باید توانایی آن را داشته باشند که در برابر نامالیمات و سختیاین چالش

آوری، تاب بنابراین این پژوهش در نظر دارد تا رابطه علی ؛تصمیم درست بگیرند

و ذهن آگاهی را به دست آورد تا بتواند از نتایج این پژوهش کمکی  خودکارآمدی خالق

سؤال پاسخ  نیپژوهش حاضر بر آن است تا به ا نیبنابرا ؛ن مدارس استثنایی کندبه معلما

 یو خودکارآمد یذهن آگاه با شناختیروان یآورتاب یانقش واسطه ایکه آ دیبگو

ارتباط دارد یا خیر؟ با توجه به پیشینه پژوهشی  زدیشهرستان  ییخالق معلمان مدارس استثنا

 (.1مدل مفهومی این پژوهش نشان داده شده است )شکل  ذکرشده

 
 ی پژوهشمفهوممدل . 1شکل 
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 روش

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بود که در آن روابط میان متغیرهای پژوهش در  

جامعه  مورد تحلیل قرار گرفته است. یمدل معادالت ساختارقالب بررسی مسیرهای یک 

 200از این تعداد  شامل تمامی معلمان مدارس استثنایی شهر یزد بودند که موردپژوهش

 هاپرسشنامه ییکرونا طیشرا لیه دلب .نتخاب شدنددسترس ا گیری درمعلم به روش نمونه

 کردیبر رو یمبتن یها با روش همبستگداده لیوتحلهیتجز .اجرا شد یمجاز صورتبه

-. دادهانجام گرفت 24ویرایش  AMOSافزار با استفاده از نرم یمعادالت ساختار یابیمدل

 آوری شد.های موردنظر از طریق سه پرسشنامه زیر جمع

این پرسشنامه توسط کونور و  (:RISC-CD) دیویدسون و کونور آوریتاب پرسشنامه

است. حداقل  شدههیتهگیری قدرت مقابله با فشار و تهدید ( جهت اندازه2003دیویدسون )

بگیرند  60ی که نمره باالتر از افراد است. 100نمره برای این آزمون صفر و حداکثر آن 

 (1395ی )دگلیب یو نمک یارفع یقیصدشوند. در پژوهش جز افراد تاب آور محسوب می

رزم دست آمد و در مطالعه  به 856/0 یآورتاب ریمتغ یبرا آمدهدستبهآلفای  بیضر

از روش آلفای  ییایمحاسبة پا ی( برا1397) ریپ وندیمارد پور و کول ،یپوش، رمضان

 87/0 برابر یعامل لیتحل وةیبه ش ییو روا 89/0 برابر ییایپا بیکه ضر کرونباخ استفاده شد

دهد به دست آمده است که نشان می 78/0بوده است. پایایی این ابزار در این پژوهش 

 پایایی مطلوب است.

( 2004توسط النگر و همکاران ) یپرسشنامه ذهن آگاه النگر: اهیآگ ذهن پرسشنامه

توسط  رانیشده است و در ا نیو تدو یدر معلمان طراح یسنجش ذهن آگاه منظوربه

چهار و  سؤال 14 یدارا این پرسشنامهشده است.  یابیاعتبار (1397) یدیو حم یمعمار

 ؛(6، 3، 2، 1) 2جوییتازه ؛(14و  12، 9، 4) 1رامونیاز پ یآگاه اسیخرده مق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Engagement 

2. Novelty seeking 
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معماری و حمیدی . در مطالعه است (12، 11، 10) 2هاخلق تازه( و 8، 7، 5) 1پذیریانعطاف

های مؤلفه یو برا 0/  75ها کل مؤلفه یذهن آگاهی برا ةاعتبار پرسشنام بی( ضر1397)

و  70/0، 68/0 ،75/0 بیها به ترتپذیری و خلق تازهانعطاف ،جوییتازه رامون،یاز پ یآگاه

به دست آمده است که نشان  75/0پایایی این ابزار در این پژوهش  به دست آمد. 50/0

 دهد پایایی مطلوب است.می

 11این مقیاس  (:2012پرسشنامه خودکارآمدی خالق کاروسکی و همکاران )

( تنظیم و بکار برده شده است. در 2012) 3ی توسط کاروسکی و همکارانشهایگو

مورد تأیید  هروایی صوری و محتوایی پرسشنام( 1394) دکالنیزاهد بابالن و سپژوهش 

محاسبه شد )زاهد  895/0 با استفاده از آزمون آلفای کرونباخآن  و پایایی بودنظران صاحب

به دست آمده است که  75/0پایایی این ابزار در این پژوهش (. 1394بابالن و سیدکالن، 

 است. دهد پایایی مطلوبنشان می

 هایافته

کت درصد( شر 5/17معلم مرد ) 35درصد( و  5/82معلم زن ) 165در پژوهش حاضر، 

افراد در  بوده است و این 54/34کننده در پژوهش داشتند. میانگین سنی معلمان شرکت

-1ت بود از: معیارهای ورود به پژوهش عبار سال قرار داشتند. 48تا  24دامنه سنی بین 

. معیارهای خروج از باشندهمگی معلم مدارس استثنایی می -2رضایت فرد برای مشارکت 

بیماری جسمی که مانع  جودو -2عدم همکاری فرد  -1پژوهش نیز عبارت بود از: 

 شود.مشارکت 

 .دهدمی به ترتیب میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان 1جدول شماره 
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 راف معیار متغیرهای پژوهش. میانگین و انح1جدول 

 میانگین ابعاد متغیرها
انحراف 

 معیار

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

 آگاهیذهن

 24 4 76/4 4/14 آگاهی از پیرامون

 24 4 49/4 12/13 جوییتازه

 18 3 51/3 87/10 پذیریانعطاف

 18 3 92/3 54/9 هاخلق تازه

 83 19 97/14 94/47 آگاهینمره کل ذهن

 آوریتاب

 32 4 75/6 76/23 تصور از شایستگی فردی

 28 2 32/7 7/18 اعتماد به غرایز فردی

 20 4 27/4 4/14 پذیرش مثبت تغییر در روابط ایمن

 12 1 77/2 61/8 کنترل

 8 3 11/2 74/5 تأثیرات معنوی

 100 25 43/19 22/77 آورینمره کل تاب

خودکارآمدی 

 خالق
 55 15 31/11 96/41 خالقنمره کل خودکارآمدی 

: تا مشخص یریگشد: الف( مدل اندازه یبخش بررس دوپژوهش حاضر در  یشنهادیمدل پ

 یعلم یارهایحداقل مع یها داراسازه یبرا شدهنیتدو یریگمدل اندازه ایشود که آ

 1 آوری، آیتمگیری نشان داد در پرسشنامه تاب. نتایج مدل اندازهریخ ایشده است  فیتعر

گیری و مدل ساختاری مذکور از مدل اندازه دارد؛ بنابراین آیتم 3/0بار عاملی کمتر از 

ب(  گیری از برازش مناسبی برخوردار بود.توجه داشت که مدل اندازه حذف شد. باید

 ی.مدل ساختار

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 3 2 1 متغیرها ردیف

   1 ذهن آگاهی 1

  1 59/0** آوریتاب 2

 1 66/0** 62/0** خودکارآمدی خالق 3

 ** p < 01/0 سطح معناداری
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( نشان داد بین متغیرهای پژوهش روابط معناداری 2نتایج همبستگی پیرسون )جدول شماره 

قرار داد. باید توجه داشت که  یموردبررستوان مدل پژوهش را بنابراین می وجود دارد؛

: تا مشخص یریگشد: الف( مدل اندازه یبخش بررس دوپژوهش حاضر در  یشنهادیمدل پ

 یعلم یارهایحداقل مع یها داراسازه یبرا شدهنیتدو یریگمدل اندازه ایشود که آ

 1 آوری، آیتمگیری نشان داد در پرسشنامه تاب. نتایج مدل اندازهریخ ایشده است  فیتعر

گیری و مدل ساختاری مذکور از مدل اندازه دارد؛ بنابراین آیتم 3/0بار عاملی کمتر از 

ب(  گیری از برازش مناسبی برخوردار بود.حذف شد. باید توجه داشت که مدل اندازه

 ی.مدل ساختار

 
 مدل نهایی پژوهش .2شکل 

 مدل ساختاری پژوهش. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای مستقیم در 3جدول 

 مسیر

ضرایب 

غیراستاندارد 

(B) 

ضرایب 

استاندارد 

(β) 

خطای 

معیار 

(S.E) 

نسبت 

بحرانی 

(C.R) 

سطح 

معناداری 

(P) 

ذهن 

 آگاهی
 001/0 45/6 07/0 67/0 51/0 آوریتاب 
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 مسیر

ضرایب 

غیراستاندارد 

(B) 

ضرایب 

استاندارد 

(β) 

خطای 

معیار 

(S.E) 

نسبت 

بحرانی 

(C.R) 

سطح 

معناداری 

(P) 

  آوریتاب
خودکارآمدی 

 خالق
04/1 55/0 17/0 98/5 001/0 

ذهن 

 آگاهی
 

خودکارآمدی 

 خالق
49/0 35/0 1/0 91/4 001/0 

شود مسیرهای مدل )بتا( در جدول باال مالحظه می استانداردشدهبر اساس ضرایب 

ها به همراه سطح ساختاری پژوهش حاضر معنادار هستند. مقادیر بتاهای این همبستگی

ی مسیرهاداری تعیین معناای برها در جدول فوق قابل مشاهده است. معناداری آن

 ست.ه اشدارش گز AMOSافزار منراپ در سترت ابور ستوخروجی دغیرمستقیم، 

 مدل ساختاریغیرمستقیم ی یب مسیرهااضرای براپ سترت ابون موآز. نتایج 4جدول 

متغیر 

 بینپیش

متغیر 

 واسطه
 متغیر مالک

اثر 

 غیرمستقیم

حد 

 پایین

حد 

 باال

سطح 

 معناداری

 آوریتاب ذهن آگاهی
خودکارآمدی 

 خالق
37/0 21/0 55/0 002/0 

آوری نقش (، تاب4دهد )جدول شماره نشان می -طور که نتایج آزمون بوت استراپ همان

 ای بین ذهن آگاهی و خودکارآمدی خالق برقرار کرده است.واسطه

 پژوهش یبرازش مدل ساختار یهاشاخص. 5جدول 
CIMIN/DF CFI PCFI RMSEA HOELTER 

05/2 84/0 79/0 07/0 201 

شود مدل ساختاری پژوهش از برازش قابل قبولی که در جدول باال مشاهده میطور همان

 برخوردار است.
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 گیریبحث و نتیجه

بود که در چارچوب یک مدل به تبیین نقش ذهن آگاهی بر  هدف پژوهش حاضر این

 شناختیروانآوری گری تابخودکارآمدی خالق معلمان مدارس استثنائی با واسطه

مستقیم و  صورتبهسازی معادالت ساختاری نشان داد که ذهن آگاهی نتایج مدل بپردازد،

کند. بینی میمثبت خودکارآمدی خالق را در معلمان مدارس استثنایی شهرستان یزد پیش

ی کمالی زارچ، عزیزی کرج، دهقانی(، 1397کرد و مهدی پور )این یافته با نتایج پژوهش 

(، تانگ، هان، یانگ، 2019، رایان )(1396) فرشچیو  ییخانبابا، مروتی، حیدری(، 1396)

توان باشد. در تبیین این یافته میهمسو می( 2013( و کی و پیدگون )2019ژاو و ژانگ )

ای خاص و هدفمند در زمان حال گفت که ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به شیوه

کنند و واقعیات درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف درک می ذهن آگاهاست. افراد 

ها اعم از ای از تفکرات، هیجانات و تجربهتوانایی زیادی در رویارویی با دامنه گسترده

خوشایند و ناخوشایند دارند. ذهن آگاهی توانایی خودتنظیمی توجه و هدایت آن به طرف 

اند که ( نشان داده2012ی، لوتان و برنستین )نتأ ازجملهتکلیف است. تحقیقات متعدد 

پذیر، اضطراب، های خلق آسیبهای ذهن آگاهی موجب کاهش نشانهداشتن مهارت

ذهن آگاهی عبارت است از نوعی شیوه  گریدعبارتبه؛ شودنگرانی، استرس و تنیدگی می

خاص پرورش توجه برای توسعه آگاهی. از طرف دیگر باید توجه داشت که 

هاست. کننده احساس کنترل بر زندگی، ذهن، باورها و نگرشدکارآمدی، منعکسخو

شود. ، ذهن آگاهی نیز منجر به اصالح، کنترل و پردازش افکار منفی میحالنیدرع

آفرین یک فکر و های مشکلهمچنین ذهن آگاهی شامل توانمند شدن در شناسایی جنبه

شود ذهن آگاهی باعث می درواقعن افکار است؛ ای با رویکرد متفاوت با ایبرقراری رابطه

که این ویژگی نشانگر  های متفاوتی با محتوای ذهنی برخورد کندفرد به شیوه

(. 1396باشد )شاه مرادی طباطبایی و انصاری شهیدی، خودکارآمدی خالق در فرد می

اینکه  اولشود. کند ذهن آگاهی باعث تقویت سه مهارت مهم می( بیان می2015) 1پنمن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Penman 
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این معنی که باعث باز  شود، بهدر انسان می« جانبهتفکر همه»ذهن آگاهی باعث فعال شدن 

شود. دوم اینکه تمرینات ذهن های جدید میسوی ایدهبه انسانهای ذهن شدن دریچه

های شود و این یعنی امکان درک و شناسایی ایدهدر انسان می« توجه»آگاهی باعث تقویت 

شود. سوم اینکه تمرینات ذهن آگاهی تر از گذشته میکاربردی و خالقانه برای فرد آسان

های احتمالی جهه با موانع و شکستپذیری افراد در مواباعث تقویت شجاعت و انعطاف

ها رابطه شود. این مورد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چراکه موانع و شکستمی

توان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی بنابراین میها دارند؛ مستقیمی با پروسه نوآوری در انسان

ی معتقد است که بر خودکارآمدی خالق تأثیرگذار است. همچنین دیدگاه شناختی رفتار

 و شود هیجانات و افکار ها،حس با پایدار مواجهه باعث تواندذهن آگاهی می

باشد  داشته دنبال به را رفتارهای اجتنابی کاهش و شده شرطی هایپاسخ زداییحساسیت

ها توانایی فرد را برای برخورد با شرایط مختلف فراهم این آگاهی از افکار و حس جهیدرنت

 فرد احساس کارآمدی بیشتری خواهد کرد. جهیدرنتآورد و می

 صورتبهسازی معادالت ساختاری همچنین نشان داد که ذهن آگاهی نتایج مدل

کند. بینی میآوری را در معلمان مدارس استثنایی شهرستان یزد پیشمستقیم و مثبت تاب

(، مرزبانی و نبی بستان 1396) یارفعاین یافته با نتایج پژوهش نمکی سیدگلی و صدیقی 

(، 2016(، دان )1392همکاران )(، اسماعیلیان و 1395) یرکمالیم(، فرهادی امجد و 1395)

(، 2011همکاران )(، مک و 2013(، کی و پیدگون )2015(، باجاج و پاندی )2018نولت )

کنند بیان می( 2015) 1باشد. در تبیین این یافته، بجاج و پاند( همسو می2010لیهر و دیاز )

که سطح باالتر ذهن آگاهی ممکن است به افراد کمک کند تا شرایط سخت را پشت سر 

توانند بدون بهتر می ذهن آگاهآوری دست یابند. افراد گذارند و به سطح باالتر در تاب

انجام رفتارهای غیرارادی و غیرانطباقی به شرایط سخت پاسخ دهند. آنان در مقابل 

توانند با شرایط تر باشند و بهتر میکنند، تمایل دارند خالقاز برخورد میادراکات جدید ب

ها سخت، افکار و احساسات دردناک بدون ضعف و ناراحتی مقابله کنند. برخی از پژوهش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bajaj & Pande 
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ای اجتنابی در تواند باعث کاهش استفاده از سبک مقابلهاند که ذهن آگاهی مینشان داده

 (.1395صدیقی ارفعی و نمکی بیگدلی، دهد )ری را افزایش آوپاسخ به استرس شود و تاب

مستقیم و مثبت خودکارآمدی خالق را  صورتبهآوری یافته دیگر نشان داد که تاب 

کند. این یافته با نتایج پژوهش بینی میدر معلمان مدارس استثنایی شهرستان یزد پیش

(، رمضان زاده و همکاران 1397همکاران )(، نظری و 1398امیرحسینی و همکاران )

آساکر، اُکانر و  (، هاالک،1390)(، جلیلی و همکاران 1393همکاران )(، ریاحی و 1395)

باشد. در همسو می( 2013) 3(، کی و پیدگون2013) 2(، ساگون و دی کارولی2018) 1لی

هستند، آوری باالتری برخوردار توان گفت افرادی که از مهارت تابتبیین این یافته می

ها را توانند دشواریآمیز با شرایط تهدیدکننده را دارند و بهتر میتوانایی سازگاری موفقیت

های رغم شرایط سخت و دشوار، به تواناییعلی جهیدرنتتحمل کرده و از آن عبور کنند، 

پذیری الزم برای مواجه با انواع خود جهت مقابله با مشکالت اعتماد دارند و انعطاف

پذیری الزم برای مواجه با آور از انعطافافراد تاب درواقعباشند. را دارا می شرایط

از مشکالت به  یخوببهتوانند های زندگی برخوردار هستند و باور دارند که میچالش

ها به اهدافشان وجود آمده عبور کنند و رخدادهای منفی زندگی مانع از رسیدن آن

شود که فرد توانایی و ظرفیت الزم پایین باعث می آوریشوند. از طرف دیگر تابنمی

مقابله مؤثر و سازنده، از مشکالت  یجابهبرای برخورد با مشکالت را نداشته باشد و 

آوری و خودکارآمدی خالق با توان نتیجه گرفت که تاببنابراین می؛ اجتناب کند

 (.1395یکدیگر رابطه معنادار دارند )سلطانی و همکاران، 

شود که آنان در برابر آور بودن معلمان مدارس استثنائی باعث میرسد تابظر میبه ن 

مشکالت موجود در محل کار و مخصوصاً مشکالت مربوط به تدریس برای کودکان 

به نظر  جهیدرنتاستثنایی از خود مقاومت نشان داده و کمتر دچار استرس و پریشانی شوند. 

های خود برای انجام وظایف باال، به توانایی صدرسعهرسد چنین معلمانی با صبوری و می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hallak, Assaker, O’Connor, & Lee 

2. Sagone & De Caroli 

3. Keye, & Pidgeon 
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کنند تا با خالقیت خود، بهترین ایمان دارند و در برخورد با کودکان استثنائی سعی می

 آموزانشان فراهم آورند.شرایط را برای خود و دانش

گری سازی معادالت ساختاری نشان داد که ذهن آگاهی با واسطهنتایج مدل 

شهرستان  ییمعلمان مدارس استثنامثبت در  صورتبهودکارآمدی خالق را آوری، ختاب

آوری ، هر چه ذهن آگاهی در معلمان بیشتر باشد، تابگریدعبارتبه؛ کندبینی میپیش زدی

آوری بیشتر باشد، خودکارآمدی خالق بیشتر خواهد آنان باالتر خواهد بود و هر چه تاب

گری بین ذهن آگاهی و خودکارآمدی خالق را با واسطهکه رابطه  یمتأسفانه پژوهششد. 

 هیفرض دییاز تأ تیقرار داده باشد، وجود نداشت که جهت حما موردپژوهشآوری تاب

از افکار، رفتارها، هیجانات و  ذهن آگاهتوان گفت افراد در تبیین این یافته می ارائه گردد.

را به بهترین نحو ممکن مدیریت و ها کنند آنهای خودآگاهی دارند و سعی میانگیزه

 دهیدبیکه آموزش ذهن آگاهی به افراد آس اندهای متعدد نشان دادهتنظیم کنند. پژوهش

خود بیفزایند و به شیوه کارآمدتری با  شناختیروانآوری کند که بر تابکمک می

حیط شود فرد نسبت به خود و م. ذهن آگاهی باعث میهای زندگی مقابله کنندچالش

هنگام رویارویی با مشکالت، به دلیل داشتن  جهیدرنتاطرافش آگاهی بیشتری کسب کند و 

اقدامات ناگهانی، هیجانی و نادرست خودداری  هرگونهآگاهی نسبت به امور، از انجام 

بنابراین ذهن ؛ حلی منطقی برای آن بیابدمسائل، راه جانبههمهآن با بررسی  یجابهکند و 

های مهارت شود. از طرفی تأثیر مستقیم مؤلفهآوری در فرد میزایش تابآگاهی باعث اف

زای زندگی باعث ارائه راهکارهای مقابله با استرس در کنترل شرایط ناخوشایند و بحران

شود و موجب زا میمؤثر در هنگام وقوع حوادث، مشکالت و فشارهای روانی آسیب

 تنهانهآوری افراد خواهد شد. تسلط و تابهای اجتماعی افزایش عملکرد فرد در محیط

گردد، بلکه آنان را نسبت به پذیرتر شدن آنان در برابر مشکالت میموجب قوی و انعطاف

های جدید توانمند خواهد حلوجوی راههایی چون کنترل رفتار و جستکسب مهارت

های خود شرایط را واناییتواند با استفاده از تآور، باور دارد که میفرد تاب جهیدرنتنمود. 

توان بنابراین می؛ حل مناسب و جدیدی پیدا کندکنترل کرده و برای مسائل و مشکالت راه
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 گذارد.آوری بر خودکارآمدی خالق تأثیر مینتیجه گرفت که ذهن آگاهی از طریق تاب

ها و موانعی همراه است. پژوهش روشن است که انجام هر پژوهش با محدودیت 

پژوهش حاضر در دوران شیوع  کهنیاهایی داشته است. با توجه به ز محدودیتحاضر نی

کرونا انجام گرفت و اغلب مدارس در این دوران تعطیل بودند بنابراین محقق جهت 

مراجعه مکرر به مدارس استثنائی  ازجملههای پژوهش با مشکالت متعدد آوری دادهجمع

 ازجملهذهن آگاهی  کهییازآنجا جهت دسترسی پیدا کردن به معلمان و ... مواجه بود.

آوری مؤثر بوده و مهارتی هست که از قابلیت متغیرهایی هست که در بهبود تاب

های های آتی معطوف به طرحشود پژوهشپذیری برخوردار است، پیشنهاد میآموزش

 هایشود پژوهشمی شنهادیپ. همچنین شودانجام  ،مرتبط با آموزش این مهارت تجربی

انجام شود تا بین سایر معلمان )مدارس دولتی، غیرانتفاعی، تیزهوشان( در  یمشابه

فراهم گردد. با  ها با یکدیگرمتغیرهای پژوهش و ارتباط آندر رابطه  تریمناسب اندازچشم

ریزان فرهنگی، برنامه، وپرورشآموزشبه مسئوالن  توجه به نتایج حاصل از پژوهش

شود به بهبود سطح ذهن آگاهی و آموزش عالی و نهادهای تربیتی کشور توصیه می

کنند و در زمینه افزایش ذهن آگاهی و  توجه معلمان مدارس استثنائیآوری تاب

 .ریزی نمایندبرنامهمعلمان مدارس استثنائی  ژهیوبهآوری معلمان و تاب

 سپاسگزاری

و معلمان مدارس استثنایی که با صداقت کامل  قدرمگراناز حامیان معنوی پژوهش، اساتید 

 ما را در این پژوهش یاری کردند سپاسگزارم.
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شناختی و خودکارآمدی تدریس در ی باورهای معرفترابطه (.1394برزگر بفرویی، کاظم. )
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آموزش (. تأثیر 1397. )نیحس ر،یپ وندیو کول رضایخسرو؛ مارد پور، عل ،یرمضان نو؛یپوش، م رزم

، خاتم یمجله علوم اعصاب شفاپرستاران.  یآورو تاب یزندگ تیفیو تعهد بر ک رشیپذ

 .51-62(، ص 1) 7
بر  ینوآورانه ادراک یجوسازمان ریتأث یبررس(. 1394). دمحمدیس دکالنیزاهد بابالن عادل، س
معادالت  یابیمعلمان با استفاده از مدل -خالّق و رفتار نوآورانه دانشجو یخودکارآمد

 .125-103(: 1) 4 ،هادوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان. یساختار
(. نقش 1395سلطانی، زیبا؛ جمالی، نرگس؛ خجسته نیام، اعظم و درگاهی، شهریار. )

 یراهبردهاورزی تحصیلی دانشجویان. شناختی در تعللآوری روانخودکارآمدی و تاب
 .284-277(، 4)9، یپزشک علوم در آموزش

(. تأثیر آموزش برنامة کاهش 1394سیداسماعیلی قمی، نسترن، کاظمی، فرنگیس، پزشک، شهال. )
آگاهی بر میزان فشار روانی مادران کودکانِ استرس مبتنی بر ذهن

 .148-133(، 17)5، ییافراد استثنا یشناسروان .ذهنیتوانکم
آوری و حمایت تاب یرابطه (.1394محمدی، نسیم. )ولنی، زلیخا؛ االسالمی، علی؛ صادقیشیخ

 افراد یشناسروانتوان ذهنی. سازگاری مادران دارای فرزند کم شده بااجتماعی ادراک
 .139-125 : ص(20)5، ییاستثنا

 یآوررابطه ذهن آگاهی با تاب ی(. بررس1395. )نبیز ،یدگلیب یو نمک برزیفر ،یارفع یقیصد

 یالمللنیکنفرانس ب نیسوم نامهژهیو، 18دوره  ،یبهداشت روان. اصول انیدر دانشجو
 .590-586ص  ،یتیو علوم ترب یشناسروان

آوری و شادکامی معلمان مدارس استثنایی ی تابنیبشیپ (.1396کیخا، سارا و کهرازیی، فرهاد. )
 .7-1، ص 13 ، شماره7 ، دورهناتوانی مطالعاتی در کار. دارنیدبر اساس 

درمانی (. اثربخشی روان1398گیریان، صدیقه، پوالدی ریشهری، علی، کیخسروانی، مولود. )گله 
آوری و شفقت به خود در مادران دارای کودکان مبتال به مثبت نگر بر نشاط ذهنی، تاب

 .164-152،شناسی افراد استثناییروان .فلج مغزی
(. هنجاریابی مقیاس ذهن آگاهی النگر برای معلمان. 1397هنگامه و حمیدی، فریده. ) معماری،

 .54 - 42، ص 14, شماره 5مطالعات آموزش و آموزشگاهی، دوره 
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(. بررسی رابطه ذهن آگاهی و نگرش مذهبی در 1397پرست، زینب. )نریمانی، فاطمه و میهن
 یکاربرد یهاپژوهش یمل شیهما نیتنخسآوری معلمان دبیرستان شهرستان مهران، تاب

 .ساوه شناسی و علوم تربیتی،، روانتیریمد در

؛ افرازی زاده، سید فضل اهلل؛ کوهی، امیرحسن؛ فاضلی، سید رضا و بیرامی، رضا. ایرؤنظری، 
مشاوره شغلی و پذیری و خودکارآمدی. آوری مسیر شغلی زنان: نقش انطباق(. تاب1397)

 .22 - 9، ص 34شماره ، 10دوره  ،سازمانی
بر  ی(. تأثیر آموزش ذهن آگاه1399. )ایرؤ ،یو محمد مهیفه ،ینجف یاکبر؛ موسو یعل نهنگ،

فصلنامه سالمت شناختی کودکان بدسرپرست. آوری روانو تاب یجانیه یخودنظم بخش
 .117-106(، ص 1) 7، روان کودک
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