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 چکیده
آگاهی بر حافظه کاري هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر آموزش ذهن

آموزان بوده است. این تحقیق از نظر هدف و اشتیاق تحصیلی دانش
با  آزمونپس -آزمونپیشکاربردي و از نظر روش آزمایشی از نوع طرح 

ان دختر سال آموزدانشگروه کنترل است. جامعه آماري این تحقیق را کلیه 
شهر تهران در  2دوم دبیرستان رشته علوم انسانی مدارس دولتی منطقه 

تشکیل دادند؛ بدین صورت که با استفاده از روش  96-95سال تحصیلی 
یک  این منطقههاي اي از میان کلیه دبیرستانگیري تصادفی خوشهنمونه

دبیرستان (هدي) و از این دبیرستان دو کالس به تصادف انتخاب شدند. از 
نفر) و  21این دو کالس به تصادف یک کالس به عنوان گروه آزمایشی (

نفر) تعیین گردید. آزمون حافظه  20یک کالس به عنوان گروه کنترل (
بر روي هر دو و همکاران  سفردریککاري وکسلر و اشتیاق تحصیلی 

اجرا شد. ابتدا، در گروه آزمایشی، ده جلسه  آزمونپیشبه عنوان  کالس
برنامه آموزشی ذهن آگاهی آموزش داده شد؛ سپس از هر دو گروه 

ها از آزمون آماري به عمل آمد. براي تجزیه و تحلیل داده آزمونپس
 نشان داد که برنامه آموزش ذهنها تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته

ان آموزدانشقویت حافظه کاري و افزایش اشتیاق تحصیلی آگاهی بر ت
نسبت به گروه کنترل تأثیر گذاشته است. با این حال، تفاوت معناداري بین 

اگاهی دیده  حافظه کاري و اشتیاق تحصیلی از نظر اثربخشی آموزش ذهن
توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش ذهن آگاهی بر نشد، بنابراین می

 ان تأثیر معناداري دارد.آموزدانشکاري و اشتیاق تحصیلی حافظه  تقویت
 

 واژگان کلیدي
 ذهن آگاهی، حافظه کاري و اشتیاق تحصیلی.

 
 
 
 

Abstract 
The aim of this research was to determine the ef-
fect of mindfulness on working memory and aca-
demic engagement of 11th grade students in sec-
ond district of Tehran. This research followed a 
practical objectives and used experimental method 
with pre- test, post- test and control group. The 
statistical society was all female students of hu-
manities field in public school of second district in 
Tehran in 2016-2017 school year. By applying 
clustering sampling method, one high school 
(Hoda) was selected and two classes were chosen 
randomly for experimental (21) and control (20) 
groups. wechsler working memory and friedrich 
academic engagement tests were taken as pre-test 
in both classes. Mindfulness was instructed in 10 
sessions in experimental group. Afterwards, the 
post test was taken from two groups. Statistical 
Covariance analysis test was used to analysis the 
data. The result showed that mindfulness instruc-
tion has effects on working memory improvement 
and increasing academic engagement in experi-
mental group. 
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 مقدمه
رمز موفقیت یک معلم در این است که یادگیرنده را مشتاق کند 

ت دادن او در فرایند آموزش، او را به سوي یادگیري و با دخال
که اي ). یکی از مسائل عمده1385فعال سوق دهد (احمدوند، 

عالقگی تحصیلی، در برخی مدارس با آن روبرو هستند بی
ان براي کار و آموزدانشقوي در بین هاي مدرسه و نبود انگیزه

تالش علمی جدي است. در واقع یکی از دالیل افت تحصیلی، 
 نداشتن انگیزه پیشرفت است. 

عالقه زیادي را در  1مفهوم اشتیاق یا درگیري تحصیلی
اخیر به خود جلب کرده، از آن به عنوان راهی براي هاي سال

بهبود مشکالتی از جمله سطوح پایین پیشرفت تحصیلی، میزان 
خستگی تحصیلی و نرخ باالي افت تحصیلی استفاده  باالي

شده است. اشتیاق تحصیلی بیانگر ورود فعال فرد به یک 
). 2004و همکاران،  2تکلیف یا فعالیت تحصیلی است (ریو

همچنین، این مفهوم به تعامل فعال، هدفمند، منعطف، سازنده، 
اجتماعی و فیزیکی نیز اطالق هاي مستمر و متمرکز با محیط

 یادگیرنده اي که یکانرژي میزان به شود. اشتیاق تحصیلیمی
 میزان به نیز کند ومی صرف خود تحصیلی کارهاي انجام براي

 اشتیاق .شوداطالق می شده، حاصل کارایی و اثربخشی
 و جذب زمان، انرژي، عبارت از تخصیص تحصیلی

 تحصیلی شامل اشتیاق تحصیلی است. امور به عالقمندشدن
 تکالیف انجام نوشتن، مانند و کالسی تحصیلی رفتارهاي
 بلند، صداي با خواندن گروهی، تکالیف در مشارکت درسی،

 به دادن پاسخ سؤال، پرسیدن کالسی،هاي در بحث مشارکت
در  پافشاري و پایداري درسی، مطالب به توجه معلم، سواالت
 به معنادهی و دهیارزش انگیز،چالش و سخت تکالیف اتمام

 شودمی یادگیري عمیق راهبردهاي از استفاده و درسی تکالیف
اي سازه درگیري تحصیلی ).2012، 3آتلی و هورتون (گرینوود،

 مختلف شناختی، هايمؤلفه از متشکل که است بعدي چند
 چه ). اگر2006، 4کریستنسون و رشلیاست ( رفتاري و عاطفی

 است، متنوع تاحدودي آن پوشش و تعاریف در اشتیاق تحصیلی
 و بعدي چند ساختار که اندرسیده نتیجه این به پژوهشگران

 و شناختی رفتاري، هايمؤلفه مثال(آن  مختلفهاي جنبه
 مثبت رویکرد کننده منعکس تا کنندمی کار یکدیگر با ،)عاطفی
  .)2016، 5(الرشیدي، فان و نگو باشند یادگیري در انآموزدانش

                                                 
1. Academic engagment 
2. Reeve 
3. Greenwood, Horton & Utley 
4. Reschly & Christenson 
5. Alrashidi, Phan & Ngu 

 دو داراي درگیري کرد، ارایه )1998( 6فین که الگویی در
 در پایداري مانند رفتاري عاطفی است. مؤلفه رفتاري و مؤلفه
 تکالیف به دهیارزش مانند عاطفی مؤلفه و درسی تکالیف
 نقل به ؛1992نیومن، ولیج و المبورن ( است. یادگیري و درسی

 جزء جزء سه شامل را درگیري )2016 همکاران، و 7آپلتون از
 همکاران و آپلتون اند.کرده عاطفی معرفی و شناختی رفتاري،

 تحصیلی، مؤلفه چهار داراي که درگیري کنندمی ) عنوان2016(
 مؤلفه تحصیلی از شناختی است.روان رفتاري، شناختی و

 دریافت اعتبار تکالیف، براي شده صرف زمان مانند متغیرهایی
 مؤلفه منزل، تکالیف تکمیل فرد و از نظر تحصیلی درجات

 در شرکت و کالس در داوطلبانه شرکت توجه، رفتاري از
 ارزش خودتنظیمی، شناختی از مؤلفه برنامه، فوقهاي کالس

 شناختی ازمؤلفه روان و خودکاري و شخصی اهداف یادگیري،
 تشکیل همساالن و معلمان با روابط و ارتباط یا تعلق احساس

 شود.می
که براي یادگیري بسیار مهم است؛ تا جایی 8حافظه کاري

را ها آن توانیم نمراتآموزان، میبا دانستن وضعیت آن در دانش
بینی کنیم. در یک پژوهش شان پیشي تحصیلیهاسالدر 

 6تا  5ی (دبستانشیپ)، صدها کودك 2015و آلووي،  9(آلووي
و نتایج پژوهش  ندساله) در یک دوره شش ساله، بررسی شد

ان داد که کودکان داراي حافظه کاري قوي، در خواندن، نش
که کودکانی که نوشتن و ریاضی عملکرد خوبی داشتند. درحالی

در وضعیت مناسبی نبود در انجام این تکالیف  شانيکارحافظه 
بررسی  مجدداًآموزان سال بعد، این دانش 6مشکل داشتند. 

سالگی  5در ها آن توان حافظه کاري شد مشخصشدند و 
تواند نحوه عملکردشان در امتحانات خواندن و ریاضی را می

که به شما  10مدتحافظه کاري با حافظه کوتاه تعیین کند.
دهد، متفاوت کوتاه را می زمان کامکان یادآوري اطالعات در ی

کنند می آموزان از حافظه کوتاه مدت، زمانی استفادهاست. دانش
کنند و می، نگاه 18+42مثل هاي روي تخته، که به نوشته

؛ اما از کنند ادداشتدارند تا آن را یمی آن را در ذهن نگه قدرآن
اضافه کردن  مثالًگیرند؛ میحافظه کاري براي حل مسئله بهره 

 8به  2در ذهن، سپس اضافه کردن  50 داشتن نگه، 10به  40
. حافظه 60دو پاسخ و رسیدن به عدد  کردنجمعو در نهایت 

 هاست.منظور یادآوري آن پردازش اطالعات به واقع درکاري 

                                                 
6. Finn 
7. Apelton 
8. Working Memory 
9. Alloway 
10. Short-term memory 



 93      آموزانتأثیر آموزش ذهن آگاهی بر حافظه کاري و اشتیاق تحصیلی دانش :پوراسماعیل سعدي

 

 قابلی نمرات، نیبشیپحافظه کاري در  اندازه بهبهر هوش
). این یافته بسیار مهم 2015نیست (آلووي و همکاران،  اتکا

 عنوانبهدهد بهره هوشی که هنوز میاست؛ چرا که نشان 
بینی موفقیت تحصیلی استفاده ابزاري کلیدي براي پیش

شود، سنگ محک مفیدي براي سنجش موفقیت نیست. می
رغم برخورداري از بهره هوشی یک فرد ممکن است علی

متوسط، عملکرد ضعیفی در یادگیري داشته باشد. علت این 
 کرده کسب تاکنوناست که بهره هوشی، دانشی را که فرد 

ها به دلیل دانستن د. عملکرد خوب در این آزمونگیراندازه می
 سنجند.میها آن اطالعاتی است که
شناختی ـ هاي به عنوان یکی از درمان 1ذهن آگاهی

هاي مذهبی شود و ریشه در آیینرفتاري موج سوم قلمداد می
اصول ذهن  ۀشرق به ویژه بودا دارد. محققان غربی با مطالع

اند بتنی بر ذهن آگاهی را ابداع کردهمهاي آگاهی بودایی، درمان
تواند براي سالمتی افراد جوامع مختلف مفید واقع شود. که می

خاص، هدفمند، اي ذهن آگاهی به معناي توجه کردن به شیوه
حال و بدون قضاوت و پیش داوري است (سگال،  ۀدر لحظ

). ذهن آگاهی به طور ضمنی، به 2007 ،2ویلیامز و تیزدل
آگاهی، توجه و یادآوري اشاره دارد. فرد با آگاه شدن از وقایعی 

افتند کم کم خود را از اشتغال که درون و اطراف او اتفاق می
 کند. با هدایت توجه، بهذهنی و هیجانات منفی درونی رها می

د شدیدتر، فرهاي جاي تالش براي کنترل یا سرکوب هیجان
دیگر ذهن آگاهی  ۀکند که چگونه احساس کند. جنبتنظیم می

گردد؛ یادآوري است؛ این اشاره به یادآوري حوادث گذشته برنمی
بلکه به معناي یادآوري آگاه بودن و توجه کردن و برجسته 
کردن اهمیت قصد و هدف در تمرین ذهن آگاهی است 

 ).2003، 3(سینگ، والر، ادکینز و مایرز
آگاهی با ترغیب افراد به  رسد آموزش ذهنبه نظر می

تمرین مکرر توجه متمرکز روي مسئله مورد نظر و آگاهی 
چنین ذهن افراد، پاسخ فرد به  قصدمندانه روي موضوع و هم

آمیز را از حالت اتوماتیک به وضعیت تعارضهاي موقعیت
). آموزش 2004، 4کند (ماركهشیارانه و مناسب تبدیل می

هاي تلزم یادگیري فراشناختی و استراتژيآگاهی مس ذهن
رفتاري جدید براي متمرکز شدن روي روابط بین فردي و 
جلوگیري از ایجاد تعارضات بین فردي است و باعث گسترش 

شود. در این راستا، افکار جدید و کاهش اتفاقات ناخوشایند می
                                                 
1. Mindfulness 
2. Segal, William & Teasdale 
3. Singh, Wahler, Adkins & Mayers 
4. Mark  

 دهند که ذهن) توضیح می2007سگال، ویلیامز و تیزدل (
آمیز، به  تعارضهاي شود فرد در موقعیتمی آگاهی موجب

ناکارآمد، به اي جاي درگیر شدن با تعبیر و تفسیرهاي چرخه
بسط و توسعه فضاهاي هشیاري و آگاهی درونی مبادرت 

وسوي هشیاري خویش را از افکار اتوماتیک و ورزیده و سمت
جدیدي از زندگی در حال گذر معطوف کند. هاي منفی به جنبه

کند که کاربست فنون ) بیان می2004( 5ن اساس شوارتزبر همی
ساز برانگیز، زمینهدشوار و چالشهاي آگاهی در موقعیت ذهن

همراه شدن هشیاري با جریانات ذهن و اتفاقات زندگی شده و 
شود که و جریاناتی از زندگی معطوف میها توجه فرد به مؤلفه

پیرامونی  موجب بسط هشیاري در تجربه بالواسط تغییرات
برانگیز را تغییر زندگی گردیده و ارزیابی فرد از موضوعات چالش

) نشان داده 2006( 6دهد. در همین راستا مطالعه کاناريمی
برانگیز بین فردي، هجوم افکار چالشهاي است که در موقعیت

وارهاي  و هیجانات به فضاي ذهنی و فعال شدن طرح
آگاهی را در  نون ذهناتوماتیک زیرقشري، امکان کاربست ف

 اضطراري را از فرد بازستانده و اثربخشیهاي چنین موقعیت
دهد. طی تحقیقی که را در حل تعارضات کاهش میها آن

) انجام یافت نیز نتایج نشان 2012( 7توسط دلوزوسکا و کیربی
آگاهی و خودتنظیمی به ایجاد  داد که تمرکز روي تمرین ذهن

دگی شخصی و شغلی منجر پذیري شخصی در زنانعطاف
پذیري نیز به بهبود روابط بین فردي و شود که این انعطافمی

 گردد.کاهش تعارضات منتهی می
با توجه به آنچه بیان شد و اهمیت موضوع اشتیاق 

ان در این آموزدانشتحصیلی و حافظه کاري و مشکالتی که 
آموزش دو حوزه دارند، در این تحقیق به دنبال آن بودیم که آیا 

تواند بر تقویت حافظه کاري و افزایش اشتیاق آگاهی می ذهن
 ان اثرگذار باشد.آموزدانشتحصیلی 

 

 روش پژوهش 
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از لحاظ روش آزمایشی 

با گروه کنترل  آزمونپس -آزمونپیشاست که در آن از طرح 
استفاده شده است. دیاگرام این طرح در جدول زیر ارائه شده 

 است:
 
 
 

                                                 
5. Schwartz  
6. Canary  
7. Dluzewska & Kirby  
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نحوه  هاگروه
متغیر  آزمونپیش انتخاب

 آزمونپس مستقل
 R T1 X T2 آزمایش
 R T1 -- T2 کنترل
 

ان دختر سال آموزدانشجامعه آماري این تحقیق را کلیه 
شهر  2دولتی منطقه دوم دبیرستان رشته علوم انسانی مدارس 

تشکیل داد. با استفاده از روش  96-95تهران در سال تحصیلی 
این هاي از میان کلیه دبیرستاناي گیري تصادفی خوشهنمونه

منطقه یک دبیرستان (هدي) و از این دبیرستان دو کالس به 
تصادف انتخاب شد. از این دو کالس به تصادف یک کالس 

نفر) و یک کالس به عنوان گروه  21به عنوان گروه آزمایشی (
گیري که در این نفر) تعیین گردید. ابزارهاي اندازه 20کنترل (

 اند از:استفاده شد عبارتها آن پژوهش از
 

و  1سوسیله فردریکاین مقیاس به :مقیاس اشتیاق تحصیلی
گویه است که این  15ساخته شده و داراي  )2004(همکاران 

مقیاس اشتیاق رفتاري، اشتیاق عاطفی و ها سه خردهگویه
ها داراي سنجند. پاسخ هر کدام از گویهاشتیاق شناختی را می

را  »در تمام اوقات«تا  »هرگز«است که از  5نمرات یک تا 
شود. طراحان مقیاس، ضریب پایایی این مقیاس را شامل می

) 1392در پژوهش طالبی و همکاران (اند. دهکرگزارش  86/0
با تحلیل عاملی و تاییدي مطلوب  نامهاین پرسشسازه روایی 

و براي سه  79/0نباخ اروش آلفاي کرو پایایی کل به ارزیابی شد
 به دست آمد. 79/0و  86/0، 77/0مقیاس آن به ترتیب خرده

براي آزمون عددي وکسلر کودکان و نوجوانان: خرده
آزمون حافظه عددي آزمون سنجش حافظه کاري از خرده

هوشی وکسلر کودکان و نوجوانان استفاده شد. مقیاس هوش 
اي، یک آزمون وکسلر براي کودکان و نوجوانان، تا اندازه

دهنده  گذاري آن بر حسب موفقیت آزمونتحلیلی بوده و نمره
 16تا  6پذیرد. این آزمون براي کودکان و نوجوان صورت می

آزمون دارد که خرده 12شود. این آزمون داراي سال استفاده می
بهر ارائه شود و سه نمره هوشبه صورت فردي اجرا می

. 3بهر غیرکالمی؛ . هوش2بهر کالمی؛ . هوش1دهد: می
آزمون به ترتیب بهر کلی. ضریب اعتبار و پایائی این خردههوش

 .)1394/. بوده است (گنجی، 87/. و 85
کنندگان گروه آزمایش، پس از انتخاب نمونه، براي شرکت

آگاهی (هر هفته یک جلسه یک  ده جلسه برنامه آموزش ذهن
کنندگان گروه کنترل هیچ گونه ساعته) تربیت داده شد و شرکت

                                                 
1 .Fredricks 

آموزشی دریافت نکردند و به روال عادي خود ادامه دادند. 
 :آگاهی به شرح ذیل است خالصه جلسات آموزشی ذهن

 
 این در آرامی:جلسه اول، معرفی برنامه و آموزش تن

 آموزان بهجلسه، پس از برقراري آشنایی ارتباط و با دانش
 و روند کردن ایشان با آشنا و آگاهیذهن برنامه آموزش معرفی
 درباره لزوم انجام تکالیف آموزش پرداخته شده؛ سپس ساختار
 پاسخ آموزش زمینه درها آن ابهامات و سواالت به و شد تاکید
در  آغاز آماده ذهنی از لحاظ مرجع وسیله بدین و شد داده

 .شدآرامی آموزش تن
 به دادن آرامش و آرامی (تنشجلسه، درباره تن همین در

 تحت باید که عضالتی و آرامیتن در نشستن نحوه عضالت)،
 آرامیتن سپس شد و داده توضیحاتی قرار بگیرند، آرامیتن

 شد.  اجرا بسته چشمان با بدن عضالت از چهارده گروهبراي 
 

 مسئله تشریح و توضیح با خودکار: هدایت دوم، جلسه
زیر  کارهاي و آموزش مثال، ذکر طریق از خودکار) هدایت(

 :شد انجام
 

 تکنیک :بدن وارسی تمرین ،آگاهانهذهن خوردن تمرین
 بر تنفس. تمرکز هنگام سینه قفسه و شکم حرکت به توجه
 اعضاء تمام از عمدي آگاهی جهتها آن حرکات و بدن اعضاء
پوست.  و دهان ها،گوش ها،چشم ها، پاها،دست قبیل از بدن

 صداهاي به دادن گوش طریق از شنوایی حس جستجوي
 به دادن گوش و دهندهپاي آموزش صداي مخصوصاً اطراف
تنفس  صداي به دقیق توجه و دهنده آموزش انگشت صداي
 و بویایی حس جستجوي دیگر. چیز به توجه بدون خویش
 .شیرینی چشیدن و بویدن طریق از چشایی

 
 جلسه تکالیف ارزیابی و بررسی موانع: با مقابله سوم، جلسه

 و افکار کار. تمرین اساس عنوان به تمرین بر قبل. تاکید
 نشستن خوشایند. تمرین وقایع از احساسات. آگاهی

 تکالیف. ثبت فرم با همراه منزل تکلیف آگاهانه. ارائهذهن
 
هفته  تکالیف ارزیابی آگاهانه:ذهن تنفس چهارم، جلسه

 آگاهی( آگاهانه نشستن شنیدن و تمرین و دیدن گذشته. تمرین
جلسه،  این در تنفس؛ آگاهیذهن . تمرین)بدن به نسبت
قبیل  از هاییتکنیک شد. داده آموزش تنفس به توجه تکنیک

نه  و دیگر چیز درباره تفکر بدون و آرامش همراه بازدم و دم
 شد. داده آموزش بسته چشمان با تنفس تماشاي
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شنیدن و  دیدن، تمرین حال: لحظه در بودن پنجم، جلسه
) افکار و صداها بدن، تنفس، به آگاهی( آگاهانه نشستن تمرین
 تنفس. هنگام سینه قفسه و شکم حرکت به توجه تکنیک
 تمام از عمدي آگاهی برايها آن حرکات و بدن اعضاء بر تمرکز
 و دهان ها،گوش ها،چشم ها، پاها،دست قبیل از بدن اعضاء

 به دادن گوش طریق از شنوایی حس جستجوي پوست.
 گوش و دهنده پاي آموزش صداي به ویژه اطراف صداهاي

 صداي به دقیق توجه و دهنده آموزش انگشت صداي به دادن
 بویایی حس جستجوي دیگر چیز به توجه بدون تنفس خویش

  .شیرینی چشیدن و بویدن طریق از چشایی و
 

 نشستن تمرین ماندن: ششم، پذیرفتن/ اجازه جلسه
 معرفی و افکار صداها، بدن، تنفس، نسبت به آگاهی( آگاهانه
 و بدن روي آن تاثیر به و توجه تمرین حین در مشکل یک

 فرم توزیع و منزل تکالیف تنفس. ارائه . تمرین)آن به واکنش
 تکلیف. ثبت

 
آگاهانه  تمرین نشستن نیستند: واقعیت هفتم، افکار جلسه

 به توجه با همراه افکار صداها، بدن، به تنفس، نسبت آگاهی(
 از استفاده درباره . توضیح)مشکالت هنگام ارائه هاواکنش
 افکار. گذراندن نظر از پیش اول گام عنوان به تنفس
 
 خودم از نحو بهترین به توانممی چگونه هشتم، جلسه
 تنفس، به نسبت آگاهی(آگاهانه  نشستن تمرین کنم؟ مراقبت

 هنگام ارائه هاواکنش به توجه با همراه افکار صداها، بدن،
 ماهرانه. و خوشایند کارهاي از فهرستی . ایجاد)مشکالت

 
 توجه کردن متمرکز افکار: آگاهیذهن جلسه نهم، آموزش

 به شدن متمرکز طریق از دیگر چیز درباره تفکر بدون ذهن، به
 .برگه یک روي ضربدر عالمت یک یا ذهنی یک نقطه
 است: شده آموخته تاکنون چه آن از دهم، استفاده جلسه
 برگه آموزش. توزیع دوره کل بدن. مرور وارسی تمرین

 اینکه درباره آموزش. بحث به راجع نظر مراجع درباره نظرسنجی
 حفظ اند،گرفته فرا هاي گذشتهدرهفته که را آنچه هر چگونه
 کنند.

در بخش آمار توصیفی از ها براي تجزیه و تحلیل داده
میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش 

 تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد. 
 

 نتایج تحقیق
 

ان در آموزدانشتوصیفی مربوط به حافظه کاري هاي آماره .1جدول 
 آزمونپیش

 انحراف استاندار میانگین تعداد گروه
 2,97 9,25 21 آزمایش
 2,98 9,27 20 کنترل

ان در آموزدانشتوصیفی مربوط به اشتیاق تحصیلی هاي آماره .2جدول 
 آزمونپیش

 انحراف استاندار میانگین تعداد گروه
 6,7 17,99 21 آزمایش
 6,6 17,96 20 کنترل
 

براي آزمون فرضیه، از تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده 
شد. تجزیه و تحلیل کواریانس یک روش آماري است که به 

رود. به این ها به کار میاولیه آزمودنیهاي منظور تعدیل تفاوت
تغییر  آزمون به عنوان همصورت که هریک از نمرات در پیش

در تجزیه و تحلیل شود. آزمون به کار برده میدر نمرات پس
(مانند همگنی شیب ها کواریانس، رعایت برخی مفروضه

واریانس، وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر 
خطا) الزامی است. در این هاي وابسته و همگنی واریانس

پرداخته شد و سپس ها پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفروضه
برقرار بودند (همگنی شیب خط ها از آنجایی که این مفروضه

) و وجود رابطه خطی بین (P≥./05 , F=2.65رگرسیون: 
متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته با توجه به موازي بودن 

خطا: هاي خطوط رگرسیون و همگنی واریانسهاي شیب
P≥./05 , F=3.65)( تجزیه و تحلیل  نیز برقرار بود. از

کواریانس به منظور مقایسه حافظه کاري و اشتیاق تحصیلی در 
استفاده شدکه نتایج  آزمونپسآزمایش و کنترل در هاي گروه

 آن در جدول زیر ارائه شده است.
P( 3با توجه به نتایج جدول  0/01 , f=131.22 پس ،(

رل ، تفاوت بین گروه آزمایش و کنتآزمونپیشاز تعدیل نمرات 
/. معنادار است. بنابراین فرضیه پژوهش 01در سطح آلفاي 

مبنی بر تأثیر آموزش برنامه ذهن آگاهی بر حافظه کاري 
نظر میزان  ان و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل ازآموزدانش

 مورد تأیید قرار گرفت. آزمونپسحافظه کاري در 
 P ,141.24  01/.( 4با توجه به نتایج جدول 

F( تفاوت بین گروه آزمونپیش، پس از تعدیل نمرات ،
 /. معنادار است.01آزمایش و کنترل در سطح آلفاي 
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بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش برنامه 
ان و تفاوت بین آموزدانشاشتیاق تحصیلی  ذهن آگاهی بر

گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان اشتیاق تحصیلی در 
 شود.تأیید می آزمونپس

نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش 
ان آموزدانشذهن آگاهی بر حافظه کاري و اشتیاق تحصیلی 

تفاوت معناداري را ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر، اگرچه 
تأثیرگذار بوده است؛ ولی این اثرگذاري ها آن بر هر دوي

 متفاوت نبوده است.
 

 گیري و بحثنتیجه
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنامه 
ذهن آگاهی بر تقویت حافظه کاري و اشتیاق تحصیلی 

ان دختر سال دوم دبیرستان بود. نتایج پژوهش آموزدانش
تعدیل شده گروه آزمایش و هاي نشان داد که بین میانگین

از نظر حافظه کاري و اشتیاق تحصیلی  آزمونپسکنترل در 
معناداري وجود دارد. به این معنا که آموزش ذهن تفاوت 

آگاهی باعث تقویت حافظه کاري و نیز افزایش اشتیاق 
ان در گروه آزمایش نسبت به گروه آموزدانشتحصیلی 

و ها پژوهش حاضر با نظریههاي کنترل شده است. یافته

) و 2010)، دان (2008( 2)، هنریچ2007( 1بروانهاي یافته
  ) همسو است.2010( 3و هولکام

شمار اشتیاق تحصیلی براي بهبود با وجود مزایاي بی
مربوط به هاي ان در فعالیتآموزدانشعملکرد تحصیلی، برخی 
 اشتیاقمقابل  ۀنقطکنند؛ در نتیجه یادگیري شرکت نمی

، 5تحصیل ، ترك4گیريکناره نداشتن، تحصیلی، اشتیاق
است.  8میلیو بی 7بیگانگی ، احساس6فرسودگی تحصیلی

تفاوتی که بر تالش نکردن و نداشتن یا بینداشتن اشتیاق 
 گذاريسرمایه انآموزدانش شودمی باعث ،مداومت اشاره دارد

فین، (ندهند  انجام خود درسی تکالیف را براي کافی و الزم
حساس ا و غمگینی خستگی، قبیل از منفی هیجانات و) 1998

 . کسالت را تجربه نمایند
 همانان آموزدانش) بر این باور است که 2003( 9کارلسون

کنند، می پیشرفتگونه که از ابتدایی به مقطع راهنمایی 
برخی شود. یشتر میاشان هم بگیري) تحصیلیرغبتی (کنارهبی

                                                 
1. Brown 
2. Henrich 
3. Wang & Holcombe 
4. Withdrawal 
5. Dropout 
6. Academic burnout 
7. Alienation 
8. Disaffection. 
9. Carlson  

 آزمونپسآزمایش و کنترل در هاي تجزیه و تحلیل کواریانس براي مقایسه حافظه کاري گروه .3جدول 
 اندازه اثر سطح معناداري F میانگین مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 /.85 /.0001 80,35 976,44 2 1953,215 مدل تصحیح شده
 /.22 /.009 7,99 97,99 1 97,22 عرض از مبدأ
 /.491 /.0001 27,11 325,44 1 325,44 حافظه کاري

 /.83 /.0001 131,22 1598,99 1 1598,99 گروه
    12,15 38 328,43 خطا
     41 39947,000 کل

     40 2282,356 کل تصحیح شده
 آزمونآزمایش و کنترل در پسهاي تجزیه و تحلیل کواریانس براي مقایسه اشتیاق تحصیلی گروه .4جدول 

 اندازه اثر سطح معناداري F میانگین مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات
 /.87 /.0001 90,35 1116,44 2 2153,215 مدل تصحیح شده

 /.24 /.009 8,99 107,99 1 107,22 عرض از مبدأ
 /.591 /.0001 29,11 425,44 1 425,44 اشتیاق تحصیلی

 /.87 /.0001 141,24 1598,99 1 1598,99 گروه
    13,15 38 428,43 خطا
     41 49947,000 کل

     40 3282,356 کل تصحیح شده
 آزمونبا کنترل اثر پیشها تجزیه و تحلیل کواریانس تک متغیره تفاوت گروه. 5جدول 

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات متغیرها
 /.111 80,35 976,44 1 1953,215 حافظه کاري

 /.118 90,35 1116,44 1 2153,215 اشتیاق تحصیلی
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 درصد 25ان آموزدانشاین اشتیاق نداشتن تحصیلی را در بین 
به  ؛2007، 2مینتز -(یازيدرصد  40 ) و برخی2003، 1(ویلمز

بیش از و حتی تا  )2012، 3کالسکی نقل از فردریکس و مک
؛ به نقل از 2000درصد (به عنوان مثال کاتران و انیس،  66

 اشتیاق نداشتنهاي نشانهکه  اند) برآورد کرده2008، 4هنریچ
تالش و  نکردن، بسیار سخت یتفاوت(به عنوان مثال، بی

وضعیت اشتیاق درباره  دهند.از خود نشان می )یتوجهبی
آموزان ایرانی، تاکنون، آمار و اطالعات دقیقی در تحصیلی دانش

 حوزه در شده انجامهاي پژوهش دست نیست. زیرا عمده
کشور انجام شده است. اما اگر  از خارج در تحصیلی اشتیاق

 درگیر نشدن را خطر ) یکی از پیامدهاي1989( طبق نظر فین
از مجموع  ،طبق آمارآموزان بدانیم، تحصیل دانش ترك

کشورمان در  آموزي که در پایه سوم راهنماییدانش 1045874
هزار نفر در سال  169التحصیل شدند، بالغ بر فارغ 91-90سال

، به پایان دوره نرسیده و به نوعی ترك 94-93تحصیلی
) در 1386فر (. تمنائی)1394(زرافشان،  نداهتحصیل کرد

عوامل مؤثر بر افت تحصیلی روي تحقیقی که با هدف بررسی 
دانشجویان مشروط انجام داد به این نتیجه رسید که میزان 

تحصیلی بیشتر، انجام هاي انگیزش تحصیلی باال باعث فعالیت
تکالیف درسی مضاعف و در نتیجه پیشرفت تحصیلی بیشتر 

محققان زیادي به اثرات ذهن آگاهی بر افزایش تقویت  شود.می
تحصیلی اشاره کرده اند. حافظه کاري براي کاري و اشتیاق 

هاي گوناگون مدرسه یک ابزار حیاتی است؛ از انجام فعالیت
 خواندن متون و ریاضیات گرفته تا رونویسی از روي تخته

یابی در محیط مدرسه. در کالس درس، ما از کالس و جهت
خاطر  گیریم تا دستورات را بهبهره می 5حافظه کاري کالمی

. میکن کاملم، زبان بیاموزیم و تکالیف درك مطلب را بسپاری
هاي ریاضی و یادآوري با مهارت 6فضاییحافظه کاري دیداري

 ها مرتبط است. توالی الگوها، تصاویر و موقعیت
 دارد: از زبان تأثیرهاي یادگیري حافظه کاري بر تمام جنبه

ف گرفته تا ریاضیات و تاریخ و هنر. کودکی که به دلیل ضع
 بهگیرد، دبستانی نمرات پایینی میاش در پیشحافظه کاري

 خواهددر دبیرستان نیز نمرات پایینی  نیقیبهقریب  احتمال
دهد ) نشان می2009هاي یک پژوهش (آلووي، . یافتهداشت

نوجوانانی که داراي نقایصی در حافظه کاري خود هستند، تا دو 
 اشتند. سال پس از آن در مدرسه عملکرد ضعیفی د

                                                 
1. Willms  
2. Yazzie-Mintz 
3. Fredricks & McColskey 
4. Harris 
5. Verbl working meory 
6. Visual-spatial working memory 

 یافته ویادگیري افزایش  خأل ان،آموزدانشتر شدن با بزرگ
هاي یادگیري ادامه به تقال و کشمکش در موقعیتها آن
نقایص حافظه  بانیگربه دستاي که ساله 6. کودك دهندیم

کاري است، بعید است بدون مداخله بتواند به سطح همساالن 
ساله از  11و  6اي تطبیقی میان کودکان خود برسد. مطالعه

حافظه  راتیتأثکه  است دادهلحاظ نقایص حافظه کاري، نشان 
کاري، تجمعی هستند و در نتیجه با افزایش سن، یادگیري 

 ).2015همکاران، افتد (آلووي و می کمتري اتفاق
آگاهی مطالعات درباره بررسی اثرات آموزشی فنون ذهن

اثربخشی این ها آن هايمتنوعی انجام گرفته است که یافته
فنون را در تقویت حافظه و افزایش اشتیاق تحصیلی افراد تایید 

) 1982زین (توان به مطالعه کاباتاند؛ در این راستا میکرده
آگاهی در بهبود حافظه ه است ذهناشاره کرد که نشان داد

کاري و عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر است. همچنین، 
) حاکی از آن 2006مطالعه پیرو، کارلسون، آستین و فریدمن (

آگاهی قادر است از منابع کارگیري فنون ذهنهاست که ب
در فائق ها آن آموزان کاسته و بر تواناییاسترس تحصیلی دانش

 ت تحصیلی بیفزاید.آمدن بر مشکال
دهد که ) نشان می2004( 7از دیگر سو مطالعات شوارتز

تحصیلی آگاهی، قادر است منابع استرس کارگیري فنون ذهنبه
در ها آن آموزان را کاهش داده و بر اعتماد به نفسدانش

هاي مطالعه هاي یادگیري بیفزاید. یافتهمواجهه با موقعیت
دهد که به ) نیز نشان می2007سگال، ویلیامز و تیزدل (

آگاهی موجب افزایش اشتیاق و درگیري کارگیري فنون ذهن
و همکاران  8شود. همچنین هولزلتحصیلی دانشجویان می

آگاهی تغییرات هفته آموزش ذهن 8) بیان کردند که 2011(
چشمگیري را در نواحی مغزي در ارتباط با حافظه، همدلی و 

 کند.ی دارند، ایجاد میشناختاسترس که زمینه عصب
آگاهی با ایجاد تغییر در فرآیند توجه آموزش مبتنی بر ذهن

تواند الگوي پاسخ در زمینۀ باورهاي منفی را اصالح کند و می
شود نفس منجر  هاي استرس، اضطراب و عزتبه بهبود نشانه

ها نشان دادند که فنون ). بررسی2010، 10و گروس 9(گلدین
بخشی عضالنی و کاهش نگرانی، زایش آرامآگاهی در افذهن

 ).2003زین، باشد (کاباتاسترس و اضطراب موثر می
آگاهی با ترغیب افراد به  رسد آموزش ذهنبه نظر می

تمرین مکرر توجه متمرکز روي مسئله مورد نظر و آگاهی 
قصدمندانه روي موضوع و همچنین ذهن افراد، پاسخ فرد به 

                                                 
7. Schwartz 
8. Ho lzel 
9. Goldin 
10. Gross 
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را از حالت اتوماتیک به وضعیت آمیز تعارضهاي موقعیت
 ). آموزش ذهن2004کند (مارك، هشیارانه و مناسب تبدیل می

رفتاري هاي آگاهی مستلزم یادگیري فراشناختی و استراتژي
جدید براي متمرکز شدن روي روابط بین فردي و جلوگیري از 
ایجاد تعارضات بین فردي است و باعث گسترش افکار جدید و 

اخوشایند است. در این راستا سگال، ویلیامز و کاهش اتفاقات ن
شود آگاهی موجب می دهد که ذهن) توضیح می2002تیزدل (

آمیز، به جاي درگیر شدن با تعارضهاي که فرد در موقعیت
ناکارآمد، به بسط و توسعه فضاهاي اي تعبیر و تفسیرهاي چرخه

وسوي هشیاري و آگاهی درونی مبادرت ورزیده و سمت
هاي خویش را از افکار اتوماتیک و منفی به جنبه هشیاري

جدیدي از زندگی در حال گذر معطوف کند. بر همین اساس، 
کنند که کاربست فنون ) بیان می2005ناپالی، کرچ و هالی (

ساز برانگیز، زمینهدشوار و چالشهاي آگاهی در موقعیت ذهن
ردیده همراه شدن هشیاري با جریانات ذهن و اتفاقات زندگی گ

شود ها و جریاناتی از زندگی معطوف میو توجه فرد به مؤلفه
که موجب بسط هشیاري در تجربه بالواسط تغییرات پیرامونی 

برانگیز را تغییر زندگی گردیده و ارزیابی فرد از موضوعات چالش
 دهد. می

رسد که برنامه آموزش مبتنی بر در مجموع، به نظر می
قرار دادن بسیاري از ابعاد اثرگذار در ذهن آگاهی با تحت تأثیر 

حافظه کاري و اشتیاق تحصیلی، در تقویت و افزایش آن مؤثر 
شناسان و مشاوران شود که رواناست. بنابراین، پیشنهاد می

آموزان، مدارس از این برنامه براي تقویت حافظه کاري دانش
بینی ) اهمیت آن در پیش2015که به اعتقاد آلووي و آلووي (

عملکرد تحصیلی از بهره هوشی بیشتر است، استفاده کنند. از 
این تحقیق جامعه آماري آن است که هاي جمله محدودیت

ان دختر استفاده شده است؛ بنابراین به آموزدانشفقط از 
شود که در تحقیقات بعدي، محققان خود، پیشنهاد می

 د. هایی از این نوع را روي هر دو نوع جنس انجام دهنپژوهش
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