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Abstract
The purpose of this study was to test the proposed
model of the relationship between mindfulness and
چکیده
academic performance with the mediation of socialemotional competence. The research method was  آزمون الگوی پیشنهادی رابط ۀ ذه آگ اهی ب ا،هدف پژوهش حاضر
fundamental in purpose and correlation and structural -عملکرد تحصیلی با میانجیگ ری مؤلف ه ای شایس گگی اجگم اعی
equation analysis in data collection. The statistical  روش پژوهش از نظر هدف بنیادی و از لح ا گ ردآوری.هیجانی بود
population included 23,681 people (12,556 girls,  جامعۀ آماری.دادهها همبسگگی و از نوع تحلیل معادالت ساخگاری بود
11,125 boys) of the second grade of elementary school  نفر23،681 شامل دانشآموزان دورۀ دوم ابگدایی شهر همدان ب تعداد
in the academic year 2018-2019, and a sample of 380  ب ود1397-1398  پسر) در س ا تحص یلی11،125  دخگر و12،556(
subjects (225 girls and 155 boys) was selected using
 دخگ ر) ب ا اس گفاده از225  پسر و155(  نفر380 ک نمون ای ب حجم
cluster sampling. Research instruments included the
اس
 اب اار پ ژوهش ش امل م ی.روش تصادفی خوش ای انگخاب شدند
Mindfulness, Attention, and Awareness Scale
(MAAS),
the
Social-Emotional
Competence هیج انی- پرسشنامۀ شایسگگیهای اجگماعی،)MAAS( ذه آگاهی
Questionnaire
(SECQ),
and
the
Academic  ب رای تجای و.) ب ودAPT( ) و آزمون عملکرد تحصیلیSECQ(
Performance Test (APT). Structural equation model تحلی ل دادهه ا از روش تحلی ل مع ادالت س اخگاری ب ا اس گفاده از
analysis using SPSS version 22 and LISREL version . اسگفاده ش د8/8  نسخۀLISREL  و22  نسخۀSPSS نرم افاارهای
8.8 was used to analyze the data. The results showed نگایج نشان داد الگوی پیشنهادی پژوهش ب ا دادهه ا ب رازش مناس بی
that the proposed model had a good fit with the data.  در بررس ی نگ ایج مش خش ش د ام ر مس گ یم ذه آگ اهی ب ر.دارد
The results indicated that the direct effect of  ام ر. مؤلف های شایسگگی اجگماعی و هیجانی مثب و معن ادار اس
mindfulness on the components of social-emotional مسگ یم مؤلف های شایسگگی اجگماعی–هیجانی بر عملکرد تحص یلی
competence was positive and significant. The direct  همچنی نگایج نش ان داد مؤلف ه ای شایس گگی.مثب و معنادار بود
effect of social-emotional competence on academic
اجگماعی–هیجانی بی ذه آگاهی و عملکرد تحصیلی ن ش واسط ای
performance was also positive. The results indicated
that the components of social-emotional competence  براساس نگایج میتوان گف ظرفی ذه آگاهی ن ش.معناداری دارند
had a significant mediating role between mindfulness مؤمری در افاایش شایس گگیه ای اجگم اعی–هیج انی دارد و بهب ود
and academic performance. The results suggest that شایسگگیهای اجگماعی و هیجانی کودک ان ام ر مثبگ ی ب ر عملک رد
.تحصیلی دارد
high levels of mindfulness play an effective role in
enhancing social-emotional competencies and that ،هیج انی- شایسگگیه ای اجگم اعی، ذه آگاهی:واژه های کلیدی
improving children’s social-emotional competencies
.عملکرد تحصیلی
has a positive effect on academic performance.
Keywords:
Mindfulness,
Social-Emotional
Competence, Academic Performance.
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مقدمه
عملکرد تحصیلی کودکان از اولوی های مهم برای مدارس و والدی ب شمار میرود و تح تأمیر شرایط
فردی و محیطی قرار دارد .توانایی مدیری هیجانها و رفگارهای خود در مواجه با مشکالت میتواند در
بهبود عملکرد تحصیلی کودکان مؤمر باشد (فلور ،فرانک و مکایچرن .)2013 ،کودکان در محیط مدرس با
چالشهای مخگلفی روب رو میشوند ک ن تنها عملکرد تحصیلی بلک سالم آنها را نیا تهدید میکند.
موارد مخگلفی مانند کاهش توج و نداشگ تمرکا ،ضعف در کنگر هیجانها ،مشکل در برقراری روابط ،در
کاهش عملکرد تحصیلی و افاایش مشکالت رفگاری ن ش دارند؛ بنابرای داشگ کنگر بر رفگار و هیجانها
در محیط مدرس بر عملکرد تحصیلی کودکان ن ش مهمی دارد (دارلینگ-هاموند .)2015 ،اینک چ عواملی
بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأمیر میگذارد یا سهم و مشارک هر عامل چ اندازه اس  ،همواره از حیط
های مورد عالقۀ پژوهشگران بوده اس (دیاموند .)2010 ،ب طور قطع مجموع ای از عوامل فردی و محیطی
یا عوامل شناخگی ،هیجانی و اجگماعی بر عملکرد تحصیلی تأمیر میگذارد .از سویی هدف هر سیسگم
آموزشی نیا افاایش سطح توانایی مخاطبان آن اس  .شاخش تح ق یا عدم تح ق ای هدف ،عملکرد
تحصیلی یادگیرندگان اس ک از عوامل مگعددی از جمل تمرکا باال ،خودکارآمدی ،تنظیم هیجانی،
مهارتهای اجگماعی-ارتباطی و کمبودن میاان اضطراب و تنش تأمیر میپذیر (روزنسگریچ و مارگالی ،
.)2015
مسئولی مدارس قرن جدید همچنان آموزش دانشآموزان در زمین های خواندن ،نوشگ و ریاضیات
ب منظور بهبود عملکرد تحصیلی آنان اس  ،اما اخیراً ب طور فاایندهای ،مسئولی بیشگری برای آموزش
اجگماعی و هیجانی کودکان برعهدۀ مدارس قرار گرفگ اس (شونرت-رایکل و همکاران .)2015 ،یکی از
رویکردهایی ک در تالش اس تا تعاد را در رشد مهارتهای شناخگی و شایسگگی اجگماعی-هیجانی
فراگیران براساس شرایط زندگی کنونی ایجاد کند ،رویکرد یادگیری اجگماعی-هیجانی )SEL( 1اس  .ای
رویکرد در طو دو دهۀ پیش با هدف ارت ای شایسگگیهای اجگماعی-هیجانی 2برای آمادهکردن دانش
آموزان برای تعامل مناسب با همساالن و کسب فرص های شغلی شکل گرفگ اس ک عمدتاً ب وسیلۀ
انجم یادگیری تحصیلی و اجگماعی-هیجانی )2012( 3هدای میشود.
رویکرد یادگیری هیجانی-اجگماعی ب دنبا ارت ای مهارتهای هیجانی-اجگماعی از طریق کسب
شایسگگی در پنج حوزۀ خودآگاهی ،4خودمدیریگی ،5آگاهی اجگماعی ،6مدیری روابط 7و تصمیمگیری
1. social-emotional learning
2. social-emotional competencies
)3. Collaborative for Academic and Social-Emotional Learning (CASEL
4. self-awareness
5. self-management
6. social-awareness
7. relationship management
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مسئوالن  1اس (انجم یادگیری تحصیلی و اجگماعی-هیجانی .)2015 ،هدف ای برنام ها هدای کودکان
ب مسیرهایی اس ک در آن ،ب عنوان بارگسا در حوزههای شخصی ،بی فردی ،شغلی و اجگماعی موفق
باشند .یک بررسی فراتحلیل از مطالعات در حوزۀ یادگیری اجگماعی-هیجانی ،در دانشآموزان از مهدکودک
تا دبیرسگان نشان داد شرک کنندگان در برنام هایی ک هسگۀ آنها ت وی شایسگگی هیجانی-اجگماعی
اس  ،بهبود در تواناییهای اجگماعی و عاطفی ،نگرشها ،رفگارهای مثب اجگماعی ،عملکرد تحصیلی ،و
کاهش در مشکالت رفگاری و هیجانی نشان دادند (دورالک ،وایابرگ ،دیمنیکی ،تایلور و شلینگر .)2011 ،از
دیدگاه دورالک و همکاران ( )2011یکی از عواملی ک ب پیامدهای مثب در امر برنام های مؤمر بر
شایسگگی اجگماعی-هیجانی منجر میشود ای اس ک در ای برنام ها حداقل یک جاء ب مهارتهای
شخصی یا اجگماعی اخگصاص داده شده اس  .پایۀ اولیۀ شایسگگی اجگماعی-هیجانی بر امر تجربیات مخگلف
در دورۀ کودکی شکل میگیرد و در ای دوره اس ک کودکان در برخورد و تعامل با همساالن و همچنی
روب روشدن با مشکالت هیجانی ،شکس ها و تجرب های هیجانی مثب و منفی ب نوعی مهارتهای
اجگماعی-هیجانی را فرامیگیرند (هوانگ و همکاران .)2020 ،توانایی کودکان در مدیری روابط اجگماعی با
همساالن و همچنی تنظیم هیجانهای شخصی در برخورد با مشکالت میتواند بر عملکرد آنها در حوزۀ
رفگاری و تحصیلی مؤمر باشد .از ای رو ضعف در کنگر هیجانها و ناتوانی در برقراری روابط مناسب با
همساالن ،در بروز مشکالت مخگلفی مانند کاهش سازگاری اجگماعی ،کاهش عاتنفس ،تجربۀ اضطراب و
مشکالت تحصیلی ن ش دارد (بلک و فرناندو.)2013 ،
با توج ب ن ش شایسگگی اجگماعی-هیجانی در موف ی کودکان در حوزههای رفگاری ،هیجانی و
تحصیلی ،بررسی عوامل مؤمر بر کسب توانایی اجگماعی-هیجانی در کودکان مورد توج واقع شده و یکی از
ای مگغیرهای مهم براساس پژوهشهای (باکوش ،اسنو ،توبیاس ،هولیهان و باربوسا-لیکر2016 ،؛ دورالک
و همکاران )2011 ،ذه آگاهی 2اس  .ریشۀ اصطالح ذه آگاهی ب قرن پنجم قبل از میالد و آموزههای
بودایی 3برمیگردد ک معنای اصلی آن را میتوان «آگاهی روش » 4یا مشاهدۀ دقیق یک شیء (برای مثا ،
افکار ،احساسات و اشیای مادی) درنظر گرف (بودی .)2011 ،تمرکا و توج آگاهان برای شناخ عل
احساسات و ایجاد انعطافپذیری هیجانی با فلسفۀ ذه آگاهی هماهنگ اس  .مبانی ذه آگاهی شامل
اطالعاتی درمورد ن ش ادراک ،ارتباط ذه و بدن ،واکنشپذیری اسگرس ،ایجاد منابع درونی و ت وی
سالم روان اس (کابات-زی  .)2003 ،عالوه بر ای  ،پژوهشها تأمیر مثب ذه آگاهی را بر سالم
اجگماعی و هیجانی دانشآموزان نشان داده اس (واندیویجر–برگسما ،بوگلا ،النگربرگ و اورت2014 ،؛
النگ ،رنشاو و کاماروتا .)2018 ،ناتوانی در کنگر و تنظیم هیجانها و روابط اجگماعی میتواند عملکرد
1. responsible decision making
2. mindfulness
3. Buddhist
4. lucid awareness
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تحصیلی کودک را با چالش جدی مواج کند .از سوی دیگر ذه آگاهی ن ش مؤمری در مدیری و کنگر
هیجانها دارد و میتواند ب کودکان در دسگیابی ب اهداف تحصیلی و تربیگی کمک کند (الیاس و آرنولد،
 .)2006پژوهشهای مخگلف ارتباط مثب ذه آگاهی با همدلی ،خودآگاهی ،کنگر هیجانی و خوشبینی را
نشان دادهاند ک نشان میدهد ذه آگاهی میتواند بر کودکان در کسب مهارتهای هیجانی و روابط
بی فردی مؤمر باشد (واندیویجر-برگسما و همکاران2014 ،؛ فالک ،گلدنبرگ ،پینگر و دیویدسون.)2015 ،
ذه آگاهی با عالئم افسردگی و پرخاشگری ب همساالن رابطۀ منفی دارد و ب افاایش عملکرد دانشآموزان
در زمینۀ مدیری اسگرس و بهبود رفگارهای اجگماعی منجر میشود .ای ویژگیها میتواند بر حوزۀ تحصیلی
نیا امرگذار باشد (شونرت-رایکل و همکاران2015 ،؛ تیری ،برایان  ،نوبلا و نوریس2016 ،؛ جونا ،بوفارد و
وایابورد.)2013 ،
نگایج پژوهشهای انجامشده (شونرت-رایکل و همکاران2015 ،؛ تیری و همکاران2016،؛ کاسگلو و
الولر2014 ،؛ پارکر ،کوپر اسمی  ،ماتیس ،شو و سیما ،2014 ،فلور ،دورنر ،جونا ،کای و مر 2013 ،؛ الئو و
هیو2011 ،؛ ناپولی ،کرچ و هولی2005 ،؛ عایای ،یوسفی افراشگ  ،مروتی و الهی1397 ،؛ سرشار و کیانارمی،
 )1399نشان میدهد ذه آگاهی میتواند تأمیر مثبگی بر عملکرد اجرایی و تنظیم هیجانی کودکان داشگ
باشد .توانایی ذه آگاهی در کودکان چارچوبی فراهم میکند تا بگوانند اهداف خود را برآورده کنند و از توانایی
های خود در یادگیری مهارتهای مورد نیاز برای بهبود روابط با همساالن و کنگر رفگارهای خودشان
اسگفاده کنند .همچنی ذه آگاهی میتواند سبب بهبود توج و حافظۀ کاری و انعطافپذیری شناخگی شود
ک ای ویژگیها بر عملکرد کودکان در حوزههای مخگلف تأمیر میگذارد (فئوربورن و گیلدنر.)2019 ،
پژوهشهای کیلگی ،گیلیگان ،اسگاتون و کورتیس ( ،)2017شی  ،بلک ،شانکو ،ریگا و پنگا (،)2016
گری برگ ( )2014و براون ،کاسر ،ریان ،لینلی و اورزچ ( )2009نیا نشان داد ذه آگاهی موجب افاایش توج
و انگیاه میشود ،رفگارهای مخرب را کاهش میدهد و میتواند بر دامنۀ وسیعی از فعالی های هیجانی و
اجگماعی امر بگذارد؛ بنابرای شناخ هیجانها و افکار ،چگونگی تنظیم هیجانها ب منظور تسهیل روابط با
دیگران و تنظیم محیط یادگیری میتواند کودکان را در بهبود فعالی های تحصیلی یاری دهد .تأکید
ذه آگاهی بر توج آگاهان ب افکار ،هیجانها و حواس بدنی ،توانایی کودکان را برای کنگر هیجان و بهبود
توج و تمرکا افاایش میدهد ک ای ویژگیها میتوانند در شایسگگی اجگماعی-هیجانی و عملکرد تحصیلی
امرگذار باشند .پژوهشهای مخگلفی ب آمار ذه آگاهی بر حوزههای هیجانی کودکان پرداخگ اند ،اما در حا
حاضر پژوهشهای اندکی درمورد رابط ذه آگاهی با شایسگگی اجگماعی-هیجانی و عملکرد تحصیلی در
کودکان وجود دارد؛ ب ویژه اینک پژوهشی ک امر ذه آگاهی بر مد پنج مؤلف ای شایسگگی اجگماعی-
هیجانی مورد تأیید انجم یادگیری اجگماعی-هیجانی و عملکرد تحصیلی را در قالب مد ساخگاری آزمون
کند ،انجام نگرفگ اس  .بدی ترتیب نگایج پژوهش حاضر در زمینۀ افاایش اطالعات در ای حوزه و درک
بیشگر ن ش ذه آگاهی و شایسگگیهای اجگماعی–هیجانی بر عملکرد تحصیلی کودکان مؤمر اس  .پژوهش
حاضر ای مسئل را بررسی میکند ک آیا الگوی پیشنهادی عملکرد تحصیلی براساس ذه آگاهی و با
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میانجیگری مؤلف های شایسگگی اجگماعی-هیجانی با دادهها برازش مناسبی دارد.
گویۀ 1
گویۀ 2
خودآگاهي

گویۀ 3

گویۀ 5

گویۀ 4

گویۀ 3

گویۀ 2

گویۀ 1

گویۀ 4
گویۀ 5

خودمدیریتي

گویۀ 5-1

علوم

آگاهي
اجتماعي

ریاضی
فارسی
اجگماعی

ذهنآگاهي

گویۀ 10-6
گویۀ 15-11

عملکرد
تحصیلي
گویۀ
5

گویۀ
4

گویۀ 5

گویۀ 4

گویۀ
3

گویۀ
2

گویۀ
1

مدیریت
روابط

گویۀ 1

گویۀ 2
گویۀ 3

گویۀ 2

گویۀ 1
تصمیمگیری

مسئوالنه

گویۀ 3
گویۀ 4
گویۀ 5

شکل  .1نمودار مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش
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روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش گردآوری اطالعات ،همبسگگی و از نوع الگویابی معادالت
ساخگاری اس  .جامعۀ مورد نظر شامل دانشآموزان دورۀ دوم ابگدایی ب حجم  23،681نفر ( 11،125پسر و
 12،556دخگر) اس ک از بی آنها نمونۀ پژوهش ب حجم  380نفر ( 225دخگر و  155پسر) ب شیوۀ نمون
گیری خوش ای انگخاب شدند .بدی صورت ک از بی دو ناحیۀ آموزش و پرورش شهر همدان یک ناحی و از
بی مدارس آن ناحی هش مدرس ب صورت تصادفی انگخاب شد و با مراجع ب مدارس ،کالسهای دورۀ
دوم ابگدایی برگایده شدند .با توج ب نظر کالی ( )2010و هوم ( )1387حداقل حجم نمونۀ الزم برای
معادالت ساخگاری  200نفر اس  .ب طور دقیقتر ب تعداد گوی ها (برای هر گوی حداقل  5نمون و ب ازای
 72گویۀ پژوهش حاضر حداقل  360نمون نیاز اس ) و برای برطرفکردن مشکل ریاش نمون  400 ،نفر
انگخاب شدند 20 .پرسشنام ب دلیل مخدوشبودن کنار گذاشگ شد و درنهای دادههای  380مورد ب عنوان
نمونۀ نهایی مورد تحلیل قرار گرف  .پس از هماهنگی الزم با مدارس ،آزمون عملکرد تحصیلی (با سؤاالت
مخصوص هر پایۀ تحصیلی) و پرسشنام های ذه آگاهی و شایسگگی اجگماعی-هیجانی در اخگیار
دانشآموزان قرار گف و آنها اباار را تکمیل کردند .معیار ورود ب پژوهش ،رضای آگاهان و معیار خروج
نداشگ تمایل ب پاسخگویی ب سؤاالت بود 400 .پرسشنام تکمیل شد ک  20مورد ناقش بود و از تحلیل
کنار گذاشگ شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامۀ شایستگی اجتماعی–هیجانی)SECQ( 1
ای اباار توسط ژو و ای ( )2012برای ارزیابی شایسگگی اجگماعی-هیجانی کودکان براساس مؤلف های
پیشنهادی انجم یادگیری تحصیلی و اجگماعی-هیجانی تدوی شده اس  .ای م یاس  25گوی دارد ک
ابعاد پنجگانۀ خودآگاهی ،خودمدیریگی ،آگاهی اجگماعی ،مدیری روابط و تصمیمگیری مسئوالن (هرکدام پنج
گوی ) در طیف ششدرج ای لیکرت از «اصالً درس نیس ( »)1تا «همیش درس اس ( »)6امگیازبندی
شده اس  .ژو و ای ( )2012روایی ای پرسشنام را با اجرای آن روی  444دانشآموز پایۀ چهارم با
تحلیلعاملی تأییدی 2بررسی کردند و برازش قابلقبو فراهم شد (،CFI=0/89 ،IFI=0/89
 .)χ2/df =2/04 ،RMSEA=0/48پایایی نیا برای ابعاد خودآگاهی ،آگاهی اجگماعی ،خودمدیریگی ،مدیری
روابط و تصمیمگیری مسئوالن ب ترتیب  0/71 ،0/73 ،0/77 ،0/72و  0/76ب دس آمده اس (ژو و ای،
 .)2012در ایران نیا آلفای کرونباخ برای کل ای م یاس  0/79ب دس آمده اس (بدریگرگری ،احراری،
)1. Social-Emotional Competencies Questionnaire (SECQ
2. confirmatory factor analysis
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فگحیآذر و میرنسب .)1397 ،با توج ب اینک ای م یاس در زمان اجرای پژوهش در داخل کشور اعگباریابی
نشده بود ،تحلیلعاملی اکگشافی روی آن صورت گرف و در ای مرحل گوی هایی ک بار عاملی کمگر از 0/4
داشگند حذف شدند ک شامل گوی های  2و ( 5مؤلفۀ خودآگاهی) ،گوی های  8و ( 10مؤلفۀ خودمدیریگی)،
گوی های  11و ( 14مؤلفۀ آگاهی اجگماعی) ،گوی های  19و ( 20مؤلفۀ مدیری روابط) و گوی های  23و 25
(مؤلفۀ تصمیمگیری مسئوالن ) بود .در ادام  15گوی باقی ماند ک سهم هر مؤلف س گوی بود و
تحلیلعاملی تأییدی روی آن اجرا شد .نگایج تحلیلعاملی تأییدی (روایی سازه )1نشان داد م یاس از روایی
سازۀ مناسبی برخوردار اس (.)χ2/df= 2/11 ،RMSEA= 0/051 ،GFI=0/91 ،CFI=0/94 ،IFI=0/92
پایایی م یاس نیا ب روش آلفای کرونباخ بررسی شد و برای مؤلف های خودآگاهی ،خودمدیریگی ،آگاهی
اجگماعی ،مدیری روابط و تصمیمگیری مسئوالن ب ترتیب  0/86 ،0/90 ،0/78 ،0/81و  0/84ب دس آمد.
مقیاس ذهنآگاهی ،توجه و هشیاری)MAAS( 2
ای اباار توسط براون و ریان ( )2003ساخگ شده و از پاناده گوی تشکیل شده اس ک ب منظور سنجش
ذه آگاهی ب کار میرود .نمرهگذاری پرسشنام ب صورت طیف لیکرت ششن ط ای اس ک از ت ریباً
همیش تا ت ریباً هرگا امگیازبندی شده اس  .نحوۀ نمرهگذاری بدی شکل اس ک امگیازات حاصل از 15
گوی با یکدیگر جمع میشود و حداقل امگیاز  15و حداکثر  75خواهد بود .پایایی آزمون براساس آلفای
کرونباخ از  0/80تا  0/87گاارش شده اس  .روایی م یاس نیا با توج ب همبسگگی منفی با اباارهای
سنجش افسردگی و اضطراب و همبسگگی مثب با سنجش عاطفۀ مثب و حرم خود مناسب گاارش شده
اس (براون و ریان .)2003 ،روایی م یاس نیا با توج ب همبسگگی منفی با اباارهای افسردگی  0/51و
اضطراب  0/48و همبسگگی مثب با سنجش عاطفۀ مثب  0/36و حرم خود  0/43کافی گاارش شده اس
(نجاتی ،ذبیحزاده و نیکفرجام .)1391 ،با توج ب پژوهشهای اندک در زمینۀ روایی و پایایی ای م یاس در
حوزۀ کودکان ،ابگدا تحلیلعاملی اکگشافی روی م یاس اجرا شد و در ای مرحل شش گوی (گوی های ،5 ،2
 13 ،10 ،8و  )14ک دارای بار عاملی زیر  0/4بودند ،حذف شدند .در ادام تحلیلعاملی تأییدی روی م یاس
انجام شد و نگایج نشان داد اباار از روایی سازۀ مناسبی برخوردار اس (،GFI=0/94 ،CFI=0/97 ،IFI=0/96
 .)χ2/df= 1/28 ،RMSEA= 0/042در پژوهش حاضر ،آلفای کرونباخ برای ذه آگاهی  0/84ب دس آمد.
آزمون عملکرد تحصیلی)APT( 3
برای ارزیابی عملکرد تحصیلی از آزمون تحصیلی مح قساخگ اسگفاده شد .ای آزمون  32سؤالی توسط
نبیزاده ( )1400پس از تهیۀ جدو مشخصات دروس فارسی (خواندن و نوشگ ) ،علوم ،ریاضی و مطالعات
1. construct validity
)2. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS
)3. Academic Performance Test (APT

نقش واسطهای مؤلفههای شایستگی ...
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اجگماعی ساخگ شد .برای هر درس هش سؤا از کگابهای درسی مورد نظر و با توج ب جدو عنوان و
محگوای دروس تهی شد .روایی محگوایی آزمون با تهیۀ جدو مشخصات بررسی شد .روایی همزمان نیا با
بررسی همبسگگی نمرات آزمون مح قساخگ با آزمونهای تهی شدۀ عملکرد تحصیلی مربوط ب آموزش و
پرورش در مدارس بررسی شد .همبسگگی برای پایۀ چهارم  ،0/60پایۀ پنجم  ،0/54پایۀ ششم  0/49و برای
کل نمون  0/56ب دس آمد ک در سطح  0/01معنادار اس و نشان از روایی مناسب آزمون دارد .پایایی نیا
با روش کودر ریچاردسون 1بررسی شد ک برای عملکرد تحصیلی پایۀ چهارم  ،0/75پایۀ پنجم  ،/77پایۀ
ششم  0/72و برای کل  0/71ب دس آمد .نمرهگذاری ای آزمون بدی صورت بود ک جمع نمرات همۀ
دروس ،معیار عملکرد تحصیلی دانشآموز محسوب شد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
ب منظور تجای و تحلیل دادهها از شاخشهای توصیفی مانند میانگی و انحراف معیار اسگفاده شد و برای
بررسی و برازش مد  ،آزمونهای آماری همبسگگی پیرسون و تحلیل معادالت ساخگاری ب کار گرفگ شد.
تجای و تحلیل دادهها با نرمافاارهای  SPSSنسخۀ  22و  Lisrelنسخۀ  8/8صورت گرف .

یافتهها
ابگدا شاخشهای جمعی شناخگی نمونۀ پژوهش حاضر بررسی شد ک نگایج آن ب تفکیک در جدو  1ارائ
شده اس .
جدول  .1شاخصهای جمعیتشناختی نمونه
جنسی

پایۀ تحصیلی

س

شاخص

تعداد

درصد

پسر

155

40/79

دخگر

225

59/21

کل

380

100

چهارم

133

35

پنجم

140

36/80

ششم

107

28/20

کل

380

100

-

میانگی

انحراف معیار

پسر

10/21

2/18

دخگر

10/42

2/39

کل

10/36

2/48

1. Kuder–Richardson
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براساس نگایج جدو  ،1در پژوهش حاضر  380دانشآموز  225دخگر ( 59/21درصد) و  155پسر
( )40/79شرک داشگند .میانگی سنی پسران  ،10/21میانگی سنی دخگران  10/42و میانگی سنی کل
نمون  10/36سا بود .از دانشآموزان مورد بررسی  133نفر ( 35درصد) پایۀ چهارم 140 ،نفر ( )36/80پایۀ
پنجم و  107نفر ( )28/20پایۀ ششم بودند .برای تحلیل دادهها از همبسگگی پیرسون و تحلیل معادالت
ساخگاری اسگفاده شد .برای پیشفرض نرما بودن مگغیرهای پژوهش از آمارۀ کجی و کشیدگی اسگفاده شد
ک نگایج آن نشان داد توزیع نمرات همۀ مگغیرها نرما اس (میاان کجی و کشیدگی مگغیرها بی  +1و -1
بود) .رابطۀ خطی بی مگغیرهای مسگ ل و وابسگ با همبسگگی پیرسون بررسی شد ک نشان داد بی مگغیرها
رابطۀ خطی برقرار اس  .برای بررسی اسگ ال خطاها از آزمون دوربی -واتسون 1اسگفاده شد ک نگایج نشان
از عدم همبسگگی بی خطاها داش ( D.W=1/74ک دامنۀ بی  1/5تا  2/5قابلقبو اس ) .برای بررسی
همخطی چندگان بی مگغیرهای پیبی از عامل تورم واریانس )VIF( 2و آمارۀ تحمل 3اسگفاده کردیم ک
نگایج نشان داد در همۀ مگغیرها م ادیر آمارۀ تورم واریانس باالی  0/5و میاان آمارۀ تحمل زیر  2اس ک
ای م ادیر نشاندهندۀ عدم همخطی بی مگغیرها اس (دامنۀ  VIFکمگر از  10و تحمل باالتر از 0/1
قابلقبو اس ) .شاخشهای توصیفی از قبیل میانگی و انحراف معیار مگغیرها همراه ماتریس همبسگگی در
جدو  2گاارش شده اس .
جدول  .2شاخصهای توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
میانگین
متغیر
17/92
 .1خودآگاهی
19/22
 .2خودمدیریگی
19/16
 .3آگاهی اجگماعی
17/19
 .4مدیری روابط
 .5تصمیمگیری مسئوالن 18/59
57/48
 .6ذه آگاهی
15/63
 .7عملکرد تحصیلی

1
انحراف معیار
2/98
**0/398
2/84
**
0/393
3/12
**
0/390
3/28
**0/578
3/00
**
0/441
7/68
**
0/359
1/82

2

3

**0/302
**0/344
**0/474
**0/550
**0/422

**0/381
**0/412
**0/495
**0/400

4

5

**0/355
**0/525** 0/417
**0/379** 0/357

7

6

1
**0/552

1

p>0/01

**

چنانک در جدو  2مشاهده میشود ،ذه آگاهی با خودآگاهی ،خودمدیریگی ،آگاهی اجگماعی ،مدیری
روابط و تصمیمگیری مسئوالن رابطۀ مثب و معنادار دارد ( .)P>0/01عملکرد تحصیلی با ذه آگاهی و
مؤلف های شایسگگی اجگماعی-هیجانی (خودآگاهی ،خودمدیریگی ،آگاهی اجگماعی ،مدیری روابط و تصمیم
گیری مسئوالن ) دارای رابطۀ مثب و معنادار اس ( .)P>0/01برای آزمون فرضی های پژوهش ب بررسی
1. Durbin Watson
2. variance inflation factor
3. tolerance

نقش واسطهای مؤلفههای شایستگی ...

10

برازش مد پرداخگ شد .بر همی اساس ب منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی ،روش معادالت ساخگاری مورد
اسگفاده قرار گرف  .ابگدا روابط مگغیرهای آشکار با مگغیرهای مکنون بررسی شد ک نگایج آن در جدو  3ارائ
شده اس .
جدول  .3ضرایب استاندارد و سطوح معناداری روابط بین متغیرهای آشکار و پنهان
متغیر پنهان
خودآگاهی
خودمدیریگی

آگاهی اجگماعی

مدیری روابط

تصمیمگیری مسئوالن

ذه آگاهی
عملکرد تحصیلی

همبسگگی بی مگغیرهای پنهان در
مد اندازهگیری
ذه آگاهی با عملکرد تحصیلی
ذه آگاهی با خودآگاهی
ذه آگاهی با خودمدیریگی
ذه آگاهی با آگاهی اجگماعی
ذه آگاهی با مدیری روابط
ذه آگاهی با تصمیمگیری مسئوالن

متغیرهای آشکار
گویۀ 1
گویۀ 3
گویۀ 4
گویۀ 1
گویۀ 2
گویۀ 4
گویۀ 2
گویۀ 3
گویۀ 5
گویۀ 1
گویۀ 2
گویۀ 3
گویۀ 1
گویۀ 2
گویۀ 4
شاخش گوی های 1-3
شاخش گوی های 4-6
شاخش گوی های 7-9
علوم
ریاضی
فارسی
اجگماعی
ضریب اسگاندارد ()β
**0/52
**0/41
**0/48
**0/42
**0/37
**0/45

خطا ()S.E

ضریب استاندارد ()β

0/48
0/36
0/57
0/62
0/76
0/34
0/76
0/37
0/68
0/91
0/45
0/69
0/28
0/55
0/63
0/81
0/67
0/70
0/47
0/28
0/82
0/41

0/64
0/51
0/35
0/27
0/60
0/77
0/28
0/63
0/52
0/32
0/93
0/47
0/74
0/32
0/69
0/39
0/75
0/46
0/43
0/79
0/52
0/34

خودآگاهی با عملکرد تحصیلی
خودمدیریگی با عملکرد تحصیلی
آگاهی اجگماعی با عملکرد تحصیلی
مدیری روابط با عملکرد تحصیلی
تصمیمگیری مسئوالن با عملکرد تحصیلی
-

مقدار t
**

11/15
**8/86
**6/07
**4/58
**10/43
**13/41
**4/78
**10/94
**9/02
**5/41
**16/27
**8/13
**12/82
**5/47
**11/93
**6/87
**13/02
**7/95
**4/98
**3/87
**3/52
**4/98
ضریب
اسگاندارد ()β
**0/31
**0/38
**0/36
**0/30
**0/33
p>0/01

**

11

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال سیزدهم

نگایج جدو  3نشان میدهد روابط مگغیرهای آشکار و پنهان در مد مورد بررسی معنادار هسگند
( .)p>0/01همچنی همبسگگی بی مگغیرهای پیشبی  ،میانجی و وابسگ در مد اندازهگیری بررسی شد.
مطابق نگایج جدو  ،1همۀ ضرایب معنادار هسگند ( .)p>0/01در ادام برای بررسی روابط مگغیرهای مکنون
از برازش کلی مد و سپس ضرایب مربوط ب روابط ساخگاری (امرات مسگ یم و غیرمسگ یم) تحلیل شد .ابگدا
برای تعیی برازش کلی مد  ،شاخشهای برازش مدنظر قرار گرف  .برای شاخش نسب مجذور خی ب
درجۀ آزادی ( 2/53 )χ2/dfب دس آمد ک م ادیر کوچکتر از  3مناسب و هرچ در ب صفر نادیکتر باشد
حاکی از برازش خوب الگو اس  .برای شاخش نیکویی برازش ( ،0/92 )GFIشاخش برازش اسگاندارد
( 0/93 )NFIو شاخش برازش تطبی ی ( 0/93 )CFIب دس آمد ک م ادیر نادیک ب  0/90و باالتر
ب عنوان برازش نیکویی قابلقبو تل ی میشود ک نشاندهندۀ برازش مناسب مد اس  .میاان شاخش جذر
میانگی مجذورات خطای ت ریب ( 0/056 )RMSEAاس ک م ادیر نادیک ب  0/05یا کمگر نشاندهندۀ
برازش خوب الگو و م دار  0/08یا کمگر بیانگر خطای منط ی ت ریب اس و م دار باالتر از  0/10نشانگر
الاام ردکردن الگو اس (هوم  .)1387 ،در ادام روابط اسگاندارد و سطوح معناداری مگغیرها در مد بررسی
شد ک نگایج آن در جدو  4ارائ شده اس .
جدول  .4ضرایب استاندارد و سطوح معناداری روابط بین متغیرهای پژوهش
مسیر ضرایب مستقیم
امر ذه آگاهی بر خودآگاهی
امر ذه آگاهی بر خودمدیریگی
امر ذه آگاهی بر آگاهی اجگماعی
امر ذه آگاهی بر مدیری روابط
امر ذه آگاهی بر تصمیمگیری مسئوالن
امر خودآگاهی بر عملکرد تحصیلی
امر خودمدیریگی بر عملکرد تحصیلی
امر آگاهی اجگماعی بر عملکرد تحصیلی
امر مدیری روابط بر عملکرد تحصیلی
امر تصمیمگیری مسئوالن با عملکرد تحصیلی

خطا ()S.E

ضریب استاندارد ()β

0/025
0/037
0/114
0/132
0/063
0/058
0/218
0/241
0/162
0/076

0/33
0/43
0/37
0/34
0/28
0/27
0/31
0/25
0/23
0/22

مقدار t
**

5/26
**6/85
**5/88
**5/40
**4/41
**4/23
**4/98
**3/87
**3/52
**3/37
p>0/01

**

نگایج روابط ساخگاری مد برازششده در جدو  4نشان میدهد امر مسگ یم ذه آگاهی بر مؤلف های
شایسگگی اجگماعی-هیجانی (خودآگاهی ،خودمدیریگی ،آگاهی اجگماعی ،مدیری روابط و تصمیمگیری
مسئوالن ) مثب و معنادار اس ( .)p>0/01همچنی در ارتباط با ن ش مگغیرهای میانجی ،نگایج نشان داد امر
مسگ یم مؤلف های شایسگگی اجگماعی-هیجانی (خودآگاهی ،خودمدیریگی ،آگاهی اجگماعی ،مدیری روابط و
تصمیمگیری مسئوالن ) بر عملکرد تحصیلی مثب و معنادار اس ( .)p>0/01همچنی برای بررسی ن ش
واسط ای مؤلف های شایسگگی اجگماعی-هیجانی در ارتباط بی ذه آگاهی با عملکرد تحصیلی از روش
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بوتاسگرپ 1و ب کمک برنامۀ ماکرو 2ک توسط پریچر و هیا ( )2008تدوی شده و با نسخ های مخگلف
نرمافاار  SPSSسازگار اس  ،اسگفاده شد ک نگایج آن در جدو  5گاارش شده اس .
جدول  .5نتایج حاصل از بررسی نقش میانجی مؤلفههای یادگیری اجتماعی-هیجانی در ارتباط بین ذهنآگاهی و
عملکرد تحصیلی با استفاده از روش بوتاسترپ
مسیر

اثر غیرمستقیم
استاندارد

خطای
استاندارد

فاصلۀ اطمینان  95درصد
حد باال
حد پایین

اثر غیرمستقیم ذهنآگاهی بر عملکرد تحصیلی با واسطۀ خودآگاهی
اثر غیرمستقیم ذهنآگاهی بر عملکرد تحصیلی با واسطۀ خودمدیریتی

0/08
0/12

0/013
0/009

0/001
0/012

0/041
0/046

اثر غیرمستقیم ذهنآگاهی بر عملکرد تحصیلی با واسطۀ آگاهی
اجتماعی
اثر غیرمستقیم ذهنآگاهی بر عملکرد تحصیلی با واسطۀ مدیریت
روابط
اثر غیرمستقیم ذهنآگاهی بر عملکرد تحصیلی با واسطۀ تصمیمگیری
مسئوالنه

0/09

0/011

0/008

0/034

0/07

0/014

0/011

0/062

0/06

0/012

0/005

0/051

0/015
0/05
0/011
0/47
R2 =0/40 F = 42/48 P> 0/01

0/003
0/075

0/028
0/131

اثر مستقیم ذهنآگاهی بر عملکرد تحصیلی
اثر کل ذهنآگاهی بر عملکرد تحصیلی

p<0/05

*

جدو  5نگایج حاصل از بوتاسگرپ را نشان میدهد .سطح اطمینان  95و تعداد نمون گیری مجدد
بوتاسگرپ  5000درنظر گرفگ شده اس  .براساس نظر پریچر و هیا ( )2008اگر م ادیر حد باال و حد پایی
(فواصل اطمینان) شامل صفر نشود ،ن ش مگغیر میانجی معنادار اس  .نگایج نشان داد حدود  40درصد از
واریانس عملکرد تحصیلی توسط ذه آگاهی و مؤلف های شایسگگی اجگماعی-هیجانی قابلتبیی اس .
درمورد امرات مسگ یم ،نگایج جدو  3نشان داد امر مسگ یم ذه آگاهی بر مؤلف های شایسگگی اجگماعی-
هیجانی (مگغیرهای میانجی) و همچنی امرات مسگ یم مؤلف های شایسگگی-اجگماعی-هیجانی بر عملکرد
تحصیلی معنادار اس ( .)p>0/01در ادام امرات غیرمسگ یم ذه آگاهی بر عملکرد تحصیلی بررسی شد و
براساس نگایج بوتاسگرپ (فاصلۀ اطمینان  95درصد) مشخش شد امر غیرمسگ یم ذه آگاهی بر عملکرد
تحصیلی از طریق خودآگاهی ( )β= 0/08با فاصلۀ اطمینان  0/001و  0/041معنادار اس  .امر غیرمسگ یم
ذه آگاهی بر عملکرد تحصیلی از طریق خودمدیریگی ( )β= 0/12با فاصلۀ اطمینان  0/012و  0/046معنادار
اس  .امر غیرمسگ یم ذه آگاهی بر عملکرد تحصیلی از طریق آگاهی اجگماعی ( )β= 0/09با فاصلۀ اطمینان
 0/008و  0/034معنادار اس  .امر غیرمسگ یم ذه آگاهی بر عملکرد تحصیلی از طریق مدیری روابط (0/07
= )βبا فاصلۀ اطمینان  0/011و  0/062معنادار اس و امر غیرمسگ یم ذه آگاهی بر عملکرد تحصیلی از
طریق تصمیمگیری مسئوالن ( )β= 0/06نیا با فاصلۀ اطمینان  0/005و  0/051معنادار اس  .امر مسگ یم
1. bootstrap
2. macro

13

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال سیزدهم

ذه آگاهی بر عملکرد تحصیلی ( )β= 0/06با فاصلۀ اطمینان  0/003و  0/028معنادار اس  .درنهای
نگایج نشان داد امر کل ذه آگاهی بر عملکرد تحصیلی ( )β= 0/47با فاصلۀ اطمینان  0/075و 0/131
معنادار بود و همبسگگی مشاهدهشده بی ذه آگاهی و عملکرد تحصیلی در جدو ( 2معاد  ،)0/52امرات
غیرمسگ یم ذه آگاهی بر عملکرد تحصیلی از طریق مؤلف های شایسگگی اجگماعی-هیجانی را تأیید میکند.
ای نگایج نشان میدهد مؤلف های شایسگگی اجگماعی هیجانی ،ن ش میانجی جائی بی ذه آگاهی و
عملکرد تحصیلی دارند .الگوی برازششدۀ پژوهش حاضر در شکل  2ارائ شده اس
**0/64

گوی 1

**0/51
خودآگاهي

گویۀ 4

گویۀ 5

گوی 3

گویۀ 2
**0/35

**0/77

**0/27

**0/60

گوی 4

**0/27

علوم

**0/33
**0/39

**0/43
خودمدیریتي

**0/31

ریاضی

**0/43
ذهن

**0/79

**0/75

آگاهي
عملکرد

گوی
6-4

**0/37

آگاهي
اجتماعي

تحصیلي

**0/20

**0/52

گوی
3-1

**0/46

فارسی

**0/52

**0/63

**0/28

**0/34
**0/23

گویۀ 5

گویۀ 3

گوی
9-7

**0/34

گویۀ 2
**0/28

اجگماعی
**0/22
مدیری
ت
روابط

**0/47
گویۀ 3

**0/93

**0/32
**0/74

گویۀ 2

گویۀ
1

گویۀ 1
**0/32
تصمیم
گیری

p>0/01

گویۀ
2

مسئوال

**

**0/69

گویۀ
4

شکل  .2ضرایب استاندارد و سطوح معناداری روابط بین عملکرد تحصیلی و ذهنآگاهی با میانجیگری مؤلفههای
شایستگی اجتماعی-هیجانی
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی مد پیشنهادی تبیی عملکرد تحصیلی براساس ذه آگاهی با میانجیگری
مؤلف های شایسگگی اجگماعی-هیجانی با دادههای ب دس آمده در پژوهش بود .یافگ های پژوهش نشان داد
مد پیشنهادی با دادهها برازش مناسبی دارد .نگایج بررسی روابط بی مگغیرها در مد نشان داد ذه آگاهی
و عملکرد تحصیلی با مگغیر میانجی شایسگگی اجگماعی-هیجانی (با مؤلف های خودآگاهی ،خودمدیریگی،
آگاهی اجگماعی ،مدیری روابط و تصمیمگیری مسئوالن ) ارتباط معناداری دارد.
نگایج نشان داد بی ذه آگاهی و عملکرد تحصیلی با ن ش واسط ای خودآگاهی ارتباط معناداری وجود
دارد .ای یافگ با پژوهشهای هوانگ و همکاران ( ،)2020شی و همکاران ( ،)2016گری برگ (،)2014
براون و همکاران ( ،)2009دورالک و همکاران ( )2011همسو اس  .در تبیی ای یافگ براساس نظر
گری برگ ( )2014میتوان گف توانایی فردی برای توصیف و اکگشاف هیجانهای خود و آشنایی با
ارزشهای ذهنی دو عنصر کلیدی در خودآگاهی هسگند .خوداکگشافی ،با تسهیل و ب سطحآوردن هیجانها،
ارزشها و انگیاهها ،فرد سعی در شناخ و آگاهی عمیق از خود و حاالت درونی خود را دارد .از آنجا ک
فرایند ذه آگاهی جس جوی درونی و آشنایی با ارزشها را در فرد فعا میکند ،ب ای شکل ،ذه آگاهی
میتواند در افاایش خودآگاهی ن ش مؤمر داشگ باشد .طبق نظر دورالک و همکاران ( ،)2011مهارتهای
شناسایی و کنگر هیجانها با کاهش رفگارهای منفی مثل اسگرس و اضطراب ارتباط دارند و افرادی ک
مهارتهای اجگماعی-هیجانی باالتری دارند در مدیری رفگارها و هیجانها بهگر عمل میکنند و امرات آن بر
حوزههای تحصیلی مثب اس  .از سویی مطالعات روی کودکان نشان داده اس فعالی های هیجانی میتواند
بر بخشی از مغا ک مسئو یادگیری و حافظ اس امر بگذارد (دیاموند .)2013 ،بر ای اساس میتوان گف
ذه آگاهی با باالرفگ تمرکا و توج ب لحظۀ حا  ،سبب افاایش آگاهی فرد از درون خودش میشود و ای
افاایش خودآگاهی بر مهارتهای مخگلف مورد نیاز یادگیری تأمیر مثب دارد .بدی ترتیب ن ش میانجی مثب
خودآگاهی در ارتباط ذه آگاهی و عملکرد تحصیلی قابلتبیی اس .
نگایج پژوهش نشان داد بی ذه آگاهی و عملکرد تحصیلی با مگغیر میانجی خودمدیریگی ارتباط
معناداری وجود دارد .پژوهشهای شونرت-رایکل و همکاران ( ،)2015کاسگلو و الولر ( )2014و الئو و هیو
( )2011با یافگۀ پژوهش حاضر همسو اس  .در تبیی ای یافگ نیا در راسگای پژوهش کاسگلو و الولر
( )2014میتوان گف تمری های فکری میتوانند با کمک ب کودک برای گسگرش بهگر توج خود ،تنظیم
بهگر هیجانها و خودکنگرلی بیشگر ،ب او کمک کنند .یک فرد ذه آگاه تالش نمیکند ک یک هیجان
سخ را تغییر دهد ،از خود دور کند یا از آن هیجان اجگناب کند .فرد ذه آگاه یک واکنش بازتابی
مسئوالن تر در م ابل یک تجرب نشان میدهد .ب ای ترتیب فرد بهگر میتواند یک هیجان سخ را
مدیری کند؛ برای مثا یک کودک ذه آگاه ممک اس یک وسوس را احساس کند ،اما اگر ذه آگاهی
باالیی داشگ باشد ،میتواند ب جای تمرکا بر وسوس ها ،با اسگفاده از مهارت خودمدیریگی ،بر اهداف بلندمدت
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خود تمرکا کند .در ای حال  ،دانشآموزان انگیاۀ بیشگری برای انجام تکالیف و مواج شدن با چالشها دارند
و بهگر میتوانند ب اهداف بلندمدت تحصیلی توج کنند ک درنهای عملکرد تحصیلی آنها را تح تأمیر
قرار میدهد .طبق نظر کاسگلو و الولر ( )2014ذه آگاهی میتواند کنگر شناخگی را ک یکی از جنب های
مهم توج و خودمدیریگی اس بهبود بخشد .ذه آگاهی سبب آگاهی فرد از لحظ میشود و فرد را قادر
میسازد تا ب شکلی ماهران با تغییرات در وضعی های احساسی و مؤمر هماهنگ شود و موجب بهبود
عملکردهای اجرایی و درنگیج افاایش خودمدیریگی میشود .آگاهی افاایشیافگ ب موقعی های احساسی نیا
سبب افاایش کنگر شخصی میشود ک ای حال با تنظیم هیجانهای مؤمر نمود پیدا میکند و درنهای
میتواند در بهبود خودمدیریگی در کودکان مؤمر باشد؛ بنابرای ذه آگاهی میتواند ب واسطۀ پیشرف
خودمدیریگی ،با عملکرد تحصیلی در ارتباط باشد.
یافگۀ دیگر پژوهش نشان داد بی ذه آگاهی و عملکرد تحصیلی با مگغیر میانجی آگاهی اجگماعی ارتباط
معنادار وجود دارد ک ای نگیج با یافگ های پژوهشهای شونرت-رایکل و همکاران ( ،)2015هوانگ و
همکاران ( ،)2020فلور و همکاران ( )2013و بلک و فرناندو ( )2013همسو اس  .براساس نظر شونرت-
رایکل و همکاران ( ،)2015ذه آگاهی با تجرب فرد در وضعی های مگفاوت اجگماعی فرد و درگیرشدن او با
همدلی با دیگران ارتباط دارد .با توج ب مبانی ذه آگاهی و تأکید آن بر صبر ،پذیرش و اعگماد ،میتواند ب
کودکان کمک کند ک با دیگران همدلی و شف نشان دهند .ای ویژگیها همچنی ب فرد کمک میکند
ک ن تنها بر خود تمرکا کند ک خود را با دیگران نیا وفق دهد .ای آگاهی شرایطی را ب وجود میآورد ک
فرد نیاز اس از دیدگاه دیگران ب قضایا بنگرد و ب ای شکل ،همدلی و شف را تجرب کند .پژوهش
دورالک و همکاران ( )2011نیا ب ارتباط مثب بی آگاهی اجگماعی و عملکرد تحصیلی اشاره دارد.
بدی صورت ک آگاهی از هیجانهای دیگران و درک رفگارهای آنها ن ش مهمی در تأمیر مگ ابل مثب از
همساالن دارد و ایجاد فضای همدالن و صمیمی با عملکرد تحصیلی و یادگیری دارای رابطۀ مثب اس ؛
بنابرای ذه آگاهی ب واسطۀ آگاهی اجگماعی میتواند ن ش مؤمری در عملکرد تحصیلی کودکان داشگ باشد.
نگایج پژوهش نشان داد بی ذه آگاهی و عملکرد تحصیلی با مگغیر میانجی مدیری روابط ،ارتباط
معناداری وجود دارد .در همسوبودن ای یافگ میتوان ب پژوهشهای فالک و همکاران ( ،)2015کاسگلو و
الولر ( )2014و شی و همکاران ( )2016اشاره کرد .از دیدگاه شی و همکاران ( )2016مهارتهای ارتباطی
شامل توانایی در ایجاد و نگهداری رابطۀ مؤمر ،همکاری داشگ با دیگران ،و حل صلحآمیا تضادهای
بی فردی اس  .همۀ ای مهارتها نیاز ب گوشدادن مؤمر دارند .بدون شنیدن حرفهای فرد م ابل ،برقراری
یک مکالمۀ منط ی امکانپذیر نیس  .با اسگفادهنکردن از مکالم های منط ی در بی افراد ،مدیری روابط
بسیار پیچیده خواهد شد .بدی ترتیب درصورتیک فرد از ذه آگاهی زیادی برخوردار باشد ،با تکی بر
تواناییهای حاصل از آن مانند توج و تمرکا بر حا  ،توانایی درک خود و دیگران ،داشگ صبر و پذیرش
میتواند روابط خود با دیگران و محیط اطراف را بهگر درک کند و در مدیری آن بهگر عمل کند .طبق نظر
فالک و همکاران ( ،)2010تفکر ذه آگاه ب کودک کمک میکند تا گوشدادن مؤمر را ب شکلی مگفاوت
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بیاموزد و ای شیوه در مدیری روابط ن ش مؤمری دارد؛ بنابرای وقگی دانشآموزان از توانایی مدیری روابط
بی فردی مناسبی برخوردارند ،بازخورد بهگری از دیگران میگیرد .ای بازخورد مثب رفگارهای منفی را
کاهش میدهد و میتواند بر عملکرد هیجانی و تحصیلی کودکان امر مثبگی داشگ باشد.
یافگۀ پایانی پژوهش نشان میدهد بی ذه اگاهی و عملکرد تحصیلی با مگغیر میانجی تصمیمگیری
مسئوالن رابطۀ معناداری وجود دارد .ای یافگ با نگایج پژوهشهای فالک و همکاران ( ،)2015پارکر و
همکاران ( )2014و گری برگ ( )2014همراسگا اس  .گری برگ ( )2014در پژوهش خود اشاره میکند ک
افاایش ذه آگاهی تصمیمگیری مسئوالن یا حل مسئل را با اسگفاده از ت وی توانایی مشاهده و گاارش
واقعی  ،بدون قضاوتکردن عمیقتر میکند .توانایی مشاهده ،بدون قضاوت ،سوگیری را از فرایند
تصمیمگیری حذف میکند و فرد را قادر میسازد ک انگخابهایی اخالقی براساس آگاهی و توج داشگ
باشد .در یک موقعی ذه آگاه ،فرد رویدادها را بدون تالش برای قضاوت یا دسگکاری رویداد ،مشاهده
میکند .ذه آگاهی اجازه میدهد یک تجرب یا رویداد ،بدون هیچ تحلیل ،م ایس  ،یا ارزیابی ،ب طور ساده
ف ط مشاهده شود .مشاهده و درک عمیق یک پدیده و عدم قضاوت و پیشداوری درمورد آن ،توانایی فرد را
برای بررسی هم جانب و تصمیمگیری مسئوالن افاایش میدهد .بر ای اساس انگخابهایی ک براساس
شناخ و آگاهی باشند ،نگایج بهگری دارند .پارکر و همکاران ( )2014نیا ب ای نکگ اشاره کردند ک ایجاد
زمین برای اینک دانشآموزان مسئولی تصمیمگیری در زمینۀ آموزش خود را ب دس بگیرند ،سبب افاایش
همکاری بیشگر آنها در کالس و شرک در بحثهای کالسی میشود .ای ویژگی ،انگیاه و درگیری
دانشآموز در فعالی کالس را بیشگر میکند .فالک و همکاران ( )2015نیا نشان دادند دانشآموزانی ک
پذیرش مسئولی بیشگری را گاارش میدهند ،تمرکا آنها بر تحصیل و کالس ،در طو سا ب سطوح
باالتری میرسد؛ بنابرای ن ش ذه آگاهی ب طور غیرمسگ یم بر عملکرد تحصیلی قابلتبیی اس ؛ زیرا
زمانی ک دانشآموزان ب تصمیمگیری مسئوالن تشویق میشوند ،عملکرد تحصیلی باالتری را نشان
میدهند.
براساس نظر روزنسگریچ و مارگالی ( ،)2015ویژگیهای ذه آگاهی مانند توج  ،پذیرش و عدم قضاوت
در برقراری روابط مؤمر با دیگران مؤمر هسگند و میتوانند بر احساس مسئولی پذیری و افاایش شایسگگی
اجگماعی-هیجانی مؤمر واقع شوند؛ بنابرای ب نظر میرسد کودکانی ک از ذه آگاهی باالتری برخوردارند،
افاایش و بهبود رفگارهای اجگماعی و شایسگگیهای هیجانی مثب در آنها بیشگر مشاهده میشود ک ای
ویژگیهای مثب میتواند در بهبود فعالی های تحصیلی امرگذار باشد .ب طورکلی میتوان گف ذه آگاهی
با تمرکا و شناخ آگاهانۀ هیجانها بر دامنۀ وسیعی از رفگارهای هیجانی و بی فردی در محیط مدرس و
کالس مؤمر اس و با تأمیر مثب بر رفگارهای هیجانی و اجگماعی موجب تسهیل فعالی های تحصیلی و
آموزشی در کودکان میشود .از محدودی های پژوهش حاضر ،کنگر نکردن مگغیرهای جو عاطفی خانواده و
هوش کودکان بود ک ای مگغیرها میتوانند بر شایسگگی اجگماعی-هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان
مؤمر باشند .بدی ترتیب پیشنهاد میشود ای مگغیرها در پژوهشهای آینده کنگر شوند .با توج ب اهمی
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شایسگگی اجگماعی-هیجانی در کاهش مشکالت هیجانی و تأمیر مثب بر عملکرد تحصیلی کودکان پیشنهاد
میشود در کنار مطالب و فعالی های تحصیلی موقعی ها و فعالی های مناسب برای رشد شایسگگی
اجگماعی-هیجانی کودکان نیا در مدارس فراهم شود .همچنی با توج ب نگایج پژوهش و ن ش ذه آگاهی
در عملکرد تحصیلی و بهبود رفگارهای هیجانی و اجگماعی پیشنهاد میشود برنام های مبگنی بر ذه آگاهی
مگناسب با کودکان ،در مدارس ابگدایی مورد توج قرار گیرد.
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