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 چکیده
 تحصیلی سرزندگیبا  اشتیاق تحصیلیآگاهی در رابطه بین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ذهن
ز کلیه ی پژوهش عبارت اههمبستگی استفاده شد. جامع -بود. بدین منظور در این مقاله از روش توصیفی

 64و بود  0920به تعداد ، 6291 -91 ی دوم متوسطه زنجان در سال تحصیلیآموزان دختر دورهدانش
، وپرورشآموزشی دو ناحیه مدرسه 61از ، ایای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهمدرسه به روش نمونه

ی هانامهپرسش از طریقها زیده شد. دادهتصادفی برگ صورتبهنمونه  044 تعداد، کالس 04انتخاب و از 
 پاریس، بلومنفیلد، فردریکز اشتیاق تحصیلی، (6296) زادهچاری و دهقانیحسین سرزندگی تحصیلی

ها با استفاده از روش همبستگی داده وتحلیلتجزیهو  آوریجمع (4441) آگاهی فرایبورک( و ذهن4440)
های هی فرضیای پژوهش حاکی از برازش مدل و تأیید کلیههیافتهانجام شد.  تحلیل مسیرپیرسون و 

حصیلی مستقیم با سرزندگی ت صورتبهکه عالوه بر این اشتیاق تحصیلی، داد پژوهش بود. نتایج نشان
آگاهی با ذهنغیرمستقیم نیز از طریق  صورتبه، (p<45/4) و =64/4با ، داشت معناداررابطه مثبت و 

اشتیاق (. با توجه به نقش >46/4p) و  = 490/4با ، بود معناداررابطه مثبت و  دارای سرزندگی تحصیلی
 شوپرورآموزشهای شود برنامهتوصیه می آموزاندانش سرزندگی تحصیلیآگاهی در و ذهن تحصیلی

آگاهی ذهن و اشتیاق تحصیلیاز طریق  سرزندگی تحصیلیی ارتقای شود که زمینه دهیسازمان ایگونهبه
 هم آید.فرا

سرزندگی تحصیلی، آگاهیذهن، آموزدانش، اشتیاق تحصیلی های ک یدی:واژه
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 مقدمه
، دنشومیآن وارد ان بعد از خانواده است که کودکای نخستین جامعه محیط آموزشی

بسیاری از ، زندگی اجتماعی جارب. اولین تآموزندمی آنجادر  های متمادیسال
 ایندر . کنندتجربه مینسبت به زندگی در مدرسه را ا های ذهنی و بازخوردهبرداشت

 6999، 6دهد )اسپیررخ می سرعتبهاجتماعی  عاطفی و، تغییرات شناختی دوره از زندگی
فرد را  پذیریانعطاف فوق تغییرات با کنار آمدن(. 6291، و همکاران افروزشبنقل از 

های چالش ازجملهمختلف های درک چگونگی سازگاری با چالش روازاین، طلبدمی
 گران تعلیم و تربیت قرار گیرد.جدی پژوهش موردتوجهتحصیلی باید 

سرزندگی ، دارد سازگاری تحصیلیدر نقش مهمی  هایی کهیکی از توانمندی
امروزه مداخالت زیادی برای افزایش (. 6292، و همکاران زاده)دهقانی است 4تحصیلی

 درتاج، نقل از یاوری 4465، 2ود )فینیچ و همکارانشبه کار گرفته می سرزندگی تحصیلی
 انواع به انطباق یافته و سازنده، به پاسخ مثبت سرزندگی تحصیلی(. 6295، اسدزاده و

، 0ماگوایر و کانولی، شود )میلراطالق می  ی تحصیلیعرصه شده درمشکالت تجربه
آمیز در برخورد با وفقیترا توانایی م( آن 4465) 5باتیسون و تورمی، (. کامرفورد4462
تری قوی انگیزش تحصیلیه آموزان سرزنددانش. انددهکر های تحصیلی تعریفچالش
 طوربه هاآن(. 4444، 1و همکاران کنند )مارتینمی احساس بیشتریخودکارآمدی  و دارند

 کنندیم تکالیف دشوار مقابله و فشار امتحانمانند های تحصیلی آمیزی با چالشموفقیت
 (.4449، 1مارتین و مارش)

ورود  گرانیب این سازهاست.  9اشتیاق تحصیلی سرزندگی تحصیلی یشایندهایپیکی از 
رهای انجام کا برای رندهیادگیکه  انرژی مقداربه فعال به یک فعالیت تحصیلی است و 

هورتون و ، نوودی. گر(4440، 9و همکاران وی)ر شودیاطالق م کندیصرف م یلیتحص
 یفتارهایر شاملکه  است به تحصیل یمندهعالق اشتیاق تحصیلی( معتقدند 4464) 64یآتل

 بوده تیبرای یادگیری حیا اشتیاق تحصیلی. شودیمدرسی  فیتکالانجام  در دارییمانند پا
 (.6291، و همکاران افروزشود )شبمنادی مهم یادگیری یاد می عنوانبهو از آن 
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، کندأیید میت سرزندگی تحصیلیرا در افزایش  لیاشتیاق تحصینقش ، پیشینه پژوهشی
و  بیکرو  (4449) 4و همکاران بوالمآرچی(؛ 4469) 6و ویو نتایج پژوهش هیکس

، ساختار انگیزشی عنوانبه اشتیاق تحصیلیرابطه است.  مؤید این، (4449) 2همکاران
نداشتن اشتیاق ، (4464، 0)لی و شوت کند.می منعکس تحصیل به نسبت را یادگیرنده تعهد

الزم را انجام ندهند  گذاریسرمایه، برای تکالیف درسی آموزاندانششود موجب می
 .(6291، پورنقل از سعدی 6999، 5)فین
توجه کردن ، آگاهی. ذهناست 1گاهیآذهن، سرزندگی تحصیلیبا  دیگر مرتبطمتغیر  

، 1انتیهان و زینات)کاب استقضاوت بدون هدفمند و ، ای خاصهبه زمان حال به شیو
( رابطه 6291ذاکرفر ) و پورآتش، (؛ عماد6291های میرزایی و شعیری )پژوهش(. 4449
آگاهی بر ذهن ( نتیجه گرفت6291پور )کنند. سعدیآگاهی با سرزندگی را تأیید میذهن

ا هاختهای زیربنایی شنآگاهی به محرکذهن د.دار معنادارمثبت و  تأثیر اشتیاق تحصیلی
نشان  و دهدهای نهفته زندگی را در معرض آگاهی قرار میمضمون، پردازدمیها و هیجان

ی از ناکارآمدی یهانشانهو  بدنی هایاسحسو ا مرکب از افکارها دهد که هیجانمی
 .دیگران هستند و ی ارتباط ما با خودماننحوه

ها در مواجهه با استرس در ایجاد آرامش و افزایش قابلیت بر اینکهعالوه آگاهی ذهن
ترین الگوهای روشی برای تربیت ذهن است که عمیق( 4442، 9زیندارد )کابات تأثیر

آموزند تا در دام الگوهای آگاهی میگیری از ذهنافراد با بهره گذارد.به نمایش میذهن را 
 کیفیت کی عنوانبهاین توانایی  ؛ و(4444، 9و همکاران )سگال نشخوار فکری خود نیفتند

ی (. لذا این سازه4449، 64اسنیپز و رود )رابینسونمی به کار بهزیستی افزایش جهت درونی
دهند های منفی رخ میدهد تا بفهمند با اینکه هیجانرا یاری می آموزاندانشپویا  شناختی

دهند به رویدادها با تفکر و تأمل پاسخ می درنتیجهاما جزء ثابت شخصیت نیستند. 
، گیردنمی قرار محیطی عوامل تأثیر وقتی شخص تحت (.4464، 66ل و همکاران)امانوئ

کند می تلقی ارزشمند را خود درنتیجهپردازد می شرایط نامطلوب با مقابله آگاهانه به
 (.6295، و همکاران نقل از رستمی 6996، 62کامپین و دی، ؛ بروان4441، 64)بروان
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 لیسرزندگی تحصیاهمیت ، ئه شدهشی ارابنابراین با توجه به شواهد نظری و پژوه
ر د اشتیاق تحصیلینقش اساسی ، یک عامل مهم در رسیدن به اهداف آموزشی عنوانبه

ر یک میانجی د عنوانبهآگاهی و همچنین اهمیت ذهن سرزندگی تحصیلیدستیابی به 
، یهشپژو خألکند. با توجه به وجود ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می، این رابطه
 سرزندگیبا  اشتیاق تحصیلی یتعیین رابطه( 6از:  اندعبارتپژوهش حاضر اهداف 
 (2 .آموزاندانش آگاهیبا ذهن اشتیاق تحصیلیی رابطه تعیین (4 .آموزاندانش تحصیلی

تعیین نقش میانجی  (0.آموزاندانش سرزندگی تحصیلیآگاهی با ی ذهنتعیین رابطه
 هایفتهیا ؛ وآموزاندانش سرزندگی تحصیلیبا  تیاق تحصیلیاش یآگاهی در رابطهذهن

 آموزشی باشد. هاینظامتواند قابل کاربست توسط عوامل پژوهش می

 روش
دختر  آموزاندانشی آماری شامل و جامعه 6همبستگی -توصیفی، روش پژوهش حاضر

. بر (N=0920بود ) 6291-91ی نظری زنجان در سال تحصیلی ی دوم متوسطهدوره
و  افزایش یافتنفر  044نفر( با بیش برآورد به  251حجم نمونه )، اساس فرمول کوکران

بود. مراحل انتخاب نمونه به  ایچندمرحلهای گیری تصادفی خوشهنمونه، روش انتخاب
 64، زنجان وپرورشآموزشناحیه  4ی دخترانه در مدرسه 61شرح ذیل انجام گرفت: از 

های و در هر مدرسه از رشته مدرسه( انتخاب 5 ازهر ناحیهی )تصادف طوربهمدرسه 
ل تعداد ک تناسببهدانشگاهی یازدهم و پیش، های دهمانسانی و پایه، تجربی، ریاضی

 برگزیده شد.، کالس درس 04تصادفی از  طوربهتعدادی نمونه ، افراد آن رشته و پایه
و معیار خروج عدم تمایل به  رضایت آگاهانه به تکمیل، معیار ورود به پژوهش 

ح تشری آموزاندانشها برای نامهها بود. نحوه تکمیل پرسشنامهتکمیل کردن پرسش
جهت پژوهش بوده و بدون نام  هایشان صرفاًکه پاسخ داده شداطمینان  هاآنگردید و به 

 .خواهد ماندگر باقی محرمانه در نزد پژوهش صورتبهو  نام خانوادگیو 
ده ها با استفاداده وتحلیلتجزیه، های همبستگی استپژوهش از نوع طرح طرح این

انجام گرفت و  spss 18 و lisrel 8.88 افزارنرمبا تحلیل مسیر از همبستگی پیرسون و 
 شد: زیر استفادههای نامهجهت گردآوری اطالعات از پرسش
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 نامهاین پرسش (.6296زاده )و دهقانیچاری حسین سرزندگی تحصیلیی نامهپرسش
، ( الگوگیری و برای اجرا در ایران4441مارتین و مارش ) سرزندگی تحصیلیاز مقیاس 

و زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. سپس تعدادی  شناسیروانتوسط متخصصان 
ربیتی ت شناسیروانها از اساتید گویه بر اساس مقیاس اصلی بازنویسی و در مورد گویه

آموزان دبیرستانی شهر مهریز روی گروهی از دانش، شد و برای رفع نواقصنظرخواهی 
طیف  بر اساسگذاری نمره ی نهایی رسید.گویه به مرحله 9و ، و بازنویسی گردید اجرا

های . این مقیاس از جنبهاستکامالً موافق(  5کامالً مخالف تا  6ای )از درجه 5لیکرت 
و بررسی همسانی درونی آن نشان داد  است یاییپاواجد ، همسانی درونی و بازآزمایی
بازآزمایی  یبو ضرا 94/4با حذف یک گویه  آمدهدستبهکه ضرایب آلفای کرونباخ 

چاری )حسین است 19/4تا  56/4ها با نمره کل بین و همچنین دامنه همبستگی گویه 12/4
 فاده از آلفای کرونباخدر پژوهش حاضر با است نامه(. پایایی پرسش6296، زادهو دهقانی

متخصصان حوزه  ازنظرصوری و محتوایی  بررسی رواییو جهت  آمدهدستبه 90/4
 داستفادهمورایشان  ینظرهااعمالشده و پس از تربیتی استفاده شناسیروانو  شناسیروان

 قرارگرفته است.
نامه سشاین پر. (4440) 6پاریس و بلومنفیلد، فردریکز اشتیاق تحصیلیی نامهپرسش

 5برای هرگز تا  6ای )درجه 5طیف لیکرت  بر اساسگذاری آن و نمرهگویه  65شامل 
 از جمع اشتیاق تحصیلیمعکوس هستند. نمره  1 و 0، 4های برای همیشه( است و گویه

نامه ضریب پایایی این پرسش( 4440آید. فردریکز و بلومنفیلد پاریس )می به دست هانمره
( نیز پایایی 6290) پیرانیشفیعی و ، اعیادی، اند. در پژوهش عباسیردهگزارش ک 91/4را 

نامه و روایی صوری پرسش به دست آمده 11/4آلفای کرونباخ  نامه با استفاده ازپرسش
 ییصوری و محتوا روایی، . در پژوهش حاضرشده استتوسط متخصصان این حوزه تأیید 

پایایی ، دتربیتی تأیید ش شناسیروانو  شناسیروانمتخصصان حوزه  توسطنامه پرسشاین 
 آمد. به دست 92/4با استفاده از آلفای کرونباخ  آن در پژوهش حاضر

نامه فوق فرم اولیه پرسش. SF)-(FMI( 4441) 4آگاهی فرایبورکی ذهننامهپرسش
طرح گردیده و سپس  (4446) 2گروسمن و واالچ، توسط بوچهلد، سؤال بود 24که شامل 

( طراحی و ساخته شد. 4441) 0گویه توسط واالچ و همکاران 60کوتاه آن مشتمل بر فرم 
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که ، استهمیشه(  0تا  ندرتبه 6)ای درجه 0 مقیاس لیکرت گذاری فرم بر اساسنمره
 آید.به دست می هاهکل از جمع نمر نمره ؛ ومعکوس است 62ی گویه

فرم  زمانهمبررسی روایی  رمنظوبه( 6290قاسمی جوبنه و همکاران )در پژوهش 
و خرده  6آگاهی فرایبورگ از فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی تانگنینامه ذهنکوتاه پرسش

، درمجموعاستفاده شد.  4شاتمقیاس خودسنجی هوش هیجانی مقیاس تنظیم هیجانی 
( و تنظیم هیجانی =19/4r)های خودکنترلی نامه با مقیاسهمبستگی بین این پرسش

(19/4r=)  تأییدیمدل تحلیل عاملی نتایج  مناسب گزارش شد. 46/4در سطح معناداری 
ها و واجد روایی عاملی ی با دادهقبولقابلنامه دارای برازش نشان داد که ساختار پرسش

مدل کلی را برای افراد نمونه تأیید ، های نیکویی برازشمطلوبی است. درنتیجه شاخص
ی و صور رواییمفروض مورد تأیید قرار گرفت.  کنند. پس الگوی کلی تک عاملیمی

نظر و  ی تاریخی استفاده از این آزموندر پژوهش حاضر با استناد به سابقه، محتوایی
در پژوهش  نامه نیزتربیتی و اساتید احراز گردید. پایایی پرسش شناسیروانمتخصصان 

و با  94/4، ای کرونباخبا آلف، 92/4، با تتای ترتیبی (6290و همکاران ) جوبنهقاسمی
. همچنین در پژوهش است حاصل شده 92/4ی چهار هفته به فاصله، ضریب بازآزمایی
نامه فوق در ذکرشده و پایایی پرسش 99/4( ضریب بازآزمایی 4466) 2سائر و همکاران

 آمده است. به دست 94/4، پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
ه ارائ، رشته تحصیلی و سن، پایه برحسبزیع نمونه پژوهش در ادامه اطالعات تو

 پایه برحسبدر پژوهش  کنندهمشارکتنفر  044 و توزیع فراوانی و درصد فراوانی گردیده
 614، کنندگان پایه دهم( درصد از مشارکت54/24نفر ) 644تحصیلی نشان داده شده است. 

 دانشگاهی هستند.رصد پایه پیش( د49) نفر 611( درصد پایه یازدهم و 54/54) نفر
رشته  برحسبدر پژوهش  کنندهمشارکتنفر  044توزیع فراوانی و درصد فراوانی 

( 44/09) نفر 694، درصد در رشته ریاضی فیزیک( 54/65) نفر 14نشان داد:  تحصیلی
( درصد در رشته علوم انسانی مشغول 54/21) نفر 601درصد در رشته علوم تجربی و 

مقدار  حاکی است: کمترین کنندگانمشارکتاطالعات توصیفی برای سن د. تحصیل بودن
سال و  61در پژوهش  کنندگانشرکتمیانگین سن ، 69بیشترین مقدار ، 65، متغیر سن

 است. 94/4سه ماه و انحراف استاندارد 

                                                                                                                                        
1. Tangney 
2. Schutte 

3. Sauer, S., et al.  
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 هایافته
 خش. در بقرار گرفتند وتحلیلتجزیهها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد داده
ک از در هر ی کنندگانمشارکتمیانگین و انحراف استاندارد نمرات ، های توصیفییافته

با  های پژوهشفرضیه، های استنباطیمتغیرهای پژوهش گزارش شده و در بخش تحلیل
 spss 18و  lisrel 8.88 افزارنرمتحلیل مسیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و 

 بررسی گردید.
اشتیاق ، سرزندگی تحصیلیالعات توصیفی متغیرهای پژوهش شامل در ادامه اط 

هایی برخی از متغیرها دارای مؤلفه ینکهباوجودا. شده استآگاهی گزارش و ذهن تحصیلی
 موردنظر، برای متغیرهای پژوهش نمره کل ذکرشدهبودند اما چنانچه در اهداف پژوهش 

 انجام شد. ها نیز به همین صورتو در ادامه تحلیل بوده است

 های توصیف  و ضرایب همبستگ  متغیرها. آماره4جدول 

کمترین  کجی متغیر
 مقدار

 بیشترین
 مقدار

انحراف  میانگین
 استاندارد

6 4 2 

   - 41/1 92/49 05 9 -65/4 سرزندگی تحصیلی-6
  - 00/4** 01/1 61/21 55 46 69/4 آگاهیذهن-4
 - 21/4** 49/4** 14/64 11/16 645 25 444/4 اشتیاق تحصیلی-2

 ومیانگین و انحراف استاندارد ، کمترین و بیشترین مقدار، اطالعات کجی 6در جدول 
لیه . برای داشتن تصویری اوشده استهمبستگی برای متغیرهای پژوهش گزارش  یبضرا

 هایدر مدل پژوهش و بررسی زمینه انجام تحلیل موردبررسیاز روابط بین متغیرهای 
و  شدههمحاسبهای دو متغیری همبستگی، فاده از آزمون همبستگی پیرسونبا است، بعدی

ه لیزرل در تحلیل مسیر استفاد افزارنرماز خروجی  غیرمستقیمجهت سنجش معناداری اثر 
گی سرزندی روابط بین متغیرها بود. متغیر بودن همه معنادارشده است. نتایج حاکی از 

 اشتیاق تحصیلیآگاهی با و ذهن 00/4آگاهی با ذهنو  49/4 اشتیاق تحصیلیبا  تحصیلی
 بودند. معنادار 46/4همبستگی داشت که همه در سطح خطای کمتر از  21/4

آگاهی جهت بررسی بیشتر روابط بین متغیرها و همچنین بررسی نقش میانجی ذهن
مدل  فاده شد.از تحلیل مسیر زیر است سرزندگی تحصیلیبا  اشتیاق تحصیلیدر رابطه بین 

 .آمده است 6مفهومی در نمودار 
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 . مدل مفهوم  روابط بین متغیرها4 نمودار

توزیع متغیرها با استفاده از شاخص  بودن نرمال هایمفروضه، پژوهش مدل آزمون از پیش
ینکه در + قرار داشت. با توجه به ا6تا  -6ی ی متغیرها در بازهمشخص گردید و همه، کجی
و این تعداد  (4464، 6)کالیننفر باشد  444حداقل حجم نمونه باید ، حجم نمونه نیازپیش

 داد.مزبور را پوشش می نیازپیشلذا تعداد فوق ، نفر است 044در پژوهش حاضر 
شد  بررسی 4واتسون -با استفاده از شاخص دوربین، مفروضه مستقل بودن مشاهدات

به دست آمد؛  16/6 سرزندگی تحصیلیقرار گرفتن متغیر  و مقدار این شاخص با مالک
بین یشوجود یک متغیر پ یلبه دلاستقالل مشاهدات نیز برقرار بود.  فرضیشپ ینبنابرا

ی همگنی واریانس خطی چندگانه بررسی نشد و همچنین مفروضههم، در این پژوهش
 شت. اینی گروهی در این پژوهش موضوعیت نداهای مقایسهبرخالف پژوهش

های ها و آماده بودن شرایط برای آزمون فرضیهمفروضه از یتخطعدم از حاکی هابررسی
 افزارنرمو  تحلیل مسیر مدل پژوهش بود. در ادامه برای آزمون مدل پژوهش از روش

ل غیرمستقیم و ک، نتایج بررسی روابط مستقیم 4. جدول استفاده شد lisrel 8.88 آماری
 دهد.شان میبین متغیرها را ن

 بین و مالکبین متغیرهای پیش و کلغیرمستقیم ، . اثرات مستقیم3جدول 

 مسیرها
 ضرایب غیراستاندارد

 )اثرات مستقیم(
 ضرایب استاندارد
 )اثرات مستقیم(

مقدار 
t 

اثر 
 غیرمستقیم

مقدار 
t 

اثر 
 کل

مقدار 
t 

ی اشتیاق تحصیلی با رابطه
 سرزندگی تحصیلی

41/4 64/4 44/4 - - - - 

آگاهی با سرزندگی ی ذهنرابطه
 تحصیلی

21/4 25/4 94/1 - - - - 

                                                                                                                                        
1. Kline 2. Durbin-Watson 

 یتحصیلسرزندگی   تحصیلی اشتیاق

 آگاهیذهن
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 مسیرها
 ضرایب غیراستاندارد

 )اثرات مستقیم(
 ضرایب استاندارد
 )اثرات مستقیم(

مقدار 
t 

اثر 
 غیرمستقیم

مقدار 
t 

اثر 
 کل

مقدار 
t 

ی اشتیاق تحصیلی با رابطه
 آگاهیذهن

60/4 41/4 64/0 - - - - 

ی اشتیاق تحصیلی با رابطه
سرزندگی تحصیلی با 

 آگاهیگری ذهنمیانجی
- - - 490/4 41/0 69/4 49/0 

𝑹سرزندگی تحصیلی )
4
= 𝑹آگاهی )ذهن( 4/44

4
= 4/65) 46/4 P< ** 

ص مالک خا بین مربوط به متغیرهر یک از متغیرهای پیش تأثیرمیزان ، 4در جدول 
و میزان واریانس تبیین شده  tمقادیر ، ضریب استاندارد، یراستانداردغتوسط ضریب  هاآن
(2R مشخص )هر یک از روابط توسط مقادیر  تأثیری معنادار. شده استt د. شونارزیابی می

بود. همچنین  معنادار 45/4آمد و در سطح کمتر از  به دست 91/6باالی  tهمه مقادیر 
 t که با مقدار را به دست داده 490/4آگاهی از طریق متغیر میانجی ذهن اشتیاق تحصیلی

 .شده است معنادارو به همین صورت اثر کل نیز  معنادار 46/4در سطح کمتر از  41/0
. شده استگزارش  4در نمودار  4اساس نتایج جدول مدل نهایی پژوهش بر 

درصد از واریانس  44 توانآزمون مدل پژوهش نشان داد که با این مدل می، درمجموع
 .کرد یینتبرا  سرزندگی تحصیلی

 
 . مدل مسیر نهای  روابط بین متغیرها3 نمودار

 حصیلیاشتیاق تآگاهی بین ذهن، توان گفتمی تحلیل مسیرنتایج حاصل از  برحسب
از  ،ارزیابی کیفیت کلی مدل منظوربهنقش میانجی ناقص دارد.  سرزندگی تحصیلیو 

 .شده استارائه  2شده و نتایج در جدول های ارزیابی برازش کلی استفادهشاخص
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 های ارزیاب  برازش ک   مدل. شاخص2 جدول

 وضعیت حد مطلوب مقدار شاخص
2X 49/4 - - 

Df 6 - - 
P 11/4 45/4< مطلوب 
/df2X 49/4 2> مطلوب 

RMSEA 446/4 45/4< مطلوب 
GFI 99/4 94/4< مطلوب 

AGFI 99/4 94/4< مطلوب 
TLI 99/4 94/4< مطلوب 
NFI 99/4 94/4< مطلوب 
CFI 99/4 94/4< مطلوب 

ص و حد مطلوب شاخ، مقادیر فوق، های ارزیابی نیکویی برازششاخص 2جدول 
که  دهدگویایی نشان می طوربهدهد. جدول نتیجه ارزیابی را برای مدل پژوهش نشان می

وبیت توان مطلمی ترتیباینبه. قرار دارنددر وضعیت مطلوب  شدهیبررسهشت شاخص 
 گیری کرد.برازش کلی مدل را نتیجه

 گیریبحث و نتیجه
و  اشتیاق تحصیلیطه بین آگاهی در رابنقش میانجی ذهن بررسی پژوهش این هدف

م با ه اشتیاق تحصیلیکه  نشان دادبود. نتایج پژوهش  آموزاندانشسرزندگی تحصیلی 
 همچنین دارد. معناداررابطه مستقیم و  آموزاندانشآگاهی هم با سرزندگی تحصیلی ذهن
 ست وا سرزندگی تحصیلیآگاهی و بین ذهن معنادارنشانگر وجود رابطه مستقیم و ، نتایج
 دارد. نقش میانجی ناقص سرزندگی تحصیلیو  اشتیاق تحصیلیآگاهی در رابطه بین ذهن

 هایبا نتایج پژوهش: یافته اول است ذکریانشاها این نکات در خصوص یافته
 شیخی و، شیخالر زادهطهماسب(؛ 4469) و ویو ؛ هیکس(4449) و همکاران بوالآرچین
د این باورن بر، تبیین این یافته ( در4449و مارش )مارتین ، ( همسو است6291) پورعظیم

( 4465و کامرفورد و همکاران ) سرزندگی تحصیلی یشایندهایپ از یکی مدرسه به اشتیاق
 ازنظر است. تحصیلی هایبر چالش آمدن فائق و مواجهه یآموزش یسرزندگمعتقدند 

 مطالعه بیشتر، دارند باالتری انگیزش تحصیلی ( افراد سرزنده4464مارتین و همکاران )
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و این امر ، (6296، زادهو دهقانیچاری حسیندارند ) رضایت تحصیلی باالتری وکنند می
 .فرد رابطه داشته باشد سرزندگی تحصیلیتواند با می

 ینیبتوان پیش سرزندگی تحصیلی، نشان داد (6290)و همکاران  عباسی ولی پژوهش

توان در این رابطه می نیست. راستاهمپژوهش حاضر  که با یافته ندارد را اشتیاق تحصیلی
 وضوحبهتوان نمی، عوامل مختلفی قرار دارد تأثیرتحت  آموزاندانشعملکرد گفت: چون 

یلی است یا سرزندگی تحص تأثیرتحت ، اشتیاق تحصیلیتبیین کرد که افزایش و کاهش 
لی منطقی زندگی تحصیبا سر اشتیاق تحصیلیارتباط  درمجموعسایر عوامل  تأثیرتحت 

 رسد.به نظر می
( همسو است. 6291( و سعادت )6291پور )های سعدیپژوهشیافته دوم با نتایج  

آگاهی فنون ذهن یریکارگبهدهد که ( نشان می4441همچنین مطالعه سگال و همکاران )
نیز موجب آرامش و  و درگیری تحصیلیدر امور تحصیلی موجب افزایش اشتیاق و 

اشتیاق آنچه ذکر شد رابطه  بنا بر(. 4442، زینگردد )کاباتدرونی در فرد می کنترل
 آگاهی منطقی است.با ذهن تحصیلی

(؛ عماد و همکاران 6291های میرزایی و شعیری )پژوهش، یافته سوم در خصوص
شود آگاهی موجب میکه اشاره شد ذهن گونههمانکنند. ( این رابطه را تأیید می6291)

اسنیپز  و (. رابینسون4464، به رویدادها با تفکر و تأمل پاسخ دهند )امانوئل و همکاران افراد
 شوند.کمتر دچار استرس می، ی پذیرش باالدرنتیجهآگاه معتقدند افراد ذهن، (4449)

منفی  خودآیند توانند تفکراتآگاه نیز با کنترل ذهن میذهن آموزاندانشراستا  این در
تفکرات مثبت را در زمینه تحصیل تجربه کنند؛ چون بیشتر مشکالت داشته و  کمتری

، دآگاهی داشته باش، وقتی فرد نسبت به زمان حال، روانی ناشی از نشخوار فکری است
 منطقی یگونهو به ، (4444، زینشود )کاباتذهن او درگیر گذشته یا آینده نمی

(. وقتی 4444، سگال و همکارانکند )می تلقی ایمن خود برای زااسترس هایموقعیت
احساس ، پردازدمی شرایط نامطلوب با مقابله و وجود ابراز به خود هایخالقیت فرد با

(. 6295، رستمی و همکاران نقل از 6996، کند )بروان و همکارانسرزندگی می
 سرزندگی تحصیلی آگاهی ورابطه بین ذهن، با تکیه بر شواهد و یافته فوق ترتیباینبه

 .رسدمنطقی به نظر می
ین ای یافت نشد. در تبیپیشینه، های قبلیدر مورد یافته چهارم با کاوش در پژوهش

 ذهن از کارکرد، آگاهیذهن بر مبتنیی هابا تمرین فردتوان گفت که آگاهی مینقش ذهن
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ند کمی کنترل را هاآن، احساسات، افکار از لحظهبهلحظه آگاهی طریق از و شودمی مطلع
شرایط  با به مقابله، گیردنمی قرار شرایط محیطی تأثیر تحت، (4444، )سگال و همکاران

رستمی و  نقل از 4441، )بروان کندتلقی می را ارزشمند پردازد و خودمی نامطلوب
 و توجههایی مانند تنظیم هیجان مکانیسم طریق آگاهی ازذهن زمانی که(. 6295، همکاران

ی سرزندگاحتمال ارتقای ، شود و با اشتیاق به تحصیل همراه گردد اعمال به زمان حال
 حصیلیسرزندگی تآگاهی با رابطه مثبت ذهن ترتیباینبهیابد. افزایش می تحصیلی

 رسد.منطقی به نظر می
ها و طوالنی بودن زمان تکمیل افت آزمودنی، نامه(ها )پرسشآوری دادهابزار جمع

 پژوهش حاضر بود. ایهیتاز محدود هاپرسشنامه
تری استفاده شود و جهت ی وسیعشود در صورت امکان از حجم نمونهپیشنهاد می

 ،های مشابه در شهرهای دیگر و مقاطع تحصیلیپژوهش، تعمیم نتایج در سطح کشور
های ها جهت ارتقاء اشتیاق و سرزندگی تحصیلی در محیطمختلف انجام پذیرد و یافته

 قرار گیرد. مورداستفادهآموزشی 
نظام آموزشی به کار  هایگذارییاستستوان در نتایج این پژوهش را می یطورکلبه

دگی سرزن، آگاهی به آناندر فراگیران و آموزش ذهن اشتیاق تحصیلیگرفت و با ایجاد 
 های تحصیلی بیشتری بود.آن شاهد موفقیت تبعبهرا ارتقاء بخشید و  تحصیلی

از کمیته  IR.IAU.Z.REC.1397.050ق به شماره این پژوهش دارای کد اخال
 اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان است.

 سپاسگزاری
 اندعزیز که در انجام این پژوهش همکاری کرده آموزاندانشاز کلیه فرهنگیان محترم و 

 سپاسگزاریم.

 منابع
 ،اک از الگوی ارتباطی خانوادهو ادر سرزندگی تحصیلی (.6296م. )، زادهدهقانیو ، م.، چاریحسین

 .10-44، (4)0، مجله مطالعات آموزش و یادگیریای خودکارآمدی. نقش واسطه
 سرزندگی تحصیلی(. 6292) .ع، خشابسلیمانی و ،م.، مرادی، م.، چاریحسین، م.، زادهدهقانی

 ابعاد ایواسطه نقش با کالس ساختار و خانواده ارتباطات الگوهای از ادراک و
 .24-6، (24) 64، تربیتی شناسیروان دکارآمدی.خو
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 و شناختی پذیریانعطاف نقش(. 6295) .ح، احمدیان و ،ا.، سهرابی، ا.، لوجهانگیر، چ.، رستمی

 لومع دانشگاه زانکو پزشکی علوم مجله دانشجویان. کاریاهمال بینیپیش در آگاهیذهن
 .14-54، (52) 61، کردستان پزشکی

 و ارتباطی هایمهارت رابطه تبیین در اشتیاق تحصیلی ایواسطه نقش(. 6291) ت.، سعادت
 اخذ جهت نامهپایان .شیراز شهر 0 ناحیه متوسطه اول دوره دختر انآموزدانش سازگاری

 اسالمی آزاد دانشگاه، شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده، ارشد کارشناسی درجه
 مرودشت.

 زان.آمودانش اشتیاق تحصیلی و کاری حافظه بر آگاهیذهن موزشآ تأثیر(. 6291) ا.، پورسعدی
 .99-96، (4)69، 5، و مجازی آموزشگاهی یادگیری در پژوهش

 و سرزندگی تحصیلی نقش(. 6291) غ.، افروز و ،س.، جنگی، ل.، علمی جوادی، م.، افروزشب
 سکنفران نچهارمی .آموزاندانش تحصیلی مشکالت از جلوگیری در مدرسه به اشتیاق

 .رفتاری علوم و مشاوره، شناسیروان در اخیر هاینوآوری المللیینب
 و اجتماعی بهزیستی نقش .(6291) ا.، پورعظیمو ، م.، شیخی، د.، شیخالر زادهطهماسب

 در موزشآ راهبردهایدانشجویان.  اشتیاق تحصیلی بینیپیش در یلیتحص یفرسودگ
 .99-95، (4)66، پزشکی علوم

سرزندگی و  یاجتماع یستیبهز(. نقش 6290) ذ.، پیرانیو ، ه.، شفیعی، نر.، اعیادی، م. ،عباسی
ش در علوم . راهبردهای آموزدانشجویان پرستاری اشتیاق تحصیلیبینی در پیش تحصیلی
 .50-09، (1)9، پزشکی

 در و پذیرش آگاهیذهن تعدیلی نقش(. 6291) .م، ذاکرفرو ، س ح.، پورآتش، س.، عماد
 امهنپژوهش دانشجویان. گراییکمال بر اساس شناختیروان بهزیستی بینیشپی

 .11-09، (1)4، مثبت شناسیروان
(. 6290ف. )، زادهمحسنو ، ز.، پورمحدعلی، س.، جلیلی نیکو، م.، زادهعرب، ر.، قاسمی جوبنه

 مجله .آگاهی فرایبورگبررسی روایی و پایایی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه ذهن
 .654 -621، (4)60، رفسنجان یپزشک علوم دانشگاه

 بر اساس استرس کاهش درمانی الگوی اثربخشی بررسی(. 6291) م ر.، شعیری و ،ا.، میرزایی
 انشگاهد پزشکی دانشکده مجلهافسردگی.  نشانگان و منفی و مثبت بر عواطف آگاهیذهن
 .911-910، (6) 16، مشهد پزشکی علوم

 سرزندگی تحصیلیآموزش امید بر  اثربخشی(. بررسی 6295) ح.، اسدزاده و ،ف.، اجدرت، ه.، یاوری
 .22-46، (25)64، یآموزش هاینظامپژوهش در دوره دوم متوسطه.  آموزاندانش
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