روش ها و مدل های روان شناختی /سال یازدهم /شماره  /39بهار( 1399صص )95-120

95
ج

نقش واسطهای خودنظمجویی تحصیلی در رابطه ذهنآگاهی با رفتار
غیرمولد تحصیلی
احسان کشتورز کندازی ،*1احمدرضا اوجی

نژاد2

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای خودنظمجویی تحصیلی در رابطه ذهنآگاهی با
رفتار غیرمولد تحصیلی در گروهی از دانشآموزان دورهی متوسطه اول شهرستان مرودشت بود.
مشارکتکنندگان  295نفر از دانشآموزان بودند که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب
شدند و مقیاسهای ذهنآگاهی دروتمن و همكاران ،خودنظمجویی تحصیلی بوفارد و همكاران و رفتار
غیرمولد تحصیلی ریمكوس را تكمیل کردند .روایی و پایایی مقیاسهای پژوهش نیز با استفاده از
روش تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .برای تحلیل
دادههای توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش از نرمافزار  SPSSنسخه  24و برای
آزمون فرضیه و مدل پژوهش از نرمافزار  AMOSنسخه  24استفاده شد .یافتهها نشان دادند که مدل
پژوهش با دادههای جمعآوری شده برازش مطلوبی دارد؛ همچنین ،یافتهها نشان دادند که اثر مستقیم
ذهنآگاهی بر رفتار غیرمولد تحصیلی معنیدار نبود؛ اما اثر مستقیم ذهنآگاهی بر خودنظمدهی
تحصیلی و اثر مستقیم خودنظمدهی تحصیلی بر رفتار غیرمولد تحصیلی معنیدار بود؛ همچنین ،اثر
ذهنآگاهی بر رفتار غیرمولد تحصیلی با واسطهگری خودنظمجویی تحصیلی معنیدار بود .بهطور کلی
یافتههای پژوهش حاضر ،نقش ذهنآگاهی و خودنظمجویی تحصیلی را در تبیین رفتار غیرمولد
تحصیلی نشان میدهند .بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که به منظور کاهش
رفتار غیرمولد تحصیلی دانشآموزان ،باید به ذهنآگاهی و خودنظمدهی تحصیلی آنها توجه شود.
واژه های کلیدی :خودنظمجویی تحصیلی ،ذهنآگاهی ،رفتار غیرمولد تحصیلی.

 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
 2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
* نویسنده مسئول مقالهKeshtvarzehsan@gmail.com :
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مقدمه
در دهههای اخیر رفتارهای غیراخالقی در میان دانشجویان مؤسسههای آموزش عالی شایع شده
است ( .)Hendy & Montargot, 2019میتوان از اینگونه رفتارها تحت عنوان رفتارهای
نام برد .رفتارهای غیرمولد ،اعمالی بالقوه آسیبزا هستند که با اهداف مشروع افراد یا سازمانها در
تضاد هستند ( .)Marcus & Schuler, 2004رفتار غیرمولد رفتاری عامدانه است که هنجارهای یك
سیستم را درهم می شكند و سالمت سیستم ،اعضای آن یا هر دو را تهدید میکند ( & Robinson
 .)Bennett, 1995در این بین رفتار غیرمولد تحصیلی2یكی از موضوعات مهم در حوزة تعلیم و تربیت
است که توجة بسیاری از پژوهشگران این حوزه را به خود معطوف کرده است .رفتارهای غیرمولد
تحصیلی نقطة مقابل ارزشها و مقاصد تحصیلی هستند ( Schwager, Hulshegar, Lang, Klieger,
 )Bridgeman & Wendler, 2014که به دو دسته تقسیم میشوند :رفتار غیرمولد تحصیلی دگرمحور3
(رفتارهایی که به دیگران آسیب میزند) و رفتارهای غیرمولد تحصیلی خودمحور( 4رفتارهایی که
خود دانشآموز را آزار میدهد) )Rimkus, 2012( .ده بعد برای رفتار غیرمولد تحصیلی مطرح میکند:
تقلب 5،مصرف مواد ،دروغ ،سرقت ادبی 6،رفتار تبعیضآمیز 7،غیبت ،حضور غیرفعال 8،اهمالکاری9،
رخوت(10سستی ) 11و فشار بر همساالن  12.شواهد پژوهشی حاکی از آن است که رفتار غیرمولد
تحصیلی مانع کسب موفقیت تحصیلی میشود و به فرآیند یادگیری آسیب میرساند ( & Crede
 .)Niehorster, 2009مدل رفتارهای غیرمولد تحصیلی شامل چهار مجموعه متغیر پیشایند است:
متغیرهای کنترل درونی 13،گرایش 14،تالش برای پیشرفت15و شدت ادراك رفتارهای غیرمولد
دانشآموز(16کرد و دیگران.)2009 ،
غیرمولد1

1
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Other-focused
4
Self-focused
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Passive presence
9
Procrastination
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13
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Severity perceptions of counterproductive student behaviors
2

روش ها و مدل های روان شناختی /سال یازدهم /شماره  /39بهار( 1399صص )95-120

97
ج

رفتار غیرمولد تحصیلی مسئلهای گسترده در میان دانشآموزان است ( .)Bushweller, 1999بر
اساس یافتههای ( )Cizek, 1999بیش از شصت و هفت درصد و بر اساس یافتههای ( & McCabe
 )Trevino, 2002بیش از هفتاد درصد فراگیران این رفتار را نشان میدهند؛ همچنین این رفتار به
بخشی از زندگی برخی از فراگیران تبدیل شده است ( )McCabe, Trevino & Butterfield, 2001و
رشد زیادی در محیطهای تحصیلی دارد (مككاب و تریوینو .)2002 ،بهگونهای که برخی محصالن
جعل دادههای پژوهش را به عنوان یك جرم جدی تلقی نمیکنند ( Brimble & Stevenson-Clarke,
 .)2005; Yukhymenko-Lescroart, 2014پژوهشهای دیگری میزان رفتار غیرمولد تحصیلی را از
شصت و دو درصد تا نود و سه درصد ( )Lin & Wen, 2007اعالم کردهاند .هرچند میزان ارتكاب به
رفتار غیرمولد تحصیلی در بین دانشجویان نسبت به دانشآموزان بیشتر است ( Olafson, Nedelson,
 ،)Nedelson & Kehrwald, 2013لیكن آمارها حاکی از آن است که رفتار غیرمولد تحصیلی در میان
علمآموزان تمامی دورههای تحصیلی به شدت رایج است ( ;Babu, Joseph & Sharmila, 2011
)Winrow, Reitmaier-Koehler & Winrow, 2015؛ به عالوه ،رفتار غیرمولد تحصیلی در بین
محصالن هم در کشورهای توسعهیافته و هم توسعهنیافته افزایش یافته است ( ;Fontana, 2009
 .)McCabe, 2009در مجموع ،نتایج پژوهشها حاکی از افزایش نگاه مثبت فراگیران به این رفتار
است (خامسان و امیری1390 ،؛ علیخواه ،بوالغی و یاقوتی )1393 ،و ( & Murdock, Miller
 )Kohlhardt, 2004که این امر حساسیت بررسی پیشایندها و علل این موضوع را بیش از پیش نمایان
میسازد .از آن جایی که رفتار غیرمولد تحصیلی به عنوان یك رفتار غیراخالقی (جوکار و حقنگهدار،
 )1395و آسیبزا (کشكولی )1396 ،در محیطهای تحصیلی شناخته میشود و بر اساس نظریه
کنترل-ارزش 1هیجانات پیشرفت ( )Pekrun, 2006و نظریه شناختی-اجتماعی ()Bandura, 1997
حاالت فراشناختی و هیجانات تحصیلی در تعیین رفتارهای تحصیلی نقش کلیدی دارند ،در این
پژوهش ذهنآگاهی2به عنوان یكی از حاالت فراشناختی و خودنظمدهی تحصیلی به عنوان یكی از
هیجانات پیشرفت و از مفاهیم مهم نظریه مذکور ،ب ه ترتیب به عنوان پیشایند دور و پیشایند نزدیك
رفتار غیرمولد تحصیلی در قالب یك مدل علّی مورد بررسی قرار گرفته است.
از نظر ( )Zimmerman & Pons, 1986خودنظم جویی فرایندى پویا و سازنده است که در آن،
یادگیرندگان با انتخاب اهدافی براى خود سعی میکنند تا شناخت ،رفتار و انگیزش خود را متناسب
با هدف مورد نظرشان کنترل کنند .در واقع ،خودنظمجویی تحصیلی فرآیندى است که طی آن افراد
فعاالنه با انتخاب اهداف خود ،برنامه ریزى و استفاده از راهبردهاى مختلف ،یادگیرى خود را تحت
1

Control-value theory
Mindfulness
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تأثیر قرار میدهند ( .) Magno, 2010با توجه به اهمیت این سازه در یادگیرى و موفقیت تحصیلی،
صاحبنظران مختلف الگوهاى متفاوتی ازآن ارائه دادهاند (شریفی ،شریفی و تنگستانی )1392 ،که
ازجمله این الگوها ،الگوى ( )Pint rich & De Groot, 1990است .پنتریچ و دیگروت ()1990
خودنظمجویی را در قالب سه راهبرد شناختی 1،فراشناختی 2و مدیریت منابع 3معرفی میکنند.
راهبرد شناختی ،بیانگر راهبردهایی است که افراد براى یادگیرى و فهم مطالب و یادآورى اندوختههاى
ذهنی خود بهکار می گیرند؛ راهبرد فراشناختی ،به معنی اعمال راهبردهایی مانند نظارت ،ارزیابی،
هدایت و اصالح شناخت با هدف بهینهسازى شناخت است (کشتورز کندازی ،صالحی و اسماعیلی،
 . )1399راهبردهاى مدیریتی ،نیز بیانگر آن است که فرد براى مؤثرتر کردن تالش خود ازشیوههاى
مهارگرى استفاده میکند .مدل ( )Bouffard, Boisvert, Vezeau & Larouche, 1995از دیگر
مدلهاى موجود در رابطه با خودنظمجویی است .این مدل با اقتباس از مدلهاى موجود ،سه مؤلفه
شناختی ،فراشناختی و انگیزشی را براى فرایند خودنظمجویی تحصیلی در نظر میگیرد .مؤلفه
شناختی ،مجموعهاى از فرایندها یا اعمال مربوط به اکتساب ،نگهدارى یا کاربرد اطالعات است .مؤلفه
فراشناخت ،شامل طرح وبرنامهریزى دانشآموز در هنگام درسخواندن و مؤلفه انگیزشی ،بیانگر میزان
تالش مورد نیاز براى اجرایی کردن این راهبردها است .به اعتقاد برخی از صاحبنظران ،خودنظمجویی
در یادگیرى بخش مهمی از تفاوتهاى بین دانشآموزان موفق و ناموفق را تبیین میکند (خالقخواه،
رضاییشریف ،زاهدبابالن و هاشمی .)1394 ،هرچند یافتههای پژوهشی که به طور مستقیم به رابطه
خودنظمجویی با رفتار غیرمولد تحصیلی پرداخته باشند ،وجود ندارد؛ اما بر اساس برخی شواهد
پژوهشی ،میتوان خودنظمجویی را سازهای مؤثر بر رفتار غیرمولد تحصیلی دانست (فاتحی و
فوالدچنگ .)1395 ،برای نمونه ( )Zettler, 2011گزارش داد که خودمهارگری در دانشجویان ،ارتباط
منفی با رفتار غیرمولد تحصیلی دارد .صاحبنظران دیدگاه شناختی-اجتماعی همچون پینتریچ
(2000؛ نقل از مهبد و فوالدچنگ )1395 ،بر این باورند که خودمهارگری و خودنظمجویی بین
ویژگیهای شخصیتی و عملكرد (پیشرفت) فرد قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر ،عوامل شخصی بر
خودمهارگری تأثیر میگذارد و خودمهارگری نیز به نوبه خود عملكرد فرد را تحت تأثیر قرار میدهد.
خودنظمجویی پیامدهای مهمی مانند پشتكار و پیگیری هدفها و غلبه بر موانعی دارد که فرد را از
هدف دور میکند ( .)Schunk, 1991در همین راستا )Tella, 2007( ،دریافت که جایگاه مهار،
پیشبینیکنندهای قوی برای رفتارهای تحصیلی و اجتماعی است .مهبد و فوالدچنگ ( )1395نیز بر
نقش واسطهای مهار ادراكشده در رابطه رگههای شخصیتی و رفتار غیرمولد تحصیلی تأکید کردند.
1
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از اینرو ،در پژوهش حاضر ،خودنظمجویی تحصیلی ،سازهای مؤثر بر رفتار غیرمولد تحصیلی فرض
شده است .همچنین در این زمینه نتایج پژوهشها حاکی از آن است که خودنظمجویی تحصیلی
رابطه منفی با تحصیلگریزی (بارانی ،راهپیما و خرمایی ،)1398 ،رفتارهای غیرانطباقی ( Reid, Trout
 )& Schwartz, 2005و اهمالکاری (حسینی و خیر )1388 ،و ( Tuckman, 2002; Park & Rayne,
 )2002دارد .برخی دیگر از پژوهشها نشاندهنده اثر مثبت خودنظمجویی بر انگیزش درونی (محمدی
درویشبقال ،حاتمی ،احدى و اسدزاده ،)1392 ،انگیزش تحصیلی (نریمانی ،محمدامینی ،زاهد و
ابوالقاسمی ،)1394 ،عملكرد تحصیلی مطلوبتر (استادزاده ،داوودى و زارع1395 ،؛ پورمحمد و
اسماعیلپور ،)1394 ،درگیرى شناختی ،انگیزشی و حل مسئله ( ،)Azevedo, 2009سازشنایافتگی
تحصیلی ( ،)Cazan & Anitei, 2010رضایتمندى از تحصیل (علینژاد و سعید ،)1394 ،پیشرفت
تحصیلی (افشارى ،شیرزادیفرد و قربانجهرمی )1396 ،و بهزیستی مدرسه (کاوسیان ،کدیور و فرزاد،
 )1391و عملكرد تحصیلی ( & Wibrowski, Matthews & Kitsantas, 2016; Villavicencio
 )Bernardo, 2016; Cho & Shen, 2013است .یادگیرندگان خودتنظیم ،یادگیری را فرایندی منظم
و کنترل شدنی میدانند و در قبال پیشرفت شخصی خود ،مسئولیت بیشتری میپذیرند .آنان خود را
صاحباختیار و اراده ،خودبسنده و دارای انگیزه میدانند .بدین ترتیب ،یادگیرنده بهطور ارادی به
درگیر شدن در یادگیری تمایل دارد (کشتورز کندازی .)1397 ،در مجموع ،بر اساس این پژوهشها
میتوان بیان داشت که خودنظمجویی تحصیلی میتواند رابطه منفی با رفتار غیرمولد تحصیلی داشته
باشد.
از سوی دیگر ،انسان بهعنوان موجودی عامل میتواند خودتنظیم باشد و به وسیله تغییر دادن
محیط درونی و بیرونی و بر طبق شرایط و اصول خاص ،رفتارهای خود را برنامهریزی کند و به نظر
میرسد که با حضور ذهن وآگاهی در لحظه جاری (ولیپور ،حسینیان و پورشهریاری )1397 ،و استفاده
از راهبردهاى مختلف ،یادگیرى خود را تحت تأثیر قرار میدهد .یكی از ویژگیهایی که به شخص
کمك میکند در حال زندگی کند ،ذهنآگاهی است .منظور از ذهنآگاهی به عنوان یك حالت
فراشناختی ،توجه هدفمند همراه با نظارت و درك لحظه حال است ( Munoz, Hoppes, Hellman,
 .)Brunk, Bragg & Cummins, 2018ذهنآگاهی به عنوان حالتی از آگاهی ،با مهارتهای توجه
تصحیح شده و خالص شده و نگرش بدون قضاوت برای رویدادهای درونی و بیرونی ،توصیف میشود
( .)Malinowski & Lim, 2015ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به شیوهای خاص ،هدفمند ،در
زمان کنونی و بدون قضاوت و پیشداوری تعریف شده است ( & Keng, Moria, Smoski, Clive
 .)Robins, 2011افرادی که در مقیاسهای مربوط به ذهنآگاهی نمرات بیشتری کسب میکنند،
نسبت به فعالیتهای روزانه خود آگاهی بیشتری دارند و بیشتر با ویژگیهای خودکار ذهنشان (به
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طور مثال تمایل به گریز از زمان حال و درگیر در گذشته و آینده بودن ،نگرشی قضاوت گونه به
پدیدههای تغییرپذیر درونی و بیرونی) آشنایی پیدا میکنند و آگاهی لحظه به لحظه را در خود
پرورش میدهند ( )Segal, Williams & Teasdale, 2002تعاریف مختلف از ذهنآگاهی ،سه ویژگی
اساسی را منعكس می کنند :الف) توجه و آگاهی متمرکز بر زمان حال؛ ب) قصد یا هدفمندی ،که
مؤلفه انگیزشی را به توجه و رفتار شخص اضافه میکند؛ ج) نگرش ،که نحوة توجه کردن فرد را نشان
می دهد ،یا وضعیتی که شخص در هنگام توجه کردن دارد نظیر عالقه ،کنجكاوی ،عدم قضاوت،
پذیرش و پاسخدهنده بودن ( .)Wampold, Duncan, Miller & Hubble, 2010مؤلفة توجه و آگاهی
با درك هیجانات ،تواناییها ،ضعفها ،نیازها و سائقها 1،میتواند منجر به خودنظمجویی تحصیلی
برای فرد شود ( .)Purwandari, Suryana, Kusman & Yunizar, 2016مؤلفة هدفمندی باعث
میگردد که فرد با قصد تنظیم رفتار و افزایش کارآمدی اقدام نماید (وامپالد و همكاران ،)2010 ،که
این امر میتواند منجر به تاثیرگذاری بر بعد تفكر عامل در خودنظمجویی تحصیلی گردد .مؤلفة نگرش
میتواند توانایی ذهنی افراد را برای تسهیل افكار و احساساتشان تقویت کند تا از آنها برای رسیدن
به بهترین نتیجه برای خود و دیگران استفاده کنند ( )Park & Dhandra, 2017و در نتیجه باعث
تغییر در خودنظمجویی شود .بررسی پیشینة پژوهشی حاکی از آن است که ذهنآگاهی دارای تأثیر
مثبت بر خودنظمجویی (ملكمحمدی و قربانی بوساری )1398 ،است .همچنین بین سبك زندگی
ذهن آگاهانه با افزایش مهارتهای رفتاری همچون خودنظمجویی ارتباط معنادار وجود دارد (کنگ
و همكاران.)2011 ،
از سوی دیگر ،از آنجا که ذهنآگاهی شامل عدم قضاوت ،غیرواکنشی بودن و نگرش باز نسبت
به احساسات ،تجارب و افكار است (،)Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney, 2006
میتواند به فرد کمك کند در زمینة مسائل تحصیلی تواناییهای خویش را قضاوت نكند ،احساسات
خویش را بپذیرد و بدون ترس از پیامد رفتار کند .این امر باعث میشود که فرد بر خودش تمرکز
کند و پذیرش خود را منوط به گرفتن نمره یا داشتن عملكردی خاص در زمینة تحصیلی نكند و لذا
به احتمال کمتری اقدام به رفتار غیرمولد تحصیلی نماید .بررسی پیشینة پژوهشی حاکی از آن است
که ذهن آگاهی رابطة منفی با رفتارهای منفی تحصیلی از جمله اهمالکاری (رستمی ،جهانگیرلو،
سهرابی و احمدیان1395 ،؛ نمكیبیدگلی و صدیقی ارفعی )1396 ،و ( Sirois & Tosti, 2012; Flett,
 )Haghbin & Pychyl, 2016دارد .با وجود این ،تاکنون پژوهشی به بررسی رابطة ذهنآگاهی و رفتار
غیرمولد تحصیلی نپرداخته است؛ از طرفی دیگر ،بیشتر پژوهشهای انجام شده در ایران معطوف به
رفتار غیرمولد تحصیلی دانشجویان (خامسان و امیری1390 ،؛ علیخواه و همكاران1393 ،؛
1
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علییوردینیا و صالحنژاد ) 1392 ،بوده است و کمتر پژوهشی به بررسی این مسئله در دانشآموزان
پرداخته است .افزون بر این ،با وجود ارتباط نظری و تجربی بین متغیرهای پژوهش ،تاکنون پژوهشی
به بررسی رابطة این سه متغیر در قالب یك مدل علی نپرداخته است ،که این مسئله هدف پژوهش
حاضر را به بررسی نقش واسطهای خودنظمجویی تحصیلی در رابطة بین ذهنآگاهی و رفتار غیرمولد
تحصیلی رهنمون میسازد .براساس مبانی نظری و پیشینة تجربی پژوهش چنانچه ذکر گردید برای
اینكه شخص رفتار غیرمولد تحصیلی کمتری را مرتكب شود ،یك سلسله مكانیزمهای علی وجود دارد
که اگر این نظم علی به هم بخورد ،احتمال ارتكاب بیصداقتی تغییر میکند .در این پژوهش به بررسی
این نظم علّی در قالب یك مدل پرداخته شده است ،که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .بدین
صورت که میزان واسطهگری خودنظمجویی تحصیلی در رابطة بین ذهنآگاهی به عنوان آغازگر رفتار
و رفتار غیرمولد تحصیلی به عنوان پیامد رفتاری بررسی میشود؛ بنابراین ،فرضیه پژوهش به این
صورت طرحریزی میگردد :ذهنآگاهی از طریق افزایش خودنظمجویی تحصیلی ،رفتار غیرمولد
تحصیلی را کاهش میدهد .مدل مفهومی پژوهش در شكل  1آمده است.

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

روش ،جامعه و نمونهی آماری پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط بین متغیرهای پژوهش به روش
مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شده است .جامعة آماری مورد مطالعه دانشآموزان دورة
متوسطه اول شهرستان مرودشت در استان فارس بودند که در سال تحصیلی  1397-98مشغول به
تحصیل بودند .شرکتکنندگان به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی ،از بین مدارس متوسطة دورة
اول انتخاب شدند .به این ترتیب که ابتدا فهرست مدارس متوسطة دورة اول شهرستان مرودشت تهیه
و سپس از بین این مدارس  4مدرسه به صورت تصادفی ( 2مدرسه پسرانه و  2مدرسه دخترانه)
انتخاب شد؛ سپس از هر مدرسه  1کالس پایة هفتم 1 ،کالس پایة هشتم و  1کالس پایة نهم (در
مجموع  12کالس از  4مدرسه انتخاب شده) به صورت تصادفی انتخاب شد و تمام دانشآموزان
کالسها (در مجموع  300دانشآموز) به پرسشنامهها بهصورت فردی پاسخ دادند .انتخاب این تعداد
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با توجه به مالك کالین ،)2016( 1مبنی بر انتخاب تعداد شرکتکنندگان پژوهش بر اساس  10تا
 20برابر تعداد پارامترهای مدل ،صورت گرفت .معیار ورود به پژوهش رضایت دانشآموز و معلم و
معیار خروج از پژوهش نیز ناقص بودن پرسشنامه بود .به آزمودنیها نیز گفته شد که پاسخهای آنها
صرفاً جهت انجام کار پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و به صورت محرمانه در نزد پژوهشگر
باقی میمانند .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،موارد ناقص و مخدوش کنار گذاشته شدند و در نهایت
پرسشنامة  295نفر از آزمودنی ها مورد تحلیل نهایی قرار گرفت .میانگین و انحراف معیار سن
شرکتکنندگان پژوهش به ترتیب  13/28و  0/96سال بود .همچنین ویژگیهای جمعیتشناختی
شرکتکنندگان پژوهش بر حسب پایه تحصیلی شامل 102 ،نفر ( )34/58درصد مشارکتکنندگان
پایه هفتم 100 ،نفر ( )33/90درصد پایه هشتم و  93نفر ( )31/52پایه نهم بودند؛ همچنین بر حسب
جنسیت 141 ،نفر ( )47/80درصد دانشآموز پسر و  154نفر ( )52/20درصد دانشآموز دختر بودند.
ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات مربوط به متغیرها از این ابزارها استفاده شد:
مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال :مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال 1که توسط
دروتمن ،گالوب ،اوگانسیان و رید )2018(2ساخته شده ،تنها مقیاس با ساختار عاملی مناسب برای
هر دو گروه نوجوان و بزرگسال است (دروتمن و همكاران .)2018 ،این مقیاس شامل  19گویه است
که  4بعد توجه و آگاهی ( 9گویه) ،واکنشی نبودن ( 3گویه) ،قضاوتی نبودن ( 4گویه) و پذیرش خود
( 3گویه) را می سنجد .پاسخ به گویهها در یك طیف لیكرت  5درجهای از خیلیکم (نمرة  )1تا
خیلیزیاد (نمرة  )5تنظیم شده است .حداقل نمرة این مقیاس  19و حداکثر نمره  95است .روایی
این مقیاس توسط دروتمن و همكاران ( )2018به روش تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تحلیل عاملی
تأییدی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت؛ همچنین ضریب پایایی مقیاس نیز به روش آلفای کرونباخ
در دو مطالعه به ترتیب برای ابعاد توجه و آگاهی  ،0/77واکنشی نبودن  ،0/75قضـاوتی نبودن ،0/71
پذیرش خود  0/76و پایایی کل مقیاس  0/84و در مطالعة دوم برای بعد توجه و آگاهی ،0/79
تكانشـی نبودن  ،0/79قضـاوتی نبودن  ،0/77پذیرش خود  0/75و پایایی کل مقیاس نیز  0/87به
دست آمد (دروتمن و همكاران .)2018 ،در ایران روایی و پایایی این مقیاس توسط خطیبی و یوسفی
( )1399بررسی و تایید شد .آنان برای بررسی روایی از روش همبستگی نمرات خرده مقیاسها با
نمره کل استفاده نمودند .دامنه ضرایب به دست آمده با یكدیگر از  0/38تا  0/58و برای خردهمقیاسها
1

)Adolescent and Adult Mindfulness Scale (AAMS
Droutman, Golub, Oganesyan & Read
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با نمره کل پرسشنامه از  0/64تا  0/93بود که همگی در سطح ( )P<0/001معنیدار هستند؛ همچنین
در پژوهش مذکور  ،پایایی مقیاس با روش آلفای کرونباخ بررسی شد و ضریب آلفا را برای بعد توجه
و آگاهی  ،0/86واکنشی نبودن  ،0/73قضاوتی نبودن  ،0/76پذیرش خود  0/66و کل مقیاس 0/90
گزارش نمودند .در پژوهش حاضر روایی مقیاس با روش تحلیل عامل تأییدی بررسی و تأیید شد.
مقادیر شاخصهای  RMSEA ،CFI ،GFI ،X2/dfو  PCLOSEنیز به ترتیب ،0/94 ،0/96 ،2/49
 0/03و  1به دست آمد .پایایی مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی شد و میزان ضرایب برای
ابعاد توجه و آگاهی  ،0/79تكانشی نبودن  ،0/79قضاوتی نبودن  ،0/77پذیرش خود  0/75و پایایی
کل مقیاس  0/87بهدست آمد.
پرسشنامه خودنظمجويى تحصیلى1بوفارد و ديگران :)1995( ،نسخه اصلی این پرسشنامه 19
ماده دارد .در این پژوهش از نسخهاى که توسط قاسمی و فوالدچنگ ( )1390اعتباریابی شده و 17
ماده دارد ،استفاده شده است .بر اساس این نسخه پرسشنامه ،هشت ماده به بعد فراشناخت 2،چهار
ماده به بعد شناخت3و پنج ماده به بعد انگیزش4اختصاص دارد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج
درجهاى لیكرت از کامالً موافقم ( )5تا کامالً مخالفم ( )1نمرهگذارى میشود .بوفارد و دیگران ()1995
ضرایب اعتبار این پرسشنامه را به روش آلفاى کرونباخ براى بعد فراشناخت  ،0/72بعد شناخت 0/78
و بعد انگیزش  0/68و روایی آن را با محاسبه همبستگی میان زیرمقیاسها در دامنهاى از  0/40تا
 0/42گزارش کردهاند .در پژوهش قاسمی و فوالدچنگ ( )1390اعتبار این آزمون براى بعد
فراشناخت ،شناخت و انگیزش به ترتیب برابر با  0/73 ،0/73و  0/75بهدست آمد؛ همچنین در
پژوهش ذکر شده روایی ابزار با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شده است .در این پژوهش
مقدار ضریب  KMOبرابر  0/80و ضریب کرویتبارتلت5برابر  )P<0/0001( 2019بهدست آمده و
نتایج وجود سه عامل را تأیید کرده است .در این پژوهش بهمنظور بررسی روایی ،همبستگی هر ماده
با نمره کل زیرمقیاس ها محاسبه شد .نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی بین هر یك از مادههای
بعد شناختی با نمره کل این بعد در دامنهاى از  0/63تا  0/74قرار داشت؛ همچنین ضرایب همبستگی
بین هر یك از مادههای بعد انگیزشی و فراشناختی با نمره کل خود به ترتیب در دامنهاى از  0/58تا
 0/70و  0/42تا  0/57قرار داشت که نشان از روایی پرسشنامه است .افزون بر آن ،ضریب اعتبار این

1

)Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A
Metacognition
3
Cognition
4
Motivation
5
Bartlett's test of sphericity
2
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پرسشنامه به روش آلفاى کرونباخ براى بعد شناخت ،فراشناخت و انگیزش به ترتیب برابر با ،0/67
 0/71و  0/60بهدست آمد.
مقیاس رفتار غیرمولد تحصیلی1ريمکوس ( :)٢٠1٢این مقیاس را با هشت بعد برای بررسی رفتار
غیرمولد تحصیلی طراحی کردهاند ،که طبقههای رفتاری مختلفی را ارزیابی میکند .در این پژوهش
سه خردهمقیاس تقلب /سرقت ادبی ( 10گویه ،برای مثال :آوردن برگة تقلب سر امتحان و استفاده از
آن) ،غیبت ( 10گویه ،برای مثال :غیبت در کالس به امید گرفتن جزوة از همكالسی) و رفتار انحرافی
( 10گویه ،برای مثال :دروغ به استاد در مورد علت غیبت در جلسة امتحان) استفاده شد .دراین
مقیاس از شرکتکنندگان خواسته می شود که فراوانی درگیرشدن در هر فعالیت را از هرگز (نمره)1
تا هر روز (نمره  )5مطابق طیف لیكرتی پنج درجهای طبقهبندی کنند .ریمكوس ( )2012ضریب
پایایی آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس  0/83و برای ابعاد رفتار انحرافی ،تقلب /سرقت ادبی و غیبت
به ترتیب  0/87 ،0/89و  0/86به دست آورد؛ همچنین ،مهبد ( )1395ضریب پایایی آلفای کرونباخ
برای این ابعاد را به ترتیب  0/87 ،0/77و  0/88گزارش کرده است .در پژوهش حاضر سه گویه به
علت مسائل فرهنگی حذف شد و برای تعیین روایی مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده
شد .شاخصهای نیكویی برازش مدل شامل نسبت مجذور خی به درجة آزادی ،شاخص برازندگی
تطبیقی ،شاخص نیكویی برازندگی و شاخص برازندگی افزایشی ،ریشة دوم میانگین مجذورات خطای
تقریب و ریشة دوم میانگین مربعات خطای برآورد به ترتیب  0/88 ،0/93 ،1/41و  0/04 ،0/94و
 0/87به دست آمد؛ بنابراین ،می توان گفت مدل مذکور برازش مطلوبی با دادهها دارد .جهت تعیین
پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفا برای کل مقیاس  0/91به دست آمد.
روش تجزيه و تحلیل دادهها
برای بررسی آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و همبستگی بین متغیرهای پژوهش از
نرمافزار ( SPSSنسخه  )24استفاده گردید؛ همچنین برای ارزیابی ارتباط علی میان متغیرهای
پژوهش از روش مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار ( AMOSنسخه  )24و برای بررسی
نقش واسطهگری متغیر میانجی از دستور بوتاستراپ در نرمافزار  AMOSاستفاده شد.
يافتهها
در این بخش ابتدا به بررسی میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش و
در انتها به ارزیابی مدل ساختاری پژوهش پرداخته شده است .قبل از ورود به آزمون مدل مفهومی
1

Academic Counterproductive Behavior Scale
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پژوهش ،مواردی همچون دادههای از دست رفته ،موارد دورافتاده (پرت) و نرمال بودن متغیرها بررسی
شد.
الف) دادههای از دست رفته :اگرچه در پژوهش حاضر تالش شد تا دادههای کاملی از گروه
نمونه جمعآوری گردد ،با این حال در فایل دادهها برخی دادههای از دست رفته وجود داشت که برای
آنها میانگین مقادیر متغیرها جایگزین شد.
ب) موارد پرت :برای بررسی موارد پرت در پژوهش حاضر از دستور  Exploreدر برنامة SPSS

شد؛ نتایج بررسی موارد پرت در متغیرهای پژوهش حاضر نشان داد که در هیچ یك از متغیرهای
پژوهش موارد پرت وجود ندارد؛ بنابراین ،از این جهت مشكلی برای تحلیل مدلیابی معادالت
ساختاری وجود ندارد.
ج) بررسی نرمال بودن توزيع متغیرهای مشاهده شده :برای بررسی نرمال بودن توزیع
متغیرهای مشاهده شده در پژوهش حاضر از دو شاخص کجی1و کشیدگی2استفاده شد .نتایج نشان
داد که قدر مطلق ضریب کجی و کشیدگی برای متغیرهای پژوهش به ترتیب کمتر از  3و کمتر از
 10بود؛ بنابراین ،توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است ( .)Byrne, 2001بهطورکلی ،نتایج ارائه
شده در این بخش نشان میدهد که تمامی مفروضههای اساسی تحلیل مدلیابی معادالت ساختاری
برقرار است و بنابراین برای این تحلیل مانعی وجود ندارد .شاخصهای نرمال بودن متغیرهای پژوهش
در جدول  2و میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به همراه همبستگی بین متغیرها در جدول
 3آورده شده است.
جدول  -1شاخصهای نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیرها
 .1توجه و آگاهی
 .2واکنشی نبودن
 .3قضاوتی نبودن
 .4پذیرش خود
 .5فراشناخت
 .6شناخت
 .7انگیزش
 .8تقلب
 .9غیبت
 .10رفتار انحرافی

کشیدگی

کجی
آماره

انحراف معیار

آماره

انحراف معیار

-0/69
-0/96
-0/80
-0/25
-0/80
-0/70
-0/71
-0/69
-0/61
-0/69

0/12
0/12
0/12
0/12
0/12
0/12
0/12
0/12
0/12
0/12

-0/13
0/52
0/63
-0/58
0/76
0/50
0/24
0/33
-0/51
0/33

0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
1

Skewness
Kurtosis

2
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جدول  -٢میانگین ،انحراف معیار و ماتريس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

1

٢

متغیرها
 .1توجه و آگاهی

34/ 83

5/ 99

1

 .2واکنشی نبودن

11/ 33

2/ 75

0/ 28

1

 .3قضاوتی نبودن

3

4

5

15/ 13

3/ 41

**0/43

**0/31

1

 .4پذیرش خود

9/ 60

2/ 93

*0/17

*0/20

**0/27

1

 .5ذهنآگاهی کل

70/ 90

10/ 56

**0/82

**0/58

**0/72

**0/51

1

6

7

8

9

 .6فراشناخت

19/ 28

3/ 35

**0/30

*0/10

**0/29

0/ 03

**0/30

1

 .7شناخت

17/66

2/ 28

**0/28

*0/17

**0/30

0/ 03

**0/31

**0/60

1

 .8انگیزش

19/ 52

4/ 14

**0/29

*0/12

**0/31

0/ 03

**0/31

**0/80

**0/70

1

.9خودنظمجویی کل

56/ 46

9/ 01

**0/31

*0/15

**0/32

0/ 03

**0/33

**0/93

**0/90

**0/87

1

1٠

11

1٢

 .10تقلب

7/ 60

3/ 23

-0/ 08

-0/ 07

*-0/11

0/ 04

-0/ 09

**-0/24

**-0/26

**-0/27

**-0/30

1

 .11غیبت

6/ 13

2/ 14

-0/ 05

-0/ 07

-0/ 06

0/ 04

-0/ 08

**-0/28

**-0/29

**-0/26

**-0/29

**-0/28

1

 .12رفتار انحرافی

7/ 04

3/ 25

-0/ 08

-0/ 07

-0/ 07

0/ 04

-0/ 07

**-0/27

**-0/28

**-0/27

**-0/28

**-0/27

**0/63

1

 .13رفتار غیرمولدکل

20/ 77

8/ 12

-0/ 07

-0/ 07

-0/ 09

0/ 04

-0/ 08

**-0/29

**-0/30

**-0/30

**-0/32

**-0/31

**0/86

**0/93

**P>0/01

13

1

*P>0/05

همانگونه که نتایج جدول  3نشان میدهد ،همبستگی بین متغیرها در بیشتر موارد معنیدار
است؛ از این رو امكان بررسی مدل پژوهش فراهم گردید .در بررسی مدل پژوهش ،ابتدا شاخصهای
برازش مدل محاسبه گردید .شاخصهای قبل از ا صالح نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار
نبود که با انجام ا صالحات مورد نیاز (ترسیم کواریانس متغیرهای خطا) ،مدل به برازش مطلوب
رسید .مقادیر شاخصهای برازندگی پس از اصالح مدل ،شامل مجذور خی نسبی ( )X2/df=2/59و با
سطح معناداری ( ،)P=0/03شاخص نیكویی برازش ( ،)GFI=0/99شـاخص نیكویی برازش تعدیل
شـده ( ،)AGFI=0/97شـاخص برازندگی افزایشی ( ،)IFI=0/96شاخص برازندگی تطبیقی
( ،)CFI=0/98شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEA=0/04و مقـدار pبرای
آزمون تقریب برازندگی ( )PCLOSE=0/22مطلوب بهد ست آمدند .در بررسی فرضیه پژوهش مبنی
بر اینکه ذهنآگاهی از طریق افزایش خودنظمجویی تحصیلی ،رفتار غیرمولد تحصیلی را کاهش
میدهد ،نتایج پژوهش (با استفاده از آزمون بوتاستراپ) نشان داد خودنظمجویی تحصیلی توانست
نقش واسطهگری در بین ذهنآگاهی و رفتار غیرمولد تحصیلی ایفا نماید .نتایج دقیقتر در شكل  2و
جدول  3آورده شده است.
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شکل  -٢مدل نهای پژوهش
جدول  -3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
مسیر
از ذهنآگاهی به خودنظمجویی تحصیلی
از خودنظمجویی تحصیلی به رفتار غیرمولد تحصیلی
از ذهنآگاهی به رفتار غیرمولد تحصیلی

اثر مستقیم
β
0/47
-0/38
-0/03

P
0/002
0/003
0/510

اثر غیرمستقیم
β
-------0/18

P
------0/002

اثر کل
β
0/47
-0/38
-0/21

P
0/002
0/003
0/002

همانگونه که اطالعات شكل  2و جدول  3نشان میدهند ،ذهنآگاهی دارای اثر مثبت و
معنیدار بر خودنظمجویی تحصیلی ( ،)P=0/002 ،β=0/47و خودنظمجویی تحصیلی نیز دارای اثر
منفی و معنیدار بر رفتار غیرمولد تحصیلی ( )P=0/003 ،β=-0/38است .ذهنآگاهی اگرچه دارای
اثر مستقیم بر رفتار غیرمولد تحصیلی نبود ()P=0/510 ،β=-0/03؛ اما از طریق واسطهگری
خودنظمجویی تحصیلی دارای اثر معنیدار بر رفتار غیرمولد تحصیلی ( )P=0/002 ،β=-0/18است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهای خودنظمجویی تحصیلی در رابطه بین ذهنآگاهی
و رفتار غیرمولد تحصیلی بود .نتایج پژوهش نشان داد که ذهنآگاهی دارای اثر مثبت و معنیدار بر
خودنظمجویی تحصیلی است .این یافته با نتایج پژوهشهای (پوروانداری ،سریانا ،کاسمن و یونیزار،
2016؛ وامپالد و همكاران2010 ،؛ پارك و داندرا2017 ،؛ ملك محمدی و قربانی بوساری1398 ،؛
کنگ و همكاران )2011 ،همسو است .در تبیین این یافته میتوان بیان داشت که ذهنآگاهی با
متمرکز کردن آگاهی و توجه در زمان حال (وامپالد و همكاران ،)2010 ،به فرد کمك میکند در
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وهلة اول احساسات ،عواطف ،افكار و نگرانی های خویش را بدون قضاوت کردن و بدون واپسرانی یا
سرکوب بپذیرد (بائر و همكاران .)2006 ،این پذیرش بالواسطه باعث میگردد فرد بتواند در برخورد
با موقعیتهای مختلف و بهویژه چالشها و موقعیتهای تحصیلی ،با درك و پذیرش هیجانات و افكار
خویش ،موقعیت را به خوبی درك کند ،توانایی های خویش را در نظر بگیرد و بپذیرد ،احساسات و
عواطف خویش را در رابطه با هدف و چالش در نظر بگیرد ،موانع بر سر راه رسیدن به هدف را ببیند،
راههای متعدد ب رای برخورد با چالش را بیافریند و سپس اقدام به برنامهریزی برای برخورد با چالش
نماید و در نهایت ،افراد فعاالنه با انتخاب اهداف خود ،برنامهریزى و استفاده از راهبردهاى مختلف،
یادگیرى خود را تحت تأثیر قرار میدهند؛ به عبارت دیگر ،ذهنآگاهی موجب میشود فرد تواناییهای
خود را بشناسد و یاد بگیرد با هیجانات و افكار منفی ،مقابله و حوادث ذهنی را بهصورت مثبت تجربه
کند ( )Bohlmeijer, Prenger, Taal & Cuijpers, 2010که این امر سبب تقویت خودنظمجویی
تحصیلی میشود .ذهنآگاهی در حیطه آموزش و یادگیری ،اساس انجام تكلیف به صورت هوشیار و
خودآگاه است .انجام هر تمرین بهطور هدفمند و آگاهانه میتواند ظرفیت و توانایی نظام پردازش
اطالعات را افزایش دهد و به عنوان یك نظام هشدار اولیه ،مانع شروع یك درگیری ذهنی شود .ایجاد
تعادل در این رابطه در فضایی مثبت و سازنده پدیدهای ایستا نیست که نیازمند تالش و دقت و مبارزه
مستمر با شكستها و تلخیهاست؛ به عبارت دیگر ،تالش فراوانی با بهرهگیری از مكانیسمهای
خودنظم جویی و رهبری بر خود ،موردنیاز است تا بتوان خود را کم و بیش در فضای روانی و فكری
مثبتی قرار داد ()Kristeller, Baer & Quillian-Wolever, 2006؛ همچنین نتایج پژوهشهای گلپور
چمرکوهی و محمدامینی )1391(1نشان داد که عمل مبتنی بر ذهنآگاهی با افزایش قابل توجه
تمرکز در حواس همراه است و استفاده از تمرکز حواس و آگاهیهای فراشناختی به عنوان ابزاری
برای کمك به خودنظمجویی تحصیلی میتواند بسیار موثر باشد.
از سوی دیگر ،ذهن آگاهی با افزایش قصد یا هدفمندی ،که مؤلفة انگیزشی را به توجه و رفتار
شخص اضافه میکند (وامپالد و همكاران ،)2010 ،به فرد کمك میکند با درك خویشتن و آگاهی
به تواناییها ،نقاط قوت و احساسات خویش ،خود را در راه رسیدن به هدف و غلبه بر چالشها توانمند
ببیند ،این فرایند باعث افزایش سطح انگیزه فرد میشود و به این امر منجر میگردد که فرد خود را
عاملی توانمند در پیروزی و غلبه بر چالشها ببیند .در نهایت این تفكر عامل برای کمك به
خودنظمجویی تحصیلی میتواند بسیار موثر باشد و همچنین باعث میگردد فرد با انتخاب اهداف
خود ،برنامه ریزى و استفاده از راهبردهاى مختلف ،یادگیرى خود را تحت تأثیر قرار دهد (مگنو،
)2010؛ لذا طبق آنچه بیان شد ،ذهنآگاهی با درك کامل موقعیت و احساسات ،عواطف و تواناییهای
1
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فرد ،به او کمك میکند تفكر رهیاب خویش را افزایش دهد و همچنین باعث ایجاد انگیزه در فرد و
افزایش تفكر عامل و در نتیجه افزایش خودنظمجویی تحصیلی گردد .ذهنآگاهی میتواند به افراد در
بهبود جنبههای مختلف زندگی به خصوص در بهبود عملكرد یادگیری و تحصیلی نقش مفید داشته
باشد .نتایج پژوهش نشان داد که ذهنآگاهی میتواند خودنظمدهی توجهی و هیجانی (مایكلجان و
همكاران )2012 1،و آگاهی عمیقتر نسبت به احساسات و افكار دشوار را افزایش دهد ( Brown, Ryan
 )& Creswell, 2007که با افزایش ذهنآگاهی ،خودمدیریتی و تنظیم هیجان افراد باال رفته و افرادی
که افزایش حالت ذهنآگاهی را تجربه مینمایند ،روی لحظه حال و محركهای در حال تغییر درونی
و بیرونی متمرکز میشوند و در نتیجه این تمرکز برای کمك به فرآیند خودنظمجویی تحصیلی افراد
موثر است (قاسمیجوبنه ،موسوی ،ظنیپور و حسینیصدیق)1395 ،؛ لذا رابطة مثبت ذهنآگاهی و
خودنظمجویی تحصیلی منطقی و پذیرفتنی به نظر میرسد .از سوی دیگر ،نتایج پژوهشها نشان
دادند که خودنظمجویی تحصیلی دارای تأثیر منفی و معنیدار بر رفتار غیرمولد تحصیلی است .این
نتیجه به صورت غیرمستقیم با یافتههای بارانی و همكاران ( ،)1398رید و دیگران ( )2005و (حسینی
و خیر1388 ،؛ تاکمن2002 ،؛ پارك و راین )2002 ،مبنی بر اینکه خودنظمجویی تحصیلی موجب
کاهش رفتارهای غیرمولدی همچون تحصیل گریزی ،رفتارهای غیرانطباقی و اهمالکاری تحصیلی
میشود ،همسو است.
در تبیین این یافته میتوان بیان داشت همانگونه که زیمرمن و پونز ( )1986مطرح میکنند،
خودنظمجویی فرایندی پویا و سازنده است که طی آن یادگیرندگان با انتخاب اهدافی برای خود ،سعی
میکنند تا شناخت ،رفتار و انگیزش خود را متناسب با هدف مورد نظرشان کنترل کنند؛ بنابراین،
دانشآموزانی که از مهارت خودنظمجویی تحصیلی برخوردارند با تعیین اهداف خود ،برنامهریزی و
نظارت بر عملكرد خویش و همچنین استفاده از راهبردهای یادگیری ،فعاالنه در یادگیری درگیر
میشوند و به سبب برخورداری از این توانمندیها ،پیشرفت تحصیلی و عملكرد مطلوبتری خواهند
داشت و از انجام رفتارهای غیرمولد تحصیلی اجتناب خواهند کرد (استادزاده و دیگران1395 ،؛
پورمحمد و همكاران)1394 ،؛ از طرفی ،موفقیت و عملكرد مطلوب با تأثیرگذاری بر انگیزه
دانشآموزان و دلگرم ساختن آنها به تكالیف و مدرسه منجر به کاهش احساس بیزاری و همچنین
کاهش میل به گریز و اجتناب از مدرسه میشود (بارانی و همكاران)1398 ،؛ همچنین میتوان گفت
که دانشآموزان برخوردار از مهارت خودنظمجویی تحصیلی ،در هنگام انجام دادن تكالیف (مانند
کوشش برای موفقیت ،لذت بردن از فعالیتهای چالشبرانگیز ،استفاده به موقع از راهبردهای
یادگیری ،تنظیم کردن اهداف ویژه) سطح باالیی از انگیزش پیشرفت از خود نشان میدهند ،در واقع
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هرچه آگاهی فرد از اندیشه ،باورها و فرایندهای فكری خود بیشتر باشد ،بهتر و زودتر میتواند
موقعیت های گوناگون را تحلیل کند و رفتار مناسب در پیش بگیرد و کمتر احتمال دارد که در
تصمیمگیریهای خود اهمالکاری نشان دهد .عالوه بر موارد فوق ،افراد اهمالکار در مدیریت صحیح
زمان ناتوان هستند ( .)Asikhia, 2010به احتمال زیاد مدیریت زمان ضعیف ناشی از این است که
اهمالکاران ،در اولویتبندی اهداف و یا انجام وظایف نقص دارند و افراد بر کارهای بینتیجه و کمتر
ضروری تمرکز مییابند و این خود باعث کاهش مهار شخصی میشود و به دنبال آن افزایش اضطراب
فرد برای انجام تكالیف و تعلل بیشتر او در پی خواهد داشت؛ اما افراد خودتنظیم ،وقتی اختالفی بین
وضعیت فعلی و اهداف میبینند این یادگیرندگان بر پایه چیزهایی که پیشبینی میکنند ،میتوانند
این اختالف را کاهش دهند .از طرفی نیز ،انسان بهعنوان موجودی عامل میتواند خودتنظیم باشد و
به وسیله تغییر دادن محیط درونی و بیرونی و بر طبق شرایط و اصول خاص ،رفتارهای خود را
برنامهریزی کند که این امر باعث میشود فرد در برخورد با چالشها و موقعیتهای تحصیلی ،خود را
توانمند ببیند و مسئولیت تالش را بر عهده بگیرد و به احتمال کمتری اقدام به تقلب و رفتار غیرمولد
تحصیلی نماید؛ چرا که فرد بین تالش خود و نتیجه ارتباط برقرار کرده (فرید )1396 ،و راه رسیدن
به موفقیت را یاد گرفته است .همچنین ،دانشآموزان برخوردار از مهارت خودنظمجویی تحصیلی ،در
هنگام انجام دادن تكالیف ،سطح باالیی از انگیزش پیشرفت از خود نشان میدهند که این مهم ،به
فرد احساس خودکارآمدی ،انگیزه ،پشتكار و نیروی کافی برای برخورد با چالشهای تحصیلی را
میدهد ( .)Alexander & Onwuegbuzie, 2007این مؤلفههای انگیزشی باعث میگردند فرد خود
اقدام به برخورد با چالشهای تحصیلی نماید ،در صورت برخورد با چالشهای سخت ،انگیزة کافی
برای غلبه بر آنها را داشته باشد و در صورت شكست ،پشتكار کافی برای برخورد مجدد و غلبه بر
مانع را تقویت کند و تمام نیروی خود را برای موفقیت به کار گیرد .این عوامل باعث میگردند فرد
به احتمال کمتری اقدام به رفتار غیرمولد تحصیلی نماید؛ چرا که فرد زمانی اقدام به رفتار غیرمولد
تحصیلی میکند که راه غلبه بر موانع را نداند و خود را در غلبه براین موانع ،ناکارآمد و ضعیف پندارد
( .)Wilkinson, 2009همچنین در نظریه شناختی-اجتماعی و به زعم بندورا (1986؛ نقل از فاتحی و
فوالدچنگ )1395 ،انتخاب هدف و تعهد به آن ،اساس خودنظمجویی است و افراد خودنظمجو در
قبال اهداف معین احساس تعهد میکنند و این تعهد به آنها ارزیابی فعال ابعاد شناختی ،انگیزشی و
رفتاری و نیز انگیزه برای تالش میدهد .در همین راستا ،دانشی و دیگران (1392؛ نقل از فاتحی و
فوالدچنگ )1395 ،تأثیر مثبت تعهد بر خودنظمجویی اشاره کردهاند .از آنجا که به زعم بندورا
(1986؛ نقل از فاتحی و فوالدچنگ )1395 ،خودنظمجویی منجر به پشتكار ،پیگیری اهداف و غلبه
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بر موانع بر سر راه رسیدن به اهداف میشود ،تأثیر مثبت خودنظمجویی بر رفتار غیرمولد تحصیلی
قابل تبیین است.
از سوی دیگر ،نتایج پژوهش حاکی از نقش واسطهگری خودنظمجویی تحصیلی در رابطة بین
ذهنآگاهی و رفتار غیرمولد تحصیلی بود .عالوه بر آنچه بیان شد ،در تبیین این یافته میتوان بیان
داشت که ذهنآگاهی با ایجاد آگاهی در فرد دربارة خویش ،درك احساسات ،افكار و تواناییهای
خویشتن و پذیرش خود باعث افزایش ابعاد تفكر رهیاب برای پیدا کردن راههای متعدد در برخورد با
چالشها و تفكر عامل ،به معنای توانمند دانستن خود در غلبه بر مشكالت و چالشهای تحصیلی
می شود و این ابعاد با افزایش احتمال اقدام فردی و اجتناب از تقلب و کمك گرفتن از دیگران ،باعث
کاهش رفتار غیرمولد تحصیلی میشوند؛ همچنین ذهنآگاهی با افزایش پذیرش در فرد که مربوط
به پذیرش خود و دیگران است ،موجب تمرکز فرد بر توانمندیهایی مانند خودنظمجویی میشود.
بدین صورت که فرد با پذیرش ضعفها و اشكاالت خود ،تمرکز و توجه بیشتری را به داشتههای خود
خواهد داشت و تمرکز بر داشتهها موجب استفاده بیشتر و بهتر از این داشتهها و در نتیجه رشد این
داشتهها ،یا به عبارتی توانمندیها میشود؛ به عنوان مثال ،شخص انگیزة بیشتری برای دستیابی به
اهداف تحصیلی خواهد داشت و راههای مفید رسیدن به اهداف تحصیلی را بیشتر شناسایی میکند.
در این حالت است که فرآیند خودنظمجویی شخص ارتقاء یافته و در هنگام مطالعه به جهت اینکه
تفكر رهیاب قوی پیدا نموده است ،این توانمندی در قالب خودنظمجویی تحصیلی برای شناسایی
راههای بهتر یادگیری خود را نشان میدهد؛ همچنین در کنار راههای مطالعه مؤثرتر ،انگیزة باالی
فرد به وی کمك مینماید که کمتر نیازمند رفتار غیرمولد تحصیلی باشد؛ همچنین از آنجا که
ذهن آگاهی شامل عدم قضاوت ،غیرواکنشی بودن و نگرش باز نسبت به احساسات ،تجارب و افكار
است (بائر و دیگران ،)2006 ،میتواند به فرد کمك کند در زمینة مسائل تحصیلی تواناییهای خویش
را قضاوت نكند ،احساسات خویش را بپذیرد و بدون ترس از پیامد ،رفتار کند .این امر باعث میشود
که فرد بر خودش تمرکز کند و پذیرش خود را منوط به گرفتن نمره یا داشتن عملكردی خاص در
زمینة تحصیلی نكند و لذا به احتمال کمتری اقدام به رفتار غیرمولد تحصیلی نماید؛ بنابراین ،نقش
واسطهای خودنظمجویی تحصیلی در رابطة بین ذهنآگاهی و رفتار غیرمولد تحصیلی منطقی و
پذیرفتنی به نظر میرسد.
اگرچه در مجموع یافتههای پژوهش حاضر شواهد مطلوبی را برای تأیید نقش واسطهگری
خودنظمجویی تحصیلی در رابطة بین ذهنآگاهی و رفتار غیرمولد تحصیلی فراهم نمود و اطالعات
ارزشمندی را دربارة ویژگیهای کارکردی خودنظمجویی تحصیلی و ذهنآگاهی در بافت مطالعاتی
پیشایندهای رفتار غیرمولد تحصیلی فراهم کرده است؛ اما ممكن است به دلیل استفاده از ابزار
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خودگزارشی برای سنجش رفتار غیرمولد تحصیلی بهجای مطالعة رفتار در موقعیتهای واقعی،
شرکتکنندگان دچار خطای خوبنمایی اجتماعی1شده باشند و به استفاده از شیوههای مبتنی بر
کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی ترغیب شده باشند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود که در
پژوهشهای آتی در مورد رفتار غیرمولد تحصیلی از ابزارها و روشهایی استفاده شود که مبین
رفتارهای واقعیتری از افراد باشد و در صورت استفاده از ابزار خودگزارشدهی برای سنجش رفتار
غیرمولد تحصیلی به جهت اینکه مقیاس رفتار غیرمولد تحصیلی ریمكوس ( )2012رفتار غیرمولد
تحصیلی را در سه عامل کلی تقلب ،غیبت و رفتار انحرافی بررسی میکند ،در پژوهشهای آتی از
ابزارهایی که رفتار غیرمولد تحصیلی را بهطور گستردهتر مطالعه میکنند ،استفاده شود؛ همچنین
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی از سایر توانمندیهایی همچون صبر ،برای پیشبینی رفتار
غیرمولد تحصیلی استفاده شود .از جنبة نظری پژوهش حاضر از معدود پژوهشهایی است که به
بررسی پیشایندهای رفتار غیرمولد تحصیلی در قالب یك مسیر شناختی-هیجانی پرداخته است؛
بنابراین پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آینده به بررسی سایر فرضیههای موجود ،جهت تبیین
رفتار غیرمولد تحصیلی پرداخته شود؛ همچنین به لحاظ کاربردی نتایج این پژوهش پیامآور آن است
که دستاندرکاران تعلیم و تربیت به آموزش و ارتقای توانمندیهایی همچون ذهنآگاهی و
خودنظمجویی بپردازند.
برخی از محدودیتهای پژوهش حاضر ممكن است تعمیمپذیری نتایج آن را با مشكل روبرو
کند .نخست با توجه به اینکه گروه شرکتکنندگان پژوهش فقط از بین دانشآموزان متوسطه اول
انتخاب شده بودند ،پیشنهاد میشود این پژوهش برای ردههای سنی دیگر مانند متوسطة دوم و
دانشجویان نیز انجام شود؛ دوم اینکه در پژوهش حاضر رابطة متغیرها به صورت یكطرفه در نظر
گرفته شده است ،در صورتی که در مدلهای مختلف ،اثرگذاری برخی از متغیرها بر هم دو طرفه
است که در پژوهش حاضر امكان بررسی این روابط دوطرفه محقق نشد .در نهایت اینکه با وجود
شواهد پژوهشی متعددی که نشان میدهند ذهنآگاهی باعث میشود از رفتارهای غیراخالقی کاسته
شود ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ذهنآگاهی به تنهایی قادر به کاهش رفتار غیرمولد تحصیلی
نیست ،بلكه متخصصان حوزة ذهنآگاهی در کنار آموزش ذهنآگاهی ،الزم است که توانمندیهایی
را همچون خودنظمجویی نیز آموزش دهند.

1

Social desirability
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