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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ذهنآگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی با سرزندگی تحصیلی
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مدرسه به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،از  61مدرسهی دو ناحیه آموزشوپرورش،
انتخاب و از  04کالس ،تعداد  044نمونه بهصورت تصادفی برگزیده شد .دادهها از طریق پرسشنامههای
سرزندگی تحصیلی حسینچاری و دهقانیزاده ( ،)6296اشتیاق تحصیلی فردریکز ،بلومنفیلد ،پاریس
( )4440و ذهنآگاهی فرایبورک ( )4441جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش همبستگی
پیرسون و تحلیل مسیر انجام شد .یافتههای پژوهش حاکی از برازش مدل و تأیید کلیهی فرضیههای
پژوهش بود .نتایج نشان داد ،اشتیاق تحصیلی عالوه بر اینکه بهصورت مستقیم با سرزندگی تحصیلی
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فراهم آید.
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مقدمه
محیط آموزشی نخستین جامعهای است که کودکان بعد از خانواده وارد آن میشوند،
سالهای متمادی در آنجا میآموزند .اولین تجارب زندگی اجتماعی ،بسیاری از
برداشتهای ذهنی و بازخوردها را نسبت به زندگی در مدرسه تجربه میکنند .در این
دوره از زندگی تغییرات شناختی ،عاطفی و اجتماعی بهسرعت رخ میدهد (اسپیر6999 ،6
نقل از شبافروز و همکاران .)6291 ،کنار آمدن با تغییرات فوق انعطافپذیری فرد را
میطلبد ،ازاینرو درک چگونگی سازگاری با چالشهای مختلف ازجمله چالشهای
تحصیلی باید موردتوجه جدی پژوهشگران تعلیم و تربیت قرار گیرد.
یکی از توانمندیهایی که نقش مهمی در سازگاری تحصیلی دارد ،سرزندگی
تحصیلی 4است (دهقانیزاده و همکاران .)6292 ،امروزه مداخالت زیادی برای افزایش
سرزندگی تحصیلی به کار گرفته میشود (فینیچ و همکاران 4465 ،2نقل از یاوری ،درتاج
و اسدزاده .)6295 ،سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباق یافته به انواع
مشکالت تجربهشده در عرصهی تحصیلی اطالق میشود (میلر ،کانولی و ماگوایر،0
 .)4462کامرفورد ،باتیسون و تورمی )4465( 5آن را توانایی موفقیتآمیز در برخورد با
چالشهای تحصیلی تعریف کردهاند .دانشآموزان سرزنده انگیزش تحصیلی قویتری
دارند و خودکارآمدی بیشتری احساس میکنند (مارتین و همکاران .)4444 ،1آنها بهطور
موفقیتآمیزی با چالشهای تحصیلی مانند فشار امتحان و تکالیف دشوار مقابله میکنند
(مارتین و مارش.)4449 ،1
یکی از پیشایندهای سرزندگی تحصیلی اشتیاق تحصیلی 9است .این سازه بیانگر ورود
فعال به یک فعالیت تحصیلی است و به مقدار انرژی که یادگیرنده برای انجام کارهای
تحصیلی صرف میکند اطالق میشود (ریو و همکاران .)4440 ،9گرینوود ،هورتون و
آتلی )4464( 64معتقدند اشتیاق تحصیلی عالقهمندی به تحصیل است که شامل رفتارهایی
مانند پایداری در انجام تکالیف درسی میشود .اشتیاق تحصیلی برای یادگیری حیاتی بوده
و از آن بهعنوان منادی مهم یادگیری یاد میشود (شبافروز و همکاران.)6291 ،
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پیشینه پژوهشی ،نقش اشتیاق تحصیلی را در افزایش سرزندگی تحصیلی تأیید میکند،
نتایج پژوهش هیکس و ویو)4469( 6؛ آرچیمبوال و همکاران )4449( 4و بیکر و
همکاران ،)4449( 2مؤید این رابطه است .اشتیاق تحصیلی بهعنوان ساختار انگیزشی،
تعهد یادگیرنده را نسبت به تحصیل منعکس میکند( .لی و شوت ،)4464 ،0نداشتن اشتیاق
موجب میشود دانشآموزان برای تکالیف درسی ،سرمایهگذاری الزم را انجام ندهند
(فین 6999 ،5نقل از سعدیپور.)6291 ،
متغیر دیگر مرتبط با سرزندگی تحصیلی ،ذهنآگاهی 1است .ذهنآگاهی ،توجه کردن
به زمان حال به شیوهای خاص ،هدفمند و بدون قضاوت است (کاباتزین و هانتیان،1
 .)4449پژوهشهای میرزایی و شعیری ()6291؛ عماد ،آتشپور و ذاکرفر ( )6291رابطه
ذهنآگاهی با سرزندگی را تأیید میکنند .سعدیپور ( )6291نتیجه گرفت ذهنآگاهی بر
اشتیاق تحصیلی تأثیر مثبت و معنادار دارد .ذهنآگاهی به محرکهای زیربنایی شناختها
و هیجانها میپردازد ،مضمونهای نهفته زندگی را در معرض آگاهی قرار میدهد و نشان
میدهد که هیجانها مرکب از افکار و احساسهای بدنی و نشانههایی از ناکارآمدی
نحوهی ارتباط ما با خودمان و دیگران هستند.
ذهنآگاهی عالوه بر اینکه در ایجاد آرامش و افزایش قابلیتها در مواجهه با استرس
تأثیر دارد (کاباتزین )4442 ،9روشی برای تربیت ذهن است که عمیقترین الگوهای
ذهن را به نمایش میگذارد .افراد با بهرهگیری از ذهنآگاهی میآموزند تا در دام الگوهای
نشخوار فکری خود نیفتند (سگال و همکاران)4444 ،9؛ و این توانایی بهعنوان یک کیفیت
درونی جهت افزایش بهزیستی به کار میرود (رابینسون و اسنیپز .)4449 ،64لذا این سازهی
شناختی پویا دانشآموزان را یاری میدهد تا بفهمند با اینکه هیجانهای منفی رخ میدهند
اما جزء ثابت شخصیت نیستند .درنتیجه به رویدادها با تفکر و تأمل پاسخ میدهند
(امانوئل و همکاران .)4464 ،66وقتی شخص تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمیگیرد،
آگاهانه به مقابله با شرایط نامطلوب میپردازد درنتیجه خود را ارزشمند تلقی میکند
(بروان4441 ،64؛ بروان ،کامپین و دی 6996 ،62نقل از رستمی و همکاران.)6295 ،
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بنابراین با توجه به شواهد نظری و پژوهشی ارائه شده ،اهمیت سرزندگی تحصیلی
بهعنوان یک عامل مهم در رسیدن به اهداف آموزشی ،نقش اساسی اشتیاق تحصیلی در
دستیابی به سرزندگی تحصیلی و همچنین اهمیت ذهنآگاهی بهعنوان یک میانجی در
این رابطه ،ضرورت انجام این پژوهش را آشکار میکند .با توجه به وجود خأل پژوهشی،
اهداف پژوهش حاضر عبارتاند از )6 :تعیین رابطهی اشتیاق تحصیلی با سرزندگی
تحصیلی دانشآموزان )4 .تعیین رابطهی اشتیاق تحصیلی با ذهنآگاهی دانشآموزان)2 .
تعیین رابطهی ذهنآگاهی با سرزندگی تحصیلی دانشآموزان )0.تعیین نقش میانجی
ذهنآگاهی در رابطهی اشتیاق تحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانشآموزان؛ و یافتههای
پژوهش میتواند قابل کاربست توسط عوامل نظامهای آموزشی باشد.
روش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی -همبستگی 6و جامعهی آماری شامل دانشآموزان دختر
دورهی دوم متوسطهی نظری زنجان در سال تحصیلی  6291-91بود ( .)N=0920بر
اساس فرمول کوکران ،حجم نمونه ( 251نفر) با بیش برآورد به  044نفر افزایش یافت و
روش انتخاب ،نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای بود .مراحل انتخاب نمونه به
شرح ذیل انجام گرفت :از  61مدرسهی دخترانه در  4ناحیه آموزشوپرورش زنجان64 ،
مدرسه بهطور تصادفی (ازهر ناحیه  5مدرسه) انتخاب و در هر مدرسه از رشتههای
ریاضی ،تجربی ،انسانی و پایههای دهم ،یازدهم و پیشدانشگاهی بهتناسب تعداد کل
افراد آن رشته و پایه ،تعدادی نمونه بهطور تصادفی از  04کالس درس ،برگزیده شد.
معیار ورود به پژوهش ،رضایت آگاهانه به تکمیل و معیار خروج عدم تمایل به
تکمیل کردن پرسشنامهها بود .نحوه تکمیل پرسشنامهها برای دانشآموزان تشریح
گردید و به آنها اطمینان داده شد که پاسخهایشان صرفاً جهت پژوهش بوده و بدون نام
و نام خانوادگی و بهصورت محرمانه در نزد پژوهشگر باقی خواهد ماند.
طرح این پژوهش از نوع طرحهای همبستگی است ،تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده
از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با نرمافزار  lisrel 8.88و spss 18انجام گرفت و
جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامههای زیر استفاده شد:

1. correlation
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پرسشنامهی سرزندگی تحصیلی حسینچاری و دهقانیزاده ( .)6296این پرسشنامه
از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ( )4441الگوگیری و برای اجرا در ایران،
توسط متخصصان روانشناسی و زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است .سپس تعدادی
گویه بر اساس مقیاس اصلی بازنویسی و در مورد گویهها از اساتید روانشناسی تربیتی
نظرخواهی شد و برای رفع نواقص ،روی گروهی از دانشآموزان دبیرستانی شهر مهریز
اجرا و بازنویسی گردید ،و  9گویه به مرحلهی نهایی رسید .نمرهگذاری بر اساس طیف
لیکرت  5درجهای (از  6کامالً مخالف تا  5کامالً موافق) است .این مقیاس از جنبههای
همسانی درونی و بازآزمایی ،واجد پایایی است و بررسی همسانی درونی آن نشان داد
که ضرایب آلفای کرونباخ بهدستآمده با حذف یک گویه  4/94و ضرایب بازآزمایی
 4/12و همچنین دامنه همبستگی گویهها با نمره کل بین  4/56تا  4/19است (حسینچاری
و دهقانیزاده .)6296 ،پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ
 4/90بهدستآمده و جهت بررسی روایی صوری و محتوایی ازنظر متخصصان حوزه
روانشناسی و روانشناسی تربیتی استفادهشده و پس از اعمالنظرهای ایشان مورداستفاده
قرارگرفته است.
پرسشنامهی اشتیاق تحصیلی فردریکز ،بلومنفیلد و پاریس .)4440( 6این پرسشنامه
شامل  65گویه و نمرهگذاری آن بر اساس طیف لیکرت  5درجهای ( 6برای هرگز تا 5
برای همیشه) است و گویههای  0 ،4و  1معکوس هستند .نمره اشتیاق تحصیلی از جمع
نمرهها به دست میآید .فردریکز و بلومنفیلد پاریس ( )4440ضریب پایایی این پرسشنامه
را  4/91گزارش کردهاند .در پژوهش عباسی ،اعیادی ،شفیعی و پیرانی ( )6290نیز پایایی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  4/11به دست آمده و روایی صوری پرسشنامه
توسط متخصصان این حوزه تأیید شده است .در پژوهش حاضر ،روایی صوری و محتوایی
این پرسشنامه توسط متخصصان حوزه روانشناسی و روانشناسی تربیتی تأیید شد ،پایایی
آن در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ  4/92به دست آمد.
پرسشنامهی ذهنآگاهی فرایبورک .(FMI-SF) )4441( 4فرم اولیه پرسشنامه فوق
که شامل  24سؤال بود ،توسط بوچهلد ،گروسمن و واالچ )4446( 2طرح گردیده و سپس
فرم کوتاه آن مشتمل بر  60گویه توسط واالچ و همکاران )4441( 0طراحی و ساخته شد.
& 3. Buchheld, N., Grossman, P.,
Walach, H.
4. Walach, H., et al.

& 1. Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C.,
Paris, A. H.
2. Freiburg mindfulness inventory_ short form
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نمرهگذاری فرم بر اساس مقیاس لیکرت  0درجهای ( 6بهندرت تا  0همیشه) است ،که
گویهی  62معکوس است؛ و نمره کل از جمع نمرهها به دست میآید.
در پژوهش قاسمی جوبنه و همکاران ( )6290بهمنظور بررسی روایی همزمان فرم
کوتاه پرسشنامه ذهنآگاهی فرایبورگ از فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی تانگنی 6و خرده
مقیاس تنظیم هیجانی مقیاس خودسنجی هوش هیجانی شات 4استفاده شد .درمجموع،
همبستگی بین این پرسشنامه با مقیاسهای خودکنترلی ( )r=4/19و تنظیم هیجانی
( )r=4/19در سطح معناداری  4/46مناسب گزارش شد .نتایج مدل تحلیل عاملی تأییدی
نشان داد که ساختار پرسشنامه دارای برازش قابلقبولی با دادهها و واجد روایی عاملی
مطلوبی است .درنتیجه شاخصهای نیکویی برازش ،مدل کلی را برای افراد نمونه تأیید
میکنند .پس الگوی کلی تک عاملی مفروض مورد تأیید قرار گرفت .روایی صوری و
محتوایی ،در پژوهش حاضر با استناد به سابقهی تاریخی استفاده از این آزمون و نظر
متخصصان روانشناسی تربیتی و اساتید احراز گردید .پایایی پرسشنامه نیز در پژوهش
قاسمیجوبنه و همکاران ( )6290با تتای ترتیبی ،4/92 ،با آلفای کرونباخ 4/94 ،و با
ضریب بازآزمایی ،به فاصلهی چهار هفته  4/92حاصل شده است .همچنین در پژوهش
سائر و همکاران )4466( 2ضریب بازآزمایی  4/99ذکرشده و پایایی پرسشنامه فوق در
پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 4/94 ،به دست آمده است.
در ادامه اطالعات توزیع نمونه پژوهش برحسب پایه ،رشته تحصیلی و سن ،ارائه
گردیده و توزیع فراوانی و درصد فراوانی  044نفر مشارکتکننده در پژوهش برحسب پایه
تحصیلی نشان داده شده است 644 .نفر ( )24/54درصد از مشارکتکنندگان پایه دهم614 ،
نفر ( )54/54درصد پایه یازدهم و  611نفر ( )49درصد پایه پیشدانشگاهی هستند.
توزیع فراوانی و درصد فراوانی  044نفر مشارکتکننده در پژوهش برحسب رشته
تحصیلی نشان داد 14 :نفر ( )65/54درصد در رشته ریاضی فیزیک 694 ،نفر ()09/44
درصد در رشته علوم تجربی و  601نفر ( )21/54درصد در رشته علوم انسانی مشغول
تحصیل بودند .اطالعات توصیفی برای سن مشارکتکنندگان حاکی است :کمترین مقدار
متغیر سن ،65 ،بیشترین مقدار  ،69میانگین سن شرکتکنندگان در پژوهش  61سال و
سه ماه و انحراف استاندارد  4/94است.
3. Sauer, S., et al.

1. Tangney
2. Schutte
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یافتهها
دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .در بخش
یافتههای توصیفی ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات مشارکتکنندگان در هر یک از
متغیرهای پژوهش گزارش شده و در بخش تحلیلهای استنباطی ،فرضیههای پژوهش با
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با نرمافزار  lisrel 8.88و spss 18

بررسی گردید.
در ادامه اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش شامل سرزندگی تحصیلی ،اشتیاق
تحصیلی و ذهنآگاهی گزارش شده است .باوجوداینکه برخی از متغیرها دارای مؤلفههایی
بودند اما چنانچه در اهداف پژوهش ذکرشده برای متغیرهای پژوهش نمره کل ،موردنظر
بوده است و در ادامه تحلیلها نیز به همین صورت انجام شد.
جدول  .4آمارههای توصیف و ضرایب همبستگ متغیرها
متغیر

کجی

کمترین بیشترین میانگین انحراف
استاندارد
مقدار مقدار

-6سرزندگی تحصیلی -4/65

9

05

49/92

1/41

4/69
4/444

46
25

55
645

21/61
16/11

1/01
64/14

-4ذهنآگاهی
-2اشتیاق تحصیلی

6

4

2

**4/00
**- 4/21** 4/49

در جدول  6اطالعات کجی ،کمترین و بیشترین مقدار ،میانگین و انحراف استاندارد و
ضرایب همبستگی برای متغیرهای پژوهش گزارش شده است .برای داشتن تصویری اولیه
از روابط بین متغیرهای موردبررسی در مدل پژوهش و بررسی زمینه انجام تحلیلهای
بعدی ،با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ،همبستگیهای دو متغیری محاسبهشده و
جهت سنجش معناداری اثر غیرمستقیم از خروجی نرمافزار لیزرل در تحلیل مسیر استفاده
شده است .نتایج حاکی از معنادار بودن همهی روابط بین متغیرها بود .متغیر سرزندگی
تحصیلی با اشتیاق تحصیلی  4/49و با ذهنآگاهی  4/00و ذهنآگاهی با اشتیاق تحصیلی
 4/21همبستگی داشت که همه در سطح خطای کمتر از  4/46معنادار بودند.
جهت بررسی بیشتر روابط بین متغیرها و همچنین بررسی نقش میانجی ذهنآگاهی
در رابطه بین اشتیاق تحصیلی با سرزندگی تحصیلی از تحلیل مسیر زیر استفاده شد .مدل
مفهومی در نمودار  6آمده است.
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اشتیاق تحصیلی

سرزندگی تحصیلی

ذهنآگاهی
نمودار  .4مدل مفهوم روابط بین متغیرها

پیش از آزمون مدل پژوهش ،مفروضههای نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از شاخص
کجی ،مشخص گردید و همهی متغیرها در بازهی  -6تا  +6قرار داشت .با توجه به اینکه در
پیشنیاز حجم نمونه ،حداقل حجم نمونه باید  444نفر باشد (کالین )4464 ،6و این تعداد
در پژوهش حاضر  044نفر است ،لذا تعداد فوق پیشنیاز مزبور را پوشش میداد.
مفروضه مستقل بودن مشاهدات ،با استفاده از شاخص دوربین -واتسون 4بررسی شد
و مقدار این شاخص با مالک قرار گرفتن متغیر سرزندگی تحصیلی  6/16به دست آمد؛
بنابراین پیشفرض استقالل مشاهدات نیز برقرار بود .به دلیل وجود یک متغیر پیشبین
در این پژوهش ،همخطی چندگانه بررسی نشد و همچنین مفروضهی همگنی واریانس
برخالف پژوهشهای مقایسه ی گروهی در این پژوهش موضوعیت نداشت .این
بررسیها حاکی از عدمتخطی از مفروضه ها و آماده بودن شرایط برای آزمون فرضیههای
مدل پژوهش بود .در ادامه برای آزمون مدل پژوهش از روش تحلیل مسیر و نرمافزار
آماری  lisrel 8.88استفاده شد .جدول  4نتایج بررسی روابط مستقیم ،غیرمستقیم و کل
بین متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل بین متغیرهای پیشبین و مالک
اثر
مقدار اثر مقدار
ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد مقدار
کل
(اثرات مستقیم)
(اثرات مستقیم)
t
 tغیرمستقیم t

مسیرها
رابطهی اشتیاق تحصیلی با
سرزندگی تحصیلی
رابطهی ذهنآگاهی با سرزندگی
تحصیلی

4/41

4/64

4/44

-

-

-

-

4/21

4/25

1/94

-

-

-

-

2. Durbin-Watson

1. Kline
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رابطهی اشتیاق تحصیلی با
ذهنآگاهی

43

اثر
مقدار اثر مقدار
ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد مقدار
کل
(اثرات مستقیم)
(اثرات مستقیم)
t
 tغیرمستقیم t
4/41

4/60

0/64

-

-

-

-

رابطهی اشتیاق تحصیلی با
سرزندگی تحصیلی با

-

-

-

4/490

0/49 4/69 0/41

میانجیگری ذهنآگاهی
4

4

سرزندگی تحصیلی ( )𝑹 = 4/44ذهنآگاهی (** P< 4/46 )𝑹 = 4/65

در جدول  ،4میزان تأثیر هر یک از متغیرهای پیشبین مربوط به متغیر مالک خاص
آنها توسط ضریب غیراستاندارد ،ضریب استاندارد ،مقادیر  tو میزان واریانس تبیین شده
( )R2مشخص شده است .معناداری تأثیر هر یک از روابط توسط مقادیر  tارزیابی میشوند.
همه مقادیر  tباالی  6/91به دست آمد و در سطح کمتر از  4/45معنادار بود .همچنین
اشتیاق تحصیلی از طریق متغیر میانجی ذهنآگاهی  4/490را به دست داده که با مقدار t

 0/41در سطح کمتر از  4/46معنادار و به همین صورت اثر کل نیز معنادار شده است.
مدل نهایی پژوهش بر اساس نتایج جدول  4در نمودار  4گزارش شده است.
درمجموع ،آزمون مدل پژوهش نشان داد که با این مدل میتوان  44درصد از واریانس
سرزندگی تحصیلی را تبیین کرد.

نمودار  .3مدل مسیر نهای روابط بین متغیرها

برحسب نتایج حاصل از تحلیل مسیر میتوان گفت ،ذهنآگاهی بین اشتیاق تحصیلی
و سرزندگی تحصیلی نقش میانجی ناقص دارد .بهمنظور ارزیابی کیفیت کلی مدل ،از
شاخصهای ارزیابی برازش کلی استفادهشده و نتایج در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  .2شاخصهای ارزیاب برازش ک

مدل

شاخص

مقدار

حد مطلوب

وضعیت

X2

4/49
6

-

-

Df
P
2

X /df

4/11

RMSEA

4/49
4/446

GFI

4/99

AGFI

4/99
4/99

NFI

4/99
4/99

TLI
CFI

<4/45
>2
<4/45
<4/94
<4/94
<4/94
<4/94
<4/94

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

جدول  2شاخصهای ارزیابی نیکویی برازش ،مقادیر فوق ،حد مطلوب شاخص و
نتیجه ارزیابی را برای مدل پژوهش نشان میدهد .جدول بهطور گویایی نشان میدهد که
هشت شاخص بررسیشده در وضعیت مطلوب قرار دارند .بهاینترتیب میتوان مطلوبیت
برازش کلی مدل را نتیجهگیری کرد.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی ذهنآگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و
سرزندگی تحصیلی دانشآموزان بود .نتایج پژوهش نشان داد که اشتیاق تحصیلی هم با
ذهنآگاهی هم با سرزندگی تحصیلی دانشآموزان رابطه مستقیم و معنادار دارد .همچنین
نتایج ،نشانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین ذهنآگاهی و سرزندگی تحصیلی است و
ذهنآگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی نقش میانجی ناقص دارد.
این نکات در خصوص یافتهها شایانذکر است :یافته اول با نتایج پژوهشهای
آرچینبوال و همکاران ()4449؛ هیکس و ویو ()4469؛ طهماسبزاده شیخالر ،شیخی و
عظیمپور ( )6291همسو است ،مارتین و مارش ( )4449در تبیین این یافته ،بر این باورند
اشتیاق به مدرسه یکی از پیشایندهای سرزندگی تحصیلی و کامرفورد و همکاران ()4465
معتقدند سرزندگی آموزشی مواجهه و فائق آمدن بر چالشهای تحصیلی است .ازنظر
مارتین و همکاران ( )4464افراد سرزنده انگیزش تحصیلی باالتری دارند ،بیشتر مطالعه
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میکنند و رضایت تحصیلی باالتری دارند (حسینچاری و دهقانیزاده ،)6296 ،و این امر
میتواند با سرزندگی تحصیلی فرد رابطه داشته باشد.
ولی پژوهش عباسی و همکاران ( )6290نشان داد ،سرزندگی تحصیلی توان پیشبینی
اشتیاق تحصیلی را ندارد که با یافته پژوهش حاضر همراستا نیست .در این رابطه میتوان
گفت :چون عملکرد دانشآموزان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد ،نمیتوان بهوضوح
تبیین کرد که افزایش و کاهش اشتیاق تحصیلی ،تحت تأثیر سرزندگی تحصیلی است یا
تحت تأثیر سایر عوامل درمجموع ارتباط اشتیاق تحصیلی با سرزندگی تحصیلی منطقی
به نظر میرسد.
یافته دوم با نتایج پژوهشهای سعدیپور ( )6291و سعادت ( )6291همسو است.
همچنین مطالعه سگال و همکاران ( )4441نشان میدهد که بهکارگیری فنون ذهنآگاهی
در امور تحصیلی موجب افزایش اشتیاق و درگیری تحصیلی و نیز موجب آرامش و
کنترل درونی در فرد میگردد (کاباتزین .)4442 ،بنا بر آنچه ذکر شد رابطه اشتیاق
تحصیلی با ذهنآگاهی منطقی است.
در خصوص یافته سوم ،پژوهشهای میرزایی و شعیری ()6291؛ عماد و همکاران
( )6291این رابطه را تأیید میکنند .همانگونه که اشاره شد ذهنآگاهی موجب میشود
افراد به رویدادها با تفکر و تأمل پاسخ دهند (امانوئل و همکاران .)4464 ،رابینسون و اسنیپز
( ،)4449معتقدند افراد ذهنآگاه درنتیجهی پذیرش باال ،کمتر دچار استرس میشوند.
در این راستا دانشآموزان ذهنآگاه نیز با کنترل ذهن میتوانند تفکرات خودآیند منفی
کمتری داشته و تفکرات مثبت را در زمینه تحصیل تجربه کنند؛ چون بیشتر مشکالت
روانی ناشی از نشخوار فکری است ،وقتی فرد نسبت به زمان حال ،آگاهی داشته باشد،
ذهن او درگیر گذشته یا آینده نمیشود (کاباتزین ،)4444 ،و به گونهی منطقی
موقعیتهای استرسزا برای خود ایمن تلقی میکند (سگال و همکاران .)4444 ،وقتی
فرد با خالقیتهای خود به ابراز وجود و مقابله با شرایط نامطلوب میپردازد ،احساس
سرزندگی میکند (بروان و همکاران 6996 ،نقل از رستمی و همکاران.)6295 ،
بهاینترتیب با تکیه بر شواهد و یافته فوق ،رابطه بین ذهنآگاهی و سرزندگی تحصیلی
منطقی به نظر میرسد.
در مورد یافته چهارم با کاوش در پژوهشهای قبلی ،پیشینهای یافت نشد .در تبیین
نقش ذهنآگاهی میتوان گفت که فرد با تمرینهای مبتنی بر ذهنآگاهی ،از کارکرد ذهن
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مطلع میشود و از طریق آگاهی لحظهبهلحظه از افکار ،احساسات ،آنها را کنترل میکند
(سگال و همکاران ،)4444 ،تحت تأثیر شرایط محیطی قرار نمیگیرد ،به مقابله با شرایط
نامطلوب میپردازد و خود را ارزشمند تلقی میکند (بروان 4441 ،نقل از رستمی و
همکاران .)6295 ،زمانی که ذهنآگاهی از طریق مکانیسمهایی مانند تنظیم هیجان و توجه
به زمان حال اعمال شود و با اشتیاق به تحصیل همراه گردد ،احتمال ارتقای سرزندگی
تحصیلی افزایش مییابد .بهاینترتیب رابطه مثبت ذهنآگاهی با سرزندگی تحصیلی
منطقی به نظر میرسد.
ابزار جمعآوری دادهها (پرسشنامه) ،افت آزمودنیها و طوالنی بودن زمان تکمیل
پرسشنامهها از محدودیتهای پژوهش حاضر بود.
پیشنهاد میشود در صورت امکان از حجم نمونهی وسیعتری استفاده شود و جهت
تعمیم نتایج در سطح کشور ،پژوهشهای مشابه در شهرهای دیگر و مقاطع تحصیلی،
مختلف انجام پذیرد و یافته ها جهت ارتقاء اشتیاق و سرزندگی تحصیلی در محیطهای
آموزشی مورداستفاده قرار گیرد.
بهطورکلی نتایج این پژوهش را میتوان در سیاستگذاریهای نظام آموزشی به کار
گرفت و با ایجاد اشتیاق تحصیلی در فراگیران و آموزش ذهنآگاهی به آنان ،سرزندگی
تحصیلی را ارتقاء بخشید و بهتبع آن شاهد موفقیتهای تحصیلی بیشتری بود.
این پژوهش دارای کد اخالق به شماره  IR.IAU.Z.REC.1397.050از کمیته
اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان است.
سپاسگزاری
از کلیه فرهنگیان محترم و دانشآموزان عزیز که در انجام این پژوهش همکاری کردهاند
سپاسگزاریم.
منابع
حسینچاری ،م ،.و دهقانیزاده ،م .)6296( .سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده،
نقش واسطهای خودکارآمدی .مجله مطالعات آموزش و یادگیری.10-44 ،)4(0 ،
دهقانیزاده ،م ،.حسینچاری ،م ،.مرادی ،م ،.و سلیمانیخشاب ،ع .)6292( .سرزندگی تحصیلی
و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کالس با نقش واسطهای ابعاد
خودکارآمدی .روانشناسی تربیتی.24-6 ،)24( 64 ،
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رستمی ،چ ،.جهانگیرلو ،ا ،.سهرابی ،ا ،.و احمدیان ،ح .)6295( .نقش انعطافپذیری شناختی و
ذهنآگاهی در پیشبینی اهمالکاری دانشجویان .مجله علوم پزشکی زانکو دانشگاه علوم
پزشکی کردستان.14-54 ،)52( 61 ،

سعادت ،ت .)6291( .نقش واسطهای اشتیاق تحصیلی در تبیین رابطه مهارتهای ارتباطی و
سازگاری دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه  0شهر شیراز .پایاننامه جهت اخذ
درجه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی
مرودشت.
سعدیپور ،ا .)6291( .تأثیر آموزش ذهنآگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان.
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی.99-96 ،)4(69 ،5 ،
شبافروز ،م ،.جوادی علمی ،ل ،.جنگی ،س ،.و افروز ،غ .)6291( .نقش سرزندگی تحصیلی و

اشتیاق به مدرسه در جلوگیری از مشکالت تحصیلی دانشآموزان .چهارمین کنفرانس
بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری.
طهماسبزاده شیخالر ،د ،.شیخی ،م ،.و عظیمپور ،ا .)6291( .نقش بهزیستی اجتماعی و

فرسودگی تحصیلی در پیشبینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان .راهبردهای آموزش در
علوم پزشکی.99-95 ،)4(66 ،
عباسی ،م ،.اعیادی ،نر ،.شفیعی ،ه ،.و پیرانی ،ذ .)6290( .نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی

تحصیلی در پیشبینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری .راهبردهای آموزش در علوم
پزشکی.50-09 ،)1(9 ،
عماد ،س ،.آتشپور ،س ح ،.و ذاکرفر ،م .)6291( .نقش تعدیلی ذهنآگاهی و پذیرش در

پیشبینی بهزیستی روانشناختی بر اساس کمالگرایی دانشجویان .پژوهشنامه
روانشناسی مثبت.11-09 ،)1(4 ،
قاسمی جوبنه ،ر ،.عربزاده ،م ،.جلیلی نیکو ،س ،.محدعلیپور ،ز ،.و محسنزاده ،ف.)6290( .

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه ذهنآگاهی فرایبورگ .مجله
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.654 -621 ،)4(60 ،
میرزایی ،ا ،.و شعیری ،م ر .)6291( .بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس بر اساس

ذهنآگاهی بر عواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد.911-910 ،)6( 16 ،
یاوری ،ه ،.درتاج ،ف ،.و اسدزاده ،ح .)6295( .بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی
دانشآموزان دوره دوم متوسطه .پژوهش در نظامهای آموزشی.22-46 ،)25(64 ،
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