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Abstract
The purpose of this research was to investigate the effect of mindfulness on academic
achievement, and academic adjustment with the mediation role of academic self-concept of
female students at Farhangian University of Kerman. The method was descriptive of the
correlation kind. The sample composed of 299 female students who were selected based on
the simple random sampling method. In this research, in order to collect the data, grade point
average of the first term in the academic year, the Baker and Siryk’s Adaptation to College
Questionnaire (SACQ), the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI), and the Academic SelfConcept Questionnaire (ASCQ) were used. To analyze the data, the path analysis was used.
The results indicate that mindfulness does not have a direct effect on academic achievement
while it has a direct effect on academic adjustment. Academic self-concept does not have a
mediation role in academic achievement while it has a mediation role in mindfulness and
academic adjustment. Overall, it is concluded that self-concept as a mediator does not have
any role in the relationship between mindfulness and academic achievement, but it plays a
role as a mediator between mindfulness and academic adjustment.
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چکیده
هدددپ پددژوهش ،بررسددي راب دد هدد آگدداهي بددا پیشددرفت توصددیلي و سددازگاري توصددیلي بددا نقددش واسدد هاي
خودپنددددارح توصدددیلي دانشددد ويان دختدددر دانشدددگاه فرهنگیدددان کرمدددان بدددود .روش پدددژوهش ،توصدددیني از ندددو
همبسددتگي بددود .ح ددن نموندده  133ننددر از دانش د ويان دختددر بودنددد کدده بدده روش نمونددهگی دري تصددادفي سدداده انت ددا
شدددند .در ايدد پددژوهش بددراي گددردآوري دادههددا از معدددل توصددیلي نیمسددال اول ،پرسشددنام سددازگاري بیکددر و
سددرياک ) ،)SACQسددیاه هدد آگدداهي فرايبددور

( )FMIو پرسشددنام توصددیلي ( )ASCQاسددتناده شددد .بددراي

تولیدد دادههددا از تولیدد مسددیر اسددتناده شددد .نتدداي نشددان مدديدهددد کدده هدد آگدداهي بددهطددور مسددتقین بددر پیشددرفت
توصددیلي ا ددر نددداردل درحددا يکدده بددهطددور مسددتقین بددر سددازگاري توصددیلي ا ددر دارد .خودپنددداره توصددیلي نقددش
واس د هاي بددا پیشددرفت توصددیلي نددداردل درحددا يکدده بددی

ه د آگدداهي و سددازگاري توصددیلي نقددش واس د هاي دارد.

درک د  ،نتی دده گرفتدده مدديشددود .خودپنددداره بددهمنز د میددان ي در راب د بددی
نداردل و ي در راب

ه د آگدداهي و پیشددرفت توصددیلي نقشددي

با ه آگاهي و سازگاري توصیلي بهمنز میان ي نقش دارد.

واژههای کلیدی :ه آگاهي ،پیشرفت توصیلي ،سازگاري توصیلي ،خودپنداره توصیلي
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مقدمه

معرفددي کددرد (امیدددي و مومدددخاني .)5900 ،اصددوم

موفقیت يا عددمموفقیدت توصدیلي هدر دو از مهدنتدري

روانشناسددان تربیتددي مندداهین بسددیاري ازجملدده پیشددرفت

دغدغههاي هر نظام آموزشياند .پیشرفت توصدیلي 5در

توصیلي ،سدازگاري توصدیلي ،و خودپندداره توصدیلي

هر جامعه نشاندهندح موفقیدت نظدام آموزشدي در زمیند

(آريپاتامنی  )1655 ،و همچنی

هدپيابي و توجه به رفع نیازهاي فردي اسدتل بندابراي

کردهاند (ديوي ،)1651 ،،واژح ه آگداهي ،برگدردان

نظام آموزشي زماني کارآمد و موفق است که پیشدرفت

واژه  satiاست که در آئدی بدودا بده معنداي آگداهي 1و

توصددیلي دانش د ويان آن در دورههدداي م تلددد داراي

ندددوعي یرفیدددت معندددوي 0يدددا روانشدددناختي اسدددت .در

بیشتري رقن باشد (تمنائيفر و گندمي .)5936 ،پیشرفت

روانشناسي ،با توجه به اينکده چده کسدي بدا چده روش و

توصیلي پدارامتر آموزشدي اسدت کده مهدنتدري عامد

ديدددگاهي ،هد آگدداهي را م ا عدده مديکنددد ،تعدداريد

موفقیت اجتماعي و فردي موسو ميشود (اشدتاينماير،

متناوت اسدت .بعضدي آن را حا دت هندي مديدانندد و

ديگنر و اسپیناس )1656 ،و از اي بابت بیشتري نگراني

برخي ديگر آن را م موعهاي از مهدارتهدا و فندون در

اسددتادان ،مسددئومن آموزشددي دانشددگاه و خددانوادههدداي

نظر ميگیرند (براون ،ريان و کرسدول .)1661 ،ويژگدي

دانش ويان را به خود اختصاص داده اسدت (کاوشدیپور،

تمام تعريدها آن اسدت کده همده بدر دو عنصدر ،توجده

نورافشددان ،پوراحمددد ،دهقدداني-نژوانددي .)1651 ،افددت

مستقین به زمان حال و کن کاوي ،گشودگي و پدذيرش

توصددیلي طیددد م ددا د پیشددرفت توصددیلي موسددو

ت کید دارند .بیشتر پژوهشگران دربارح اي دو عنصدر در

مدديشددود کدده تدد یر مننددي بددر سرنوشددت فددرد دارد و

تعريد ه آگاهي توافدق دارندد (بیشدا و همکداران،

هزينههاي گزافي بر خدانواده و جامعده تومید مديکندد

 .)1661افدراد هد آگدداه بددهجدداي واکددنش تکانددهاي يددا

(رفداهي و پناهنددده .)5931 ،بدده نظددر مديرسددد پیشددرفت

عددادتوار ،بدده پددردازش واقددعبینانددهتددر رويدددادها اقدددام

توصیلي متغیر چندبعدي باشد که از عوام زيادي ت یر

ميکنند و با توجه به اينکه واقعیات دروندي و بیروندي را

مي گیرد (دادوويدت ،،دي ،و چاند .)1659 ،،يکدي از

بدون توريد ادراک ميکنند ،حدواد را کمتدر از آن

ه آگاهي 1موسو مديشدود کده عبدارت

میزان ناراحدتکنندده ،دريافدت و پدردازش مديکنندد و

است از توجه به طريقي خداص ،مع دوپ بده هددپ در

توانددايي زيددادي در مواجهدده بددا دامندد گسددتردهاي از

زمان حال و بدون داوري نسبت بده ت ربیدات دروندي و

تنکددرات ،هی ددانهددا و ت ربددههددا دارنددد (فا کسددنتروم،

بیروني .بیشتر ،اي حا دت هندي بدا شدیوههداي م تلدد

.)1656

اي عوام

ه آگداهي را بررسدي

مراقبه (مديتیش  )9آموخته ميشود .ن ستی بار منگدر،1

دربددددارح هدد د آگدددداهي و پیشددددرفت توصددددیلي

روانشناس تربیتي ،اي اص الح را بده کدار بدرد .کابدات

پدژوهشهددايي زيددادي صددورت گرفتدده اسددت .پیشددرفت

زي د  1اي د رويکددرد را در دهدده  5316پدد ،از ت س دی،

توصددیلي دانشد ويان داراي هد آگدداهي بددام بددهطددور

0

معناداري بیشتر از دانشد وياني اسدت کده هد آگداهي

کلینیک کاهش استرس در مرکز پزشکي ماساچوسدت

1- academic achievement
2- mindfulness
3- meditation
4- Langer
5- Kabat- Zinn
6- Massachusetts Medical School, Reduction Clinic and
the Center for Mindfulness

پايیني دارند (موتشدمي ،فرقدداني و گن دي .)5931 ،در
پژوهشي که به کشد ا رات برنامد هد آگداهي بدراي
7- awareness
8- spiritual

ت یر ه آگاهي بر پیشرفت توصیلي و سازگاري توصیلي :نقش واس هاي خودپندارح توصیلي95/

دانشآموزان دبیرستاني صورت گرفت ،نشدان داده شدد

منبع استرس و موجز بروز واکنشهاي ناسدازگارانه در

آموزش ه آگاهي باعث پیشدرفت توصدیلي ( یالندد،

آنان ميشود .زمداني کده دانشد ويي پد ،از گذرانددن

 )1651و همچنددی سددبز افددزايش تمددامي جنبددههدداي

آزمددون سراسددري وارد دانشددگاه مدديشددود بددا شددرايا

خودپنداره 5ميشود (فرانکو ،ماناس ،کانگاس و کا گو،

جديدي مواجه است که بايد خود را با آن من بدق کندد.

 .)1655همچنددی در پژوهشددي کدده هدد آگدداهي در

موقعیت آموزشي و اجتمداعي کده دانشد و در آن قدرار

آموزش و يادگیري بررسي شد مشد ص شدد آمدوزش

ميگیرد ،پیچیده ،متنو و گسترده است .مزم ان با با

ه آگاهي پیشرفت توصیلي را بیشتر ميکند (مزارک

اي مودیا ،تدرک قسدمتي از شدیوههداي زنددگي دورح

و همکاران .)1651 ،در پژوهشي ديگدر نشدان داده شدد

دانشآموزي و کسز شیوه جديد در شرايا تازه اسدت

ه آگداهي در پیشدرفت توصدیلي نقدش میدان ي دارد

(فددرحب ش .)5936 ،ندداتواني دانشدد و در ايدد فراينددد

(اسماچنکو .)1659 ،ديگر پژوهشها نیدز نشدان دادهاندد

مديتوانددد بدده تددرک توصددی  ،تمايد بدده تغییددر رشددته و

ه آگاهي بهطور غیرمستقین با ا رگذاري بدر اسدترس،

عدم پیشرفت توصدیلي من در شدود و عدالوه بدر ايد بدا

خودکارآمدددددي 1و سدددداير متغیرهددددا ،بدد در پیشددددرفت

عوارض رواني همدراه باشدد (واند ،،چد  ،ژائدو و ژو،

دانشآموزان تد یر مديگدذارد (توئدودورزاک.)1659 ،

 .)1660به د ی اهمیت سازگاري توصیلي در پیشدرفت

همچندی در م ا ع د بو مدداي ر ،پرينگددر ،تددال و کددواي

و عملکددرد توصددیلي ،1م ا عددات زيددادي دربددارح راب د

پددرس ( )1656نشددان داده شددد دانش د ويان بددا پیشددرفت

سازگاري توصیلي با ساير متغیرهداي روانشناسدي ان دام

توصدددیلي بدددامتر داراي هد د آگددداهي بیشدددترياندددد.

هد آگداهي

شده است .برخي پژوهشها مزايا و راب

ه آگاهي موجز ميشدود فدرد توانداييهداي خدود را

بر سازگاري توصیلي را نشان دادهانددل ازجملده م ا عد

شناخته و ياد بگیرد تا با هی انها و افکار منني ،مقابلده و

فرح بی اري ،پیوستهگر و یريد جال دي ( )5931نشدان

هني را بهصورت مثبت ت ربه کند.

داد فددردي کدده خودپنددداره مثبددت دارد ،بدده برقددراري

حواد

يکددي ديگددر از ابعدداد مهددن در پیشددرفت توصددیلي،

ارتباط هاي سا ن و مثبت با ديگران و مویا قدادر اسدت

سازگاري توصیلي اسدت (شدريني ريگدي و همکداران،

که اي واکنش ها به سازگاري م لو او من ر ميشود.

 .)5931سازگاري توصیلي 9نایر به توانمندي فراگیدران

متلر ،کارسلي ،جو ي و هدی )1651( ،نیدز نشدان دادندد

در ان بدا بددا شدرايا و ا زامددات توصدی و نقددشهددايي

ه آگاهي بدهطدور چشدمگیري بدا تمدامي حدوزههداي

اسددت کدده مدرسدده و دانشددگاه بددهمنز د نهدداد اجتمدداعي

سازگاري (توصیلي ،اجتماعي ،فردي و عداطني) راب ده

فراروي آنها قرار ميدهد (تمنائيفدر و مدرادي.)5931 ،

دارد .کارسون ،کارسون ،کی و بائوکام ( )1661ا رات

پذيرفتهشدن در دانشدگاه و انتقدال از دوره دبیرسدتان بده

مثبت ه آگاهي را بر خودپنداره داندشآمدوزان نشدان

و عمده در

دادند .در پژوهشدي ديگدر عندوان شدد هد آگداهي بدر

زندگي آنان موسو ميشود .ورود به دانشگاه فرصتي

سازگاري توصیلي  901دانش وي سال اول ت یر مثبدت

براي يادگیري بیشتر رشد رواني است (فريد نددر ،ريدد،

داشت (اسدماچنکو و یتدر .)1651 ،جعندري ،شداطريان،

شاپاک و کريبي)1661 ،ل اما درعی حال بدراي عددهاي

مومدي و فرقدداني ( )5939و چداز ( )1663نیدز نشدان

دانشگاه براي بسیاري از جوانان تغییر بزر

1- self-concept
2- self-efficacy
3- academic adjustment

دادند بی

ه آگداهي و سدازگاري کلدي راب د مثبدت
4- academic performance
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معنددداداري وجدددود دارد .قاسدددمي جوبنددده ،موسدددوي ،و

وترز ،جرماي ز ،کو پی  ،و ورشورن ( )1655هن به ايد

ینيپور ،و حسیني صديق ( )5931نشان دادند افدراد بدا

نتی دده رسددیدند کدده منهددوم خودپنددداره توصددیلي بددر

ه آگاهي بام داراي سازگاري توصدیلي بیشدترياندد.

سازگاري توصیلي مدث ر اسدت .هدر چده منهدوم خدود،

چمبرس و گلد و ا د ( )1663نشدان دادندد افدراد داراي

مثبددتتددر باشددد میددزان سددازگاري توصددیلي و موفقیددت

رفتارهاي سدازگارانه حا دت هداي روانشدناختي مثبدت نیدز

توصیلي نیز افزايش مييابد.

دارندددل چنانچدده عنددايتي ( )5931نشددان داد دانشد ويان بددا

دربارح راب ده و ا درات هد آگداهي بدر خودپندداره

سددازگاري پددايی نمددرات پددايیني را در سددازگاري کسددز

توصیلي نیز م ا عاتي صورت گرفته اسدت و نشدان داده

کردهاند.

شده است ه آگاهي بدا خودپندداره راب دهاي مسدتقین

خودپنداره توصیلي 5بازنمدايي تواندايي هندي افدراد

دارد ،رفتارهددداي آگاهانددده کمدددک چشدددمگیري بددده

در حوزههاي توصیلي و ارزيابي از تواناييهاي توصی

خودپندددداره مد ديکندددد (هدددانلي و گارمندددد )1651،در

خود است که نقش مهمي در فهن يادگیري دانشد ويان

پژوهشي براي بهبود اندوا خودپنددارههداي توصدیلي و

و رشد و موفقیدت آنهدا در دانشدگاه دارد (پینکسدت و

غیرتوصددیلي پی دادهسددازي مددداخالت ه د آگدداهي در

همکدداران .)1651 ،بسددیاري از م ا عددات ،خودپنددداره

مدارس پیشنهاد و نشان داده شده است که ه آگداهي

توصددیلي را پ دیشبین ديکنندددح مهددن پیشددرفت توصددیلي

بددا خودپندددارح توصددیلي راب دد مثبددت دارد (پددا ومینو،

داندددشآمدددوزان و دانشد د ويان در نظدددر مد ديگیرنددددل

 )1651و همی طدور پدژوهش کريسدتیني و کارپورسدور

درحا يکه م ا عات ديگري روابا علي بی دو متغیر را

( )1651به ت یر مثبت ه آگاهي بر خودپندداره اشداره

در نظر ميگیرند .بیشتر م ا عدات از روابدا متقابد بدی

کردهاند.

خودپنددداره و پیشددرفت توصددیلي حمايددت مدديکننددد

معلمددان يکددي از ا رگددذارتري قشددر در تربیددت نس د

(مشکات و حسیني .)1651 ،بی خودپندداره توصدیلي و

آيندهاندل زيدرا آيندده هدر تمددن و فرهنگدي و تعدا ي هدر

پیشددرفت توصددیلي راب د قددوي وجددود دارد (قزوينددي،

جامعهاي ارتباطي تنگاتنگي با آموزش و پرورش صدویح

1655ل ني عظیمي و ابراهیمي قوام .)5931 ،م ا عات

آن جامعه دارد و توقق اهداپ متعا ي در گدروي داشدت

اندددکي ازجملدده پددژوهش ينگیملکددي ،کالنترکوشدده و

معلماني شايسته بهمنز د عنصدر دروندي نظدام آموزشدي و

ملددکتبددار ( )1651نیددز وجددود دارد کدده راب دد بددی

ت یرگذار بر دانشآموزان است (مومدي درويش بقدال،

خودپنددددارح توصدددیلي و پیشدددرفت توصدددیلي را نندددي

پیرچدددرال علدددي ،نعمتدددي و گیددداهپور)5931 ،ل بندددابراي

کردهاند.

خودپنداره يا تصويري که معلمدان از خودشدان و از جنبد

بيترديد موفقیت بزرگسدامن در سدازش بدا مسدائ
م تلددد زندددگي اعددن از ابعدداد فددردي و اجتمدداعي و

ت یري که در آينده بر داندشآمدوزان خواهندد گذاشدت،
اهمیت دارد.

توصیلي تا حدود زيادي مت ر از خودپنداره آنان اسدت

ازطرفدددي يکدددي از مشدددکالتي کددده همانندددد سددداير

(يارمومديان ،مو وي و ايرانپور .)5901 ،همانطدور کده

دانش ويان بر سر راه دانش و معلمان قرار دارد ،اسدترس

پدددژوهش کدددایمي و افشدددون ( )5939نشدددان دادندددد

ورود به دانشگاه ،مسئل خودارزشمندي يدا خودپندداره،

خودپنداره توصیلي با سدازگاري توصدیلي راب ده دارد.

کسددز موفقی دت توص دیلي و سددازگاري بددا اي د موددیا

1- academic self-concept

جديد ،همگي چا شهايي در مودیا اجتمداعي جديدد

ت یر ه آگاهي بر پیشرفت توصیلي و سازگاري توصیلي :نقش واس هاي خودپندارح توصیلي99/

دانشددگاهانددد (زکددي .)5903 ،همچنددی در دهدد اخیددر

افددراد در هددر دو پیشددرفت توصددیلي و وتددرز و همکدداران

روانشناسددي غددر  ،اهمیددت ه د آگدداهي را دريافتدده و

( )1655بر راب

بدی خودپندداره و سدازگاري توصدیلي

شرو به شناسايي مزاياي زياد آموزشي آن کرده اسدت

ت کید داشدتند .ازطرفدي پدا ومینو ( )1651و کريسدتیني و

ا ر تمرينات ه آگاهي بر بهبود مهارتهاي شناختي و

کارپورسددور ( )1651بدده راب دد بددی

هدد آگدداهي و

عملکرد توصیلي ابت شده اسدت (هدري .)1663 ،،بدا

خودپنداره اشاره داشتند .مزم است مشد ص شدود آيدا

توجدده بدده نکددات م ددرحشددده و پددژوهشهدداي اندددک

خودپنداره ميتواند نقش میان ي را بی

هد آگداهي و

صورتگرفته در زمین روابا و ا رات هد آگداهي بدر

هر دو پیشدرفت توصدیلي و سدازگاري توصدیلي داشدته

دانش و معلمان ضروري به نظر مديرسدد روابدا برخدي

باشد .بنابراي فرضیههاي پژوهش عبارتاند از:

متغیرهدداي مددرتبا بددا برخددي از ابعدداد توصددیلي ازجملدده

 -5ه آگاهي با پیشرفت توصیلي راب ه دارد.

پیشرفت توصدیلي ،سدازگاري توصدیلي ،هد آگداهي و

 -1ه آگاهي با سازگاري توصیلي راب ه دارد.

خودپنداره توصیلي و بهويژه نقدش خودپندداره توصدیلي
بهعنوان میان ي و ه آگاهي بهعنوان متغیر ت یرگذار بدر

 -9خودپنداره توصیلي بهمنز میان ي بی
بر پیشرفت توصیلي ت یر دارد.

روند توصی دانش و معلمان شناسدايي شدود تدا بتدوان از

 -1خودپنداره توصیلي بهمنز میان ي بی

نتاي استناده و به دانش و معلمان در تشد یص متغیرهداي

بر سازگاري توصیلي ت یر دارد.

ت یرگذار کمک کرد و بتوان به نووي روندد آمدوزش را

ه آگاهي
ه آگاهي

در شک  ،5مدل منهومي پژوهش ارائه شده است.

بهبددود ب شددید .در ايدد راسددتا قزوينددي ( )1655و نددي
عظیمي و ابراهیمي قوام ( )5931بر راب

بدی خودپندداره

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش پژوهش ،جامعده و نمونده :پدژوهش توصدیني و از

معلمددان پرسشددنامههددا را تکمیدد کردنددد و در زمددان

نو تولی مسیر بود .جامع آماري شام کلیده دانشد و

برگرداندن پرسشنامهها ،کنترل و از تکمید کامد آنهدا

معلمان دختر ( )066دانشگاه فرهنگیدان کرمدان در سدال

اطمینان حاص شد .بدر اسداس ايد  ،کلید پرسشدنامههدا

توصیلي  31-30بود که با استناده از جدول مورگدان و

برگشت داده شددند .ابزارهداي سدن ش :بدراي سدن ش

احتمددال  %51ريددزش  133ننددر بدده روش تصددادفي سدداده

پیشرفت توصدیلي از معددل توصدیلي نیمسدال اول -30

انت ا

شدند .رده سني بی  53تا  19سال بود .دانشد و

 5931استناده شد.

 /91پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره سوم ،پیاپي ( ،)51پايیز5931

پرسشددنام سددازگاري دانشددگاه ( :5)SACQبیکددر و

پرسشنامه داشت (= 110 .χ2 = 5519/51 ،KMO = 6/11

سرياک ( )5300پرسشنامه را با  01سثال طراحي کردند و

 .)p = 6/6665 ،dfهمچنی در پژوهش حاضر پايدايي نیدز

چهددار خددردهمقیدداس سددازگاري توصددیلي ( 11سددثال)،

با آ ناي کرونبا  6/31به دست آمد.

سازگاري اجتمداعي ( 16سدثال) ،سدازگاري ش صدي-

سیاه ه آگاهي فرايبور  :1باچهلد ،گراسدم و

هی اني ( 51سثال) و د بستگي بده مثسسده  /دانشدگاه را

وامچ ( )1665فرم او ی اي سیاهه را طراحي کردند که

دارد .در پددژوهش حاضددر از خددردهمقیدداس سددازگاري

شام  96سثال بود .بعدها فدرم کوتداه بدا  51گويده کده

توصیلي استناده شد .در اي پرسشنامه مشارکتکننده بدا

براي استناده جمعیت عمومي مناسدزتدر اسدت طراحدي

استناده از مقیاس  1درجهاي یکرت (اصدال دربدارح مد

شدد .وامچ ،باچهلدد ،بدداتنمو ر ،کالينکنکدت و اشددمیت

صد نميکند 5 :تا کامال دربارح م صد ميکند،)1 :

( )1660از مشارکتکنندگان خواسدتند براسداس مقیداس

میزان توافق خود را با هر يک از گويهها نشان ميدهددل

یکرت  1درجهاي (بهنددرت 5 :تدا تقريبدا همیشده )1 :بده

بنابراي نمرح فرد در خردهمقیاس سازگاري توصیلي بدی

سثالها را پاسخ دهند .درخور کر است عبارت شماره

 11تا  500قرار ميگیدرد .هدر چده نمدره بیشدتر مديشدود،

 59بهصورت معکدوس نمدرهگدذاري مديشدود .حدداق

نشاندهندح سازگاري توصیلي بیشدتر اسدت .در بررسدي

نمره  51و حدداکثر  10اسدت .نمدرح بیشدتر نشداندهنددح

بیکدددر و سدددرياک ضدددريز آ نددداي کرونبدددا  1همد د

ه د آگدداهي بیشددتر اسددت .قاسددمي جوبندده و همکدداران

خردهمث نهها و نمره کد بیشدتر از  6/06بدود .میکدائیلي

( )5931فرم کوتاه پرسشنام ه آگاهي را بده فارسدي،

منیع ( )5903پرسشنامه را به فارسي ترجمه کرد و سپ،

ترجمدده سددپ ،روايددي و پايددايي آن را بررس دي کردنددد.

روايي و پايايي آن را در بی دانش ويان دانشگاه ارومیده

روايي با روايي همزمان و مددل تولید عداملي مواسدبه

بررسي کرد که داراي روايي م لدو بدود و پايدايي آن

شد .ضريز پايايي به شدیوح ضدريز آ نداي کرونبدا و

براساس آ ناي کرونبا  6/10به دست آمد .در پژوهش

بازآزمايي به دست آمد .ضريز پايايي آ ناي کرونبدا

عزيزينژاد ( )5931نیز  6/01بود.

 ،6/631تتاي ترتیبي  6/39و ضريز پايايي بازآزمايي به

در پددددژوهش حاضددددر روايددددي پرسشددددنامه براسدددداس
شاخصهداي همسداني دروندي 9تولید عداملي 1م لدو

فاصل چهار هنته  6/09به دست آمد.
در تولی د عدداملي ت کی دد بددر اي د اسددت کدده بیشددتر

است .در تولی عاملي زماني کده بیشدتر سدثال هدا روي

سددثالهددا روي عام د اول قددرار گیرنددد تددا پرسشددنامه از

عام اول بار گیرند ،به اي معندي اسدت کده پرسشدنامه از

همساني دروني برخوردار باشد (ابراهیمدي و همکداران،

همساني دروني برخوردار است (ابراهیمي ،نشاط دوست،

 .)5901بر اسداس ايد  ،در پدژوهش حاضدر پرسشدنام

کالنتري ،مو دوي ،و اسددا لهي .)5901 ،بدر اسداس ايد ،

ه آگاهي به منظور بررسي روايي سازه بدا اسدتناده از

روايي سازه (همسداني دروندي) يدا همبسدتگي دروندي بده

روش تولید عدداملي نشددان داد پرسشددنامه تددا حدددي از

روش تولی عاملي ان ام شد و نتداي نشدان دادندد بیشدتر

همسددداني دروندددي مناسدددبي برخدددوردار بدددود (= 6/15

سثالها روي عام اول بود که دم ت بر همساني دروندي

[ )p = 6/6665 ،df = 35 .χ2 = 110/09 ،KMOگرچدددده
 KMOخیلي پايی و در پايی تدري سد ح ممکد اسدت،

)1- Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ
2- Cronbach's alpha
3- internal consistency
4-factorial analysis

5- Measuring mindfulnedd- The Freiburg Mindfulness
)Inventory (FMI

ت یر ه آگاهي بر پیشرفت توصیلي و سازگاري توصیلي :نقش واس هاي خودپندارح توصیلي91/

ميتوان تولی عاملي ان ام داد .بنا به نظر بیور ،ونزبري و

توصیلي) به روش تولی عداملي بررسدي و روايدي سدازه

همکدداران ( )1659اگددر  KMOزيددر ا  6/16باشددد ،بدده

ت يید شد .با توجده بده نظدر ابراهیمدي و همکداران ()5901

هیچ وجه ديگر امکان ان ام تولی عاملي وجدود ن واهدد

مش ص شد پرسشنامه داراي همساني دروندي بدود (6/16
،df = 536 .χ = 390/16
2

داشت] .همچنی در پژوهش حاضر پايايي نیز بدا آ نداي

= ،KMO

کرونبا  6/35به دست آمد.

همچنی در پژوهش حاضر پايايي به روش آ ناي کرونبدا

پرسشددنام خودپنددداره توصددیلي :)ASCQ( 5یددو و
واندد )1661( ،پرسشددنامه را بددا مراجعدده بدده مقیدداس
عزتنن ،توصیلي بتد ( ،)5305خودپندداره توصدیلي
مددارش ،ر ددیچ ،و اسددمیت ( )5309و مقیدداس وضددعیت
توصیلي پريز و هري )5301( ،طراحي کردند .گويهها
پاسددخهدداي مثبددت و مننددي دارد .پرسشددنامه شددام دو
خدددردهمقیددداس اسدددت :زيرمقیددداس اعتمددداد توصدددیلي
دانش ويان ( 56گويه :احساسات و ادراکات دانشد ويان
دربددارح صددالحیت توصددیلي آنهددا) و زيرمقیدداس تددالش
توصدددیلي دانشدد ويان ( 56گويددده :تعهدددد دانشد د ويان و
درگیري و عالقه به کار در دانشگاه) را اندازه مديگیدرد .از
مشارکتکننده خواسته ميشود براساس مقیداس یکدرت 1
درجهاي (بلي همیشه 1 :و خیر همیشه )5 :به سثالهدا پاسدخ
دهد .گويههداي فدرد ()53 ،51 ،51 ،59 ،55 ،3 ،1 ،1 ،9 ،5
خردهمقیاس اعتماد توصیلي را تشکی ميدهند .گويههداي
زوج ( )16 ،50 ،50 ،51 ،51 ،56 ،0 ،0 ،1 ،1تددددددددددالش
توصیلي را اندازهگیري ميکنند .در اي پرسشنامه نمدرههدا
دامنهاي از  16تدا  06دارندد و سدثالهداي (،55 ،3 ،1 ،1 ،1
 51 ،50 ،51 ،59و  )16بدهصددورت معکدوس نمددرهگددذاري
ميشوند.
گوروئي ،خیدر و هاشدمي ( )5936روايدي پرسشدنامه را
براساس شاخصهاي همساني دروني تولی عداملي تولید
کردند که نتاي نشدان دادندد پرسشدنامه از روايدي م لدوبي
برخوردار بود .پايايي را براساس آ نداي کرونبدا  6/01بده
دست آوردند.

.)p = 6/6665

 6/36به دست آمد.
روش اجرا و تولید  :بدراي تولید دادههدا از روش
تولی آمار توصیني (میانگی و انوراپ معیدار) و آمدار
استنباطي (تولی مسیر) به کمک بست نرمافدزار آمداري
1

در علوم اجتماعي ( )SPSSنس ه  15بده همدراه تولید
9

ساختارهاي گشتاوري ( )AMOSاستناده شد.
یافتهها
در ايد ب ددش ابتدددا يافتددههدداي توصددیني متغیرهدداي
م ا عدده و منروضددههدداي تولی د مسددیر و سددپ ،نتدداي
تولی د هددايي م ددرح م ديشددوند کدده بددهمنظددور بررسددي
فرضیههاي پژوهش ان ام شدهاند.
نتدداي تولی د دادههدداي توصددیني پیشددرفت توص دیلي،
سازگاري توصیلي ،ه آگاهي و خودپندداره توصدیلي و
1

نتاي منروضه نرمالبودن باقیماندهها بدا اسدتناده از آزمدون
1

کو موگروپ اسمیرنوپ در جدول  5ارائه شدهاند.
پیش از اجراي پژوهش ،منروضههداي تولید مسدیر
ارزيابي شدند .نتی ه گرفتده شدد توزيدع هداي پیشدرفت
توصیلي ( ،)p = 6/01سازگاري توصدیلي (،)p = 6/11
ه آگاهي ( ،)p = 6/95و خودپنداره توصدیلي (6/03
=  )pنرمدال بودنددل يعندي منروضد نرمدالبدودن دادههددا
برقرار بود .منروض ديگر راب

خ ي مشترک چندگانه

بی متغیرهاي بررسيشده بود که نتاي نشان دادندد ايد
منروضه نیدز برقدرار بدود .ايد نتداي در جددول  1ارائده
شدهاند.

در پژوهش حاضر پرسشنام خودپندداره توصدیلي بدا
در نظددر گددرفت دو عامدد (اعتمدداد توصددیلي و تددالش
)1- Academic Self-concept Questionnaire (ASCQ

)2- Statistical Package for Social Science (SPSS
)3- analysis of a moment structures (AMOS
4- normality of the residuals
5- Kolmogorov–Smirnov test
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جدول  .1شاخصهای توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر
5

ه آگاهي

ماتریس همبستگی

دادههای توصیفی
میانگین

انحراف استاندارد

معناداری

آماره آزمون

5

90/51

9/11

6/95

6/30

5
6/50

1

1

پیشرفت توصیلي

51/16

5/11

6/01

6/10

9

سازگاري توصیلي

560/09

51/11

6/11

6/00

*

6/51

*

1

خودپنداره توصیلي

11/11

0/66

6/03

6/15

6/96

*

9

1

5
6/11
6/50

5
*

6/10

5

p ≤6/61

بددا توجدده بدده جدددول  ،5دانش د ويان دختددر دانشددگاه

مربوط در ا گو مهن شمرده نميشود و همچندی مقدادير

فرهنگیان در پیشرفت توصیلي داراي میدانگی  51/16و

کوچکتر از  6/61براي مقدار سد ح معنداداري حداکي

انوددراپ معیددار /5/11ل در سددازگاري توصددیلي داراي

از تناوت معنادار مواسبهشده براي وزنهاي رگرسدیوني

میدددددانگی  560/09و انودددددراپ معیدددددار  ،51/11در

با مقدار صنر در س ح اطمینان  6/33دارد و درک براي

هدد آگدداهي داراي میددانگی  90/51و انوددراپ معیددار

ت يیددد يددا رد فرضددیات پددژوهش بدده کددار م ديرود .عدددد

 9/11و در خودپنداره توصیلي داراي میانگی  11/11و

معندداداري هددر چقدددر از  5/30بددزر تددر باشددد ،نشددان

انوراپ معیار  0/66هستند.

ميدهد متغیر پیشبی ا ر قدويتدري روي متغیدر مدالک

پ ،از بررسي و ت يید ا گوهاي اندازهگیري در گدام

دارد .منظور از ضريز اسدتاندارد بارهداي عداملي اسدت،

ن سددت ،در گددام دوم از تولیدد مسددیر بددراي آزمددون

هر چه بار عاملي بزر

تدر و بده عددد يدک نزديدکتدر

فرضیههدا اسدتناده شدده اسدت .بدراي آزمدون معنداداري

باشد ،يعني متغیدر مشداهدهشدده (سدثال) بهتدر مديتواندد

فرضیهها از دو شداخص جزئدي مقددار بوراندي و سد ح

متغیر مکنون يا پنهان را تبیی کند و به معناي ا رگدذاري

معناداري اسدتناده شدده اسدت .مقددار بوراندي مقدداري

بیشتر متغیر پیشبی بر متغیر مالک است .اگر اي مقدار

است که از حاصد تقسدین ت مدی وزن رگرسدیوني بدر

کمتر از  6/9باشد ،متوسا ،اگدر بدی  6/9تدا  6/0باشدد،

خ دداي اسددتاندارد ب ده دسددت م ديآي دد .براسدداس س د ح

خو و اگر بامي  6/0باشد ،عا ي است.

معناداري  ،6/61مقدار مسیر بوراني بايدد بیشدتر از 5/30

در شک  1ضرايز اسدتاندارد مددل پیشدنهادي و در

يا کمتر از  -5/30باشدد و کمتدر از ايد مقددار ،پدارامتر

جدول  ،1شاخصهاي کلي برازش مدل ارائده شددهاندد.

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی

ت یر ه آگاهي بر پیشرفت توصیلي و سازگاري توصیلي :نقش واس هاي خودپندارح توصیلي91/

مستقین بی

راب

برازش مدل پیشنهادي و مدل نهايي براساس شاخصهاي

ه آگاهي و پیشرفت توصیلي

برازش در جدول  1ارائه شدهاند.

( )r = -6/65به علت نبود همبستگي حذپ شد .نتاي

جدول  .2نتایج برازش مدل پیشنهادی و مدل نهایی براساس شاخصهای برازش
2
p  df

شاخص

χ2

df

مالک برازش

-

-

 5تا 1

1/51

5

1/51

6/61

-

-

≈+

-

1/96

1

1/51

6/51

-

-

+

+

مدل او یه
برازش

نتی

مدل نهايي
نتی برازش

>6/61

RMR
< 6 /1

GFI
>6/36

6/90
+
6/91

>6/36

6/33

6/39

+

+

6/33

+

AGFI

+

6/30
+

RMSEA

IFI

TLI

CFI

NFI

>6/36

>6/36

>6/36

≥6 /31

6/30

6/00

6/30

6/31

6/56

+

-

+

+

-

6/33

6/30

6/33

6/31

6/60

+

+

+

+

+

6/60تا 6/60

نتدداي جدددول  1نشددان مدديدهنددد تقريبددا نیمددي از

در شک  ،9نتداي بدرازش مددل نهدايي پدژوهش بده

شاخصهاي مدل او یه برازش نداشت که پ ،از حذپ

همراه ضرايز مسدیر اسدتاندارد و نتداي ضدرايز بتدا بده

ه آگاهي با پیشرفت توصیلي ،مدل نهايي برازش

همراه معناداري روابا مستقین در جدول  9ارائه شده اند.

راب

بسیار خوبي پیدا کرد.

شکل  .3مدل نهایی پژوهش
جدول .3پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم



مسیر

ه

آگاهي 

خودپنداره توصیلي



خودپنداره توصیلي
ه

6/10

6/19

5/15

p > 6/11

6/61

59/01

p > 6/65

9/66

p > 6/669

-1/01

p > 6/61

خودپنداره توصیلي

6/61

سازگاري توصیلي

6/01

6/99

پیشرفت توصیلي

6/51

6/65

6/660

سازگاري توصیلي

-6/51

6/11

6/63



آگاهي 

B

SE

CR

معناداری

بر اساس نتاي جدول  ،9راب مسدتقین هد آگداهي و

پارامترهاي اندازهگیري روابا غیرمستقین بده همدراه

خودپنددداره معندديدار نیسددت () = 6/61 ،p 6/11ل و ددي

مسیر و ضريز استاندارد مسیر ه آگداهي بده پیشدرفت

روابددا مسددتقین بددی خودپندددارح توصددیلي و سددازگاري

توصیلي در شک  1و مسیر هد آگداهي بده سدازگاري

توصدددیلي ( ،) = 6/01 ،p 6/65خودپندددداره و پیشدددرفت

توصیلي در شک  1ارائه شده اندد .نتداي ضدرايز بتدا و

توصیلي ( ) = 6/51 ،p 6/669و ه آگاهي و سازگاري

معناداري ا ر ک  ،غیرمستقین و مستقین هد آگداهي بدر

توصیلي ( ) = - 6/51 ،p 6/61معنادار است.
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پیشرفت توصیلي و بر سازگاري توصیلي نیز در جددول

 1ارائه شدهاند.

شکل  .4ضرایب استاندارد مسیر غیرمستقیم ذهنآگاهی به پیشرفت تحصیلی

شکل  .5ضرایب استاندارد مسیر غیرمستقیم ذهنآگاهی به سازگاری تحصیلی
جدول  .4اثر کل ،غیرمستقیم و مستقیم ذهنآگاهی بر پیشرفت تحصیلی و بر سازگاری تحصیلی
اثر
ک
مستقین
ا رغیرمستقین
ک
مستقین
ا ر غیرمستقین

مسیر
ه آگاهي ،خودپنداره و پیشرفت توصیلي
ه آگاهي بر پیشرفت توصیلي
خودپنداره و پیشرفت توصیلي

اثر

حدپائین

حد باال

معناداری

6/65

6

6/65

p >6/59

6

6

6

-

6/65

-6/665

6/69

p >6/59

ه آگاهي ،خودپنداره و سازگاري توصیلي

-6/60

-6/51

6/65

6/51

ه آگاهي بر سازگاري توصیلي

-6/51

-6/53

-6/60

6/661

6/61

-6/61

خودپنداره و سازگاري توصیلي

6/11

6/53

با توجه به نتاي بهدست آمدده جددول  1ا در مسدتقین

نیستند ،پ ،ا در غیرمسدتقین (واسد ه اي) معندادار نیسدت

ه آگاهي بر پیشرفت توصیلي ( )6است کده بدا توجده

( .)p = 6/59در م مددو ا ددر کلددي هدد آگدداهي بددر

به حد پايی ( )6چون مسیري وجود ندارد ،به اي علدت

خودپنداره و پیشرفت توصیلي  6/65است و از آن ا که

کدده جهددت بددرازش مدددل نهددايي آن حددذپ شددده بددود،

حددد پددايی ( )6و حددد بددام ( )6/65اسددت ،پدد ،ا ددر

مسددیري نیسددت کدده معنددادار يددا غیرمعنددادار باشددد .ا ددر

غیرمستقین (واسد ه اي) معندادار نیسدت ( .)p = 6/59ا در

غیرمستقین ه آگداهي بدر پیشدرفت توصدیلي ازطريدق

مستقین ه آگاهي روي سازگاري  -6/51است کده بدا

خودپندارح توصیلي  6/65است که براسداس حدد پدايی

توجدده بدده حددد پددايی ( )-6/53حددد بددام ( )-6/60هددن

( )-6/665و حد بام ( )6/69ازنظر ضرايز هدن عالمدت

عالمت اند ،بنابراي راب ه معنادار است ( .)p = 6/661ا ر

ت یر ه آگاهي بر پیشرفت توصیلي و سازگاري توصیلي :نقش واس هاي خودپندارح توصیلي93/

غیرمستقین ه آگداهي و سدازگاري توصدیلي ازطريدق

و غیرسازگارانه بده شدیوهاي سدازگارانه و کنشدگرانه در

خودپندارح توصیلي  6/61است که براسداس حدد پدايی

برابددر اتناقددات زندددگي و توصددیلي مقابلدده مدديکنندددل

( )-6/61و حد بام ( )6/11ازنظدر ضدرايز هدن عالمدت

درنتی دده ،سددازگاري بیشددتري در جنبددههدداي م تلددد

نیستند ،پ ،ا در غیرمسدتقین (واسد ه اي) معندادار نیسدت

زندگي بهويژه در امر توصدی از خدود نشدان مديدهندد

( .)p = 6/53درم مو ا ر کلي ه آگاهي بر پیشدرفت

(قاسمي و همکداران .)5931 ،افدزايش توجده و آگداهي

توصیلي  -6/60که براساس حدد پدايی ( )-6/51و حدد

نسبت بده افکدار ،هی دانهدا و تمدايالت از وجدوه مثبدت

بام ( )6/65ازنظر ضرايز هن عالمدت نیسدتند ،پد ،ا در

ه د آگدداهي اسددت کدده بددا هماهندد،کددردن رفتارهدداي

غیرمستقین (واس هاي) معنادار نیست (.)p = 6/51

سازگارانه و حا تهاي روانشناختي مثبت موجز بهبدود
قابلیت فدردي بدراي فعا یدتهداي انندرادي ،اجتمداعي و

بحث

عالقه به اي فعا یتهدا مديشدود (چمبدرس و همکداران،

فرضیه ن ست پژوهش ،رد و نتی ه گرفتده مديشدود

 .)1663ازطرفي ه آگاهي در س وي بنیادي بهعندوان

ه د آگدداهي بددر پیشددرفت توصددیلي ا ددر ندددارد .تبیددی

کینیتي از هوشیاري توصیدشده کده ريشده در توجده و

احتمدددا ي ايد د يافتددده اينگونددده اسدددت :بددداوجود اينکددده

آگاهي دارد ،در موقعیتهاي پراسترس توصدیلي بدراي

ه آگاهي موجز مديشدود فدرد توانداييهداي خدود را

دانش ويان اي امکان را مهیا ميسازد که از نش وارهاي

بشناسد و ياد بگیرد با هی انات و افکدار منندي ،مقابلده و

فکري مدداوم خدودداري کنندد و بدا مشدکالت ان بداقي

هني را بهصورت مثبت ت ربه کندد (بو مداي ر

خود بهراحتي کنار آيندد (جعندري و همکداران.)5939 ،

و همکاران )1656 ،به نظر ميرسد دانش و معلمان بدون

در مقايسددده بدددا دانشد د وياني کددده داراي سدددازگاري و

ه آگاهي پیشرفت توصیلي خوبي دارند

ه آگاهي بامترياند ،در پژوهشي که عندايتي ()5931

و روشهدداي ديگددري بدده کددار م ديگیرنددد تددا پیش درفت

به بررسي میزان سازگاري دانش ويان با مودیا دانشدگاه

توصیلي مزم را داشته باشند کده در اين دا شدناختهشدده

پرداخت ،به اي نتی ه رسید که نمرح پايی تر از میدانگی

نیست.

در بعد سازگاري آموزشي ،حاکي از اي بود کده بیشدتر

حواد

نیاز به داشت

فرضیه دوم پژوهش ،ت يید و نتی ده گرفتده مديشدود

دانش ويان از داشت مشک براي تمرکزکردن در هنگام

ه آگاهي با سازگاري توصیلي راب ه دارد .ايد يافتده

م ا عه شکايت داشتند و معتقدند بده انددازح تالشدي کده

با نتداي پدژوهشهداي چداز ( ،)1663اسدماچنکو و یتلدر

براي فعا یتهاي درسيشان ميکنند ،نتی ه نميگیرند.

( ،)1659متلر و همکاران ( ،)1651و جعنري و همکداران

فرضدیه سددوم پددژوهش ،رد و نتی ده گرفتدده مديشددود

( )5939هنخواني دارد .اي يافته اينگونه تبیدی مديشدود:

خودپندارح توصیلي نقش واسد هاي بدی

هد آگداهي و

افددرادي کدده داراي سددازگاري توصددیلي بددامتريانددد ،در

پیشددرفت توصددیلي ندددارد .تبیددی احتمددا ي ايدد يافتدده

مقیاس ه آگاهي نمرات بامتري کسدز مديکنندد ،بده

ميتواند اي باشدد کده دانشد و معلمدان بدراي پیشدرفت

احتمال بیشتري در زمان حدال حضدور دارندد ،نسدبت بده

توصیلي راهبردهاي متناوتي بهجدز خودپندداره بده کدار

پديدههاي دروني و بیروني ،هوشیار و آگاهاند .نگرشدي

ميگیرند و عوام ت یرگذار ديگري وجدود دارندد کده

غیرقضاوت گونه همراه با پذيرش نسبت بده پديددههدا را

ناشناختهاند و نیاز به بررسي دارند.

در خود پرورش داده اند و بهجاي برخوردهاي واکنشدي

 /16پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره سوم ،پیاپي ( ،)51پايیز5931

فرضی چهارم پژوهش ،رد و نتی ده گرفتده مديشدود
خودپنداره توصیلي نقش واس هاي بی

هد آگداهي بدا

توصددیه م ديشددود .تکددرار پددژوهش حاضددر بددا اسددتناده از
آزمددونهددا و ابددزار اندددازهگیدري ديگددر بدده اعتبددار نتدداي

سددازگاري توصددیلي ندددارد .تبیددی احتمددا ي اي د يافتدده

ميافزايد .نیاز است نقش ساير میان يها با ساير متغیرهدا

ميتواندد ايد باشدد کده عدواملي بدهجدز خودپندداره بدر

اجرا شود تا نقش میان يهاي واقعي مش ص شود.

ه د آگدداهي ت د یر دارد و سدداير عوام د بددر سددازگاري
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