
 

 4931 بهار اول / آموزش پژوهی/ شماره       

 و وضعیت تحصیلی در چارچوب یآگاهذهن رابطه

 دبیرستانی پایه سوم شهر شیراز آموزاندانشنقش جنسیت بین 

 2احمد ولیخانی / 1مهدی رضا سرافراز

 

 چکیده

آن  یهامؤلفهو  یآگاهذهندر  آموزاندانشحاضر ابتدا بررسی تفاوت جنسیتی  یمطالعههدف از 

در چارچوب  آموزاندانشآن با وضعیت تحصیلی  یهامؤلفهو  یآگاهذهن یرابطهبود. ثانیاً، بررسی 

دانش 282تعداد  ایچندمرحله یاخوشه یریگنمونه صورتبهنقش جنسیت بوده است. بدین منظور 

پاسخ  ساختهمحققکنتاکی و  یآگاهذهن یهاپرسشنامه= پسر( انتخاب و به 142دختر و  =142) آموز

قرار  وتحلیلتجزیهواریانس و رگرسیون مورد  هاییلتحلاز  یامجموعهبا استفاده از  هادادهگفتند. 

وجود ندارد، امّا  یآگاهذهنگرفت. نتایج نشان داد بین دختران و پسران تفاوت معناداری در میزان 

تفاوت معنادار یافت شد. نتایج دیگر  یآگاهذهنعمل با آگاهی و پذیرش  یهامؤلفهبین آنان در 

عمل با آگاهی )مثبت( و پذیرش )منفی( توانستند  یهامؤلفه)مثبت( و  یآگاهذهننشان داد که 

نمایند. بعالوه، میزان معدل دختران  بینییشپ شناختییتجمعرا فرای متغیرهای  آموزاندانشمعدل 

عمل با آگاهی  یهامؤلفه، کهدرحالیشد.  بینییشپعمل با آگاهی )مثبت(  یمؤلفه یوسیلهبهتنها 

 کردند. بینییشپ)مثبت( و پذیرش )منفی( میزان معدل در پسران را 

 ، جنسیت.آموزدانش، وضعیت تحصیلی، یآگاهذهن: هاکلیدواژه

 

                                                           
 استادیار بخش روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز،دکتری تخصصی روانشناسی سالمت و  1

mehdis332@gmail.com. 

 بالینی، دانشگاه شیراز. نویسنده مسئول مقاله،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی  2

ahmad_valikhani88@yahoo.com. 

mailto:mehdis332@gmail.com


42 

 4931آموزش پژوهی/ شماره اول / بهار 

 

 

 

 مقدمه

هر نظام آموزشی باشد و افت تحصیلی عالوه  یهادغدغه ینترمهمموفقیت تحصیلی باید از 

روانی و اجتماعی دانشجویان را با آسیب مواجه کند  ازنظر تواندیمبر اتالف هزینه، زمان و انرژی 

پیشرفت تحصیلی تنها از عوامل یادگیری و  کهازآنجایی(. 1932)محتشمی، فرقدانی و گنجی، 

و  1فردی و روانی نیز اهمیت دارند )دی فابیو، بلکه مسائل درون پذیردینمآموزشگاهی تأثیر 

انشدمزیت تحصیلی برای  تنهانه(، شناسایی عوامل روانی پیشرفت تحصیلی 2223، 2پاالزسکی

در سالمت روانی و بهزیستی آنان نیز مشاهده کرد.  توانیمآن را  فوایدرا در پی دارد، بلکه  آموزان

نبهجکارکرد آن را در  توانیمجه به ماهیت این مفهوم است که با تو یآگاهذهنیکی از این عوامل 

( مشاهده 2212و همکاران،  9)میکلجان وپرورشآموزشمختلف زندگی از پزشکی گرفته تا  یها

 کرد.

معنوی و دینی شامل  یهاسنتاز  یاگستردهمفهومی باستانی است که در دامنه  یآگاهذهن

 شدهیدهدهنرهای رزمی، یوگا، تای چی، بودیسم، تائیسم، هندوئیسم، یهودیت، اسالم و مسیحیت 

را دریافته و شروع به شناسایی مزایای  یآگاهذهناخیر روانشناسی غربی اهمیت  یدههاست. در 

متفاوت  هاییوهشبه  یآگاهذهن(. 2223، 4کرده است )هریس یآگاهذهنزیادی از آموزش 

. تأکیددارند، گشودگی و کنجکاوی یرپذانعطافاساساً بر توجه  هاآن، امّا همه شودیمتعریف 

فرایند آگاهی نه  یآگاهذهن: نخست، کندیمسه نکته مهم را بیان  یآگاهذهنتعریف مذکور از 

هنذ ؛ و سوم:شودیمفکر کردن است؛ دوم، ذهن آگاهی نگرش گشودگی و کنجکاوی را شامل 

مدل ( به ارائه 2224) 5بیشاپ و همکاران(. 2223ذهن را دربر دارد )هریس،  یریپذانعطاف یآگاه

دارد. نخستین جزء خود  یآگاهذهندر تعریف  مهمیپرداختند که نقش  یآگاهذهناز  دوجزئی

 تا تشخیص و شناخت کندیم. این جزء فرد را در تجربه آنی حفظ شودیمتوجه را شامل  یدهنظم

                                                           
1- Di Fabio  
2- Palazzeschi 
3- Meiklejohn 
4- Harris  
5- Bishop & et al. 
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خاص به سمت تجارب  یریگجهترویدادهای روانی در لحظه را افزایش دهد. دومین جزء اتخاذ 

 .شودیمکنجکاوی، گشودگی و پذیرش مشخص  وسیلهبهکه  یریگجهتدر لحظه حاضر است، 

 بندیتقسیمبهزیستی، روانی و درمانی  یحوزهرا در سه  یآگاهذهن( مزایای 2212) 1تامپسون

زایش مزایای روانی شامل اف کهدرحالی. بهزیستی شامل داشتن انرژی با لذت بیشتر است، کندمی

از قبیل افسردگی، اضطراب،  هاییحوزهثبات و فهم فرد از ذهن است. مزایای درمانی در 

 بااهمیت ایپدیده عنوانبهفزاینده  طوربه آگاهیذهناست. مزیت  شدهدیدهاسکیزوفرنی و درد 

کرد ، کار و عملشناختیروانکارکردی برای نتایج گوناگونی چون سالمت جسمی، بهزیستی 

مزیت دیگری نیز دارد که  یآگاهذهن (،2224، 9و رایان 2است )بروان شدهشناختهورزشی و روابط 

 4که سیگل طورهماننباید مورد غفلت قرار گیرد: مزیت آن در عملکرد و پیشرفت تحصیلی. 

در دنیای غرب  آگاهیذهنبه  ایفزایندهدر طول چندین سال گذشته توجه  کندیمبیان  (2222)

وجود داشته است. این توجه در تعداد زیادی از ابعاد زندگی روزمره، از زندگی شخصی ما تا 

 تجربیات کودکان در مدرسه و بیماران در درمان بوده است.

ات صورت گرفته است. این تحقیق متفاوتیی و محیط آموزشی تحقیقات آگاهذهن مورددر 

اجتماعی  هایمهارت(، 2212، 6و بروان 5تأثیر تمارین ذهن آگاهی را بر روی آمادگی مدرسه )بیگل

و نیدیچ،  12و پیشرفت تحصیلی )نیدیچ (2228، 3و پترسون 8، هاچینز2مرتبط به مدرسه )بیوچمین

روش که  اندداده. دیگر تحقیقات نشان اندداده( را نشان 2228، 19و النگر 12، پیرسون11؛ آنجلین1383

ش ابراز وجود و اضطراب ی، افزایآگاهذهنبر بهبود  یآگاهذهنبر  یاهش استرس مبتنکآموزش 

                                                           
1- Thompson 
2- Brown 
3- Ryan 
4- Siegel 
5- Biegel 
6- Brown 
7- Beauchemin 
8- Hutchins 
9- Patterson 
10- Nidich 
11- Anglin 
12- Pirson 
13- Langer 
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 در یآگاهذهن آموزش(. همچنین، 1931چمرکوهی و محمد امینی،  پورگلامتحان مؤثر است )

آنان تأثیر مثبت دارد )مبلیان، گرجی و  عملکرد بهبود و آموزاندانش تحصیلی یانگیزه افزایش

بر پیشرفت دانشجویان تأثیر  یآگاهذهننشان داده شد که  یامطالعهدر  (.1932سدرپوشان، 

معناداری بیشتر  طوربهباال  یآگاهذهن، پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارای کهیطوربه. گذاردیم

(. تحقیقات 1932پایینی دارند )محتشمی، فرقدانی و گنجی،  یآگاهذهناز دانشجویانی است که 

ؤلفهمدانشجویان رابطه معنادار امّا ضعیف دارد؛ از  ترمپایان نمرهبا  یآگاهذهنکه  انددادهدیگر نشان 

مثبت معنادار پیشرفت تحصیلی  کننده بینییشپ، عمل با آگاهی و قضاوت نکردن یآگاهذهن یها

رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی داشت؛ همچنین تحقیقات  یگرمشاهده یؤلفهم، کهدرحالیبودند؛ 

سایر  و خودکارآمدیبر استرس،  اثرگذاریاز طریق  غیرمستقیم طوربه یآگاهذهنکه  انددادهنشان 

  (.2219، 1)نگاه کنید به تودورکزوک دهدیمرا تحت تأثیر قرار  آموزاندانشمتغیرها، پیشرفت 

مطالعه در رابطه با  14مروری خود که به بررسی  یمقاله( در 2212میکلجان و همکاران )

، به پرداختندمیجمعی  طوربه آموزاندانشبه  آگاهیذهنمستقیم به آموزش  طوربهکه  هاییبرنامه

را  شناختیرواناز مزایای شناختی، اجتماعی و  ایدامنه آگاهیذهناین نتیجه رسیدند که آموزش 

وجه، کاری، ت یحافظهابتدایی و هم دبیرستانی دارد. این مزایا شامل بهبود در  آموزاندانشهم برای 

هستند و همچنین بهبودهای  نفسعزتاجتماعی، تنظیم هیجانی و  هایمهارتتحصیلی،  هایمهارت

، ینباوجودا .را نشان دادند را در خلق و کاهش اضطراب، استرس و خستگی دهیگزارشخود 

با معدل و خودکارآمدی  یآگاهذهنمعناداری بین  یرابطهتحقیقات اندکی نیز وجود دارند که 

، 2با استرس تحصیلی رابطه معنادار دارد )براسچ یآگاهذهنتحصیلی نیافتند، امّا نشان دادند که 

2211.) 

نتایج  است. تأییدشدهنیز  شناختیعصبمطالعات  یپایهبر  آگاهیذهنمزایای تمرین 

توجهی و هیجانی را  دهینظمخود  تواندمیمداوم  آگاهیذهنکه تمرین  دهندمیمطالعات نشان 

دیگر از تحقیقات بر  دریکی (.2212میکلجان و همکاران، را بهبود بخشد ) پذیریانعطافافزایش و 

تغییرات در ماده با  آگاهیذهنتصویربرداری از مغز نشان داده شد که تمرین  هایروشاساس 

                                                           
1- Teodorczuk 
2- Brausch 
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-خاکستری در مغز مرتبط است که آن در فرایندهای یادگیری و حافظه، تنظیم هیجانی و فرایند خود

 (.2211، 1ارجاعی نقش دارد )هولزل

تا حدی سودمندی آن  وپرورشآموزشدر رابطه با  یآگاهذهنادبیات پژوهشی  درمجموع

رابطهباشد از  یاگمشده یحلقه بیندرایننقش جنسیت  رسدیم، به نظر باوجوداین، انددادهرا نشان 

حاضر ابتدا بررسی تفاوت  یمطالعهتحصیلی. بنابراین، هدف از  موفقیتو  یآگاهذهنبین  ی

مؤلفهو  یآگاهذهن یرابطهآن بود. ثانیاً، بررسی  یهامؤلفهو  یآگاهذهندر  آموزاندانشجنسیتی 

، در روازاین. شدیمدر چارچوب نقش جنسیت را شامل  زانآمودانشآن با وضعیت تحصیلی  یها

 زیر دنبال شدند: یهاسؤالحاضر  یمطالعه

 آن تفاوت معنادار وجود دارد؟ یهامؤلفهو  یآگاهذهنآیا بین دختران و پسران در میزان  -1

دانشمیزان معدل  شناختییعتجمفرای متغیرهای  توانندیمآن  یهامؤلفهو  یآگاهذهنآیا  -2

 نمایند؟ بینییشپرا  آموزان

بین دختران و پسران تفاوت معنادار  یآگاهذهن یهامؤلفهمیزان معدل بر اساس  بینییشپآیا در  -9

 وجود دارد؟
 

 روش پژوهش

 و روش کار کنندگانشرکت

 آموزاندانشآماری پژوهش، شامل تمامی  جامعهحاضر از نوع همبستگی بود.  یمطالعه

نفر دختر و  142) آموزدانشنفر  282سوم( شهر شیراز بودند. تعداد  یپایهدختر و پسر دبیرستانی )

انتخاب شدند. میانگین سنی دختران  ایچندمرحله یاخوشه یریگنمونهنفر پسر( با استفاده از  142

 بود.  52/2رد با انحراف استاندا 83/16و میانگین سنی پسران  69/2با انحراف استاندارد  84/16

انجام گرفت که محقق پس از کسب مجوزهای الزم از  صورتبدینمطالعه 

هر ش یچهارگانهتصادفی دو منطقه )یک و سه( از مناطق  طوربهکل شهر شیراز  وپرورشآموزش

دخترانه و  هاییرستاندبهمان مناطق، لیست تمامی  وپرورشآموزششیراز را انتخاب و با مراجعه به 

تصادفی چهار مدرسه را انتخاب )دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه(  طوربهرا تهیّه و  پسرانه

                                                           
1- Hölzel 
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سوم تهیّه و از هر مدرسه  یپایه یهاکالسکرد. سپس با حضور در مدارس مذکور لیست تمامی 

و پس از توضیحات کافی در رابطه  هاکالسمحقق با حضور در سر  بعدازآنسه کالس انتخاب شد. 

قرار گرفت و با دادن وقت کافی به آنان خواسته شد  آموزاندانشدر اختیار  هاپرسشنامهبا تحقیق، 

 را تکمیل کنند. هاپرسشنامهدقت  درنهایتکه 
 

 ابزارهای تحقیق

از قبیل  شناختییتجمعجهت تهیّه اطالعات  یاپرسشنامه: پرسشنامه محقق ساخته

معیاری از وضعیت تحصیلی آنان  عنوانبه آموزاندانشآوردن معدل  دستجنسیت و سن و به 

 محقق طراحی شد.  یوسیلهبه

خود  یپرسشنامهکنتاکی یک  یآگاهذهن: پرسشنامه کنتاکی یآگاهذهنپرسشنامه 

 یآگاهذهن یهامهارت( برای سنجش 2224) 9و آلن 2، اسمیت1است که توسط بیر یدهگزارش

 ایدرجهپنجگویه است که در یک مقیاس  93است. فرم کوتاه این پرسشنامه شامل  شدهساخته

، مشاهده= همیشه(، چهار عامل 5= اغلب اوقات و 4= گاهی اوقات، 9= بندرت، 2= هرگز، 1لیکرت )

 یهایاسمق. ضرایب آلفا برای هر یک از خرده سنجدیمتوصیف، عمل با آگاهی و پذیرش را 

بود. همچنین، این پرسشنامه با  82/2، و پذیرش 26/2، عمل با آگاهی 84/2، توصیف 31/2مشاهده 

روان رنجورخویی  هاییاسمقمقیاس توجه ذهن آگاهی، مقیاس فرا خلقی صفت رابطه مثبت و با 

که در ایران توسط دهقان منشادی، تقوی  یامطالعه( در 2224رابطه منفی نشان داد )بیر و همکاران، 

است،  گرفتهانجامدانشجو برای اعتبار و پایایی این پرسشنامه  226( بر روی 1931و دهقان منشادی )

درصد از واریانس کل  26/42عامل این پرسشنامه در کل  چهارنتایج تحلیل عوامل نشان داد که 

گزارش شد.  82/2آلفای کرونباخ این پرسشنامه ن آنا یمطالعهآزمون را تبیین کردند، همچنین در 

 آمد. دستبه  62/2حاضر نیز ضریب آلفای کل پرسشنامه  یمطالعهدر 

 

                                                           
1- Baer 
2- Smith 
3- Allen 
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 هایافته

 آن تفاوت معنادار وجود دارد؟ یهامؤلفهو  یآگاهذهنآیا بین دختران و پسران در میزان  -1

( از n= 142( و پسران )n= 142آن بین دختران ) یهامؤلفهو  یآگاهذهنمقایسه  منظوربه

آزمون تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( استفاده شد. نتایج آزمون باکس نشان داد که ماتریس 

(. همچنین، p ،512/2 =F= 392/2تفاوت معنادار ندارد ) هاگروهکوواریانس متغیرهای وابسته بین 

 درنتیجهنشان ندادند.  هاگروهس متغیرهای وابسته بین لون تفاوت معنادار در واریان یهاآزمون

مانوا معنادار بود. این بدان معنا  چهارگانه یهاآزمونآزمون مانوا رعایت شد. نتایج  هایفرضپیش

، مثالعنوانبهاز متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود دارد ) دریکیحداقل  هاگروهاست که بین 

221/2 =p ،29/5 (=224 ،5)F ،316/2 ،واریانس  هاییلتحلاز  یامجموعه= المبدای ویلکز(. سپس

رفت. نتایج آزمون آنوا  کاربهمشخص کردن معناداری هر یک از متغیرها  منظوربه)آنوا(  راههیک

کلی تفاوت معنادار وجود نداشت. از بین  یآگاهذهننشان داد که بین دختران و پسران در میزان 

 p ،292/2= 229/2عمل با آگاهی ) یمؤلفهذهن آگاهی بین دختران و پسران در دو  یمؤلفهار چه

=2ŋ ،12/3 =F(  و پذیرش )211/2 =p ،229/2 =2ŋ ،58/6 =F .کهیطوربه( تفاوت معنادار بود ،

( در عمل با آگاهی SD ،22/29 =M= 44/5( نسبت به دختران )SD ،29/25 =M= 96/5پسران )

( نسبت SD ،22/99 =M= 82/9پذیرش، دختران ) یمؤلفهنمرات بیشتری را کسب کردند. ولی در 

 (. 1( از نمرات باالتری برخوردار بودند )جدول SD ،62/92 =M= 69/9به پسران )
 

 (n= 282آن در  بین دختران و پسران ) هایمؤلفهی و آگاهذهنیسه مقا. نتایج آزمون تحلیل واریانس برای 1جدول 

یاسمقخرده   P توان آزمون F df ŋ انحراف معیار میانگین هاگروه ها

ذهن یآگاه  
28/129 دختر  35/12  

484/2  1 222/2  122/2  482/2  
22/122 پسر  69/12  

 مشاهده
35/13 دختر  55/4  

55/1  1 226/2  292/2  214/2  
92/13 پسر  12/4  

 توصیف
55/92 دختر  41/5  

88/2  1 229/2  155/2  943/2  
32/91 پسر  83/5  

 عمل با آگاهی
22/29 دختر  44/5  

12/3  1 292/2  855/2  229/2  
29/25 پسر  96/5  

 پذیرش
22/99 دختر  82/9  

58/6  1 229/2  225/2  211/2  
62/92 پسر  69/9  
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تفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون اس موردمطالعهبررسی رابطه بین متغیرهای  منظوربه

معنادار )منفی( داشت.  یرابطه( p ،12/2- =r<25/2شد. نتایج آن نشان داد که سن تنها با معدل )

 p<25/2توصیف ) هایمؤلفه( آنان و با p ،15/2 =r<25/2) آگاهیذهنبا  آموزاندانشمیزان معدل 

،12/2 =r( و عمل با آگاهی  )221/2>p ،29/2 =r )هایمؤلفهمعنادار و مثبت داشت، امّا با  یرابطه 

معنادار نشان نداد )جدول  یرابطه( p ،23/2- =r>25/2( و پذیرش )p ،29/2- =r>25/2مشاهده )

2.) 

 . نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای موردمطالعه2جدول 

 *p،***21/2>p** ،25/2>p<221/2توجه:            

دانشمیزان معدل  شناختییعتجمفرای متغیرهای  توانندیمآن  یهامؤلفهو  یآگاهذهنآیا  -2

 نمایند؟ بینییشپرا  آموزان

جمیعتفرای متغیرهای  توانندمیآن  هایمؤلفهو  آگاهیذهنبررسی اینکه آیا  منظوربه

با  مراتبیسلسلهجداگانه از تحلیل رگرسیون  طوربهکنند  بینیپیشرا  آموزاندانش، معدل شناختی

است. بدین  شدهدادهنشان  9کنترل متغیرهای جنسیت و سن استفاده شد. خالصه نتایج در جدول 

درصد از واریانس  1منظور ابتدا جنسیت و سن وارد مدل شدند، نتایج نشان داد که هر دو تقریباً 

 2 6 5 4 9 2 1 متغیرها

       - سن -1

      - -12/2* معدل -2

ذهن -9

 آگاهی
26/2- *15/2 -     

    - 52/2*** -29/2 21/2 مشاهده -4

   - 11/2 21/2*** 12/2* -25/2 توصیف -5

عمل با  -6

 آگاهی
22/2 ***29/2 ***65/2 26/2 ***96/2 -  

 - 26/2 26/2*** 26/2*** 54/2*** -23/2 -28/2 پذیرش -2
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(. در p ،11/2 =F>25/2نشان داد که مدل معنادار نیست ) Fن متغیر معدل را تبیین کردند، امّا آزمو

درصد از واریانس میزان  2معنادار نزدیک به  طوربهوارد مدل شد که توانست  آگاهیذهنگام دوم 

 آگاهیذهن(. نتایج آزمون بتا نیز نشان داد که p ،14/4 =F<25/2را تبیین کند ) آموزاندانشمعدل 

 (. p ،12/2 = β=249/2کند ) بینیپیشاز واریانس متغیر معدل را  12/2معنادار و مثبت  طوربه

دانشمیزان معدل  بینیپیشبرای  گامبهگامبه روش  مراتبیسلسلهنتایج تحلیل رگرسیون 

عمل با آگاهی و پذیرش وارد  هایمؤلفهنشان داد که تنها  آگاهیذهن هایمؤلفهاز روی  آموزان

عمل با  هایمؤلفهبه علت نداشتن اثر معنادار از مدل حذف شدند. در کل  هامؤلفهمدل شدند و باقی 

 p<221/2درصد از واریانس متغیر معدل را تبیین کنند ) 3معنادار توانستند  طوربهآگاهی و پذیرش 

،62/12 =r 221/2معنادار و مثبت ) طوربه(. همچنین نتایج نشان داد که عمل با آگاهی>p ،22/2 = 
βطوربهرش ( و پذی ( 212/2جالب، معنادار و منفی=p ،15/2- = β متغیر معدل را )کردند.  بینیپیش 

 های آنآگاهی و مؤلفهوسیله ذهنبینی معدل به ترتیب بهمراتبی برای پیش. خالصه نتایج دو تحلیل رگرسیون سلسله9جدول 

 ΔF کل β p 2ΔR 2R  مراحل تحلیل
 11/2 21/2 21/2    1گام  1

    332/2 22/2 جنسیت  

    241/2 -12/2 سن  

 14/4* 29/2 22/2    2گام  

    399/2 22/2 جنسیت  

    259/2 -11/2 سن  

    249/2 12/2 آگاهیذهن  

        

 62/12*** 12/2 23/2    2گام  2

    222/2 -22/2 جنسیت  

    221/2 -19/2 سن  

  
عمل با 

 آگاهی
22/2 2221/2    

    212/2 -15/2 پذیرش  
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بین دختران و پسران تفاوت معنادار  یآگاهذهن یهامؤلفهمیزان معدل بر اساس  بینییشپآیا در  -9

 وجود دارد؟

 آموزاندانشو میزان معدل  آگاهیذهن هایمؤلفهبین  یرابطهبرای بررسی نقش جنسیت در 

 یوسیلهبه آموزاندانشمعدل  بینیپیش منظوربه گامبهگاماز آزمون رگرسیون چندگانه به روش 

جداگانه برای دختران و پسران استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون  طوربه آگاهیذهن هایمؤلفه

درصد از  6معنادار توانست  طوربهعمل با آگاهی  یمؤلفهچندگانه برای دختران نشان داد که تنها 

 229/2مثبت معنادار ) طوربهنیز آن را  24/2(، و p ،36/8 =F= 229/2واریانس میزان معدل را تبیین )

=p ،24/2  =β )نماید. بینیپیش 

عمل با  هایمؤلفههمچنین، نتایج آزمون رگرسیون چندگانه در پسران نیز نشان داد که 

پسر را تبیین کردند  آموزاندانشدرصد از میزان معدل  3معنادار نزدیک به  طوربهآگاهی و پذیرش 

(221/2 =p ،21/2 =F عمل با آگاهی .)پیشاز واریانس متغیر معدل را  25/2معنادار و مثبت  طوربه

 طوربهاز واریانس معدل پسران را  18/2جالبی  طوربه( و پذیرش p ،25/2  =β= 222/2کرد ) بینی

 (. p ،18/2-  =β= 222/2کرد ) بینیپیشمنفی 

 آگاهیهای ذهنی مؤلفهوسیلهطور جداگانه بهبینی معدل دختران و پسران بهلیل رگرسیون چندگانه برای پیشنتایج تح. 4جدول 
 

 

 گیرینتیجهبحث و 

مؤلفهو  یآگاهذهندر  آموزاندانشحاضر ابتدا بررسی تفاوت جنسیتی  یمطالعههدف از 

در  آموزاندانشآن با وضعیت تحصیلی  یهامؤلفهو  یآگاهذهن رابطهآن بود. ثانیاً به بررسی  یها

 β p 2R F p بینمتغیرهای پیش تحلیل

 229/2 36/8 26/2    )دختران( 1

    229/2 24/2 عمل با آگاهی 

       

 221/2 21/2 23/2    )پسران( 2

    222/2 25/2 عمل با آگاهی 

    222/2 -18/2 پذیرش 
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فاوت حاضر نشان داد بین دختران و پسران ت یمطالعهچارچوب نقش جنسیتی آنان پرداخته شد. نتایج 

ذهنعمل با آگاهی و پذیرش  یهامؤلفهوجود نداشت، امّا بین آنان در  یآگاهذهنمعنادار در میزان 

عمل  یهاهمؤلف)مثبت( و  یآگاهذهنتفاوت معناداری یافت شد. نتایج دیگر نشان داد که  یآگاه

 شناختییتجمعرا فرای متغیرهای  آموزاندانشبا آگاهی )مثبت( و پذیرش )منفی( توانستند معدل 

 بینییشپعمل با آگاهی )مثبت(  یمؤلفه یوسیلهبهنمایند. بعالوه، میزان معدل دختران تنها  بینییشپ

یشپعمل با آگاهی )مثبت( و پذیرش )منفی( میزان معدل در پسران را  یمؤلفه، دو کهدرحالیشد. 

 کردند. بینی

تفاوت معنادار  آگاهیذهنحاضر نشان داد که بین دختران و پسران در میزان  یمطالعهنتایج 

تفاوت  آگاهیذهنعمل با آگاهی و پذیرش  هایمؤلفه، بین آنان در باوجوداینوجود نداشت. 

مرات پذیرش، دختران ن یمؤلفهعمل با آگاهی، پسران و در  یمؤلفهکه در  صورتبدینمعنادار بود. 

 دریکی. اندادهدرا در این زمینه نشان  ضدونقیضیبیشتری را کسب کردند. تحقیقات گذشته نتایج 

 آگاهیذهن هایمقیاساز خرده  یکهیچاز این تحقیقات نشان داده شد که بین مردان و زنان در 

 اندکرده(. برخی از  تحقیقات دیگر گزارش 2224معنادار وجود ندارد )بیر، اسمیت و آلن، تفاوت 

بیشتری نسبت به پسران دارند )عبدی، باباپور خیرالدین و صادری  آگاهیذهنکه دانشجویان دختر 

 ا، برخی از تحقیقات دیگر به این نتیجه رسیدند که پسران در مقایسه بکهدرحالی(. 1982اسکویی، 

 آمدهدستبه(. یک تبیین احتمالی برای نتیجه 2228، 1بیشتری را دارا هستند )بلنا آگاهیذهندختران 

 شودیماین باشد که مؤلفه پذیرش به دلیل اینکه بیشتر به احساسات مربوط  تواندمیاز مطالعه حاضر 

مؤلفه دختران  که در این هستند، منجر به این شود تراحساساتیدختران نسبت به پسران  کهازآنجاییو 

این مؤلفه  کهازآنجایینسبت به پسران نمره بیشتر کسب کنند. در رابطه با مؤلفه عمل با آگاهی 

 گفت مردان برای کارهایی توانمیتوجه به کار در حال انجام است، از دیدگاه تکاملی  دهندهنشان

ین یازمند توجه و هشیاری باالتر بود بدکه ن دادندمیکه در طول تاریخ )از قبیل شکار کردن( انجام 

تحقیقات  ،باوجوداینگونه در سیر تحول و تکامل خود عمل با آگاهی بیشتری را از خود نشان دادند. 

 آگاهیذهنبین  یرابطهکلی در  گیرینتیجهبیشتری در این زمینه نیاز است که بتوان دست به یک 

 و جنسیت زد.

                                                           
1- Belna 
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عمل با آگاهی و پذیرش آن  هایمؤلفهو  آگاهیذهننتایج دیگر این مطالعه نشان داد که 

که،  صورتبدیننمایند.  بینیپیشرا  آموزاندانشمعدل  شناختیجمعیتتوانستند فرای متغیرهای 

منفی بر معدل  طوربهجالب پذیرش  صورتبهمثبت و  طوربهعمل با آگاهی  یمؤلفهو  آگاهیذهن

بر  آگاهیذهنکه  انددادهبودند. اکثر تحقیقات پیشین در این زمینه نشان  تأثیرگذار آموزانشدان

؛ مبلیان، گرجی و 1932محتشمی، فرقدانی و گنجی، ) گذاردمیپیشرفت و عملکرد تحصیلی تأثیر 

بین  یارابطهتحقیقات اندکی وجود دارد که  هرچند(. 1383نیدیچ و نیدیچ، ؛ 1932سدرپوشان، 

 یمطالعه(. با توجه به نتایج 2211)براسچ،  اندیافتهن آموزاندانشو عملکرد تحصیلی  یآگاهذهن

بر عملکرد و  یآگاهذهنادعا کرد که  توانیمدر این زمینه  شدهانجامحاضر و دیگر تحقیقات 

با ایجاد  یآگاهذهنه تبیین کرد ک توانیماست. این یافته را بدین گونه  تأثیرگذارپیشرفت تحصیلی 

 یوهنح، امّا این تنها یک جنبه از کندیمآگاهی و تمرکز در فرد به مطالعه و درک مطالب کمک 

با افزایش سالمت روانی و بهزیستی  یآگاهذهنبر عملکرد تحصیلی است؛  یآگاهذهن اثرگذاری

تأثیر داشته  انآموزدانشنیز روی عملکرد تحصیلی  غیرمستقیم یگونهبه  تواندیم آموزاندانشدر 

ی با معدل منف طوربهمثبت و پذیرش  طوربهباشد. در رابطه با این نتایج که مؤلفه عمل با آگاهی 

 یهاؤلفهمعمل با آگاهی نسبت به  یمؤلفه کهازآنجاییگفت  توانیمرابطه داشتند،  آموزاندانش

رابطه آموزاندانشبا معدل  آگاهیذهنهمانند  دهدیمرا تشکیل  یآگاهذهناصلی  یهستهدیگر 

از مطالعات  دریکینشان داد.  آموزاندانشمنفی با معدل  رابطه، پذیرش باوجوداینمثبت داشت.  ی

معنادار و مثبت  کننده بینییشپعمل با آگاهی و قضاوت نکردن است که  شدهدادهپیشین نیز نشان 

 بطه منفی با پیشرفت تحصیلی داشترا یگرمشاهده یمؤلفه، کهدرحالیپیشرفت تحصیلی بودند؛ 

 ؤالساز پژوهش حاضر و مطالعات پیشین، دو  آمدهدستبه(. با توجه به نتایج 2219)تودورکزوک، 

دانشبا پیشرفت تحصیلی  یآگاهذهن یهامؤلفهمطرح کرد: نخست اینکه چرا برخی از  توانیمرا 

 آگاهیذهنمتفاوت  هایمؤلفهدر مطالعات مختلف، منفی دارند و ثانیاً اینکه چرا  یرابطه آموزان

در تفاوت فرهنگی  توانمیاخیر را  سؤال. پاسخ به انددادهمنفی با پیشرفت تحصیلی نشان  یرابطه

، درواقعیافت.  هامؤلفهدر کارکردهای هر یک از  توانمینخست را  سؤالکرد، و پاسخ  وجوجست

، رواینازاست.  هاآناجتناب و برچسب بد یا خوب زدن به  پذیرش به معنی توجه به رویدادها بدون

این احتمال را بیان کرد که ممکن است این قضاوت نکردن  توانمیپذیرش  یمؤلفهبا توجه به مفهوم 
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که از پذیرش باالیی  آموزانیدانشمنفی داشته باشد. یعنی  یرابطه آموزاندانشبا توانایی تحلیلی 

عملکرد  از تواندمی، که این خود گیرندفرامیبرخوردارند بدون تحلیل و استدالل مطالب درسی را 

و  یگیریپ، این تنها یک فرضیه است و باید در مطالعات آینده باوجوداینتحصیلی آنان بکاهد. 

 مستند شود.

 یمؤلفه یوسیلهبهدختر تنها  وزانآمدانشحاضر این بود که معدل  یمطالعهاز نتایج دیگر 

 هایمؤلفه یوسیلهبهپسر  آموزاندانش، معدل کهدرحالیشد؛  بینیپیشمثبت  طوربهعمل با آگاهی 

قرار گرفت. با توجه به نتایج  بینیپیشمنفی مورد  طوربهمثبت و پذیرش  طوربهعمل با آگاهی 

 ییوهشدر دختران و پسران به  تواندمیهی عمل با آگا یمؤلفهگفت که  توانمیپژوهش حاضر 

 یمؤلفهکند، امّا  بینیپیشیکسان و با توجه به مقدار بتاها تقریباً به میزان برابر معدل هر دو جنس را 

منفی بر میزان معدل آنان تأثیر دارد. این یافته را شاید بتوان  صورتبه همآنپذیرش تنها در پسران و 

تحلیلی و  است پسران نسبت به دختران از توانایی شدهمشخصتبیین کرد، با توجه به اینکه  گونهاین

. پذیرش نگرندمیپیرامون خود  هایپدیدهاز این چارچوب به  درواقعمنطقی بیشتری برخوردارند، 

 دمقابل تحلیل و قضاوت کردن در برابر مسائل است در بین پسران این مسئله بیشتر نمو ینقطهکه 

 تا در دختران.  یابدمی

 تواندمیعمل با آگاهی(  یمؤلفه خصوصبه) آگاهیذهن کهازآنجایی، خالصه طوربه

در مدارس توصیه  آموزاندانشبه  آگاهیذهنکند، آموزش  بینیپیشرا  آموزاندانشمیزان معدل 

: جنسیت و آموزش باید به دو نکته توجه کنیم آموزاندانشبه  آگاهیذهن. برای آموزش شودمی

 یؤلفهمو با تأکید بر تمارین مبتنی بر  طورکلیبه آگاهیذهن. در رابطه با دختران آموزش هامؤلفه

مرتبط  هایتمرین، برای پسران ضمن تأکید بر آموزش کهدرحالی. گرددمیعمل با آگاهی توصیه 

پذیرش است باید اجتناب کرد،  یمؤلفهکه مبتنی بر  هاییتمرینعمل با آگاهی از  هایمؤلفهبا 

را  آگاهیذهن هایتمرین کهازآنجاییمنفی دارد.  یرابطه آموزاندانشبا پیشرفت تحصیلی  چراکه

در راستای کمک به پیشرفت  تواندمی وپرورشآموزشانجام داد،  ایگونهدر هر جا و به هر  توانمی

 آموزانانشدیش سالمت روان و بهزیستی ، و از سوی دیگر افزاسویکو عملکرد تحصیلی بهتر از 

تدارک  آموزاندانشبخشی از زنگ ورزش برای  عنوانبهرا  آگاهیذهنمبتنی بر آموزش  هایبرنامه

 ببیند. 
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پژوهش حاضر این بود که طرح تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود.  هایمحدودیت ازجمله

ذهن یرسشنامهپبه عمل آورد. بعالوه تاکنون  تواننمی، استنباط نتایج علّی از نتایج تحقیق روازاین

 حاضر از یمطالعهدر  اجباربهمخصوصی برای کودکان و نوجوانان طراحی نشده است و  آگاهی

 یمطالعه یهنمون کهازآنجاییانند سایر تحقیقات استفاده شد. همچنین، هم ساالنبزرگ یپرسشنامه

که در سنین خاص نوجوانی و بلوغ بودند، لذا تعمیم نتایج  دادندمیتشکیل  آموزانیدانشحاضر را 

 صورت گیرد. بااحتیاطبه سایر جوامع باید 
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