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  :چکیده

 دانش تحصیلى فرسودگى و سالمت روانشناختی بر آگاهى ذهن بر مبتنى شناختى درمان تأثیر بررسى هدف با حاضر پژوهش

 آمارى معهجا. بود کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پیش مطالعات نوع از پژوهش روش. شد انجام رشتخوار شهرستان آموزان

 تعداد که بودند نفر  750 با برابر شده اخذ آمار طبق و باشدمی رشتخوار اول شهر متوسطه مقطع آموزان دانش کلیه پژوهش

 آمارى  نمونه عنوان به بودند پژوهشگر با همکاری به مایل که آموزانی دانش بین از هدفمند گیرى نمونه روش به نفر ٣0

 آورى  جمع براى پژوهش این در. گرفتند قرار( نفر١5 هرگروه) کنترل و آزمایش گروه دو در ىتصادف صورت به و شدند انتخاب

 استفاده( ١٩7٩)سالمت روانشناختی گلدبرگ و هیلر  و( ١٩٩7)برسو تحصیلى فرسودگى استاندارد پرسشنامه دو از ها داده

 یکراهه واریانس آنالیز و متغیره چند و متغیره یك کواریانس تحلیل از استفاده با Spss24 افزار نرم وسیله به هاداده. شد

 دانش تحصیلى فرسودگى بر مبتنى شناختى درمان داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایح. شد تحلیل و تجزیه

داری دارد. در دارد. همچنین درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سالمت روانشناختی دانش آموزان تاثیر معنا دار معنا تأثیر آموزان

 برای اگاهی ذهن آموزش جلسات، تحصیلی افت دارای آموزان دانش شناسایی با مدارس در شود مشاوراننهایت پیشنهاد می

 موجبات ترتیب بدین تا شود داده آموزش آگاهی ذهن هایمولفه  جلسات این در و کنند برگزار مدارس در آموزان دانش این

 .بشوند آموزان دانش تحصیلی سودگیفر و روانشناختی سالمت بهبود

  :ها واژه کلید

 تحصیلی.  فرسودگی سالمت روانشناختی،، آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان

 

 



 مقدمه 

 به عنوان دوران از این و شودمی محسوب انسان تحول و فرایند رشد وبحرانی مهم بسیار از مراحل یکی عنوان به نوجوانی دوران

شود  سپری مشکل بدون ی نوجوانیدوره اند. اگرکرده یاد طلبی دوباره و هویت زایش دوره استرس، ن،طوفا دوران بحران،

 به هاییرهگذر دشواری  این  در  اگر اما کرد ایفا خواهد خوب را نقش بزرگسالی و شد خواهد تبدیل سالم به بزرگسالی نوجوان

 زیادی شمار های اخیرخواهد شد. در سال کشیده بیراهه به کند یدااصلی انحراف پ  یاز جاده نوجوان  روانی و سالمت  آید وجود

 با کودکی دوران  از  را مشکالت آنها اغلب از خیلی که دارد وجود احتمال این و برندو روانی رنج می عاطفی از مسائل نوجوانان از

درصد از  20افزایش یافته است و در حدود  اختالالت روانی به شدت (.١٣٩٣به همراه داشته باشند )ساداتی و بابایی زاده،  خود

 (. 20١2، 2و پاتون و همکاران  20١6، ١نوجوانان سراسر جهان دچار اختالالت روانی گزارش شده است )ایتر و همکاران 

آنها  گردد،بر می نوجوانان به  جامعه  سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، آرزوهای و آمال و امیدها تمام دیگر  طرف از

در   آنها شود. اگرمی تربیت آنها و  تعلیم صرف فراوانی و مادی انسانی هایهزینه  سالیانه و هستند جامعه های بالقوةایهسرم

 به بزرگساالنی ببرند، کافی بهرة و تربیت تعلیم فرایند از و برخوردار باشند جسمی و ٣روانی سالمت  که از گیرند قرار وضعیتی

 هیچ نشود، شرایط فراهم این شود. اگرمی مندبهره وجود آنها از جامعه تمامی ابعاد و شوندتبدیل می متعهد و متخصص سالم،

 از نوجوان یکی آموزان دانش  روانی سالمت به  پرداختن پیوندد. بنابراینبه واقعیت نمی شده  اشاره آمال و آرزوها از یك

 (.١٣٩٣زاده،  است )حبیب سالمت روانی جامعه و بهداشت برای  پایه و مهم محورهای

سالمت روانی ضعیف به شدت با سالمت رفتار و دیگر نگرانی های نوجوانان از جمله عدم فعالیت بدنی، پیشرفت تحصیلی 

پایین، سوء مصرف مواد و خشونت، مشکالت اجتماعی، اختالالت خوردن و سالمت جسمی و افزایش خطر خودکشی در ارتباط 

 سالمت(. 20١5، 6و روزنبوم و همکاران  20١2، 5؛ ساویر و همکاران 200٩و همکاران،  ؛ پاتون2007، 4است )پاتل و همکاران

از  روان، یکی از سالمت حمایت و است شناسیجامعه  و روانشناسی، روانپزشکی در مهم مسائل یکی از آموزان دانش  روان

 و دانش آموزان کودکان شخصیتی رشد  و آموزش  در مهم اجتماعی یك نهاد مربیان است. مدرسه و معلمان اصلی هایمسئولیت 

 را  مدرسه  هایسال که آنجایی گیرد. از  قرار  توجه  مورد که باید است  این تکامل در  عوامل مهم از یکی آنها  روان  سالمت است و

 و یزندگ هاینفس، توانمندی عزت سالمت، ارتقای برای مناسبی یوسیله  محیط مدرسه دانند،می انسان رشد در ی سازندهدوره

 (.١٣٩2مناسب است )محمدی و همکاران،  رفتار

از  آن عبارت مفهوم که شودمی گرفته  نظر  در افراد سالمت عمومی کننده تعیین هایمالك از یکی عنوان به  روان  سالمت

های توانایی و خود شکوفایی نسلی بین  تعلق رقابت، خود، ظرفیت به  اتکاء خود، از کارآمدی اطمینان و  بودن احساس خوب

کند )مهری و می ایفا جامعه هر و کارآمدی پویایی تضمین مهمی در نقش روانی باشد. سالمتمی ... و فکری، هیجانی بالقوه

 (.١٣٩0صدیقی، 
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های زندگی بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد رغم ایجاد تأثیرات عمیق فرهنگی در شیوهامروزه علی

پذیر اند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب ساسیهای الزم و اتوانایی

ها نشان داده است که امکان مدارا با فشارهای موجود زندگی به طور محسوسی در مقایسه با دو دهه پیش نموده است. ارزیابی

ش پیدا کرده است. همین امر باعث شده تا به مباحث سالمت و کشور و نیز در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته کاه

های مربوط به پیشگیری و ارتقای سالمت و بهداشت روان جزو سیاست های بهداشت روان توجه روزافزونی می شود و برنامه

ند. میزان باالی های اجتماعی دانش آموزان می باشهای در معرض آسیب مهم کشور قرار گیرد. در این بین یکی از این گروه

های جدید در مشکالت رفتاری و هیجانی در بین دانش آموزان کشورهای مختلف بیانگر این است که دانش آموزان با چالش

 (.١٣٩6زمینه سالمت روان مواجه هستند )شجاعی و پرزور، 

عملکرد تحصیلی دانش  نهیدر زمرا  یتوجهاخیر، متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان تربیتی، تحقیقات قابل یهادر سال

ها راهبردهای یادگیری ابزارهایی مهم برای توانا ساختن دانش اند که در بین آنها انجام دادهآموزان و متغیرهای مرتبط با آن 

ها مورد عملکرد تحصیلی آن لهیوس. یادگیری فراگیران معموالً بهشوندیآموزشی تلقی م یهاآموزان در دستیابی به هدف

برخی از این عوامل موجب  .دهندیعوامل متعددی، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار م .ردیگینجش قرار مس

شوند. ازجمله عواملی که به شکل منفی بر عملکرد یبهبود عملکرد تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف عملکرد فراگیران م

و  یمی)عظ ها به خود اختصاص داده، فرسودگی تحصیلی استدر مدارس و دانشگاهتحصیلی اثرگذار بوده و اخیراً مطالعاتی را 

 (.١٣٩٣همکاران، 

 ،ینیع  رغی هایتحوالت پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به دارایی 

 ی در دنیای متغیر امروز برا یحرکتیدر حقیقت سکون و ب خود برای همگامی با این تغییرات باشد. ییهاییدرصدد افزایش توانا

مهم  یاز نهادها یکیعنوان به همراه نخواهد داشت. آموزش و پرورش به یجز نابود یاجه یکشور در هراندازه که باشد، نت كی

ها و ارزش  رییقال و گاه تغانت قیتا از طر دیآیدرم یدر خدمت نظام اجتماع  یرا بر عهده دارد و از طرف تیو ترب میتعل تیمسئول

 یهابرنامه تیاز کشورها در اولو یاریبس نیهم ی. برادکن فایکشور ا كی شرفتیمهم در پ  ینقش عنصر یاجتماع  یهنجارها

تا با رفع نواقص و  دهندیدست مبهدست  یاریدارند و عوامل بس یبه بهبود و اصالح نظام آموزش یاژه یتوجه و ش،یتوسعه خو

 شرفتیکه در پ  یاز عوامل یکی انیم نیدر ا (.١٣٩0،یو حسن انی)شهبازآورندیو توسعه را فراهم م شرفتیپ  نهیزم هاتیمحدود

و خسـتگی ذهنـی  یتیکفایاحساس ب(. 20١7و همکاران،  7)لیباشدیم یلیتحص یفرسودگ کند،یم جادیاختالل ا یزشآمو

نابع الزم برای انجـام دادن وظایف و تکـالیف محولـه از خـود نشـان آموزان در مقابل استرس مزمن ناشی از فقدان مکـه دانش

 (20١6و همکاران،  ٩و کریستانتو 200٩و همکاران،  8)سالمرا آرئو  شودینامیده م یلیتحص یفرسودگ دهندیم

مانند  ییهایژگیبا و یآموزش یهاتیدر موقع یلیتحص یگفت که فرسودگ توانیشده مانجام یهاو پژوهش قاتیبراساس تحق

 زیو ن ینسبت به مطالب درس تیو بدون حساس نانهیاز الزامات مربوط به مطالعه، رشد حس و نگرش بدب یناش یخستگ

دارند معموالً  یلیتحص یکه فرسودگ ی. افرادشودیمشخص م یلیو تحص یدر امور درس ف یضع یشخص شرفتیاحساس پ 

درس، مشارکت نکردن در  یهادر ادامه حضور مستمر در کالس یاتوانن ،ینسبت به مطالب درس یاقیاشتیمانند ب یعالئم
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. کنندیم هرا تجرب  یمطالب درس یریدر فراگ یو احساس ناتوان یدرس یهاتیدر فعال ییمعنایکالس، احساس ب یهاتیفعال

برخوردار است. شواهد  ییبسزا تیشوند از اهم یلیتحص یمانع فرسودگ تواندیکه م یباورند شناخت عوامل نیپژوهشگران برا

 (.١٣٩٣و فوالدچنگ،  ایاست )حسن ن یذهن آگاه یلیتحص یاز عوامل بازدارنده فرسودگ یکینشان داده است  یتجرب

 ی زمان و انرژ  نه،یعالوه بر اتالف هز یلیباشد و افت تحص یهر نظام آموزش یهادغدغه نیتراز مهم دیبا یلیتحص تیموفق

و  یریادگیتنها از عوامل  یلیتحص شرفتیپ  کهییمواجه کند. از آنجا بیدانش آموزان را با آس یتماع و اج یاز نظر روان تواندیم

 یلیتحص شرفتیپ  یعوامل روان ییدارند و شناسا تیاهم زین یو روان یبلکه مسائل درون فرد رد،یپذینم ریتأث یآموزشگاه

مشاهده  زیآنان ن یستیو بهز یدر سالمت روان توانیآن را م دیفوادارد، بلکه  یدانش آموزان را در پ  یبرا یلیتحص تیتنها مزنه

از  یمختلف زندگ یهاکارکرد آن را در جنبه  توانیمفهوم م نیا تیاست که با توجه به ماه یعوامل ذهن آگاه نیاز ا یکیکرد. 

 (.١٣٩4 ،یخان یوپرورش مشاهده کرد )سرافراز و ولگرفته تا آموزش یپزشک

 است شدهف یتعر یداورشیو بدون قضاوت و پ  یخاص، هدفمند، در زمان کنون یوهای توجه کردن به ش یمعنابه  یذهن آگاه 

نسبت  کنند،یکسب م یشترینمرات ب یمربوط به ذهن آگاه یهااسیکه در مق یافراد (20١8، ١١و تاپر و تورنر 20١7، ١0تاپر)

از زمان حال  زیبه گر لیطور مثال تما)به هنشانخودکار ذ یهایژگیبا و شتریدارند و ب یشتریب یروزانه خودآگاه یهاتیبه فعال

 یو آگاه کنندیم دایپ  یی( آشنایرونیو ب یدرون ریرپذییتغ یهادهیقضاوت گونه به پد یبودن، نگرش ندهیدر گذشته و آ ریو درگ

در بهبود   خصوصهب یمختلف زندگ یهابه افراد در بهبود جنبه  تواندیم یذهن آگاه دهندیلحظه را در خود پرورش مبهلحظه 

 (.١٣٩5و همکاران،  یداشته باشد )قاسم دینقش مف یلیو تحص یریادگیعملکرد 

. ذهن شودیموج سوم قلمداد م ایرفتاری نسل سوم -یهای شناختاز درمان یکیبه عنوان  یبر ذهن آگاه یمداخالت مبتن

دارد که توجه  ازیبه توجه فرد ن یی کنونمندانه و تمرکز بر لحظههدف یبه رشد سه مولفه خودداری از قضاوت، آگاه یآگاه

رفتاری را موجب  ای یکیولوژیزیف ،یهای شناختتیهای تجربه بال واسطه شامل فعالجنبه  تماممتمرکز بر زمان حال و پردازش 

کند، به یم دایپ  یزانه خود آگاههای روتیفرد نسبت به فعال یبر ذهن آگاه یهای مبتنك یها و تکننیشود. به واسطه تمریم

لحظه به لحظه از افکار، احساسات و  یآگاه قیطر ازو  ابدییم یآگاه ندهیگذشته و آ اییذهن در دن كیکارکرد اتومات

 نیبنابرا. شودیرها م ندهیمتمرکز بر گذشته و آ كیکند و از ذهن روزمره و اتوماتیم دایبر آنها کنترل پ  یهای جسمانحالت

های وهیش یآگاه. ذهنردیگیقرار م دیها مورد تاکآن  رییبا تغ سهیبا افکار در مقا دیی جدرابطه  جادیو ا یآگاه رییبر تغ دیتاک

  (. ١٣٩6)بیانی،  کندیرا ارائه م یشانیدرد و پر جانات،یاز مواجهه با ه یمتفاوت

 شیپ  یداریرا به صورت مثبت و معن یو سالمت تیمعنو ،یستیمثبت، بهز یجانیو حاالت ه یمیخود تنظ یرفتار یآگاه ذهن

و  یریشگیدر پ  ییخود نقش بسزا رشیبد و پذ یخلق و خو میتنظ ،یمنف جاناتیکاهش ه یاثر رو قیو از طر کندیم ینیب

انجام  هایاز ناهنجار یاریبر بس یاثر آموزش ذهن آگاه نهیدر زم یمتعدد اتدارد. مطالع یروان یهایاز ناهنجار یاریبس لیتعد

( نشان داد آموزش ذهن آگاهی بر سالمت روان ١٣٩5محسنی و اسالمی )های بطور مثال نتایج حاصل از پژوهش شده است

( در پژوهشی با بررسی تاثیر ذهن آگاهی بر سالمت روان در نوجوانان ١٣٩5تاثیر مثبت و معناداری دارد. برغمدی و همکاران )

ه آموزش ذهن آگاهی می تواند بر سالمت روان نوجوانان تاثیر مثبت و معناداری بی سرپرست و بد سرپرست نشان دادند ک

های ( نیز نشان داد که آموزش ١٣٩4( و سارانی و همکاران )١٣٩5داشته باشد. همچنین نتایج تحقیقات بادوام و همکاران )
 

10 - Tapper 
11 - Turner 



 یذهن آگاه ریتاث یبررس نهیدر زم یوهشاما پژ ذهن آگاهی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

به  یقاتیخال تحق نیا یپژوهش به منظور بررس نیانجام نشده است لذا در ا سالمت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزانبر 

   دارد؟ یمعنادار ریتاثسالمت روان و فرسودگی تحصیلی بر  یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمان ایکه آ میپردازیسوال م نیا یبررس

 روش تحقیق 
سالمت وابسته ) یرهایمتغ ی( بررودرمان مبتنی بر ذهن آگاهیمستقل) ریاثر متغ یپژوهش حاضر به بررس کهیازآنجائ

پژوهش در  نیا ستیکامال در کنترل محقق ن قیتحق یاجرا طیشرا یو از طرف پردازدی( مروانشناختی و  فرسودگی تحصیلی

 .خواهد شداستفاده  ترلپس آزمون با گروه کن-آزمون شیپ  یاز طرح گروه است که یشیآزمامهین یهازمره پژوهش

 : مدل اجرایی پژوهش١جدول 

 گروه ها پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون

T2 X T1 گروه آزمایش 

T2 - T1 گروه کنترل 

 750برابر با  ١٣٩7-٩8جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر رشتخوار در سال تحصیلی 

دانش آموز که پس از فراخوان پژوهشگر مبنی بر تشکیل یك دوره آموزش مبتنی بر ذهن  ٣0در این مطالعه نفر خواهد بود.

آگاهی جهت بهبود سالمت روانشناختی و فرسودگی تحصیلی تشکیل خواهد شد داوطلب شرکت در پژوهش می باشند به 

نفر( قرار  ١5واهند شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب خ

های جلسه تحت آموزش درمان مبتنی بر ذهن آگاهی قرار خواهند گرفت اما گروه در آزمودنی ١0گروه آزمایش خواهند گرفت. 

 ت.گروه کنترل مداخله ای صورت نخواهد پذیرف

سال، تکمیل فرم رضایت نامه درمان، عدم داشتن  ١5-١2ند از قرار داشتن دامنه سنی معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود

 اختالالت حاد روانشناختی، عدم دریافت خدمات مشاوره و روانشناختی در خارج از جلسات درمان.

 ی مبتنی بر ذهن آگاهیبرنامه مداخله – 2جدول 
ل :
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ون 
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 در مورد مراحل انجام کار و گرفتن پیش آزمونآشنایی با نمونه ها و توضیحی 
وم:

 د
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کار 
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بینایی، بویایی، -های حسیخوردن کشمش ذهن اگاه )مراقبه ای است که در آن شرکت کنندگان چند دقیقه را صرف بررسی ویژگی

 روز 6کنند(. تکلیف خانگی: انجام وارسی بدنی در طی مزه و لمس یك دانه کشمش می

دقیقه ای است که در آن شرکت کنندگان با کمك تنفس، توجه خودشان را به حس های  45سی بدنی) یك مراقبه هدایت شده وار

موجود در قسمت های مختلف بدن معطوف می کنند (. تکلیف خانگی: انجام ذهن آگاهی یك فعالیت عادی روزمره در هر روز 

 )شستن، غذا خوردن، مسواك زدن و ...(
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تمرین افکار و احساسات )شرکت کنندگان یك سناریو مبهم مثل جواب سالم ندادن یك دوست در خیابان را تجسم می کنند. 

سپس واکنش هایشان را به یك چنین رخدادی و اینکه این چه تاثیری می تواند بر خلق داشته باشد را مورد بررسی قرار می دهند( 

قایع خوشایند )از شرکت کنندگان خواسته می شود که به یك رخداد یا لحظه خوشایند توجه و افکار، تکلیف خانگی: ثبت و

 احساسات و حس های بدنی مرتبط با آن را مشاهده نمایند(

رم:
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ان دعوت می شوند مدام به الگوی دقیقه ای که در آن از شرکت کنندگ ٣0-40ی نشسته: یك مراقبه نشسته هدایت شده مراقبه

تنفس توجه کنند و به طور کنجکاوانه جایی که ذهنشان سرگردان شده را مشاهده نمایند و سپس به آرامی به تنفس برگردند. در 

 انتهای این تمرین توجه به بدن گسترش می یابد(. تکلیف خانگی: راه رفتن ذهن آگاه

خواسته می شود که به وضعیت قرار گرفتن پاها و حس های بدنی ناشی از حرکت توجه  راه رفتن ذهن آگاه ) از شرکت کنندگان

 دقیقه ای سه بار در هر روز . ٣کنند( تکلیف خانگی: فضای تنفس 

دقیقه ای است که در ان شرکت کنندگان ابتدا از افکار، احساسات و حس های بدنی لحظه  ٣دقیقه ای )یك تمرین  ٣فضای تنفس 



آگاه می شوند، سپس توجهشان را به تنفس معطوف می کنند و در نهایت توجه خود را به بدن به عنوان یك کل ی حالشان 

گسترش می دهند( تکلیف خانگی: ثبت وقایع ناخوشایند ) از شرکت کنندگان خواسته می شود که به یك رخداد یا لحظه ی نا 

 آن را مشاهده نمایند( خوشایند توجه و افکار، احساسات و حس های بدنی مرتبط با
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مراقبه نشسته )ابتدا توجه به تنفس و سپس به بدن معطوف می شود. از شرکت کنندگان خواسته می شود که حس های بدنی 

هر روز بلکه در هر  دقیقه ای نه تنها سه بار در ٣شدیدشان را با نگرشی باز و کنجکاوانه کاوش کنند(. تکلیف خانگی: فضای تنفس 

 زمانی که متوجه استرس یا هیجانات ناخوشایند می شوند.
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مراقبه نشسته )شرکت کنندگان ابتدا توجه را به تنفس، حس های بدنی، صداها و سپس به افکار معطوف می کنند. دعوت به اینکه 

کار، احساس یا حس بدنی خاصی بازگشت، کنجکاوی و گشوده در مورد به سرگردانی ذهن توجه کنند و اگر ذهن مکررا به سمت اف

آنها، جستجوی دشواری های که در طی مراقبه در بدنشان ایجاد می شود، آگاهی از تنش و دیگر حس های دشوار، استفاده از 

 دهتنفس به عنوان وسیله ای برای نگه داشتن توجه یا گشودگی(. تکلیف خانگی: مراقبه نشسته هدایت ش

م: 
فت

 ه
سه

جل

ق 
قای

 ح
کار

اف

ند
ست

نی
 

مراقبه نشسته تجسم )افکار به عنوان تصاویر روی پرده ی سینما یا ابرهای گذرا در آسمان یا برگ های روی رودخانه. سپس از 

ان شرکت کنندگان خواسته می شود تا به قصد یك فکر دشوار به ذهنشان بیاورند و نگرشی گشوده و غیر قضاوتی در مورد آگاهیش

 دقیقه 40اتخاذ کنند. تکلیف خانگی: مراقبه های هدایت شده ی کوتاه تر حداقل به مدت 
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 جهت دهی-مراقبه نشسته )آگاهی از تنفس، حس های بدنی، صداها و سپس به افکار( تکلیف خانگی: تمرین خود

لیت ها و تقسیم آنها به فعالیت هایی که افزایش دهنده ی سطح انرژی و خلق اشاره به ارتباط بین خلق و فعالیت)تهیه لیستی از فعا

هستند و آنهایی که خلق را پایین می آورند و انرژی بر هستند و استفاده از این دو دسته فعالیت بسته به مشاهده عالئم مرضی 

هر روز بلکه در هر زمانی که متوجه استرس یا دقیقه ای نه تنها سه بار در  ٣شیدایی یا افسردگی(. تکلیف خانگی: فضای تنفس 

 هیجانات دشوار می شوند

م :
 نه

سه
جل

ه  
خت

مو
ه آ

اد
تف

اس

 ها

 وارسی بدنی، تکلیف خانگی: تجارب و پاسخ به تمرین ها می تواند در طول زمان و در پرتو یادگیری های جدید تغییر کند.

از شرکت در کالس، آنچه که یادگرفته اند و موانع احتمالی ادامه انجام انعکاس )شرکت کنندگان با یکدیگر در مورد قصد اولیه شان 

 تمرین به بحث و بررسی می پردازد (

 پسخوراند) گرفتن پسخوراند کتبی از شرکت کنندگان در مورد تجاربشان در کالس(
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 انجام پس آزمون

 اطالعاتآوری  جمع  مورد استفاده برای  بزارا  

 فرسودگی و پرسشنامه( ١٩7٩) هیلر و پژوهش برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه سالمت روانشناختی گلدبرگ در این

 ( استفاده خواهد شد. ١٩٩7برسو ) تحصیلی

 رسشنامه سالمت روان گلدبرگ و هیلر  پ

 7 مقیاس هر و است فرعی مقیاس 4 دارای و شده ( ارائه١٩7٩هیلر ) و گلدبرگ توسط سوالی 28 عمومی سالمت پرسشنامه

 :از عبارتند مذکور مقیاس های دارد. پرسش

 جسمانی عالئم مقیاس .١

  خواب اختالل و اضطرابی عالئم . مقیاس2

 اجتماعی کارکرد مقیاس .٣

  افسردگی عالئم مقیاس .4



 نمره گذاری

 را  خواب  اختالل و  عالئم اضطرابی ١4 الی 8 موارد است. جسمانی عالئم مقیاس به  مربوط  7 الی ١ موارد  پرسشنامه  عبارت 28 از

 را  افسردگی عالئم 28 الی 22 موارد نهایتاً و است کارکرد اجتماعی عالئم ارزیابی به  مربوط 2١ الی ١5 موارد  و کرده بررسی

 در و باال هب 6 نمره از مقیاس هر گیرد. درمی تعلق ٣ نمره د و 2 ج ،١ ب صفر، الف نمره به نمرات  جمع بندی سنجد. برایمی

 .است مرضی عالئم بیانگر باال به 22نمره  از مجموع

 GHOپرسشنامه  مقیاسهای خرده هریك از نمرات برش در -٣جدول 

 نمرات در کل پرسشنامه نمرات در خرده مقیاس ها خرده مقیاس ها

 0-22 0-6 هیچ یا کمترین حد

 2٣-40 7-١١ خفیف

 4١-60 ١2-١6 متوسط

 6١-84 ١7-2١ شدید

( در بین دانش آموزان مقطع متوسط ١٣٩6روایی و پایایی پرسشنامه در تحقیقات متفاوت تایید شده است در پژوهش زنگنه )

( به ١٣٩6بدست آمد همچنین روایی محتوایی پرسشنامه در پژوهش زنگنه ) 0.86شهر خواف ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

( در سطح دانش آموزان شهرستان ١٣٩5یه رسید. همچنین در پژوهش یوسفی )تایید اساتید دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدر

 بدست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه می باشد.  0.8٩تربت حیدریه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

 پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو 

 یب ،یلیتحص یفرسودگ طه یرسشنامه سه حپ  نیاتوسط برسو ساخته شد.  ١٩٩7پرسشنامه فرسودگی تحصیلی در سال 

 یماده )مطالب درس 5 یلی تحص یماده دارد. خستگ ١5سنجد. پرسشنامه مذکور یرا م یلیتحص یو ناکارآمد ،یلیتحص یعالقگ

 یو ناکارآمد ندارم( یعالقه ا یکنم نسبت به مطالب درس یماده )احساس م 4 یلیتحص یعالقگ یب خسته کننده هستند(،

 دارد. (میایبرب یتوانم از عهده مشکالت درس یکنم نم یاده )احساس مم 6 یلیتحص

 شود. نمره گذاری می 5تا کامال موافقم = ١ای لیکرت از کامال مخالفم=درجه  5این پرسشنامه بر مبنای مقایس 

 های پرسشنامهتطبیق سواالت با مولفه 4جدول 

 سواالت مولفه ها

 ١٣و١0، 7، 4، ١ خستگی هیجانی

 ١4و ١١، 5، 2 نی )بی عالقگی(،بدبی

 ١5و  ١2، ٩، 8، 6، ٣ ناکارآمدی درسی

اند. در سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده 75/0، 82/0، 70/0پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب 

ای ناکارآمدی و بر 82/0، برای بی عالقگی تحصیلی 7٩/0( پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی ١٣88نعامی)

محاسبه کرده است. وی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه فشارزاهای  75/0تحصیلی 

محاسبه شده که در سطح  45/0، 42/0، ٣8/0( به دست آورده است که به ترتیب برابر ١٣74دانشجویی )پوالدی ری شهری، 

 خطای یك درصد معنی دار است.



و برای حیطه های خستگی هیجانی،  85/0( الفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه ١٣8٩وهش عزیزی ابرقوئی)در پژ

 به دست آمد. 66/0و  82/0،  77/0بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب 

در پژوهش عظیمی  ( از روایی مطلوبی برخوردار بوده است. همچنین١٣٩2این پرسشنامه در مطالعه مرزوقی، حیدری،حیدری )

( روایی پرسشنامه را محققان بـا روش تحلیـل عامـل تاییـدی محاسـبه شـده کـه شـاخص هـای برازنـدگی ١٣٩2و همکاران )

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

 یاخالق  مالحظات

ها نزد محقق این اطمینان داده شد که تمام اطالعات پرسشنامه شرکت کنندگانه جهت رعایت مسائل اخالقی و انسانی به کلی

ها در پژوهش به صورت داوطلبانه و با رضایت شرکت آزمودنیمحفوظ خواهد ماند و فقط از نتایج کلی بهره برداری خواهد شد. 

را تکمیل کردند. تمامی اقداماتی که  ها فرم رضایت و نیز پرسشنامه های مربوطکامل بود. پس از توضیح طرح، آزمودنی

اطالعات الزم درباره  ها توضیح داده شد.های پژوهش انجام شود به تفصیل برای آزمودنیبایست در طی پژوهش توسط نمونه می

 داده شدارائه  هابه آزمودنیبه صورت شفاهی  ،شرکت در پژوهش ضروری جهتماهیت و نحوه اجرای پژوهش، نکات 

 پژوهش  یها  فرض  شیپ

 داشتند یهمکار مطلوب نحو به محقق با و کردند لیتکم را ها پرسشنامه دقت، حداکثر با افراد تمام -١

 .بود کسانی کنندگان شرکت تمام یبرا ها آزمون یاجرا طیشرا -2

 آزمودنی ها ضمن شرکت منظم در جلسات درمانی حداکثر تالش خود را برای ذهن آگاهی تس نشان دادند.   -٣

 هاداده  لیوتحلهیتجزهای آماری  روش

ها و نیز پاسخ های هر پرسـش براسـاس ها، پرسشهای تکمیل شده، نخست هر کدام از پرسشنامهآوری پرسشنامهپس از جمع

، سـالمت روان و فرسـودگی هـای فـردیهـای مربـوط بـه ویژگیهای مقیاس اسمی شماره گذاری شده و مجموعـه دادهویژگی

ها در نرم افـزار بسـته ای آن به طور جداگانه طبقه بندی و به منظور انجام عملیات آماری در محیط دادههو زیر بخشتحصیلی 

فراوانـی و محاسبه شاخص هـای ) های آمار توصیفیها با استفاده از شیوهد؛ سپس دادهیگردثبت  SPSSآماری علوم اجتماعی 

مـورد تجزیـه و  متغیـره( تك کوواریانس تحلیل و مانووا یا متغیره چند کوواریانس /واریانس )تحلیل و استنباطی درصد فراوانی(

 انجام شد. P >05/0 در سطحی آماری هاآزمون فرضیهو در پایان  تحلیل آماری قرار گرفت

 تجزیه و تحلیل داده ها 

رصد فراوانی ویژگی نفر( بودند که نتایج فراوانی و د ١5دانش آموز دختر مقطع متوسطه اول )هر گروه  ٣0شرکت کنندگان 

 ارائه شد. 5های جمعیت شناختی آنها به تفکیك گروه های آزمایش و کنترل در جدول 

 

 

 

 



 های آزمایش و کنترلآموزان دختر مقطع متوسطه اول به تفکیك گروههای جمعیت شناختی دانش. نتایج فراوانی و درصد فراوانی ویژگی5جدول

 ه کنترلگرو گروه آزمایش  متغیرها / گروه ها

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی سطوح 

 ٣٣/٣٣% 5 40% 6 هفتم پایه تحصیلی

 40% 6 ٣٣/٣٣% 5 هشتم  

 67/26% 4 67/26% 4 نهم 

 ٣٣/١٣% 2 ٣٣/١٣% 2 دولتی شغل پدر

 ٣٣/7٣% ١١ 80% ١2 آزاد 

 ٣٣/١٣% 2 67/6% ١ بیکار 

 0% 0 67/6% ١ دولتی شغل مادر

 67/6% ١ 20% ٣ آزاد 

 ٣٣/٩٣% ١4 ٣٣/72% ١١ خانه دار 

فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی پایه تحصیلی، شغل پدر و مادر دانش آموزان دختر  نتایج  5در جدول 

پیش نتایج میانگین و انحراف معیار  2در جدول  قابل مشاهده است. مقطع متوسطه اول به تفکیك گروه های آزمایش و کنترل

آزمون و پس آزمون سالمت روانشناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول گروه های آزمایش و 

 کنترل ارائه شد.
. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون سالمت روانشناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول گروه های 6جدول 

 و کنترل آزمایش

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیرها / گروه ها

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

 76/٣ 87/٣٣ ٩0/٣ 08/٣5 8٩/2 4١/26 76/٣ 62/٣٣ سالمت روانشناختی

 ٣١/4 ٩٣/٣8 2٩/4 ١6/٣٩ ١2/٣ 70/٣١ 20/4 75/٣8 فرسودگی تحصیلی

میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون سالمت روانشناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان  نتایج  6در جدول 

قابل مشاهده است. نتایج آزمون تی تست نشان داد که گروه دختر مقطع متوسطه اول به تفکیك گروه های آزمایش و کنترل 

 وانشناختی و فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری نداشتندهای آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون از نظر سالمت ر

(05/0<P( اما از نظر هر دو متغیر در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری داشتند ،)05/0>P.)  پیش از تحلیل داده ها با روش

آزمون نتایج آن نشان داد که فرض نرمال بودن بر اساس تحلیل کوواریانس چندمتغیری پیش فرض های آن بررسی شد. 

( و P>05/0) باکس Mکوواریانس بر اساس آزمون -های واریانس(، فرض برابری ماتریسP>05/0اسمیرنوف)-کولموگروف

( و فرض همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته بر اساس آزمون P>05/0ها بر اساس آزمون لوین )فرض برابری واریانس

تحلیل داده ها می توان از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده  در نتیجه برای ( تایید شدند.P<05/0کروبت بارتلت )

بنابراین در جدول  (.١٣٩١؛ ترجمه شریفی، فرزاد، رضاخانی، حسن آبادی، ایزانلو و حبیبی، 2006)میرز، گامست و گارینو،  کرد

متغیرهای سالمت روانشناختی و  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تاثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر ٣

 فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ارائه شد.

 

 



نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تاثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر متغیرهای سالمت روانشناختی و فرسودگی تحصیلی . 7جدول 

 دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

 توان آماری اندازه اثر سطح معناداری خطا df فرضیه F dfآماره  مقدار هاآزمون 

 ٩2/0 7١/0 00١/0 25 2 26/٣4 8٣/0 اثر پیالیی

 ٩2/0 7١/0 00١/0 25 2 26/٣4 ١5/0 المبدای ویلکز

 ٩2/0 7١/0 00١/0 25 2 26/٣4 7٩/١ اثر هاتلینگ

 ٩2/0 7١/0 00١/0 25 2 26/٣4 7٩/١ بزرگترین ریشه روی

نتایج هر چهار آزمون نشان می دهد که متغیر مستقل حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته اثر معنادار   7با توجه به نتایج جدول 

درصد تغییرات ناشی از اثر متغیر  7١( می توان گفت که 7١/0دارد که با توجه به مقدار اندازه اثر آزمون المبدای ویلکز )

ن مبتنی بر ذهن آگاهی حداقل باعث بهبود یکی از متغیرهای سالمت روانشناختی و درمامستقل است. به عبارت دیگر 

. با توجه درصد تغییرات ناشی از این شیوه مداخله است 7١فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شده و 

ك متغیری در متن تحلیل کوواریانس نتایج تحلیل کوواریانس ت 8به معنادار بودن تحلیل کوواریانس چندمتغیری، در جدول 

چندمتغیری برای بررسی تاثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر هر یك از متغیرهای سالمت روانشناختی و فرسودگی تحصیلی 

 دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ارائه شد.

رای بررسی تاثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر هر یك از . نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری ب 8جدول 

 متغیرهای سالمت روانشناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

درجه  مجموع مجذورات منبع اثر متغیرهای وابسته

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار  Fآماره 

 احتمال

 توان آماری اندازه اثر

 77/0 5٣/0 00١/0 08/2١ ١١/4٣7 ١ ١١/4٣7 پیش آزمون سالمت روانشناختی

 ٩5/0 76/0 00١/0 24/٣6 2٩/75١ ١ 2٩/75١ گروه

     7٣/20 26 ٩8/5٣8 خطا

 74/0 4٩/0 00١/0 65/١٩ ٣5/٣6١ ١ ٣5/٣6١ پیش آزمون فرسودگی تحصیلی

 ٩2/0 72/0 00١/0 ١2/٣4 40/6٣7 ١ 40/6٣7 گروه

     ٣8/١8 26 88/477 خطا

درمان مبتنی بر ذهن آگاهی اثر معناداری بر بهبود هر دو متغیر سالمت روانشناختی و فرسودگی  8ا توجه به نتایج جدول ب

درصد تغییرات سالمت  76تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول دارد. با توجه به مجذور اتا می توان گفت که 

ناشی از تاثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی است، لذا درمان مبتنی بر  درصد تغییرات فرسودگی تحصیلی 72روانشناختی و 

 (=٣4F/١2، >00١/0P) ( و فرسودگی تحصیلی=٣6F/00١/0P< ،24ذهن آگاهی باعث بهبود معنادار سالمت روانشناختی )

 دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شد.

 نتیجه گیری و پیشنهادها 

 یعنی. فهمیممی داریم که فهمیممی یعنی. شویممی آگاه خود بودن آگاه از ما آن در که تاس بیداری از کیفیتی «آگاهی ذهن

 فکر  آن به راجع که را موضوعی هم ساده زبان به. هستیم کردن فکر حال در که شویممی متوجه کنیممی فکر داریم وقتی

 هایآدم برای شاید بیداری کیفیت این. هستیم کننده فکر متوجه هم و هستیم تفکر پدیده متوجه هم، بینیممی، کنیممی

 نیمه و شده دستکاری انسان هوشیاری و بیداری بیفتد اتفاق آگاهی ذهن اینکه از قبل. نباشد درك قابل راحتی به معمولی



 یآگاه ذهن به علمی تحقیقات منظر از بخواهیم اگر. است شده ریزیبرنامه و شرطی قبل از انسان هایواکنش. است خواب

 بسیار  دارویی غیر ابزار یك عنوان به آگاهی ذهن از بالینی روانشناسان از بسیاری حاظر حال در که بگوییم باید کنیم نگاه

 در تواندمی آگاهی ذهن که داده نشان اخیر هایپژوهش همچنین. کنند می استفاده اضطراب و استرس کاهش برای، کارآمد

 ما کشور در. باشد داشته العاده فوق  تاثیری استرس و مزمن دردهای و ذهنی، روانی، جسمی مشکالت از بسیاری درمان

 و وسواس، ذهنی اختالالت از پیشگیری و بهبود در آگاهی ذهن انکار قابل غیر تاثیر خصوص در زیادی دانشگاهی تحقیقات

 نسبت حواسش و باشد هوشیارتر و بیدارتر انسان چه هر گفت توانمی مجموع در. است گرفته صورت اعتیاد ترك و افسردگی

  و  مؤثرتر و تر خردمندانه زندگی تحریکات به هایشپاسخ و است ترآگاه ذهن باشد جمعتر اشزندگی اکنون و جاری اتفاقات به

 بر آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان تاثیر بررسی به پژوهش این در منظور بدین است بیشتر او قلبی اطمینان و آرامش

 . شد  پرداخته آموزان دانش تحصیلی فرسودگی و وانشناختیسالمت ر

نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر بهبود فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه 

 (١٣٩4) همکاران و یو ساران (١٣٩5) همکاران و اول تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج فرضیه تحقیق با نتایج تحقیقات بادوام

 همخوانی دارد. 

 به  معطوف رویکردهای آموزان دانش تحصیلی فرسودگی کاهش برای مهم رویکردهای از یکی گفت باید فوق  نتایج تبیین در

. اندشده مشخص روانی بهزیستی و سالمت نگهداری و حفظ برای مؤثر هایروش به عنوان رویکردها این. هست آگاهی ذهن

 و شناختی هایچالش با کند کمك آنها به که میسازد فراهم آموزان دانش برای را منابع از ایمجموعه، اهیآگ ذهن درمان

 دانش. یابند نجات مشکالت این از سریعتر و کرده مدارا مؤثرتری طور به، درس کالس در توجه قابل و اصلی هیجانی اجتماعی

 دسترس در بعداً انرژی این که میکنند ذخیره را ذهنی و جسمانی انرژی، بیشتر پذیری انعطاف و کارآمدتر مدارای با آموزان

 های خصیصه  و خودتنظیمی تکنیکهای انواع پرورش و رشد در آموزان دانش به باکمك، براین عالوه. میگیرد قرار آنها

 این به نیازمند هادانب زندگی و مدرسه در موفقیت برای آموزان دانش  که هستند حیاتی استرس مدیریت برای که خودآگاهی

 اعمال، مؤثرتر فراگیری منظور به آموزان دانش ظرفیت روی غیرمستقیم تأثیرات آگاهی ذهن آموزش که، می شود فرض طریق

 .میکند

زان تاثیر مثبت دهد درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر سالمت روانشناختی دانش آمونتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان می

 ، نریمانی(١٣٩5) همکاران و ، برغمدی(١٣٩5) اسالمی و دارد. نتایج فرضیه دوم تحقیق با نتایج تحقیقات محسنی و معناداری

 همخوانی دارد.  (20١0) همکاران و  و بوهلمیجر (20١6)  سیگموند و ، راسل(١٣٩0) آریاپوران و

 را فرد روان که هاییناراحتی و هاناکامی زیادی افراد امروزه پیچیده و صنعتی جامعه در تبیین نتایج تحقیق باید گفت در

 که هاییراه  از یکی شودمی کاسته فرد تحمل آستانه معموال روزافزون فشارهای با همراه. هستند گریبان به دست آزاردمی

 آگاهی ذهن زیرا است آگاهی ذهن بر مبتنی رفتاری شناختی درمان داد افزایش را افراد سالمت روان آن وسیله به توانمی

 آموزش . باشد موثر ناکامی تحمل در تواندمی که است آگاهی و هیجانات، افکار، ذهن، بدن، انسان حیات جانبه همه تقویت

 این. دارد دبیرستانی هم و ابتدایی آموزان دانش برای هم را روانشناختی و اجتماعی، شناختی مزایای از ایدامنه آگاهی ذهن

 و هستند نفس عزت و هیجانی تنظیم، اجتماعی هایمهارت، تحصیلی هایمهارت، توجه، کاری یظهحاف در بهبود شامل مزایا

 به منجر نهایت در که دادند نشان را خستگی و استرس، اضطراب  کاهش و خلق در را گزارشدهی خود بهبودهای همچنین

 .شودمی آموزان دانش سالمت روان بهبود



 پژوهش  های  محدودیت  

 تـالش افـراد اینکـه احتمـال ابزارهایی چنین در. بود هاداده آوریجمع برای پرسشنامه از استفاده پژوهش تمحدودی نخستین

 دقـت حـدودی تـا امـر این که( هاآزمودنی صداقت عدم) است زیاد بسیار دهند جلوه، هستند واقعاً که ازآنچه بهتر را خود کنند

 در کـه شـد گفتـه هـاآزمودنی بـه نتایج دقت کاهش از جلوگیری و ودیتمحد این کنترل برای هرچند. دهدمی کاهش را نتایج

 .باشد شما واقعی وضعیت گویای که است پاسخی، پاسخ بهترین و ندارد وجود غلط و صحیح پاسخ پژوهش این ابزارهای

 بـود موارد دیگر یبرخ و والدین تحصیالت سطح، مدرسه نوع مثل گرمداخله متغیرهای برخی کنترل در ناتوانی دیگر محدودیت

 .بگذارد تأثیر آموزان دانش تحصیلی و سالمت روان فرسودگی بر توانستمی که

 ایـن. کـرد اشـاره رشـتخوار شـهر امـوزان دانش به پژوهش جامعه شدن محدود به توانمی پژوهش این دیگر هایمحدودیت از

 .داد تعمیم امعهج کلبه را پژوهش این نتایج نتوان راحتیبه که شودمی باعث محدودیت

  پژوهش  پیشنهادهای 

  پژوهشی  پیشنهادهای

 منظور  به شودمی پیشنهاد پژوهشگران سایر به لذا پذیرفت صورت رشتخوار شهرستان آموزان دانش سطح در پژوهش این     

 بررسی متفاوت اینژاده و ها فرهنگ با جغرافیایی مختلف مناطق در را مشابهی تحقیقات، نتایج بیشتر پذیری تعمیم قابلیت

 کنند. 

 بررسی به پژوهشگران سایر شودمی پیشنهاد است پذیرفته صورت تحصیلی فرسودگی درباره کمی هایپژوهش اینکه به توجه با

  :بپردازند زیر موضوعات

 تحصیلی فرسودگی بر رفتاری-شناختی درمان اثربخشی بررسی

 تحصیلی دگیفرسو بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی بررسی

   تحصیلی فرسودگی بر درمانی گروه اثربخشی بررسی

 کاربردی  پیشنهادهای

  :شودمی پیشنهاد آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان مثبت تاثیر به توجه با    

 در  آموزان دانش این برای اگاهی ذهن آموزش جلسات، تحصیلی  افت دارای آموزان دانش شناسایی با مدارس در مشاوران 

سالمت  بهبود موجبات ترتیب بدین تا شود داده آموزش آگاهی ذهن هایمولفه  جلسات این در و کنند برگزار مدارس

 بشوند.  آموزان دانش تحصیلی فرسودگی و روانشناختی

 آگاهی ذهن بهبود موجبات آموزان دانش بین در اگاهی ذهن زمینه در آموزشی مطالب و برشورها تکثیر با مدارس مشاوران     

 .  بشوند آنان
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