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چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر بر اساس نمره ذهن آگاهی،
هیجانات منفی بود .این مطالعه از نوع توصیفی به روش همبستگی است .جامعهی آماری شامل تمامی دانش آموزان متوسطه دوره
دوم مشگین شهر در سال  )N= 0518( 5931بودند که از میان آنان که میان آنان  595نفر پسر و  11نفر دختر به روش خوشهای
چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای تعیین حجم نمونهی آماری از فرمول مورگان استفاده شد .برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامههای استاندارد پرسشنامه ذهن آگاهی براون ،خودکارآمدی عمومی شرر و هیجانات منفی (نئو) استفاده شد .برای کشف
روابط دادهها از آزمون رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که ذهن آگاهی و هیجانات
منفی میتوانند بهطور معنیداری خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی کند .بین ذهن آگاهی با خودکار آمدی تحصیلی
دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد .هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان رابطهی منفی معنادار وجود دارد؛
یعنی با افزایش هیجانات منفی ،خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان کاهش مییابند.
کلیدواژه :خود کارآمدی تحصیلی ،ذهن آگاهی ،هیجانات منفی ،دانش آموزان
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مقدمه
انسانها در طول زمان برای نظم بخشیدن به حالات روانی و رفتاری خود ،راهبردهای زیادی را موردتوجه قرار دادهاند و آگاهانه
روشهایی را بهمنظور تنظیم وضعیت عاطفی و رفتاری خود به کار گرفتهاند .آدمی بعضی از این روشها را از طریق تجربه شخصی
و بهصورت آزمایش و خطا و بعضی دیگر را از طریق آموزش والدین ،دیگران فرامیگیرد .نگاهی گذرا به بسیاری از رفتارهای افراد
نشان میدهد که عامل مهم در تعیین رفتارهای مرتبط با سلامت و خطر راهبردهای مورداستفادهی آنهاست (نریمانی.)5939،
خودکارآمدی تحصیلی یکی از این راهبردهاست خودکارآمدی تحصیلی از متغیرهای مهم مرتبط با ذهن آگاهی است .خودکارآمدی
و عوامل مؤثر برآن سالهاست که در کانون توجه روانشناسان پرورشی و دیگر کارشناسان آموزشوپرورش جای دارد .بر مبنای
تئوری خودکارآمدی از مدل بندورا ،بین خود درک شده و رفتارهای مقابلهای فرد ارتباط وجود دارد .بهبیاندیگر ،خودکارآمدی،
درجهای از تسلط خود درباره توانایی خود برای انجامدادن فعالیتهای خاص است (راس و دلو .)2852 ،5خودکارآمدی تحصیلی
به اعتقادات افراد در رابطه با توانایی های شان برای انجام تکالیف اشاره میکند مانند خواندن ،نوشتن ،ریاضیات .چون خودکارآمدی
یک اصل است که بین آگاهی و عمل ارتباط برقرار میکند ،درواقع خودکارآمدی مستقیماً بر انتخاب رفتار ،زمان و شرایط انجامدادن
رفتار یا یک وظیفة خاص تأثیر دارد .طبق نظر بندورا سطوح ادراک خودکارآمدی افراد تعیین کنندة احتمال شروع به انجامدادن یک
کار و میزان تلاش و پافشاری در انجام آن کار است .بنا به نظر (لوک )2859 ،2باورهای خودکارآمدی کنشوریهای آدمی را بهوسیله
فرایندهای چهارگانه ،شناختی ،انگیزشی ،عاطفی و گزینشی (تصمیمگیری) تنظیم میکنند .این فرایندهای متفاوت در جریان و روند
تنظیم کنشوریهای آدمی بهصورت وحدت یافته ،یکپارچه و هماهنگ عمل میکنند (لوک .)2859 ،برداشت انسان از کارآمدی
خود از طریق انتخاب فعالیتها ،میزان تلاشی است که برای یک موقعیت صرف میکند .الگوی فکری و واکنشهای هیجانی افراد
در هنگام انجامدادن یک فعالیت بر عملکرد فرد تأثیر میگذارد .پژوهشها نشان داده است که دانش آموزی که خود را کاملاً کارآمد
میدانند تفکّر و احساساتی دارند که متفاوت از تفکّر و احساسات دانشآموزی است که خودشان را ناتوان میبینند .این افراد بهجای
اینکه آینده خود را فقط پیشگویی کنند آن را شخصاً میسازند (پروین .)5939 ،به نظر بندورا دانشآموزانی که خودکارآمدی بالایی
دارند ،هدفهای چالشبرانگیزتر و بالاتری را برمیگزینند ،راهبردهای یادگیری سودمندتری را به کار میبرند و سرانجام کارکردشان
در کار بهتراست (بندورا2885 ،9؛ به نقل ازکریمزاده و محسنی .)5939 ،دانشآموزانی که احساس خودکارآمدی در یادگیری و
انجامدادن یک تکلیف دارند ،در سطح بالاتری پیشرفت کرده ،آمادهتر بوده و با جدیت بیشتری فعالیت میکنند (شانک و پاچاروس،4
.)2859
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خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیرگذار است ،بهعنوانمثال دانشآموز دارای خودکارآمدی سطح پایین ممکن است حتی برای
یک امتحان خودش را آماده نکند زیرا فکر میکند که هراندازه که زحمت بکشد فایدهای نخواهد داشت (سانتروک« .)2855 ،در
مقابل ،شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح بالا در انجام کارها امیدوارتر و موفقتر است و این توانایی را به فرد میدهد تا بر
رفتارهایش کنترل و نظارت داشته باشد و آنها را با معیارهای خودش بسنجد و در صورت لزوم خود را تقویت و یا تنبیه نماید
تا به اهداف خود برسد» (سیف .)5932 ،بر اساس شواهد ،تأکید اصلی پژوهشها طی دهههای اخیر ،متمرکز بر نقش عوامل هیجانی
در بروز و کاهش ذهن آگاهی بوده است (کیولی .)2855،5اساس ذهن آگاهی از تمرینهای مراقبه بودائی اقتباسشده که ظرفیت
توجه و آگاهی پیگیر و هوشمندانه فراتر از تفکّر را افزایش میدهد .ذهن آگاهی یک روش یا فن نیست ،اگرچه در انجام آن روشها
و فنون گوناگون بسیاری بهکاررفته است .برخی ذهن آگاهی را بهمنزله یک توصیف «فهمیدن » یا یک شیوه از «بودن » شیوه میکنند
که مستلزم درک احساسات شخصی است (بائر ،2858 ،2به نقل از کاویانی ،حاتمی و شفیعآبادی .)5932 ،ذهن آگاهی را باید از
خودآگاهی و یا توجه معطوف به خود متمایز کرد چراکه ذهن آگاهی ،نوعی توجه بدون سوگیری و قضاوت پیرامون جنبههای خود
است (کریمی .)5938 ،یافتههای اخیر نشان دادهاند که هیجان منفی خشم و خصومت موجب کاهش و وخامت ذهن آگاهی دانش
آموزان میشود (اسپیرو .)2855 ،9از سویی معلوم شده است که علاوه بر خشم و خصومت ،سایر هیجانهای منفی نیز بهنوعی در
ذهن آگاهی حائز نقش هستند .بهعنوانمثال ،اسمیت و همکاران )2855( 4طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که افسردگی و اضطراب
نیز میتوانند بهعنوان یک عامل خطر برای ذهن آگاهی محسوب شود (به نقل از دادستان .)5934 ،همین نتایج در پژوهشهای
پیگیرانة بعدی نیز تأیید شد همچنین تحقیقات دیگر از نقش اضطراب در کاهش ذهن آگاهی حمایت کردند (کارنی .)2852 ،1نوعی
از آگاهی را که براثر توجه روی هدف ،در لحظه جاری و بدون استنتاج لحظهبهلحظه وجود دارد ،ذهن آگاهی 1میگویند (کابات
 زین )2858 ،7بهعبارتدیگر ،ذهن آگاهی تعمقی غیر عمد بر روی وقایع حاضر و جاری بوده ،بهعنوان نوعی آگاهی پذیرا وعاری از قضاوت ازآنچه اکنون در حال وقوع است ،تعریف میگردد (هیز و ویلسون .)2855 ،0افراد ذهن آگاه واقعیات درونی و
بیرونی را آزادانه و بدون تحریف ادراک میکنند و توانایی زیادی در مواجه با دامنه گستردهای از تفکّرات ،هیجانها و تجربهها اعم
از (خوشایند و ناخوشایند) دارند (رایان.)2858،3
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ذهن آگاهی ،احساس بدون قضاوت و متعادلی از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیدههای فیزیکی ،همانطور
که اتفاق میافتند ،کمک میکند (براون .)2855 ،5ذهن آگاهی یکی از راههای کاهش هیجانات منفی (استرس ،اضطراب) میباشد که
در آن بازنمایی ذهنی اشیاء موجود در زندگی که از کنترل بلافاصله انسان خارج است ،از طریق تنفس و فکر کردن آموزش داده
میشود (کابات ،زین .)2855 ،ذهن آگاهی کاهش پریشانی روانشناختی و نشانههای اضطراب و افسردگی را به دنبال دارد (اوستا
فین )2852 ،2و موجب بهبود بهزیستی روانی ،جسمانی ،هیجانی ،معنوی ،بهبود خود کارآمدی و کاهش نشانههای فیزیکی میشود
(نریمانی و همکاران .)5935 ،در بررسی نقش ذهن آگاهی در هیجانات ،نتایج نشان میدهد که ذهن آگاهی پیشبینی کننده رفتار
خودتنظیمی و حالات هیجانی مثبت بوده و از طریق ترکیب سرزندگی و واضح دیدن تجربیات میتواند بهزیستی ایجاد نماید (کابات
زین .)2855 ،9ذهن آگاهی باعث خودکارآمدی بهتر ،لذت بردن از زندگی و کاهش افسردگی و خشم میشود (نریمانی و همکاران،
 .)5935برنامه کاهش هیجانات منفی مبتنی بر ذهن آگاهی به نحو معناداری موجب افزایش ذهن آگاهی و خود کارآمدی و نیز
هیجانات منفی و علائم فیزیکی و روانشناختی آن میشود (نریمانی )5939 ،ذهن آگاهی یک برنامه پیشگیری از عود علائم هیجانات
منفی (بهویژه افسردگی و اضطراب) است که جنبههای شناخت را با مراقبه (با تأکید بر ذهن آگاهی) ترکیب میکند (سگال و
همکاران .)2859 ،4اثربخشی ذهن آگاهی در افزایش خود کارآمدی دانش آموزان نیز تأییدشده است (وبر و همکاران)2858،
بهطورکلی ،مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشانههای هیجانات منفی (افسردگی ،اضطراب ،درد مزمن و استرس) و
افزایش خود کارآمدی مؤثر بودهاند (کزاک .)2859 ،1با توجه به آنکه در حال حاضر دانش آموزان با مشکلات آموزشی درگیر هستند
تا زمان انجام این پژوهش بهپیش بینی متغیرهای مستقل توجهی نشده است و با توجه به آنکه در رابطه با پیشبینی ذهن آگاهی،
هیجانات منفی بر خودکار آمدی دانش آموزان ،تحقیقی صورت نگرفته و حتی در نمونههای بالینی و غیر بالینی ،پیشبینی این دو
روش بر خود کارآمدی مقایسه نشده است بیانگر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش را نشان میدهد .با توجه به کمبود پژوهش
در این زمینه ،از نتایج این مطالعه میتوان برای گسترش راهکارهای مفید و مؤثر در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان استفاده
نمود .با توجه به مطالب بالا هدف مطالعه حاضر پیشبینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر بر
اساس نمره ذهن آگاهی ،هیجانات منفی است؛ که با  9فرضیه به شرح زیر آزمون گردید:
 -5بین ذهن آگاهی ،هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر رابطه وجود دارد.
 -2بین ذهن آگاهی و خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر رابطه وجود دارد.
 -9بین هیجانات منفی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر رابطه وجود دارد.
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روش پژوهش
این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی و از گروه همبستگی و میباشد که
در آن به پیشبینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر بر اساس نمره ذهن آگاهی ،هیجانات منفی
میپردازد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر در سال  31میباشد .طبق آمار دریافتی
از کارشناس برنامهوبودجه مدیریت تعداد  0518در شاخههای تحصیلی مشغول به تحصیل میباشند .برای انتخاب نمونه آماری از
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه ،از مدارس پسران و دخترانه از فرمول

NZ (α / z 2 ) 2 σ 2
زیر
( N − 1)d 2 + Z 2σ 2

= Nاستفادهشده است .با توجه به پژوهشهای صورت گرفته واریانس سؤالات برابر 59/55

= Sدر نظر گرفتهشده است .بهاینترتیب با توجه به خطای نمونهگیری  d=/5و  z�/2=1/96و سطح اطمینان  31درصد ،تعداد
نمونه موردنظر  537نفر تعیین شد .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسشنامه ذهن آگاهی :این مقیاس یک آزمون  51سؤالی است که براون )2889( 5آن را بهمنظور سنجش سطح هشیاری و توجه
نسبت به رویدادها و تجارب جاری زندگی طراحی کردند .سؤالهای آزمون سازه ذهن آگاهی ر ا در مقیاس  1درجهای لیکرت
از نمره یک برای «تقریب ًا همیشه» تا نمره  1برای «تقریب ًا هرگز» میسنجد (براون .)2889 ،این مقیاس یک نمره کلی برای ذهن
آگاهی به دست میدهد که دامنه آن از  51تا  38متغیر بوده ،نمره بالاتر نشا ن دهنده ذهن آگاهی بیشتر است .همسانی درونی
سؤالهای آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از  8/08تا  8/07گزارششده است (لیندا و همکاران .)2881،2ضریب پایایی
بازآزمایی این مقیاس نیز در فاصله زمانی یکماهه ثابت گزارششده است (رایان و براون .)2889 ،آلفای کرونباخ برای پرسش
های نسخه فارسی این مقیاس در مورد یک نمونه  729نفری  8/05محاسبهشده است (قربانی ،واتسون و وتینگتون.)2883 ،9
پرسشنامه خودکارآمدی :این پرسشنامه توسط شرر و همکارانش در سال  5302ساخته شد و دارای  29ماده است که  57ماده آن
مربوط به خودکارآمدی عمومی و  1ماده دیگر مربوط به تجارب خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعی است (نجفی و فولادچنگ،
 .)5901در پژوهش حاضر از مقیاس  57ماده ای استفاده خواهد شد .پرسشنامه خودکارآمدی عقاید فرد مربوط به تواناییاش برای
غلبه بر موقعیتهای مختلف را اندازهگیری میکند .این پرسشنامه بر پایه مقیاس پنج رتبهای لیکرت تنظیمشده است .نمرات بالا
نشاندهنده احساس خودکارآمدی بالا در فرد است .شرر و همکارانش ( )5302آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  8/01به دست آوردند
و برای سنجش اعتبار سازه مقیاس خودکارآمدی از همبستگی آن با مقیاس کنترل درونی -بیرونی راتر ،خرده مقیاس  I-Eگویین لا
و بیتی در  ،5313مقیاس درجه قابلیت اجتماعی مارلو و کراو در  5314استفاده کردند (به نقل از نجفی و فولادچنگ .)5901 ،کرامتی

1

-Brown etal
-Linda etal
3
-Watson & Weathington
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پیشبینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر بر اساس نمره ذهن آگاهی و هیجانات منفی

( )5900آلفای کرونباخ آن را در نمونه های ایرانی  8/01بدست آورد .نجفی و فولادچنگ ( )5901نیز آلفای کرونباخ این پرسشنامه
را  /08گزارش کردند.
پرسشنامه هیجانات منفی (نئو) :ین پرسشنامه برای سنجش و اندازهگیری  1عامل اصلی شخصیت که عبارتند از :نوروتیسم)، (N
برونگرایی ) ،)Eانعطاف پذیری) ، (Oدلپذیر بودن (A)،و با وجدان بودن () Cدر سال  5303توسط کوستا و مک کری 5ساخته
شده است و هر عامل نیز شامل  1خرده آزمون می باشد .در این پژوهش ،از مقیاس Nبرای اندازه گیری هیجانهای منفی که شامل
اضطراب ،افسردگی ،خشم و خصومت استفاده خواهد شد .مک کری و کوستا پایایی پرسشنامه را از طریق ضریب آلفا برای مقیاس
های اصلی از  /11تا  /07گزارش کرده اند .همچنین ،حق شناس در پژوهشی در زمینة هنجاریابی این پرسشنامه در ایران ضریب
آلفا  /09همبستگی آزمون مجدد  /14را گزارش کرده است .اعتبار این پرسشنامه نیز ازطریق ضریب همبستگی بین گزارش های
شخصی افراد (فرم  )sو ارزیابی مشاهده گر (فرم  )Rبرای مقیاس های اصلی از  /41تا  /14گزارش شده است (حق شناس)5900 ،
جدول  .1پایایی پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش فوق

متغیر

ذهن آگاهی

خودکارآمدی

هیجانات منفی (نئو)

ضریب پایایی

%35

%03

%01

یافته های پژوهش
 بین ذهن آگاهی ،هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر رابطه وجود دارد.نتایج رگرسیون در جدول  2حاکی از آن است که متغیرهای پیش بین ذهن آگاهی ،هیجانات منفی روی هم رفته  8/00درصد
تغییرات خودکار آمدی تحصیلی را تبیین میکنند .نتایج تحلیل تغییرات برای بررسی معنیداری بودن مدل پیش بینی کنندهی نمره
کل خودکار آمدی تحصیلی نشان میدهد که ضرایب متغیرهای پیش بین معنی است ( .) F)53/710( P=0/001جدول  2نتایج
تحلیل رگرسیون ذهن آگاهی ،هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان را نشان میدهد.
جدول  .2تحلیل رگرسیون ذهن آگاهی ،هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی

رگرسیون

70294/419

5

97/114

53/711

8/888

باقیمانده

7194/114

531

1/117

کل

01013/587

537

-Costa & McCrea
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R

مجذور R

8/00

8/079

مجذور  Rاصلاح

بهراد و همکار

خطای برآورد

شده
8/419

5/539

اطلاعات به دست آمده در مورد رابطه ذهن آگاهی ،هیجانات منفی بر خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان در جدول  2آمده است،
نشان می دهد که متغیرهای پیش بین به صورت جداگانه ذهن آگاهی  P=0/000و هیجانات منفی  P=0/000قدرت پیش بینی
معنی داری خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان را دارا هستند .از بین متغیرهای مذکور قدرت پیش بینی ذهن آگاهی با (ضریب
استاندارد  )/49بیشتر از هیجانات منفی است .جدول  9نتایج تحلیل رگرسیون ذهن آگاهی ،هیجانات منفی بر خودکار آمدی تحصیلی
دانش آموزان را نشان می دهد.
جدول  .3ضرایب مربوط به ذهن آگاهی ،هیجانات منفی بر خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان

ضرایب استاندارد نشده
B

خطای

عدد ثابت

2/942

8/540

مدل
5

ضرایب استاندارد

t

سطح معنی
داری

Beta
58/412

8/888

دهن آگاهی

8/829

8/855

8/497

9/290

8/888

هیجانات منفی

8/893

8/859

8/272

2/491

8/888

 -2بین ذهن آگاهی و خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر رابطه وجود دارد.
چنان که در جدول  4مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی  8/41و سطح معنی داری برابر  8/85می باشد .پس فرض صفر رد
می شود؛ بنابراین ،می توان گفت بین دو متغیر مذکور رابطه وجود دارد.
جدول  .4نتایج ضریب هبستگی پیرسون

متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

تعداد

ذهن آگاهی و خودکار آمدی

8/41

8/85

537

 -9بین هیجانات منفی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر رابطه وجود دارد .چنان که در جدول
 1مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی  -8/94و سطح معنی داری برابر  8/85می باشد .پس فرض صفر رد می شود؛ بنابراین،
می توان گفت بین دو متغیر مذکور رابطه منفی وجود دارد.

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره دوم ،شماره دوازدهم ،مهرماه 1931

7

بهراد و همکار
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جدول  .4نتایج ضریب هبستگی پیرسون

متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

تعداد

ذهن آگاهی و خودکار آمدی

-8/94

8/884

537

بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی ،هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان ازلحاظ آماری معنادار است؛ بنابراین
میتوان اظهار داشت که ذهن آگاهی ،هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان پیشبینی میکنند .این نتایج با یافتههای
تحقیقات اکبری بورنگ ( ،)5932حکمتی نژاد ( ،)5935دادستان ( ،)5934حافظی ،افتخار و شجاعی ( )5932هماهنگ و همسو
استآنها در بررسیهای خود به این نتیجه دست یافتهاند از متغیرهای تاثیر گذار بر خودکارآمدی ذهن آگاهی ،هیجانات منفی میباشد.
لانگ وکلانسی( ،)2852گویتز ،لوزیسکا و شوارتز ( ،)2852موریس ،)2851( 5جوینر 2و همکاران ( ،)2859آیزرمن و رید)2852( 9
و مولتون ،براون و لنت ( )2852نشان دادهاند که خود کارآمدی بر ذهن آگاهی تأثیرگذار است ،هماهنگی دارد .دانش آموزانی که
دارای خودکارآمدی تحصیلی بالایی هستند ،بیشتر میکوشند و بیشتر موفق میشوند .نسبت به دانش آموزانی که دارای خودکارآمدی
تحصیلی آنها پایین است ،پشتکار بیشتری از خود نشان میدهند و در تکالیف چالش انگیز مانند تلاش برای متقاعدکردن دیگران بهتر
عمل میکنند براساس نتایج جدول ،ضریب همبستگی پیرسون ،به میزان  41درصد ،استخراج و با توجه به اینکه سطح معناداری
خطای آزمون برای سطح اطمینان  31کمتر از  8/81صدم است رابطه معنی داری بین ذهن آگاهیبا خودکار آمدی تحصیلی ،به اثبات
رسید؛ بنابراین میتوان گفت که ذهن آگاهیبرخودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان ،تاثیر دارد .این نتایج با یافتههای چینگ و

چوان4

( ،)2852زانگ ،)2852( 1نیو و لیو )2859( 1هماهنگی دارد آنها در بررسی های خود به این نتیجه دست یافتهاند که بین ذهن
آگاهیبرخودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد .همچنین با نتایج پژوهش کرامتی ،هادی ( ،)5900نریمانی،
( ،)5939کریم زاده و نیکچهره ( )5939همسوست .نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که بین ذهن آگاهی و خودکار آمدی
تحصیلی همبستگی وجود دارد .همچنین براساس نتایج ،ضریب همبستگی پیرسون ،به میزان  -8/94درصد ،استخراج و با توجه به
اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  31کمتر از  8/81صدم است رابطه منفی معنی داری بین هیجانات منفی با
خودکار آمدی تحصیلی ،به اثبات رسید؛ بنابراین میتوان گفت که هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان ،تاثیر منفی
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4
- Ching & Chan
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دارد .این نتایج با یافتههای تحقیق نیاکرویی ( ،)5932نجفی و فولادچنگ ،)5901( ،قمی ( ،)5934کریمی ( ،)5903اکبری بورنگ
( ،)5932لانگ وکلانسی ،)2852( 5کامایا ،)2888( 2باتاستینی ،)2852( 9کافین ( )2855و هندرسون و همکاران )2852( 4هماهنگی
دارد .یافته ها به دست آمده به این صورت بود که بین هیجانات منفی و خود کارآمدی تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد .به
طور کلی پژوهشها نشان میدهد که هیجانات منفی تأثیرات منفی روی خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی
آنان دارد .براساس یافته های حاصل از این پژوهش پیشنهاد میشود اجرای این تحقیق با دامنه سنی گستردهتر به منظور مطالعه تاثیر
متغیرهای دیگر بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان انجام گیرد .به پژوهشگران پیشنهاد میگردد این پژوهش بر روی جامعة
بزرگتری نیز این تحقیق صورت پذیرد تا یافتههای آن با نتایج این پژوهش مقایسه و زمینه مناسبی برای تعمیم یافتههای پژوهش
حاضر فراهم گردد .از محدودیتهای مرتبط با اجرای پژوهش میتوان به عدم امکان کنترل تأثیر برخی از متغیرهای مداخلهگر مانند
ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها اشاره کرد.

منابع
•

اکبری بورنگ ،محمدرضا ( )5932بررسی رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب وخودکارآمدی دانشجویان کارشناسی
دانشگاه اراک پایان نامهی کارشناسی ارشد.

•

پروین ،ل ،ای ( .)5939روانشناسی شخصیت ،ترجمة پروین کدیور و محمد جعفرجوادی ،تهران :رشد.

•

حافظی ،فریبا؛ افتخار ،زهرا و شجاعی ،رضا ( .)5932رابطه هوش هیجانی و استرس با خود کارآمدی در کارکنان شرکت
پالایش گاز بید بلند ،یافتههای نو در روانشناسی)53(1 ،

•

حق شناس ،حسن ( .)5900هنجاریابی شخصیتی نئو ،فرم تجدید نظر شده .فصلنامة اندیشه رفتار ،سال چهارم ،شمارة 4

•

حکمتی نژاد ،اقبال ( .)5935بررسی تعامل جنسیت با خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی
پایان نامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.

•

دادستان ،پریرخ ( .)5934تنیدگی یا استرس به عنوان بیماری جدید تمدن ،تهران :انتشارات رشد

•

سیدآبادی ،فهیمه ( .)5904تاثیر اشتغال زنان برخودکارآمدی ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

•

سیف ،علی اکبر ( .)5932روا نشناسی پرورشی (روا نشناسی یادگیری و آموزش) چاپ پنجم ،تهران :انتشارات آگاه.

1- Lang & Clance
2
- Kamya
3
- Battistini
4
- Handerson
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قمی ،مهین ( .)5934بررسی رابطه بین هوشهای چندگانه گاردنر با اضطراب و خودکارآمدی در میان دانشجویان
دانشکده ی روا نشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

•

کاویانی ،حسین؛ حاتمی ،نادر ( .)5932اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی افراد افسرده ،تازههای
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Prediction of Academic Self-Efficacy of the Secondary School Students in The City of
Meshgin Based on the Mindfulness and Negative Emotions Score
Hamdollah Behrad, Aida Abdollahzadeh Jeddi
Abstract
The purpose of this study was to predict the students�academic self-efficacy in the secondary
school of Mashghin city based on the score of mindfulness and negative emotions. This study is a
descriptive-correlational research. The statistical population consisted of all secondary school
students in Meshgin city in 2016 (N = 8160) among whom 131 males and 65 females were selected
by multi-stage cluster sampling method. The Morgan formula was used to determine the sample
size. To collect data, standard questionnaires of Brown's Mindfulness Questionnaire, General
Sherer Self-efficacy Scale and Negative Thoughts (NEO) were used. The data were analyzed using
Multivariate Regression and Correlation Coefficient Test. The results showed that mindfulness
and negative emotions can significantly predict the student's academic self-efficacy. There is a
meaningful relationship between the mindfulness of knowledge and the academic self-efficacy of
students. Negative emotions have a significant negative correlation with the academic self-efficacy
of students. By increasing the negative emotions, the academic self-efficacy of students is reduced.
Keyword: Self-efficacy, Mindfulness, Negative Emotions, Students
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