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رابطه ذهنآگاهی و وضعیت تحصیلی در چارچوب
نقش جنسیت بین دانشآموزان دبیرستانی پایه سوم شهر شیراز
مهدی رضا سرافراز / 1احمد

ولیخانی2

چکیده
هدف از مطالعهی حاضر ابتدا بررسی تفاوت جنسیتی دانشآموزان در ذهنآگاهی و مؤلفههای آن
بود .ثانیاً ،بررسی رابطهی ذهنآگاهی و مؤلفههای آن با وضعیت تحصیلی دانشآموزان در چارچوب
نقش جنسیت بوده است .بدین منظور بهصورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای تعداد  282دانش
آموز ( =142دختر و  =142پسر) انتخاب و به پرسشنامههای ذهنآگاهی کنتاکی و محققساخته پاسخ
گفتند .دادهها با استفاده از مجموعهای از تحلیلهای واریانس و رگرسیون مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .نتایج نشان داد بین دختران و پسران تفاوت معناداری در میزان ذهنآگاهی وجود ندارد ،امّا
بین آنان در مؤلفههای عمل با آگاهی و پذیرش ذهنآگاهی تفاوت معنادار یافت شد .نتایج دیگر
نشان داد که ذهنآگاهی (مثبت) و مؤلفههای عمل با آگاهی (مثبت) و پذیرش (منفی) توانستند
معدل دانشآموزان را فرای متغیرهای جمعیتشناختی پیشبینی نمایند .بعالوه ،میزان معدل دختران
تنها بهوسیلهی مؤلفهی عمل با آگاهی (مثبت) پیشبینی شد .درحالیکه ،مؤلفههای عمل با آگاهی
(مثبت) و پذیرش (منفی) میزان معدل در پسران را پیشبینی کردند.
کلیدواژهها :ذهنآگاهی ،وضعیت تحصیلی ،دانشآموز ،جنسیت.
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مقدمه
موفقیت تحصیلی باید از مهمترین دغدغههای هر نظام آموزشی باشد و افت تحصیلی عالوه
بر اتالف هزینه ،زمان و انرژی میتواند ازنظر روانی و اجتماعی دانشجویان را با آسیب مواجه کند
(محتشمی ،فرقدانی و گنجی .)1932 ،ازآنجاییکه پیشرفت تحصیلی تنها از عوامل یادگیری و
آموزشگاهی تأثیر نمیپذیرد ،بلکه مسائل درون فردی و روانی نیز اهمیت دارند (دی فابیو 1و
پاالزسکی ،)2223 ،2شناسایی عوامل روانی پیشرفت تحصیلی نهتنها مزیت تحصیلی برای دانش
آموزان را در پی دارد ،بلکه فواید آن را میتوان در سالمت روانی و بهزیستی آنان نیز مشاهده کرد.
یکی از این عوامل ذهنآگاهی است که با توجه به ماهیت این مفهوم میتوان کارکرد آن را در جنبه
های مختلف زندگی از پزشکی گرفته تا آموزشوپرورش (میکلجان 9و همکاران )2212 ،مشاهده
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کرد.
ذهنآگاهی مفهومی باستانی است که در دامنه گستردهای از سنتهای معنوی و دینی شامل
هنرهای رزمی ،یوگا ،تای چی ،بودیسم ،تائیسم ،هندوئیسم ،یهودیت ،اسالم و مسیحیت دیدهشده
است .در دههی اخیر روانشناسی غربی اهمیت ذهنآگاهی را دریافته و شروع به شناسایی مزایای
زیادی از آموزش ذهنآگاهی کرده است (هریس .)2223 ،4ذهنآگاهی به شیوههای متفاوت
تعریف میشود ،امّا همه آنها اساساً بر توجه انعطافپذیر ،گشودگی و کنجکاوی تأکیددارند.
تعریف مذکور از ذهنآگاهی سه نکته مهم را بیان میکند :نخست ،ذهنآگاهی فرایند آگاهی نه
فکر کردن است؛ دوم ،ذهن آگاهی نگرش گشودگی و کنجکاوی را شامل میشود؛ و سوم :ذهن
آگاهی انعطافپذیری ذهن را دربر دارد (هریس .)2223 ،بیشاپ و همکاران )2224( 5به ارائه مدل
دوجزئی از ذهنآگاهی پرداختند که نقش مهمی در تعریف ذهنآگاهی دارد .نخستین جزء خود
نظمدهی توجه را شامل میشود .این جزء فرد را در تجربه آنی حفظ میکند تا تشخیص و شناخت
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رویدادهای روانی در لحظه را افزایش دهد .دومین جزء اتخاذ جهتگیری خاص به سمت تجارب
در لحظه حاضر است ،جهتگیری که بهوسیله کنجکاوی ،گشودگی و پذیرش مشخص میشود.
تامپسون )2212( 1مزایای ذهنآگاهی را در سه حوزهی بهزیستی ،روانی و درمانی تقسیمبندی
میکند .بهزیستی شامل داشتن انرژی با لذت بیشتر است ،درحالیکه مزایای روانی شامل افزایش
ثبات و فهم فرد از ذهن است .مزایای درمانی در حوزههایی از قبیل افسردگی ،اضطراب،
اسکیزوفرنی و درد دیدهشده است .مزیت ذهنآگاهی بهطور فزاینده بهعنوان پدیدهای بااهمیت
کارکردی برای نتایج گوناگونی چون سالمت جسمی ،بهزیستی روانشناختی ،کار و عملکرد
ورزشی و روابط شناختهشده است (بروان 2و رایان ،)2224 ،9ذهنآگاهی مزیت دیگری نیز دارد که
نباید مورد غفلت قرار گیرد :مزیت آن در عملکرد و پیشرفت تحصیلی .همانطور که

سیگل4

( )2222بیان میکند در طول چندین سال گذشته توجه فزایندهای به ذهنآگاهی در دنیای غرب
وجود داشته است .این توجه در تعداد زیادی از ابعاد زندگی روزمره ،از زندگی شخصی ما تا
تجربیات کودکان در مدرسه و بیماران در درمان بوده است.
در مورد ذهنآگاهی و محیط آموزشی تحقیقات متفاوتی صورت گرفته است .این تحقیقات
تأثیر تمارین ذهن آگاهی را بر روی آمادگی مدرسه (بیگل 5و بروان ،)2212 ،6مهارتهای اجتماعی
مرتبط به مدرسه (بیوچمین ،2هاچینز 8و پترسون )2228 ،3و پیشرفت تحصیلی (نیدیچ 12و نیدیچ،
1383؛ آنجلین ،11پیرسون 12و النگر )2228 ،19را نشان دادهاند .دیگر تحقیقات نشان دادهاند که روش
آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهبود ذهنآگاهی ،افزایش ابراز وجود و اضطراب
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امتحان مؤثر است (گلپور چمرکوهی و محمد امینی .)1931 ،همچنین ،آموزش ذهنآگاهی در
افزایش انگیزهی تحصیلی دانشآموزان و بهبود عملکرد آنان تأثیر مثبت دارد (مبلیان ،گرجی و
سدرپوشان .)1932 ،در مطالعهای نشان داده شد که ذهنآگاهی بر پیشرفت دانشجویان تأثیر
میگذارد .بهطوریکه ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارای ذهنآگاهی باال بهطور معناداری بیشتر
از دانشجویانی است که ذهنآگاهی پایینی دارند (محتشمی ،فرقدانی و گنجی .)1932 ،تحقیقات
دیگر نشان دادهاند که ذهنآگاهی با نمره پایانترم دانشجویان رابطه معنادار امّا ضعیف دارد؛ از مؤلفه
های ذهنآگاهی ،عمل با آگاهی و قضاوت نکردن پیشبینی کننده مثبت معنادار پیشرفت تحصیلی
بودند؛ درحالیکه ،مؤلفهی مشاهدهگری رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی داشت؛ همچنین تحقیقات
نشان دادهاند که ذهنآگاهی بهطور غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر استرس ،خودکارآمدی و سایر
متغیرها ،پیشرفت دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد (نگاه کنید به تودورکزوک.)2219 ،1
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میکلجان و همکاران ( )2212در مقالهی مروری خود که به بررسی  14مطالعه در رابطه با
برنامههایی که بهطور مستقیم به آموزش ذهنآگاهی به دانشآموزان بهطور جمعی میپرداختند ،به
این نتیجه رسیدند که آموزش ذهنآگاهی دامنهای از مزایای شناختی ،اجتماعی و روانشناختی را
هم برای دانشآموزان ابتدایی و هم دبیرستانی دارد .این مزایا شامل بهبود در حافظهی کاری ،توجه،
مهارتهای تحصیلی ،مهارتهای اجتماعی ،تنظیم هیجانی و عزتنفس هستند و همچنین بهبودهای
خود گزارشدهی را در خلق و کاهش اضطراب ،استرس و خستگی را نشان دادند .باوجوداین،
تحقیقات اندکی نیز وجود دارند که رابطهی معناداری بین ذهنآگاهی با معدل و خودکارآمدی
تحصیلی نیافتند ،امّا نشان دادند که ذهنآگاهی با استرس تحصیلی رابطه معنادار دارد (براسچ،2
.)2211
مزایای تمرین ذهنآگاهی بر پایهی مطالعات عصبشناختی نیز تأییدشده است .نتایج
مطالعات نشان میدهند که تمرین ذهنآگاهی مداوم میتواند خود نظمدهی توجهی و هیجانی را
افزایش و انعطافپذیری را بهبود بخشد (میکلجان و همکاران .)2212 ،دریکی دیگر از تحقیقات بر
اساس روشهای تصویربرداری از مغز نشان داده شد که تمرین ذهنآگاهی با تغییرات در ماده
- Teodorczuk
- Brausch
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خاکستری در مغز مرتبط است که آن در فرایندهای یادگیری و حافظه ،تنظیم هیجانی و فرایند خود-
ارجاعی نقش دارد (هولزل.)2211 ،1
درمجموع ادبیات پژوهشی ذهنآگاهی در رابطه با آموزشوپرورش تا حدی سودمندی آن
را نشان دادهاند ،باوجوداین ،به نظر میرسد نقش جنسیت دراینبین حلقهی گمشدهای باشد از رابطه
ی بین ذهنآگاهی و موفقیت تحصیلی .بنابراین ،هدف از مطالعهی حاضر ابتدا بررسی تفاوت
جنسیتی دانشآموزان در ذهنآگاهی و مؤلفههای آن بود .ثانیاً ،بررسی رابطهی ذهنآگاهی و مؤلفه
های آن با وضعیت تحصیلی دانشآموزان در چارچوب نقش جنسیت را شامل میشد .ازاینرو ،در
مطالعهی حاضر سؤالهای زیر دنبال شدند:
 -1آیا بین دختران و پسران در میزان ذهنآگاهی و مؤلفههای آن تفاوت معنادار وجود دارد؟
 -2آیا ذهنآگاهی و مؤلفههای آن میتوانند فرای متغیرهای جمیعتشناختی میزان معدل دانش
آموزان را پیشبینی نمایند؟
 -9آیا در پیشبینی میزان معدل بر اساس مؤلفههای ذهنآگاهی بین دختران و پسران تفاوت معنادار
وجود دارد؟
روش پژوهش

شرکتکنندگان و روش کار
مطالعهی حاضر از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش ،شامل تمامی دانشآموزان
دختر و پسر دبیرستانی (پایهی سوم) شهر شیراز بودند .تعداد  282نفر دانشآموز ( 142نفر دختر و
 142نفر پسر) با استفاده از نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .میانگین سنی دختران
 16/84با انحراف استاندارد  2/69و میانگین سنی پسران  16/83با انحراف استاندارد  2/52بود.
مطالعه بدینصورت انجام گرفت که محقق پس از کسب مجوزهای الزم از
آموزشوپرورش کل شهر شیراز بهطور تصادفی دو منطقه (یک و سه) از مناطق چهارگانهی شهر
شیراز را انتخاب و با مراجعه به آموزشوپرورش همان مناطق ،لیست تمامی دبیرستانهای دخترانه و
پسرانه را تهیّه و بهطور تصادفی چهار مدرسه را انتخاب (دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه)
1

- Hölzel
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کرد .سپس با حضور در مدارس مذکور لیست تمامی کالسهای پایهی سوم تهیّه و از هر مدرسه
سه کالس انتخاب شد .بعدازآن محقق با حضور در سر کالسها و پس از توضیحات کافی در رابطه
با تحقیق ،پرسشنامهها در اختیار دانشآموزان قرار گرفت و با دادن وقت کافی به آنان خواسته شد
که درنهایت دقت پرسشنامهها را تکمیل کنند.

ابزارهای تحقیق
پرسشنامه محقق ساخته :پرسشنامهای جهت تهیّه اطالعات جمعیتشناختی از قبیل
جنسیت و سن و به دست آوردن معدل دانشآموزان بهعنوان معیاری از وضعیت تحصیلی آنان
بهوسیلهی محقق طراحی شد.
پرسشنامه ذهنآگاهی کنتاکی :پرسشنامه ذهنآگاهی کنتاکی یک پرسشنامهی خود
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گزارشدهی است که توسط بیر ،1اسمیت 2و آلن )2224( 9برای سنجش مهارتهای ذهنآگاهی
ساختهشده است .فرم کوتاه این پرسشنامه شامل  93گویه است که در یک مقیاس پنجدرجهای
لیکرت ( =1هرگز =2 ،بندرت =9 ،گاهی اوقات =4 ،اغلب اوقات و  =5همیشه) ،چهار عامل مشاهده،
توصیف ،عمل با آگاهی و پذیرش را میسنجد .ضرایب آلفا برای هر یک از خرده مقیاسهای
مشاهده  ،2/31توصیف  ،2/84عمل با آگاهی  ،2/26و پذیرش  2/82بود .همچنین ،این پرسشنامه با
مقیاس توجه ذهن آگاهی ،مقیاس فرا خلقی صفت رابطه مثبت و با مقیاسهای روان رنجورخویی
رابطه منفی نشان داد (بیر و همکاران )2224 ،در مطالعهای که در ایران توسط دهقان منشادی ،تقوی
و دهقان منشادی ( )1931بر روی  226دانشجو برای اعتبار و پایایی این پرسشنامه انجامگرفته است،
نتایج تحلیل عوامل نشان داد که چهار عامل این پرسشنامه در کل  42/26درصد از واریانس کل
آزمون را تبیین کردند ،همچنین در مطالعهی آنان آلفای کرونباخ این پرسشنامه  2/82گزارش شد.
در مطالعهی حاضر نیز ضریب آلفای کل پرسشنامه  2/62به دست آمد.
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یافتهها
 -1آیا بین دختران و پسران در میزان ذهنآگاهی و مؤلفههای آن تفاوت معنادار وجود دارد؟
بهمنظور مقایسه ذهنآگاهی و مؤلفههای آن بین دختران ( )n= 142و پسران ( )n= 142از
آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد .نتایج آزمون باکس نشان داد که ماتریس
کوواریانس متغیرهای وابسته بین گروهها تفاوت معنادار ندارد ( .)F= 2/512، p= 2/392همچنین،
آزمونهای لون تفاوت معنادار در واریانس متغیرهای وابسته بین گروهها نشان ندادند .درنتیجه
پیشفرضهای آزمون مانوا رعایت شد .نتایج آزمونهای چهارگانه مانوا معنادار بود .این بدان معنا
است که بین گروهها حداقل دریکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود دارد (بهعنوانمثال،
 =2/316، F)5، 224(= 5/29، p= 2/221المبدای ویلکز) .سپس ،مجموعهای از تحلیلهای واریانس
یکراهه (آنوا) بهمنظور مشخص کردن معناداری هر یک از متغیرها بهکار رفت .نتایج آزمون آنوا
نشان داد که بین دختران و پسران در میزان ذهنآگاهی کلی تفاوت معنادار وجود نداشت .از بین
چهار مؤلفهی ذهن آگاهی بین دختران و پسران در دو مؤلفهی عمل با آگاهی (2/292، p= 2/229
= )F= 3/12، ŋ2و پذیرش ( )F= 6/58، ŋ2= 2/229، p= 2/211تفاوت معنادار بود .بهطوریکه،
پسران ( )M= 25/29، SD= 5/96نسبت به دختران ( )M= 29/22، SD= 5/44در عمل با آگاهی
نمرات بیشتری را کسب کردند .ولی در مؤلفهی پذیرش ،دختران ( )M= 99/22، SD= 9/82نسبت
به پسران ( )M= 92/62، SD= 9/69از نمرات باالتری برخوردار بودند (جدول .)1
جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه ذهنآگاهی و مؤلفههای آن در بین دختران و پسران ()n= 282
هاخرده مقیاس
آگاهیذهن
مشاهده
توصیف
عمل با آگاهی
پذیرش

هاگروه

میانگین

انحراف معیار

دختر

129/28

12/35

پسر

122/22

12/69

دختر

13/35

4/55

پسر

13/92

4/12

دختر

92/55

5/41

پسر

91/32

5/83

دختر

29/22

5/44

پسر

25/29

5/96

دختر

99/22

9/82

پسر

92/62

9/69

F

df

ŋ

توان آزمون

P

2/484

1

2/222

2/122

2/482

1/55

1

2/226

2/292

2/214

2/88

1

2/229

2/155

2/943

3/12

1

2/292

2/855

2/229

6/58

1

2/229

2/225

2/211
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بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای موردمطالعه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد .نتایج آن نشان داد که سن تنها با معدل ( )r= -2/12، p>2/25رابطهی معنادار (منفی) داشت.
میزان معدل دانشآموزان با ذهنآگاهی ( )r= 2/15، p>2/25آنان و با مؤلفههای توصیف (p>2/25
 )r= 2/12،و عمل با آگاهی ( )r= 2/29، p>2/221رابطهی معنادار و مثبت داشت ،امّا با مؤلفههای
مشاهده ( )r= -2/29، p<2/25و پذیرش ( )r= -2/23، p<2/25رابطهی معنادار نشان نداد (جدول
.)2
جدول  .2نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای موردمطالعه

03

متغیرها

1

 -1سن

-

 -2معدل

*-2/12

-

-2/26

*2/15

-

 -4مشاهده

2/21

-2/29

***2/52

-

 -5توصیف

-2/25

*2/12

***2/21

2/11

-

2/22

***2/29

***2/65

2/26

***2/96

-

-2/28

-2/23

***2/54

***2/26

***2/26

2/26

 -9ذهن
آگاهی

 -6عمل با
آگاهی
 -2پذیرش

2

9

4

5

6

2

-

توجه*p>2/25، **p>2/21،***p>2/221 :

 -2آیا ذهنآگاهی و مؤلفههای آن میتوانند فرای متغیرهای جمیعتشناختی میزان معدل دانش
آموزان را پیشبینی نمایند؟
بهمنظور بررسی اینکه آیا ذهنآگاهی و مؤلفههای آن میتوانند فرای متغیرهای جمیعت
شناختی ،معدل دانشآموزان را پیشبینی کنند بهطور جداگانه از تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی با
کنترل متغیرهای جنسیت و سن استفاده شد .خالصه نتایج در جدول  9نشان دادهشده است .بدین
منظور ابتدا جنسیت و سن وارد مدل شدند ،نتایج نشان داد که هر دو تقریباً  1درصد از واریانس

رابطه ذهنآگاهی و وضعیت تحصیلی ......

متغیر معدل را تبیین کردند ،امّا آزمون  Fنشان داد که مدل معنادار نیست ( .)F= 2/11، p<2/25در
گام دوم ذهنآگاهی وارد مدل شد که توانست بهطور معنادار نزدیک به  2درصد از واریانس میزان
معدل دانشآموزان را تبیین کند ( .)F= 4/14، p>2/25نتایج آزمون بتا نیز نشان داد که ذهنآگاهی
بهطور معنادار و مثبت  2/12از واریانس متغیر معدل را پیشبینی کند (.)β = 2/12، p=2/249
نتایج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی به روش گامبهگام برای پیشبینی میزان معدل دانش
آموزان از روی مؤلفههای ذهنآگاهی نشان داد که تنها مؤلفههای عمل با آگاهی و پذیرش وارد
مدل شدند و باقی مؤلفهها به علت نداشتن اثر معنادار از مدل حذف شدند .در کل مؤلفههای عمل با
آگاهی و پذیرش بهطور معنادار توانستند  3درصد از واریانس متغیر معدل را تبیین کنند (p>2/221
 .)r= 12/62،همچنین نتایج نشان داد که عمل با آگاهی بهطور معنادار و مثبت (= 2/22، p>2/221
 )βو پذیرش بهطور جالب ،معنادار و منفی ( )β = -2/15، p=2/212متغیر معدل را پیشبینی کردند.
جدول  .9خالصه نتایج دو تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی برای پیشبینی معدل به ترتیب بهوسیله ذهنآگاهی و مؤلفههای آن

تحلیل

مراحل

1

گام 1

β

p

جنسیت

2/22

2/332

سن

-2/12

2/241

گام 2

2

ΔR2

 R2کل

ΔF

2/21

2/21

2/11

2/22
جنسیت

2/22

2/399

سن

-2/11

2/259

ذهنآگاهی

2/12

2/249
2/23

گام 2
جنسیت

-2/22

2/222

سن

-2/19

2/221

2/22

2/2221

-2/15

2/212

عمل با
آگاهی
پذیرش

2/29

2/12

*

4/14

***12/62
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 -9آیا در پیشبینی میزان معدل بر اساس مؤلفههای ذهنآگاهی بین دختران و پسران تفاوت معنادار
وجود دارد؟
برای بررسی نقش جنسیت در رابطهی بین مؤلفههای ذهنآگاهی و میزان معدل دانشآموزان
از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام بهمنظور پیشبینی معدل دانشآموزان بهوسیلهی
مؤلفههای ذهنآگاهی بهطور جداگانه برای دختران و پسران استفاده شد .نتایج آزمون رگرسیون
چندگانه برای دختران نشان داد که تنها مؤلفهی عمل با آگاهی بهطور معنادار توانست  6درصد از
واریانس میزان معدل را تبیین ( ،)F= 8/36، p= 2/229و  2/24نیز آن را بهطور مثبت معنادار (2/229
= )β = 2/24، pپیشبینی نماید.
همچنین ،نتایج آزمون رگرسیون چندگانه در پسران نیز نشان داد که مؤلفههای عمل با
آگاهی و پذیرش بهطور معنادار نزدیک به  3درصد از میزان معدل دانشآموزان پسر را تبیین کردند
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( .)F= 2/21، p= 2/221عمل با آگاهی بهطور معنادار و مثبت  2/25از واریانس متغیر معدل را پیش
بینی کرد ( )β = 2/25، p= 2/222و پذیرش بهطور جالبی  2/18از واریانس معدل پسران را بهطور
منفی پیشبینی کرد (.)β = -2/18، p= 2/222
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی معدل دختران و پسران بهطور جداگانه بهوسیلهی مؤلفههای ذهنآگاهی

تحلیل

متغیرهای پیشبین

β

p

( 1دختران)
عمل با آگاهی

2/24

R2

F

p

2/26

8/36

2/229

2/229
2/23

( 2پسران)
عمل با آگاهی

2/25

2/222

پذیرش

-2/18

2/222

2/21

2/221

بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعهی حاضر ابتدا بررسی تفاوت جنسیتی دانشآموزان در ذهنآگاهی و مؤلفه
های آن بود .ثانیاً به بررسی رابطه ذهنآگاهی و مؤلفههای آن با وضعیت تحصیلی دانشآموزان در

رابطه ذهنآگاهی و وضعیت تحصیلی ......

چارچوب نقش جنسیتی آنان پرداخته شد .نتایج مطالعهی حاضر نشان داد بین دختران و پسران تفاوت
معنادار در میزان ذهنآگاهی وجود نداشت ،امّا بین آنان در مؤلفههای عمل با آگاهی و پذیرش ذهن
آگاهی تفاوت معناداری یافت شد .نتایج دیگر نشان داد که ذهنآگاهی (مثبت) و مؤلفههای عمل
با آگاهی (مثبت) و پذیرش (منفی) توانستند معدل دانشآموزان را فرای متغیرهای جمعیتشناختی
پیشبینی نمایند .بعالوه ،میزان معدل دختران تنها بهوسیلهی مؤلفهی عمل با آگاهی (مثبت) پیشبینی
شد .درحالیکه ،دو مؤلفهی عمل با آگاهی (مثبت) و پذیرش (منفی) میزان معدل در پسران را پیش
بینی کردند.
نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که بین دختران و پسران در میزان ذهنآگاهی تفاوت معنادار
وجود نداشت .باوجوداین ،بین آنان در مؤلفههای عمل با آگاهی و پذیرش ذهنآگاهی تفاوت
معنادار بود .بدینصورت که در مؤلفهی عمل با آگاهی ،پسران و در مؤلفهی پذیرش ،دختران نمرات
بیشتری را کسب کردند .تحقیقات گذشته نتایج ضدونقیضی را در این زمینه نشان دادهاند .دریکی
از این تحقیقات نشان داده شد که بین مردان و زنان در هیچیک از خرده مقیاسهای ذهنآگاهی
تفاوت معنادار وجود ندارد (بیر ،اسمیت و آلن .)2224 ،برخی از تحقیقات دیگر گزارش کردهاند
که دانشجویان دختر ذهنآگاهی بیشتری نسبت به پسران دارند (عبدی ،باباپور خیرالدین و صادری
اسکویی .)1982 ،درحالیکه ،برخی از تحقیقات دیگر به این نتیجه رسیدند که پسران در مقایسه با
دختران ذهنآگاهی بیشتری را دارا هستند (بلنا .)2228 ،1یک تبیین احتمالی برای نتیجه بهدستآمده
از مطالعه حاضر میتواند این باشد که مؤلفه پذیرش به دلیل اینکه بیشتر به احساسات مربوط میشود
و ازآنجاییکه دختران نسبت به پسران احساساتیتر هستند ،منجر به این شود که در این مؤلفه دختران
نسبت به پسران نمره بیشتر کسب کنند .در رابطه با مؤلفه عمل با آگاهی ازآنجاییکه این مؤلفه
نشاندهنده توجه به کار در حال انجام است ،از دیدگاه تکاملی میتوان گفت مردان برای کارهایی
که در طول تاریخ (از قبیل شکار کردن) انجام میدادند که نیازمند توجه و هشیاری باالتر بود بدین
گونه در سیر تحول و تکامل خود عمل با آگاهی بیشتری را از خود نشان دادند .باوجوداین ،تحقیقات
بیشتری در این زمینه نیاز است که بتوان دست به یک نتیجهگیری کلی در رابطهی بین ذهنآگاهی
و جنسیت زد.
1

- Belna
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نتایج دیگر این مطالعه نشان داد که ذهنآگاهی و مؤلفههای عمل با آگاهی و پذیرش آن
توانستند فرای متغیرهای جمعیتشناختی معدل دانشآموزان را پیشبینی نمایند .بدینصورت که،
ذهنآگاهی و مؤلفهی عمل با آگاهی بهطور مثبت و بهصورت جالب پذیرش بهطور منفی بر معدل
دانشآموزان تأثیرگذار بودند .اکثر تحقیقات پیشین در این زمینه نشان دادهاند که ذهنآگاهی بر
پیشرفت و عملکرد تحصیلی تأثیر میگذارد (محتشمی ،فرقدانی و گنجی1932 ،؛ مبلیان ،گرجی و
سدرپوشان1932 ،؛ نیدیچ و نیدیچ .)1383 ،هرچند تحقیقات اندکی وجود دارد که رابطهای بین
ذهنآگاهی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان نیافتهاند (براسچ .)2211 ،با توجه به نتایج مطالعهی
حاضر و دیگر تحقیقات انجامشده در این زمینه میتوان ادعا کرد که ذهنآگاهی بر عملکرد و
پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار است .این یافته را بدین گونه میتوان تبیین کرد که ذهنآگاهی با ایجاد
آگاهی و تمرکز در فرد به مطالعه و درک مطالب کمک میکند ،امّا این تنها یک جنبه از نحوهی
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اثرگذاری ذهنآگاهی بر عملکرد تحصیلی است؛ ذهنآگاهی با افزایش سالمت روانی و بهزیستی
در دانشآموزان میتواند به گونهی غیرمستقیم نیز روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر داشته
باشد .در رابطه با این نتایج که مؤلفه عمل با آگاهی بهطور مثبت و پذیرش بهطور منفی با معدل
دانشآموزان رابطه داشتند ،میتوان گفت ازآنجاییکه مؤلفهی عمل با آگاهی نسبت به مؤلفههای
دیگر هستهی اصلی ذهنآگاهی را تشکیل میدهد همانند ذهنآگاهی با معدل دانشآموزان رابطه
ی مثبت داشت .باوجوداین ،پذیرش رابطه منفی با معدل دانشآموزان نشان داد .دریکی از مطالعات
پیشین نیز نشان دادهشده است که عمل با آگاهی و قضاوت نکردن پیشبینی کننده معنادار و مثبت
پیشرفت تحصیلی بودند؛ درحالیکه ،مؤلفهی مشاهدهگری رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی داشت
(تودورکزوک .)2219 ،با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر و مطالعات پیشین ،دو سؤال
را میتوان مطرح کرد :نخست اینکه چرا برخی از مؤلفههای ذهنآگاهی با پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان رابطهی منفی دارند و ثانیاً اینکه چرا در مطالعات مختلف ،مؤلفههای متفاوت ذهنآگاهی
رابطهی منفی با پیشرفت تحصیلی نشان دادهاند .پاسخ به سؤال اخیر را میتوان در تفاوت فرهنگی
جستوجو کرد ،و پاسخ سؤال نخست را میتوان در کارکردهای هر یک از مؤلفهها یافت .درواقع،
پذیرش به معنی توجه به رویدادها بدون اجتناب و برچسب بد یا خوب زدن به آنها است .ازاینرو،
با توجه به مفهوم مؤلفهی پذیرش میتوان این احتمال را بیان کرد که ممکن است این قضاوت نکردن

رابطه ذهنآگاهی و وضعیت تحصیلی ......

با توانایی تحلیلی دانشآموزان رابطهی منفی داشته باشد .یعنی دانشآموزانی که از پذیرش باالیی
برخوردارند بدون تحلیل و استدالل مطالب درسی را فرامیگیرند ،که این خود میتواند از عملکرد
تحصیلی آنان بکاهد .باوجوداین ،این تنها یک فرضیه است و باید در مطالعات آینده پیگیری و
مستند شود.
از نتایج دیگر مطالعهی حاضر این بود که معدل دانشآموزان دختر تنها بهوسیلهی مؤلفهی
عمل با آگاهی بهطور مثبت پیشبینی شد؛ درحالیکه ،معدل دانشآموزان پسر بهوسیلهی مؤلفههای
عمل با آگاهی بهطور مثبت و پذیرش بهطور منفی مورد پیشبینی قرار گرفت .با توجه به نتایج
پژوهش حاضر میتوان گفت که مؤلفهی عمل با آگاهی میتواند در دختران و پسران به شیوهی
یکسان و با توجه به مقدار بتاها تقریباً به میزان برابر معدل هر دو جنس را پیشبینی کند ،امّا مؤلفهی
پذیرش تنها در پسران و آنهم بهصورت منفی بر میزان معدل آنان تأثیر دارد .این یافته را شاید بتوان
اینگونه تبیین کرد ،با توجه به اینکه مشخصشده است پسران نسبت به دختران از توانایی تحلیلی و
منطقی بیشتری برخوردارند ،درواقع از این چارچوب به پدیدههای پیرامون خود مینگرند .پذیرش
که نقطهی مقابل تحلیل و قضاوت کردن در برابر مسائل است در بین پسران این مسئله بیشتر نمود
مییابد تا در دختران.
بهطور خالصه ،ازآنجاییکه ذهنآگاهی (بهخصوص مؤلفهی عمل با آگاهی) میتواند
میزان معدل دانشآموزان را پیشبینی کند ،آموزش ذهنآگاهی به دانشآموزان در مدارس توصیه
میشود .برای آموزش ذهنآگاهی به دانشآموزان باید به دو نکته توجه کنیم :جنسیت و آموزش
مؤلفهها .در رابطه با دختران آموزش ذهنآگاهی بهطورکلی و با تأکید بر تمارین مبتنی بر مؤلفهی
عمل با آگاهی توصیه میگردد .درحالیکه ،برای پسران ضمن تأکید بر آموزش تمرینهای مرتبط
با مؤلفههای عمل با آگاهی از تمرینهایی که مبتنی بر مؤلفهی پذیرش است باید اجتناب کرد،
چراکه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطهی منفی دارد .ازآنجاییکه تمرینهای ذهنآگاهی را
میتوان در هر جا و به هر گونهای انجام داد ،آموزشوپرورش میتواند در راستای کمک به پیشرفت
و عملکرد تحصیلی بهتر از یکسو ،و از سوی دیگر افزایش سالمت روان و بهزیستی دانشآموزان
برنامههای مبتنی بر آموزش ذهنآگاهی را بهعنوان بخشی از زنگ ورزش برای دانشآموزان تدارک
ببیند.
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ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که طرح تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود.
ازاینرو ،استنباط نتایج علّی از نتایج تحقیق نمیتوان به عمل آورد .بعالوه تاکنون پرسشنامهی ذهن
آگاهی مخصوصی برای کودکان و نوجوانان طراحی نشده است و بهاجبار در مطالعهی حاضر از
پرسشنامهی بزرگساالن همانند سایر تحقیقات استفاده شد .همچنین ،ازآنجاییکه نمونهی مطالعهی
حاضر را دانشآموزانی تشکیل میدادند که در سنین خاص نوجوانی و بلوغ بودند ،لذا تعمیم نتایج
به سایر جوامع باید بااحتیاط صورت گیرد.
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