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Abstract
Aim: Undoubtedly, one of the most important goals of
educational systems is to educate motivated, purposeful,
progressive and efficient learners. The aim of this study was to
investigate the role of mediation of mind-consciousness
components in the relationship between different types of goal
orientations with four-personality identities. Method: 216 high
school students from Nehbandan city were selected through
multistage random cluster sampling.Participants completed the
Wass & Isaacs Educational Identity Questionnaire, Meggli and
colleagues 'target orientation, and Baer and colleagues'
mindfulness awareness. In order to investigate the purpose of the
research, the relationship between variables in the form of an
causal model was tested and tested. Results: The results of the
study showed that the component of the description of the mind
of the intermediary consciousness between the goal of mastery
and academic identity is successful, the component of observation
can be regarded as a mediator between a functional goal
orientation and successful, late, and confused academic identities,
and the component of interpersonal mediation The avoidance
goal is confused and late with academic identities.The goal
orientation orientation directly affects the component of
description, direct function orientation directly affects the
observation and orientation of the avoidance objective directly on
the non-active components and mindfulness consciousness. In
examining the effect of mindfulness components on academic
identity, it was found that the description of only successful
academic identity and non-engagement component only affected
early academic identity. The component of observation predicts
successful academic identity, premature and confused, and the
component of consciousness is capable of explaining late and
confused academic identity.Conclusion: It is necessary to pay
attention to the components of mindfulness and the kind of
orientation of the students' goal in order to try to form a
successful academic identity.
Keywords: academic identity, goal orientation, mindfulness, goal
orientation orientation, successful academic identity.
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چکیده
، پرورش فراگیرانی باانگیزه، بی تردید یکی از مهمترین اهداف نظامهای آموزشی:هدف
 پیشرفت گرا و کارآمد است از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه،هدفمند
گری مؤلفههای ذهن آگاهی در رابطهی بین انواع جهتگیری هدف با هویتهای
 نفراز دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان612 : روش.چهارگانه تحصیلی انجام شد
 مشارکت.نهبندان به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای؛ انتخاب شدند
کنندگان پرسش نامه هویت تحصیلی واس و ایساکسون؛ جهتگیری هدف میدگلی و
 بهمنظور بررسی.همکاران و ذهن آگاهی پنج وجهی بائر و همکاران را تکمیل نمودند
. بررسی و مورد آزمون قرار گرفت، رابطه متغیرها در قالب یک مدل علی،هدف پژوهش
 نتایج پژوهش نشان داد کهمؤلفه توصیف ذهن آگاهی واسطه بین جهتگیری:یافتهها
 مؤلفه مشاهده میتواندبهعنوان واسطه بین،هدف تسلط و هویت تحصیلی موفق است
 دیررس و سردرگم و مؤلفه،جهتگیری هدف عملکردی با هویتهای تحصیلی موفق
هوشیاری واسطهی بین جهتگیری هدف اجتنابی با هویتهای تحصیلی سردرگم و
، همچنین جهتگیری هدف تسلط یاب بهطور مستقیم بر مؤلفه توصیف.دیررس است
جهتگیری هدف عملکردی بهصورت مستقیم بر مشاهده و جهتگیری هدف اجتنابی
 در بررسی.بهصورت مستقیم بر مؤلفههای غیرواکنشی و هوشیاری ذهن آگاهی تأثیر دارد
تأثیرمؤلفههای ذهن آگاهی بر هویت تحصیلی نیز مشخص شد که توصیف تنها بر هویت
 مؤلفه.تحصیلی موفق و مؤلفه غیرواکنشی تنها بر هویت تحصیلی زودرستأثیر داشته است
 هویت تحصیلی موفق؛ زودرس و سردرگم را پیشبینی میکندو مؤلفه هوشیاری،مشاهده
 توجه به مؤلفههای: نتیجهگیری.توانایی تبیین هویت تحصیلی دیررس و سردرگم را دارد
ذهن آگاهی و نوع جهتگیری هدف دانشآموزان به منظور تالش در جهت شکلگیری
.هویت تحصیلی موفق در آنان ضروری است
، جهتگیری هدف تسلط، ذهن آگاهی، جهتگیری هدف، هویت تحصیلی:کلیدواژهها
.هویت تحصیلی موفق

6931/3/67 :تاریخ دریافت
6931/62/2 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
امروزه نقش عوامل روانشناختی و تأثیر آن بر جنبههای مختلف زندگی انسان یکی از مباحث اصلی علوم مربوط به انسان را تشکیل
میدهد و پی بردن به اینکه چه عواملی در موفقیت افراد و دست یابی آنها به اهدافشان دخیل هستند ،مورد توجه بسیار قرار گرفته
است ،زیرا از یک سو از مهمترین اهداف نظامهای آموزشی که همواره مورد توجه محققان نیز بوده است ،پرورش فراگیرانی
باانگیزه ،هدفمند ،پیشرفت گرا و کارآمد است و از سوی دیگربرای عملی شدن این شعار که «فراگیرنده ،درس را نه فقطبرای مطالعه
که باید بتواند با آن زندگی کند» میبایست وی هویت مناسب آن درس را کسب کند.
هویت یک ساختار روانی -اجتماعی است که بذر شکلگیری آن در سالهای پیش از نوجوانی پاشیده میشود (شکوهی نسب،
 .)1131هویت عبارت است از پاسخهایی که فرد به پرسش"من کیستم؟" میدهد ،پاسخهایی که بعضی جنبههای فردی و بعضی
جنبههای اجتماعی دارند .هویت بهمثابه یک چارچوب مرجع ،عمل میکند کهفرد بهمنظور تفسیر تجارب شخصی و گفت و گو
درباره معنی ،هدف و جهتگیری زندگی خود از آن استفاده میکند (اریکسون 1به نقل از آدامز .)1333 ،6بهطور مشخصتر ،هویت
از طرحوارههایی تشکیل شده است که خود فرد را تشکیل میدهد و به آن انسجاممیبخشد (فرجامی.)1136،
هویت ،وسیلهای است که خود ،توسط آن با جامعه ارتباط برقرار میکند و شخصیت فرد را در یک بافت فرهنگی نشان میدهد
(مارشال دیو 6002 ،1به نقل از شکوهی نسب .)1131 ،تأکید بر نقش بافت در شکلگیری هویت ،از زمان اریکسون تاکنون مطرح
بوده است (شوارتز  )6011 ،و توجه به بافتهای اجتماعی مانند مدرسه در شکلگیری هویت؛ بیتردید ضروری است ،زیرا مدرسه از
نهادهای اجتماعی است که بر زندگی نوجوانان و تعریف آنان از خود ،نقش مهمی دارد .طبق نظر الکز ،2لر 2و میلگی ()6016
هماهنگی میان نیازها و انتظارات نوجوان با ویژگیهای مدرسه میتواندبه گسترش حوزه دانش مرتبط با خودِ نوجوان کمک کند .بر
همین اساس برخی از پژوهشگران مانند واس و ایساکسون )600 (3لنگراند ،10ویلمز 11و بوسما )6002( 16حیطه تحصیلی را جنبه
مهمی از هویت فردی دانستهاند .هویت تحصیلی بازتابی از انواع شایستگی ،خودمختاری ،هدفمندی ،باورهای کارآمدی و تجربه
هیجانهای رایجی است که نوجوانان در کالسهای درس با همساالن و معلمان خود دارند (روز 11و ال  )6016 ،1و مشخصهی آن
چگونه عمل کردن در عرصههای تحصیلی است .واس و ایساکسون (  )600با پذیرش این پیش فرض که منزلتهای هویت ،زمینه
وابسته هستند و با در نظر گرفتن حیطهی تحصیلی بهعنوان یکی از حیطههای مهم زندگی ،منزلتهای چهارگانه هویتهای تحصیلی
را ارائه کردهاند .از نظر واس و ایساکسون (  )600منزلت هویت تحصیلی سردرگم ،دنباله رو ،دیررس و موفق منزلتهای چهارگانه
هویت تحصیلی هستند (به نقل از طباطبائی و همکاران.)1130،
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درک اهمیت شناخت خود و ارتباط آن با کسب دانش و فراگیری علم و مهارت چندان دشوار نیست ،انسان جهان را از صافی ذهن
خود تحلیل و تفسیر کرده و اطالعات را گزینشی پردازش میکند ،به صبغه خود درمی آورد و به خاطر میسپارد و برای اینکه تا حد
امکان ارتباطش با دنیای بیرون و علم منطبق با واقعیات باشد ،میبایست بداند که اطالعاتی که در برابر او قرار میگیرند؛ دستخوش چه
حوادثی در ذهن میشوند (فرجامی .)1136،از این رو خودشناسی و کسب هویت سالم را میتوان ،مقدمهای برای شناخت درست
جهان در همه ابعاد آن تلقی نمود (براکت.)601 ،1
روانشناسان معتقدند که هر فراگیرندهای درباره یادگیری و ماهیت علمی که فرا میگیرد ،نظریهای شخصی دارد و هر مقدار هم
درباره نظریات علمی مربوط به یادگیری بداند در نهایت از مدل ذهنی و عقاید خود ،پیروی میکند و فعالیتهایی که انجام میدهد و
روشی که برای یادگیری اتخاذ میکند ،تحت تأثیر آن پنداشت ها است .پس مطلوب آن است که هر فراگیرنده در هر مقطعی که
هست ،در چهارچوب هویتی خود ،خرده هویتی آکادمیک نیز داشته باشد (فرجامی.)1136،
فراگیرنده بدون اینکه نقش خود را بپذیرد و از آن استقبال کند ،نمیتواند حجم وسیعی از اطالعات را بهطور شایسته فراگیرد .برای
موفق شدن و پایداری آموختهها در فرآیند یادگیری باید آن را با ماهیت انسان و نیازهای شخصی و شخصیتی همساز کرد و بهتدریج
سرشته امور را به دست خود وی داد و این کار میسر نیست مگر اینکه تصویری که فراگیرنده از خود میسازدهمسان با تصویری باشد
که بهحق؛ عنوان فراگیرنده واقعی به آن اطالق میشود (همان منبع).
حصول چنین خواستهها یی مستلزم شناخت ،درک و آگاهی بیشتر نسبت به یادگیری و انگیزش و به عبارت دیگر فرآیندهای شناختی
و انگیزشی است .شناخت دربرگیرنده پارهای از تواناییها و اعمال ذهنی از قبیل دانش ،درک کردن ،تشخیص دادن و تفکر میباشد و
انگیزش با مسائلی از قبیل هیجان ،انگیزش و ارزش گذاری ارتباط دارد.
براکت (  )601در نظریه خود با عنوان سیستمهای شناختی متعامل ( )ICSذهن را دارای وجوه چندگانهای معرفی کرد که مسئول
دریافت و پردازش اطالعات جدید بهصورت شناختی و هیجانی است .مؤلفه اصلی مدل ( )ICSآگاهی فراشناختی است .آگاهی
فراشناختییعنی اینکه فرد بتواند بهجایآنکه افکار و احساسات منفی را بخشی از خویشتن خود بداند ،آنها را بهعنوان وقایعی تجربه کند
که در حال گذر از پرده ذهن هستند .ذهن آگاهی کیفیتی از بیداری است که در آن ما از آگاه بودن خود آگاه میشویم ،یعنی
میفهمیم که داریم میفهمیم ،یعنی وقتی داریم فکر میکنیم ،متوجه میشویم که در حال فکر کردن هستیم و به زبان ساده هم
موضوعی را که راجع به آن فکر میکنیم ،میبینیم ،هم متوجه پدیده تفکر و هم متوجه فکرکننده ،هستیم .ذهن آگاهی تنها یک ایدۀ
خوب نیست؛ بلکه شیوهای برای زندگی است؛ این شیوه با دعوت به لحظۀ کنونی ،حضوری بیشتر و قضاوتی کمتر ،در افراد ایجاد
میکند .مشاهده افکار با نگهداشتن آنها در فضایی بزرگتر ،فکرها را تسکین میدهد و پراکنده میکند .ذهن پرجوشوخروش آرام
میشود ،نه به این خاطر که فکرها آرام شدهاند بلکه به این خاطر که به آنها اجازه دادهشده ،حداقل براییکلحظه ،همانطور که
هستند ،باشند (کریستلرو همکاران.)601 ،
با توجه به اینکه ذهن آگاهی بهعنوان یک سبک زندگی ،همخوان با فطرت طبیعی انسان ،قابلیت این را دارد که بر سیستم هیجانی
افراد یعنی افکار ،حسهای بدنی ،احساسات خام و تکانههای عمل افراد تأثیرگذار باشد ،نگاه آنها را به زندگی دگرگون میکند و
کیفیت ارتباط آنها را با خود ،دیگران و دنیا با پذیرشی شفقتآمیز و واقعبینانه ارتقا میبخشد (ویدیارچی 6و ریسکی .)601 ،1ذهن
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آگاهی ضمن اینکه به فرد کمک مینماید تا بفهمد چگونه آرامش و رضایت را دوباره از عمق وجودش کشف کرده و آن را
بازندگی روزمرهاش آمیخته و به سبک زندگیاش مبدل نماید؛ به او کمک میکند تا بهتدریج خود را از نگرانی ،اضطراب ،خستگی،
افسردگی و نارضایتی نجات دهد .افراد با استفاده از ذهن آگاهی مهارتهای نظمبخشی هیجانی را پرورش میدهند .یکی از این
مهارتهای نظمبخشی هیجانی ارزیابی مجدد است که از طریق آن ،یک موقعیتیا رویداد از نو شکل میگیرد اما این بار در قالبی
مثبتتر و با بار هیجانی کمتر (گروسمن.)601 ،1
بیتردیدیکی از مهمترینویژگیهای انسان موفق کسب مهارتهای الزم برای مدیریت بر خود (رفتار ،هیجان ،ذهن و  )...است .هر
چند ایجاد تعادل در این رابطه در فضایی مثبت و سازنده پدیدهای ایستا نیست ،بلکه نیازمند تالش و دقت و مبارزه مستمر با ناکامیها
و تلخیها است .به عبارت دیگر تالش فراوانی با بهرهگیری از مکانیسمهای خودتنظیمی و رهبری بر خود ،مورد نیاز است تا بتوان
خود را کم و بیش در فضای روانی و فکری مثبتی قرار داد .براکت (  )601خاطرنشان ساخت که ،ذهن آگاهی باعث آگاهی از
کلیهی رویدادهای هیجانی و شناختی آنگونه که رخ میدهند ،میگردد .لینهان )6011(6مطرح میسازد که مشاهده بدون قضاوت،
فرصت شناخت پیامدهاییک رفتار را ممکن میسازد .این شناخت ،تغییرات رفتاری مؤثری را به دنبال خواهد داشت ،بهویژه کاهش
تکانشوری و رفتارهای ناسازگارانه .همچنین در خصوص داشتن «یک حضور ذهن» در زمان حال ،بیان میکند که این مهارت باعث
ایجاد کنترل توجه میگردد و مهارت مفیدی برای افرادی است که در تکمیل تکالیف مهم به علت حواسپرتی ناشی از نگرانیها،
خاطرات یا خلقهای منفی مشکلدارند (گروسمن.)601 ،
طبق نظر آرچر )6011(1نحوه برداشت و واکنش فرد نسبت به دنیای پیرامون تحت تأثیر هدف گرایی ،قرار دارد .هدف گرایی
بیانکننده الگوی منسجمی از باورها ،اسناد و هیجانات فرد است که مقاصد رفتاری او را تعیین میکند و سبب میشود تا نسبت به
برخی ازموقعیتها گرایش بیشتری داشته و در آن موقعیتها بهگونهای خاص عمل کند (آمز  .)6011،جهتگیری هدف بهعنوان
فرآیندی پویا در هر لحظه ،شناخت ،احساس و فرآیندهای انگیزشی را در فرآیندهاییادگیری ترکیب مینماید (الیوت و
دیویک .)6010،از نظر ماهر )6016(2نوع جهتگیری هدف دانشآموزان موجب برانگیختن الگوهای انگیزشی متفاوت میشود که
مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به آن به هدف ،تعیین میکند (دادوند .)1136،در فرآیند یادگیری ما شاهد دو نوع جهتگیری
هدف تسلط (تکلیف مدار )2و جهتگیری عملکردی (خود درگیر ) میباشیم .این اهداف ،مبتنی بر باورها ،ارزیابیها و برداشتهای
برداشتها ی شخصی از تجربیات گذشته ،شرایط محیط یادگیری و تکلیف بوده ،هم چنین چهارچوبی را برای چگونگی تفسیر
حوادث و برخورد با آنها از طریق الگوهای متفاوت عاطفی ،شناختی و رفتاری منجر میشود .در هدف تسلط ،افراد به دنبال رشد و
تسلط بر مهارتها و دانش بوده که با برخی از ویژگیهای انگیزش درونی ،همراه میباشد ،این جهتگیری بر اساس تمرکز بر روی
یادگیری ،تسلط بر تکلیف ،استفاده از استراتژیها ی عمیق پردازش اطالعات و تالش فراوان برای نظم بخشی به فرآیند یادگیری
تعریف میشود در حالی که هدف عملکردی ،بر روی بهتر از دیگران بودن و اثبات توانایی به دیگران ،متمرکز است .دو نوع الگوی
1

-Grosman
- Linehan
3
-Archer
4
- Ames
5
- Maher
6
- Task- involved
7
- Performance
8
- Ego- involved
2
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هدف عملکردی -رویکردی و هدف عملکردی -اجتنابی وجود دارد؛ افرادی که برای بهتر شدن از دیگران و نیز اثبات شایستگی،
برانگیخته میشوند؛ هدف عملکردی -رویکردی دارند اما افرادی که بهگونهای منفی برانگیخته میشوند تا از شکست و یا ناشایستگی
پرهیز کنند ،هدف عملکردی -اجتنابی دارند .همچنین دو نوع الگوی هدف تسلط وجود دارد؛ در الگوی تسلط -رویکردی
دانشآموزان بر تکلیف و یادگیری عمیق متمرکز میباشند در حالی که در الگوی تسلط -اجتنابی دانشآموزان به دلیل داشتن
مالکها و استانداردهای باالی خود و نه به خاطر رقابت با دیگران ،از تکلیف اجتناب میکنند (دادوند.)1136،
جهتگیریها در واقع خط مشی فراگیری است که دانشآموزان برای یادگیری و رقابت با دیگران به کار میگیرند و روشی است که
فرد بر اساس آن در مورد شایستگیهای خود قضاوت میکند و موجب برانگیختن الگوهای انگیزشی متفاوت میشود (الیوت به نقل
از خرمایی .)1136 ،جهت گیری هدف را نباید با اهداف رفتاری خاصی که افراد برمی گزینند ،یکسان انگاشت چرا که؛ اهداف خاص
در واقع نتایج خاصی هستند که فرد قصد رسیدن به آنها را دارد اما هدف گرایی تبیینکننده انگیزهای است که در پس رسیدن به آن
دنبال میشود .با توجه به نقش محوری جهتگیری هدف و اهمیت آن در فرآیند یادگیری؛ این سازهحجم باالیی از مطالعات را به
خود اختصاص داده است .دهقانی ناژوانی و زارع پور ( ،)1132نوشادی (  ،)113دالور؛ اسماعیلی؛ حسنوندی و حسنوند ( ،)113
فوالد چنگ و آب روشن (  )113در مطالعاتی که انجام دادهاند نشان دادند که جهتگیری هدف تسلط بهطور مثبت پیشبینیکننده
معناداری برای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .اما اگرچه مسئله هویت ،از جمله مسائل مهم در زمینه تحصیلی است و هماهنگی
میان نیازها و انتظارات نوجوان با ویژگیهای مدرسه میتواند به گسترش حوزه دانش مرتبط با خود نوجوان کمک کند و این فرض
پذیرفته شده است که موفقیت در انجام تکالیف درسی از یکسو از عوامل اساسی در رشد هویت جوانان و از سوی دیگر در انگیزه
دستیابی به اهداف؛ تأثیر دارد (شکوهی نسب )1131 ،و در صورت وجود چنین هویتی در فرد ،نوعی احساس برای حرکت و موفقیت
در جنبههای مختلف تحصیلی به وجود میآید ،همچنین با این احساس موانع موجود در راه موفقیتیکی پس از دیگری برداشته میشود
(حاجی خیاط به نقل از گزیدری و همکاران )113 ،و با علم به اینکه روند کنترل شخصی فراگیر در جریان یادگیری بر چگونگی
شکلگیری تعهدات شخصی او نسبت به ارزشها و آرمانهای تحصیلی و همچنین چگونگی شکلگیری چهارچوبی بهمنظور تفسیر
تجارب شخصی و گفت و گو درباره معنی ،هدف و جهتگیری زندگی تأثیرگذار است؛ بهتدریج زمینه تبدیل شدن فرد به
بزرگسالی برخوردار از خودپنداری منسجم و نقشی ارزشمند در اجتماع را فراهم میآورد و به او کمک میکند که با نقد آمال،
عقاید و خواستههای خود به انسجام شخصی برسد و با درک خود و استدالل و انتخاب و تعمق ،در زندگی و فعالیتهای تحصیلی
خویش ،معنایی را بیابد ،نقش خود را بهعنوان یک یادگیرنده واقعی بپذیرد و با استفاده از آن؛ حجم وسیعی از اطالعات را بهطور
شایسته فراگیرد .همچنینبا توجه به اهمیت جهتگیری هدف و هویت تحصیلی در پیشرفت تحصیلی فراگیران و با توجه به اینکه
ساختار هویتی یا پنداره فرد از خودش ،عامل مهمی است که ارتباطش با جهتگیری هدف به گونهای ضمنی و نظری مورد تأکید
قرار گرفته است (بویکرتس ،133 ،مارکوس و ویتایاما )1331،اما شواهد پژوهشی و تجربی چندانی پیرامون چگونگی تأثیر این دو
سازه و همچنین سایر عوامل مؤثر بر شکلگیری هویت تحصیلی موفق در فراگیران در دسترس نیست .لذا هدف از پژوهش بررسی
نقش واسطهایمؤلفههای ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهتگیری هدف با هویتهای چهارگانه تحصیلی مطابق با مدل مفهومی
ارائه شده در شکل ( )1است.

شکل ( :)6مدل مفهومی پژوهش
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روش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع طرحهای همبستگی (رگرسیون) استکه با رویکرد مدل یابی معادالت ساختاری انجام شده
است و در آن از آمار استنباطی بهمنظورتجزیه و تحلیل دادهها و بررسی فرآیندهای تحقیق استفاده شده است .جامعه آماری این
پژوهش را کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان نهبندان در سال تحصیلی  1132-32که بالغ بر  200نفر بودهاند ،تشکیل می
دهدو نمونه پژوهش حاضر شامل  612دانشآموز دختر و پسر متوسطه نهبندان بود که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله
ایانتخاب شدند .به این صورت که ابتدا شهرستان نهبندان به چهار بخش شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسیم گردید و سپس از هر
بخش دو مدرسه و از هر مدرسه یک پایه بهطور تصادفی انتخاب و کلیه دانشآموزان آن پایه مورد بررسی قرار گرفتند.
ابزار
پرسش نامه پایگاه هویت تحصیلی واس و ایساکسون .این پرسشنامه توسط واس و ایساکسون (  )600تدوین گردید و در
سال ( )1130توسط حجازی و همکاران به فارسی ترجمه شد .این ابزار دارای چهار خرده مقیاس و  0گویه است که روی طیفهای
درجهای لیکرت از (1کامالً مخالف) تا (2کامالً موافق) قرار دارند .آزمودنی پس از خواندن هر سؤال میتواند با انتخاب گزینه (هیچ
شباهتی به من ندارد) تا گزینه (خیلی شبیه من است) ،نظر خود را اعالم میکند .گزینهها از  1تا  2نمره گذاری میشود .نمره هر خرده
مقیاس از مجموع نمرات عبارات مربوط به آن خرده مقیاس به دست میآید .حداقل نمره در هر خرده مقیاس  10و حداکثر  20می
باشد.
واس و ایساکسون (  )600همسانی درونی پرسشنامه را به روش ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از خرده مقیاسهای دیررس،
زودرس ،مغشوش و موفق به ترتیب  0/ 2-0/ -0/ 2و  0/ 2برازش کردهاند .در پژوهش دستجردی ( )1130نیز بهمنظور برآورد
شاخص پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید و پایایی هریک از خرده مقیاسهای هویت تحصیلی مغشوش ،هویت تحصیلی
زودرس ،هویت تحصیلی دیررس و هویت تحصیلی موفق به ترتیب  0/30-0/ 1-0/ 2و  0/ 2به دست آمد .همچنین پایایی پرسشنامه
هویت تحصیلی در مطالعه گزیدری و همکاران (  )113با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هویت تحصیلی موفق  ،0/ 2هویت
دیررس  ،0/ 6هویت سردرگم  0/ 1و هویت زودرس  0/23به دست آمد.
در پژوهش واس و ایساکسون (  )600روایی سازه این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت .در پژوهش
حجازی ،امانی و یزدانی ( )1130برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی بر اساس روش معمول ( )MLاستفاده شد که نتایج
نشان دهنده برازش مناسب الگو و معنی داری همه بارهای عاملی در سطح خطای کمتر از  0/01بودهاند .در پژوهش حاضر نیز،
بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضریب پایایی برای هویت تحصیلی موفق ،هویت تحصیلی
دیررس ،هویت تحصیلی زودرس و مغشوش به ترتیب  0/23 -0/ 1 -0/ 0و  0/22و برای کل پرسشنامه  0/ 0برآورد گردید.
پرسش نامه جهتگیری هدف میدگلی و همکاران .این پرسش نامه توسط میدگلی 1و همکاران (  )133تهیه شده است و
دارای  1گویه و سه خرده مقیاس جهتگیری هدف تسلط یاب؛ عملکردی و اجتنابی میباشد .آزمودنی پس از خواندن هر سؤال
میتواند با انتخاب گزینه (کامالً موافقم) تا گزینه (نظری ندارم) ،نظر خود را اعالم کند .گویهها بر اساس طیف  2درجهای لیکرت از
کامالً مخالفم= 0تا کامالً موافقم=  2نمرهگذاری میشود و از مجموع نمرات عبارات مربوط به هر مقیاس ،نمره آن مقیاس به دست
میآید.
. Midgley

1

13

نقش واسطه گری مؤلفههای ذهن آگاهی...

پرسش نامه مذکور توسط دوسون و مک لنزنی ( )6011به شیوه تحلیل عاملی بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ  0/3برای آن به
دست آمد (به نقل از خسروی صالح بابری و دشت بزرگی .) 3 :6012،در پژوهش حسینی و لطیفیان ( )11 3بهمنظور پایایی این
پرسش نامه از روش همسانی درونی استفاده شد که میزان ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون
 0/2تا

 0/و برای خرده مقیاسها بین

 0/به دست آمد.

در پژوهش حسینی و لطیفیان ( )11 3بهمنظور بررسی روایی از تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس
استفاده شد که مقدار ضریب  KMOبرابر با

 0/و خی آزمون کرویت بارتلت  330/22محاسبه شد که بیان میکند در سطح 0/0001

معنی دار بوده است .در پژوهش حاضر نیز ،بهمنظور تعیین پایایی پرسش نامه ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و آلفای کرونباخ
برای خرده مقیاس تسلط یاب؛  ،0/30برای خرده مقیاس عملکردی؛  0/ 3و برای خرده مقیاس اجتنابی؛  0/ 2و برای کل پرسش نامه؛
 0/31به دست آمد.
پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی .این پرسشنامهیخود سنجی  13آیتمی ،توسط بائر1و همکارانش ( )6010از طریق تلفیق
گویه هایی از پرسشنامهی ذهن آگاهی فریبرگ ،مقیاس هوشیاری و توجه ذهن آگاه ،مقیاس ذهن آگاهی کنچوکی ،مقیاس تجدید
نظر شده ذهن آگاهی شناختی و عاطفی ،و پرسشنامهی ذهن آگاهی سوتامپتون ،با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی ،تحول یافته است.
پرسشنامه تحول یافته ،شامل  2عامل مشاهده ،عمل توأم با هوشیاری ،غیرقضاوتی بودن به تجربه درونی ،توصیف و غیرواکنشی بودن
میباشد
در پژوهش بائر و همکاران ( )6010همسانی درونی عامل های پرسشنامه خوب بوده است و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
برای مؤلفههای مشاهده  ،0/ 1توصیف  ،0/31غیرواکنشی بودن  ،0/ 2عمل با هوشیاری

 0/و غیرقضاوتی بودن

 0/گزارش شده

است .بر اساس نتایج ،همسانی درونی عاملها مناسب بوده و ضریب آلفا در گسترهای بین (0/ 2در عامل غیرواکنشی بودن) تا
(0/31در عامل توصیف) قرار داشته است ،همچنین ،همبستگی بین عاملها متوسط و در همه موارد معنی دار بود و در طیفی بین 0/12
تا  0/1قرار داشته است .در مطالعه دهقانی و همکاران ( ،)1130پایایی این پرسشنامه در کل و برای مؤلفههای آن بین  0/ 1تا  0/31به
دست آمد که نشاندهنده پایایی بسیار خوب پرسشنامه در جمعیت غیر بالینی جامعه ایران است (به نقل از احمدوند.)6011،
همچنین در مطالعهای که بر روی اعتبار یابی و پایائی این پرسشنامه در ایران انجام گرفت ،ضرایب همبستگی آزمون -باز آزمون
پرسشنامه  FFMQدر نمونه ایرانی بین  r=0/2مربوط به عامل غیرقضاوتی بودن و

 r=0 /عامل مشاهده ،مشاهده گردید و ضرایب

آلفا در حد قابل قبولی بین  α= 0/22مربوط به عامل غیرواکنشی بودن و α=0/ 1مربوط به عامل توصیف ،به دست آمد
(احمدوند .)6011،در پژوهش گل پور چمرکوهی و محمد امینی ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/ 1به دست آمد .در
پژوهش حاضر نیز بهمنظور تعیین پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و برای مؤلفههای غیرواکنشی ،توصیف ،مشاهده،
عمل همراه با هوشیاری و غیرقضاوتی بودن به ترتیب  0/ 1 ،0/ 1 ،0/ 1 ،0/21 ،0/23و برای کل آن نیز  0/ 1به دست آمد.
یافتهها
برای بررسی رابطه جهتگیری هدف با هویت تحصیلی به میانجی گری ذهن آگاهی ،از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده
شد که نتایج به شرح زیر است:

-Baer
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جدول ( :)6شاخصهای نیکویی برازش مربوط به مدل نقش میانجیگری ذهن آگاهی در رابطه بین جهتگیری هدف و هویت تحصیلی
مقدار

برازش قابل قبول

Chi-square

2/02

بزرگتر از  2درصد

اختصار

نام شاخص

GFI

0/31

>0/3

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

AGFI

0/32

>0/3

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

0/32

>0/3

شاخص برازش هنجار شده

NFI

0/31

>0/3

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/32

>0/3

شاخص برازش نسبی

RFI

0/36

>0/3

سطح تحت پوشش کای دو
شاخص نیکویی برازش

شاخص برازش فزاینده
شاخص برازش مقتصد هنجار شده
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
کای مربع بهنجار شده

IFI

1/22

>1

PNFI

0/23

>0/2

RMSEA

0/03

<0/1

CMIN

1/21

مقداری بین  1تا 1

چون شاخصهای نیکویی برازش ( ،)GFIبرازش تطبیقی ( ،)CFIبرازش هنجار شده ( )NFIو ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
( )RMSEAدر فاصله اطمینان قرار گرفت ،حاکی از تقریب قابل قبول مدل در جامعه است.
نسبت مجذور کای به درجه آزادی ( )CMINنیز بین  1تا  1دست آمد که مطابق با مالکهای پیشنهادی بایرن عدد کمتر از  1را نشان
داد و میتوان استنباط نمود مدل با دادهها برازش خوبی دارد.

شکل ( :)6مدل نقش میانجیگری ذهن آگاهی در رابطه بین جهتگیری هدف و هویت تحصیلی در دانشآموزان

جدول ( :)2اثرات مستقیم و غیرمستقیم جهتگیری هدف بر هویت تحصیلی در دانشآموزان (از طریق ذهن آگاهی)
مسیر
جهتگیری هدف

اثر مستقیم بر

اثر مستقیم بر ذهن

اثر غیرمستقیم بر هویت تحصیلی

هویت تحصیلی

آگاهی

از طریق ذهن آگاهی

0/16

0/11

0/0

اثر کل
0/13
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نتایج نشان داد بین جهتگیری هدف و هویت تحصیلی هم بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی ذهن آگاهی رابطه
وجود دارد .ولی با توجه به ضعیف بودن شاخصهای برازش ،میتوان گفت ذهن آگاهی در رابطه بین جهتگیری هدف و هویت
تحصیلی در دانشآموزان ،نقش میانجیگری ضعیفی دارد.
با توجه به اینکهبین جهتگیری هدف و هویت تحصیلی بهواسطه گری ذهن آگاهی رابطه وجود دارد ،بهمنظور تعیین سهم هریک از
متغیرهای جهتگیری هدف در پیشبینی هویت تحصیلی و بررسی نقش واسطهای ذهن آگاهی بر اساس مبانی نظری و پیشینه
تحقیقاتی ،مدلی طراحی شد که از  1متغیر برونزای (جهتگیری هدف تسلط یاب ،جهتگیری هدف عملکردی و جهتگیری
هدف اجتنابی) و  2متغیر واسطهای (توصیف ،مشاهده ،غیرواکنشی بودن ،هوشیاری وغیرقضاوتی بودن) و متغیر درونزای (هویت
تحصیلی موفق ،هویت تحصیلی زودرس ،هویت تحصیلی دیررس و هویت تحصیلی سردرگم) تشکیل شده است .این مدل به روش
تحلیلی مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت .الگوی علی به دست آمده در شکل  6نشان داده شده است .در
این شکل ،ضرایب رگرسیون استاندارد بتا بر روی مسیرها گزارش شده است.

شکل ( :)2نقش واسطهایمؤلفههای ذهن آگاهی در رابطهی بین انواع جهتگیری هدف با هویتهای چهارگانه تحصیلی

شاخصهای برازش نیکویی مدل تحلیل مسیر پژوهش عبارت است از  P=0/3 ، df=1،X2= 1/15بود که بیانگر برازندگی مدل در
جامعه آماری میباشد .بهمنظور تعیین مناسب بودن مدل با دادهها از شاخصهای برازندگی استفاده شد که نتایج نشان داد مقدار
شاخص نیکویی برازش  GFI= 1و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده  AGFI= 0/97میباشد که نشان دهنده برازندگی مناسب مدل
با دادهها است.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش ،شکل ( )6اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شده به دست آمده برای
متغیرهای پژوهش در جدول ( )6آورده شده است.

82

فصلنامه روانشناسی تحلیلی  -شناختی /سال هشتم  /شماره  /96زمستان 6931

جدول ( :)2اثر مستقیم؛ غیرمستقیم؛ کل و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

واریانس تبیین شده

بر مؤلفه توصیف ذهن آگاهی از:
جهتگیری هدف تسلط یاب

0/12

-

0/12

0/6

بر مؤلفه مشاهده ذهن آگاهی از:
جهتگیری هدف عملکردی

0/62

-

0/62

بر مؤلفه هوشیاری ذهن آگاهی:
جهتگیری هدف اجتنابی

%2
%

-0/66

-

-0/66

جهتگیری هدف اجتنابی

-0/12

-

-0/12

مؤلفه توصیف ذهن آگاهی

0/1

-

0/1

مؤلفه مشاهده ذهن آگاهی

0/63

-

0/63

جهتگیری هدف تسلط یاب

0/11

0/01

0/1

0/0

0/0

بر مؤلفه غیرواکنشی بودن ذهن آگاهی از:
بر هویت تحصیلی موفق از:

جهتگیری هدف عملکردی

%12

-

بر هویت تحصیلی زودرس از:
مؤلفه مشاهده ذهن آگاهی

%6

0/6

-

0/6

مؤلفه غیرواکنشی بودن ذهن آگاهی

0/13

-

0/13

جهتگیری هدف اجتنابی

-

0/0

0/0
0/1

جهتگیری هدف عملکردی

0/61

-0/01

جهتگیری هدف تسلط یاب

0/66

-

0/66

مؤلفه هوشیاری ذهن آگاهی

-0/20

-

-0/20

جهتگیری هدف اجتنابی

0/12

0/11

0/62

بر هویت تحصیلی دیررس از:

%1

%6

%6

بر هویت تحصیلی سردرگم از:
مؤلفه هوشیاری ذهن آگاهی

-0/2

-

-0/2

مؤلفه مشاهده ذهن آگاهی

-0/12

-

-0/12

جهتگیری هدف اجتنابی

0/61

-0/11

0/16

جهتگیری هدف عملکردی

-

0/0

0/0

متغیرهای جهتگیری هدف تسلط یاب ،عملکردی و اجتنابی همان گونه که در شکل ( )6مشاهده میشودبهصورت مستقیم بر انواع
مؤلفههای ذهن آگاهی بهجزغیرقضاوتی بودن تأثیرداشتهاند .متغیر جهتگیری هدف تسلط یاب بهطور مستقیم بر مؤلفه توصیف
( ،)0/12جهتگیری هدف عملکردی بهصورت مستقیم بر مؤلفه مشاهده ( ،)0/62و جهتگیری هدف اجتنابی بهصورت مستقیم بر
مؤلفه غیرواکنشی ( )0/12و مؤلفه هوشیاری ذهن آگاهی ( )0/66تأثیر داشته است.
در بررسی تأثیرمؤلفههای ذهن آگاهی بر انواع هویتهای چهارگانه تحصیلی شکل ( )6نشان داد که؛ مؤلفه توصیف تنها بر هویت
تحصیلی موفق (  )0/1و مؤلفه غیرواکنشی تنها بر هویت تحصیلی زودرس ( )0/13تأثیر داشته است .مؤلفه مشاهده ( )0/63از هویت
تحصیلی موفق (  )0/6از هویت تحصیلی زودرس و ( )0/12از هویت تحصیلی سردرگم و مؤلفه هوشیاری ( )0/20از هویت تحصیلی
دیررس و (  )0/2از هویت تحصیلی سردرگم را پیشبینی نموده است.
در پاسخ به این سؤال که آیا مؤلفههای ذهن آگاهی میتوانندبهعنوانواسطهای بین انواع جهتگیری هدف و هویتهای چهارگانه
تحصیلی قرار بگیرند ،نتایج حاصل از شکل ( )6و نمودار ( )6نشان داد کهمؤلفه توصیف واسطه بین جهتگیری هدف تسلط و هویت
تحصیلی موفق است به گونهای که اثر غیرمستقیم جهتگیری هدف تسلط یاب بر هویت تحصیلی موفق ( )0/01و اثر کل آن ( )0/1
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بوده است .اثر غیرمستقیم متغیر جهتگیری هدف عملکردی بر هویت تحصیلی زودرس بهواسطه گری مشاهده ( )0/01و اثر کل آن
(  ،)0/1اثر غیرمستقیم متغیر مذکور بر هویت تحصیلی موفق (  )0/0و اثر کل آن (  )0/0و همچنین اثر غیرمستقیم آن بر هویت
تحصیلی سردرگم بهواسطه گری مشاهده (  )0/0و اثر کل آن (  )0/0بوده است .مؤلفه هوشیاری واسطهی بین جهتگیری هدف
اجتنابی با هویتهای تحصیلی سردرگم و دیررس است به گونهای که اثر غیرمستقیم جهتگیری هدف اجتنابی بر هویت تحصیلی
سردرگم ( )0/11و اثر کل آن ( )0/16و همچنین اثر غیرمستقیم متغیر مذکور بر هویت تحصیلی دیررس ( )0/11و اثر کل آن ()0/62
میباشد .همچنین جهتگیری هدف اجتنابی با واسطه گری مؤلفه غیرواکنشی ذهن آگاهی هویت تحصیلی زودرس را تبیین مینماید
به گونهای که اثر غیرمستقیم آن بر هویت تحصیلی زودرس (  )0/0و اثر کل آن نیز (  )0/0بوده است.
بحث و نتیجهگیری
بررسی نتایج پژوهش نشان دادمتغیر جهتگیری هدف هم بهطور مستقیم و هم باواسطه گری ذهن آگاهی بر هویت تحصیلی تأثیر
دارد .همسو با این نتایج ،مقصودی و همکاران (  )113نیز نشان دادند که بین سبک هویت و بعد تعهد با وضعیت تحصیلی ،ارتباط
آماری معناداری وجود دارد .جوکار و لطیفیان ( )1130در پژوهشی بهمنظور تعیین قدرت پیشبینی ابعاد هویت در ارتباط با هریک از
انواع جهتگیری هدف؛ به این نتیجه دست یافتند که بین این دوسازه ارتباط معناداری وجود دارد و هریک از انواع جهتگیری
هدف بهوسیله بعد خاصی از هویت پیشبینی میشوند.
جونگ ،وانگو هانگ ( )6012در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که جهتگیری هدف یادگیری بهطور مثبت با خواستههای بازخورد
خودِمنفی ،خودِمثبت و مثبت دیگر در ارتباط است ،جهتگیری هدف عملکردی ارتباط مثبتی با خواستههای بازخورد مثبت و منفی
دیگر و جهتگیری هدف اجتنابی ،ارتباط مثبتی با بازخورد خود منفی دارد.
این یافته حاکی از آن است که نوع اهدافی که دانشآموزان در زمینه تحصیلی انتخاب میکنند ،مقدار انگیزش آنها را برای رسیدن
به آن هدف تعیین میکند و الگوی معینی از باورهایی را شکل میدهد که سبب میشود فرد به شیوههای مختلف گرایش پیدا کند و
در آن زمینه به فعالیت بپردازد و پاسخی را ارائه بدهد ،همچنین مبین انگیزه فرد از تحصیل و تمایالت ،کنشها و پاسخهای او در
موقعیتهای تحصیلی است که او را در به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف و دستیابی به درجهی معینی از شایستگی در کار،
هدایت میکند .این جهتگیری هدف با تأثیرگذاری بر بازنماییهای شناختی از آنچه که افراد تالش میکنند؛ انجام بدهند و یا
میخواهند به آن برسند ،زمینه شکلگیری نظریهای شخصی را فراهم میکند که بیتردید هر یادگیرنده درباره یادگیری و ماهیت
علمی که فرا میگیرد از این مدل ذهنی و عقاید شخصی خود پیروی نموده و فعالیتهایی که انجام میدهد و روشی که اتخاذ
میکند ،تحت تأثیر آن پنداشت ها است و این پنداشت ها که بر سالمت ذهنی؛ عاطفی و رفتاری افراد ،سازماندهی نیازها ،تواناییها،
عالیق و تمایالت خود و چگونگی شکلگیری چهارچوبی بهمنظور تفسیر تجارب شخصی و گفت و گو درباره معنی؛ هدف و
جهتگیری زندگی تأثیرگذار است؛ بهتدریج زمینه تبدیل شدن فرد به بزرگسالی برخوردار از خودپنداره منسجم و نقشی ارزشمند
در اجتماع را فراهم میآورد و به او کمک میکند که با نقد آمال ،عقاید و خواستههای خود به انسجام شخصی برسد و با درک خود
و استدالل و انتخاب و تعمق ،در زندگی و فعالیتهای تحصیلی خویش ،معنایی را بیابد ،نقش خود را بهعنوان یک یادگیرنده واقعی
بپذیرد و با استفاده از آن ،حجم وسیعی از اطالعات را بهطور شایسته فراگیرد.
نتایج حاصل از بررسی تأثیر خرده متغیرهای جهتگیری هدف بر هویت تحصیلی باواسطه گری ذهن آگاهی نشان داد که :کسب
نمره باال در مؤلفه توصیف (پیشبینی شده توسط جهتگیری هدف تسلط یاب) به همراه مؤلفه مشاهده (پیشبینی شده توسط
جهتگیری هدف عملکردی) میتوانند شکلگیری هویت تحصیلی موفق را در دانشآموزان تبیین نمایند .دانشآموزان با اتخاذ
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جهتگیری هدف تسلط ضمن ایجاد الگوهای انطباقی و رفتار سازگارانه (حل مسئله؛ لذت بردن از انجام تکلیف و استفاده از
راهبردهای عمیق یادگیری) با کاربرد فعاالنه راهبردهای شناختی و فراشناختی زمینه تسلط و تبحر کامل بر مفاهیم درسی را برای
خویش ،فراهم میآورند و با دقت و ظرافت بیشتری باورهای انگیزشی خود را تنظیم میکنند .این دانشآموزان عالقه درونی به
یادگیری دارند و وقت بیشتری را برای یادگیری صرف میکنند ،یادگیری و ارتقای توانایی از طریق تالش؛ را ذاتاً ارزشمند میدانند و
به خود یادگیری بهعنوان یک هدف ارزشمند مینگرند و برای استفاده بهینه از شناخت و یادگیریهای خود؛ بهطور هوشیارانه از
مهارتهای فراشناختی استفاده میکنند .این فعالیتهابهتدریج زمینه تعمق عمیق بر روی مفاهیم و محتوا و افزایش ظرفیت توجه و
آگاهی پیگیرانه و هوشمند فراتر از تفکر را برای آنان؛ فراهم میآورد و با حضور ذهن و آگاهی در لحظهی جاری ،توجیه تکالیف و
تمرکز بر روی بخش مهم تکالیف ،سازماندهی مواد درسی و با انجام دادن تکلیف بهصورت خودآگاه و تمرین بهصورت هدفمند و
آگاهانه؛ توانایی نظام پردازش اطالعات آنها ،افزایش مییابدبهگونهای که توانایی نامگذاری تجربههای بیرونی با کلمات مربوط را به
دست میآورند و در حیطهی تحصیلی نیز این امکان برای آنها فراهم میآید که کلیه عواملی را که فرا میگیرند را به طریقی نو برای
اخذ یک معنی جدید و نوظهور با یکدیگر ترکیب کنند ،و با در هم آمیختن دوبارهی قسمتهایی از تجارب گذشته با مطالب جدید
و بازسازی آن بهصورت یک کل تازه و نسبتاً انسجام یافته؛ بروز معنی تازه و ساختی را که قبالً وجود نداشته است را میسر سازند .این
تواناییهمگام با جهتگیری هدف عملکردی ،که بر نوع استفاده از راهبردهایشان تأثیرمیگذارد و سبب میشود که این گونه افراد،
به علت عدم درگیر شدن در تکالیف یادگیری پردازش سطحی اطالعات و تمایل به کسب موفقیت با حداقل تالش را برگزینند ،به
دنبال اثبات شایستگی خود در جمع ،تمایل به رقابت کردن با دیگران ،برتر نشان دادن خود در مالکها ،انگیزش بیرونی و کسب نمره
و تائید استاد؛ باشند و تمام تالش و تمرکز خود را در رسیدن به این اهداف؛ متمرکز کنند .از سوی دیگر چون میخواهند از ناشایسته
بودن اجتناب کنند ،احساسات و حاالت هیجانی ناخوشایندی را که پیامد رفتاری و روانشناختی بهمنظور توجیه عملکرد ضعیف
آنهامیباشد؛ را تجربه میکنند .در عین حال با تأکید بر مهارت طلبی؛ تالش و رقابت کردن باهمساالن میتوانند؛ به پیشرفت تحصیلی
باال دست یابند و دانشآموزانی که از لحاظ تحصیلی موفقتر هستند به علت احساس کفایت در تکالیف خاص؛ تالش میکنند که آن
را بهصورت هشیار و خودآگاه انجام دهند و انجام هر تکلیف بهصورت هدفمند و آگاهانه؛ ظرفیت و توانایی نظام پردازش اطالعات
آنان را افزایش میدهد و این امکان را برای آنان فراهم میآورد که با آگاهی بیشتر از احساسات؛ افکار و تمایالت و تجربه بودن در
لحظه و با توجه به احساسات ،افکار و گسترش و پذیرش افکار خود و اطرافیان در جهت تقویت تشخیص صحیح از غلط تالش کنند
و پیوسته به محرکها ی درونی و بیرونی توجه کامل داشته باشند و از طریق یادآوری و بازشناسی؛ شواهدی را ارائه دهند که حاکی از
به خاطر سپردن اندیشه یا پدیدهای است که در جریان آموزش تجربه کردهاند و این به خاطر سپردن و بازگویی دانش پایهای را برای
ارتقا به سطوح باالتر یادگیری را برای آنها فراهم میآورد و در نهایت ،وجود همه عوامل تبیینکننده توانایی توصیف و مشاهدهی
ذهن آگاهی؛ توانایی رویارویی با بحرانهای شخصی و تصمیمگیری متفکرانه را برای آنان ،به وجود میآورد و کمک میکند تا این
گونه افراد جهت زندگی و ارزشهایی را که برایشان مهم است را بشناسند ،اهداف خود را مشخص نمایند و تعهد زیادی به آنها ابراز
نمایند؛ در زندگی افرادی فکور باشند و نسبت به انتخابهای گوناگون و دشواری که در زمینه تحصیلی برایشان فراهم میآید؛
آگاهانه برخورد کنند؛ با نقد آمال و عقاید و خواستهها ی خود به انسجام شخصیتی برسند و با درک خود و استدالل و تعمق بتوانند در
زندگی و فعالیتها ی خود؛ معنایی را بیابند و در حل مسائل از کفایت و شایستگی باالیی برخوردار باشند و به عبارت دیگر نوعی
تعهد به دنبال دورهای از کاوشگری تحصیلی در آنها شکل بگیرد.
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مؤلفه هوشیاری پیشبینی شده توسط جهتگیری هدف اجتنابی میتواند هویت تحصیلی دیررس را بهگونهای منفی پیشبینی نماید.این یافته بیان میکنداتخاذ جهتگیری هدف اجتنابی توسط دانشآموزان سبب میشود این افراد شایستگی را ،تنها در دستیابی کامل
به تکلیف بدانند وبهتدریج؛ نگرانی آنها پیرامون فراموشی اندوختهها و از دست دادن مهارتها و تالش بهمنظور دوری جستن از
خطا ،افزایش یابد و در نتیجه به دلیل نگرانیهایشان؛ نظم و قاعده ی خاصی را در مطالعه و یادگیری نداشته باشند و همین عدم
سازماندهی باعث میشود که تکالیف را باهدف کمترین تالش انجام دهند و در امور مربوط به تحصیل درگیر نشوند و به موفقیت
تحصیلی اهمیتی ندهند و در نتیجه؛ از راهبردهای شناختی بهطورمؤثر استفاده نکنند .وجود همه این ویژگیها؛ مانع هشیاری کامل که
توانایی عمل کردن همراه با حضور ذهن در هر لحظه و تعمق عمیق بر روی وقایع حاضر و جاری را فراهم میآورد ،میشود و به فرد
این امکان را نمیدهد که رویدادها را بهطورغیرارادی و خالی از تأمل؛ پاسخ بدهد ،بلکه پیوسته با تفکر و تأمل پیرامون
آنهامیاندیشد .در نتیجه این گونه افراد به علت عدم هوشیاری؛ در کشمکش تصمیمگیری پیرامون جهت زندگی و ارزشهایی که
برایشان مهم است؛ درگیر هستند .اگر چه سرزنده؛ دارای اعتماد به نفس و پرحرف به نظر میرسند دودل؛ مضطرب و نگران نیز
میباشند و این افراد زمان تردید تحصیلی را پشت سر میگذارند که برای رسیدن به نتیجهگیری درباره ارزشها و اهداف تحصیلی
خود تالش میکنند و از آنجایی که در دوره کاوشگری به سر میبرند؛ هنگامی که بایستی در زمینههای تحصیلی تصمیم بگیرند،
شاید بتوانند اطالعات خود را بسط دهند و از آن بهره ببرند اما باالخره روزی از بحران درمی آیند و از توانایی تعهد پیدا کردن؛
برخوردار میشوند.
مؤلفه مشاهده بهعنوانواسطهی میان جهتگیری هدف عملکردی و هوشیاری ذهن آگاهی باواسطه گری جهتگیری هدف اجتنابیمیتوانند؛ هویت تحصیلی سردرگم را در جهت منفی پیشبینی کنند .این یافته بیان میکنداتخاذ جهتگیری هدف عملکردی ،بر نوع
استفاده از راهبردهای یادگیری دانشآموزانتأثیرمیگذارد و سبب میشود که این گونه افراد ،به علت عدم درگیر شدن در تکالیف
یادگیری؛ پردازش سطحی اطالعات و تمایل به کسب موفقیت با حداقل تالش را برگزینند ،به دنبال اثبات شایستگی خود در جمع،
تمایل به رقابت کردن با دیگران ،برتر نشان دادن خود در مالکها ،انگیزش بیرونی و کسب نمره و تائید استاد؛ باشند و تمام تالش و
تمرکز خود را در رسیدن به این اهداف؛ متمرکز کنند و در عین حال با تأکید بر مهارت طلبی؛ تالش و رقابت کردن با همساالن،
بتوانند به پیشرفت تحصیلی باال دست یابند و به علت احساس کفایت در تکالیف خاص؛ تالش بیشتری را صرف کنند که آن را
بهصورت هشیار و خودآگاه انجام دهند و انجام هر تکلیف بهصورت هدفمند و آگاهانه میتواند ظرفیت و توانایی نظام پردازش
اطالعات آنها را ،افزایش دهد و با آگاهی بیشتر از احساسات؛ افکار و تمایالت و تجربه بودن در لحظه و با توجه به احساسات؛ افکار
و گسترش و پذیرش افکار خود و اطرافیان در جهت تقویت تشخیص صحیح از غلط تالش کنند و پیوسته به محرکهای درونی و
بیرونی توجه کامل داشته باشند و از طریق یادآوری و بازشناسی؛ شواهدی را ارائه دهند که حاکی از به خاطر سپردن اندیشه یا
پدیدهای است که در جریان آموزش تجربه کردهاند و این به خاطر سپردن و بازگویی دانش پایهای را برای ارتقا به سطوح باالتر
یادگیری را برای آنها فراهم میآورد .توانایی مشاهده در کنار تأثیر منفی جهتگیری هدف اجتنابی بر هوشیاری آنها کهسبب
میشود؛ این افراد شایستگی را تنها در دستیابی کامل به تکلیف بدانند و همواره نگران فراموشی اندوختهها و از دست دادن مهارتها
و دوری جستن از خطا باشند و به دلیل نگرانیهایشان نظم و قاعدهی خاصی را در مطالعه و یادگیری نداشته باشند و همین عدم
سازماندهی باعث میشود که تکالیف را باهدف کمترین تالش انجام دهند و در امور مربوط به تحصیل درگیر نشوند و به موفقیت
تحصیلی اهمیتی ندهند و در نتیجه از راهبردهای شناختی بهطورمؤثر استفاده نکنند .وجود همه این ویژگیها؛ مانع هشیاری کامل که
توانایی عمل کردن همراه با حضور ذهن در هر لحظه و تعمق عمیق بر روی وقایع حاضر و جاری را فراهم میآورد ،میشود و به فرد
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این امکان را نمیدهد که رویدادها را بهطورغیرارادی و خالی از تأمل؛ پاسخ بدهد ،بلکه پیوسته با تفکر و تأمل پیرامون
آنهامیاندیشد .در نهایت ناتوانی در عدم توجه کامل به محرکهای درونی و بیرونی و ناتوانی در تفکر پیرامون رویدادها بهصورت
غیرارادی و خالی از تأمل؛ به همراه عدم اطمینان به تواناییها و تمایل به همکاری و مشارکت؛ سبب نوعی عدم رضایت و خشنودی
درونی به همراه عدم توانایی بررسی امکانات موجود و ناتوانی در شکلگیری نوعی تعهد میشود و به دلیل عدم اکتشاف و یا تعهد؛
این گونه افراد در خصوص تصمیمگیریهایی که مربوط به ارزشهای تحصیلی است؛ همواره دچار تعلل هستند.
جهتگیری هدف عملکردی به همراه جهتگیری هدف اجتنابی میتوانند با تأثیرگذاری بر مؤلفههای مشاهده و غیرواکنشی بودن،تبیین گر هویت تحصیلی زودرس در افراد باشند .این یافته پژوهش توضیحمیدهددانشآموزانی که با اتخاذ جهتگیری هدف
عملکردی و تمایل به عدم درگیر شدن در تکالیف یادگیری؛ پردازش سطحی اطالعات و تمایل به کسب موفقیت با حداقل تالش را
برمی گزینند ،به دنبال اثبات شایستگی خود در جمع و تمایل به رقابت کردن با دیگران ،انگیزش بیرونی و کسب نمره و تائید استاد؛
هستند و تمام تالش و تمرکز خود را در رسیدن به این اهداف؛ متمرکز میکنند .در عین حال جهتگیری هدف عملکردی با تأکید
بر مهارت طلبی؛ تالش و رقابت کردن باهمساالن؛ امکان پیشرفت تحصیلی باالیی را برای آنها فراهم میآورد و پس از آن به علت
احساس کفایت در تکالیف خاص ،تالش میکنند که آن را بهصورت هشیار و خودآگاه انجام دهند و انجام هر تکلیف بهصورت
هدفمند و آگاهانه؛ ظرفیت و توانایی نظام پردازش اطالعات آنان را افزایش دهد و برای آنان این امکان را فراهم میآورد که؛ با
آگاهی بیشتر از احساسات ،افکار و تمایالت و تجربه بودن در لحظه و با توجه به احساسات؛ افکار و گسترش و پذیرش افکار خود و
اطرافیان در جهت تقویت تشخیص صحیح از غلط؛ تالش کنند و پیوسته به محرکهای درونی و بیرونی توجه کامل داشته باشند و از
طریق یادآوری و بازشناسی؛ شواهدی را ارائه دهند که حاکی از به خاطر سپردن اندیشه یا پدیدهای است که در جریان آموزش
تجربه کردهاند و این به خاطر سپردن و بازگویی دانش؛ پایهای را برای ارتقا به سطوح باالتر یادگیری را برای آنها فراهم میآورد.
توانایی مشاهده ذهن آگاهی؛ در کنار اتخاذ جهتگیری هدف اجتنابی که در این نوع جهتگیری ،تجربه مداوم احساسات و حاالت
هیجانی ناخوشایند؛ بر فعالیتهای مرتبط با پیشرفت تأثیرمیگذارد و سبب میشود که این افراد شایستگی را تنها در دستیابی کامل به
تکلیف بدانند و همواره نگران فراموشی اندوختهها و از دست دادن مهارتها و دوری جستن از خطا باشند و به دلیل نگرانیهایشان
نظم و قاعده ی خاصی را در مطالعه و یادگیری نداشته باشند و همین عدم سازماندهی باعث میشود که تکالیف را باهدف کمترین
تالش انجام دهند و در امور مربوط به تحصیل درگیر نشوند و به موفقیت تحصیلی اهمیتی ندهند و در نتیجه از راهبردهای شناختی
بهطورمؤثر استفاده نکنند .در نهایت وجود تواناییهای مذکور در افراد ،توانایی برخورد با افکار و احساسات متفاوت و مختلف ،بدون
درگیری ذهنی و همچنین توانایی کاربرد اصول علمی ،فرضیهها و قضایای مفید توصیه شده توسط دیگران؛ بدون ارائه هیچ گونه راه
حل جدید و ابتکاری را به همراه دارد و سبب میشود که این افراد ،بدون پشت سر گذاشتن دوره بحران که متضمن سؤال ،جواب و
بررسی و انتخابهای ممکن است و تنها با پذیرفتن طرحهایی که فرد دیگری برای زندگی آنهاتعیین میکند؛ بهنوعی تعهد دست
پیدا کنند و تعهد نسبت به ارزشها و آرمانها ی مهم تحصیلی خویش را نیز از افراد مهم زندگی خود نظیر معلم ،اولیا خانه و یا مدرسه
بپذیرند .شکلگیری این نوع تعهد سبب میشود که این افراد خوشحال و متکی به نفس و شاید خودپسند و خودراضی نیز باشند،
بتوانند در گروههای همیاری فعاالنه شرکت کنند ،مطیع و فرمانبردار باشند و پیروی از رهبری قدرتمند را بدون هیچ نافرمانی و
مخالفتی؛ بپذیرند.
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بنابراین یافتههای این پژوهش در جهت تائید رابطهی انواع جهتگیری هدف با هویتهای چهارگانه تحصیلی به میانجی گری
مؤلفههایذهن آگاهیمی باشد؛ پس الزم است که اساتید؛ معلمان و متصدیان تعلیم و تربیت ،در جهت هدایت فراگیران به اتخاذ اهداف
تسلط گرایشی ،تالش نمایند .بهمنظور اتخاذ هدف مذکور و هدایت کلیه فراگیران در این جهت ،پیشنهاد میگردد دانشآموزان به
یادگیری عمیق مطالب ترغیب شوند و با استفاده از روشهای آموزشی مناسب و با تسلط بر موضوعات درسی ،فرصت یادگیری عمیق
را برای آنها ایجاد نمود و لذت یادگیری را به آنان چشاند ،همچنین پیوسته کالس را باید بهگونهای سازمان داد که در آن بهجای
رقابت ،تأکید بر نمره و برتری بر دیگران؛ بر یادگیری معنادار و تسلط بر مفاهیم درسی ،تأکید شود.
با توجه به اینکه جهتگیری هدف تسلط گرایشی؛ پیشبینیکننده خوبی در جهت شکلگیری هویت تحصیلی موفق است ،پیشنهادمیشود تدابیر آموزشی و مدیریتی اتخاذ گردد که زمینههایی برای تقویت این نوع جهتگیری را مهیا نماید .اگر دانشآموزان بدانند
که چگونه یاد بگیرند ،عالقه و رغبت بیشتری به تحصیل و مطالعه پیدا میکنند .اطالع از شیوه برنامهریزی ،هدف گزینی ،نظارت بر
میزان یادگیری ،اصالح شیوههای یادگیری و مطالعه و نظم دهی و  ...باعث میشوند که دانشآموزان عملکرد بهتری داشته باشند و
این منجر به افزایش انگیزه پیشرفت خواهد شد .بنابراین دبیران باید برنامهریزی ،بازبینی و نظم دهی را به دانشآموزان آموزش دهند و
خود الگویی عملی برای آنان باشند .آموزش مهارتهای فراشناختی به دانشآموزان توسط معلمان ،استفاده از تکالیف چالش انگیز و
عدم تأکید زیاد بر کنترلکنندههای بیرونی در محیطهای یادگیری بهمنظور احساس شایستگی و کارآمدی و  ...از دیگر پیشنهادات
کاربردی پژوهش حاضر است.
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