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 چکیده
 بر که است فرد زندگی هایدوره ترین مهم از تحصیلی زندگی هدف:

 در و گذاردمی تأثیر فرد آمیزموفقیت و ثمربخش و یادگیری تربیت

 علمی هایپیشرفت و نشیندبار می به هاتوانایی و هالیاقت جا آن

 انواع با آموزاندانش تحصیلی، ةروزان زندگی در اما شود.می حاصل

هدف  شوند.می دوره مواجه این خاص فشارهای و موانع ها،چالش

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با ضر پژوهش حا

آموزان  رویکرد اسالمی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش

 مقطع دبیرستان بود. 

-آزمون ـ پسو از نوع پیش آزمایشی شبهاین پژوهش طرح  روش:

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه 

متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی  آموزان دختر مقطع دانش

دادند. در این باشند تشکیل میمشغول به تحصیل می 96-1395

ای استفاده شد. ابتدا ای چندمرحلهگیری خوشه پژوهش از روش نمونه

 ناحیه مدارس آن ای یک ناحیه از تهران سپس از بینصورت خوشه به

انتخاب شد. در  تصادفیصورت  دبیرستان دخترانه بهیک مدرسه  نیز

-آموز از میان دانشدانش 50 ،آموزاناساس لیست دانش نهایت بر

آموزان این مدرسه که متمایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و 

صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای  به

های پژوهش از پرسشنامه دلزدگی تحصیلی و آوری داده جمع

 استفاده شد. بهزیستی مدرسه 

آوری شده با اطالعات جمع  از دست آمده های بهداده ها: یافته

تحلیل شد.   SPSS-21افزار استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم

آگاهی مبتنی بر نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن

فرهنگ اسالمی باعث کاهش دلزدگی تحصیلی و بهبود بهزیستی 

وزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد آممدرسه دانش

(001/0≥Pبر .) توان از آموزش ذهناساس نتایج این پژوهش می-

عنوان یک برنامه آموزشی مناسب  اسالمی به رویکردآگاهی مبتنی بر 

 برای بهبود بهزیستی و کاهش هیجان منفی سود برد.

صیلی، اسالمی، دلزدگی تح رویکردآگاهی، ذهن ها:كلید واژه

 بهزیستی مدرسه

Abstract  
Purpose: Academic life is one of the most important 

periods of a person's life, which influences on the 

successful and successful education and training of 

the individual, where he has the strengths and abilities 

and scientific achievements are achieved. But in day-

to-day life, students face a variety of challenges, 

barriers, and pressures of the course. The purpose of 

this study was to investigate the effectiveness of 

cognitive therapy based on mind-awareness with 

Islamic approach to high school students' high school 

enrollment and well-being. 

Method: This research was a semi-experimental and 

pre-test post-test with control group. The statistical 

population of this study was all high school girl 

students in Tehran who studied in the school year of 

1395-96. In this research, a multi-stage cluster 

sampling method was used. First, a cluster of an area 

from Tehran was then selected from among the 

schools in that area, a high school girls' school was 

randomly selected. Finally, based on the list of 

students, 50 students were selected from among the 

students of this school who were willing to participate 

in the research and randomly assigned to two groups 

of experiments and certificates. To collect the research 

data, a questionnaire was used for studying and 

welfare of the school. The collected data were 

analyzed using covariance analysis in SPSS 21 

software.  

Findings: The results of covariance analysis showed 

that education on the basis of Islamic culture led to a 

decrease in academic frustration and improving the 

well-being of the students in the experimental group 

compared to the control group (P <0.001). Based on 

the results of this study, it is possible to use Islamic 

education as a suitable educational program to 

improve well-being and reduce negative emotions. 

Key Words: Mindfulness, Islamic Culture, Education 

Disturbance, School Welfare 
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 و بیان مسأله مقدمه

 ثیر فراوانأت زندگی ابعاد سایر بر که است اشخاص زندگی ابعاد ترین مهم از یکی تحصیلی، زندگی

ها، موانع و فشارهای خاص این دوره آموزان با انواع چالشدارد. در زندگی روزانه تحصیلی، دانش

عملکرد، کاهش انگیزش و  ةنتیج ضعیف، سطوح استرس، تهدید اعتماد به نفس در)ازجمله نمرات 

-ها موفق عمل میآموزان در برخورد با این موانع و چالش شوند. برخی از دانشتعامل و...( مواجه می

آموزان در این زمینه ناموفق هستند )پورعبدل، صبحی قراملکی و کنند، اما گروه دیگری از دانش

 همچنین بهزیستی مدرسه )تحصیلی( نیز از شاخص های مهم پیشرفت تحصیلی(. 1394عباسی، 

 ,Putwain,  Connors,  Symes and Douglas-Osborn, 2012; Schuurman) محسوب می شود

عنوان رضایت از مدرسه و آموزش  را به 1( بهزیستی مدرسه1390به نقل از دستجردی،   ( 1984

)داشتن(، روابط اجتماعی  شود. شرایط مدرسهطبقه تقسیم می 4تی به کند. مفهوم بهزیستعریف می

)سالمت(  )شدن( و وضع سالمت های خودشکوفایی در مدرسهداشتن(، روش )دوست در مدرسه

(. نتایج 1390شرایط مدرسه شامل محیط فیزیکی مدرسه و فضای درون کالس است )دستجردی، 

دهد که بهزیستی مدرسه با آموزش، ( نشان میKonu and Rimpela, 2002) مطالعات کونو و ریمپال

به مطالعه شگران یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رضایت از مدرسه مرتبط است. برخی از پژوه

اند و به دنبال شرایطی هستند که بتواند ابعاد مختلف بهزیستی را در بهزیستی مدرسه پرداخته

( Lüdtke and et al., 2009الدک و همکاران ) (.Koka, 2010های آموزشگاهی فراهم کنند )محیط

ها و فرایند یادگیری، با ابعاد مختلف بهزیستی مدرسه رابطه نشان دادند بین انگیزش، فرهنگ، ارزش

  وجود دارد.

واژة دلزدگی (  Freudenberger) از سوی دیگر نخستین بار روانپزشکی به نام فرویدنبرگر    

(. 1390؛ به نقل از چاوشی فر، سلیمی و آزاد فالح، 1974ویدنبرگر، را ابداع کرد )فر  )فرسودگی(

فرسودگی حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباری 

نقش، فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است 

(Demerouti and et al., 2001; Lacovides and et al., 2003; Maslach and et al., 2001)   به

(. در حقیقت، این واژه به معنای پیدایش نگرش، 1391نقل از حیاتی، عگبهی، حسینی و عزیزی، 

رفتار و احساس منفی در مقابل فشارهای شدید روانی مرتبط با کار است و این حالت بیشتر در 

برند  طوالنی از روز را در ارتباط تنگاتنگ با سایر افراد به سر می افرادی پدید می آید، که ساعات

(. این افراد پس از مدتی فرسوده شده، عالیم فرسودگی که 1383)رسولیان، الهی و ابراهیمی، 

                                           
1. school well-being 
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و افت عملکرد شخصی است، در آنها مشاهده می شود  شامل: خستگی هیجانی، مسخ شخصیت

(Wattsa and Robertson, 2011 در .) حالت خستگی هیجانی فرد احساس می کند که از انرژی

جسمانی یا عاطفی تهی است و از حاضر شدن در محیط کار می ترسد. از صمیمیت با دیگران در 

کند و در نهایت احساس بی ارزشی، بی  محیط کار اجتناب و با افراد همانند یک شیء رفتار می

زاهد به نقل از ( Maslach and Jackson, 1981)کفایتی و عدم موفقیت را نسبت به خود دارد 

 (.1393بابالن، پوربهرام و رحمانی، 

آگاهی ذهن ؛شناختی دیگری که در در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است یک عامل روان    

های مذهبی شرقی خصوصاً آگاهی شکلی از مراقبه است که بر گرفته از تعالیم و آیینباشد. ذهنمی

آگاهی ذهن (Kabat-Zin, 1990) (. کابات ـ زینMorris, Johns and Oliver, 2013) باشدبودا می

است. گونه قضاوت و پیش داوری تعریف کردهرا توجه خاص، هدفمند، در زمان حال و بدون هر

آگاهی به رشد سه کیفیت خودداری از قضاوت، آگاهی قصدمندانه و تمرکز بر لحظه کنونی در ذهن

های تجربه بالواسطه شامل نیاز دارد که توجه متمرکز بر لحظه حال پردازش تمام جنبهتوجه فرد 

(. به Chiesa and Serretti, 2009شود) های شناختی، فیزیولوژیکی یا رفتاری را موجب میفعالیت

های روزانه خود آگاهی آگاهی فرد نسبت به فعالیتهای مبتنی بر ذهنها و تکنیکواسطه تمرین

یابد و از طریق آگاهی کند، به کارکرد اتوماتیک ذهن در دنیای گذشته و حال آگاهی میمیپیدا 

کند و از ذهن ها کنترل پیدا میهای جسمانی بر آنلحظه به لحظه از افکار، احساسات و حالت

-Cayoun, 2011; William and Kabat)  شودروزمره و اتوماتیک متمرکز بر گذشته و آینده رها می

zinn, 2013 .) های سالمتی آگاهی با انواع پیامددهند که افزایش ذهنامروزه پژوهشگران نشان می

کردن  در این مطالعه برای بومی .نظیر بر کاهش درد، اضطراب و افسردگی و استرس در ارتباط است

ت، های آن اختصاص داش آگاهی و کیفیت اول که به معرفی ذهن ة، از همان جلسآگاهی ی ذهنالگو

بر تبیین و  آگاهی ارائه شد، عالوه رسمی ذهنهای رسمی و غیر هشتم که هر یک از تمرینة تا جلس

کتاب های مرجع و اساس  برهای اسالمی  ارائه محتوای نظری و عملی مربوطه، مفاهیم و اندیشه

در  آگاهی بسیار عمیقی مفاهیم نزدیک به مفهوم ذهنصورت  بهمعتبر مبتنی بر اندیشه اسالمی، 

 درمانی، رویکرد این اند، مورد توجه قرار گرفت. های آن را مورد مداقه قرار داده و کیفیت متون دینی

 تدوین در . است اسالمی هایآموزه و درمانی معنویت درمانی، طرحواره آگاهی،ذهن مفاهیم از تلفیقی

 وجود اسالم معنوی هایآموزه و غربی آگاهی ذهن مفاهیم بین که مشترکی اصول بر درمانی طرح این

(. Teasdale, 2004) است غربی و شرقی رویکرد دو دارای آگاهیذهن .است شده تأکید است داشته

 .شودمی محسوب فراشناختی و شناختی مهارت یک آگاهیذهن غربی، روانشناسی دیدگاه از

 ذهن در(. Goldstein, 1993) دارند تمرکز معنوی بیدارگری تسهیل بر آگاهیذهن شرقی رویکردهای

 این زیربنایی اصول از یکی بنابراین شود. می محسوب زیربنایی اصول از یکی پذیرش آگاهی غربی،

 آگاهی ذهن اصول از دیگر است. یکی تقدیر پذیرش و خداوند رضای برابر در تسلیم درمانی، طرح
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 اسالم در گیرد. یم انجام ذهن حضور آموزش طریق از که است درونی آگاهی به بخشی کیفیت غربی،

 را خود شناخت همچنین و داند  می خداشناسی بر های مقدم را آن که خودشناسی به توجه برعالوه

 است. وجه شده فراوانی تأکید کارها انجام در کند، به حضور قلب نیز می محسوب معارف سودمندترین

 غربی آگاهیذهن در که تاینس دارد وجود تدوینی پروتکل و غربی ذهن آگاهی در که دیگری مشترک

از اذکار و  استفاده اسالم در می شود نوعی ورد یا مانترا استفاده از تمرکز و درونی ایجاد آرامش برای

 پیوسته ارتباط نوعی را ذکر آملی جوادی است. شده توصیه خداوند با پیوند و درون آرامش ادعیه برای

)نعیمی،  کند میسر می زندگی عرصه در را مخلوق و خالق بین پیوند که داند می خداوند با دائمی و

می که است شده ذکر مشکالت با مقابله برای هایی روش اسالمی تعالیم متن (. همچنین در1386

 مطرح رفتاری های روش و معنوی -عاطفی های روش شناختی، روشهای بخش سه در را آنها توان

 ) ها سختی به نسبت فرد بینش -2خدا،  به انایم تأثیر -1  از: عبارتند شناختی های روش نمود.

 الهی) مقدرات به اعتقاد -4خدا،  به توکل دارد(، تأثیر وجود آسانی سختی، هر دل در که این به اعتقاد

 توسل -3دعا،  -2خدا،  یاد -1از:  عبارتند معنوی -عاطفی  هستی(. روشهای گستره در انسان جایگاه

 عمل -3رحم،  صله و ازدواج -2صبر،   -1از:  عبارتند رفتاری های روش معصومین)ع(.  ائمه و خدا به

 (.1392،و دالور  یکرم ،یآباد عیشف ،یاکبر) صالح

(، نیز در پژوهش خود بهبود ظرفیت Davis and Hayes, 2011نتایج مطالعات دیویس و هیس )    

در اند. ر ارتباط دانستهای دحافظة کاری و افزایش سرعت پردازش اطالعات را با تمرینات مراقبه

گروهی ( با عنوان اثربخشی آموزش Block and Wulfert, 2012) ای دیگر بلوک و ولفیردمطالعه

آگاهی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان به این نتیجه دست یافت که  درمان شناختی مبتنی بر ذهن

مارالت، بوئن، چاوال و  درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان مؤثر است.

( در پژوهشی با عنوان اثربخشی Marlatt, Bowen, Chawla and Witkiewitz, 2013ویتکویتز )

کننده مواد به این  آموزان مصرف فردی دانش آگاهی بر بهبود روابط بین آموزش گروهی مبتنی بر ذهن

فردی  ن آموزش از روابط بینکننده در جلسات آموزشی در پایا آموزان شرکتنتیجه رسیدند که دانش

 ,Alfonso, Caracuel)  گارسیا -پاستر و وردجو -آلفونسو، کاراکول، دلگادوبیشتری برخوردار بودند. 

Delgado-Pastor and Verdejo-Garcia, 2014ای با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر ( در مطالعه

درمانی دیالکتیکی و درمان مبتنی بر نسل سوم شناختی رفتاری شامل درمان پذیرش و تعهد، رفتار

آموزانی که کننده مواد دریافتند که دانش آموزان مصرفآگاهی بر بهزیستی روانشناختی دانش ذهن

نسل سوم شرکت کرده بودند در مقایسه با همتایان خود از در طول جلسات درمانی  مبتنی بر 

 یاثربخش( در مطالعه خود 1392)مکاران اکبری و ه. بهزیستی روانشناختی باالتری برخوردار بودند

اسالمی بر اضطراب اجتماعی  -معنوی هایطرحواره فعالسازی بر مبتنی آگاهیذهن درمانی پروتکل

مبتنی بر اثربخشی شناخت درمانی ای با هدف ( در مطالعه1391قادری )دانشجویان را نشان دادند. 

گروهی بر افزایش خودتمایز یافتگی و خود تنظیمی عاطفی دانشجویان دانشگاه  ةگاهی به شیو ذهن

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/596435
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/596435
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گروهی بر  ةآگاهی به شیو نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن پیام نور سیرجان

و باقری پور محمدی  افزایش میزان تمایزیافتگی و خودتنظیمی عاطفی کلی دانشجویان موثر است.

آگاهی بر پردازش شناختی خودکار نشان دادند ای با هدف اثربخشی آموزش ذهن( در مطالعه1394)

که بین گروه آزمایش و گروه گواه در هر سه مؤلفه تعداد پاسخ درست ناهمخوان، زمان واکنش 

طالعه ای ( نیز در م1395جاللی، آقایی و صولتی ) ناهمخوان و تداخل تفاوت معناداری وجود دارد.

درمان  بای اسالم -یرانیشده ا یبوم یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمان شناخت یاثربخش سهیمقابه 

پرداخته و به تأثیر مثبت این روش مداخله در کاهش فشار خون  بر فشار خون یرفتار -یشناخت

  تأکید کردند.

 و یادگیری تربیت بر که است فرد زندگی هایدوره مهمترین از تحصیلی زندگی در مجموع،    

 و نشیندبار می به هاتوانایی و هالیاقت جا آن در و گذاردمی تأثیر فرد آمیزموفقیت و ثمربخش

 ها،چالش انواع با آموزاندانش تحصیلی، یروزانه زندگی در اما ؛شود می حاصل علمی هایپیشرفت

تهدید اعتماد به نفس، در  س،جمله نمرات ضعیف، سطوح استردوره )از این خاص فشارهای و موانع

 این با برخورد در آموزاندانش از برخی شوند.می عملکرد، کاهش انگیزش و تعامل و ...( مواجه ةنتیج

هستند.  ناموفق زمینه این در آموزاندانش از دیگری گروهی اما کنند،می عمل موفق هاچالش و موانع

روانی )هیجان تحصیلی و دلزدگی تحصیلی( به و تیباف عوامل تأثیر از منظور آگاهی به اساس، این بر

 هدفلذا  شد. انجام حاضر پژوهش آموزان،دانش های تحصیلیهیجان میزان بر اصلی عنوان عناصر

اسالمی بر دلزدگی تحصیلی و  رویکردآگاهی مبتنی بر ذهن آموزش این مطالعه، بررسی اثربخشی

 دانش آموزان است.بهزیستی مدرسه 

 

 پژوهششناسی  روش

 طرح حاضر پژوهش آزمایشی طرح شد. آزمایشی استفادهنیمه پژوهشی طرح از مطالعه این در

جایگزینی کردن تصادفی  -1آزمون با گروه گواه و شامل مراحل اجرایی زیر بود: پس –آزمون  پیش

آگاهی اجرای متغیر مستقل )مداخله ذهن -3ها؛ آوری داده آزمون و جمعاجرای پیش -2ها؛  آزمودنی

  ها.آوری داده آزمون و جمعاجرای پس -4مبتنی بر فرهنگ اسالمی( روی گروه آزمایشی و 

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در سال     

(. در این پژوهش از n=100000دادند )باشند تشکیل میمشغول به تحصیل می 1395-96تحصیلی 

ای یک ناحیه از تهران خوشهصورت  بهای استفاده شد. ابتدا ای چندمرحلهنمونه گیری خوشه روش

تصادفی صورت  بههای دخترانه یک مدرسه و سپس انتخاب و سپس از آن ناحیه، از بین دبیرستان

آموزان آموز از میان دانش دانش 50آموزان  لیست دانشاساس  بریک مقطع انتخاب شد. در نهایت 

تصادفی در دو گروه صورت  بهن یک مدرسه که متمایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و ای

آزمایش و گواه گمارده شدند. در مورد انتخاب نمونه باید اشاره کرد که در روش آزمایشی باید هر 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/596435
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هش که نمونه انتخاب شده نماینده واقعی جامعه باشد و پژو نفر باشد و برای این 15زیر گروه حداقل 

نفر برای هر گروه( در نظر گرفته شد )  25نفر ) 50اعتبار بیرونی باالیی داشته باشد، تعداد نمونه 

 (. 1390دالور، 

های  مالک -ها رعایت گردید: الف های ورود و خروج زیر معیار همگونی آزمودنی کارگیری مالک هب    

)افسردگی و روان   ت روانی شدیدسال؛ نداشتن اختالال 19تا  15بر داشتن سن بین  ورود مشتمل

آموزانی که داوطلب شرکت در بودن؛ دانش دخترآموزان ؛ دانش(SCL-90مقیاس اساس  برگسستگی 

)نظیر ضربه به های جسمی که در طول آموزش مانع آموزش شود  پژوهش بودند و نداشتن بیماری

وری از تقویت  به مواد، عدم بهرهسابقه مصرف مواد یا وابستگی  ، عدمسر، صرع، تشنج و تومور مغزی(

های خروج مشتمل بر داشتن  کمال -؛ بهای اجتماعی(های اجتماعی )مانند ورزش و حمایتکننده

، 2(، اختالل سلوکODD) 1ایشدید، همچون اختالل نافرمانی مقابله و روانی  اختالالت رفتاری

پنجمین راهنمایی تشخیصی و  اساس بروسیله مصاحبه بالینی  بزهکاری، و افسردگی )تشخیص به

آماری اختالالت روانی؛ داشتن نوعی بیماری پزشکی که فرد را وادار به جستجوی فوری درمان 

بزرگ، ی اجتماعی مثل )ورزش و حمایت پدرهاسوء مصرف مواد، بهره وری از تقویت کننده د،ساز

های از ابزارهای  وری دادهجهت گردآ های سببی( و عدم تمایل به ادامه آموزش. مادربزرگ و فامیل

 زیر استفاده شد: 

به نقل ( Breso and et al., 1997)این پرسشنامه را برسو و همکاران  پرسشنامه دلزدگی تحصیلی:

نامه سه حیطه دلزدگی تحصیلی یعنی اند. این پرسش( ساخته1393از زاهد، پوربهرام و رحمانی، 

( و ناکارآمدی تحصیلی 14و 11، 5، 2تحصیلی )عالقگی (، بی13و10، 7، 4، 1خستگی هیجانی )

بندی لیکرت  ماده دارد که با روش درجه 15پرسشنامه مذکور  سنجد.( را می15و  12، 9، 8، 6، 3)

پایایی پرسشنامه بندی شده است.  ها درجه ای از کامالً مخالف تا کامالً موافق توسط آزمودنی درجه 5

اند. بای سه حیطه دلزدگی تحصیلی محاسبه کرده 75/0، 82/0، 70/0ترتیب  را سازندگان آن به

عالقگی تحصیلی  ، برای بی79/0شنامه را برای خستگی تحصیلی ( پایایی این پرس1388نعامی)

محاسبه کرده است. وی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از  75/0و برای ناکارآمدی تحصیلی  82/0

دست  به( 1374ای دانشجویی )پوالدی ری شهری، کردن آن با پرسشنامه فشارزاه طریق همبسته

دار امعن P </ 001محاسبه شده که در سطح  45/0،  42/0،  38/0ترتیب برابر  آورده است که به

و  85/0( الفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 1389در پژوهش عزیزی ابرقوئی ) است.

 66/0و  82/0،  77/0ترتیب  ی درسی بههای خستگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمد برای حیطه

( از روایی مطلوبی 1392نامه در مطالعه مرزوقی، حیدری، حیدری )آمد. این پرسشدست  به

                                           
1. Opposional defiant disorder 

2. conduct disorder 
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ه را محققان نام( روایی پرسش1392برخوردار بوده است. همچنین در پژوهش عظیمی و همکاران )

تطبیق، شاخص برازندگی های برازندگی ییدی محاسبه شده که شاخصأبا روش تحلیل عامل ت

 اند. افزایشی و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب مطلوب گزارش کرده

تحقیقات کونو، االنن، لینتونن و ریمپال اساس  برمقیاس بهزیستی مدرسه مقیاس بهزیستی مدرسه: 

 2)های شرایط مدرسه مقیاس ( بر بهزیستی مدرسه طراحی شد. این پرسشنامه دارای خرده2002)

سؤال( و وضعیت سالمت  2سؤال(، خودشکوفایی در مدرسه ) 2سؤال(، روابط اجتماعی در مدرسه )

دهند. هر یک از سؤاالت دارای سؤال( است که در مجموع هشت سؤال پرسشنامه را تشکیل می 2)

 ها را انتخاب کرده و یادداشتشود یکی از گزینهآموزان خواسته میچند گزینه هستند و از دانش

( همسانی درونی سؤاالت را خوب و قابل قبول معرفی کردند و ضریب 2002کنند. کونو و همکاران )

و وضعیت  81/0، خودشکوفائی 62/0، روابط اجتماعی 84/0آلفای کرونباخ را برای شرایط مدرسه 

 ( بررسی و به1390گزارش نمودند. پایایی این مقیاس در ایران توسط دستجردی ) 81/0سالمت نیز 

و برای  74/0این شکل گزارش شد که آلفای کرونباخ برای روابط اجتماعی در مدرسه برابر با 

 .بود 88/0خودشکوفایی در مدرسه 
وپرورش، با رعایت مالحظات  بعد از هماهنگی و کسب مجوز با سازمان آموزش :اجرای پژوهش روش

کسب اجازه از آنها، رضایت دانش  سازی والدین و مربیان و اخالقی و بیان اهداف پژوهش، ضمن آگاه

تصادفی در گروه صورت  بهآموزان  آموزان برای شرکت در این پژوهش جلب شد. پس از آن دانش

ها ها و بیان اهداف پژوهش، از آزمودنیآزمایش و گواه گمارده شدند. ضمن توجیه آزمودنی

شی هر دو گروه مورد درخواست شد تا در دوره آموزش شرکت نمایند. قبل از شروع روش آموز

های مورد نظر را تکمیل مطالعه تحت پیش آزمون قرار گرفتند و از آنها درخواست شد تا پرسشنامه

اسالمی قرار گرفت. مدت  رویکردآگاهی مبتنی بر نمایند. گروه آزمایش تحت آموزش درمان ذهن

گردید. بار  اجرا می یکگروهی و در هفته صورت  بهساعته بود و  2ی جلسه 8جلسات درمانی شامل 

آموزش از گروه  دورهدر طی این جلسات به گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد. پس از اتمام 

از دو  های گردآوری شدهتحت درمان و گروه کنترل پس آزمون به عمل خواهد آمد. نهایتاً داده

و به روش تحلیل کوواریانس  SPSS-22افزار آماری  آزمون با استفاده از نرمآزمون و پسمرحله پیش

 تحلیل قرار گرفت. و مورد تجزیه( MANCOVAچندمتغیری )

 

 ی پژوهشهایافته

-های این پژوهش مفروضهها، برای اطمینان از این که دادههای مربوط به فرضیهقبل از تحلیل داده

شد. بدین منظور پنج کنند، به بررسی آنها پرداخته های زیربنایی تحلیل کوواریانس را برآورد می

ها، خطی بودن، هم خطی چندگانه، همگنی بودن واریانس مفروضه تحلیل کوواریانس شامل، نرمال
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(. لذا با توجه به Giles, 2002های رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند )و همگنی شیب هاواریانس

  های تحلیل کوواریانس از این روش استفاده شد.بررسی مفروضه
 آزمون پس -آزمون میانگین و انحراف استاندارد دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه در پیش :(1) جدول

 آزمایش و كنترل گروه

 متغیر
 

 موقعیت
 کنترل  آگاهی اسالمیذهن 

  M SD  M SD 

 خستگی هیجانی
 41/1 36/22  52/1 80/22  آزمون پیش 

 13/1 96/20  62/1 64/12  آزمونپس 

 عالقگی(بدبینی )بی
 48/1 12/20  71/1 48/19  آزمونپیش 

 41/1 60/18  20/1 12/11  آزمونپس 

 ناکارآمدی درسی
 47/2 72/27  69/1 76/26  آزمونپیش 

 32/2 40/25  32/1 60/17  آزمونپس 

 دلزدگی تحصیلی
 43/3 20/70  04/3 04/69  آزمونپیش 

 23/3 96/64  51/2 36/41  آزمونپس 

 ایط مدرسهشر
 77/1 80/25  82/1 48/24  آزمونپیش 

 05/2 92/25  76/1 24/33  آزمونپس 

 روابط اجتماعی در مدرسه
 91/0 56/17  38/1 64/16  آزمونپیش 

 89/0 72/18  62/1 64/22  آزمونپس 

 خودشکوفایی
 55/1 60/18  50/1 12/19  آزمونپیش 

 77/1 08/20  68/1 20/29  آزمونپس 

 سالمت
 85/1 04/16  38/1 40/17  آزمونپیش 

 83/1 96/13  43/1 36/11  آزمونپس 

 بهزیستی مدرسه
 39/3 78  58/2 64/77  آزمونپیش 

 68/3 68/78  93/2 44/96  آزمونپس 

 

دلزدگی آزمون شود میانگین )و انحراف استاندار( نمره پیشمشاهده می 1طور که در جدول همان    

( و نمره گروه کنترل در 04/3)و  04/69آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمی تحصیلی در درمان ذهن

آزمون . همچنین میانگین )و انحراف استاندار( نمره پسباشد( می43/3)و  20/70دلزدگی تحصیلی 

دلزدگی و نمره ( 51/2)و  36/41آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمی دلزدگی تحصیلی در درمان ذهن

های آموزش باشد. به عبارت دیگر گروه( می23/3)و  96/64آزمون گروه کنترل در پسحصیلی ت

تری آزمون از دلزدگی تحصیلی پاییننسبت به گروه کنترل بعد از دریافت مداخله و در مرحله پس

 بهزیستی مدرسه در آموزشآزمون میانگین )و انحراف استاندار( نمره پیشهمچنین  برخورار بودند.

 78( و نمره گروه کنترل در بهزیستی مدرسه 58/2)و  64/77آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمی ذهن

آزمون بهزیستی مدرسه در . همچنین میانگین )و انحراف استاندار( نمره پسباشد( می39/3)و 

و نمره بهزیستی مدرسه گروه کنترل ( 93/2)و  44/96آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمی آموزش ذهن
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های آموزش نسبت به گروه کنترل بعد باشد. به عبارت دیگر گروه( می68/3)و  68/78آزمون ر پسد

 .آزمون از بهزیستی مدرسه باالتری برخورار بودنداز دریافت مداخله و در مرحله پس

 
های های دو گروه در نمرات هیجانتساوی واریانس فرضنتایج آزمون باكس و لون در مورد پیش : (2) جدول

 های مورد مطالعهو اشتیاق تحصیلی در گروه
BOX'SM   DF1 DF2 F P  

 مفروضه نرمال بودن
399/11  6 694/16 771/1 101/0  

 
Levene's 

 
 

  لون
Z DF P 

DF1 DF2 F P  

 200/0 25 121/0  047/0 156/4 48 1  خستگی هیجانی

 200/0 25 124/0  186/0 801/1 48 1  عالقگی(بدبینی )بی

 085/0 25 163/0  158/0 055/2 48 1  ناکارآمدی درسی

 200/0 25 135/0  343/0 917/0 48 1  دلزدگی تحصیلی

 200/0 25 141/0  824/0 050/0 48 1  شرایط مدرسه

 200/0 25 140/0  001/0 362/11 48 1  روابط اجتماعی در مدرسه

 100/0 25 160/0  414/0 697/0 48 1  خودشکوفایی در مدرسه

 027/0 25 185/0  927/0 008/0 48 1  سالمت

 100/0 25 162/0  567/0 332/0 48 1  بهزیستی مدرسه

 

های آن، از قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس چند متغیری جهت رعایت فرض    

، P=101/0ک از متغیرها )ی های باکس و لون استفاده شد. براساس آزمون باکس که برای هیچ آزمون

771/1=F  339/11و=BOXهای واریانس/کواریانس دار نبوده است، شرط همگنی ماتریسا( معن

داری آن برای همه متغیرها، شرط اآزمون لون و عدم معناساس  بردرستی رعایت شده است.  به

 گروهی نیز رعایت شده است. برابری واریانس های بین

یک بعدی مورد  اسمیرنف -هر یک از متغیرها، نتایج آزمون کالموگرافبرای بررسی توزیع نرمال 

تحصیلی و  دلزدگیاین آزمون در تمامی متغیرها ) Zکه مقدار  توجه قرار گرفت. با توجه به این

توان گفت که توزیع نمرات کلیه رو می قرار داشت، از این -96/1+ و 96/1، بین بهزیستی مدرسه(

 آزمون مورد مطالعه دارای شکل نرمال بود.متغیرها در مرحله پیش

 
 ( MANCOVAهای اعتباری آزمون تحلیل كوواریانس چند متغیری ) اطالعات مربوط به شاخص (: 3)جدول 

  ارزش  آزمون  موقعیت
DF 

  فرضیه
DF 
 F  P  Eta  خطا

 

 گروه

 

 

 P  744/0≤001/0  522/16  41  8  744/0  بارتلت -پیالیی

 P  744/0≤001/0  522/16  41  8  256/0  زالمبدای ویلک

 P  744/0≤001/0  522/16  41  8  683/14  اثر هتلینگ
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ترین ریشه  بزرگ

 روی
 683/14  8  41  522/16  001/0≥P  744/0 

 

آزمون، عامل بین شود، پس از تعدیل نمرات پیشمشاهده می 3طور که در جدول  همان    

های دلزدگی تحصیلی و آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمی( بر مولفهزش ذهنهای گروه )آمو آزمودنی

داری دارد. به ا( اثر معنF( 8و  41= ) P ،552/16<001/0آزمون )بهزیستی مدرسه در مرحله پس

های دلزدگی آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمی بر مولفهآموزش ذهنعبارت دیگر این فرضیه که 

 شود.تأیید می P<001/0داری اؤثر است در سطح معنم تحصیلی و بهزیستی مدرسه

 
های دلزدگی ( برای نمرات مؤلفهMANCOVAنتایج آزمون تحلیل كواریانس چند متغیری ) :(4) جدول

 تحصیلی و بهزیستی مدرسه و گروه گواه

Eta  P  F  MS  
DF 

 SS  گروه خطا کل لفهؤم 

850/0  001/0≥P  486/438  280/865  50 48 1  280/865  
خستگی 

 هیجانی

835/0  001/0≥P  223/406  380/699  50 48 1  380/699  
-بدبینی )بی

 عالقگی(

712/0  001/0≥P  233/212  500/760  50 48 1  500/760  
ناکارآمدی 

 درسی

803/0  001/0≥P  797/829  000/6962  50 48 1  000/6962  
دلزدگی 

 تحصیلی

792/0  001/0≥P  904/11  780/669  50 48 1  780/669  
شرایط 

 مدرسه

699/0  001/0≥P  404/12  080/192  50 48 1  080/192  
روابط 

 اجتماعی

593/0  001/0≥P  028/31  500/84  50 48 1  500/84  خودشکوفایی 

878/0  001/0≥P  945/346  680/1039  50 48 1  680/1039  سالمت 

881/0  001/0≥P  002/356  720/3942  50 48 1  720/3942  
بهزیستی 

 مدرسه

       

آگاهی ذهنآزمون، آموزش نتایج حاصل از آزمون مانکوا، پس از تعدیل نمرات پیشاساس  بر     

های ( و هیجانF( 48و 1= )P ،797/829<001/0تحصیلی با ) دلزدگیبر  مبتنی بر فرهنگ اسالمی

دهد که داری دارد. نتایج جدول نشان میا( اثر معنF( 48و 1= )P ،002/356<001/0تحصیلی با )

آموزش های بین گروه بهزیستی مدرسهتحصیلی و  دلزدگیهای میانگین نمرات تعدیل شده مؤلفه

و گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد به عبارت دیگر، این آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمی ذهن
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در گروه آزمایش نسبت به گروه  ی تحصیلی و افزایش بهزیستی مدرسهکاهش دلزدگها بیانگر یافته

 گواه شده است.

 

 گیریبحث و نتیجه

آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمی بر دلزدگی هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهن

آگاهی مبتنی آموزان بود. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهنتحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش

این نتایج با مطالعات دیگر برای  آموزان اثربخش است.اسالمی بر دلزدگی تحصیلی دانش رویکردر ب

 ،(Block and Wulfert, 2012بلوک و ولفیرد )، (Davis and Hayes, 2011دیویس و هیس ) مثال

( Alfonso and et al., 2014آلفونسو و همکاران ) ،(Marlatt and et al., 2013مارالت و همکاران )

( و جاللی و همکاران 1392، اکبری و همکاران )(1394(؛ پور محمدی و باقری )1391قادری )

  همخوانی دارد. (1395)

آگاهی و توجه در لحظه که آموزش راهبردهای ذهن جایی توان گفت از آندر تبیین این نتایج می    

تواند موجب بهبود ابعاد مختلف و میای مثبت دارد جا و اکنون بر افزایش عملکرد تحصیلی رابطه این

طح له و ... شود، و از سویی دیگر، سأمسعملکرد و پیشرفت تحصیلی ازجمله ابعاد حافظه، حل

 Martin andفرسودگی مربوط به مدرسه و دانشگاه رابطه دارد ) ظرفیت توجه و حل مسأله با سطح

Liem, 2010آگاهی اسالمی شامل های ذهنفهتوان نتیجه گرفت که آموزش مؤل(؛ بنابراین، می

هایی مانند راهبرد تکرار و تمرین، راهبرد بسط مؤلفه عاطفی، شناختی و رفتاری از طریق ارائه روش

کند که سطح آموزان کمک می ( به دانش1385یا گسترش معنایی و راهبرد سازماندهی )فاضلی، 

-فت در تحصیل را نشان دهند و دانشباالتری عملکرد حافظه، توجه، ایفای تکالیف تحصیلی و پیشر

کند. که این سطح  آموزان با افزایش سطح پیشرفت به میزان کمتری هیجانات منفی را تجربه می

های تحصیلی  آموز مواردی از هیجانشود دانشدهد. این نیز باعث میدلزدگی تحصیلی را کاهش می

)بعد شناختی( و تمایل به اجتناب  هاکه شامل، احساس تشویش و ناراحتی )بعد عاطفی(، نگرانی

 ,Pekrun and et alی است )های فیزیولوژیکهای چهره و برخی واکنش)بعد انگیزشی( و حالت

ها و ها، خستگیاما با افزایش تمرکز و توجه بر زمان حال سطح این نگرانی ؛(، را تجربه کند2011

رسد برای دوری از این یکنواختی عالقگی به مباحث آموزشی کاهش یابد و به این نتیجه ب بی

 از منبعث آگاهی استفاده نماید. همچنین، باید اشاره کرد که چون لذتآموزشی از راهبردهای ذهن

 های ناشی از تکالیفعصبانیت ها وناکامی و های کالسی آموزش از ناشی خستگی یادگیری و برعکس 

( Pekrun and et al., 2006هستند ) حصیلیدلزدگی ت با هایی مرتبطفعالیت هایی ازنمونه دشوار،

بنابراین افزایش سطح کارکرد تحصیلی فرد منجر به لذت یادگیری )هیجان تحصیلی خوشایند( و 

 شود.   کاهش ناکامی و عصبانیت تحصیلی )هیجان ناخوشایند تحصیلی( می
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ی بر بهزیستی آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمهمچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهن    

آگاهی مبتنی بر فرهنگ آموزان اثربخش است. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهنمدرسه دانش

این نتایج با مطالعات دیگر برای مثال  آموزان اثربخش است.اسالمی بر دلزدگی تحصیلی دانش

 ،(Block and Wulfert, 2012بلوک و ولفیرد )، (Davis and Hayes, 2011دیویس و هیس )

، (Alfonso and et al., 2014آلفونسو و همکاران ) ،(Marlatt and et al., 2013مارالت و همکاران )

 ( همخوانی دارد.1394(؛ پور محمدی و باقری )1391قادری )

توان گفت، افراد دارای سطح بهزیستی مدرسه باال، برای حل مسایل در تبیین این نتایج می    

کنند و در برابر بازخوردهای نامطلوبی که از محیط اطرافشان دریافت میتحصیلی پافشاری بیشتری 

توانند سطوح باالتری از هیجانات مثبت را بروز کنند، استقامت بیشتری دارند. در نتیجه میمی

آموزان را قادر خواهد ساخت تا با پرورش آن در خود، نسبت به تنیدگی و دهند، همچنین این دانش

اندازد، مصون باشند )خسروانی، نفی که سالمت روان و بهزیستی آنها را به خطر میهای مسایر جنبه

توان بیان کرد که، بهزیستی مدرسه جزء بعد اجتماعی (. در تبیین دیگر نتایج این پژوهش می2005

( و از منابعی چون تجربه هیجانات مثبت، Fielder and Bless, 2001و هیجانی انسان است )

گیرد، و بهزیستی ت، خودشکوفایی، روابط اجتماعی و رضایت از زندگی نشأت میخشنودی، سالم

شود و نگرشی  اجتماعی و هیجانی موفق تجربه عاطفی است که به تصمیمات شناختی تبدیل می

آگاهی ( بنابراین، آموزش مبتنی بر ذهنEckstein and et al., 2000کننده است ) بخش و تقویتالهام

عنوان  تواند بهشود میه )خودشکوفایی، سالمت و روابط اجتماعی( را موجب میکه بهزیستی مدرس

یک منبع اجتماعی و هیجانی باشد. با توجه به آنچه گفت شد مبنی بر تأثیرات و نتایج بهزیستی 

توان آمده؛ میدست  بهها این پژوهش ها و آثار بهزیستی مدرسه و نتایجی که از دادهمدرسه و ویژگی

های سالمت، آگاهی، بهزیستی مدرسه که شامل مؤلفهرفت که آموزش مبتنی بر ذهننتیجه گ

دهد، چرا که آموزان را افزایش میخودشکوفایی، روابط اجتماعی و رضایت از شرایط مدرسه دانش

آموزند که چگونه به خود و دیگران همدلی و همدردی کنند و در نتیجه این همدلی و افراد می

در زمان حال با نگرش بدون قضاوت و پیش داوری باورها و تجارب افراد را اصالح ای آگاهی لحظه

دهد و این امر بهزیستی اجتماعی هایشان را تغییر میکند و نگرش آنها نسبت به خود و تواناییمی

 یابد.آنها ارتقاء می

شرح و توصیف  دهد که دوباره به مشاهده،از سوی دیگر این درمان به فرد این فرصت را می    

آموزان با گرانه بپردازد  و بیشتر تمرکز درمانگر هدایت دانش یک دید قضاوت حاالت هیجانی بدون

ولیت توسط خودش به سمت هشیاری و خودشکوفایی کامل است که این مؤلفه دوم ؤقبول مس

ک فکر، کند تا افکار و هیجانات مربوط به ی. درمانگر افراد را تشویق میبهزیستی مدرسه است

و در مورد آن کامل تجربه کند بدون آنکه آنها را سرکوب کند، صورت  بهاحساس، رابطه  و رفتار را 

قضاوت ارزشی کند و هیجانات ثانویه مثل شرم، گناه، بی اعتمادی، سرزنش و تحقیر را بعد از تجربه 
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مؤلفه سالمت را که که این  (.Everts and et al., 2015)این رفتار، فکر و احساس تجربه نماید 

 شود.شناختی و اجتماعی را شامل می کاهش مشکالت جسمانی، روان

 ةهای دینی و تأثیر آن بر اشتیاق و عالق ت و آموزهیافته در زمینه معنوی  مطالعات متعدد انجام    

 تحصیلی بوده است بهبود شرایطبر  این آموزه هاثیر أید تؤ، منیز و رضایت از مدرسه تحصیلی

؛ فراهنگ پور، 1393؛ طیبی و همکاران، 1393؛ شهیدی و فرج نیا، 1392یسی و همکاران، )رئ

 ,George؛ Yang and Mao, 2007؛ 1392؛ اربابی سرجو و همکاران، 1389خدیوی و ادیب، 

 و روانی سالمت که شوند می رو هروب زیادی تحصیلی های استرس با آموزان دانشکه  جایی (. از آن2006

 انواع با آموزاندانش تحصیلی، ةروزان زندگی در که طوری همی اندازد، ب مخاطره به را شان جسمی

 به تواند می که منبعی شرایطی، چنین در شوند.می دوره مواجه این خاص فشارهای و موانع ها،چالش

 ت.های دینی اس آموزه گردد، از مدرسه آنان رضایت از تحصیل و عدمکرده و مانع دلزدگی  کمک آنها

اسالمی بوده،  و دینی آموزه های مبتنی بر از پژوهش این در آموزش ذهن آگاهی که این به توجهبا 

   شود. لذا مطابقت نتایج پژوهش از این بعد نیز با مطالعات قبلی تأیید می

کار گرفته شود؛ این  تواند بههای گوناگون مینتایج تحقیق حاضر از چندین زاویه و در عرصه    

کار بست. چرا که نتایج  وتربیت به شناسی، مشاوره و تعلیمهای روانتوان در حوزه ها را مییافته

ترکیب یک روش صورت  بهآگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمی حاصل از کارآمدی مؤثر آموزش ذهنی

آموزان دختر آموزشی و حمایتی است. مشکالت مربوط به مختص بودن جامعه به دانش -درمانی

های استانداردهای الزم از جمله محدودیت سطه شهر تهران، مکان آموزش برنامه و عدممقطع متو

های آتی، این موارد  شود در پژوهش اند؛ بنابراین پیشنهاد میهستند که در این پژوهش برجسته

های  شود در پژوهشپذیری نتایج کمک کند. همچنین پیشنهاد می مورد توجه قرار گیرد تا به تعمیم

آموزان با مشکالت هیجانی، از این روش درمانی هم در مراکز کلینیکی و هم برای دانش آینده

آموزان و دانشجویان با پرتی و زمان واکنش در سنین پایین و دانشافزایش توجه، کاهش حواس

 عملکرد تحصیلی پایین استفاده شود.
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