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چکیده
هدف از اين پژوهش ،تعيين اثربخشي گروه درماني مبتني بر حضور ذهن بر خوداثربخشي تحصيلي و انگيزش پيشرفت در
دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر كرمانشاه بود .حجم نمونه  44نفر بود كه از جامعه مذكور ،به روش نمونه گيري
دردسترس انتخاب شدند 24.نفر به گروه آزمايش و  24نفر به گروه كنترل به صورت تصادفي تخصيص يافتند .طرح پژوهش،
نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود .ابزار هاي پژوهشي مورد استفاده انگيزش پيشرفت هرمنس
( )2444و خوداثربخشي تحصيلي مورگان-جينکز( )1111بود .گروه آزمايش در طول هشت جلسه  ،هرجلسه به مدت 14
دقيقه گروه درماني مبتني بر حضور ذهن دريافت كردند .براي تحليل داده ها از تحليل كواريانس چند متغيره و يك متغيره
استفاده شد .يافتهها نشان داد گروه درماني مبتني بر حضور ذهن بر موجب افزايش خوداثربخشي تحصيلي و انگيزش پيشرفت
در دانش آموزان پسر شده است.
واژههای كلیدی :گروه درماني،حضور ذهن  ،خوداثربخشي تحصيلي ،انگيزش پيشرفت
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مقدمه
انگيزه از اساسي ت رين عوامل موثر در يادگيري است .انگيزه عبارت است از ميل و رغبتي كه فرد براي رسيدن به هدفي از خود
نشان مي دهد هر قدر اين انگيزه با ميل و رغبت بيشتري همراه باشد فرد تالش بيشتري از خود نشان مي دهد  .انگيزه ي
پيشرفت يکي از انگيزه هاي اجتماعي است يعني انگيزه هايي كه هيچ نياز زيستي را بر طرف نمي كند بلکه در اثر يادگيري به
وجود مي آيد  .از اين جهت كه پيشرفت مي تواند انسان را هم از نظر كسب مال و تأمين زندگي تضمين كند و هم مقام و
منزلت او را باال ببرد يکي از انگيزه هاي نيرومند به حساب مي آيد وجود ضرب المثل هايي مثل (نابرده رنج گنج ميسر نمي
شود ) (تا كار نکني آش نخوري ) نشانه ي اهميتي است كه مردم براي تالش و پيشرفت قايل مي شوند  .در اجتماع امروزي
انگيزه ي پيشرفت احتماالً بيش از هر زمان ديگري به چشم مي خورد جوان هايي را مي بينيم كه از نقاط دور دست كشور به
شهرهاي دانشگاه ي هجوم مي آورند و با شور و شوق بسيار زياد به تحصيل مشغول مي شوند(محمدي زاده .)1331،تحقيقات
نشان مي دهد كه هر اندازه انگيزه ي پيشرفت بيشتر باشد موفقيت نيز به همان اندازه بيشتر خواهد شد .علت به وجود آمدن
انگيزه ي پيشرفت اين است كه جامعه به آن ارج مي نهد در خ انواده نيز براي فرزنداني كه به دنبال پيشرفت مي روند ارزش
بيشتري قاعلند  .مطالعات و بررسي هاي انجام شده پيرامون علت افت تحصيلي و عدم گرايش به تحصيل در مقاطع مختلف
،بيانگر اين است كه در غالب موارد فقر انگيزشي بيشترين نقش را دارد به عبارت ديگر در بسياري از موارد ،بچه ها به رغم
اينکه از بهره ي هوشي قابل توجهي برخوردازند ،صرفاً به دليل شرايط عاطفي نامساعد و فقرانگيزشي  ،دچار بي اشتهايي
تحصيل شده از پيشرفت تحصيلي مطلوب باز مي مانند(محمد پور .)1331،باورهاي خوداثربخشي تحصيلي به عنوان فرآيند
شناختي در روان شناسي ،تحت عنوان خوداثربخشي ادراک شده پايين يا ناكارآمدي ادراک شده ،نقش اساسي به عهده دارد.در
خالل سالهاي گذشته ،صدها مقاله در مورد خوداثربخشي درمجلههاي مختلف علمي ،روانشناسي ،جامعه شناسي ،علم حركات
بدن ،سالمت عمومي ،پزشکي و ديگر رشته ها ،به چاپ رسيده است و اين ن شان دهنده اهميت و جايگاه سازه خوداثربخشي در
كيفيت زندگي و سالمت آدميان ميباشد.احساس كارآمدي باال ،سالمت شخصي وتوانايي انجام تکليف را به طرق متعدد افزايش
ميگيرند كه بايد بر آن تسلط
ميدهد ،افرادي كه به قابليتهاي خود اطمينان دارند تکاليف مشکل را به عنوان چالش در نظر 

يابند ،به جاي اينکه آن را تهديدآميز ببينند و از آن اجتناب كنند ،آنها اهداف چالش انگيز را انتخاب ميكنند و متعهد باقي
ميتوانند تحت كنترل خود درآورند .چنين
ميمانند تا آن را به انجام برسانند .آنها اطمينان دارند كه موقعيتهاي تهديد آميز را 

1
ميشود .بندورا
برداشتي نسبت به قابليت ها ،تنيدگي و افسردگي را كاهش ميدهد و به تکميل تکاليف منجر 
()2441خوداثربخشي 2را دريافت و داوري فرد درباره مهارت ها و توانمندي هاي خود براي انجام كارهايي كه در موقعيت هاي
ويژه بدان ها نياز است ،تعريف مي كند .از سويي ديگر ،احساس خوداثربخشي افراد را قادر مي سازد تا با استفاده از مهارت ها
در برخورد با موانع ،كارهاي فوق العاده اي انجام دهند ،بنابراين خوداثربخشي عاملي مهم براي انجام موفقيت آميز عملکرد و
مهارت هاي اساسي الزم براي انجام آن است .خوداثربخشي بر ميزان تالش براي انجام يك وظيفه اثر مي گذارد .افرادي كه به
كارآمدي خود باور دارند براي غلبه بر موانع و مشکالت تالش هاي مضاعفي مي كنند(غيبي .)1331،يکي از روشهاي جديد كه
مي تواند در اين زمينه مفيد باشد روش مداخله اي ذهن آگاهي است كه از جمله شيوه -هاي رويکرد شناختي تلقي مي شود.
مداخالت مبتني بر ذهن آگاهي به عنوان يکي از درمان هاي شناختي نسل سوم يا موج سوم قلمداد مي شود .ذهن آگاهي
شکلي از مراقبه است كه ريشه در تعاليم و آئينهاي مذهبي شرقي دارد.يکي از ويژگي هاي انسان موفق كسب مهارت هاي الزم
براي مديريت بر خود (رفتار ،هيجان ،ذهن و  )...است .با توجه به مشغلههاي مختلف روزمره ،نشخوارهاي فکري مداوم و شرايط
پر استرسي كه پيرامون اكثريت ما وجود دارد  ،اهميت مديريت كردن بر ذهن بيش از پيش نمايان ميشود .براي مديريت ذهن
Banduran
self-efficacy

44

1

2

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،21خرداد 2318

الزم است قوانين ذهن را به درستي شناخته و با مديريت بر آن ،از حداكثر توانمنديش بهره برد .ذهن آگاهي راهکاري موثر
براي دستيابي به حداكثر توانمندي ذهن و مديريت بر آن است .اوست)2443(3ذهن آگاهي را توجه كردن به شيو ه اي خاص،
هدفمند ،در زمان كنوني و بدون قضاوت و پيشداوري تعريف كرده است .ذهن آگاهي مي تواند در رها سازي افراد از افکار
اتوماتيك ،عادت ها و الگوهاي رفتاري ناسالم كمك كند و از اين رو نقش مهمي را در تنظيم رفتاري ايفا كند .به عالوه با
افزودن وضوح و حيات به تجربيات مي تواند سالمتي و شادماني را به همراه داشته باشد .نکته مهم ديگر اين است كه درمان
مبتني بر ذهن آگاهي مي تواند باعث بازنمايي ذهني اشياء موجود در زندگي شود كه از كنترل انسان خارج است و اين امر از
طريق تنفس عميق و فکر كردن آموزش داده ميشود .تحقيقات نشان دادهاند كه مراقبۀ ذهن آگاهي خلق را بهبود بخشيده و
آموزش كوتاه مدت آن خستگي و اضطراب را كاهش ميدهد (زايدن .) 2414 ،4آموزش ذهن آگاهي بر افسردگي ،اضطراب و
سازگاري روانشناختي تأثير دارد و درمان مبتني بر ذهن آگاهي به بهبود نشانه هاي استرس،اضطراب و عزت نفس منجر مي
شود (گلدين و گروس .) 2414 ،4همچنين مطالعات نشان دادند كه برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي در بهبود
سالمت رواني ،جسماني ،هيجاني(فلوگل  ،) 2414 ،4بهبود كيفيت خواب (شاپيرو ،) 2412 ،1لذت بردن از زندگي و تنش و
نشانههاي فيزيکي پايين (كيويت ) 2443 ،3مؤثر بوده است .درمان مبتني بر ذهن آگاهي در كاهش فشار رواني ،درد مزمن،
اضطراب ،پيش گيري از عود افسردگي ،اختالل اضطراب فراگير ،اختالل پس از استرس ضربه اي،سؤ مصرف مواد و ساير
اختالالت مؤثر مي باشد .لذا در اين پژوهش سعي شده است كه بررسي شود كه آيا گروه درماني مبتني بر ح حضور ذهن بر
خوداثربخشي تحصيلي و انگيزش پيشرفت در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر كرمانشاه تاثير دارد؟
روش پژوهش
در اين پژوهش از روش تحقيق نيمه آزمايشي و از نوع طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است.جامعه
آماري كليه دانش آموزان پسر پايه اول متوسطه شهر كرمانشاه بودند كه در سال تحصيلي  1311-13مشغول به تحصيل مي
باشند .نمونه اين پژوهش مشتمل بر  44نفر از جامعه مذكور(  24نفر گروه آزمايش و  24نفر گروه گواه) مي باشد كه براي
انتخاب آنها از روش نمونه گيري دردسترس استفاده شد.
ابزار سنجش
در اين پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد.
1

)2پرسشنامه انگیزش پیشرفت :اين پرسشنامه توسط هرمنس ( )2444تدوين و  21سوال چهار گزينه اي دارد .بعضي از
سواالت به صورت مثبت و بعضي به صورت منفي ارائه شده اند .در سوالهاي شماره ،21 ،23 ،24 ،14 ،14 ،14 ،14 ،1 ،4 ،1
 ،21 ،23به الف  1نمره ،به ب  2نمره ،به ج  3نمره ،به دال  4نمره داده مي شود و در مابقي سوالها نمره دهي به صورت عکس
Eveste
Zaydn
Glden and Gross
Flugel
Shapiro
Kiuviet
Hermans achievement motivation inventory

44

3

4

5

6

7

8

9

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،21خرداد 2318

مي باشد.دامنه تغييرات نمرات از  21تا  114مي باشد .هرمنس براي برآورد روايي آزمون ،روش روايي محتوا را به كار گرفت كه
بنيان آن بر پژوهش هاي پيشين درباره انگيزش پيشرفت بود .او همچنين ضريب همبستگي دو تا از پرسشها را با رفتارهاي
پيشرفت گرا برآورد كرد كه نشان دهنده روايي باالي آزمون (  ( r = 4833بود .براي برآورد پايايي نيز دو روش آلفاي كرونباخ و
باز آزمايي پس از گذشت  3هفته به كار گرفته شد كه پايايي به ترتيب  4832و  4834به دست آمد .در تحقيق حاضر براي
تعيين پايايي پرسشنامه انگيزش پيشرفت از روش آلفاي كرونباخ استفاده شـد كه براي كل پرسشنـامه برابر با  ،4832كه بيانگر
ضرايــب پايايي قابل قبول پرسشنامه ياد شده مي باشد
)1پرسشنامه خوداثربخشی تحصیلی پرسشنامه خوداثربخشي دانش آموز مورگان-جينکز

14

( )1111گسترده ترين

سياهه اي است كه از سطوح گزارش خود به عنوان يك متغير وابسته استفاده مي كند .اين پرسشنامه داراي  34سوال و 3
خرده مقياس است :استعداد ،كوشش و بافت .گويه هاي اين پرسشنامه مشتمل بر استعداد ،بافت و كوشش با استفاده از مقياس
ليکرت به صورت پاسخهاي چهار گزينه اي شامل:كامال مخالفم ،تا حدودي مخالفم ،تا حدودي موافقم و كامال موافقم طراحي
شده اند كه به ترتيب داراي نمرات  3 ،2 ،1و  4مي باشند .مورگان و جينکز( )1111ضريب پايايي پرسشنامه را  4832و ضريب
پايايي هر يك از خرده مقياسهاي استعداد ،كوشش و بافت را به ترتيب  4844 ،4813و  4814گزارش كرده اند .همچنين ضريب
پايايي(آلفاي كرونباخ) اين مقياس در اين پژوهش  4834بود .به منظور بررسي روايي پرسشنامه خوداثربخشي تحصيلي مورگان
و جينکز از تحليل عوامل بهره گرفتند .تحليل عوامل ،سه عامل اصلي را در مقياس مورد تاكيد قرار داد .اولين عامل گويه هاي
مربوط به استعداد ،دومين عامل با گويه هاي عامل بافتي و سومين عامل با گويه هاي عامل كوشش هماهنگ بودند .اين
محققان همبستگي گويه ها با نمره كل اين پرسشنامه را در سطحي مطلوب و معنادار گزارش كرده اند .از آنجا كه براي اين
پرسشنامه نقطه برش تعيين نشده است ،با توجه به پژوهشهاي صورت گرفته قبلي و همچنين مشورت با متخصصان در اين
پژوهش مقياس خوداثربخشي تحصيلي دانش آموزان به سه طيف(خوداثربخشي تحصيلي كم ،خوداثربخشي تحصيلي متوسط و
خوداثربخشي تحصيلي زياد) تقسيم بندي شد .به طوري كه نمرات  34تا  44نشان دهنده خوداثربخشي تحصيلي كم ،نمرات
 41تا  14معرف خوداثربخشي تحصيلي متوسط و نمرات  11تا  124نشان دهنده خوداثربخشي تحصيلي زياد است .در تحقيق
حاضر براي تعيين پايايي پرسشنامه خوداثربخشي تحصيلي از روش آلفاي كرونباخ استفاده شــد كه براي كل پرسشنـامه برابر
با  ،4834كه بيانگر ضرايب پايايي مطلوب پرسشنامه ياد شده مي باشد.
روش اجرای پژوهش
گزينش نمونه ي اين پژوهش به اين طريق بود كه به دانش آموزان پسر پايه اول متوسطه شهر كرمانشاه اطالعات مختصري
راجع به طرح پژوهشي ،اهداف آن و شيوه ي اجراي مداخله داده مي شد .در نهايت افرادي كه تمايل داشتند ،به عنوان گروه
آزمايش ،در جلسات مداخله حضور يافتند .پس از جايگزيني تصادفي دانش آموزان در دو گروه آزمايش و كنترل ،دانش آموزان
گروه آزمايش به مدت  3جلسه ي  184ساعته،به صورت هفتگي تحت مداخله گروه درماني شناختي مبتني بر حضور ذهن قرار
گرفتند؛ اما دانش آموزان گروه كنترل در اين مدت مداخله اي دريافت ننمودند .دانش آموزان هر دو گروه هم در خط پايه و هم
بالفاصله پس از پايان مداخله ،به پرسشنامه هاي خوداثربخشي تحصيلي و انگيزش پيشرفت پاسخ دادند .هر جلسه اهداف
مشخصي را دنبال مي كرد.
جلسات گروهی به شرح زیر بود ):بوئن ،چاواال و مارالت) 1122،
جلسه اول :در مرحله اول از شركت كنندگان خواسته شد خود را معرفي كنند .در مرحله دوم مختصري از جلسه براي آنها
شرح داده و در مورد ارتباط بين خوداثربخشي تحصيلي و انگيزش پيشرفت مربوط به آن ،توضيحاتي ارائه شد .پس از آن از
شركت كنندگان خواسته شد خوردن يك عدد كشمش را با تمام وجود احساس و در ادامه درباره اين احساسشان بحث كنند .
10
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سپس به مدت  34دقيقه مراقبه اسکن بدن انجام شد) همزمان با نف كشيدن توجه خود را به قسمتي از بدنشان جلب مي
كردند).
براي تکليف خانگي از شركت كنندگان خواسته شد آنچه را در خوردن يك دانه كشمش آموخته اند در مورد مسواک زدن يا
شستن ظروف هم پياده كنند.
جلسه دوم :در ابتداي جلسه دوم ،شركت كنندگان تشويق به انجام مديتيشن اسکن بدن شدند و پس از آن در مورد اين
تجربه و تجربه انجام تکليف خانگي شان بحث كردند .بعد از آن در مورد موانع انجام تمرين) مثل بي قراري و پرسه زدن ذهن (
و راه حل هاي برنامه ذهن آگاهي براي اين مسئله) غير قضاوتي بودن و رها كردن افکار مزاحم (بحث شد.سپس در مورد
تفاوت بين افکار و احساسات بحث شد با اين مضمون كه رويدادها به طور مستقيم حالت هيجاني خاصي در ما ايجاد نمي
كنند ،اين افکار و ادراک ما در مورد آن رويداد است كه هيجاناتمان را ايجاد مي كند .پس از آن ،از شركت كنندگان خواسته
شد مديتيشن در حالت نشسته را انجام دهند .براي هفته آينده نيز اين تکاليف داده شد :ذهن آگاهي يك رويداد خوشايند،
انجام مديتيشن نشسته و اسکن بدن و ذهن آگاهي يك فعاليت روزمره جديد.
جلسه سوم  :سومين جلسه با تمرين ديدن و شنيدن آغاز شد .در اين تمرين از شركت كنندگان خواسته مي شود به نحوي
غيرقضاوتي و به مدت  2دقيقه نگاه كنند و گوش دهند  .اين تمرين با مراقبه نشسته و نف كشيدن همراه با توجه به حواس
بدني دنبال مي شود .بعد از بحث در مورد تکاليف خانگي تمرين سه دقيقه اي فضاي تنفسي انجام شد؛ اين مديتيشن سه
مرحله دارد :توجه به تمرين در لحظه انجام ،توجه به تنفس و توجه به بدن .پس از اين تمرين ،يکي از تمرين هاي حركات
ذهن آگاه بدن انجام شد .تکاليف منزل عبارت بودند از :مديتيشن نشسته ،اسکن بدن يا يك حركت بدني ذهن آگاه ،تمرين 3
دقيقه اي فضاي تنفسي ،ذهن آگاهي يك فعاليت روزمره جديد و ذهن آگاهي يك رويداد ناخوشايند.
جلسه چهارم :جلسه چهارم با مديتيشن نشسته همراه با توجه به تنفس  ،صداهاي بدن و افکار)كه مديتيشن نشسته
چهاربعدي نيز ناميده مي شود (آغاز شد .در ادامه در مورد پاسخ هاي استرس و واكنش يك فرد به موقعيت هاي دشوار و
نگرش ها و رفتارهاي جايگزين بحث و در انتهاي جلسه ،قدم زدن ذهن آگاه تمرين شد .تکاليف منزل عبارت بودند از :
مديتيشن نشسته ،اسکن بدن يا يکي از حركات بدني ذهن آگاه و تمرين فضاي تنفسي دقيقه اي) در يك رويداد ناخوشايند).
جلسه پنجم  :در ابتداي جلسه پنجم ،از شركت كنندگان خواسته شد مديتيشن نشسته را انجام دهند .در ادامه سري دوم
حركات ذهن آگاه بدن ارائه و اجرا شد .تکاليف جلسات بعد عبارت بودند از :مديتيشن نشسته ،فضاي تنفسي سه دقيقه اي در
يك رويداد ناخوشايند و ذهن آگاهي يك فعاليت جديد روزمره.
جلسه ششم :در اين جلسه ،در مورد آگاهي از افکار و ارتباط آگاهي با افکار با تمركز بر تجربه كردن افکار به صورت صرفار
افکار) حتي در مواقعي كه صحيح به نظر مي رسند) مطالبي مي آموزيم .به نقش افکار در چرخه عود ،افکاري كه به نحوي
خاص مشکل ساز به نظر مي رسد وكار كردن ماهرانه با آنها ،نگاهي خواهيم انداخت.
جلسه هفتم  :جلسه هفتم با مديتيشن چهاربعدي و آگاهي نسبت به هرآنچه در لحظه به هشياري وارد مي شود ،آغاز مي
گردد  .مضمون اين جلسه اين است :بهترين راه مراقبت از خودم چيست .در ادامه تمريني ارائه مي شود كه در آن شركت
كنندگان مشخص مي كنند كداميك از رويدادهاي زندگي شان خوشايند و كداميك ناخوشايند است و عالوه بر آن چگونه مي
توان برنامه اي چيد كه به اندازه كافي رويدادهاي خوشايند در آن باشد .پس از آن فضاي تنفسي سه دقيقه اي انجام شد .
تمرين خانگي عبارت بود از :انجام تركيبي از مديتيشن كه براي فرد مرجح است ،انجام تمرين فضاي تمرين تنفسي سه دقيقه
اي در يك رويداد ناخوشايند .ذهن اگاهي يك فعاليت روزمره جديد.
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جلسه هشتم :اين جلسه با مديتيشن اسکن بدن آغاز شد .مضمون اين جلسه اين است :استفاده از آنچه تا كنون ياد گرفته
ايد .پس از آن تمرين فضاي تنفسي  3دقيقه اي انجام شد .پس از آن در مورد روش هاي كنارآمدن با موانع انجام مديتيشن
بحث شد .پس از آن در مورد كل جلسه سؤاالتي مطرح شد از اين قبيل كه آيا شركت كنندگان به انتظارات خود دست يافته
اند؟ آيا احساس مي كنند شخصيتشان رشد كرده؟ آيا احساس مي كنند مهارت هاي مقابله شان افزايش يافته و آيا دوست
دارند تمرين هاي مديتيشنشان را ادامه دهند.
یافته ها
جدول  :1نتايج تحليل كواريانس چند متغيري (مانکوا) بر روي ميانگين نمرات پس آزمون خوداثربخشي تحصيلي و
انگيزش پيشرفت گروههاي آزمايش و گواه با كنترل پيش آزمون
سطح معني
داري
()p

مجذور
اتا

توان
آماري

4843

1844
1844

نام
آزمون

مقدار

فرضيه
DF

خطا
DF

F

آزمون اثر پياليي

48433

2

31

11834

484441

آزمون المبداي ويلکز

48144

2

31

11834

484441

4843

آزمون اثر هتلينگ

1833

2

31

11834

484441

4843

1844

آزمون بزرگترين ريشه روي

1833

2

31

11834

484441

4843

1844

همان طوري كه در جدول 1مشاهده ميشود با كنترل پيش آزمون سطوح معني داري همه آزمونهـا ،بيـانگر آن
هستند كه بين دانش آموزان گروههاي آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يکي از متغيرهاي وابسته (راهبردهاي مقابله هيجان
مدار ،مسئله مدار و اجتنابي ،خوداثربخشي تحصيلي و انگيزش پيشرفت) تفاوت معني داري مشاهده ميشـود (p<484441
و  . )F11834براي پي بردن به اين نکته كه از لحاظ كدام متغير بين دو گروه تفاوت وجود دارد ،دو تحليل كواريانس يـك
راهه در متن مانکوا انجام گرفت كه نتايج حاصل در جداول زيرارائه شده است .ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  4843ميباشـد،
به عبارت ديگر 43 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون خوداثربخشي تحصـيلي و انگيـزش پيشـرفت مربـوط بـه
تأثير گروه درماني مبتني بر حضور ذهن ميباشد .توان آماري برابر با  1844است ،به عبارت ديگـر ،امکـان خطـاي نـوع دوم
وجود نداشته است.
جدول  :2نتايج تحليل كواريانس يك راهه در متن مانکوا بر روي ميانگين نمرات پس آزمون خوداثربخشي تحصيلي و انگيزش
پيشرفت در دانش آموزان گروههاي آزمايش و گواه با كنترل پيش آزمون
متغير
پيشر

فت

ي تحصيلي

خوداثربخش

پيش آزمون

413832

1

413832

23843

484441

4841

48112

گروه

3214813

1

3214813

21812

484441

4844

48111

خطا

141813

31

41834

پيش آزمون

4133844

1

4133844

141823

484441

4813

1844

گروه

1213811

1

1213811

24843

484441

4841

48112

انگيز

ش

منبع
تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

F

سطح
 pمعني داري

مجذور
اتا

توان
آماري
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خطا

1411842

31

41814

همان طوري كه در جدول  2نشان داده شده است با كنترل پيش آزمون بين دانش آموزان گروه آزمـايش و گـروه گـواه از
لحاظ خوداثربخشي تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد ( p<484441و  .)F 21812بـه عبـارت ديگـر ،گـروه درمـاني
مبتني بر حضور ذهن با توجه به ميانگين خوداثربخشي تحصيلي دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به ميانگين گروه گـواه،
موجب افزايش خوداثربخشي تحصيلي گروه آزمايش شده است .ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  4844ميباشد ،به عبارت ديگر،
 44درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون خوداثربخشي تحصيلي مربوط به تأثير گروه درماني مبتني بر حضور ذهن
ميباشد .توان آماري برابر با  48111است ،به عبارت ديگر ،اگر اين تحقيق  1444مرتبه تکـرار شـود فقـط  1مرتبـه ممکـن
است فرضيه صفر اشتباهاً تأييد شود.
با كنترل پيش آزمون بين دانش آموزان گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ انگيزش پيشرفت تفاوت معني داري وجود دارد
( p<484441و  .)F 24843به عبارت ديگر ،گروه درماني مبتني بر حضور ذهن با توجـه بـه ميـانگين انگيـزش پيشـرفت
دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به ميانگين گروه گواه ،موجب افزايش انگيزش پيشرفت گروه آزمايش شده است .ميـزان
تأثير يا تفاوت برابر با  4841ميباشد ،به عبارت ديگر 41 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمـون انگيـزش پيشـرفت
مربوط به تأثير گروه درماني مبتني بر حضور ذهن ميباشد .توان آماري برابر بـا  48112اسـت ،بـه عبـارت ديگـر ،اگـر ايـن
تحقيق  1444مرتبه تکرار شود فقط  3مرتبه ممکن است فرضيه صفر اشتباهاً تأييد شود.
بحث ونتیجه گیری
نتايج نشان داد با كنترل پيش آزمون بين دانش آموزان گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ خوداثربخشي تحصيلي تفاوت معني
داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،گروه درماني مبتني بر حضور ذهن با توجه به ميانگين خوداثربخشي تحصيلي دانـش آمـوزان
گروه آزمايش نسبت به ميانگين گروه گواه ،موجب افزايش خوداثربخشي تحصيلي گروه آزمـايش شـده اسـت .ميـزان تـأثير يـا
تفاوت برابر با  4844ميباشد ،به عبارت ديگر 44 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون خوداثربخشي تحصـيلي مربـوط
به تأثير گروه درماني مبتني بر حضور ذهن ميباشد.اين يافته با يافتههاي پژوهشهـاي كريمـي و همکـاران( ،)1313دسـتجاني
فراهاني ( ،)1312فرخي ( ،)1312هژير ،احـدي ،پورشـهباز و رضـايي(  ، )1314وودز ( ،)2412اسدي،شـيالري پور،شـکوري و
محمدخاني ( ،)2412بريدگ ( )2414همسو ميباشد؛ در تبيين اين نتيجـه مـي تـوان گفـت كـه مـدارس امـروز بـه دليـل
پيشرفتهاي مختلف علوم و تغييرات همزمان در هدفهاي آموزشي سعي خود را بيشتر بـه انتقـال اطالعـات و حقـايق علمـي
معطوف كرده اند؛ در حالي كه با ورود به دوران فراصنعتي و عصر اطالعات به دليل ويژگيهـايي ماننـد انفجـار دانـش ،تحـول و
تغيير سريع يافتههاي علمي ،حضور ماشينهاي هوشمند در عرصۀ تعليم و تربيت و از همه مهمتر عدمقطعيت معرفت علمي ،نه
امکان انتقال همۀ يافتههاي علمي وجود دارد و نه ضرورتي در اين زمينه احساس ميشود .به همين دليل ،متخصصـان تعلـيم و
تربيت و برنامهريزان درسي به جاي انتقال حقايق علمي ،پرورش و تقويت روشها و نگرشهاي علمي را توصيه مـيكننـد و بـه
جاي توليد مجدد حقايق علمي ،بر فرايند تأكيد ميكنند .آنها معتقدند كه دانشآموزان به جاي كسب حقايق علمـي ،بايـد بـه
روش كسب حقايق علمي توجه كنند و به جاي انباشت حقايق علمي در ذهن ،بياموزند كه چگونه بهتنهايي فکر كننـد ،تصـميم
بگيرند ،و دربارة امور مختلف قضاوت كنند .دانشآموزان در فرايند آموزش بايد بتواننـد ادراک حسـي ،فهـم نظريـات مختلـف و
تفکر علمي و نقاد خود را تقويت كنند و رشد دهند .رسيدن به چنين اهدافي مستلزم فرصتهاي مطلوب يادگيري است .چنين
فرصت و موقعيتي با دستور دادن ،موعظه كردن ،القا و ترغيب به تقليد و اطاعت از ديگري به وجود نخواهد آمـد؛ زيـرا محـدود
ساختن تعليم و تربيت به انتقال و حفظ حقايق علمي ،رشد طبيعي دانشآموزان را محدود خواهد ساخت.
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همچنين به گفته بندورا كه اعتقاد دارد افراد در مورد توانمنديهاي خود (خوداثربخشي) تابع حاالت جسماني ،كه آنها نيـز بـه
نوبه خود متاثر از حاالت عاطفي و رفتاري شخص و به طور كلي ،سازگاري در تمام ابعـاد آن ميباشد،هسـتند .هيجانـات منفـي
مانند ترس ،اضطراب ،تنش و افسردگي سبب ميشود كه افراد در انجام وظايف ،تواناييهاي خود را دست كم بگيرند ،كه اين در
واقع مفهوم خوداثربخشي پايين است .دانشآموزان با خوداثربخشي پايين ،احساس ميكننـد در اعمـال كنتـرل بـر رويـدادهاي
زندگي درمانده و ناتوانند .آنها معتقدند هر تالشي كه ميكنند بيهوده است .در مواجهه با موانع ،اگر تالشهاي اوليـه در برخـورد
با مشکالت بينتيجه بوده باشد ،سريعاً قطع اميد ميكنند .حاالت روحي و رواني مانند خستگي ،عصبانيت و درد و رنـج در فـرد
كه از نشانههاي خوداثربخشي پـايين اسـت ،منجـر بـه نقصـان در سـازگاري در محـيط اجتمـاعي فـرد مـي شـود .همچنـين،
دانشآموزان با خوداثربخشي باال ،نيز معتقدند كه مي توانند بطور موثر با رويدادها و شرايط ،مواجـه شـوند .از آنجـايي كـه ايـن
افراد در غلبه بر مشکالت انتظار موفقيت دارند ،در تکاليف ،استقامت نموده و اغلب در سطح بااليي عمل مـي كننـد .ايـن افـراد
نسبت به اشخاصي با خوداثربخشي پايين ،به تواناييهاي خود اطمينان بيشتري داشته و ترديد كمتري نسبت به خود دارند .آنها
مشکالت را چالش ميبينند نه تهديد ،و فعاالنه موقعيتهاي جديد را جستجو ميكنند .خوداثربخشـي بـاال ،تـرس از شکسـت را
كاهش مي دهد ،سطح آرزوها را باال مي برد و توانايي مسالهگشايي و تفکر تحليلي را بهبود ميبخشد و سبك حل مسئله فرد را
باال مي برد.
نتايج نشان داد با كنترل پيش آزمون بين دانش آموزان گروه آزمايش و گروه گواه از لحـاظ انگيـزش پيشـرفت تفـاوت معنـي
داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،گروه درماني مبتني بر حضور ذهن با توجه به ميانگين انگيزش پيشرفت دانش آموزان گـروه
آزمايش نسبت به ميانگين گروه گواه ،موجب افزايش انگيزش پيشرفت گروه آزمايش شده است .ميزان تأثير يا تفـاوت برابـر بـا
 4841ميباشد ،به عبارت ديگر 41 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون انگيزش پيشرفت مربوط به تأثير گروه درماني
مبتني بر حضور ذهن ميباشد .اين يافته با يافتـههاي پژوهشهـاي كريمـي و همکـاران( ،)1313دسـتجاني فراهـاني (،)1312
فرخي ( ،)1312هژير ،احدي ،پورشهباز و رضايي(  ، )1314وودز ( ،)2412اسدي،شيالري پور،شـکوري و محمـدخاني (،)2412
بريدگ ( )2414همسو ميباشد؛ در تبيين اين نتايج ميتوان گفت كه يکي از ويژگي هايي كه در جامعه ي ما معمـوال بـه آن
توجه مي شود ،انگيزش پيشرفت است كه تاثير بسزايي در موفقيت افراد دارد كه باعث تالش فرد و رسيدن به اهداف مثبـت در
زندگي مي شود .بنابراين كسي كه از اين ويژگي برخوردار است بدون توجه به ويژگي هاي زماني و مکاني تالش خود را در همه
ي زمينه ها توسعه مي دهد  .زندگي تحصيلي ،يکي از مهمترين ابعاد زندگي اشخاص است كه بر ساير ابعاد زندگي تاثير فراوان
دارد .در اين بين يکي از مسايل و مشکالت اساسي زندگي تحصيلي افراد و نظام آموزشي هر كشور ،مساله ي افـت تحصـيلي و
پايين بودن سطح عملکرد تحصيلي دانش آموزان آن كشور است .اين پديده ،عالوه بر زيانهاي هنگفت اقتصادي ،سـالمت روانـي
فراگيرندگان را مخدوش مي نمايد .برخي از دانش آموزان به سرعت پاسخ دهي در انجام تکـاليف اهميـت مـي دهنـد .و دسـته
ديگر به صحت و دقت پاسخ اهميت مي دهند و چندان توجهي به سرعت در پاسخ دهي ندارند .بنابراين بيشتر اوقـات در حـال
مطالعه هستند ،تعدادي از دانش آموزان تند ،سريع و بدون معطلي و بدون صرف وقت زياد يك مساله را حل مي كنند چون كه
آنان با اولين جوابي كه به ذهنشان مي رسد پاسخ مي دهند .بنابراين بيشتر مرتکب خطا و اشتباه مي شوند در مقابـل برخـي از
دانش آموزان تکاليف را به آرامي و دقت ارزيابي مي كنند و به جزئيات كارها نيز توجه مي نمايند و بـا تـاخير و وقـت زيـاد بـه
مسائل جواب مي هند و كمتر مرتکب خطا و اشتباه مي شوند .ادراک و به خاطرسپاري دانش آموزان در مورد مطالبي كه قصـد
يادگيري آنان را دارند متفاوت مي باشد ،برخي از آنان در مقابل نقطه نظرات جديد و متفاوت از خود انعطاف پذيري نشـان مـي
دهند و در مقابل برخي از خود مقاومت نشان مي دهند و در برابر راهکارهاي جديد از خودشان انعطاف پذيري نشان مي دهنـد.
عده ديگر از دانش آموزان فقط به حفظ مطالب علمي مي پردازند و عده ديگر توانايي برگرداندن نوشته هاي علمـي را بـه زبـان
خود و جمالت ديگري از خود نشان مي دهند ،تعدادي از آنان توان يادگيري و درک مقدار زيادي از اطالعات و تركيـب آنهـا را
دارند و در مقابل تعدادي فاقد اين توانايي مي باشند.
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از طرفي ذهن آگاهي يك عامل زيربنايي مهم براي رسيدن به رهايي است .زيرا روشي موثر و قوي براي خاموش كـردن و توقـف
فشارهاي دنيا و يا فشارهاي ذهني خود فرد مي باشد.درمانهاي مبتني بر ذهن آگاهي به واسطه اين كه به هر دو بعد جسـماني و
ذهني مي پردازد داراي اثربخشي بااليي براي درمان برخي اختالالت باليني و بيماري هاي جسماني گـزارش شـده اسـت .در دو
دهۀ اخير تعداد زيادي از مداخالت و درمانهاي مبتني بر ذهن آگاهي ظهور كرده اند تمرين هـاي نشسـتن ،مراقبـه قـدم زدن و
برخي تمرين هاي يوگا تأكيد مي كنند .اين مداخالت شامل تمرين توجه متمركز كه در آن فرد توجه خود را روي يك محـرک
خاص همچون تنفس ،احسا سهاي بدني و غيره در طول يك دوره زماني خاص متمركز مي كند .ذهن آگاهي معموالً بـه عنـوان
حالت آگاهي و داشتن توجه به آنچه كه در زمان حال روي مي دهد تعريف مي شود.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of group therapy based on the
presence of mind on academic self-efficacy and achievement motivation in high school male
students in Kermanshah. The sample size was 04 people who were selected through the
sampling method from the mentioned population. 84 subjects were assigned to the
experimental group and 84 were assigned to the control group randomly. The research design
was a quasi-experimental, pre-test and post-test with control group. The research tools used
were Hermann's motivation enhancement (8444) and Morgan-Jinquez self-efficacy (5111).
During the eight sessions, the experimental group received mind-focused group therapy for 14
minutes. To analyze the data, multivariate and one-way covariance analysis was used. Results
showed that mental-based group therapy increased self-efficacy and achievement motivation
in male students.
Keywords: group therapy,Mentally-minded, Academic self-efficacy, Progressive motiva
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