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Abstract 

Introduction: The formation of identity is one of the important issues in the field of education, which is subtly 

related to cognitive and motivational processes; therefore, this study aimed to investigate the mediating role of 

mindfulness in the relationship between goal orientations with educational identity. 

Methods: The research method was descriptive-correlational and its statistical population included all high 

school students in Nehbandan city in the academic year of 2016-2017, among whom 216 were selected by multi-

stage cluster sampling. To collect data, the identity identity questionnaire (Wass and Isaacson, 2008); target 

orientation (Midgley et al., 1998) and mindfulness (Baer et al., 2010) used. Data analysis was performed using 

SPSS and Leisrel software. 

Results: Based on the structural equation model, relationships between variables have appropriate fit and show 

results; there is a relationship between goal orientations with educational identity with mindfulness mediation 

(0.06). 

Conclusions: Striving to adopt a goal orientation-orientation, along with effective mindfulness, leads to the 

formation of a successful academic identity in students, therefore, it is essential to plan, review, and regulate 

mentality within the curriculum. 
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 11/12/1931 تاریخ دریافت:

 22/39/1931 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 یندهایبا فرآ فیظر یااست که به گونه یلیتحص نهیاز مسائل مهم در زم یکی تیهو یریشکل گ یچگونگ :مقدمه

 نیدر رابطه ب یذهن آگاه یانقش واسطه یرو پژوهش حاضر با هدف بررس نیمربوط است؛ از ا یزشیو انگ یشناخت

 انجام شد. یلیتحص تیهدف و هو یریجهت گ

دانش آموزان مقطع متوسطه  یآن شامل تمام یو جامعه آمار یهمبستگ -یفیطرح پژوهش حاضر توص :کار روش

 یاخوشه یرینفر به روش نمونه گ 219آنها  نیبود که از ب 1931-39 یلیشهرستان نهبندان در سال تحص

(؛ جهت 2331ساکسون،ی)واس و ا یلیتحص تیها از پرسش نامه هوداده یگردآور یانتخاب شدند. برا ،یاچندمرحله

ها با استفاده داده لی( استفاده شد. تحل2313)بائر و همکاران، ی( و ذهن آگاه1331و همکاران، یدگلیهدف )م یریگ

 انجام شد. زرلیاس اس و ل یاس پ یاز نرم افزارها

 نینشان داد ب جیبرخوردار بوده و نتا یاز برازش مناسب رهایمتغ نیروابط ب ،یبر اساس مدل معادالت ساختار ها:یافته

 ( رابطه وجود دارد.3039) یذهن آگاه یبه واسطه گر یلیتحص تیهدف با هو یریجهت گ

 یریمؤثر، سبب شکل گ یبه همراه ذهن آگاه یشیگرا -هدف تسلط یریتالش در جهت اتخاذ جهت گگیری: نتیجه

بطن  در یذهن یو نظم ده ینیبازب ،یزیاست برنامه ر یضرور نیبنابرا شود،یموفق در دانش آموزان م یلیتحص تیهو

 گنجانده شود. یآموزش یهابرنامه

 واژگان کلیدی:

 یلیتحص تیهو

 یآگاهذهن

 هدف یریگجهت

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

نوجوانی فرآیندی زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی 

است و یکی از ابعاد مهم تحول در این دوره، تالش نوجوان برای 

ترین عنصر در کسب و مهم [1]است کسب هویت در ابعاد مختلف 

هویت، تالش فرد برای شناخت خود است. دانش نسبت به خود و 

خودشناسی حاصل از ارزیابی خود و خود پژوهی و تعمق در خود 

تنها از آن کسانی است که شکل و سیاق رشد شخصیت خود، جهت 

شناسند، که برایشان مهم است را می هایی رازندگی خود و ارزش

های خود به انسجام یعنی کسانی که با نقد آمال و عقاید و خواسته

اند و با درک خود و استدالل و انتخاب و تعمق، شخصی رسیده

. [2]های خود معنایی را بیابند اند در زندگی و فعالیتتوانسته

د باشتحصیلی نیز میمسئله هویت از جمله مسائل مهم در زمینه 

های و مک کلند معتقد است که پیشرفت تحصیلی از جمله ویژگی

شخصیتی است که پیدایش آن در افراد بستگی به چگونگی شکل 

کند که تحقیقات بیان می . همچنین، نتایج[9]گیری هویت دارد 

گیری اهداف و ایجاد انگیزه نیز وابسته هویت کسب شده به جهت

طور است و پیامدهای انگیزشی، عاطفی، رفتاری و اجتماعی به

. [1]دهند های دانش آموزان را تحت تأثیر قرار میمستقیم ارزش

تأکید بر نقش بافت در شکل گیری هویت، از زمان اریکسون تاکنون 

های اجتماعی مانند مدرسه و توجه به بافت [1]مطرح بوده است 

تردید ضروری است، زیرا مدرسه از در شکل گیری هویت، بی

نهادهای اجتماعی است که بر زندگی نوجوانان و تعریف آنان از 

خود، نقش مهمی دارد. طبق نظر الکز، لر و میلگی هماهنگی میان 

تواند به گسترش سه میهای مدرنیازها و انتظارات نوجوان با ویژگی

. بر همین اساس [9]حوزه دانش مرتبط با خود نوجوان کمک کند 

یلی را جنبه مهمی از هویت حیطه تحص [01 1]برخی از پژوهشگران 

( Educational Identity) اند. هویت تحصیلیفردی دانسته

بازتابی از انواع شایستگی، خودمختاری، هدفمندی، باورهای 

های رایجی است که نوجوانان در کارآمدی و تجربه هیجان

و مشخصه  [3]های درس با همساالن و معلمان خود دارند کالس

های تحصیلی است. واس و آن چگونه عمل کردن در عرصه

های هویت با پذیرش این پیش فرض که منزلت [1]ایساکسون 

عنوان تحصیلی به طهیزمینه وابسته هستند و با در نظر گرفتن ح

های های چهارگانه هویتهای مهم زندگی، منزلتاز حیطهیکی 

 .[13]اندتحصیلی سردرگم، دنباله رو، دیررس و موفق را ارائه کرده
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گیرد، ای درباره یادگیری و ماهیت علمی که فرا میهر فراگیرنده

ای شخصی دارد و هر مقدار هم درباره نظریات علمی مربوط به نظریه

کند و یادگیری بداند در نهایت از مدل ذهنی و عقاید خود، پیروی می

ند، کدهد و روشی که برای یادگیری اتخاذ میهایی که انجام میفعالیت

که اگر تصور خوبی درباره خود  [2]یر آن پنداشت ها است تحت تأث

موجودی تواناست و با اطمینان فکر  کندیداشته باشد، احساس م

، بنابراین [11] که رفتارش توام با موفقیت باشد کوشدیو م کندیم

ا باید آن را بها در فرآیند یادگیری برای موفق شدن و پایداری آموخته

تدریج ماهیت انسان و نیازهای شخصی و شخصیتی همساز کرد و به

سرشته امور را به دست خود وی داد و این کار میسر نیست مگر اینکه 

سازد همسان با تصویری باشد که تصویری که فراگیرنده از خود می

یج پژوهش . نتا[2]شود حق، عنوان فراگیرنده واقعی به آن اطالق میبه

نشان داد که بین کنجکاوی تحصیلی و عزت نفس تحصیلی  [019 12]

باالو شکل گیری هویت تحصیلی موفق ارتباط مثبت و معنی داری 

های یادگیری مشغول وجود دارد و دانش آموزانی که در فعالیت

های مشابهی با متخصصان هستند، سطوح باالیی از توسعه فعالیت

نیز  [2]. فرجامی [19]ند ای و تحصیلی را در اختیار دارهویت حرفه

استقالل فراگیرندگان و دستیابی به کند که برای کمک به بیان می

 هاییادگیری پایدار، پروش هویت ویژه فراگیرندگان باید در برنامه

 درسی گنجانده شود.

عنوان فرآیندی پویا نیز به( Target Orientation) گیری هدفجهت

در هر لحظه، شناخت، احساس و فرآیندهای انگیزشی را در فرآیندهای 

های شود تا فرد به شیوهو سبب می [11] نمایدیادگیری ترکیب می

مختلف گرایش پیدا کند، در آن زمینه به فعالیت بپردازد و نهایتاً 

های تحصیلی، مبین انگیزه فرد از عیتپاسخی را ارائه بدهد؛ در موق

های های او را در موقعیتها و پاسختحصیل است و تمایالت، کنش

. با توجه به نقش محوری جهت [11]دهد یادگیری تحت تأثیر قرار می

اهمیت آن در فرآیند یادگیری؛ این سازه؛ حجم باالیی از گیری هدف و 

مطالعات را به خود اختصاص داده است. دهقانی ناژوانی و زارع پور 

، [11]، دالور؛ اسماعیلی؛ حسنوندی و حسنوند [11]، نوشادی [19]

اند؛ نشان در مطالعاتی که انجام داده [13]فوالد چنگ و آب روشن 

ش بینی کننده طور مثبت پیدادند که جهت گیری هدف تسلط به

 یهامعناداری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. نتایج پژوهش

نشان داد که بین جهت گیری هدف تسلط با تعامل به محیط  [013 11]

کار رقابتی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و دانش آموزان با این 

نوع جهت گیری برخورد با تکالیف دشوار را موقعیتی برای یادگیری 

ها نکه این امر زمینه بهبود عملکرد و افزایش کارآیی آ نمایندیتلقی م

 .آوردیرا فراهم م

وسیله تواند، خودتنظیم باشد و بهعنوان موجودی عامل میانسان به

تغییر دادن محیط درونی و بیرونی و بر طبق شرایط و اصول خاص، 

رسد که با حضور ذهن رفتارهای خود را برنامه ریزی کند و به نظر می

هش اضطراب توان، ضمن افزایش توجه و کاو آگاهی در لحظه جاری می

به دانش آموزان در توجیه تکالیف، تمرکز روی بخش مهم تکالیف،  [23]

سازماندهی مواد درسی و نگهداری یک جور روان شناسی مولد یادگیری 

در حیطه آموزش و یادگیری ( Mindfulness) کمک کرد. ذهن آگاهی

صورت هشیار و خودآگاه است. انجام هر تمرین اساس انجام تکلیف به

تواند ظرفیت و توانایی نظام پردازش طور هدفمند و آگاهانه میبه

عنوان یک نظام هشدار اولیه، مانع شروع اطالعات را افزایش دهد و به

در این رابطه در . هر چند ایجاد تعادل [21]یک درگیری ذهنی شود 

ت ای ایستا نیست، بلکه نیازمند تالش و دقفضایی مثبت و سازنده پدیده

ها است، به عبارت دیگر تالش ها و تلخیو مبارزه مستمر با ناکامی

های خودتنظیمی و رهبری بر خود، فراوانی با بهره گیری از مکانیسم

ی و فکری مورد نیاز است تا بتوان خود را کم و بیش در فضای روان

قیم طور مسترسد که شکل گیری هویت، بهمثبتی قرار داد. به نظر می

ز تأثیر تواند ناشی اگیرد و میتحت تأثیر یادگیری خودتنظیمی قرار نمی

نشان داد که عمل مبتنی  [29]. نتایج پژوهش [22]ذهن آگاهی، باشد 

مراه بر ذهن آگاهی با افزایش قابل توجهی تمرکز در حواس در عمل ه

فراشناختی به عنوان  یهایاست و استفاده از تمرکز حواس و آگاه

 بسیار مؤثر باشد. تواندیابزاری برای کمک به دانش آموزان م

بررسی رابطه متغیرهایی چون جهت گیری هدف با هویت تحصیلی 

عموماً و رابطه این متغیرها با میانجی گری ذهن آگاهی به طور اخص 

ن پژوهشی با استفاده از معادالت ساختاری خأل و نیز عدم انجام چنی

در نظام آموزشی است. با توجه به اهمیت مطالعه این  یابرجسته

 ییهامتغیرها و بررسی رابطه واسطه گری و نقش انجام چنین پژوهش

جهت ارتقای شکل گیری هویت تحصیلی موفق و با توجه به اینکه هیچ 

هدف با هویت تحصیلی با  برای تعیین رابطه جهت گیری یامطالعه

میانجی گری ذهن آگاهی انجام نشده است، پژوهش حاضر درصدد 

 بررسی این رابطه، انجام شده است.

 کارروش 

 طرح پژوهش و شرکت کنندگان

همبستگی از نوع مدل سازی معادالت  -طرح پژوهش حاضر توصیفی

جمع آوری شده با استفاده از  یهاساختاری بود. تحلیل استنباطی داده

نرم افزارهای اس پی اس اس و لیرزل انجام شده است. جامعه آماری 

-39کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرنهبندان در سال تحصیلی 

نفر بود. بر پایه پیشنهاد جیمز استیوس، در نظر  133به تعداد  1931

انه سیون چندگمورد برای هر متغیر پیش بین در تحلیل رگر 11گرفتن 

با توجه به آمار مناسب است. همچنین به استناد به جدول مورگان، 

آموز مقطع متوسطه شهر نهبندان به روش دانش 219جامعه، از نمونه 

استفاده شد بر این اساس ابتدا شهر  یاای سه مرحلهنمونه گیری خوشه

نهبندان به چهار بخش شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم گردید و 

طور تصادفی س از هر بخش دو مدرسه و از هر مدرسه یک پایه بهسپ

آموزان آن پایه مورد بررسی قرار گرفتند. در انتخاب و کلیه دانش

نفر در این پژوهش شرکت داشتند که با توجه به افت  213مجموع 

پرسش نامه مورد  219ناقص، در نهایت تعداد  یهانمونه و پرسش نامه

ورود به پژوهش داشتن دامنه  گرفت. تنها شرطتجزیه و تحلیل قرار 

سال بوده و در صورت هرگونه نارضایتی از روند پژوهش  11تا  12سنی 

 امکان خروج شرکت کننده فراهم بوده است.

 ابزار

نامه توسط واس و پرسش نامه پایگاه هویت تحصیلی: این پرسش-1

ان، وجوانبرای تعیین پایگاه هویت تحصیلی ن 2331ایساکسون در سال 

تدوین گردیده است. فهرست واس و ایساکسون دارای چهار خرده 

آزمون هویت تحصیلی موفق، دیررس، زودرس و مغشوش و روی هم 



 و همکاران یوسفی

19 

از کامالً  یادرجه 1گویه است که در یک طیف لیکرت  13دربرگیرنده 

. پردازدی( به ارزیابی نظر پاسخگویان م1( تا کامالً موافق )3مخالف )

ده مقیاس از مجموع نمرات عبارات مربوط به آن خرده نمره هر خر

و حداکثر  13آید. حداقل نمره در هر خرده مقیاس مقیاس به دست می

توسط حجازی و همکاران  1933پرسش نامه در سال  نیباشد. امی 13

همسانی درونی  [1]به فارسی ترجمه شد. واس و ایساکسون  [1]

نامه را به روش ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از خرده پرسش

-11/3-11/3های دیررس، زودرس، مغشوش و موفق به ترتیب مقیاس

یایی این پرسشنامه در مطالعه گزیدری اند. پابرازش کرده 19/3و  19/3

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هویت  [21]و همکاران 

و  11/3، هویت سردرگم 12/3، هویت دیررس 11/3تحصیلی موفق 

به بدست آمد. در پژوهش حاضر نیز، ضریب آلفای  13/3هویت زودرس 

کرونباخ برای هویت تحصیلی موفق، دیررس، زودرس و مغشوش به 

برآورد  13/3و برای کل پرسشنامه  91/3و  93/3 -19/3 -13/3ترتیب 

 گردید.

رسشنامه توسط میدگلی و پرسش نامه جهت گیری هدف: این پ -2

گویه و سه خرده مقیاس  11و دارای  [21]( ساخته شد1331همکاران )

عملکردی و اجتنابی است که در یک  جهت گیری هدف تسلط یاب؛

( به 1( تا کامالً موافقم)1از نظری ندارم ) یاطیف لیکرت پنج درجه

. این پرسش نامه توسط دوسون و پردازدیارزیابی نظر پاسخگویان م

مک لنزنی به شیوه تحلیل عاملی بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ 

 [21]. در پژوهش هاشمی و همکاران [29]برای آن به دست آمد  31/3

منظور پایایی این پرسش نامه از روش همسانی درونی استفاده شد به

و برای خرده  11/3که میزان ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

به دست آمد. در پژوهش حاضر نیز ضریب  11/3تا  91/3ها بین مقیاس

، برای خرده مقیاس 33/3آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس تسلط یاب

و برای کل پرسش  11/3رای خرده مقیاس اجتنابی ، ب13/3عملکردی

 به دست آمد. 39/3نامه 

نامه پنج وجهی ذهن آگاهی: این پرسشنامه توسط بائر و پرسش-9

نامه تحول یافته، شامل پنج تحول یافته است. پرسش [21]همکارانش 

(، غیرقضاوتی هیگو 1(، عمل توأم با هوشیاری )هیگو 1عامل مشاهده )

( و غیرواکنشی بودن هیگو 1(، توصیف )هیگو 1بودن به تجربه درونی )

. در مطالعه دهقانی و باشدیویه مگ 93گویه( و در مجموع دارای  1)

 های آن بینه، پایایی این پرسشنامه در کل و برای مؤلف[23]همکاران 

دهنده پایایی بسیار خوب به دست آمد که نشان 39/3تا  11/3

پرسشنامه در جمعیت غیر بالینی جامعه ایران است. در پژوهش حاضر 

غیرواکنشی، توصیف،  یهانیز ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه

، 93/3مشاهده، عمل همراه با هوشیاری و غیرقضاوتی بودن به ترتیب 

 به دست آمد. 11/3و برای کل آن نیز  11/3، 19/3 ،19/3، 99/3

 کارروش 

جهت انتخاب افراد نمونه، مجوزهای الزم از حراست مدیریت آموزش و 

قرار  ییدها مورد تأوپرورش شهرستان نهبندان اخذ شد و پرسش نامه

گرفت، سپس هماهنگی الزم با مسئولین مدارس جهت حضور در آن 

مدارس صورت گرفت. توضیحات الزم برای دانش آموزان ارائه و پرسش 

مذکور توسط دانش آموزان تکمیل گردید. الزم به ذکر است  یهانامه

تمامی مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر بر اساس کدهای اخالقی 

ن روان شناسی آمریکا کامالً رعایت شد، بدین مطرح شده توسط انجم

ترتیب به افراد نمونه اطمینان داده شد که اطالعات به دست آمده به 

و  گیردیصورت جمعی جهت انجام کار پژوهشی مورد تحلیل قرار م

ها کامالً محرمانه باقی خواهد ماند. اطالعات به دست آمده از آن

در کل فرآیند پژوهش کامالً جلب  همچنین رضایت کامل آنها در ابتدا و

 شد.

 هاافتهی

توصیفی برای متغیرهای مربوط شامل میانگین،  یهامقادیر شاخص

 ارائه شده است. 1جدول انحراف معیار، چولگی و کشیدگی در 
 

توصیفی هویت تحصیلی، ذهن آگاهی و جهت گیری هدف  یهامقادیر شاخص :2جدول 

 در دانش آموزان

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین ابعاد

 13/3 19/3 11/13 99/19 هویت تحصیلی

 29/3 11/3 31/3 21/19 ذهن آگاهی

 99/3 11/3 13/31 31/12 جهت گیری هدف

 

میانگین جهت گیری هدف دانش آموزان  1جدول با توجه به نتایج 

هویت تحصیلی  یهانیانگیتر از هویت تحصیلی و ذهن آگاهی و مکم

و ذهن آگاهی دانش آموزان در حد متوسط قرار دارد. پیش نیاز استفاده 

از مدل سازی معادالت ساختاری وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای 

پژوهش با استفاده از  پژوهش است. ضرایب همبستگی میان متغیرهای

 بررسی شده است. 2جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون در 
 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش :1جدول 

 9 1 2 متغیرها

   1 . جهت گیری هدف2

  1 11/3 . ذهن آگاهی1

 1 91/3 11/3 تحصیلی تی. هو9

 

، جهت گیری هدف و ذهن اگاهی رابطه مثبت 2جدول با توجه به نتایج 

برازش  یهاشاخص 9جدول معنی داری با هویت تحصیلی دارند. در 

 اند. در این پژوهشمطلق، تطبیقی و مقتصد به تفکیک گزارش شده

 شاخص نیکویی برازش؛ شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته و ریشه

برازش مطلق،  یهامربعات باقی مانده استاندارد شده به عنوان شاخص

برازش تطبیقی؛ شاخص برازش هنجارشده و شاخص  یهاشاخص

برازش تطبیقی و مجذور خی  یهابرازش هنجار نشده به عنوان شاخص

بر درجه آزادی؛ شاخص برازش ایجاز و میانگین مربعات خطای تقریب 

 مقتصد در نظر گرفته شدند.برازش  یهابه عنوان شاخص

، مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش 9جدول در 

اند. با توجه به این جدول برازش گزارش شده یهاهریک از شاخص

نتیجه  توانیبرازش در حد مطلوبی قرار دارند و م یهاتمامی شاخص

گردآوری شده  یهااسبی با دادهگرفت که مدل آزمون شده برازش من

 مدل آزمون شده پژوهش نشان داده شده است. 1 تصویردارد. در 

، اثر غیرمستقیم جهت گیری هدف با میانجی گری 1جدول با توجه به 

جهت  تریشده است. به بیان جزئ دییذهن اگاهی بر هویت تحصیلی تأ

مثبت و معنی داری بر  ریگیری هدف به میانجی گری ذهن آگاهی تأث

دارند. همچنین اثر مستقیم ذهن آگاهی  39/3هویت تحصیلی به میزان 
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و اثر  12/3و  13/3و جهت گیری هدف بر هویت تحصیلی به ترتیب 

 بوده است. 19/3مستقیم جهت گیری هدف بر ذهن آگاهی 
 

 رازش الگوی آزمون شده پژوهشنیکویی ب یهاشاخص :9جدول 

 برازش مطلق یهاشاخص

 GFI AGFI SRMR شاخص
 32/3 31/3 39/3 مقدار به دست آمده

 31/3کمتر از  13/3بیشتر از  33/3بیشتر از  حد قابل پذیرش

 شاخص برازش تطبیقی

 CFI NFI NNFI شاخص
 31/3 39/3 31/3 مقدار به دست آمده

 33/3بیشتر از  33/3بیشتر از  33/3بیشتر از  حد قابل پذیرش

  برازش تعدیل یافته یهاشاخص 

 X2/df PNFI RMSEA شاخص
 321/3 19/3 12/1 مقدار به دست آمده

 31/3کمتر از  93/3بیشتر از  9کمتر از  حد قابل پذیرش

 

 
 الگوی آزمون شده پژوهش :2 تصویر

21/3=RMSEA ،331/3P< ،11=df، 31/199=2x 

 

 نتایج مربوط به اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل واریانس تبیین شده متغیرها :4جدول 

اثر  مسیر

 مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم

اثر 

 کل

واریانس 

 تبیین شده

     بر هویت تحصیلی از

 11/3 1/3 - 13/3 ذهن آگاهی

  11/3 39/3 12/3 جهت گیری هدف

     بر ذهن آگاهی از

  19/3 - 19/3 جهت گیری هدف

 

برای بررسی نقش متغیر ذهن آگاهی به عنوان میانجی از بوت 

استراپ استفاده شد. با توجه به قرار نگرفتن صفر در فاصله 

گری ذهن آگاهی نتیجه گرفت نقش میانجی توانیاطمینان، م

در رابطه بین جهت گیری هدف با هویت تحصیلی در 

و بین جهت  شودیم دییآموزان با مسیر غیر مستقیم تأدانش

گری ذهن آگاهی رابطه گیری هدف و هویت تحصیلی به میانجی

معناداری وجود دارد. به عبارتی ذهن آگاهی در رابطه بین جهت 

آموزان، نقش گیری هدف و هویت تحصیلی در دانش

و  31/3ها گری دارد.. سطح اطمینان برای این فاصلهمیانجی

 .باشدیم 1333تعداد باز نمونه گیری 

 

گری ذهن آگاهی در رابطه بین جهت گیری هدف و هویت مدل نقش میانجی :1 تصویر

 تحصیلی

 

داری و بررسی رابطه جهت گیری هدف و هویت تحصیلی ضریب مسیر، معنی :5جدول 

 به میانجی گری ذهن آگاهی

 رابطه موردبررسی
ضریب 

 مسیر
t مقدار 

P-

 مقدار

نوع 

 رابطه

ذهن  ←جهت گیری 

 تحصیلیهوبت ←آگاهی 

و  19/3

13/3 
 افزایشی 333 111/11**

 

 داری بوت استراپ و بررسی نقش متغیر میانجیضریب مسیر و معنی :6جدول 

 مسیر
bootstrap 

حد 

 پایین

حد 

 باال
P-

value 

 ←ذهن آگاهی  ←جهت گیری 

 هویت تحصیلی
32/3 32/3 12/3 39/3 

 بحث

هویت تحصیلی هدف بررسی رابطه جهت گیری هدف با این پژوهش با 

واسطه گری ذهن آگاهی در دانش آموزان دوره متوسطه انجام شد. به

نتایج که نشان دهنده برازش مناسب مدل پژوهش بود نشان داد که 

بین جهت گیری هدف با هویت تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری 

دهقانی ناژوانی و زارع پور  یهاوجود دارد و این نتیجه با نتایج پژوهش

، [11]، دالور؛ اسماعیلی؛ حسنوندی و حسنوند [11]، نوشادی [19]

که نشان دادند جهت گیری هدف تسلط  [13]فوالد چنگ و آب روشن 

طور مثبت پیش بینی کننده معناداری برای پیشرفت تحصیلی و به

شکل گیری هویت تحصیلی موفق در دانش آموزان است و نتایج 

که نشان داد بین جهت گیری هدف تسلط با  [013 11] یهاپژوهش

 وتعامل به محیط کار رقابتی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد 

دانش آموزان با این نوع جهت گیری برخورد با تکالیف دشوار را 

رد که این امر زمینه بهبود عملک نمایندیموقعیتی برای یادگیری تلقی م

، همسو است، بدین معنی که آوردیها را فراهم مو افزایش کارآیی آن

بر چگونگی شکل گیری  تدریججهت گیری هدف دانش آموز به

ر تفسیر تجارب شخصی و گفت و گو درباره معنی؛ منظوچهارچوبی به

گذارد و زمینه تبدیل شدن فرد هدف و جهت گیری زندگی او تأثیر می

سالی برخوردار از خودپنداری منسجم و نقشی ارزشمند در به بزرگ

از دیگر نتایج این مطالعه این بود که بین  .آورداجتماع را فراهم می

ه مستقیم و معناداری وجود دارد، ذهن آگاهی و هویت تحصیلی رابط

همسو با این نتیجه، نتایج پژوهش گل پور چمر کوهی و محمدامینی 
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ل مبتنی بر ذهن آگاهی با افزایش قابل توجهی نشان داد عم [29]

تمرکز در حواس در عمل همراه است و استفاده از تمرکز حواس و 

فراشناختی به عنوان ابزاری برای کمک به دانش آموزان  یهایآگاه

. بدین معنی که انجام هر تکلیف باشدیبسیار مؤثر است، م تواندیم

افزایش ظرفیت و توانایی نظام صورت هدفمند و آگاهانه، ضمن به

شود و به دانش آموز در پردازش اطالعات؛ مانع درگیری ذهنی می

توجیه تکالیف؛ تمرکز روی بخش مهم تکالیف و مواد درسی و تأمل و 

گی تدریج بر چگونها بهکند و این تواناییها کمک میتفکر پیرامون آن

و و گفت و گمنظور تفسیر تجارب شخصی شکل گیری چهارچوبی به

 گذارد.درباره معنی؛ هدف و جهت گیری زندگی اوتأثیر می

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که جهت گیری هدف با واسطه 

گری ذهن آگاهی بر هویت تحصیلی تأثیر مستقیم و معناداری دارد که 

این یافته با نتایج کالرک که نشان داد که ارتباط مثبت و قابل توجهی 

ل ذهنی و ضرورت نظم و خودتنظیمی با تأمین و انسجام بین اشتغا

های و زونیک و بستر که بیان کردند؛ تفاوت [21]هویت وجود دارد

فردی افراد در شخصیت از فاکتورهای مهمی است که انگیزه و حضور 

، [29]دهدها را در عملکرد و یادگیری تحت تأثیر قرار میذهن آن

همسو است. این یافته حاکی از آن است که نوع اهدافی که دانش آموزان 

کنند، مبین انگیزه آنان از تحصیل و در زمینه تحصیلی انتخاب می

 هک های تحصیلی استهای آنان در موقعیتها و پاسختمایالت، کنش

آنان را در به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف و دستیابی به درجه 

کند و روند کنترل شخصی معینی از شایستگی در کار، هدایت می

 بر چگونگی شکل گیری تعهدات شخصی فراگیر در جریان یادگیری

همچنین چگونگی شکل  های تحصیلی وها و آرمانآنان نسبت به ارزش

منظور تفسیر تجارب شخصی و گفت و گو درباره گیری چهارچوبی به

 معنی، هدف و جهت گیری زندگی تأثیرگذار است.

 گیرینتیجه

الزم است که دبیران و متخصصان تعلیم و تربیت موضوعات درسی را 

صورت سازمان دهی شده به دانش آموزان آموزش و ارائه بدهند. به

های فراشناختی به دانش آموزان توسط معلمان، استفاده ارتآموزش مه

یرونی های باز تکالیف چالش انگیز و عدم تأکید زیاد بر کنترل کننده

منظور احساس شایستگی و کارآمدی و ... از های یادگیری بهدر محیط

دیگر پیشنهادات کاربردی پژوهش حاضر است. از سوی دیگر با توجه 

هدف تسلط گرایشی نیز پیش بینی کننده خوبی  به اینکه جهت گیری

؛ شوددر جهت شکل گیری هویت تحصیلی موفق است، پیشنهاد می

ن هایی برای تقویت ایتدابیر آموزشی و مدیریتی اتخاذ گردد که زمینه

نوع جهت گیری را مهیا نماید. اگر دانش آموزان بدانند که چگونه یاد 

نند. اطالع کصیل و مطالعه پیدا میبگیرند، عالقه و رغبت بیشتری به تح

از شیوه برنامه ریزی، هدف گزینی، نظارت بر میزان یادگیری، اصالح 

شوند که دانش های یادگیری و مطالعه و نظم دهی و ... باعث میشیوه

آموزان عملکرد بهتری داشته باشند و این منجر به افزایش انگیزه 

م برنامه ریزی، بازبینی و نظپیشرفت خواهد شد، بنابراین دبیران باید 

دهی را به دانش آموزان آموزش دهند و خود الگویی عملی برای آنان 

 باشند.

نظیر  ییهاتیپژوهش حاضر همانند هر پژوهش دیگر با محدود

استفاده از پرسش نامه به عنوان تنها ابزار جمع آوری اطالعات، 

استفاده از یک ابزار برای جمع آوری اطالعات هر متغیر، 

جغرافیایی، عدم بررسی سایر متغیرهای مؤثر و  یهاتیمحدود

از  واقعی یامرتبط با هویت تحصیلی و دسترسی مشکل به نمونه

در  شودید. بنابراین پیشنهاد مکل جامعه دانش آموزان مواجه بو

بعدی رابطه سایر متغیرهای مرتبط با هویت تحصیلی  یهاپژوهش

نیز مورد بررسی قرار گیرد، همچنین با استفاده از ابزارهای دیگر و 

در جوامع دیگیری نیز این پژوهش انجام و مقایسه نتایج صورت 

 .پذیرد

 سپاسگزاری

یت مالی هیچ گونه این پژوهش به صورت مستقل و بدون حما

 یلیتحصسازمانی در مدارس متوسطه شهرستان نهبندان در سال

بدین وسیله از تمامی استاتید و  .انجام شده است 39-1931

مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمی کرمان، مسئولین محترم اداره 

آموزش و پرورش؛ دانش آموزان و فرهنگیان شهر نهبندان و 

حترم و تمامی کسانی که در اجرای این همچنین از مشاورین م

 .شودیاند، صمیمانه تشکر و قدردانی مپژوهش همکاری کرده

 تضاد منافع

این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ گونه سازمانی انجام شده است 

آن به صورت دقیق و شفاف ارائه شده است و  یهاافتهیو تمامی 

 یاهافتهینویسندگان مقاله هیچ گونه تعارض منافع را در گزارش 

 اند.این پژوهش گزارش نکرده
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