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 ، شیراز، ایران.دانشگاه شیراز المللبین پردیس ،شناسی تربیتیروان ، گروهدانشجوی دکتری - 0

 ()نویسنده مسئول دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. شناسی تربیتی،روان وه، گردانشیار -2

 11077371100 تلفن: ،yousefi@shirazu.ac.ir پست الکترونیکی: 

 خالصه

دارد.  مثبدت  تدثییر  آمدوزان داندش  زنددیی  کیفیت افزایش و هیجانی هایمؤلفه بهبود تعهد در و پذیرش مبتنی بر درمان مقدمه:

 دختر دوره متوسطه آموزانهای تحصیلی دانشهیجان بر تعهد و پذیرش آموزش مبتنی بر شیایربخ تعیین ،حاضر پژوهش هدف

 بود.

ا رجامعده آمداری   . باشدد و یدروه کنتدرم مدی    آزمدون و پد   آزمدون پدیش  همراه با تجربینیمه تحقیق از نوع این ها:مواد و روش

ییری تشکیل دادند. از شیوه نمونه 6971-79م تحصیلی شهر مشهد در سا 4آموزان دختر دوره متوسطه دوم مدارس ناحیه دانش

شددند.  تقسدی    های آزمایش و کنتدرم ادفی به یروهنفر( به طور تص 44ای استفاده شد و دو کالس )ای چند مرحلهتصادفی خوشه

نامده  پرسدش  سیلهه وب هاداده آوریجمع. ای آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا شددقیقه 74برای یروه آزمایش هشت جلسه 

 شد. نجاممستقل و مجذور کای ا t، چندمتغیره کوواریان های آزمون توسطها داده تحلیل و تجزیه و ،های تحصیلی پکرانهیجان

 49/67 ± 44/1خشد  در کدالس   هدای  آزمون( یدروه آزمدایش در مؤلفده   آزمون )پ پیش نمرهمیانگین و انحراف معیار  ها:یافته

، (11/14 ± 16/1) 99/19 ± 21/9، شدرم در کدالس   (61/96 ± 14/64) 44/99 ± 71/1ضطراب در کدالس  ، ا(96/69 ± 61/1)

در یروه کنترم . بود (17/12 ± 49/7) 11/11 ± 74/7 خستگی در کالس و (71/61 ± 44/1) 29/14 ± 91/9ناامیدی در کالس 

 شدت داری داآمدوزان تدثییر معندی   ی تحصدیلی داندش  هاتغییر محسوسی مشاهده نشد. آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هیجان

(446/4>p .) 

عندوان یدر روش    هدای منفدی تحصدیلی بده    با توجه به ایربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و کاهش هیجان گیری:نتیجه

 ه کرد.آموزان استفاددانشهای تحصیلی کاهش هیجانتوان از آن در آموزشی کارآمد جهت بهبود هیجانات تحصیلی، می

 آموزان دخترهای تحصیلی، دانشآموزش مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد، هیجان های کلیدی:واژه

mailto:yousefi@shirazu.ac.ir
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 مقدمه

افدزایش   در یدادییری بدا  های اخیر نقش هیجانات در سام

 از منظدور  .[6] رویکردهای تجربی و نظری همراه بدوده اسدت  

 اسدت  ییهاهیجان، (academic emotion) تحصیلی هیجان

 پیامددهای  یدا  تحصدیلی  هدای فعالیدت  بدا  مستقی  که به طور

هدای منفدی در بافدت    هیجدان  دارد. ارتبدا  تحصیلی  پیشرفت

 ،زدیدی دم ،خشد   ،ناکدامی  ،تدرس ، بیل اضطرابتحصیلی از ق

ینداه و خجالدت مهد  قلمدداد      ،ناامیدی ،تردید ،شرم ،غمگینی

کده بعیدی از    [1] مدهای یوندایونی اسدت  و دارای پیا شودمی

هنگام دریافت نمرات و ، [9] ها با موقعیت ارزیابی و امتحانآن

مندددی از و رضددایت [4] رفتددار معلمددان، [6] بددازخورد درسددی

 .پیوند داردتجربیات یادییری 

هیجانددات منفددی بددرای پیشددرفت تحصددیلی    رتددثییفهدد  

یدر نقدش   بیان شواهد. [9] دارد به سزاییآموزان اهمیت دانش

 عملکدرد  ،کننده هیجاندات منفدی تحصدیلی در انگیدزش    تعیین

تحقیقدات قبلدی    .[2] ها اسدت یادییری در بسیاری از موقعیت

که احساسات مثبت تحصیلی با پیشرفت تحصدیلی   ندنشان داد

 کده  دهدد مدی  نشدان  شواهد تجربی آینده ارتبا  مثبت دارند.

 هدای بازنمدایی  و سداختارهای اجتمداعی   از متشکل ،هاهیجان

 و زیسدتی بده  در پدذیری طدور انعطداف  بده  که هستند شخصی

 .[1] دارند مهمی نقش تحصیلی دانشجویان زندیی کیفیت

تواندد بدر بهبدود هیجاندات     کده مدی   هدایی آموزشجمله  از

تثییر داشته باشد و تاکنون مدورد توجده    آموزاندانشتحصیلی 

 یرش و تعهدد مبتندی بدر پدذ    آموزش یران قرار نگرفته،پژوهش

(cceptance and commitment therapya)    کده بده   اسدت

ایدن درمدان ایجداد    هدف اصلی  .شودخوانده می ACTاختصار 

اسدت    (psychological flexibility) پدذیری رواندی  انعطاف

هدای مختلد    یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی در بین یزینده 

هدت اجتنداب از   ج عملدی صدرفا    کهنیانه ، تر باشدکه متناسب

انجدام یدا بده     ،سازها یا تمایالت آشفتهخاطره ،احساسات ،افکار

 شش از تعهد و پذیرش مبتنی بر درمان .[9] فرد تحمیل شود

 پدذیری انعطداف  به منجر دهافراین این که شده تشکیل یندآفر

 ،پدذیرش  از عبارتندد  فرایندد  شش این .شوندمی شناختیروان

 هاارزش ،جاری لحظه با تماس اریبرقر ،ایخود زمینه ،یسلش

   .[1] متعهدانه عمل و

 پذیرش مبتنی بر درمان کهدهد می نشان پیشینه پژوهش

 زنددیی  کیفیت افزایش و هیجانی هایمؤلفه بهبود تعهد در و

و  Hancock. دارد مثبدت  تدثییر  آمداری مختلد    جوامدع  در

ا در پژوهشی به مقایسه درمان شناختی رفتاری ب [7] همکاران

مبتندی بدر پدذیرش و تعهدد در بهبدود مشدکالت        درمدانی روان

 .نوجدوان پرداختندد   آمدوزان داندش هیجانی و کیفیدت زنددیی   

مبتنی بدر پدذیرش و تعهدد     آموزشها نشان داد که آنمطالعه 

اندازه ایر بیشتری نسبت به درمدان شدناختی رفتدار کالسدیر     

ی درمدداننشددان دادنددد کدده روانهمکدداران  و  Khazraee.دارد

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظدی  هیجاندات افدراد مبدتال بده      

کده   دهدد می نشان شواهد .[64] داری داردیمعن تثییرسردرد 

 شدناختی روان پذیریانعطاف تعهد و آموزش مبتنی بر پذیرش

-مشدکالت روان  از بسدیاری  بهبدود  در و دهدد مدی  را افدزایش 

 .[66] است مؤیر شناختی

 بدر  مبتنی درمانکه نشان داد  انو همکار Swain مطالعه

 و اضدطراب  کداهش  باعد   توجهیقابل به طور تعهد و پذیرش

 هدای یافتده  .[66] یدردد مدی  آمدوزان اجتماعی دانش سازیاری

Halliburton و  Cooper شدیوه   ایدن  ایربخشدی  از حداکی

 رفتارهدای  کداهش  ،اجتمداعی  زیستیبه بهبود در درمانیروان

البتده در بافدت و   . [61] استنان نوجوا اضطراب و پرخاشگرانه

 درمدانی روانموقعیت مدرسده شدواهد متناقیدی از ایربخشدی     

 Van derبه طدوری کده   وجود داردمبتنی بر پذیرش و تعهد 

Gucht  و همکدداران در پژوهشددی برنامدده معلدد  محددور درمددان

ایربخشی  تعهد را بررسی کردند و دریافتندپذیرش و مبتنی بر 

پایددار  در طوم زمان آموزان دانشدیی درمان بر کیفیت زناین 

حاکی  و همکاران Burckhardtپژوهش  ،چنینه . [69] نبود

ها انددازه  نآاین رویکرد است. نتایج پژوهش  نبودن بخشاز ایر

 .[64] را نشان داد کمتریایر 

تواندد بده شناسدایی    پژوهش حاضر بده لحدان نظدری مدی    

ی و عملکدرد  مداخالت درمدانی مدؤیر در زمینده مسدارل تربیتد     

ای علمدی  آموزان منجر شود. عالوه براین، بدنده تحصیلی دانش

تواندد زمینده یسدترش تحقیدق در مدورد      آید که میفراه  می

 باآموزان در فرهنگ ایرانی باشد. دانش درمانی ویژه یراهبردها

در عملکدرد تحصدیلی    تحصدیلی  هدای هیجدان  اهمیت به توجه

اهد کددافی بددرای شددووجددود نددین عدددم چو هم آمددوزاندانددش



 آزیتا کشاورز و همکار                                                                                                                                های تحصیلیاثربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر هیجان

  0011پاییز  ،3دهم، شماره پانزدوره                                                                 03سالمت جامعه                                                                                                         

، مبتنی بر پذیرش و تعهدد در بافدت مدرسده   آموزش ایربخشی 

آموزش یروهی مبتنی بر ی بررسی ایربخشبه  شد آن بر قمحق

 دختدر  آمدوزان داندش  تحصدیلی  هایهیجان پذیرش و تعهد بر

 .بپردازد دبیرستانی

 

 هاروشمواد و 

 بدده صددورت تجربددینیمدده حاضددر از نددوع پددژوهشطددر  

 ایدن  در اسدت. همراه با یدروه کنتدرم    آزمونپ  ،آزمونپیش

و  پدذیرش  بدر  مبتندی  آموزشیروه  در آموزش روش ،پژوهش

 مسدتقل  متغیدر  عندوان  به کنترم( یروه) آموزش عدم و تعهد

 وابسته متغیر عنوان به تحصیلی هایهیجان هایمتغیر و فعام

 .است شده یرفته نظر در

 دوره ان دختدر آمدوز داندش را کلیده   جامعه آماری پدژوهش 

سدام  شهر مشهد در  4مدارس ناحیه  )پایه ده ( متوسطه دوم

از شیوه  ،تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه 6971-79تحصیلی 

ای اسدتفاده شدد.   ای چندد مرحلده  خوشده تصادفی ییری نمونه

یانه آموزشی مشهد یدر  9 بدین صورت که ابتدا از بین نواحی

بده   ،مدرسده  61 ازانتخاب یردید و کشی قرعه به صورت ناحیه

که از لحدان جغرافیدایی و    مدرسه 4 ایخوشه صورت تصادفی

سطح اقتصادی و اجتماعی )بر اساس نظدر کارشدناس ناحیده(    

بدر اسداس    آموزدانش 92از بین  انتخاب یردید وبودند،  مشابه

زیدر و مقدادیر حاصدل از پدژوهش پیشدین       فرموم حج  نمونه

تعدداد  ، درصدد  14 عهو قدرت مطال α= 46/4با احتساب  [62]

بر اساس  مساویه دو یروه به روش تصادفی انتخاب و ب نفر 44

 شدند. همتاسازی ،قوانین احتماالت انتخاب نمونه

 

 dدر نظدر یرفتده شدده و     24/6برابر  σالزم به ذکر است 

هدای ورود بده   مدال  باشدد.  خطای قابل قبوم برای محقق مدی 

شرکت نکدردن در  عدم وجود مشکالت روحی روانی و  پژوهش

های خروج غیبت بدیش از دو جلسده   و مال های مشابه کالس

  بود.از جلسات آموزشی 

جمعیت شناختی  هایویژییاز  ییری متغیرهاجهت اندازه

-از پرسدش  تحصیالت والدین( وسطح و تحصیلی )سن، معدم 

 بده منظدور   ابدزار  ایدن های تحصیلی استفاده شد. هیجان نامه

 آمدوزان داندش  تحصدیلی  پیشدرفت  هدای نهیجدا  ییدری اندازه

 ایدن  .[61] شدد  سداخته  و طراحی و همکاران  Pekrunتوسط

 سده  دارای و کاغدذی -مدداد  و یخودیزارش نوع از نامهپرسش

 ،ام(ؤس 14) کالس به مربو  هایبخش هیجان شامل ت،قسم

 ام(ؤس 99) امتحان به مربو  و ام(ؤس 92) یادییری به مربو 

در این پدژوهش از دو بخدش   که دارد م اؤس 191جمعا   و است

ام( ؤسد  622های مربو  به کالس و یدادییری )جمعدا    هیجان

. دارد وجدود  زیرمقیداس  1 ،قسدمت  هدر  در اسدتفاده یردیدد.  

 ،کالس از لذت :هیجان هشت ،کالس به مربو  هایزیرمقیاس

 و خسدتگی  ناامیدی ،شرم ،اضطراب ،عصبانیت ،غرور ،امیدواری

 هدای خدرده مقیداس   کرونبدا   آلفدای  .کندد ییری میرا اندازه

 قابدل  بیانگر پایایی که آمده بدست 72/4 تا 92/4 نامهپرسش

هدای مدذکور دارای ضدرایب    مقیاس. [69] است ابزار این قبوم

هددا از طریددق ای آنمؤلفددهاعتبددار بدداالیی هسددتند و سدداختار  

معادالت ساختاری  یابیالگوها و همبستگی متقابل بین هیجان

 آمدوزان داندش  نامده پرسدش  ایدن  در .[61] شدده اسدت  تثییدد  

 از ایدرجه 2 لیکرتی مقیاس یر در را خود هیجانی تجربیات

 بنددی درجده  (2نمدره  ) کامال  موافق  تا (6)نمره  مخال  کامال 

. باشدد مدی  992و حداکثر  622حداقل امتیاز ممکن  .کنندمی

، نتحصدیلی پدایی   هدای هیجدان دهنده نشان 964تا  622 نمره

و نمدره بداالتر از   هدای تحصدیلی متوسدط    هیجان 412تا  966

چندین  های تحصدیلی بداال اسدت. هد     هیجاندهنده نشان 412

نمرات باالتر در این مقیاس، نشان غالب بودن هیجان تحصیلی 

های اسقیم پایاییهمکاران و  Kadivar .[61] نظر است مورد

 از لدذت  ایبدر  را نامهپرسش این کالس مربو  به هایهیجان

 کدالس  از اضدطراب  ،91/4 کدالس  بده  امیدواری، 92/4کالس 

 14/4کدالس   از خسدتگی  و 94/4 کدالس  از عصدبانیت ، 91/4

 .[61] یزارش کردند

ها محاسبه یردیدد  در پژوهش حاضر، آلفای کرونبا  مؤلفه

، 14/4 ، امیدواری در کدالس 41/4لذت از کالس درس برای و 

، اضطراب مربدو   14/4س ، خش  در کال12/4غرور در کالس 

، ناامیددی مربدو    11/4، شرم نسبت به کالس 79/4به کالس 

، 19/4، لذت از یادییری 12/4، خستگی کالس 19/4به کالس 

، خشد   21/4، غرور مربو  به یادییری 71/4امید به یادییری 

، شددرم 19/4، اضددطراب یددادییری 79/4نسددبت بدده یددادییری 
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، خستگی از یدادییری  19/4، ناامیدی یادییری 11/4یادییری 

و هیجان منفی تحصدیلی   12/4، هیجان مثبت تحصیلی 16/4

جلسات آموزش مبتنی بر پدذیرش  ساختار  آمد. دسته ب 91/4

 آمده است. 6و تعهد در جدوم 

 
 محتوای جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد -1جدول 

 

 

سدداختار جلسددات مشدداوره مبتنددی بددر پددذیرش و تعهددد از 

موضدوعات اساسدی در    .کندد میپیروی  Harris [67]پروتکل 

یدری  نظداره  ،عمدل  یسدلش فکدر و   ،این ساختار شامل پذیرش

به خود و اقدام ارزشمند  پذیرش بده   فکر کردنخود در مقابل 

و بده اعیدا کمدر     شودمیصورت تکالی  تجربی آموزش داده 

ای فایدده هدا تدالش بدی   تا به این نکته پی ببرند که آن شودمی

مدانع از انجدام    کنند و ایدن میبرای کنترم افکار و هیجاناتشان 

بدرای  جلسدات درمدانی    .شدود میندیی های ارزشمند زفعالیت

ای دقیقدده 74جلسدده  1بدده صددورت یروهددی و  یددروه آزمددایش

دیدده )توسدط   توسط معلمان آموزشکه بود ای یر بار( )هفته

یروه . ای بریزار یردیدیر( در درس تفکر و سواد رسانهپژوهش

بده دو یدروه    آزمونپ کنترم آموزشی دریافت نکردند. سپ  

ت سن و معدم تحصیلی و میدزان تحصدیالت   و اطالعا داده شد

مالحظدات اخالقدی بدرای دو    آموزان دریافت شد. والدین دانش

ها برای شدرکت در مطالعده،   یروه از جمله کسب رضایت نمونه

 رعایت یردید.نیز ها محرمانه ماندن اطالعات آن

 تحلیدل  و تجزیده  19نسخه  SPSSافزار توسط نرما هداده

 تحلیدل کوواریدان    نحراف معیار و آزمونمیانگین و ااز  .شدند

)بددا در نظددر یددرفتن  42/4داری یسددطح معندد چندددمتغیره در

 شد.   ( استفادهه  پراشها به عنوان متغیر آزموننمرات پیش

 

 هایافته

هدای آزمدایش و کنتدرم از    مستقل نشان داد یروه tآزمون 

. داری ندارندد یتفاوت معند  تحصیلی سن و معدممیانگین نظر 

دو بدین  تحصیالت والدین سطح کای نیز از نظر مجذور مون آز

 (.1)جدوم  شان ندادداری نییروه تفاوت معن

 
 1931در سال  برحسب گروه آزمون و کنترلشهر مشهد  متوسطهدختر دوره آموزان دانش اطالعات دموگرافیک -2جدول

 

 p (n=21گروه کنترل ) (n=21گروه آزمایش ) 

  میانگین ± معیارانحراف  میانگین ± معیارحراف ان اطالعات دموگرافیک

 676/1 61/06 ± 77/0 36/06 ± 63/0 )به سال(سن 

 276/1 31/07 ± 07/0 21/06 ± 21/0 معدل تحصیلی

  تعداد )درصد( تعداد )درصد( سطح تحصیالت پدر

 لیسانس و باالتر

 کاردانی

 دیپلم

6 (31 ) 0 (21) 61/2 =2X 

273/1=p 6 (31) 6 (31) 

6 (01) 01 (71)  

 سطح تحصیالت مادر

 لیسانس و باالتر

 

6 (01 ) 

 

6 (01) 

 

07/2 =2X 

300/1=p (07) 3 (31) 6 کاردانی 

 محتوای جلسات جلسه

 .درمان بندیضابطه و تشخیصی مصاحبه وزان،آمدانش ارزیابی آزمون،پیش اجرای اول

 .کنترل چالش کشیدن به و مشکل به نسبت آموزاندانش در بینش ایجاد پذیرش و تعهد، مفاهیم با آشنایی دوم

 .است نموده تالش هاآن از رهایی مراجع برای که مشکالتی و هاناراحتی فهرست با آشنایی ،هخالقان نومیدی آموزش سوم

 .تکالیف و پیشین جلسه مرور و شناختی ایجاد گسلش و کنترل برای تالش کردن رها به واسطه آگاهیذهن و پذیرش جادای چهارم

 تکالیف و پیشین جلسات مرور انتخاب، مدار،ارزش زندگی آموزش پنجم

 .هاآن موانع و اعمال و اهداف ها،ارزش تصریح اعمال، و اهداف ارزیابی ششم

 .تعهد و اشتیاق با درگیری آشنایی، اعمال، و اهداف ها،ارزش مجدد بررسی هفتم

 .آزمونپس اجرای و یبندجمع متعهدانه، عمل موانع رفع و شناسایی هشتم
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  (07) 1 (31) 6 دیپلم

 داراختالف معنی p<17/1 ،مجذور کایآزمون و  مستقل t آزمون

 

بعد از مداخله آموزش مبتنی بر پدذیرش و   دادنتایج نشان 

 یدروه آزمدایش   هدای تحصدیلی  انگین نمدرات هیجدان  میتعهد، 

 (.9جدوم ) متفاوت از نمرات یروه کنترم است

 
 نفر( 22) و کنترل نفر( 22) برحسب گروه آزمون شهر مشهد آموزان دختر دوره متوسطهدانشدر قبل و بعد از مداخله های هیجان تحصیلی مؤلفهو انحراف استاندارد میانگین  -9جدول 

 1931در سال 
 

 آزمونپس آزمونپیش  

 گروه متغیر
 ± معیارانحراف 

 میانگین
 میانگین ± معیارانحراف 

 لذت از کالس
 27/37 ± 02/7 16/36 ± 27/7 آزمایش 

 71/37 ± 77/6 31/36 ± 71/7 کنترل 

 امیدواری در کالس
 37/31 ± 62/7 37/30 ± 62/7 آزمایش 

 16/31 ± 13/0 13/32 ± 13/0 کنترل 

 ر در کالسغرو
 00/30 ± 11/7 76/31 ± 16/7 آزمایش 

 66/32 ± 60/6 00/30 ± 66/7 کنترل 

 خشم در کالس
 30/07 ± 06/6 13/01 ± 10/6 آزمایش 

 26/21 ± 23/7 73/01 ± 62/7 کنترل 

 به کالس مربوط اضطراب
 02/30 ± 61/01 10/33 ± 16/6 آزمایش 

 16/01 ± 62/6 67/32 ± 37/1 کنترل 

 م نسبت به کالسشر
 66/20 ± 60/6 77/27 ± 72/7 آزمایش

 23/00 ± 71/7 00/26 ± 70/1 کنترل 

 به کالس یدیناام
 16/06 ± 10/6 73/21 ± 76/7 آزمایش 

 21/37 ± 66/6 30/22 ± 00/7 کنترل 

 خستگی کالس
 61/27 ± 17/1 66/26 ± 11/1 آزمایش

 63/01 ± 66/7 60/30 ± 63/7 کنترل 

 یادگیری لذت از
 26/36 ± 37/7 26/36 ± 37/7 آزمایش 

 16/30 ± 07/1 16/30 ± 07/1 کنترل 

 امید به یادگیری
 62/22 ± 61/0 67/23 ± 23/0 آزمایش 

 31/20 ± 73/7 67/20 ± 22/3 کنترل 

 غرور مربوط به یادگیری
 11/22 ± 77/0 13/22 ± 06/0 آزمایش 

 33/20 ± 06/7 06/20 ± 77/3 کنترل 

 خشم نسبت به یادگیری
 26/21 ± 17/1 66/20 ± 11/7 آزمایش 

 23/32 ± 16/6 06/22 ± 00/7 کنترل

 اضطراب یادگیری
 62/27 ± 00/1 02/31 ± 10/6 آزمایش 

 06/31 ± 03/1 01/30 ± 21/1 کنترل 

 شرم یادگیری
 00/00 ± 06/0 60/21 ± 77/7 آزمایش 

 61/36 ± 60/1 26/26 ± 32/6 کنترل 

 یادگیری یدیناام
 17/22 ± 72/1 31/20 ± 66/1 آزمایش 

 36/36 ± 00/01 66/27 ± 60/01 کنترل

 خستگی از یادگیری
 31/27 ± 11/01 67/27 ± 16/6 آزمایش 

 06/31 ± 61/6 06/21 ± 17/6 کنترل 
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 پارامتریدر  پدژوهش از آزمدون   اصدلی برای آزمون فرضیه 

 از قبدل استفاده شدد.   ووا(چندمتغیره )مانک کوواریان  تحلیل

 از ،آن هدای مفروضده  رعایدت  جهدت  ایدن آزمدون   از اسدتفاده 

م اِ آزمدون  اساس بر .دیردی استفاده لون و باک م اِ یهاآزمون

 شددر ( 494/4p= ،24/6F=، 71/7= Box’s M) بدداک 

 بدر  .است شده رعایت کواریان /واریان  هایماتری  همگنی

 رعایت یروهینبی هایان واری برابری شر  نلو آزمون اساس

تحلیددل کوواریددان   آزمددون نتددایج (.p>42/4) اسددت شددده

 هدای مؤلفده  ترکیدب  بدر  یدروه  ایدر  داد که نشان چندمتغیری

 قابلیدت  فدو   آزمدون  اسدت.  داریمعند  هدای تحصدیلی  هیجان

شمرد. نتدایج   مجاز را چندمتغیره کوواریان  تحلیل از استفاده

 هدا یدروه  بدین  در تغیرهدا م از یکدی  بدین  حداقل که داد نشان

 .(4دارد )جدوم  وجود دارییفاوت معنت

 
  1931متوسطه شهر مشهد در سال  آموزان دختر دورهدانشهای تحصیلی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هیجانتأثیر  هنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیر -4جدول

 

 F Pآماره  ارزش آزمون 

 *  110/1 110/0067 116/1 اثر پیالی

 *  110/1 110/0067 112/1 المبدای ویلکز

 *  110/1 110/0067 701/767 اثر هتلینگ

 *  110/1 110/0067 701/767 ترین ریشه رویبزرگ

06= df ،17/1>p  دارمعنیاختالف 

 

دو یدروه آزمدایش و کنتدرم در مرحلده      داد نشدان  نتدایج 

الس، خش  در کالس، اضدطراب در کد  های مؤلفهآزمون در پ 

شرم در کالس، ناامیدی در کالس، خستگی در کدالس، خشد    

از یادییری، اضطراب از یادییری، شرم از یادییری، ناامیددی از  

 دارنددد داریتفدداوت معنددی یددادییری و خسددتگی از یددادییری

(446/4 >p) ِه در این مداخله به این معناسدت کد  تا و مجذور ا

ت مؤلفدده ن نمدرا تفداوت مشدداهده شدده در میددانگی   درصدد  49

، "اضدطراب در کدالس  " نمدرات  درصد 49، "خش  در کالس"

نمددرات  درصددد 42، "در کددالس شددرم"نمددرات  درصددد 44

، "خستگی در کدالس "ت نمرا درصد 47، "ناامیدی در کالس"

نمددرات  درصددد 61، "خشدد  از یددادییری" نمددرات درصددد 11

، "شرم از یدادییری "نمرات  درصد 16، "اضطراب از یادییری"

نمدرات   درصدد  94و  "ناامیدی از یدادییری "مرات ن درصد 99

آزمددون، در دو یددروه در پدد  "خسددتگی از یددادییری"مؤلفدده 

آزمایش و کنترم، ناشی از تدثییر مداخلده آمدوزش مبتندی بدر      

 (.2)جدوم پذیرش و تعهد بوده است 

 
آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشهد در سال دانشهای تحصیلی و تعهد بر هیجان تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرشبرای  تک متغیره نتایج تحلیل کوواریانس -5 جدول

1931 
 

های خرده مقیاس

 های تحصیلیهیجان

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 مجذور اِتا F Pمقدار 

 110/1 263/1 10/1 20/2 203/2 لذت در کالس

 10/1 021/1 60/1 32/06 32/06 امیدواری در کالس

 12/1 260/1 07/0 76/71 76/71 ر کالسغرور د

 03/1 * 110/1 67/30 66/0276 66/0276 خشم در کالس

 03/1 * 110/1 07/31 10/3067 10/3067 اضطراب در کالس

 01/1 * 110/1 07/37 71/2761 71/2761 شرم در کالس

 07/1 * 110/1 70/03 33/2766 33/2766 در کالس یدیناام

 01/1 * 110/1 16/26 17/2060 17/2060 خستگی در کالس

 36/1 011/1 60/2 36/016 36/016 لذت از یادگیری
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 16/1 030/1 32/2 10/76 10/76 امید از یادگیری

 10/1 212/1 67/0 30/607 30/607 غرور از یادگیری

 22/1 * 110/1 31/02 61/111 61/111 خشم از یادگیری

 06/1 * 113/1 16/01 01/167 01/167 اضطراب از یادگیری

 20/1 * 110/1 27/02 73/0017 73/0017 شرم از یادگیری

 33/1 * 110/1 72/20 36/2012 36/2012 از یادگیری یدیناام

 31/1 * 110/1 61/06 77/0601 77/0601 خستگی از یادگیری

0=df   ،17/1>p  دارمعنیاختالف 

 

   بحث

ی مبتن شزآمو بخشیایر تعیین پژوهش این انجام از هدف

دختدر   انآمدوز دانش تحصیلی هایهیجان بر تعهد و پذیرشبر 

ش آمدوز  کده  داد نشدان  نتدایج  .بود مقطع متوسطه شهر مشهد

 تحصدیلی  هدای هیجدان  بهبدود  بدر  تعهدد  و پدذیرش مبتنی بر 

 بددا نتیجدده یددناسددت. ا بددوده ایددربخش آمددوزاندانددش

 و همکداران  Hancock [64] و همکاران  Khazraeeهایفتهیا

[7]، Swain  [66]و همکدددارانHalliburton   وCooper 

  است.همسو  [61]

کندد  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به افدراد کمدر مدی   

های درونی خود را مثل یر فکر تجربه کنند و به جدای  تجربه

هدای زنددیی و امدوری بپردازندد کده      هدا بده ارزش  پاسخ به آن

، یآیداه ذهدن های برایشان بااهمیت است. این درمان از مهارت

پدذیری رواندی   پذیرش و یسلش شناختی برای افزایش انعطاف

 .[14کند ]استفاده می

توانددد ، مددیکندددایجدداد مددیپذیرشددی کدده  ACTرویکددرد 

چدرا  "یدویی بده سدؤاالتی مانندد     های ذهنی برای پاسدخ چالش

وجو برای دالیل ببرد و فرد مدام در حام جسترا از بین  "من؟

تالش برای حذف، تغییر و سرکوب مشکل خود نباشد. او بدون 

پذیرد و به آرامشدی دسدت   ها را میاین سؤاالت و هیجانات، آن

 .[16]که قبال  نداشته است  یابدمی

Khazraee  درمانی مبتندی  روانو همکاران نشان دادند که

بر پذیرش و تعهد بر تنظی  هیجانات افدراد مبدتال بده سدردرد     

و همکددداران نیدددز  Hancock. [64] داری داردیتدددثییر معنددد

مبتنددی بددر پددذیرش و تعهددد در بهبددود  درمددانیروان دریافتنددد

آموزان نوجدوان مدؤیر   مشکالت هیجانی و کیفیت زندیی دانش

 بدر  مبتندی  درمدان و همکداران نشدان دادندد     Swain .[7] بود

 اضدطراب  کداهش  باعد   تدوجهی قابدل  به طور تعهد و پذیرش

  هد  Cooper و  Halliburton.[66] شدود مدی  آمدوزان انشد

 بهبدود  درمبتنی بر پدذیرش و تعهدد    درمانیرواننشان دادند 

 اضدطراب  و پرخاشگرانه رفتارهای کاهش اجتماعی، بهزیستی

داد  نشدان  نتدایج پدژوهش حاضدر نیدز     .[61] دارد نوجوانان ایر

هدای خشد  در   آموزش مبتندی بدر پدذیرش و تعهدد در مؤلفده     

اامیدی در کالس، کالس، اضطراب در کالس، شرم در کالس، ن

خستگی در کالس، خش  از یدادییری، اضدطراب از یدادییری،    

شرم از یادییری، ناامیدی از یادییری و خسدتگی از یدادییری   

 .آموزان تثییر مثبت دارددر دانش

 اهدداف  از یکدی تدوان یفدت   در تبیین نتایج پژوهش مدی 

 الگوهدای کداهش   تعهد، مبتنی بر پذیرش و آموزش مداخالت

بده   طدور کدارکردی  بده  ایتجربده  اجتنداب  است. اولیه اجتنابی

 افکدار  بدا  آمیخدتن  از فدرار  یدا  اجتنداب  بدرای  تدالش  عندوان 

پذیرش  مؤلفه شود.می تحصیل تعری  خصوص در تردیدکننده

 مراجدع  را برای امکان این تعهد مبتنی بر پذیرش و درماندر 

ه بد  تالش بدون را درونی ناخوشایند تا تجربیات آوردمی فراه 

باعد    کدار  ایدن  انجدام  و کندد  احسداس  هدا، آن کنترم منظور

 شدان تثییر و برسند نظر به تهدیدکننده کمتر هاآن تا شودمی

 .[11] یافت خواهد کاهش فرد زندیی روی بر

با افزایش تثییر  و تعهد شمداخالت آموزش مبتنی بر پذیر

ادرا  و با ایجداد حالدت هیجدانی     دربینی خوش و یراییمثبت

شناختی بیشدتر، منجدر بده ایجداد     ت و کاهش پریشانی روانیاب

شدود. در  مدی هیجدانی  با نشدانگان   آموزاندانش حام خوب در

ای هدای مقابلده  توانندد بدا اتخداذ روش   مدی  آموزاندانشنتیجه 

شدان  بینیخوش، ایر بگذارند یشانزااسترسمناسب، بر تجارب 

زیابی کنندد و  خود را با دید مثبت ار مشکالت، را افزایش دهند
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ناپذیر، با راهبردهایی چون پدذیرش موضدوع و   با شرایط کنترم

  .[19] برخورد کنند طبعیشو 

Kabat-Zinn پدذیرش  آموزش که کردند همکاران بیان و 

و  اسدترس  کداهش  بدر  مبتنی درمانی هایروش از یکی و تعهد

 در موجدود  اشدیا  ذهندی  بازنمایی آن در که است یدرمانروان

 طریدق  از اسدت،  انسدان خدارج   بالفاصدله  کنترم از که زندیی

 دیدیاه مبتنی بدر  از شود.می داده آموزش کردن فکر و تنف 

بده   را زایدی آسدیب  فرآیندد  تجارب، از اجتناب تعهد، و پذیرش

 ایدری  مددت کوتداه  در ایتجربه اجتناب ایرچه آورد.می وجود

 ایدرات  بلندمددت  ولدی در  دارد ناخوشدایند  تجارب در کاهشی

 و پذیریانعطاف عدم به تواندمی و اشتد خواهد زیادی خربم

 .[14] شود منجر کارکردی نقص

هایشدان و تعیدین   آموزان بده شناسدایی ارزش  ترغیب دانش

اهداف، اعمام، مواندع و در نهایدت تعهدد بده انجدام اعمدام در       

ها، با وجود راستای دستیابی به اهداف و حرکت در مسیر ارزش

شود تدا ضدمن تحقدق اهدداف و شدادکامی      مشکالت، باع  می

را از  هدا آنو  بهبود یابد هاآنهای تحصیلی هیجان ،ناشی از آن

افکار و احساسات منفی از قبیل اضطراب،  ییر افتادن در حلقه

 خدود باعد   ی استرس، یاس، ناامیدی و افسردیی که بده نوبده  

 .[69]شود، رهایی دهد افزایش شدت مشکالت می

ان پدذیرش و تعهدد، پدذیرش یدر حالدت      در دیدیاه درمد 

از طرف فرد اسدت و بده او کمدر    مندانه تأو جرطراحی شده 

 یهدا تجربهاز  ییهاجنبهتا به طور کامل و بدون دفاع،  کندیم

که هسدت   یونههمانخود )بد، خوب و زشت( را  یشناختروان

تجربه نماید و صمیمانه با دنیای تجربی خود در ارتبدا  باشدد.   

 یونهیچه، عواط  و افکار، بدون هاح  یتجربهعنی پذیرش ی

، پدذیرش خصوصدا  هنگدامی ضدرورت     هاآنتالشی برای تغییر 

 .[12] نیست و نباید تغییر کند ییرتغقابلکه تجربه  یابدیم

ها و های این درمان، تصریح ارزشترین تکنیریکی از مه 

 ینیگزیجدا یند مؤیر دیگدر معرفدی   آباشد. فرعمل متعهدانه می

. مؤلفده تمایدل و   اسدت برای کنتدرم یعندی تمایدل و پدذیرش     

کندد تدا تجربیدات    پذیرش این امکان را برای مراجع فراه  می

هدا بپدذیرد و   درونی ناخوشایند را بدون تالش برای کنتدرم آن 

شدود کده آن تجربیدات کمتدر تهدیدد      انجام این کار باع  مدی 

فدرد داشدته    و تدثییر کمتدری بدر زنددیی    برسند کننده به نظر 

و پدذیرش  ینددهای مدؤیر در رویکدرد    آد. یکی دیگدر از فر نباش

یر یا خود به عندوان زمینده   ایجاد خود به عنوان مشاهده عهد،ت

و ارتبدا  بدا زمدان حدام      یآیاهذهناز طریق مهارت یسلش، 

 .[11]است 

 کنتدرم ه: ملد ج هدایی از محددودیت حاضدر دارای  پژوهش 

تدثییرات   یگیدری پو عددم   جلسات کوتاه تعداد جنسیت، متغیر

در مطالعدات آتدی    اسدت.  بدوده  درمانی آموزش پذیرش و تعهد

 بهبدود  بدر  تعهدد  تدوان بده ایربخشدی آمدوزش پدذیرش و     مدی 

های تحصیلی در جامعه دانشدجویان بدا مقایسده ایدرات     هیجان

سه و شدش ماهده    هاییگیریپدرمانی در دختر و پسر و انجام 

 ایدن  هدای یافتده  هدا، ودیتاین محد یرفتن نظر در پرداخت. با

 آموزش ایربخشی زمینه در را داریمعنی و مه  نتایج پژوهش

 آمدوزان داندش  های تحصدیلی هیجان بهبود بر تعهد پذیرش و

 هدای آموزش نتایج، توجه به اساس بر دهد.می به دستدختر 

 هدای تحصدیلی  هیجدان  بهبدود  در تواندد مدی  تعهدد  پذیرش و

 و مشداوران  و راهنمدای  شدود  عواقد  مؤیر و آموزان مفیددانش

 باشد. آموزانتحصیلی دانش کیفیت یارتقا جهت درمانگران

 

مبتنی بدر  آموزش پژوهش حاضر نشان داد  :گیرینتیجه

خشد  در کدالس،   ) هیجانات تحصدیلی منفدی  ، پذیرش و تعهد

اضددطراب در کددالس، شددرم در کددالس، ناامیدددی در کددالس،   

ب از یدادییری،  خستگی در کالس، خش  از یدادییری، اضدطرا  

 (شرم از یادییری، ناامیدی از یادییری و خستگی از یدادییری 

یدر  ایدن خدود مشداهده    ،در واقدع  آمدوزان را کداهش داد.  دانش

یعنی خودی که با است شده  یسازمفهومبرای خود  ینیگزیجا

. شدود مدی تعرید    افکار، احساسات، خاطرات و احساسات بدنی

ای در نظدر  که به عنوان زمینها دارد رای این مزیت خود زمینه

کدده در آن محتددوای هشددیاری تهدیدکننددده  شددودمددییرفتدده 

آموز بده ایدن در    هدف این است که دانش ،باشد. در کلنمی

 شدود توصیه می برسد که خود را از تجربیات درونی جدا ببیند.

مداخالت مبتنی بر پذیرش و تعهد به جای درس زبان و تفکدر  

 یآیاهذهنها بتوانند با ش داده شود تا آنآموزان آموزبه دانش

 های تحصیلی خود را کاهش دهند.اضطراب و هیجان

 

 تعارض منافع
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یونده تعدارم مدادی و معندوی بدا هدیچ       نویسندیان هدیچ 

 اند.سازمانی نداشته
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Introduction: Acceptance and commitment therapy has a positive effect on improving emotional 

components and increasing the quality of life in students. This study aimed to determine the 

effectiveness of acceptance and commitment training on academic emotions in high school female 

students. 

Materials and Methods: This is a quasi-experimental study with a pre-test, post-test, and control 

group. The statistical population of the present study consisted of all high school female students in 

the 4th district schools of Mashhad in the academic year of 2018-2019. To select the sample, the 

multi-stage cluster random sampling method was used, and two classes (with a total of 40 people) 

were randomly assigned to experimental and control groups. For the experimental group, eight 90-

minute sessions of acceptance and commitment training were performed, and the control group did 

not receive any training. The academic achievement emotions questionnaire of Pekran was used to 

collect data; then, the multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test, independent t-test, and 

chi-square test were used to analyze the data. 

Results: Mean and standard deviation in the pre-test (post-test) of the experimental group for the 

studied components in class were as following anger: 19.03±6.04 (17.31±6.18), anxiety: 33.04±8.98 

(31.12±10.80), shame: 27.77±7.52 (24.68±8.81), disappointment: 20.53±7.76 (18.96±8.04), and 

fatigue: 28.86±9.90 (25.69±9.07); no significant change was observed in the control group. The 

results showed that the effect of acceptance and commitment-based education on students' academic 

excitement was statistically significant (p<0.001), compared with the control group. 

Conclusion: Considering the reduction effectiveness of acceptance and commitment education on 

negative academic emotions, it is recommended to be used in educating students. 

Keywords: Education Based on Acceptance and Commitment Therapy, Academic Excitement, 

Female Students 
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