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 خالصه 

باعث تغییر جنبه های مختلف زندگي از جمله سبک آموزش شده که این امر  19ویروش کووید  مقدمه:

آگاهي اثربخشي آموزش ذهنپژوهش حاضر با هدف مقایسه باعث تغییرات در دانش آموزان شده است. 

گیری آموزان دختر در دوران همهبر اشتیاق تحصیلي دانش محورتعهد اینترنتوو آموزش مبتني بر پذیرش

 .، انجام شد19کووید 

آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری پس-آزمونروش پژوهش، نیمه آزمایشي با طرح پیش روش کار:

 15تعهد: وپذیرشنفر، گروه آزمایشي  15آگاهي: ذهننفر )گروه آزمایشي  45بود. نمونه پژوهش شامل 

 1پرورش نواحي وآموزان دختر متوسطه دوم آموزشدانش تماميبود که از بین  نفر( 15نفر و گروه گواه: 

 ایمرحله ای چندگیری تصادفي خوشهبا روش نمونه و 1399 -1400شهرستان ساری در سال تحصیلي  2و 

بود. برای  (2002)همكاران و شافلي اشتیاق تحصیلي  استاندارد گیری پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار اندازه

جلسه با  8طي محور تعهد اینترنتو آگاهي و آموزش مبتني بر پذیرش ذهن های آزمایشي، آموزشگروه

ای دریافت گونه مداخلههای گروه گواه هیچاستفاده از نرم افزار تیم لینک اجرا شد، در این مدت آزمودني

 نكردند.

های مكرر، گیری(، نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازهα=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان  نتایج:

آگاهي و آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد ، آموزش ذهن19گیری کووید در دوران همه نشان داد

اثربخشي آموزش ، کهطوریبه. داری دارندآموزان تاثیر معنيمحور بر اشتیاق تحصیلي دانشاینترنت

 .آگاهي بودبر اشتیاق تحصیلي بیشتر از آموزش ذهنتعهد ومبتني بر پذیرش

مي توان از آموزش  19-به منظور بهبود اشتیاق تحصیلي دانش آموزان در دوران کووید: گیرینتیجه

ذهن آگاهي و آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد استفاده کرد با اینحال استفاده از آموزش ذهن آگاهي 

 پیشنهاد مي شود.

 .19-کووید اشتیاق تحصیلي،، تعهدوپذیرش، آگاهيذهن کلمات کلیدی:

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=239469&_au=%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%87++%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_20495.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/article_20495.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=234389&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7++%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=234389&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7++%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=35616&_au=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=35616&_au=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://mjms.mums.ac.ir/article_20495.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/article_20495.html#aff2
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مقدمه

 

تربیت ومند به امر تعلیمدهه از زماني که پژوهشگران عالقهبیش از سه

خود برای شناسایي عوامل مرتبط با پیشرفت  در تالش گسترده

 (.1گذرد )را معرفي کردند، مي 1تحصیلي، مفهوم اشتیاق تحصیلي

پرورش کودکان و ویكي از مفاهیم اساسي در آموزش که،طوریبه

اشتیاق تحصیلي از نظر لغوی  .نوجوانان مفهوم اشتیاق تحصیلي است

که عالقه زیادی داشتن به معنای میل و آرزوی چیزی را داشتن یا این

میلي های یک کاری را گویند که معموال در مقابل بيبه امور و جنبه

اشتیاق تحصیلي به عنوان یک احساس  .شودرغبتي تعریف ميو بي

، از نتایج مهم های کالسيتعلق و گرایش فرد به مشارکت در فعالیت

های آموزشگاهي است. اشتیاق تحصیلي مدرسه در کنار موفقیت

برنامه مانند ورزش، های فوقمي تواند شامل مشارکت در فعالیت

 شودوسیله مدرسه سازمان داده ميموسیقي، تئاتر و کار جمعي که به

مفهوم اشتیاق تحصیلي به کیفیت تالشي که رو، از این .(2) باشد نیز

-کنند تا بههای هدفمند آموزشي ميآموزان صرف فعالیتشدان

صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند، اشاره دارد. به عبارت 

شناختي و تالش گذاری رواندیگر، اشتیاق تحصیلي نوعي سرمایه

ها و مستقیم برای یادگیری، فهمیدن و تسلط در دانش، مهارت

این  (.3دهد )را ارتقاء ميهای تحصیلي هنرهایي است که فعالیت

های هدفمند مفهوم به کیفیت تالشي اشاره دارد که صرف فعالیت

صورت مستقیم در دستیابي به نتایج مطلوب شود تا بهآموزشي مي

گیری تحصیلي، حمایت از فرایند نقش داشته باشد و منجر به جهت

جای تالش برای حذف مشكالت دار تحصیلي بهمثبت و جهت

گردد ر فرآیند تحصیلي، رشد علمي و سالمت رواني ميموجود د

(. اشتیاق تحصیلي از جمله متغیرهایي است که عملكرد تحصیلي 4)

( و به میزان نیرو یا انرژی 5دهد )آموزان را تحت تاثیر قرار ميدانش

کند و آموز که صرف انجام کارهای تحصیلي خود ميیک دانش

                                                           
1. Academic Engagement 
2. Mindfulness-based Interventions 
3. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

-عبارتبه (.6شده، اشاره دارد ) نیز میزان اثربخشي و کارایي حاصل

آموزان ، عبارت است از سرمایه رواني دانشاشتیاق تحصیليدیگر، 

ها و تمایل به ها برای یادگیری و کسب مهارتو تالش مستقیم آن

های ها که منجر به مشارکت مؤثر در فعالیتارتقاء سطح موفقیت

 های کالسي، سازگاری با فرهنگمدرسه، شرکت در فعالیت

(. 7) شودآموزان ميمدرسه و رابطه مناسب با معلمان و سایر دانش

اشتیاق تحصیلي هم در ارتقای تحصیلي و هم کاهش رفتارهای 

ها (. پژوهش8ای دارد )پرخطر دانش آموزان در مدارس نقش عمده

آموزان را هر چه بیشتر درگیر دهد که اگر بتوان دانشنشان مي

توان به موفقیت بیشتر مي ،یری کردمسائل تحصیلي و تكلیف یادگ

 (.9علمي آنان امیدوار بود )

گذار بر تعدیل هیجانات منفي حاصل از تاثیر از جمله عوامل

های منفي نسبت به مدرسه در های گوناگون و نگرشاضطراب

-بههایي است که اعتمادآموزان، طراحي و کاربست آموزشدانش

ا تقویت نماید. در این میان، های آنان رنفس، انگیزش و توانمندی

و درمان  2آگاهيتوان به آموزش مداخالت مبتني بر ذهنمي

عنوان یكي از آگاهي بهذهن (.10-11اشاره کرد ) 3تعهدوپذیرش

، شكلي از 4رفتاری نسل سوم یا موج سوم-های شناختيدرمان

های مذهبي شرقي خصوصا است که ریشه در تعالیم و آئین 5مراقبه

آگاهي، پرورش آگاهي پایدار (. هدف مطلوب ذهن12دارد ) بودا

های دروني )شناختي، عاطفي و حسي( واکنشي در مورد تجربهو غیر

های بیروني فرد )اجتماعي و محیطي( است، فرد به جای و تجربه

کردن افكار و احساسات دردناک و منفي کردن و یا ردسرکوب

-دهد تا همانها اجازه ميبه آنکند و ها را مشاهده ميخود، فقط آن

توان درمان پذیرش و تعهد را مي (.13که هستند، باشند )طور 

های پذیرش و خودآگاهي برای تغییر رفتار ترکیبي از استراتژی

پذیری آشكار توصیف کرد که برای بهبودی چیزی که انعطاف

4. Third Wave 
5. Meditation 
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اف کند. بنابراین از جمله اهدشود، تالش ميشناختي نامیده ميروان

 (. 14پذیری رواني است )تعهد، ایجاد انعطافوپایه در درمان پذیرش

آگاهي و آموزش اثربخشي آموزش ذهن موید تاثیر هامرور پژوهش

های و برخي ویژگيتعهد بر اشتیاق تحصیلي ومبتني بر پذیرش

( 15ادریسي ) باشند. پژوهشآموزان ميدانشمرتبط با مدرسه در 

-بهبود سازگاری فردی برتعهد وپذیرش آموزشنشان داد 

وری اجتماعي و خوابي، نارسا کنشاضطراب و بي ،اجتماعي

 نصرالهي و فرخي ، درتاج،هاشمي. پژوهش افسردگي موثر است

بیني آگاهي باعث افزایش خوشآموزش ذهن ( نشان داد که16)

اعتماد اجتماعي، تاکید تحصیلي و احساس و ابعاد آن ) تحصیلي

( 17) سیف و کیامنش احمدی، ،پژوهش عطایي د.وشمي (هویت

آگاهي به طور معناداری موجب آموزش ذهن نیز نشان داد که

آموزان دختر و پسر شده است. افزایش انگیزش تحصیلي در دانش

( نشان دادند 18)سیف، کیامنش و درتاج  ،در پژوهشي دیگر، خرمي

 تأثیرگذار مدرسه به نگرش افزایش در آگاهيذهن آموزش که

( نشان دادند که برنامه 10) و همكاران در پژوهشي دیگر، مک است.

رفتاری با -آگاهي مبتني بر اینترنت و آموزش شناختيآموزش ذهن

پشتیباني تلفني بر سالمت روان )سالمت جسماني، افسردگي، 

گي، اختالل خواب و شناختي، رضایت از زندپریشاني روان

آزمون و هم در پیگیری اضطراب و سطح انرژی( هم در مرحله پس

 6سه ماه بعد از مداخله موثر بوده است. پژوهش بورنز، لي و بروان

آگاهي در کاهش ( نیز نشان داد که بكارگیری آموزش ذهن19)

گرایي دانشجویان موثر میزان استرس، اضطراب، افسردگي و کمال

 است.

های های آموزشي دنیا را با چالش، سیستم19-ناگهاني کوویدشیوع 

های بهداشتي . در سراسر جهان، پروتكل(20) متعددی روبرو کرد

گذاری اجتماعي تأکید کردند. در بسیاری از بر رعایت فاصله

کشورها از جمله در کشور ما، برای کاهش شیوع ویروس کرونا 

ها تعطیل شد. برای این های حضوری در مدارس و دانشگاهآموزش

گذاری آموزان و دانشجویان در طول دوره فاصلهکه آموزش دانش

                                                           
6 .  Burns, Lee & Brown 

های درسي طبق برنامه از قبل اجتماعي دچار وقفه نشود و برنامه

(. 21کارهای مختلفي ارائه شد )مشخص شده، تداوم داشته باشد راه

توانست محور آموزش اینترنت، 19گیری کووید در دوران همه

افزایش حمایت اجتماعي، بر چالش حضور مداوم در جلسات ضمن 

های جذاب حضوری غلبه کند و پتانسیل ارائه محتوا در محیط

 (.22های متنوع و مناسب را فراهم سازد )دیجیتال در زمان

خصوص در دوره متوسطه امروزه نظام آموزش و پرورش کشور به

آموزان نشانگیزگي تحصیلي در دابا چالش افت تحصیلي و بي

که ارتباط نوجوانان دلیل ایندر دوران نوجواني، به (.17روبرو است )

یابد، با همساالن افزایش و وابستگي آنان به والدین کاهش مي

ها و دوستان نوجوان زمان و فرصت بیشتری برای تعامل با افراد، گروه

خصوص دختران و دارد. با توجه به روحیه بسیار حساس نوجوانان به

ها نسبت به تمایل آنان به ارتباط با همساالن و حساسیت خانواده

های فرزندان دختر، قرار گرفتن آنان در سني که احتمال بروز آسیب

اجتماعي وجود دارد، الزم است به این مقوله بیش از پیش پرداخته 

های متعدد پژوهشگر، مشخص شد در بررسي سویي، از(. 23شود )

خصوص ع مختلف تحصیلي در کشور ما و بهکه این عنوان در مقاط

، تاکنون مورد آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان ساریدانش

های انجام کم نتایج پژوهشبررسي و پژوهش قرار نگرفته و یا دست

شده، منتشر نشده و در اختیار سایر پژوهشگران قرار نگرفته است، از 

تاثیر بكارگیری هر کند تا نتایج پژوهش حاضر کمک ميرو، این

تعهد اینترنت وآگاهي و پذیرشذهن یک از شیوه های آموزشي

آموزان محور در افزایش یا کاهش میزان اشتیاق تحصیلي دانش

چنین، مقایسه این دو روش آموزشي در مشخص گردد. همدختر 

صورت معناداری به شناسایي روش برتر منجر خواهد شد. در نتیجه، 

های آموزاني که به هر دلیلي در کسب موفقیتآن دسته از دانش

های باالتری مورد انتظار خود موفق نبوده و یا قصد دارند موفقیت

های خود در تری از موفقیتکسب کنند، تصویر واضح و روشن

گیری از این شیوه موثر، نماید با بهرهآینده ترسیم کنند، کمک مي
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-دهند تا نتایج مطلوبتالش نمایند توانمندی های خود را افزایش 

-که آموزش ساخت، مشخص خواهد چنینهمتری به ثبت برسانند. 

های پرورش متوسطه دوم شهرستان ساری برای افزایش موفقیتو

ای بسیار آموزان خود که در آیندهتحصیلي و کارآمدی دانش

نزدیک وظیفه خطیری در جامعه بر عهده خواهند گرفت، نیازمند 

، 19گیری کووید همهکه است. با توجه به اینکارهایي چه راه

بسیاری از رسوم رایج و مناسبات عرف را تغییر داده و در این میان، 

های درس، جای حضور در مدارس و کالسآموزان بهامروزه دانش

صورت برخط با معلمان و دبیران خود در ارتباط و تعامل هستند و به

سوال اصلي پژوهش حاضر ، کنندهای آنالین شرکت ميدر کالس

آگاهي و آموزش مبتني آیا بین اثربخشي آموزش ذهن این است که

آموزان تعهد اینترنت محور بر اشتیاق تحصیلي دانشوبر پذیرش

 تفاوت وجود دارد؟ 19گیری کووید دختر در دوران همه

 کارروش 
-آزمایشي است. طرح پژوهش، نیمهنیمه روش پژوهش حاضر، 

پیگیری با گروه کنترل -آزمونپس-آزمونطرح پیشآزمایشي با 

آموزان دختر عبارت است از کلیه دانشجامعه آماری، است. 

شهرستان ساری در سال  2و  1پرورش نواحي ومتوسطه دوم آموزش

بر اساس نفر است.  8839ها برابر که تعداد آن 1399 -00تحصیلي 

مورد  چنین، حجم جامعه آماریاهداف و روش پژوهش، هم

بررسي، معیارهایي برای حضور اعضاء در طرح پژوهشي در نظر 

نام در ثبت؛ دختر بودنگرفته شد. معیارهای ورودی عبارتند از 

عدم سابقه شرکت در ؛ 1399-1400متوسطه دوم در سال تحصیلي 

های آموزشي مشابه؛ مهیا بودن شرایط دسترسي ها یا کالسکارگاه

کم و غیره الكترونیكي مانند گوشي، اینترنت، وبآسان به ابزارهای 

های آنالین مربوط به این دوره؛ تكمیل جهت حضور در کالس

عدم توانایي های خروج، عبارت بود از مالکرضایت نامه کتبي و 

جلسه؛  دو بیش از جلسه آموزشي و یا غیبت 10جهت شرکت در 

ي مستمر عدم رضایت از جلسات در هر مقطع از اجرای طرح؛ قطع

برداری از همه محتوای آموزشي اینترنت و مهیا نبودن امكان بهره

گیری، در بحث نمونه آماری و روش نمونه های آنالین.کالس

انتخاب مدرسه مدنظر قرار  ،پژوهشي برای اجرای طرحنخست، 

-ای چندگیری تصادفي خوشهاز روش نمونهگرفت. بر این اساس، 

، به طور کامال تصادفي و بر اساس کهوریطبهاستفاده شد.  ایمرحله

عنوان خوشه اول، از میان کلیه مدارس دخترانه کشي، بهقرعه

شهرستان ساری،  2و  1پرورش نواحي وآموزشمتوسطه دوم در 

انتخاب شد. به عنوان خوشه دوم و از بین  1پرورش ناحیه وآموزش

نظری، ساری ) 1های متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه شاخه

-وکاردانش(، شاخه فني ای وحرفهوفني معارف اسالمي،وعلوم

-حرفهوای انتخاب شد. خوشه سوم، از بین تمامي مدارس فنيحرفه

ای سما حرفهو، آموزشكده فنيساری 1پرورش ناحیه وآموزش ای

های تحصیلي بندی چهارم، از بین کلیه رشتهانتخاب شد. در خوشه

به این  های گرافیک و حسابداری انتخاب شد.تهاین آموزشكده، رش

های دهم، یازدهم و دوازدهم که آموزان پایهترتیب، از کلیه دانش

های گرافیک و حسابداری مشغول به تحصیل بودند، تقاضا در رشته

شد در صورت عالقمندی و تمایل قلبي به مشارکت در این طرح 

اقدام و موافقت خود را نامه کتبي تكمیل رضایت پژوهشي، نسبت به

 67بر این اساس،  جهت حضور در این طرح پژوهشي اعالم نمایند.

آموزان داوطلب همكاری در این طرح پژوهشي شدند. نفر از دانش

و اتخاذ تصمیم جهاني  19-گیری اپیدمي کوویدبه دلیل شیوع و همه

گذاری اجتماعي که سبب گردید کلیه مبني بر رعایت فاصله

صورت برخط ی مدارس در تمامي مقاطع تحصیلي بههاآموزش

چنین، احتمال تاثیر شرایط آموزان ارائه گردد، هم)آنالین( به دانش

کرونایي و اضطراب حاصل از آن بر نتایج پژوهش  و همگن اختیار 

نفر  67کردن نمونه آماری، جهت انتخاب اعضاء نمونه از میان 

نامه کتبي اقدام و ضایتتكمیل ر نسبت به آموز داوطلب کهدانش

 موافقت خود را جهت حضور در این طرح پژوهشي اعالم نمودند،

اضطراب بیماری کرونا در نمونه  تقاضا شد که به سواالت پرسشنامه

( اعتباریابي شده است، 25) همكارانپور و ایراني که توسط علي

 67ها، نمرات استخراج و برای پس از تكمیل پرسشنامه .پاسخ دهند

و انحراف  17/3نفر عضو نمونه، میانگین اضطراب کرونا برابر با 

جهت تعیین نقطه برش  محاسبه شد. از طرفي، 72/0استاندارد برابر با 
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استفاده شد. در این رابطه ریاضي، مقدار  7کانزرسوانسون و از فرمول 

واحد انحراف استاندارد است که توسط سوانسون و کانزر  64/1

 (:24) پیشنهاد شده است

 (64/1× )انحراف استاندارد  ±نقطه برش = میانگین 

 (35/4 , 99/1 = )17/3 ± (72/0  ×64/1) 

آموز داوطلب مشارکت در نفر دانش 67نتایج نشان داد که از میان 

درصد( دچار اضطراب بیماری کرونا )با  67نفر ) 45طرح پژوهش، 

درصد(  68نقطه برش یک انحراف معیار از میانگین: معادل 

آموزاني که در تشخیص داده شدند. به عبارت دیگر، همه دانش

پور و پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا در نمونه ایراني علي

کسب کردند به عنوان اعضاء  35/4تا  99/1ای از ( نمره25) همكاران

 67نفر معادل  45نمونه آماری انتخاب شدند. این مجموعه شامل 

اني هستند که خواستار مشارکت در این آموزدرصد از همه دانش

طرح پژوهشي شده و حائز کلیه شرایط و معیارهای ورودی بودند. 

-گیری تصادفي ساده )با استفاده از قرعهبه روش نمونهدر نهایت، 

-به صورت کامال تصادفي در سه گروه دستهکشي(، اعضاء نمونه 

هت آموزش ، ج1های آزمایشي بندی شدند. دو گروه با عنوان گروه

، 2نفر( و گروه آزمایشي  15)محور اینترنت آگاهيذهنمبتني بر 

و  نفر(  15)محور اینترنت پذیرش و تعهد آموزش مبتني بر جهت

، اجرا انتخاب شدند. درنفر(  15)یک گروه به عنوان کنترل یا شاهد 

پس از تصویب طرح پژوهشي )پیشنهاده یا پروپوزال( در شورای 

آزاد اسالمي مازندران )واحد ساری( و کسب  پژوهشي دانشگاه

مجوز از کمیته اخالق )تخصیص کد اخالق( مراحل انجام این طرح 

عمل های بهپژوهشي آغاز گردید. در مرحله نخست با هماهنگي

-ای سما ساری، گروه واتسحرفهوآموزشكده فني آمده با مدیریت

یازدهم و های دهم، آموزان )پایهجهت ارتباط با دانش 8آپي

های گرافیک و حسابداری( جهت تكمیل فرم دوازدهم رشته

نامه در مرحله نخست و ادامه مراحل کار پژوهش، با حضور رضایت

مدیر آموزشكده و یكي از معاونان وی )خانم مشاور مدرسه(، 

                                                           
7. Swanson & Kunzer    
8. WhatsApp  

آموزاني که نسبت به تشكیل شد. در مرحله دوم، با حذف دانش

ده یا حائز شرایط و معیارهای نامه اقدام نكرتكمیل فرم رضایت

نفر عضو باقي مانده  67آپي، از تمامي ورودی نبودند از گروه واتس

تقاضا شد که فرم پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا را تكمیل و به 

( پژوهشگر یا مشاور ارسال 9ویصفحه شخصي )خصوصي یا پي

طراب نمایند. در این مرحله میانگین و انحراف استاندارد نمرات اض

درصد اعضاء  68(، 1998کرونا محاسبه شد. طبق سوانسون و کانزر )

یک انحراف استاندارد از میانگین که ( ±)که در فاصله مثبت و منفي 

شدند به صورت گمارش کامال تصادفي آموز مينفر دانش 45شامل 

بندی کشي در یكي از سه گروه مورد مطالعه، دستهو بر اساس قرعه

آگاهي و ذهنهای آموزشي ه و جهت اجرای دورهدر ادام شدند.

های مورد گردآوری دادهچنین، ، هممحورتعهد اینترنتوپذیرش

تحلیل آماری، با رعایت دقیق نكات اخالقي، با ونیاز برای تجزیه

( اشتیاق تحصیلي آوری پرسشنامهآزمون )توزیع و جمعانجام پیش

( و کنترل، طرح 2و  1های آزمایش )های گروهدر بین آزمودني

آپي قبلي حذف شد پژوهشي آغاز شد. در این مرحله، گروه واتس

و برای پیشبرد اهداف پژوهش، برای هر یک از سه گروه جدید، به 

نفر  15آپي جدید، تشكیل شد و های واتسصورت مجزا گروه

-عضو هر گروه به عضویت گروه مربوط به خود دعوت شدند. هم

ها حضور داشتند. آموزشكده نیز در این گروه چنان مدیر و مشاور

های مربوط به هر یک از دو گروه از طرفي، جهت ارائه آموزش

 10ها تقاضا شد که نرم افزار تیم لینکآزمایشي، از اعضاء این گروه

آپي مربوط به خودشان قرار داده که لینک دانلود آن در گروه واتس

ي و یا تبلت خود نصب تاپ، کامپیوتر، گوششده بود را روی لپ

گردد، بتوانند در ها ارائه مينموده تا در روزهایي که آموزش

 مند گردند.ها بهرهها حضور رسانند و از مطالب و آموزشکالس

آموزشي ، جلسات 2و  1های آزمایش های گروهبرای آزمودني

جلسه، هر جلسه به  8تعهد، طي وپذیرش آموزش وآگاهي ذهن

های زوج )دوشنبه و چهارشنبه( برگزار شد، و در روزدقیقه  60مدت 

9. Private  
1 0. Teamlink  
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ها های گروه کنترل سهمي از این آموزشطوری که آزمودنيبه

محور که از طریق نرم افزار نداشتند. در پایان دوره آموزشي اینترنت

-پسهای هر سه گروه، لینک اجرا گردید، مجددا از آزمودنيتیم

(. اشتیاق تحصیليهای شنامهپرس مجدد)اجرای عمل آمد بهآزمون 

آزمون، برای بعد از گذشت دو ماه از تاریخ برگزاری پس چنین،هم

اشتیاق تحصیلي، در بین هر پرسشنامه انجام آزمون پیگیری، مجدد، 

 سه گروه مورد مطالعه توزیع و اطالعات مورد نیاز گردآوری شد.

تحلیل واریانس در اندازه  ها از روشتجزیه و تحلیل داده جهت

، نرمال بودن )آزمون های آنبا رعایت مفروضهگیری های مكرر 

ها )آزمون لون(، همگني ویلک(، همگني واریانس-شاپیرو

آزمون ( و اصل تقارن مرکب )باکس Mآزمون کوواریانس )
 استفاده شد.، α=05/0در سطح معناداری ( کرویت موخلي

 پژوهش ابزار

 پرسشنامه شاتیاق تحصیلي توسط :تحصیلیپرسشنامه اشتیاق 

. این ه استشد طراحي(، 26) روما و باکر-شافلي، ساالنووا، گونزالز

گویه است و سه خرده مقیاس  17گیری دارای مقیاس اندازه

( و جذب 7-11های )گویه وقف خود(، 1-6های نیرومندی )گویه

پرسشنامه بر کند. عبارات این گیری مي( را اندازه12-17های )گویه

: تا 3: کم، 2: خیلي کم، 1ای لیكرت )روی یک مقیاس پنج درجه

شوند. بنابراین، گذاری مي: خیلي زیاد( نمره5: زیاد و 4حدودی، 

تواند از این مقیاس به دست آورد ای که پاسخگو ميحداکثر نمره

چه، در هر خرده مقیاس است. چنان 17و حداقل نمره  85نمره 

جذب( و نمره کل )اشتیاق تحصیلي(،  قف خود وو )نیرومندی،

و  5ها تقسیم گردد، حداکثر نمره مجموع نمرات بر تعداد گویه

برابر متوسط )میانگین  3است که در آن نمره  1حداقل نمره برابر 

( مقدار ضریب 26) همكارانشود. شافلي و نظری( در نظر گرفته مي

-گزارش نمودند. قدم 73/0آلفای کرونباخ را برای این مقیاس برابر 

(، جهت 27) گشنیگاني خلیلي و حسنوند بلوطي،پیر قاسمي ،پور

بررسي روایي این مقیاس از روش تحلیل عاملي تأییدی به روش 

های اصلي و برای بررسي میزان پایایي مقیاس از ضریب آلفای مؤلفه

کرونباخ استفاده نمودند. نتایج تحلیل عاملي نشان داد که وجود سه 

-جذب( تأیید مي وقف خود و های نیرومندی،عامل )خرده مقیاس

چنین، مشخص نمودند که میزان ضریب آلفای کرونباخ شود. هم

 92/0، 94/0، 88/0های آن به ترتیب برابر برای کل مقیاس و عامل

 .(27) است 79/0و 

درمان مبتني  محتوای جلسات پروتكل آموزشي مورد استفاده شامل

تعهد به وآگاهي و محتوای جلسات درمان مبتني بر پذیرشذهن بر

شرح زیر بوده است.

 

محتوای جلسات آموزش ذهن آگاهي .1جدول   

هافعالیت جلسه  

 

1 

معرفي و آشنایي اعضا با یكدیگر و مدرس دوره، مطرح کردن قوانین و مقررات گروهي، بیان اهمیت طرح و 

مقدماتي پیرامون اهمیت مباحث و اجرای پیش آزمون.اهمیت شرکت در کلیه جلسات و بحث   

 

2 

های آن، تكنیک ثبت سه دقیقه ای افكار، آگاهي و راه حلهای ذهنهای تمرینآشنایي با موانع و مقاومت

ای، معاینه کل بدن و بحث در مورد این تجربه، تمرین تنفس آموزش و اجرای تكنیک فضای تنفس سه دقیقه

 عمیق شكمي.

 

3 

-آگاهي، حرکات آرام و ذهنمرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، تكنیک استفاده از حواس پنجگانه در ذهن

آگاهي به عنوان یک آگاه یوگا، مراقبه تصویرسازی از مكان امن با استفاده از حواس پنجگانه، آموزش ذهن

 رویداد خوشایند.
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4 

ات بدني، هیجانات و افكار، آموزش تكنیک قدم مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، مروری بر جدول احساس

زدن آگاهانه در خیابان، توصیف و بیان هیجانات، تكنیک جایگشت توجه، مراقبه نشسته با تأکید بر توجه به 

ای.دقیقه 9تنفس، صداهای بدن، احساسات و افكار، معاینه کل بدن و تمرین فضای تنفس   

آموزش مهرورزی به خود و دیگران و مراقبه مهرورزی. مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، تكنیک 5  

 

6 

مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، آموزش پذیرش بنیادین خود و دیگران بدون قضاوت، مدیتیشن چهار 

ای، مراقبه شود، تمرین فضای تنفسي سه دقیقهبعدی و آگاهي نسبت به هر آنچه در لحظه به هشیاری وارد مي

 ناهمجوشي فكر.

 

7 

مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، آموزش شناسایي قضاوت، آموزش پذیرش بنیادین خود و دیگران بدون 

های روزمره.عنوان فعالیتآگاهي بهقضاوت، مراقبه ذهن آغازگر، آموزش تكنیک ناهمجوشي، آموزش ذهن  

بندی دوره و انجام آزمون.مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، جمع 8  

 

تعهدومحتوای جلسات آموزش پذیرش .2جدول   

هافعالیت جلسه  

 

1 

معرفي و آشنایي اعضا با یكدیگر و مدرس دوره، مطرح کردن قوانین و مقررات گروهي، بیان اهمیت طرح و اهمیت شرکت در 

 کلیه جلسات و بحث مقدماتي پیرامون اهمیت مباحث و اجرای پیش آزمون

ایجاد بینش نسبت به مشكل و به چالش کشیدن افكار و احساسات منفي.آشنایي با مفاهیم تعهدپذیری،  2  

 

3 
های ناشي از افكار و احساسات منفي و امیدواری خالقانه.مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، آشنایي با مشكالت و نارحتي  

 

4 

برای کنترل و جداسازی شناختي و مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، ایجاد پذیرش و ذهن آگاهي به واسطه رها کردن تالش 

 هیجاني.

 مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، زندگي ارزش مدار، اهمیت آن و تأثیرش بر زندگي. 5

ها.مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، انتخاب اهداف واقع بینانه، موانع، ارزیابي و اهمیت آن 6  

ال، درگیری با اشتیاق و تعهد.مرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، تصریح ارزش ها، اعم 7  

آزمون.بندی دوره و انجام پسمرور مباحث جلسه قبل و تكالیف، مفهوم بودن و اهمیت آن، جمع 8  

 

 نتایج

های مرکزی و پراکندگي متغیر اشتیاق ، شاخص3جدول 

های آن )نیرومندی، فداکاری و تحصیلي و خرده مقیاس

آزمون و آزمون، پسپیشجذب( را در هر یک از مراحل 

 های مورد مطالعه، گزارش نموده است.پیگیری، در گروه
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های آنهای مرکزی و پراکندگي متغیر اشتیاق تحصیلي و خرده مقیاسشاخص .3جدول   

 

 

 متغیرها

 

 

 آزمون

هاگروه  

آگاهيذهن  

)انحراف استاندارد  میانگین(   

تعهدوپذیرش  

)انحراف استاندارد  میانگین(   

 گواه

)انحراف استاندارد  میانگین(   

 

 نیرومندی

آزمونپیش  69/0   01/3  73/0   02/3  50/0   96/2  

آزمونپس  88/0   87/3  77/0   67/4  85/0   08/3  

 70/0 پیگیری  92/3  69/0   41/4  49/0   18/3  

 

 فداکاری

آزمونپیش  49/0   78/2  47/0   56/2  66/0   97/2  

آزمونپس  66/0   96/3  76/0   57/4  91/0   09/3  

 75/0 پیگیری  81/3  45/0   55/4  53/0   17/3  

 

 جذب

آزمونپیش  71/0   05/3  78/0   11/3  60/0   05/3  

آزمونپس  81/0   84/3  77/0   64/4  99/0   01/3  

 78/0 پیگیری  77/3  32/0   61/4  71/0   07/3  

 

 اشتیاق

 تحصیلی

آزمونپیش  37/0   95/2  37/0   90/2  48/0   99/2  

آزمونپس  59/0   89/3  55/0   63/4  58/0   06/3  

 58/0 پیگیری  83/3  30/0   53/4  53/0   27/3  

     

اشتیاق میانگین  داد، نشان 3اطالعات مندرج در جدول 

-در پیش 95/2آگاهي از آموزشي ذهن گروه، در تحصیلي

 در مرحله پیگیری؛ در 83/3آزمون و در پس 89/3آزمون به 

ن آزمودر پیش 90/2تعهد، از وپذیرش مبتني برآموزش  گروه

ز ادر پیگیری و در گروه گواه  53/4آزمون و در پس 63/4به 

ه در مرحل 27/3آزمون و در پس 06/3آزمون به در پیش 99/2

 پیگیری تغییر یافت.

نتایج مربوط به آزمون  :بودنمفروضه نرمال بررسی 

درصد،  95در سطح اطمینان  داد( نشان Wویلک )-شاپیرو

های آن فرض نرمال بودن متغیر اشتیاق تحصیلي و خرده مقیاس

ها است، چرا )نیرومندی، فداکاری و جذب(، مورد تایید داده

 = 05/0( محاسبه شده از مقدار Pکه مقدار سطح معناداری )

αبزرگتر است ،. 

نتایج مربوط به : هامفروضه همگنی واریانسبررسی 

درصد، فرض  95در سطح اطمینان  داد( نشان Fآزمون لون )

ها در متغیر اشتیاق تحصیلي و خرده همگن بودن واریانس

های آن )نیرومندی، فداکاری و جذب( ها، مورد تایید مقیاس

 05/0( از مقدار Pها است، چرا که مقدار سطح معناداری )داده

= αبزرگتر است ،. 

همگنی ماتریس کوواریانس و مفروضه بررسی 

( و M، نتایج مربوط به آزمون باکس )4جدول : کرویت

 دهد.( را نشان ميW) کرویت موخليآزمون 

 

 همگن بودن ماتریس کوواریانس و کرویت آزمون فرض .جدول 

 Box's M Mauchly's W شاخص متغیر

 

 نیرومندی

45/15 مقدار محاسباتي  94/0  

P 312/0  262/0  
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 فداکاری

07/20 مقدار محاسباتي  97/0  

P 117/0  568/0  

 

 جذب

96/16 مقدار محاسباتي  95/0  

P 232/0  323/0  

 

 اشتیاق تحصیلي

50/16 مقدار محاسباتي  97/0  

P 254/0  565/0  

       

 95در سطح اطمینان  داد، نشان 4اطالعات مندرج در جدول 

 و ،هادرصد، فرض همگن بودن ماتریس کوواریانس گروه

های مربوط به فرض همگن بودن واریانس تفاوت همه ترکیب

های ها )کرویت( در متغیر اشتیاق تحصیلي و خرده مقیاسگروه

( Pآن  مورد تایید است، چرا که مقدار سطح معناداری )

 .بزرگتر است ،α = 05/0محاسبه شده از مقدار 

: های مکررگیریآزمون تحلیل واریانس در اندازه

های گیری، نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازه5جدول 

 دهد.نشان مي را مكرر

 

های مكررگیرینتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازه .5جدول   

 

 متغیر

 

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع میانگین 

 مجذورات
 

F 

 

P 

 ضریب

 تاثیر

 

 نیرومندی

10/22 گروه  2 05/11  75/23  000/0  36/0  

81/20 مرحله  2 41/10  70/17  000/0  46/0  

70/9 مرحله*گروه  4 43/2  21/5  001/0  20/0  

 

 فداکاری

60/35 گروه  2 80/17  31/41  000/0  50/0  

07/15 مرحله  2 54/7  78/18  000/0  47/0  

04/17 مرحله*گروه  4 26/4  89/9  000/0  32/0  

 

 جذب

81/16 گروه  2 40/8  31/17  000/0  29/0  

21/26 مرحله  2 10/13  73/19  000/0  48/0  

88/11 مرحله*گروه  4 97/2  12/6  000/0  23/0  

 

 اشتیاق

 تحصیلی

43/25 گروه  2 72/12  02/53  000/0  56/0  

54/18 مرحله  2 27/9  84/36  000/0  64/0  

81/11 مرحله*گروه  4 95/2  31/12  000/0  37/0  

     

درصد  95، نشان داد که در سطح اطمینان 5مندرجات جدول 

(05/0=αبین میانگین اشتیاق تحصیلي و خرده مقیاس ،) های

ها آن )نیرومندی، فداکاری و جذب( در هر یک از گروه

گواه(، در هر تعهد و وپذیرشآموزش  آگاهي،ذهن)آموزش 

آزمون و پیگیری( و تعامل آزمون، پسمراحل )پیشیک 

)گروه * مرحله( تفاوت معناداری وجود دارد، چون مقدار 



 

 و همکاران فهیمه قاسمی                            19گیری کوویدآموزان دختر در دوران همهمحور بر اشتیاق تحصیلی دانشتعهد اینترنتوآگاهی و آموزش مبتنی بر پذیرشمقایسه اثربخشی آموزش ذهن -4140

، α = 05/0( محاسبه شده از مقدار Pسطح معناداری )

، نتایج مربوط به 6جدول : آزمون تعقیبی تر است. کوچک

آزمون تعقیبي شفه جهت مقایسه میزان تاثیرگذاری دو روش 

 اشتیاق تحصیلي بر متغیر تعهدوپذیرشو آگاهي ذهن آموزشي

 دهد.را نشان مي

 

آزمون تعقیبي شفه .6جدول   

 I - J P I - K P J - K P مرحله متغیر

 

 نیرومندی

آزمونپیش  01/0-  999/0  06/0  973/0  06/0  970/0  

آزمونپس  80/0-  042/0  79/0  045/0  59/1  000/0  

-50/0 پیگیری  113/0  74/0  011/0  24/1  000/0  

 

 فداکاری

آزمونپیش  22/0  554/0  19/0-  655/0  41/0-  143/0  

آزمونپس  61/0-  114/0  86/0  016/0  48/1  000/0  

-74/0 پیگیری  005/0  64/0  018/0  38/1  000/0  

 

 جذب

آزمونپیش  06/0-  975/0  01/0-  999/0  05/0  978/0  

آزمونپس  80/0-  048/0  83/0  039/0  64/1  000/0  

-84/0 پیگیری  003/0  70/0  016/0  55/1  000/0  

 

 اشتیاق تحصیلی

آزمونپیش  05/0  939/0  04/0-  957/0  10/0-  809/0  

آزمونپس  74/0-  004/0  83/0  001/0  57/1  000/0  

-69/0 پیگیری  001/0  56/0  011/0  25/1  0001/0  

I: آگاهيذهنآموزش                    J: تعهدوپذیرشآموزش                     K:گواه 

 

آزمون، در دو پیش ، نشان داد غیر از مرحله6مندرجات جدول 

آگاهي و بین گروه آموزش ذهن آزمون و پیگیری،مرحله پس

، بین این دو گروه با چنینهم تعهد؛وآموزش مبتني بر پذیرش

مقدار گروه گواه، اختالف آماری معناداری وجود دارد، چون 

، α = 05/0( محاسبه شده از مقدار Pمعناداری )سطح 

در واقع، از نظر میزان  .α > P = 05/0تر است، یعني: کوچک

 داریم:اشتیاق تحصیلي گذاری( بر اثربخشي )تاثیر

آگاهي )میانگین: آموزش ذهن  >(  11/3گواه )میانگین: 

 (02/4تعهد )میانگین: وپذیرشآموزش   >(  56/3

 

 گیرینتیجهبحث و 

و  آگاهيآموزش ذهن ياثربخش سهیمقااین پژوهش با هدف 

 اقیبر اشت محورنترنتیا تعهد و رشیبر پذ يآموزش مبتن

 19 دیکوو یرگیهمه دوران در دختر آموزاندانش يلیتحص

گیری در دوران همه انجام شد. نتیجه پژوهش نشان داد که

-پذیرشآگاهي و آموزش مبتني بر ، آموزش ذهن19-کووید

آموزان دختر محور بر اشتیاق تحصیلي دانشتعهد اینترنتو

که، بین اثربخشي آموزش طوریداری دارند. بهتاثیر معني

محور تعهد اینترنت و  آگاهي و آموزش مبتني بر پذیرشذهن

وجود  داریمعني آموزان دختر تفاوتبر اشتیاق تحصیلي دانش

گذاری(، آموزش )تاثیر از نظر میزان اثربخشي دارد. یعني،

آگاهي، تاثیر آموزش ذهنتعهد در مقایسه با  مبتني بر پذیرش و
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آموزان مورد مطالعه بیشتری بر میزان اشتیاق تحصیلي دانش

 همكارانهاشمي و  هاینتیجه حاصله با پژوهش .داشته است

در  (18) همكارانخرمي و (، 17) همكاران(، عطایي و 16)

( و بورنز 10)و دیگران  مکهای پژوهشداخل کشور و نتایج 

 نتایجدر خارج از کشور همسو است. بنابراین، ( 19)و دیگران 

آگاهي ذهن آموزش تاثیر هر دو شیوه دهندهنشان پژوهش، این

در افزایش محور تعهد اینترنتوو آموزش مبتني بر پذیرش

با این حال، تفاوت  است.آموزان اشتیاق تحصیلي دانش

در افزایش اشتیاق  بین تاثیر دو شیوه آموزشي معناداری

-آموزش مبتني بر پذیرشآموزان وجود دارد و تحصیلي دانش

آگاهي، تاثیرگذاری بیشتری آموزش ذهنتعهد در مقایسه با و

 از سوی داشته است. آموزانبر میزان اشتیاق تحصیلي دانش

ت، اس مانده پایدار ماه( 2زمان ) گذر با اثربخشي این دیگر،

آزمون و آزمون، پسچنان که در کلیه مراحل )پیشهم

پیگیری( تفاوت معناداری بین میانگین نمرات اشتیاق تحصیلي 

در تبیین نتیجه به دست  ، وجود نداشت.اعضاء گروه کنترل

( بیان داشتند که مداخالت 28دوست و دیگران )میهن آمده،

-جمعیت درتعهد آموزش مبتني بر پذیرش و موج سوم مانند 

های غیربالیني موجب کاهش اضطراب و افسردگي و ارتقاء 

آموزان دوره دیگر، دانشعبارتشوند. بهبهزیستي عمومي مي

متوسطه که در معرض رویدادهای مختلفي در محیط خانه و 

مدرسه و در روابط با دوستان و همساالن خود قرار دارند و 

ه شغلي، ازدواج، هایي درباره تحصیل و دانشگاه، آیندنگراني

تر رضایت والدین و معلمان، ایفای نقش در جامعه و از همه مهم

ها تغییرات جسمي و جنسي ناشي از دوره بلوغ که برای آن

وجود آورده و در نتیجه، ناخواسته آنان اشتغال ذهني به

دچاراختالالت رواني از قبیل استرس، اضطراب و افسردگي 

حافظه شده و بر پیشرفت و  مي شوند که سبب کاهش تمرکز و

روند تحصیلي تأثیر گذاشته و ضمن کاستن از میل، شور و 

اشتیاق آنان به تحصیل و حضور در مدرسه، حتي موجب افت 

گردد. در تحصیلي، ترک تحصیل و یا شكست تحصیلي مي

-نتیجه، در آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد که در آن از شیوه

شنایي با مفاهیمي همانند نگراني های شناختي نظیر ارزیابي و آ

شود، افرادی که و ناامیدی برای بهبود تنظیم هیجاني استفاده مي

ها ارائه شده است، نسبت آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد به آن

ها و افكارشان آگاهي کامل پیدا کرده و ها، ناامیدیبه نگراني

کنند يبنابراین، پس از کسب آگاهي، نسبت به رفع آن اقدام م

های شناختي و کم ارزیابيشود که کمو همین عاملي مي

-راستا با آن، میزان بهزیستي روانها کاهش و همهیجاني آن

اندیشي و امیدواری در آنان افزایش یابد. از شناختي، مثبت

که در آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد بر سویي، با توجه به این

فكری منفي از طریق ایجاد نگرش مثبت و کاهش باورهای 

شود، این روش در بهبود تنظیم هیجاني آگاهي تأکید ميذهن

شناختي مؤثر بوده، تاکید بر اجتناب از و کاهش عالئم روان

های تجارب دردناک و آگاهي از پیامدهای آن، آموزش گام

پذیرش، تغییر مفاهیم زبان با استفاده از تمثیل و آموزش تن 

-اهي شناختي و هیجاني در فرد ميآرامي باعث ایجاد یک آگ

تدریج به یک تنظیم هیجاني مثبت دست پیدا نماید. شود که به

از سویي، در این شیوه آموزش، تأکید بسیاری بر تمایل افراد به 

ها کمک شود تا افكار شود تا به آنهای دروني ميتجربه

عنوان یک فكر تجربه کنند و از آزاردهنده خود را فقط به

شان آگاه شوند و به جای پاسخ به ناکارآمد برنامه فعليماهیت 

شان مهم و در راستای چه در زندگي برایآن، به انجام آن

-چنین، این روش باعث ميشان است، بپردازند. همهایارزش

شود تا نشخوارهای ذهني یا گفتگوهای منفي در ذهن کاهش 

نتیجه آن،  های جذب انرژی مثبت باز شوند که دریابد و کانال

یابد. آموز افزایش ميامید و اشتیاق به تحصیل در فرد دانش

آموزش مبتني گونه که نتایج آماری پژوهش نیز نشان داد، همان

آگاهي، آموزش ذهنتعهد در مقایسه با وبر پذیرش

 آموزانتاثیرگذاری بیشتری بر میزان اشتیاق تحصیلي دانش

 شامل های پژوهشمحدودیتبا این وصف،  داشته است.

آموزشكده  آموزان دختردانش به آماری نمونه بودن محدود
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های رشتهاستان مازندران در  در ای سما ساریحرفهوفني

گرافیک و حسابداری، لذا در تعمیم نتایج به سایر جوامع 

اجرای طرح  عمل آید.آماری، نهایت دقت و احتیاط به

لذا، این ، انجام پذیرفت 1399-1400سال تحصیلي  در پژوهش

ها، سالپژوهش مقطعي بوده و در تعمیم نتایج آن به دیگر 

های محدودیتهم چنین،  عمل آید.نهایت دقت و احتیاط به

و مشكالت و مسائل  19-گیری کوویدمرتبط با شیوع و همه

 دسترسي به افراد نمونه آماری، مسائل مربوط به اینترنت و غیره

 به توجه با را ایجاد نمودند. بنابرایننیز محدودیت هایي 

 هایپژوهش در که شودمي پیشنهاد پژوهش هایمحدودیت

 متغیرهای کنترل و احتمالي سوگیری کاهش برای آینده،

 شهرهای و مختلف مناطق از مطالعه مورد نمونه گر،مداخله

 بتوان بیشتری اطمینان با تا شود انجام بیشتر حجم با و مختلف

 آینده هایپژوهش در این بر عالوه داد، تعمیم را پژوهش نتایج

 و شناختيروان متغیرهای به دروني اعتبار افزایش منظور به

 کند، دارخدشه را پژوهش نتایج توانندمي که شناختيجمعیت

 کنترل یا هاآن تأثیر باال، نمونه حجم به توجه با یا و شود توجه

 متغیرهای خالص سهم تا گیرد قرار محاسبه مورد یا و شود

با توجه به اثرات  هم چنین،. گردد شفاف و مشخص اصلي،

اشتیاق  آگاهي بر افزایشذهن پذیرش و تعهد و مثبت تمرینات

انگیزش نسبت به تحصیل، معلمان و مدرسان تعلیم و تربیت  و

-ذهن های مبتني بر پذیرش و تعهد و با استفاده از آموزش

رایط مناسب برای رشد آگاهي در مدارس و ایجاد ش

های بیشتری را برای افزایش انگیزش خودکارآمدی، فرصت

-در دانش ، اشتیاق تحصیلي و خوش بیني تحصیليتحصیلي

پذیرش و تعهد به همراه  شودمي توصیه آموزان فراهم کنند.

 یک عنوان به یا مستقل یمداخله یک عنوان به آگاهيذهن

 و آورانهفن هایدرمان درماني، دارو همراه مكمل یمداخله

 رفتاری مشكالت انواع با نوجوانان برای رفتاری مدیریت

 .گردد استفاده
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of 

mindfulness and acceptance and commitment education on academic 

achievement of female students during the Covid 19 epidemic. 

Materials and Methods: The research method was quasi-experimental with 

pretest-posttest design with control group and follow-up period. The research 

sample consisted of 45 people (mindfulness experimental group: 15 people, 

acceptance and commitment experimental group: 15 people and control 

group: 15 people) who were among all female high school students in 

education and upbringing areas 1 And 2 cities of Sari in the academic year 

1399-00 were selected by multi-stage cluster random sampling method and 

completely randomly (lottery). Measurement tools in pre-test, post-test and 

follow-up were the standard questionnaire of academic enthusiasm of Shuffle 

et al. (2002). For the experimental groups, mindfulness training and 

acceptance-based training and Internet-based commitment were performed in 

8 sessions using Link Team software. During this period, the subjects of the 

control group received no intervention. They did not. 

Results: At 95% confidence level (α = 0.05), the results of analysis of 

variance in repeated measures showed that during the Covid 19 epidemic, 

mindfulness training and training based on acceptance and commitment of the 

Internet  Axis has a significant effect on students' academic achievement. the 

effectiveness of acceptance-based education on academic achievement was 

greater than mindfulness education. 

Conclusion: In order to improve the academic motivation of students in the 

Covid-19 era, mindfulness training and acceptance and commitment training 

can be used. However, the use of mindfulness training is recommended. 

Key words: Mindfulness, Acceptance and Commitment, Academic Passion, 

COVID-19 

 

  

 
  

 


