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چکيده
هدف :هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي دانشجويان با نقش تعديلي
اهداف پيشرفت اجتماعي بود.
روش :در اين پژوهش که بهصورت آزمايشي با پيشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل انجام گرفت 021 ،نفر از افرادي
که متمايل به شرکت در پژوهش بودند ،از دانشگاه شهيد مدني آذربايجان انتخاب و براساس نمرات پرسشنامه اهداف
پيشرفت اجتماعي در گروه آزمايش و کنترل جايدهي شدند .آزمودنيهاي گروه آزمايش طي  01جلسهي  11دقيقهاي و
طي  2ماه مورد آموزش فنون ذهنآگاهي قرار گرفتند ،درحاليکه آزمودنيهاي گروه کنترل هيچگونه آموزشي دريافت
نکردند .همه آزمودني هاي گروه آزمايش و کنترل قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه سرزندگي تحصيلي مورد
ارزيابي قرار گرفتند .دادههاي پژوهش با استفاده از روش تحليل کوواريانس دوراهه تک متغيري مورد تجزيهوتحليل قرار
گرفت.
يافتهها :نتايج نشان داد که فنون ذهنآگاهي منجر به بهبود معنيدار گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل در سرزندگي
تحصيلي به تفکيک اهداف پيشرفت اجتماعي شد .همچنين نتايج آزمون تعقيبي نشان داد بين ميانگين سرزندگي تحصيلي
دو گروه آزمايش و کنترل در زيرگروههاي اهداف پيشرفت اجتماعي تفاوت معنيداري ازنظر آماري وجود دارد و اهداف
پيشرفت اجتماعي توانستند اثر آموزش فنون ذهنآگاهي را بر سرزندگي تحصيلي دانشجويان تعديل کنند.
نتيجهگيری :با بهکارگيري فنون ذهنآگاهي و همچنين توجه به نقش تعديلي اهداف پيشرفت ميتوان سرزندگي تحصيلي
را افزايش داد.
کليد واژهها :آموزش فنون ذهن آگاهي ،سرزندگي تحصيلي ،اهداف پيشرفت اجتماعي.

 .0دانشجوي دکتري روانشناسي تربيتي دانشگاه تبريز
 .2استاد گروه روانشناسي ،دانشگاه تبريز
 .3استاد گروه روانشناسي ،دانشگاه تبريز
 .4استاد گروه علوم تربيتي ،دانشگاه تبريز
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 .1مقدمه
ظهور و اوجگيري روانشناسي مثبتنگر در سالهاي اخير موجب شده که روانشناسي از تمرکز صرف
بر آسيبشناسي فاصله گرفته و عالقه و توجه به ابعاد مثبت روانشناختي به مثابه رويکردي نوين در
پژوهشهاي بهزيستي روانشناختي ،افزايش چشمگيري پيدا کند (لوکاس ،ديرنفورت.)2111 ،0
سرزندگي تحصيلي سازهاي است که از درون روانشناسي مثبت برخاسته و تحمل کردن روانشناختي
فشارهاي تحصيلي روزمره در مدرسه را منعکس ميکند؛ درواقع سرزندگي تحصيلي به توانايي فراگيران
در کنار آمدن بهصورت موفقيتآميز با موانع و چالشهاي تحصيلي ،همچون نمرات ضعيف ،فشار
امتحان و تکاليف سخت و دشواري که در طول تحصيل و در محيطهاي آموزشي رخ ميدهد ،اشاره
دارد (مارتين و مارش .)2111 ،2سرزندگي تحصيلي ،تابآوري تحصيلي را در چارچوب زمينهي
روانشناسي مثبت منعکس ميکند .بنابراين ،اين متغير يکي از شاخصهاي مهم تأثيرگذار بر تربيت و
يادگيري ثمربخش و موفقيتآميز فراگيران است که در آن لياقتها و تواناييها به بار مينشيند و
پيشرفتهاي علمي حاصل ميشود.
در زندگي روزانهي تحصيلي ،دانشآموزان با انواع چالشها ،موانع و فشارهاي خاص اين دوره
(ازجمله نمرات ضعيف ،سطوح فشار رواني ،تهديد اعتمادبهنفس درنتيجهي عملکرد ،کاهش انگيزش
و تعامل) مواجه ميشوند (يائو ،سان و چنگ.)2102 ،3
بسياري از دانشجويان در مديريت تکاليف تحصيلي پرتراکم دانشگاهي با مشکل مواجه ميشوند.
اين مشکالت در دانشجوياني که انعطافپذيري و سرزندگي تحصيلي پاييني دارند ،بيشتر به چشم
ميخورد (پترسن ،الو و دورننت .)2112 ،4بنابراين همه دانشجويان در دوران تحصيل ،با فشارهاي
تحصيلي مواجه ميشوند اما نحوه مديريت اين فشارها در بين دانشجويان متفاوت است برخي
دانشجويان به علت حس ناتواني مقابله با فشارهاي تحصيلي دچار يأس و نااميدي شده و ادامه تحصيل
را رها ميکنند درحاليکه برخي ديگر براي مقابله با اين فشارها ،استعدادها و تواناييهاي بالقوه خود
را شکوفا ميکنند ،اين تفاوتها در نوع کنار آمدن با موانع و مشکالت با توجه به ميزان سرزندگي
تحصيلي فراگيران متفاوت است و دانش آموزان با سرزندگي باالتر توانايي بيشتري در کنار آمدن با
اين مشکالت دارند (بوون ،)2101 ،5بنابراين سرزندگي تحصيلي نقش بسيار مهمي در امر تحصيل و
موفقيت در عملکرد تحصيلي فراگيران دارد .بر همين مبنا استفاده از روشها و فنوني که منجر به
افزايش آن در دانشجويان و فراگيران ميشود ،اهميت فراواني دارد.
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با توجه به نتايج تحقيقات پيشين ،به نظر ميرسد يکي از روشهايي که بر بسياري از متغيرهاي
روانشناسي مانند تابآوري ،اعتمادبهنفس ،اضطراب ،استرس ،افسردگي و بهزيستي روانشناختي
اثرگذاري مثبتي داشته و ميتواند بر سرزندگي تحصيلي نيز اثرگذار باشد ،آموزش ذهنآگاهي است.
ريشه ذهنآگاهي ازنظر تاريخي مربوط به آيين بودا است ،بهطوريکه پايههاي اين مفهوم را ميتوان
در کهنترين متنهاي بودائي رديابي کرد (فالکستروم .)2101 ،0مداخالت مبتني بر ذهنآگاهي
بهعنوان يکي از درمانهاي شناختي رفتاري نسل سوم يا موج سوم قلمداد ميشود .در درمان شناختي
– رفتاري مبتني بر ذهنآگاهي با تمرکز روي زمان حال ،بدون نشخوار فکري در مورد گذشته و يا
نگراني در مورد آينده و استرسهاي زندگي که منجر به اضطراب و افسردگي ميشوند ،بهطور مثبت
برخورد ميشود (هافمن ،ساوير ،ويت و اوچ .)2101 ،2در بررسي نقش ذهنآگاهي در عاطفه و خلق،
نتايج نشان ميدهد که ذهنآگاهي پيشبيني کننده رفتار خودتنظيمي و حاالت هيجاني مثبت بوده
و از طريق ترکيب سرزندگي و واضح ديدن تجربيات ،ميتواند تغييرات مثبتي را در شادکامي و
بهزيستي ايجاد نمايد (براون و ريان .)2113 ،3همچنين برنامه آموزش گروهي مبتني بر ذهنآگاهي
تأثير معنيداري در کاهش برخي از مشکالت آسيب شناختي رواني ازجمله استرس و اضطراب
دارد(راستگو ،حرفه دوست و خيرجو.)0325 ،
مطالعات نشان دادهاند که ذهنآگاهي با رضايت از زندگي ،عزتنفس ،استقالل ،شايستگي و
خوشبيني رابطه مثبت (براون و رايان )2113 ،و با نشخوار فکري (ريز و ويليامز )2101 ،4و با اضطراب
اجتماعي و روان رنجوري (دکيزر ،رييز ،ليجسن ،ليسن و دولف )2111 ،5و افسردگي (کاش و
ويتينگهام )2101 ،1رابطه منفي دارد .همچنين ذهنآگاهي با توانايي فرد در توصيف وضعيت خود در
موقعيتهاي مختلف اجتماعي (دکيزر ،ريز ،ليجسن ،ليسن و دولف )2111 ،و در پيشبيني رضايت از
برقراري روابط با ديگران (بارنز ،براون ،کروسمارك ،کمبل و روگ )2117 ،7رابطه دارد .افراد ذهنآگاه
واقعيات دروني و بيروني را آزادانه و بدون تحريف ادراك ميکنند و توانايي زيادي در مواجهه با دامنه
گستردهاي از تفکرات ،هيجانات و تجربهها اعم از خوشايند و ناخوشايند دارند (براون ،رايان وگرسول،1
 .)2117افزايش ذهنآگاهي با افزايش بهزيستي روانشناختي ،توافق ،گشودگي ،وجدانمندي همراه
است .در حقيقت افراد ذهن آگاه در شناخت ،مديريت و حل مشکالت روزمره تواناتر هستند (هوليس

1. Falkenström
2. Hofmann, Sawyer, Witt & Oh
3. Brown & Ryan
4. Raes & Williams
5. Dekeyser, Raes, Leijssen, Leysen & Dewulf
6. Cash & Whittingham
7. Barnes, Brown, Krusemark, Campbell & Rogge
8. Brown, Ryan & Creswell

031

اثربخشی آموزش فنون ذهنآگاهی بر سرزندگی تحصیلی ...

 واکر و کولوسيمو .)2100 ،0کي و پيجون )2103( 2اعتقاد دارند که ذهنآگاهي به افراد ميآموزدکه بهجاي توسل بهزور براي کنترل يا سرکوب افکار منفي خود ،وجود افکار و احساسات را بپذيرند.
در مجموع اين نتايج نشان ميدهد که افزايش ذهنآگاهي ممکن است با افزايش سرزندگي تحصيلي
همراه باشد .با توجه به اينکه اکثر پژوهشهاي موجود ،به بررسي تأثير آموزش ذهنآگاهي بر روي
دانش آموزان و افراد باليني پرداخته است ،الزم مينمايد که پژوهشهاي کاملي بر روي دانشجويان
انجام گيرد .بااينحال ،نکته مهمي که نياز است اشاره شود ،اين است که دانشجويان به علت شرايط
سني و تحصيلي خاصي که دارند ،عوامل انگيزشي نقش مهمي در زندگي آنها دارند بهطوريکه اين
عوامل ميتوانند بر روند درماني و آموزشي آنها تأثير بگذارند؛ بنابراين نياز است که اثر عوامل انگيزشي
درروند درماني يا آموزشي آنها بررسي ،تعديل و يا اينکه اثر آنها بر پژوهش حذف شود .يکي از اين
متغيرهاي انگيزشي اهداف پيشرفت اجتماعي است (ريان و شيم .)2111 ،3اهداف پيشرفت اجتماعي،
اهدافي است که افراد براي خود انتخاب ميکنند تا به پيامدهاي اجتماعي خاصي نائل شوند .برخي
ديگر اهداف اجتماعي را به صورتي تعريف کردهاند که با پيشرفت محيطي مرتبط است (ريان و شين،
.)2111
در يک چارچوب نظري ريان و هاپکينز )2113( ،4اهداف اجتماعي را بهصورت موازي با جهتگيري
سهگانه اهداف پيشرفت تحصيلي اليوت و چرچ )0227( ،5تعريف کردند .افراد داراي جهتگيري هدف
تبحر اجتماعي بر ايجاد کفايتمندي در روابط اجتماعي مانند ايجاد دوستيهاي عميق ،لذت ،عالقه،
فهميدن و همچنين مراقبت و احترام در روابط تأکيد دارند .در مقابل افراد داراي جهتگيري
عملکردگرايي اجتماعي بر روي اثبات شايستگي در روابط اجتماعي مانند مقبوليت اجتماعي و ارزيابي
و دريافت مثبت از طرف ديگران و تمايل به مهم و موردعالقه بودن ،تأکيد دارند .همچنين افراد با
هدفهاي عملکرد گريزي اجتماعي ،بر روي اجتناب از رفتارهايي که پيامدهاي منفي اجتماعي به
دنبال دارد ،متمرکز هستند .نتايج حاصل از اغلب پژوهشهاي انجامگرفته در ارتباط با اهداف پيشرفت
و ديگر متغيرهاي اين مطالعه نشان ميدهد که اهداف تبحري با خودکارآمدي باال ،استفاده از
راهبردهاي شناختي عميق ،يادگيري خودتنظيمي ،مقابله کارآمد و مناسب با مشکالت و ناکاميها،
نمرات باال ،درخواست کمک و يادگيري همشاگردي و بهطورکلي با هيجانات و نيمرخ انگيزشي مثبت
و بهزيستي رواني افراد رابطه مثبتي دارد (دويک .)0211 ،1اهداف عملکرد اجتنابي ،رابطه مثبتي با
استفاده از راهبردهاي سطحي يادگيري همچون مرور ذهني و حفظ ،کاهش انگيزه دروني براي
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يادگيري ،کاهش پايداري و درگيري در تکليف ،اجتناب از درخواست کمک ،اضطراب ،تعويق ،نمرات
پايين و بهطورکلي هيجانات منفي دارد (لي ،مک اينرني ،اليم و اورتيگا.)2101 ،0
اما بهرغم اهميت اهداف پيشرفت در بسياري از متغيرهاي روانشناسي ،اينکه آيا اين جهتگيريها
در زمينه سرزندگي تحصيلي نقش حمايتي يا خطرساز دارند ،قابلتأمل است .در سالهاي اخير در
خصوص نقش و رابطه اهداف پيشرفت تحصيلي با متغيرهاي وابسته موردنظر در پژوهش حاضر،
مطالعاتي انجاميافته است؛ اما در مورد ارتباط اهداف پيشرفت اجتماعي با ذهنآگاهي که بهصورت
مشابه و موازي با جهتگيري هدف پيشرفت تحصيلي است ،پژوهشي يافت نشد .از سوي ديگر ،نظر
به اينکه جهتگيري اهداف از دستاوردهاي جديد علم روانشناسي محسوب ميشود ،بخشي از اين
پژوهش بر اين مسئله متمرکز خواهد بود که جهتگيري اهداف پيشرفت اجتماعي بهعنوان
جهتگيريهاي متفاوت نسبت به ذهن آگاهي ،در اثربخشي آموزش فنون ذهنآگاهي بر متغيرهاي
وابسته موردنظر چه نقشي ميتواند داشته باشد .لذا پژوهش حاضر با تمرکز بر مباني نظري و پيشينه
پژوهشي و خأل پژوهشي موجود در مورد اثربخشي آموزش فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي و
همچنين نقش تسهيلکنندگي و بازدارندگي اهداف پيشرفت اجتماعي بهدنبال پاسخگويي به اين
پرسش است که آيا آموزش فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي دانشجويان با توجه به اثرات
تعديلي اهداف پيشرفت اجتماعي در دانشجويان تأثيرگذار است؟
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضرنيمه آزمايشي با طرح پيشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود.
 .1-2جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري شامل تمامي دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در نيمسال
اول سال تحصيلي  0321-27بود که مطابق با آمار دانشگاه ،تعداد آنها  4211نفر بود .در اين پژوهش
نمونه اوليه شامل  421نفر بود که با هدف غربالگري و بهصورت تصادفي از بين دانشجويان دوره
کارشناسي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي با استفاده از پرسشنامه اهداف پيشرفت اجتماعي تعداد
 021نفر از اي ن افراد ،براساس باالترين نمرات پرسشنامه در هر يک از سه گروه تبحر گرايي اجتماعي،
عملکردگرايي اجتماعي و عملکرد گريزي اجتماعي انتخاب شدند و بهصورت تصادفي 21 ،نفر در هر
يک از گروههاي آزمايش و کنترل تخصيص يافتند .درمجموع  11نفر در گروه آزمايش و  11نفر در
گروه کنترل قرار گرفتند .در زير نحوه تخصيص نمونهها به گروههاي آموزش و کنترل نشان دادهشده
است.

1. Lee, McInerney, Liem & Ortiga
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عملکردگرايي

عملکرد گريزی

اجتماعي

اجتماعي

اهداف پيشرفت اجتماعي
آزمايش

21

21

21

کنترل

21

21

21

گروه

تبحر گرايي اجتماعي

مالكهاي ورود به فرايند آموزشي؛ دانشجو بودن ،تمايل داوطلبانه به شرکت در جلسات آموزش
فنون ذهنآگاهي ،داشتن محدوده سني  02تا  25سال ،کسب حداکثر نمره در يکي از مؤلفههاي
اهداف پيشرفت اجتماعي و مالكهاي خروج از آن ،ابتال به بيماري طبي و اختالالت روانشناختي در
زمان پژوهش ،سابقه دريافت هرگونه رواندرماني با رويکرد موج سوم ،دريافت هرگونه درمان دارويي
و روانشناختي در زمان پژوهش ،شرکت در جلسات آموزشي کمتر از  1جلسه ،تعيين شدند .پس از
تشکيل گروههاي آزمايش و کنترل ،در مرحله بعدي ،پرسشنامه سرزندگي تحصيلي را همه
شرکتکنندگان گروه آزمايش و کنترل بهعنوان پيشآزمون تکميل نمودند .قبل از اجراي برنامه
آموزش فنون ذهنآگاهي جهت رعايت اخالق در پژوهش اطالعات کافي در مورد هدف آموزش ،اهميت
تحقيق و نحوه اجراي پژوهش به شرکتکنندگان داده شد و به آنها اين اطمينان داده شد که در هر
زمان از پژوهش که خواستند ميتوانند از پژوهش کنار بروند .مداخله توسط يک نفر مداخلهگر مجرب
با مدرك دکتراي تخصصي روانشناسي و داراي گواهينامه مداخالت ذهنآگاهي در نيمسال اول سال
تحصيلي  21-27بر روي گروه آزمايش در محل سالن آموزشهاي گروهي و گروهدرماني مرکز مشاوره
دانشجويي دانشگاه انجام گرفت .آموزش فنون ذهنآگاهي در قالب پروتکل مداخله  1جلسهاي گاالنت
و همکاران )2101( 0در طي  1هفته و هر هفته بهصورت دو کالس  11دقيقهاي بهمدت  01ساعت،
روي گروه آزمايش اجرا شد درحاليکه گروه کنترل طي اين مدت هيچگونه آموزشي دريافت نکرد.
محتواي جلسات مداخله آموزشي به قرار زير است:
جدول  :1چارچوب جلسات مداخله آموزشي
جلسات

محتوای جلسات آموزشي

اول

اجراي پيشآزمون ،آشنايي و رابطه حسنه ،لزوم استفاده از آموزش ذهنآگاهي ،آگاهي از حالت خودکار
و هدايت خودکار ذهن در موقع ربوده شدن ذهن توسط اشتغاالت ذهني و تالش براي کنترل (با استفاده
از تمرينهاي تجربي و استعاره) نظير توجه آگاهانه به فعاليتهاي عادي روزانه مثل مسواك زدن و تمرين
خوردن کشمش ،شامل برداشتن ،ديدن ،لمس کردن ،بوييدن ،به دهان گذاشتن ،جويدن ،بلعيدن و رد
حسي و استفاده از تمرينهاي عادت شکن (انجام کارهاي خالف عادت) مثل تعويض محل نشستن

دوم و سوم

چهارم

آشنايي با شيوه دانستن )0 :فکر کردن درباره يکچيز (غالباً همراه با قضاوت است) و  )2آگاه شدن
مستقيم از يکچيز (که غالباً غير قضاوتي است) و تجربه آنها در جلسه آموزش  )3آشنايي با حاالت
مختلف ذهن (حالت فرمانبرداري و حالت بودن).
زندگي در زمان حال يا گير افتادن در تله يا زندان گذشته و آينده ،آشنايي بازمان حال و انجام تمرين
هدايت افکار به بودن و ماندن در زمان حال از طريق مراقبه دوستي  01دقيقهاي و بخشش در زندگي

1. Galante

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری
جلسات

سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 033 8931
محتوای جلسات آموزشي

روزمره همراه با پرورش شفقت و مهرباني همهجانبه نسبت به خود که الزمه آن آمادگي با مراقبه تنفس
و بدن و ادامه اين مراقبه با مراقبه فضاي تنفسي  3دقيقهاي است و همچنين مراقبه براي انتخابهاي
آگاهانهتر که منجر بهبه خالقيت ،تابآوري و توانايي لذت بردن از زندگي در لحظه آنچنانکه هست
ميشود نه آنگونه که دوست داريد ،باشد.
پنجم

ذهنآگاهي جسم و بدن :آگاهي از تغييرات و احساسات بدني خود ،آموزش فن توجه به حرکات بدن
هنگام تنفس ،تمرين وارسي بدن و تمرکز بر تغييرات اعضاي بدن و حرکات آنها در حين راه رفتن براي
يادگيري تدريجي تجربه تفاوت ميان "ذهن متفکر" و " ذهن حسکننده"

ششم

ذهنآگاهي به جهان پيرامون :تمرين قدم زدن ذهن آگاهانه وتو جه آگاهانه به اطراف بهعنوان يک تماشاگر
و توجه به نکات و جوانب مثبت شرايط و رخدادها

هفتم

ذهنآگاهي احساسات و حسها :تمرين ذهنآگاهي حواس ،تمرين خوردن کشمش يا شکالت در کالس
و تکليف خانگي ذهنآگاهي خوردن (خوردن با آرامش و توجه به مزه و منظره غذا) .آموزش ذهنآگاهي
تنفس ،آموزش فن دم و بازدم همراه با آرامش و بدون تفکر در مورد چيز ديگر و فن خانگي ذهنآگاهي
تنفس قبل از خواب بهمدت  21دقيقه

هشتم

ذهنآگاهي افکار و مشاهده افکار :مراقبه صداها و افکار و برخورد با افکار مثل صداها که مشابه ابرهاي
آسمان ،که ميآيند و ميروند .رها کردن افکار ،باورها و خواستههاي يکجانبه ،تکبعدي و غيرمنطقي از
طريق پذيرش ،ذهنآگاهي افکار طي مراحل زير آموزش داده شد :متمرکز کردن توجه به ذهن بدون تفکر
در مورد مطلب ديگر ،از طريق متمرکز شدن به يک نقطه ذهني با يک عالمت ضربدر روي يک برگه کاغذ
بهمدت  05دقيقه ،افکار مثبت و منفي ،خوشايند يا ناخوشايند بودن افکار ،اجازه دادن به ورود افکار منفي
و مثبت به ذهن و بهآساني خارج کردن آنها از ذهن بدون قضاوت و آگاهي يافتن نسبت به آنها،
نامگذاري الگوهاي فکري نظير افکار ممنوع ،افکار نگرانکننده ،افکار ناراحتکننده ،يا فقط فکر ،فکر و در
نظر گرفتن و بررسي مسائل بهصورت چندبعدي ،با ذهني شفاف و گشوده ،بررسي و به چالش کشيدن
افکار و خواستههاي غيرمنطقي و ناآگاهانه اعضاي گروه و تکليف خانگي نوشتن تجربيات مثبت و منفي
روزانه بدون قضاوت در مورد آنها ،مراقبه فضاي تنفسي  3دقيقهاي با طي سه مرحله آگاهي ،هدايت
مجدد توجه و گسترش توجه براي آرام گرفتن در برابر فوران افکار ناآرام و آسيبرسان و مراقبه کشف
مشکل براي مواجهه با مشکالت زندگي و تلقي آن بهعنوان واقعيت نه اجتناب از آن

پس از اتمام جلسات مداخله آموزشي به منظور بررسي تأثير آموزش ،شرکتکنندگان گروه آزمايش
و کنترل ،پرسشنامه سرزندگي تحصيلي را تکميل نمودند.
 .2-2ابزارهای گردآوری اطالعات
مقياس سرزندگي تحصيلي

دهقانيزاده و حسين چاري ( )0320با الگو گيري از مقياس سرزندگي تحصيلي مارتين و مارش،
( )2111که داراي چهار گويه بود ،پرسشنامه سرزندگي تحصيلي را با  2گويه توسعه دادند .بعد از
ترجمه گويههاي مقياس مارتين و مارش ،تعدادي گويه براساس فرم اصلي مقياس بازنويسي شدند و
در مورد گويهها از اساتيد روانشناسي تربيتي نظرخواهي شد .نمرهگذاري پرسشنامه بر اساس طيف
ليکرت  5درجهاي از خيلي موافقم تا خيلي مخالفم است .نتايج حاصل از بررسي دهقاني زاده و حسين
چاري ( )0320نشان داد که ضرايب آلفاي کرونباخ بهدستآمده با حذف يک گويه برابر با  %11و
ضريب باز آزمايي برابر  %73بود .همچنين دامنه همبستگي گويهها با نمره کل بين  %50تا  %11است.
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اين نتايج بيانگر اين است که گويهها از همساني دروني و ثبات رضايت بخشي برخوردارند .بهطورکلي
نتايج نشان داد که حذف يک سؤال ( )1افزايشي در ضريب پايايي آزمون که  %75بود ،ايجاد ميکند.
در پژوهش حاضر براي سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن
 1/22به دست آمد؛ بنابراين ابزار از پايايي مناسبي برخوردار است.
مقياس اهداف پيشرفت اجتماعي

اين ابزار توسط ريان و هاپکينز ( )2113ساختهشده و داراي  22گويه است که سه نوع جهتگيري
تبحر اجتماعي ،عملکردگرايي اجتماعي و عملکردگريزي اجتماعي را توسط پاسخ شرکتکنندگان
روي طيف ليکرت  5درجهاي ( =0در مورد من صحيح نيست تا  =5در مورد من بسيار صحيح است)
اندازهگيري ميکند .بدري گرگري ،حسيني نسب و حقي ( )0312در مطالعه خود روايي سازه اين
ابزار را تأييد کرده و ضريب پايايي خردهمقياسهاي تبحر اجتماعي ،عملکردگرايي اجتماعي و
عملکردگريزي اجتماعي را به ترتيب  1/72 ،1/72و  1/13گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر از فرم
کوتاه شده  03مادهاي آنکه توسط طالع پسند ،عليجاني و بيگدلي ( )0312تهيهشده است ،استفاده
شد .در اين فرم سؤالهاي  7 ،2 ،0و  ،01بعد جهتگيري تبحرگرايي اجتماعي ،سؤالهاي ،2 ،1 ،3
02و  03بعد جهتگيري عملکردگرايي اجتماعي و سؤالهاي  1 ،5 ،4و  00بعد جهتگيري عملکرد
گريزي اجتماعي را اندازهگيري ميکنند .طالع پسند و همکاران ( )0312بهمنظور اعتبار يابي نسخه
ايراني زمينهيابي جهتگيري هدف پيشرفت اجتماعي آن را روي  413نفر از دانش آموزان دبيرستاني
اجرا کردند و ضريب آلفاي کرونباخ را براي خردهمقياسهاي تبحر اجتماعي ،عملکردگرايي اجتماعي
و عملکردگريزي اجتماعي به ترتيب  1/15 ،1/75و  1/11گزارش کردهاند .در تحليل عاملي ،ساختار
سه عاملي با نمرات حاصل از  03سؤال اين ابزار تأييد شد و نتايج از پايايي ،روايي سازه و همگراي
فرم کوتاه زمينهيابي هدف پيشرفت اجتماعي حمايت کرد .در اين پژوهش نيز با استفاده از ضريب
آلفاي کرونباخ پايايي پرسشنامه سنجيده شد که مقدار آن براي خردهمقياسهاي تبحرگرايي اجتماعي،
عملکردگرايي اجتماعي و عملکردگريزي اجتماعي به ترتيب  1/23 ،1/25و  1/27به دست آمد؛ بنابراين
از پايايي مناسبي برخوردار است.
 .3يافتههای پژوهش
آمارههاي توصيفي سرزندگي تحصيلي در دو گروه به تفکيک اهداف پيشرفت اجتماعي در جدول ()2
آورده شده است.

سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 035 8931
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جدول  :1آمارههای توصيفي سرزندگي تحصيلي در دو گروه به تفکيک اهداف پيشرفت اجتماعي
متغيرها

گروه

مرحله

پيشآزمون
آزمايش
پسآزمون
سرزندگي
تحصيلي
پيشآزمون
کنترل
پسآزمون

زيرگروهها

ميانگين

تبحرگرا
عملکردگرا
عملکردگريز
تبحرگرا
عملکردگرا
عملکردگريز
تبحرگرا
عملکردگرا
عملکردگريز
تبحرگرا
عملکردگرا
عملکردگريز

22/11
27/25
24/11
35/52
31/25
34/52
30/11
33/51
27/01
21/12
31/21
21

انحراف
معيار
4/27
7/33
7/34
4/11
7/31
1/27
7/23
5/22
1/33
1/51
7/02
7/43

کجي

کشيدگي

Z

معنيداری

1/542
-1/030
1/171
-1/117
-1/753
-1/241
-1/131
-1/171
-1/542
-1/710
1/315
1/023

0/101
-1/121
-0/230
1/130
-1/023
-0/014
1/353
-0/042
1/210
-1/151
-0/170
-1/111

1/042
1/032
1/034
1/017
1/072
1/032
1/031
1/013
1/123
1/053
1/041
1/012

1/211
1/211
1/211
1/021
1/123
1/211
1/211
1/021
1/211
1/211
1/211
1/211
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جدول  0ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي سرزندگي تحصيلي دو گروه آزمايش و کنترل را
به تفکيک سطح اهداف پيشرفت اجتماعي نشان ميدهد .چنانکه در جدول  2مشاهده ميشود
شرکتکنندگان هر دو گروه در پيشآزمون سرزندگي تحصيلي براساس سطوح مختلف اهداف پيشرفت
اجتماعي داراي سطح ميانگين مشابهي هستند ولي در پسآزمون سرزندگي تحصيلي براساس سطوح
مختلف اهداف پيشرفت اجتماعي شرکتکنندگان گروه آزمايش داراي سطح ميانگين باالتري نسبت
به شرکتکنندگان گروه کنترل ميباشند .همچنين ،نتايج آزمون گالموگروف – اسميرنف در جدول
 2حاکي از اين است که توزيع دادهها براي متغيرهاي سرزندگي تحصيلي براي هر دو گروه در مراحل
پيش و پسآزمون با توجه به سطح اهداف پيشرفت اجتماعي نرمال است ( ،)p>1/15ولي آماره  zتنها
براي  2سطح عملکردگرا در پيشآزمون سرزندگي تحصيلي گروه آزمايش و سطح تبحرگرا در
پيشآزمون سرزندگي تحصيلي گروه کنترل معنيدار هستند (.)p<1/15
با توجه به اينکه طرح پژوهش حاضر از نوع پيشآزمون –پسآزمون با گروه کنترل جهت سنجش
نقش تعديلي اهداف پيشرفت اجتماعي در اثربخشي آموزش فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي
دانشجويان بود ،از روش تحليل کوواريانس دوراهه تک متغيري 0استفاده شد .استفاده از اين آزمون
مستلزم رعايت چند پيشفرض اوليه است .اين پيشفرضها شامل نرمال بودن توزيع نمرات ،همگني
واريانسها ،همگني شيبهاي رگرسيون ،وجود رابطه بين متغير وابسته است (شيولسون)0314 ،2
بنابراين تمام پيشفرضها در اين پژوهش رعايت شده است .نتايج آزمون گالموگروف – اسميرنف در
جدول ( )2حاکي از اين است که توزيع دادهها براي متغير سرزندگي تحصيلي براي هر دو گروه در
مراحل پيش و پسآزمون با توجه به سطح اهداف پيشرفت اجتماعي نرمال است ( .)p>1/15در ادامه،
پيشفرض همگني واريانسها براي سرزندگي تحصيلي با آزمون لون مورد بررسي قرار گرفت که نتايج
نشاندهنده برقرار بودن اين پيشفرض است ( .)F=0/75, P=1/02بررسي ساير پيشفرضها نيز حاکي
از رعايت بودن آنها دارد؛ بنابراين استفاده آزمون تحليل کوواريانس دوراهه تک متغيري بالمانع است.
نتايج تحليل کوواريانس دوراهه تک متغيري در جدول  2نشان ميدهد که اثر اصلي گروه معنيدار
است ولي اثر زيرگروهها و اثر تعاملي بين گروه و زيرگروه بر سرزندگي تحصيلي معنيدار نيست .لذا با
در نظرگرفتن نمرات پيشآزمون بهعنوان متغير هم پراش (کمکي) ،آموزش فنون ذهنآگاهي منجر
به تفاوت معنيدار بين گروههاي آزمايش و کنترل در متغير سرزندگي تحصيلي به تفکيک اهداف
پيشرفت اجتماعي ( )F=71/223, P=1/1110, Partial 2=1/311شده است .همچنين ،ميزان تأثير
 31/1درصد بود .بدين معنا که  31/1درصد از تفاوتهاي فردي در سرزندگي تحصيلي با توجه به
اهداف پيشرفت اجتماعي (تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکردگريز) به خاطر تفاوت در عضويت گروهي
(تأثير آموزش) است .توان آماري  0نيز بيانگر کفايت حجم نمونه و دقت آماري قابلقبول براي اين
1. Two-Way Ancova
2. Shivelson
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نتيجهگيري است .در ادامه جهت بررسي چگونگي تفاوت بين ميانگين گروههاي آزمايش و کنترل بر
اساس سه زيرگروه در متغير سرزندگي تحصيلي از مقايسه زوجي  LSDاستفاده شد که نتايج آن در
جدول  3ارائهشده است.
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جدول  :2نتايج تحليل کوواريانس اثرات بين گروهي برای گروههای آزمايش و کنترل در سرزندگي تحصيلي با توجه به اهداف پيشرفت اجتماعي
منبع تغييرات

مجموع مجذورات

پيشآزمون
گروه
زيرگروه
گروه*زيرگروه
خطا

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

0
0
2
2
003

0725/433
2113/142
52/324
4/511
22/342

0725/433
2113/142
014/147
2/077
3305/111

F
51/115
71/223
0/713
1/051

معنيداری

مجذور اتا سهمي

توان آزمون

1/1110
1/1110
1/073
1/155

1/342
1/311
1/130
1/113

0
0
1/311
1/174

جدول  :3نتايج مقايسه زوجي  LSDو آيووا جهت مقايسه ميانگين سرزندگي تحصيلي دو گروه با توجه به سطوح اهداف پيشرفت اجتماعي
تفاوت

خطای

ميانگين

استاندارد

تبحر گرا

آزمايش

کنترل

*1/535

0/171

1/1110

عملکرد گرا

آزمايش

کنترل

*2/342

0/721

1/1110

27/251

عملکرد گريز

آزمايش

کنترل

*7/212

0/741

1/1110

21/143

زيرگروه

* معنيداري در سطح 1/15

گروه

ضريب

توان

اتا

آزمون
1/222

معناداری

F

معنيداری

25/177

1/1110

1/011

1/1110

1/024

1/222

1/1110

1/051

1/225

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 032 8931

با توجه به نتايج آزمون  LSDدر جدول  3بين ميانگين سرزندگي تحصيلي دو گروه آزمايش و
کنترل در زيرگروههاي تبحرگرا ( ،)F=25/177, P=1/1110, Partial 2=1/011عملکردگرا
( )F=27/251, P=1/1110, Partial 2=1/024و عملکردگريز (,P=1/1110, Partial 2=1/051
 )F=1/210تفاوت معنيداري از نظر آماري وجود دارد؛ بنابراين ،شرکتکنندگان گروه آزمايش با
اهداف پيشرفت تبحرگرا ،عملگردگرا و عملگردگريز ميانگين سرزندگي تحصيلي باالتري نسبت به
شرکتکنندگان گروه کنترل با اهداف پيشرفت اجتماعي تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکردگريز دارند .لذا
ميتوان مطرح کرد که مؤلفههاي اهداف پيشرفت اجتماعي (تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکردگريز)
ميتوانند اثر آموزش فنون ذهنآگاهي را بر سرزندگي تحصيلي دانشجويان تعديل کنند .همچنين ،با
توجه به ضرايب اتا و توان آزمون ميتوان مطرح کرد که زيرگروه عملکردگرا اثر تعديلي بيشتري نسبت
به زيرگروههاي تبحرگرا و عملگردگريز و زيرگروه تبحرگرا اثر تعديلي بيشتري نسبت به زيرگروه
عملکردگريز بر ميزان اثر فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي دارد.
بحث و نتيجهگيری
هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي با نقش
تعديلي اهداف پيشرفت اجتماعي در دانشجويان بود .در اين راستا نخستين يافته پژوهش نشان داد
که آموزش فنون ذهنآگاهي منجر به بهبود معنادار گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل در
سرزندگي تحصيلي شده است .اين يافتهها با يافتههاي پژوهشهاي اسماعيلي ( ،)0325قاسمي و
همکاران ( ،)0325تاجالديني رابري ( ،)0324بيرامي ،موحدي و عليزاده گورادل ( ،)0324حسننيا و
فوالدچنگ ( ،)0324عرب ( ،)0311راکلد ،لوك ،ويکتور و مري )2100( 0و مورونه ،لينچ ،گريکو،
تيندل و وينر )2111( 2همسو است که نشان دادهاند ذهنآگاهي و آموزشهاي مرتبط با آن بر
سرزندگي تحصيلي و متغيرهاي مرتبط با آن تأثير دارند.
در تبيين يافتههاي حاضر ميتوان به اين نکته اشاره کرد که آموزشهاي ذهنآگاهي باعث ميشود
تا افراد به اين نتيجه برسند که افکار فقط افکار هستند تا نسبت به ماهيت تخريبکننده برخي از اين
افکار که باعث ترس از شکست و نااميدي در فرد ميشود ،هوشيار و حساس شوند .درنتيجه فردي که
نسبت به افکار ،احساسات و هيجانات خودآگاهي بيشتري داشته باشد ،کمتر تحت تأثير افکار منفي و
مخرب و احساسات و هيجانات ناخوشايند قرار ميگيرد (تيزدل ،سگال و ويليامز .)0225 ،3ذهنآگاهي
را ميتوان در تقابل با حاالتي مانند؛ اشتغال ذهني با خاطرات ،تخيالت ،برنامهها يا نگراني و رفتار
خودکار دانست که در آن توجه بر چيز ديگري متمرکز است (براون و ريان )2113 ،4فقدان تمرکز و
1. Rakeld, Luke, Victor & Mary
2. Morone, Lynch, Greco, Tindle & Weiner
3. Teasdale, Segal & Williams
4. Brown & Ryan
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انحراف ذهن بهسوي افکار و احساسات شخصي ،همان سرگرداني ذهني است که بهعنوان يک ويژگي
پيچيده ذهن ،منجر به اختالل در عملکرد افراد بر روي طيفي از فعاليتها ،از فعاليتهاي کماهميت
تا فعاليتهاي مهم ميشود .حفظ آگاهي ذهني بر روي تکليف ،با گرايش توجه به انحراف به سمت
افکار نامرتبط با تکليف ،ارتباط معکوس دارد .بنابراين ذهنآگاهي نقش مؤثري در کاهش سرگرداني
ذهني دارد (اسمال وود2103 ،0؛ مرازك ،موني هام ،اسکولر" .)2104 ،2ذهن آگاهي" براساس آموزش
يکسري تکاليف بهصورت هوشيار و خودآگاه است .هر تمرين بهطور هدفمند و آگاهانه ميتواند ظرفيت
و توانايي نظام پردازش اطالعات را افزايش دهد .نتايج پژوهشهاي فالك 3و همکاران ()2101؛ زيدان،
جانسون ،دياموند و گلکاشيان)2101( 4؛ تپر و اينزليچت)2103( 5؛ مرازك ،فرانکلين ،فيليپس ،بايرد
و اسکولر)2103( 1؛ ربابزماني ،فضيلتپور و توحيدي( )0327يافته فوق را تأييد ميکند بهطوريکه
آموزش ذهنآگاهي باعث بهبود کارکردهاي اجرايي نظير توانايي حفظ توجه ،ظرفيت حافظه فعال و
انعطافپذيري شناختي ميشود .در همين راستا کالدول ،هاريسون ،آدامز ،کوين و گريسون)2101( 7
دريافتند که ذهنآگاهي از طريق افزايش ظرفيت توجه و بهبود توجه آگاهانه به فرآيندهاي ذهني،
پذيرش بيشتري ايجاد کرده تا فراگيران با مهارتهاي جديد ،کنجکاوي ،ذهن باز و آگاهي از آنچه در
حال آموختن آن هستند ،يادگيري غني و عميق را تجربه کنند که اين امر بهنوبه خود موجب افزايش
احساس کارآمدي و سرزندگي تحصيلي در آنها ميشود؛ که در چنين موقعيتي فرسودگي تحصيلي
اتفاق نميافتد .بنابراين بين آموزشهاي مبتني بر ذهنآگاهي با رفتارهاي مرتبط با پيشرفت و عملکرد
موفقيتآميز ارتباط معنادار وجود دارد .بهطور مثال نتايج پژوهشي نشان داد که بين ذهنآگاهي و
انجام تکليف ،ارتباط مثبتي وجود دارد که اين امر ميتواند در سرزندگي تحصيلي دانشجويان مؤثر
باشد (دان .)2101 ،1افزون بر آن فلتون ،کوتز و کريستفر )2103( 2معتقدند؛ ذهنآگاهي به شکل رگه
و حالت است .حالت ذهن آگاهي ،توصيف رفتار در يک وضعيت خاص است ،درحاليکه رگه آن به
معناي تمايل به فکر و رفتار آگاهانه است .افراد مجهز به رگه ذهنآگاهي ،داراي ويژگيهايي نظير
گشودگي به تجربه ،تمايل به چالش با مقولههاي سخت ،ارزيابي مجدد و مداوم محيط و واکنش نسبت
به آن ،هستند که موجب کاهش ناهماهنگيهاي شناختي و بهبود تنيدگي فرسودگي تحصيلي ميشود
و به نظر ميرسد ذهنآگاهي ميتواند با تأثير بر جنبههاي هيجاني مرتبط با فرسودگي تحصيلي
بهعنوان نقطه مقابل سرزندگي تحصيلي از آن بازداري کند .همچنين آموزش ذهنآگاهي منجر به
1. Smallwood
2. Mrazek, Mooneyham & Schooler
3. Flook
4. Zeidan, Johnson, Diamond, David & Goolkasian
5. Teper & Inzlicht
6. Mrazek, Franklin, Phillips, Baird & Schooler
7. Caldwell, Harrison, Adams, Quin & Greeson
8. Dane
9. Felton, Coates & Christopher
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افزايش مديريت هيجان نسبت به احساسات و افکار ،کاهش استرس ،افزايش پيگيري تکاليف ،تابآوري
و سرزندگي تحصيلي ميشود .افزايش حالت ذهن آگاهي ،موجب افزايش قدرت خود مديريتي و تنظيم
هيجان در افراد شده و تمرکز آنان روي لحظه حال و محركهاي در حال تغيير دروني و بيروني،
سرزندگي تحصيلي بيشتري را به دنبال خواهد داشت .در تأييد يافتههاي فوق ميتوان به نتايج
پژوهشي اشاره کرد که نشان داده است بين ذهنآگاهي با ابعاد سرمايههاي روانشناختي يعني
خودکارآمدي ،تابآوري ،خوشبيني و اميدواري در دانشجويان دانشگاه ارتباط مثبت و معنادار وجود
دارد (قاسمي ،زهراکار ،همدمي و کريمي .)0325 ،بر همين اساس هر چه ميزان آگاهي و هشياري
فرد بيشتر باشد ،بهتر و زودتر ميتواند موقعيتهاي گوناگون را ارزشيابي کرده و با عملکرد مناسب
دچار نااميدي و تعللورزي کمتري ميشود (سگال ،ويليامز و تيزدل .)2102 ،0بهطور مثال دانشجويان
به داليل مختلف همچون برخي احساسات و مسائل حلنشده نظير بهزيستي ذهني و سالمت هيجاني
ادراكشده پايين ،عدم برخورداري از مهارتهاي رفتاري و يا عدم آگاهي از نقاط ضعف خود ،ممکن
است سرزندگي پاييني داشته باشند .به خاطر همين ،آموزشهاي ذهنآگاهي ميتواند به واضح ديدن
و پذيرش هيجانات و پديدههاي مختلف ،همانطور که اتفاق ميافتند ،کمک کند (براون ،ريان و
گرسول .)2117 ،2همچنين بين سبک زندگي ذهن آگاهانه با افزايش بهزيستي ذهني ،افزايش
شادکامي و اميدواري و افزايش مهارتهاي رفتاري همچون خود نظمبخشي و پذيرش نقاط ضعف و
تالش متعهدانه براي برطرف کردن آن ،ارتباط معنادار وجود دارد که همگي در افزايش سرزندگي
تحصيلي مؤثرند (کنگ ،اسموسکي و رابينز.)2100 ،3
يافته ديگر پژوهش نشان داد که همه مؤلفههاي اهداف پيشرفت اجتماعي (تبحرگرا ،عملکردگرا
و عملکردگريز) نقش تعديلي در اثربخشي آموزش فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي دانشجويان
دارند و آزمودنيهاي گروه آزمايش با اهداف پيشرفت (تبحرگرا ،عملکردگرا و عملکرد گريز) داراي
ميانگين سرزندگي تحصيلي باالتري نسبت به شرکتکنندگان گروه کنترل با همان اهداف پيشرفت
اجتماعي بوده و اثربخشي آموزش فنون ذهنآگاهي منجر به افزايش سرزندگي تحصيلي
شرکتکنندگان گروه آزمايششده است همچنين نتايج بيانگر اين بود که زيرگروه عملکردگرا اثر
تعديلي بيشتري نسبت به زيرگروههاي تبحرگرا و عملگردگريز و زيرگروه تبحرگرا اثر تعديلي بيشتري
نسبت به زيرگروه عملکردگريز بر ميزان اثر فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي دارد .اگرچه تاکنون
پژوهشي مستقيم با اين يافتهها انجام نگرفته است ،اما نتايج اين پژوهش را ميتوان تا حدودي با نتايج
پژوهشهاي اليم ،)2101( 4باقرينيا و يزدي مقدم ( )0325و حميدي و ببرازي ( )0325همسو
دانست .يافتهها نشان ميدهد که درمان مبتني بر ذهنآگاهي باعث بهبود جهتگيري هدفي در
1. Segal, Williams & Teasdale
2. Brown, Ryan & Creswell
3. Keng, Smoski & Robins
4. Liem
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فراگيران ميشود که دراين بين تأثير آن در ايجاد انگيزه و عالقه در فراگيران ،لذت بردن از يادگيري
براي خود آن نه براي دريافت پاداش و همچنين باعث خودتنظيمي ،انتخاب راهبردهاي مناسب براي
حل مشکل ،افزايش ذهنآگاهي در دامنه فعاليتهاي روزانه زندگي و کاهش فشار رواني در فراگيران
ميشود که دراين بين جهتگيري تبحرگرا و عملکردگرا افزايش معنيدار داشتند (باقرينيا و يزدي
مقدم .)0325 ،اهداف پيشرفت اجتماعي و تحصيلي روي بسياري از بروندادها اثرات افزايشي و بر روي
پيشرفت تحصيلي اثرات تخصصي و بر يادگيري مشارکتي اثرات تعاملي قابلتوجه دارد البته اثرات
اهداف رويکرد تبحري و رويکرد عملکردي در مقايسه با اهداف رويکرد اجتناب عملکرد بيشتر بود.
بهطورکلي فراگيران با اهداف تبحرگرا و عملکردگرا سازگاري و سرزندگي تحصيلي بيشتري نسبت به
همتايان عملکردگريز خود دارند (اليم .)2101 ،همچنين رابطه مثبتي بين اهداف پيشرفت اجتنابي با
استفاده از راهبردهاي سطحي يادگيري همچون مرور ذهني و حفظ ،کاهش انگيزه دروني براي
يادگيري ،کاهش پايداري و درگيري در تکليف ،اجتناب از درخواست کمک ،اضطراب ،تعويق ،نمرات
پايين و بهطورکلي هيجانات منفي وجود دارد (لي ،مک اينرني ،اليم و اورتيگا .)2101 ،افراد با
هدفهاي عملکردگريزي اجتماعي ،بر روي اجتناب از رفتارهايي که پيامدهاي منفي اجتماعي به دنبال
دارد ،تأکيد دارند (دويک .)0211 ،عالوه بر اين ،جهتگيري عملکردي اجتنابي باعث ميشود که دانش
آموزان در استفاده از راهبردهاي يادگيري از سطحيترين و پايينترين آنها يعني تکرار و مرور استفاده
کنند .چرچ ،اليوت و گيبل )2110( 0در تحقيق خود گزارش دادند که دانشآموزان داراي اهداف
عملکردي اجتنابي از راهبرد شناختي و خود نظم دهي کمتر استفاده ميکنند زيرا آنان به خود
يادگيري کمتر عالقه دارند؛ و افراد داراي جهتگيري تبحر اجتماعي بر ايجاد کفايتمندي در روابط
اجتماعي مانند؛ ايجاد دوستيهاي عميق ،لذت ،عالقه ،فهميدن ،تبحر در تکليف ،غلبه بر چالش ،يا
افزايش سطح کفايت و همچنين مراقبت و احترام در روابط تأکيد دارند .همچنين هدفهاي تبحري
با پيامدهاي مثبتي مانند؛ انگيزه دروني ،فرآيندهاي شناختي و فراشناختي و عواطف مثبت همراه
است (هالمن ،اسچراکر ،بودمن و هاراکيويز .)2101 ،2افراد داراي جهتگيري عملکردگرا بر روي اثبات
شايستگي در روابط اجتماعي مانند مقبوليت اجتماعي و ارزيابي و دريافت مثبت از طرف ديگران و
تمايل به مهم و موردعالقه بودن ،تأکيد دارند .به همين خاطر ،اثر تعديلي جهتگيري عملکردي بر
ميزان اثر آموزش فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي بيشتر از جهتگيريهاي ديگر است؛ بنابراين
انواع جهتگيري پيشرفت ميتواند فهم کاملي از سازگاري اجتماعي و تحصيلي بهدست آورد (شيم و
فينچ .)2104 ،3در واقع نوع جهتگيريهاي هدفي که دانشآموزان برميگزينند ،پيشبينيکنندههاي
متفاوت بازدههاي يادگيري در محيطهاي آموزشي هستند (آمس و آرچر )0211 ،4بنابراين منطقي
1. Church, Elliot & Gable
2. Hulleman, Schrager, Bodmann & Harackiewicz
3. Shim & Finch
4. Ames & Archer
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است که اين افراد تأثير بيشتري از آموزشهاي روانشناختي مانند فنون ذهنآگاهي داشته باشند و
سرزندگي تحصيلي بيشتري را تجربه کنند ،درواقع افراد با اهداف پيشرفت اجتماعي عملکردي و
تبحري استعداد بيشتري براي سرزندگي تحصيلي و اثر تعديلي بيشتري نسبت به افراد داراي
جهتگيري هدف اجتنابي بر ميزان اثر فنون ذهنآگاهي بر سرزندگي تحصيلي دارند و به خاطر همين،
تأثير بيشتر از مداخالت دريافت ميکنند.
بههرحال نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که آموزش فنون ذهنآگاهي تأثير مثبتي بر سرزندگي
تحصيلي دانشجويان با نقش تعديلي اهداف پيشرفت اجتماعي دارند؛ اما بهرغم نتايج مفيدي که از اين
پژوهش قابل استنباط است ،اين پژوهش همچون ساير پژوهشها از محدوديتهايي نيز برخوردار
است .ازجمله اين محدوديتها ميتوان به ابزار مورداستفاده در پژوهش استناد کرد که
خودگزارشدهي و پرسشنامهاي بودند که ممکن است توأم با سوگيري پاسخ باشد .همچنين نمونههاي
اين پژوهش از يک دانشگاه و دانشکده انتخابشده بودند ،که ممکن است در تعميمپذيري نتايج
محدوديت ايجاد کند .همچنين از ديگر محدوديتهاي اين پژوهش عدمتوانايي محقق در همتاسازي
نمونهها براساس جنسيت بود که يکي از داليل آن تعداد بيشتر دختران در مقايسه با پسران در دانشگاه
و همچنين تمايل بيشتر دختران نسبت به پسران جهت شرکت در پژوهش است بنابراين با توجه به
اين محدوديتها پيشنهاد ميشود در مطالعات آينده از نمونههاي متنوعتر براساس جنسيت و رشته
تحصيلي استفاده گردد .همچنين پيشنهاد ميشود که پژوهش حاضر در ساير دانشگاههاي پرجمعيت
انجام گيرد تا نتايج قابلمقايسه باشد و نيز با استفاده از دورههاي پيگيري طوالني به بررسي اثربخشي
بلندمدت آموزش ذهنآگاهي پرداخته شود .نتايج پژوهش حاضر ،پيشنهادهاي کاربردي و تلويحات
آموزشي و تربيتي فراواني براي متخصصان دارد که ميتوانند در شرايط آموزشي از آن استفاده کنند.
"نظام آموزشي ميتواند با ايجاد تنوع در تکاليف ،جهت به چالش کشاندن دانش آموزان و دانشجويان،
بهگونهاي عمل کند که اين احساس به فرد دست دهد که انجام تکاليف براي يادگيري خود او سودمند
است و اين امر ميتواند فراگيران را به سمت اهداف تبحري سوق دهد" .از سوي ديگر متخصصان
تعليم و تربيت و روانشناسان ،با تأکيد بيشتر به اهداف پيشرفت اجتماعي ،در مداخالت آموزشي و
درماني اين اهداف را مدنظر قرار دهند .دانشگاهها هم آموزش ذهنآگاهي را در قالب برنامههاي مکمل
در کنار ساير آموزشها براي دانشجويان در نظر بگيرند و اثرات مثبت آن را در بهبود عملکرد تحصيلي
آنان مشاهده کنند .همچنين پيشنهاد ميشود مراکز مشاوره و مددکاري ،با تدارك برنامههاي آموزشي
مناسب ذهنآگاهي موجبات افزايش سطح بهزيستي ،سطح توجه و تمرکز ،کاهش مشکالت دانشجويان
و افزايش ميزان مقابله مؤثر آنان در برابر موانع و چالشهاي تحصيلي و تنشها و فشارهاي رواني را
فراهم آورند.
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