مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش

ISSN: 2588-7513
www.jonapte.ir

سال پنجم ،شماره  ،49تیر 1401

نقش هیجانخواهی و ذهن آگاهی در پیشبینی انگیزش تحصیلی دانشجویان
زهرا کرمانی مامازندی ، 1سیده زهره حاتمینژاد ، 1وجیهه قائمی ، 2مریم عباسی
.1

اسکندری4

استادیار گروه روانشناسی عمومی مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری مشهد (نویسنده مسئول)

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری مشهد
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری مشهد
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری مشهد

چکیده
مقدمه  :هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی هیجان خواهی و ذهن آگاهی در پیش بینی انگیزش تحصیلی
بود .روش  :پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد  .به این منظور  203نفر از دانشجویان دانشگاه
وارستگان مشهد به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی هیجان خواهی  ,ذهن
آگاهی و انگیزش تحصیلی را تکمیل کردند .یافته ها  :به منظور تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون  ,تحلیل
رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد  .نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین ذهن آگاهی (توصیف  ,عدم واکنش ) و
هیجان خواهی (مالل پذیری ) با انگیزش تحصیلی رابطه ی معنا داری وجود دارد  .عالوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون نشان
داد در گام اول مولفه ی توصیف  , %5در گام دوم توصیف و مالل  %7و در گام سوم توصیف  ،مالل و عدم واکنش %9
واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین نمودند.
واژههای کلیدی :هیجان خواهی ,انگیزش تحصیلی ,ذهن آگاهی
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مقدمه
زندگی تحصیلی یکی از ابعاد مهم زندگی افراد است که بر ابعاد مختلف زندگی فرد تأثیرگذار است .انگیزش تحصیلی اشاره به
رفتارهایی دارد که منجر به یادگیری و پیشرفت در یادگیرندگان میشود .چنانکه انگیزش تحصیلی ،گرایش فرد به انجام بهتر
کارها در قلمروی خاصی است و این که بطور خودکار عملکرد فرد را بررسی میکند و در نتیجه باعث یادگیری و پیشرفت
بیشتر در دانش آموزان و دانشجویان می شود( .اوردان و بروچمن . )2018 ،

1

نظریه انگیزش تحصیلی خود تعیینی رایان و دسی ( 2000میالدی) ،انگیزه تحص2یلی را به تمایل یادگیرنده به در گیر شدن در
فعالیت یادگیری و تالش پیاپی برای انجام دادن تمام کردن آن فعالیت ،تعریف میکنند .آنها سه نوع انگیزش را در رابطه با
تعامل این نیازها با شرایط محیطی ،مطرح کردند .انگیزش درونی  ،محرکی که فقط به دلیل 3
لذت و خشنودی درونی حاصل از
آن ایجاد می شود و تا پایان فعالیت ادامه دارد  .انگیزش بیرونی  ،محرکی که فقط به عنوان 4
وسیله ای برای نیل به دیگر است،
5
رغبت در دنبال کردن فعالیتی و یا
بدون آن که احساس تعلق به آن وجود داشته باشد .بیانگیزگی در واقع به نداشتن میل و
6

هدفی است که ناشی از شکستهای پیاپی در رسیدن به اهداف است( .چوون و شین .)2019 ،

یکی دیگر ازمؤلفههایی که میتواند با انگیزش تحصیلی رابطه داشته باشد ،هیجانخواهی است .طبق نظریه «ماروین زاکرمن »
هیجانخواهی به عنوان نیاز به تجربهها و احساسهای گوناگون ،پیچیده ،تازه و بیسابقه و میل خطرجویی تعریف شده است.
(امیدوار و صارمی  .)1381 ،برای صفت کلی هیجان خواهی چهار عامل یا مولفه تعیین شده است .
این عوامل عبارتند از :
الف -حادثه جویی  :عالقه به فعالیتهای جسمانی8مثل سرعت ،خطر ،تازگی و گریز از جاذبه .
ب – تجربه جویی  :تمایل به تجربههای جدید از 9طریق مسافرت ،موسیقی ،هنر و شیوهی زندگی خود انگیخته
درفعالیتهای اجتمایی ،بازداری 1
ج – بازداری زدایی  :نیاز به جستجوی رهایی 0
نشدن با توسل الکل یا بدون آن
د – مالل پذیری  :اجتباب از تجربه تکرار ،کار 1عادی یا یکنواخت با اشخاص 1
قابل پیشبینی و در صورت قرار گرفتن اجباری

در معرض چنین تجربههایی ،واکنش عدم رضایت بیقرارانه نشان دادند( .زاکرمن ،نقل از هاوکنیز و همکاران)1992 ،
1
. Urden & Bruchman
2
. Ryan&Deci
3
. Intrinsic Motivation
4
. Eytrinsic Motivation
5
. Motivless
6
. Chan & Shin
7
. Marvin Zuckerman
8
. Thrill and adventure
9
. Experience seeking
10
. Disinhibition
11
. Bordom susceptibility
12
. Howkins
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به نظر میرسد که ذهن آگاهی ،یکی از عوامل دیگری است که با انگیزش تحصیلی رابطه دارد .ذهن آگاهی یعنی :توجه کردن
به طریقی خاص ،از روی قصد ،در زمان حال و بدون داوری کردن (گتین  ،2015به نقل از سیف  .)1395ذهن آگاهی یک
حالت صلح درونی است که با تمرکز بر تنفس ،مراقبه صحیح و پاک کردن ذهن از هرگونه عامل تأثیرگذار بیرونی میتواند
کسب شود ( .فرانسیس . )2015 ،گروگسی ،پاپایانی3،سیگزدیت ،تیونیک و جاب ( 1
 )2015به عملکرد اثرات فیزیولوژیکی ذهن

آگاهی پرداختهاند که نشان میدهد چگونه تمرینات ذهن آگاهی میتواند بر عملکرد مغز تأثیر مثبت بگذارد.
نتایج نشان میدهد که در تمرین ذهن آگاهی ،لب فرونتال و کمربند بیرونی آن تحریک می شوند .این 4
دو منطقه از مغز در

واقع مسئول تمرکز ،توجه ،انگیزه و کنترل حرکتی است .آموزش ذهن آگاهی پیامدهای متعددی مانند رشد توجه ،خود
نظمدهی ،سالمت روان ،انگیزش و یادگیری و رفتار اجتماعی را در بر می گیرد (فالک ،گولدبرگ ،پنیجر و دیوید سون
 ، 2015اسکونرد – ریچل و همکاران  .)2015 ،افرادی که از انگ 6یزهی پیشرفت باالیی برخوردارند ،1ترجیح میدهند به کارهای
نسبتاً چالش انگیز و مخاطره آمیز که احتمال موفقیت در آنها وجود دارد ،دست بزنند و تکالیفی را انجام دهند که با عملکرد
دیگران قابل مقایسه باشد آنان در کار خود ثابت قدماند ،وقتی که موفق شدند ،کارهای مبارزه جویانهتری را جستجو میکنند و
دوست دارند در موقعیتهایی کار کنند که بر نتیجهی آن ،تا اندازهای کنترل داشته باشند (اصفهانی اصل و مهدیپور)1390،
در حال حاضر ،نظام آموزش و پرورش کشور یا چالش بیانگیزگی تحصیلی در دانشجویان روبرو است از این رو بررسی عوامل
که میتوانند برانگیزش تحصیلی مؤثر باشند ،ما را بر آن داشت تا به بررسی برخی از آنها از جمله هیجانخواهی و ذهن
آگاهی بپردازیم.

روش
روش پژوهش از نوع همبستگی است که در مقوله روشهای توصیفی قرار دارد .جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
وارستگان به تعداد 700نفر در سال تحصیلی  1401-1400در  2رشته تحصیلی بودند .نمونه آماری با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای تصادفی چند مرحلهای و به حجم  203دانشجوی دختر و پسر بر حسب جدول تعیین حجم نمونه
گرجس و مورگان انتخاب شد .از این مجموعه رشتههای علوم آزمایشگاهی ،رشتههای علوم آزمایشگاهی ،تغذیه و از هر رشته
نیز  4کالس بصورت تصادفی انتخاب شد.
 47پرسشنامه به دلیل نقص در پاسخ گویی از بررسی کنار گذاشته شد .و در نتیجه پرسشنامه  203آزمودنی (150دختر و 53
پسر ) تحلیل شد.

13
. Francis
14
). National Center for Complementary and Integrative Health(NCCIH
15
. Flook Goldberg , pinger& Davidson
16
. Schonert-Reichl

215

1

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،49تیر 1401

ابزار های پژوهش
در این پژوهش از پرسشنامه هیجان خواهی زاکر من وپرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر وپرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی
(بائر  ،اسمیت  ،هاپ کیمز  ،کریتمایر وتونی  )2006 ،استفاده شد.
مقیاس هیجانخواهی زاکر من ( :)1978این مقیاس توسط ماروین زاکر من در سال ( )1978تدوین یافته و شامل  40مادهی
دو جزئی می باشد .در نهایت یک نمرهی کل و  4نمره برای زیر مقیاسهای هیجان و ماجرا جویی ،تجربه جویی ،بازداری
زدایی ،ماللپذیری بدست میآید( .صفاری .)1385 ،هر یک از سؤالها دارای  2جواب است ،جواب (الف) و جواب (ب) .
زاکرمن یک پرسش نامه  40مادهای مواد کاغذی به نام مقیاس هیجان خواهی ( )SSSساخته است .در جریان ساخت این
آزمون ،او آن را روی اشخاص بسیاری که رفتارشان با تعریفی که از هیجان خواهی مطابقت داشت اجرا کرده است.
این افراد کسانی بودند که برای آزمایشهای روان شناختی که آنان را در معرض تجربه های جدید قرار می داد داوطلب شده
بودند کسانی که شغلشان با خطر جسمانی توأم بود (نظیر افسران پلیس و رانندگان) و کسانی که تجربه مصرف موادمخدر و
تجربه های متنوع جنسی داشتند .نمره های این آزمودنیها با نمره های اشخاصی که به طور عمومی و از روی اراده از این نوع
فعالیتها اجتناب می کردند ،مقایسه شدند ،کسانی که اقدام به فعالیتهای غیرعادی و خطرناک می کردند در آزمون  SSSنمره
باالیی بدست آوردند و افرادی که فعالیتهای آرامتر و کم حادثه را ترجیح میدادند ،در این آزمون نمره پایینی داشتند .برای
صفت کلی هیجانخواهی چهار عامل یا مؤلفه تعیین شده است ،این عوامل عبارتند از:
 -1حادثه جویی :تمایل به درگیر شدن در فعالیت های جسمانی که شامل عناصری از سرعت ،خطر ،تازگی و گریز از حادثه
است (مانند چتربازی یا غواصی)
 -2تجربه جویی :جستجو برای تجربه های جدید از طریق مسافرت ،موسیقی ،هنر ،شیوه زندگی خودانگیخته و ناهمرنگی با
وجود تشابهی که مردم به آنها گرایش دارند.
 -3بازداری زدایی :نیاز به جستجوی رهایی در فعالیتهای اجتماعی بازداری نشده یا توسل به الکل یا بدون آن.
 -4مالل پذیری :اجتناب از تجربه تکراری ،کادر عادی یا یکنواخت یا اشخاص قابل پیش بینی ،و در صورت قرار گرفتن اجباری
در معرض چنین تجربه هایی ،واکنش عدم رضایت بیقرارانه نشان دادن (شولتز.)1378 ،
پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی ابزار خود گزارش دهی شامل 39ماده است که 5عامل ذهن آگاهی را میسنجد  :مشاهده،
توصیف ،عمل با آگاهی عدم قضاوت در مورد تجارب درونی و عدم واکنش به تجارب درونی .ویژگیهای روانسنجی این
پرسشنامه در کشورهای مختلف تأیید و بررسی شده است (تمناییفر ،اصغرنژاد ،فرید ،میرزایی و سلیمانی1395 ،؛ هیون ،دالیر،
پسچارد ،دبراور و فیلی پارت .)2011 ،نمرهی هر زیر مقیاس بر حسب مجموع ارزش گزینههای هر ماده (هرگز = ، 1بندرت =
 ، 2گاهی =  ، 3اغلب =  ، 4همیشه = ) 5
معرفی پرسشنامه  5عاملی ذهن آگاهی  : FFMQبر اساس نتایج ،همسانی درونی عاملها مناسب بود و ضریب آلفا در
گسترهای بین ( 0/75در عامل غیر واکنشی بودن) تا ( 0/91در عامل توصیف) قرار داشت .همبستگی بین عاملها متوسط و در
همه موارد معنیدار بود و در طیفی بین  0/15تا  0/34قرار داشت (نئوسر2010،؛ نقل از احمدوند .)1391 ،همچنین در
مطالعهای که بر روی اعتبار یابی و پایائی این پرسشنامه در ایران انجام گرفت ،ضرایب همبستگی آزمون -باز آزمون پرسشنامه
 FFMQدر نمونه ایرانی بین ( r=0/57مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن) و ( r=0/84عامل مشاهده) مشاهده گردید .همچنین
ضرایب آلفا در حد قابل قبولی (بین  α=0/55مربوط به عامل غیر واکنشی بودن و  α=0/83مربوط به عامل توصیف) به دست
آمد (احمدوند.)1391،
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خرده مقیاس

سؤالها

مشاهده 36-31-26-20-15-11-6-1
توصیف R27- R22-R12-7-2 -37-32
عمل همراه با آگاهی

R 38- R34-R 28R-23- R18R13- R8- R5

عدم قضاوت

R39-R35-R30-R25-R17-R14-R10-R3

عدم واکنش

33-29-24-21-19-9-4

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل  33گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی است .این پرسشنامه براساس
مقیاس لیکرت (هیچ وقت = 1؛ بندرت =  2؛ گاهی اوقات = 3؛ اکثر اوقات =  4؛ تقریب ًا همیشه = ) 5می باشد .البته این شیوه
نمرهگذاری در سؤال های 31و 3،4،5،9،10،15،16،19،21،27معکوس خواهد شد .بر اساس این روش از تحلیل شما نمرههای
به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.
توجه داشته باشید میزان امتیازها برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما  10پرسشنامه داشته باشید باید
امتیازها را ضربدر  10کنید.
در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  33تا  66باشد میزان انگیزش تحصیلی در این گونه جامعه ضعیف میباشد .در صورتی که
نمرات پرسشنامه بین  66تا  99باشد میزان انگیزش تحصیلی در سطح متوسطی میباشد .در صورتی که نمرات باالی  99باشد
میزان انگیزش تحصیلی بسیار خوب است.

یافته ها
ماتریس هم بستگی متغیر های قابل مطالعه در جدول ذیل ارائه شده است:

برای بررسی نقشه ذهن آگاهی و هیجانخواهی در پیشبینی انگیزش تحصیلی دانشجویان از تحلیل رگرسیون به روش گام به
گام استفاده شد .شاخص دوربینواتسون برای این منظور مورد محاسبه قرار گرفت که مقدار آن  1/74بدست آمد .با توجه به
حجم نمونه و تعداد متغیرهای پیشبین این میزان مورد قبول است به این معنا که شرط استقالل برقرار است ،نتایج حکایت از
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آن داشت که تنها مؤلفههای توصیف ،مالل و عدم واکنش وارد معادله شده که به ترتیب در گام اول مؤلفه توصیف  %5و در گام
دوم توصیف مالل  %7و در گام سوم توصیف مالل ،عدم واکنش  ، %9از واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین نمودند .ضرایب
رگرسیون در جدول ذیل ارائه شده است.
ضرایب رگرسیون انگیزش تحصیلی براساس ذهن آگاهی و هیجان خواهی

نتایج حکایت از آن داشت تنها مؤلفههای توصیف ،مالل و عدم واکنش وارد معادله شده که بترتیب در گام اول توصیف  ، %5در
گام دوم توصیف و مالل  ، %7و در گام سوم توصیف و مالل و عدم واکنش  %9از واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین نمودند.
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ذهن آگاهی و هیجانخواهی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان وارستگان بود .بر
اساس تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش ،چنین نتیجهگیری شد که ذهن آگاهی با انگیزهی تحصیلی در دانشجویان رابطهی
مثبت معنادار دارد .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای محتشمی و همکاران ( ،)1392مبلیان ،گرجی و
سدرپوشان ( ،)1392محمد امینی ( ،)1387محمودیراد ( ،)1386براکت و همکاران ( ،)2004گمارا و همکاران (،)2002
همسو میباشد .این یافتهها را چنین میتوان تبیین کرد که ذهن آگاهی با ایجاد آگاهی و تمرکز در فرد به مطالعه و درک
مطلب کمک میکند ،اما این تنها یک جنبه از نحوهی اثر گذاری ذهن آگاهی بر عملکرد تحصیلی است؛ ذهن آگاهی با افزایش
سالمت روانی و بهزیستی در دانشجویان میتواند به گونهی غیر مستقیم نیز بر روی عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر داشته
باشد .ذهن آگاهی با خود آگاهی در دانشجویان ،به آنان کمک میکند تا قوتها و ضعفهای خود را بشناسند .اگر افراد شناخت
کافی در خصوص توانایی خود بیابند و موقعیتهای خود را به طور صحیح ارزیابی کنند ،بهتر میتوانند انگیزههای موفقیت را
در خود تقویت کنند و میتوانند در شناسایی موقعیتی که باعث افزایش انگیزش شود به تحصیل ادامه دهند .دانشجویانی که
مهارت خود آگاهی دارند ،توانایی بیشتری جهت درک خواستههای دیگران دارند ،با اکتساب این مهارت تغییرات چشمگیری در
شاخصهای فردی و بین فردی دانش آموزان ایجاد میشود ،همچنین در برقراری روابط مؤثر و عمیق و صادقانه با دیگران
توفیق بیشتری مییابند .افزون بر آن خود آگاهی ،کارکردهای هوشی مانند دقت ،توجه ،استدالل ،یادگیری تسریع پیدا کرده و
به افزایش انگیزش تحصیلی نیز منجر می شود.
نتایج همبستگی میان انگیزهی تحصیلی و هیجانخواهی ،منفی و معنادار بود .این نتیجه بدان معناست که افزایش انگیزهی
تحصیلی در افراد با کاهش هیجان خواهی در آنان همراه است .در مورد این یافته با استناد به تحقیقات مک کلند و وینتر
( ) 1971شاید بتوان گفت از آنجا که افرادی که انگیزهی تحصیل در آنها باالست دارای ویژگیهایی همچون انگیزهی تحصیل،
مخاطرهپذیری متوسط و نو آوری هستند ،اغلب به دنبال کارهایی هستند که خطرپذیری متوسطی را می طلبند .از سوی دیگر
افرادی که در بعد هیجانخواهی باال هستند به هیجان و تجربههای متنوع ،جدید و پیچیده و میل اقدام به خطرهای جسمانی و
بدنی نیاز دارند (زاکرمن  ، )1996 ،بنابراین اغلب چنین افرادی به کارهایی دست میزنند که به خطرپذیری بسیار باالیی نیاز
دارند و چنین افرادی از خطر کردن لذت میبرند .بنابراین چنانکه مشخص است با افزایش یکی از متغیرها دیگدی کاهش
خواهد یافت و بر عکس.
این پژوهش مانند هر پژوهش علمی دیگر با محدودیتهایی مواجه بود از جمله اینکه یافتههای این پژوهش حاصل اطالعات گرد
آوری شده از طریق پرسشنامههای خود گزارشدهی در جامعه محدود به دانشجویان دانشگاه وارستگان بود .لذا توجه به این
نکته در تعمیمدهی نتایج به گروههای دیگر نیز حائز اهمیت است .از این رو انجام دادن پژوهشهای مشابه در میان جامعههای
متفاوت و مقاطع مختلف تحصیلی ضرورت مییابد.
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