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Abstract
This study was aimed to investigate the relationship of cognitive
abilities and mindfulness with teacher wisdom with mediating
positive emotions. The method of this study was descriptivecorrelation.The population included 600 primary school teachers.
For this purpose, 375 elementary teacher were selected using simple
random sampling method. They completed Nejati (2013) Cognitive
Abilities Questionnaire, Brown & Ryan (2003) Mindfulness
Questionnaire, Chen (2016) Positive Emotions Questionnaire and
Ardlet (2003) Three-Dimensional Wisdom Scale. After collecting
the data, structural equation modelling was used to test the proposed
model and hypothesis as well. The results showed that the proposed
model has good fit (NFI = 0/91 & SRMR = 0/068). The results of
analyzes showed that cognitive abilities, mindfulness and positive
emotions have a significant positive effect on wisdom. Also, the
mediating role of positive emotions in the relationship between
cognitive abilities and mindfulness with wisdom was confirmed.
Findings show that by increasing the variables of cognitive abilities,
mindfulness and positive emotions, we can expect an increase in
wisdom in teachers.
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نقش واسطهای هیجانهای مثبت بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعة آماری
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پژوهش در نظامهای آموزشی تحت قانون
بینالمللی کپیرایت Creative
 Commons: BY-NCاست.

پژوهش همة معلمان مدارس ابتدایی شهرستان میبد به تعداد  600نفر بود .به این منظور  375نفر از
معلمان مقطع ابتدایی شهرستان میبد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و
پرسشنامه تواناییهای شناختی نجاتی ( ،)1392پرسشنامه ذهنآگاهی ،)2003( Brown & Ryan
پرسشنامه هیجانهای مثبت  )2016( Chenو مقیاس سهبعدی خرد  )2003( Ardeltرا تکمیل کردند.
پس از گرداوری دادهها ،مدل یابی معادالت ساختاری برای آزمون مدل پیشنهادی و فرضیهها
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مورداستفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد مدل مطرحشده از برازش خوبی برخوردار است (=0/91
 NFIو  .)SRMR =0/068نتایج تحلیلها نشان داد تواناییهای شناختی ،ذهنآگاهی و هیجانهای
مثبت بر خرد تأثیر مثبت معنادار دارد .همچنین نقش واسطهای هیجانهای مثبت در رابطه بین
تواناییهای شناختی و ذهنآگاهی با خرد تأیید شد .یافتهها نشان میدهد با افزایش متغیرهای
تواناییهای شناختی ،ذهنآگاهی و هیجانهای مثبت میتوان افزایش خرد در معلمان را انتظار داشت.

استناد به این مقاله :برزگر بفرویی ،م ،.قدم پور ،ع.
و غالمرضایی ،س .)1400( .بررسی رابطه
تواناییهای شناختی و ذهنآگاهی با خردمندی

معلمان :نقش واسطهای هیجانهای مثبت .پژوهش
در نظامهای آموزشی.99-88 ،)52(15 ،
dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.52.6.8

واژههای کلیدی:
تواناییهای شناختی ،ذهنآگاهی ،هیجانهای مثبت ،خرد ،معلمان
 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان است.
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کارکردهای عالی و تواناییهای شناختی 9ازجمله متغیرهای

مقدمه

مهم در ارتباط با خرد است ( .)Yang, 2020تواناییهای

در حدود  250سال پیش در تمدنهای بزرگ زمان ،تالش برای

شناختی بهعنوان قابلیت ذهنی کلی ،10شامل استدالل ،حل

مفهوم خرد 1بهعنوان جوهر زندگی روشنفکری شروع شد و

مسئله ،برنامهریزی ،تفکر انتقادی ،درک ایدههای پیچیده و

قرنها بهعنوان موضوع اصلی ادامه یافت .بااینحال فقط در

یادگیری از تجربه تعریف کردهاند ( )Beer et al., 2004که

اواخر قرن بیستم ،اولین کاوشهای روانشناختی آزمایشی در

معادل تعریف  )1997( Gottfredsonاز هوش است .ازنظر

مورد مفهوم خرد آغاز شد .ازجمله عواملی که باعث شد مفهوم

 ،)2001( Sternbergخرد با هوش عملی ارتباط دارد .منظور

خرد مورد غفلت قرار بگیرد مشکالت متعدد در درک (ماهیت)

از هوش عملی ،به حداکثر رساندن نتیجه است؛ یعنی استفاده

و تحقیق در مورد مفهوم خرد تا اواخر قرن بیستم است؛ بنابراین،

از هوش برای مقاصد عملی و تأمین کردن عالئق شخصی تا

این غفلت غمانگیز و نامطلوب است زیرا عمدهترین مشکالت

حد امکان؛ اما  )2001( Sternbergخاطرنشان میکند که هوش

زندگی مدرن ما از بیخردی است و جهانبینی نیازمند

تحلیلی نیز برای رشد خرد ضروری است .تواناییهای شناختی

خردمندی است ( .)Walsh, 2015خرد ،زمینهای نسبتاً جدید

و قضاوت از عناصر اساسی رشد خرد هستند (.)Liew, 2013

برای پژوهشهای روانشناختی است و حدود سه دهه است که

این روابط را میتوان در روانشناسی رشد یافت که در آن

روانشناسان مشغول یافتن تعریف واضح از خرد و تدابیر

ساختارهای فراوانی مانند منطق جاسازیشده ،11هوش عملی،

مناسب برای این سازه پیچیده هستند (Glück, 201؛

استدالل فراصوری ،12تفکر دیالکتیکی ،13قضاوت تأملی 14و

 .)Staudinger & Glück, 2011نظریهپردازان بر اساس

شناخت معرفتی 15نشان میدهد که چگونه فرد به انتقاد از

رویکردهای ضمنی و تصریحی به مطالعه خرد در فرهنگهای

اندیشهها میپردازد ،دانش عمیق مییابد و داوری دقیق انجام

مختلف میپردازند )2003( Sternberg .در پژوهشی درباره

میدهد (Brookfield, 1995؛ نقل از .)Liew, 2013

ماهیت هوش ،2خالقیت 3و خردمندی بهنوعی از رویکرد ضمنی

از عوامل دیگری که در مورد خردمندی معلمان

بهره گرفت .در بررسی او شش عنصر توانایی استدالل ،زیرکی

موردبررسی قرار میگیرد ،ذهنآگاهی

و ذکاوت ،یادگیری از محیط ،قضاوت ،استفاده سریع و بالفاصله

 )Leone, 2000و پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که

از اطالعات و هوشمندی ،بهعنوان عناصر زیربنایی خرد به شمار

ذهنآگاهی و خرد باهم مرتبط هستند ( Williams et al.,

میرود )2005( Ardelt .نیز خرد را بهعنوان یک ویژگی

 .)2016ذهنآگاهی یک روش محبوب مداخله درمانی است

شخصیتی میداند که از ترکیب سه بُعد شناختی ،4تأملی 5و

16

است (Pascual-

که در حال حاضر در موقعیتهای مختلفی بهکاربرده میشود

عاطفی 6به دست میآید .بعد شناختی تمایل به دانش عمیق و

و شواهد اثربخشی آن در حال گسترش است ( Creswell,

بینش در مورد جنبههای درونفردی و بینفردی زندگی (ازجمله

2017؛  .)Paulus, 2016بهطوریکه مداخالت ذهنآگاهی

معنای زندگی و مرگ) اشاره دارد .بُعد تأملی تالش برای دیدن

منجر به نتایج مثبتی در رابطه با استرس ،بهزیستی ،اضطراب،

پدیدهها از دیدگاههای متفاوت و نیز دیدن آنها بدون تعصبات

18

افسردگی ،احساسهای منفی ،تنظیم  -هیجانی 17و همدلی

ذهنی 7و فرافکنی 8است و بعد عاطفی متمرکز بر درک

میشود (Verhaeghen, 2017؛ Khoury et al., 2013؛ Ford

احساسات خود و دیگران و تنظیمکننده سالمت روان فرد است

 .)& Shook, 2019ذهنآگاهی به معلمان در تعادل هیجانی،

(.)Ardelt & Ferrari, 2019
1. wisdom
2. intelligence
3. creativity
4. cognitive
5. reflective
6. affective
7. personal biases
8. projection
9. cognitive abilities
10. general mental capability

11. embedded logic
12. post-formal reasoning
13. dialectic thinking
14. lective judgmen
15. epistemic cognition
16. mindfulness
17. emotion regulation
18. empathy
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بهزیستی شخصی و یادگیری از شکست بدون قضاوت کمک

و میزان تأثیرپذیری فرد از بردوباخت در گذشته و یا آینده

میکند ( .)Soloway, 2016هدف نهایی آموزشهای

حضوری فعال دارد ( .)Bechara, 2004رابطه بین ذهنآگاهی

ذهنآگاهی یا مراقبه بودیسم پرورش اعتماد به خود و خرد

یا تمرینات مراقبه و هیجانهای مثبت در پژوهشهای مختلف

است .افراد با پرورش خرد از طریق ذهنآگاهی در مورد

تأییدشده است (Coffey et al., 2010؛ Fredrickson et al.,

پدیدههای هستی به درک و هوشیاری نافذ میرسند ( Bodhi,

2017؛  .)Du et al., 2019آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی باعث

 )2000( Pascual-Leone .)2010استدالل کردهاند که تمرین

ایجاد تأثیرات مثبت در زندگی و سالمت هیجانی میشود

مراقبه ذهنآگاهانه ممکن است از طریق کاربرد دانش ،تجربه

( .)Fredrickson et al., 2017سطوح باالی ذهنآگاهی مانند

و بینش در زندگی روزمره با استفاده از روشی محبتآمیز و

مانعی در برابر حرمت خود پایین عمل میکند؛ بهطوریکه

هوشمندانه باعث تقویت خرد شود.

افراد دارای ذهنآگاهی باال به عقبنشینی افکار بالقوه منفی

ازجمله عوامل دیگری که با خردمندی در ارتباط است

درباره خود قادرند (.)Haertel, 2016

هیجانهای مثبت 1است که در پژوهشها به آن اشارهشده است

با توجه به پیشینه تجربی ذکرشده از بین متغیرهایی که با

Staudinger & Glück, 2011؛

خرد مرتبط هستند و به دلیل محدود بودن پژوهشهای

ملکمحمدی .)1391 ،چندین سنت دینی (مانند مسیحی،

انجامشده درزمینهی خردمندی ،طراحی یک مدل برای

اسالم ،بودایی و کنفوسیوس) قبول دارند که هیجانهای منفی

خردمندی معلمان مدنظر است .لذا هدف پژوهش حاضر نقش

مانند عصبانیت میتواند مانع کسب و بیان خرد شود،

میانجیگری هیجانهای مثبت در رابطه بین تواناییهای

درحالیکه هیجانهای مثبت مانند عشق و دلسوزی باعث رشد

شناختی و ذهنآگاهی با خردمندی معلمان بود.

(Aldwin, 2006؛

خرد میشود (Brown, 2006؛  .)Walsh, 2015تجربه
هیجانهای مثبت سبب میشود که افراد بر توجه خود متمرکز

روش

شوند و برای آغاز صحبت با دیگران تمایل بیشتری داشته

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه این

باشند ( ،Wood et al., 1990به نقل از میرخوانی و همکاران،

تحقیق را کلیه معلمان ابتدایی شهرستان میبد به تعداد  600نفر

 .)1396بهطور خاص ،هنگامیکه افراد در وضعیت هیجانی

در سال تحصیلی  1399-400تشکیل داد .دربارهی حجم نمونه

مثبت قرار میگیرند (بهعنوانمثال شادی و رضایت)،

در پژوهشهای مربوط به روش تحقیق مدل یابی معادالت

بهاحتمالزیاد میتوانند نسبت به مسائل ،تفکر خالق و

ساختاری نظرات گوناگون وجود دارد ،ولی همه بر این موضوع

خردمندانه داشته باشند (Ardelt .)Fredrickson, 2006

توافق دارند که مدل معادالت ساختاری ،شبیه تحلیل عاملی از

( )2005اضافه میکند که خرد به معنای ساختن و پذیرش

فنون آماری با نمونه بزرگ ( 200آزمودنی) قابلاجرا است

موقعیتهای مبهم یا دشوار است که میتواند فرد را به سمت

( .)Tabachnick & Fidell, 2001لذا حجم نمونه موردنیاز در

هیجانهای مثبتتر سوق دهد .هیجانهای مثبت عالوه بر

بخش مدل یابی در پژوهش حاضر  375نفر برآورد شد .نمونه

روابط مستقیم با خردمندی معلمان ،به نظر میرسد میتواند

موردنظر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد و

نقش واسطهای را در ارتباط بین متغیرهای پیشایندی در

شرکتکنندگان به پرسشنامهها پاسخ دادند .سپس برازش مدل

پژوهش حاضر (تواناییهای شناختی و ذهنآگاهی) و خرد

مذکور از طریق معادالت ساختاری بررسی شد.

ایفا نماید .بر اساس عملکردهای شناختی که به دو بخش سرد

ابزارهای مورداستفاده در پژوهش در ادامه بیان شده است:

و گرم تقسیم میشود ،بخش سرد توصیفکننده وظایف

پرسشنامه تواناییهای شناختی .این پرسشنامه توسط نجاتی

شناختی و بخش گرم توصیفکننده هیجان و انگیزش است.

( )1392طراحی و تدوینشده است .این مقیاس شامل  30ماده

در فرایند تصمیمگیری که یک پردازش عالی شناختی است،

است و از  7زیرمقیاسِ حافظه ،توجه انتخابی ،تصمیمگیری،

هیجان با دخالت در ارزیابی میزان اهمیت محرکهای محیطی

برنامهریزی ،توجه پایدار ،شناخت اجتماعی و انعطافپذیری

1. positive emotions
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شناختی تشکیلشده است .این پرسشنامه با طیف  5درجهای

پرسش از  5تا  1است )2016( Chen .در مطالعه خود ،اعتبار

لیکرت سنجیده میشود و نمرهگذاری هر پرسش از  5تا 1

را با استفاده از ضریب آلفا برای کل مقیاس  0/88و برای

است .پرسشهای  25 ،24و  26بهصورت معکوس

عوامل ،شادی  ،0/90عشق  ،0/73غم  ،0/86خشم  0/84و

نمرهگذاری میشوند .نجاتی ( )1392با استفاده از روش تحلیل

ترس  0 ،/86به دست آورده است که اعتبار قابلقبول این ابزار

اکتشافی با کمک تحلیل مؤلفههای اصلی هفت عامل را تأیید

را نشان میدهد .کارشکی و همکاران ( )1395نشان دادند که

و پایایی این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای

این پرسشنامه از روایی مطلوبی برخوردار است

کل پرسشنامه  0/83گزارش کرده است .در پژوهش حاضر

( .)RAMSA=0/097در پژوهش حاضر از دو هیجان لذت و

ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/88و برای عامل

عشق بهعنوان هیجان مثبت استفاده شد .در پژوهش حاضر

حافظه  ،0/78توجه انتخابی  ،0/76تصمیمگیری ،0/69

ضریب آلفای کرونباخ برای کل هیجان مثبت  0/85و برای

برنامهریزی  ،0/79توجه پایدار  ،0/75شناخت اجتماعی 0/82

عامل لذت  0/76و عامل عشق  0/79به دست آمد.

انعطافپذیری شناختی  0/83به دست آمد.

مقیاس خردمندی .برای سنجش خرد از مقیاس خرد سهبعدی

پرسشنامه ذهنآگاه:.

این پرسشنامه توسط Brown & Ryan

 )2003( Ardeltاستفاده شد که سه بعد شناختی ،هیجانی و

( )2003طراحی و تدوینشده است .این مقیاس شامل  15ماده

تأملی خرد را میسنجد .این پرسشنامه  39پرسش دارد که با

است .این پرسشنامه با طیف  6درجهای لیکرت سنجیده

طیف  5درجهای لیکرت سنجیده میشود و نمرهگذاری هر

میشود و نمرهگذاری هر پرسش از  6تا  1استKotzé & .

پرسش از  5تا  1است .بر مبنای لیکرت  5درجهای نمرهگذاری

 )2016( Nelاعتبار این مقیاس را به روش همسانی درونی و

میشود 14 .ماده بعد شناختی 13 ،ماده بعد تأملی و  12ماده

روایی آن را از طریق تحلیل عاملی تأییدی و مالکی تأیید

بعد هیجانی را میسنجند .مادههای ،21 ،20 ،18 ،17 ،16 ،12

کردهاند .زغیبیقناد و همکاران ( )1396روایی این ابزار را با

 32و  35بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند ( Ardelt,

استفاده از تحلیل عامل تأییدی مطلوب و اعتبار این مقیاس را

 .)2003مادههای هر بعد با یکدیگر همبستگی کافی داشته و

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/80گزارش کردهاند .در

آلفای کرونباخ به ترتیب برای ابعاد شناختی ،تأملی و عاطفی

پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  0/79به

 0/71 ،0/72 ،0/85در سطح قابل قبولی بوده است ( Ardelt,

دست آمد.

 .)2003در ایران نیز مرادی و همکاران ( )1397روایی این ابزار

پرسشنامه هیجانهای معلم )2016( Chen .برای مطالعه

را با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مطلوب گزارش کردند

هیجانهای معلمان ،مقیاس هیجانهای معلم را طراحی و

( . (CFI=0/96, RMSEA=0/05ضریب اعتبار نیز در پژوهش

تدوین کرده است ،وی از طریق بررسی  254معلم در یک

آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد شناختی،

مطالعه مقدماتی و  1830معلم در مطالعه اصلی 5 ،عامل (لذت،

تأملی و عاطفی به ترتیب  0/58 ،0/66و  0/74به دست آمد.

عشق ،غم ،ترس و خشم) را با استفاده از تحلیل عاملی

در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

اکتشافی و تأییدی شناسایی کرده است .این پرسشنامه از نوع

 0/90و برای عامل شناختی  ،0/78تأملی  0/77و عاطفی 0/79

خودگزارشدهی و مداد-کاغذی است که دارای  24ماده است؛

به دست آمد.

 7ماده آن مربوط به عامل لذت 3 ،ماده آن مربوط به عامل
عشق 4 ،ماده آن مربوط به عامل غم 4 ،ماده آن مربوط به عامل

یافتهها

خشم و  6ماده آن مربوط به عامل ترس است .این پرسشنامه

شاخصهای مربوط به ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

با طیف  5درجهای لیکرت سنجیده میشود و نمرهگذاری هر

در جدول  1و  2ارائهشده است.
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جدول .1
ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
2

3

4

متغیر

1

حافظه

1

توجه انتخابی

**1 0/63

تصمیمگیری

**1 0/54** 0/33

برنامهریزی

**1 0/39** 0/38** 0/41

توجه پایدار

**1 0/42** 0/32** 0/32** 0/38

6

5

8

7

9

11

10

13

12

شناخت اجتماعی **1 0/62** 0/22** 0/19** 0/23** 0/25
انعطافپذیری
شناختی
ذهنآگاهی

**1 0/42** 0/36** 0/36** 0/24** 0/28** 0/37
**0/08 0/22** 0/22

1

**0/06 0/20** 0/38** 0/22

لذت

**0/13* 0/17

*0/13

*0/12

**0/13* 0/23** 0/23

**1 0/24

عشق

*0/12

*0/10

*0/10

**0/14* 0/19

*0/13

بعد شناختی خرد **0/15* 0/28
بعد تأملی خرد
بعد عاطفی خرد

*0/16

**0/80* 0/26

1

**1 0/32** 0/36** 0/28** 0/28** 0/53** 0/46** 0/19** 0/20

**1 0/41** 0/20** 0/19** 0/23** 0/17** 0/30** 0/28** 0/18** 0/26** 0/21** 0/32
**0/11* 0/23** 0/17** 0/28

**1 0/49** 0/56** 0/18** 0/18** 0/26** 0/21** 0/29** 0/31

جدول .2
ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار نمره کل متغیرهای پژوهش
2

4

3

متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

کل تواناییهای شناختی

108/71

15/17

1

ذهنآگاهی

35/50

10/99

**0/32

1

کل هیجانهای مثبت

27/49

8/50

**0/28

**0/31

1

کل خرد

123/34

17/36

**0/44

**0/38

**0/35

1

p>0/05 ،p>0/01

برای برازش مدل اندازهگیری از معیار اعتبار ،روایی همگرا
و واگرا استفاده شد .برای تعیین اعتبار ،از معیارهای آلفای
کرونباخ و اعتبار ترکیبی ،جهت سنجش روایی همگرا از معیار
 AVEو بهمنظور روایی واگرا از ماتریس Fornell & Larcker

( )1981استفاده شد .جدول  3ضرایب همبستگی را نشان
میدهد که واریانس اشتراکی بین هر سازه (متغیر مکنون) با
شاخصهای خودش بیشتر از سازههای دیگر در مدل است که
روایی واگرا در مدل تأیید میشود.

جدول .3
ماتریس روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
2

3

متغیر

1

تواناییهای شناختی

0/669

ذهنآگاهی

0/287

1

هیجانهای مثبت

0/246

0/212

0/949

خردمندی

0/480

0/296

0/299
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جدول .4

و  0/67را بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط

مقادیر  ،AVE ،R2 ،Q2اعتبار ترکیبی و آلفای کرونباخ متغیرهای

و قوی معرفی میکند .نتایج برازش این مدل نشان داد که 39
درصد تغییرات متغیر خردمندی توسط متغیرهای موردنظر

مکنون پژوهش
AVE

CR



تبیین میشود .معیار  Qقدرت پیشبینی مدل را مشخص

تواناییهای شناختی

0/53

0/82

0/80

میسازد )1988( Cohen .سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را

ذهنآگاهی

0/91

0/91

0/85

بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی Q2

هیجانهای مثبت

0/528

0/18

0/87

0/93

0/89

خردمندی

0/481

0/39

0/76

0/89

0/86

بیان کرده است .نتایج حاکی از آن است که مقدار  Q2مربوط

سازه

2

2

R

Q

همانگونه که در جدول  4نشان داده میشود ضریب AVE

برای همه متغیرها از  0/5بیشتر است که بیانگر روایی همگرای
مناسب مدل اندازهگیری است .همچنین مقادیر آلفای کرونباخ
و اعتبار ترکیبی ( )CRهمه متغیرها باالتر از  0/7است که این
امر برازش خیلی خوب مدل اندازهگیری را نشان میدهد.
برای برازش مدل ساختاری نیز معیارهای  R2و Q2

مورداستفاده قرار گرفت .ضریب  R2نشانگر میزان تأثیر متغیر
برونزاد بر درونزاد است و هرچه مقدار آن بیشتر باشد ،نشان
از برازش بهتر مدل دارد )1998( Chen .سه مقدار 0/33 ،0/19

2

به سازه خردمندی  0/481است که حاکی از برازش قوی مدل
ساختاری است.
شکل  1همه بارهای عاملی گویهها ،ضرایب مسیر و
معناداری را نشان میدهد .بهمنظور سنجش برازش کلی مدل
از دو آماره  SRMRو ( NFIشاخص برازش هنجار شده)
استفاده شد .آماره  SRMRباید کمتر از  0/08باشد که در این
پژوهش  0/068به دست آمد که نشان از مقدار قابلقبول است.
آماره  NFIنیز باید از  0/90بیشتر باشد که در پژوهش 0/91
به دست آمد که نشان از برازش مناسب مدل است .با توجه به
مقادیر این دو آماره برازش کلی مدل مناسب است.

شکل .1
خروجی نرمافزار  Smart PLSبهمنظور محاسبه ضرایب مسیر ،بارهای عاملی و معناداری برای متغیرهای پژوهش
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پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل
ساختاری و داشتن برازش مناسب مدلها ،فرضیههای پژوهش

معناداری در جدول  5آمده است .با توجه به نتایج جدول 5
اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش تأیید میشود.

بررسی و آزمون شدند .ضرایب مستقیم ،غیرمستقیم و
جدول .5
خالصهی نتایج مدل ساختاری پژوهش
فرضیه
اثرات مستقیم

مسیرهای مطرحشده

تواناییهای شناختی هیجانهای مثبت

تواناییهای شناختی خردمندی
ذهنآگاهی هیجانهای مثبت
ذهنآگاهی خردمندی

هیجانهای مثبت خردمندی

اثرات غیرمستقیم

تواناییهای شناختی هیجانهای مثبت خردمندی
ذهنآگاهی هیجانهای مثبت خردمندی

ضرایب مسیر ()β

مقدار t

P valu

0/26

5/43

0/0001

0/28
0/262

6/92
5/68

0/0001
0/0001

0/15

3/48

0/001

0/39

8/42

0/0001

0/102
0/102

4/62
4/44

/0001
0/0001

بحث و نتیجهگیری

ابعاد تواناییهای شناختی از قبیل حافظه ،توجه انتخابی،

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه تواناییهای شناختی و

تصمیمگیری ،برنامهریزی ،توجه پایدار ،شناخت اجتماعی و

ذهنآگاهی با خردمندی معلمان با نقش واسطهای هیجانهای
مثبت بود که با کمک روش مدل یابی معادالت ساختاری
موردبررسی قرار گرفت .نتایج مربوط به شاخصهای
برازندگی مدل نشان داد که مدل پیشنهادی با دادهها برازش
نسبتاً خوبی دارد .نتایج پژوهش نشان داد که تواناییهای
شناختی ،هیجانهای مثبت را پیشبینی میکند .این نتایج با
پژوهش  )2001( Sternbergهم سو است .تواناییهای
شناختی باالتر ازجمله عملکرد حافظه فعال ،تصویرسازی
ذهنی ،کنترل توجه ،توجه انتخابی ،شناخت اجتماعی و غیره
میتواند برای ایجاد انتظارات ،انتخاب تفسیرهای جایگزین و
یا قضاوتهای مختلف در مورد محرکهای عاطفی استفاده
شود ( .)Beer et al., 2004پژوهشهای چندانی در مورد این
نتیجه انجامنشده است و همانطور که در بیان مسئله مطرح
شد ارتباط بین تواناییهای شناختی و هیجان کمتر مدنظر بوده
است؛ اما بر اساس مبانی نظری بین شناخت و هیجان ارتباط
تنگاتنگی وجود دارد .بهطور روزافزون تصدیق شده که
بازنماییهای ذهنی غالباً با ارزیابیهای هیجانی که در
بســیاری از فرایندهای شناختی بهویژه در تصمیمگیری نقش
دارند ،مرتبط است ()Bechara, 2004؛ بنابراین هرچقدر

انعطافپذیری شناختی در سطح باالتری باشند ،راحتتر در
محیطهای شغلی سازگار میشوند و معنای تحصیل را درک
میکنند و احساس لذت و سرزندگی از زندگی و شغل خود
پیدا میکنند.
از سوی دیگر ،یافته تحقیق حاضر گویای آن بود که
تواناییهای شناختی ،خردمندی معلمان را بهصورت مثبت
پیشبینی میکند .این یافته با نتایج  )2020( Yangهم سو
است .معلم خردمند ،فردی است که از حافظه فعال و سالم
برخوردار بوده ،در ارتباط با مسائل و حل مسئله توجه خود را
بهخوبی جلب میکند ،بهخوبی میتواند ازنظر شناختی تغییر
جهت داده و مسائل را بهصورت بینشمندانه حل کند؛ بنابراین
با توجه به این نتیجه تواناییهای شناختی باال برای خردمندی
الزم و ضروری هستند .تبیین این نتیجه را میتوان از طریق
ارتباط بین هوش و خرد استنباط نمود .هوش ازنظر
 )2001( Sternbergشامل هوش کالمی و هوش عملی است
که میتواند با خرد مرتبط باشد؛ زیرا سازهی هوش بهطورکلی
تواناییهای شناختی (تفکر منطقی) ،اجتماعی (مهارتهای
اجتماعی) و هوش هیجانی (خودآگاهی ،کنترل احساسات،
خودانگیختگی ،همدلی و تنظیم روابط) را دربر دارد

معلمان تواناییهای شناختی رشدیافتهتری داشته باشند و ازنظر
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بهنحویکه میتوان بیان کرد که این جنبهها نیز در سازه خرد
قابلمشاهده است.

نتایج دیگر پژوهش نشان داد که هیجانهای مثبت،
خردمندی معلمان را بهصورت مثبت پیشبینی میکند .این

نتایج دیگر تحقیق حاکی از این بود که ذهنآگاهی

نتیجه با نتایج پژوهش )2006( Aldwin؛ & Staudinger

بهصورت مثبت هیجانهای مثبت را پیشبینی میکند .این

 )2011( Glückهم سو است .این نتیجه را میتوان اینگونه

نتیجه را میتوان اینگونه تبیین کرد ،با پذیرش ذهنی تجارب

تبیین کرد که معلمان هنگامی میتوانند بهصورت خردمندانه

بهجای استقامت در آنها ،منابع شناختی آزاد میشوند تا دامنه

عمل کنند که از حالت شاد و سرزنده برخوردار باشندWalsh .

توجه را وسیع کرده و باعث ایجاد حوادث خوشایند و معنادار

( )2015معتقد است یک ذهن شاد و خلق سرزنده برای ایجاد

شوند و از این طریق انگیزه برای تعامل هدفمند با زندگی

خردمندی در افراد الزم است .افراد هنگامیکه دچار تنش و

ایجاد کنند .بر این اساس تحقیقات نشان دادهاند که ذهنآگاهی

اضطراب باشند نمیتوانند روی مسائل بهخوبی تمرکز کنند و

از طریق ارتقای توجه بر افکار و هیجانهای خود ،خودتنظیمی

رویکردی خردمندانه داشته باشند .ازآنجاکه افراد خردمند

هیجانی را افزایش میدهد (Coffey et al., 2010؛

مسائل خود را از طریق بینش و رویکرد گشتالتی حل میکنند،

 .)Fredrickson et al., 2017رویکرد غیر قضاوتی مربوط به

باید با لذت و عشق درگیر مسائل شوند .کاهش خودمحوری

ذهنآگاهی نیز به افراد فرصت میدهد تا افکار و احساسهای

و درک بهتر رفتار دانشآموزان منجر به بهبود هیجانهای و

خود را سازماندهی کنند و گرایش به افزایش هیجانهای مثبت

طرز برخورد فرد با دیگران میشود و همدلی و شفقت را بیشتر

از خود نشان دهند (.)Haertel, 2016

میکند .معلم خردمند فردی است که نسبت به دیگران

نتایج تحلیل یافتهها نشان داد که ذهنآگاهی بهصورت
مثبت خردمندی معلمان را پیشبینی میکند .این نتیجه با نتایج

رفتارهای دلسوزانه و همدالنه دارد و نسبت به دیگران و
زندگی آنها و درد و رنجشان بیتفاوت نیست.

پژوهش  Williamsو همکاران ( )2016همسو است .همسو با

دیگر یافته پژوهش حاکی از این بود که تواناییهای

این نتایج  )2005( Ardeltبهصراحت ادعا میکند که خرد

شناختی از طریق هیجانهای مثبت بر خردمندی معلمان تأثیر

مستلزم تعالی از ذهنیت و فرافکنی فرد است که میتواند از

دارد .بر اساس عملکردهای شناختی که به دو بخش سرد و

طریق آزمایش خودآزمایی ،خودآگاهی و تأمل در رفتار خود

گرم تقسیم میشود ،بخش سرد توصیفکننده وظایف شناختی

و تعامالت فرد با دیگران حاصل شود .این یافته را اینطور

و بخش گرم توصیفکننده هیجان و انگیزش است .در فرایند

میتوان تبیین کرد که کار کردن برای افزایش سطح هوشیاری

تصمیمگیری که یک پردازش عالی شناختی است ،هیجان با

و آگاهی و همچنین تالش برای فعالسازی تفکر چندبعدی و

دخالت در ارزیابی میزان اهمیت محرکهای محیطی و میزان

آگاهانه ،میتواند بر خرد افراد در ابعاد شناختی ،تأملی و

تأثیرپذیری فرد از بردوباخت درگذشته و یا آینده حضوری

عاطفی مؤثر باشد .افزایش سطح ذهنآگاهی باعث میشود

فعال دارد ( .)Bechara, 2004با افزایش تنظیم هیجانهای و

افراد ازلحاظ شناختی موقعیتها را بهصورت چندبعدی و

تجربه هیجانهای مثبت از طریق تقویت شناخت و کنترل

تحلیلمحور بررسی کنند ،عمیقتر و آگاهانهتر موقعیتها را

شناختی ،افراد میتوانند تصمیمات مهمتر ،حیاتی و خالق در

تجزیهوتحلیل کنند و خود را در مسائلی که بار عاطفی و

مورد مسائل بگیرند و رویکردی خردمندانه داشته باشند .این

هیجانی دارد درگیر کنند )2000( Pascual-Leone .بر این

یافته نشان میدهد که شناخت و هیجان بر هم مؤثر بوده و

باورند ذهنآگاهی از طریق پرورش بینش ،تعالی خود و تعادل

افزایش سازه خرد را در فرد موجب میشود.

هیجانی ،خردمندی در فرد را تقویت میکند .ذهناگاهی

از سوی دیگر ،نتایج پژوهش نشان داد که ذهنآگاهی از

بودایی شامل ایجاد اخالق و خیرخواهی ،آموزش آرامسازی

طریق هیجانهای مثبت بر خردمندی معلمان تأثیر دارد.

ذهن ،کاهش سرگردانی ذهنی و درنهایت پرورش خرد است

مشخصشده است که ذهنآگاهی بهطور گسترده برای فرد

(.)Walsh, 2015

سودمند است .ذهنآگاهی منجر به نتایج مثبتی در مورد
استرس ،بهزیستی ،اضطراب ،افسردگی ،احساسات منفی،
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تغیر در خودتنظیمی بوده که شامل تنظیم بهتر احساسات،

( .)1396رابطه علّی ذهنآگاهی با سرگردانی ذهنی با
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باعث خردمندی و اعمال هوشمندانه میشود؛ بنابراین با توجه
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بررسی خصوصیات روانسنجی .فصلنامه تازههای علوم
شناختی.19-11 ،)2(15 ،

افزایش یابد .رسالت معلمان در آموزشوپرورش نباید تنها
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