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 Background and Purpose: Academic procrastination is one of the behavioral problems that has 

affected the academic life of most students. People who are procrastinated deny their position and 

task at the moment and are unaware of what to do. Therefore, the present study aimed to investigate 

the effect of mindfulness training on academic procrastination in two groups of students with high 

and low test anxiety 

Method: In this study, a pretest-posttest design with two control and two experimental groups were 

used. The statistical population of the study included all sixth grade primary school students in Sari 

city who were studying the academic year of 2017-2018. Sample size consisted of 60 students from 

the mentioned papulation who were selected by cluster random sampling method and assigned in two 

control and experimental groups with high test anxiety students (n=30) and two control and 

experimental groups for low test anxiety students (n=30). The experimental groups received eight 

sessions of mindfulness intervention. Solomon's academic procrastination questionnaire (1984) and 

Spielberg test anxiety inventory (1970) were used for data collection. Data analysis was performed 

using covariance analysis. 

Results: The findings of this study showed that mindfulness training was effective in high anxiety 

students (P = 0.01 and P <0.01) but had no effect in low anxiety students (P <0.5 and P = 0.5). F). 

There was also a significant difference in the effectiveness of mindfulness training on academic 

procrastination in students with high anxiety and low anxiety (F = 0.1 and P = 0.1). 

Conclusion: According to the findings, it can be concluded that test anxiety as a moderating variable 

in students' success is effective on the effect of mindfulness training on academic procrastination. 

Therefore, to reduce students' academic procrastination through mindfulness training, it is necessary 

to pay attention to the component of student test anxiety. 

According to the findings, it is concluded that test anxiety is effective on the effectiveness of 

mindfulness education on students' academic procrastination; therefore, in order to reduce students 

'academic procrastination through mindfulness training, it is necessary to pay attention to the 

component of students' test anxiety. 
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مقاله پژوهشی

 آموزان با اضطراب امتحان بالا و پاییندانشکاری تحصیلی در دو گروه آگاهی بر اهمالتأثیر آموزش ذهن
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 74/17/96دریافت شده: 

 15/03/92پذیرفته شده: 

 70/17/99منتشر شده: 

ت تأثیر آموزان و دانشجویان را تحدانش بیشتر کاری تحصیلی از جمله مشکلات رفتاری است که زندگی تحصیلیاهمال زمینه و هدف: 

. نیستند آگاه ،کنند و نسبت به کاری که باید انجام دهندرا در لحظه حال انکار می خود موقعیت و تکلیفکار اهمالافراد قرار داده است. 

متحان آموزان با اضطراب اکاری تحصیلی در دو گروه دانشآگاهی بر اهمالپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ذهن بدین ترتیب

 بالا و پایین انجام شده است.

 آزمون با دو گروه گواه و دو گروه آزمایش استفاده شده است. جامعهپس -آزمونپیش با طرحی آزمایشدر این پژوهش از روش  روش:

مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه  1396آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان ساری بود که در سال دانش آماری پژوهش شامل تمامی

ی، صورت تصادف انتخاب شده و به ایگیری تصادفی خوشهبود که به روش نمونهاز جامعه مذکور کار آموزان اهمالدانشاز نفر  60شامل 

نفر  15های گواه )نفر در گروه 30 نفر گروه اضطراب امتحان پایین( و 15نفر گروه اضطراب امتحان بالا و  15های آزمایش )نفر در گروه 30

 به صورتآگاهی را ذهنشیوه مداخله  های آزمایشاند. گروهجایدهی شده امتحان پایین(نفر گروه اضطراب  15گروه اضطراب امتحان بالا و 

( و 1994کاری تحصیلی سولومون )اهمال هایپرسشنامه ها در این مطالعه ازآوری دادهدریافت کردند. برای جمع ایدقیقه 45 هشت جلسه

 ها نیز با روش آماری تحلیل کوواریانس انجام شد. استفاده شد و تحلیل داده( 1920اضطراب امتحان اسپیلبرگر )

( ولی P<001/0و  F=69/997آموزان با اضطراب بالا مؤثر بوده )آگاهی در دانشکه آموزش ذهناین پژوهش نشان داد  هاییافته ها:یافته

آگاهی بر داری در اثربخشی آموزش ذهنهمچنین تفاوت معنا .(F=19/0و  P>62/0آموزان با اضطراب پایین تأثیری نداشته است )در دانش

 (. F=93/213و  P<001/0آموزان با اضطراب بالا و اضطراب پایین وجود دارد )کاری تحصیلی دانشاهمال

کاری اهی بر اهمالآگآموزش ذهنمیزان اثربخش بودن شود که اضطراب امتحان در گیری میها چنین نتیجهبا توجه به یافته گیری:نتیجه

ت آگاهی، لازم اسآموزان از طریق آموزش ذهنکاری تحصیلی دانشبنابراین برای کاهش میزان اهمال است؛مؤثر  آموزان،دانش تحصیلی

 آموزان نیز توجه شود.مؤلفه اضطراب امتحان دانش هب
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 مقدمه
آموزشااای و پیشااارفت تحصااایلی ریزی از مساااامل مهم در حوزه برنامه

، شناختی است. یکی از این ابعادآموزان ابتدایی، توجه به ابعاد رواندانش

اساات های آموزشاای اساات که رفتاری متداول در محی  "1کاریاهمال"

ها نفر را تحت تأثیر کاری از جمله مواردی اسااات که میلیون(. اهماال1)

 میشهه که تقریبا  شود گیری محسوب میقرار داده و از مشاکلات گریبان

در واقع به ین سااازه . ا(7)گذارد بر کارایی و بهزیسااتی افراد اثر سااو  می

موکول کردن کارها اشااااره دارد که در بسااایاری از افراد وجود و آینده 

تااأخیر بااه دارد و شااایور فراوانی در جوامع مختلف دارد. این عااادت بااا 

این . پژوهشااگران بر (3)توأم اساات  هایا مساالولیت هاانجام کارانداختن 

کاری یک نور تمایل ذاتی انساااانی اسااات که از طریق باورند که اهمال

تواند پیامدهای مماانعت از پیشااارفت و عدم دساااترسااای به اهداف، می

( بیان 5. اساااتیل )(4)ناپذیری به همراه داشاااته باشاااد نامطلوب و جبران

 ترینهای متنوعی دارد که یکی از رایجکاری شاااکلکناد کاه اهمالمی

( 6اسااات. کلاساااین، کراوچک و راجانی ) 7کاری تحصاایلیمالا، اههآن

کاری تحصیلی را یک مشکل رفتاری در به تأخیر انداختن وظایف اهمال

ها ژوهشپباید انجام شده و به اتمام برسند. کنند که و تکالیفی تعریف می

ر معضلات اصلی در بیشتکاری تحصیلی یکی از د که اهمالندهنشاان می

و بر  و در آنها بساایار شااایع بوده  (2آموزان اساات )انشدانشااجویان و د

(. یکی از 9تأثیر منفی دارد )از آنها یادگیری و موفقیت تحصیلی بسیاری 

آموزان در یادگیری و پیشرفت عوامل مهم شکست و عدم موفقیت دانش

کار سرشار از (. ذهن افراد اهمال9)است کاری تحصیلی تحصیلی، اهمال

ی است و منف ،گونه، خودانتقادینده، واکنشی، قضاوتافکار قضاوت کن

افراد پر این  ذهن برای مثال .(10)شود که مانع از فعالیت ساازنده آنها می

؟ شوداز جملاتی مانند این اسات که اگر نتوانم کارم را انجام دهم چه می

ار شود؟ اگر این کاگر دیگران واقعیت درونی من را متوجه بشوند چه می

که شاارور کنم و شااکساات تر اساات تا اینر نکنم خیالم راحترا شاارو

 شااناختی وهای روانبخورم. در این میان باید به نقش مؤثر برخی مهارت

توانند در و تنظیم هیجان اشاره کرد که می  3آگاهیهیجانی همچون ذهن

                                                           
1. Procrastination  

2. Academic procrastination 

3. Mindfulness 

های مختلف زندگی، به خصاااور در افزایش توانمنادی افراد در حوزه

 (.11) دنکنزندگی تحصیلی کمک 

آگااهی و حضاااور ذهن روشااای برای کاهش و یا از بین بردن ذهن

 و اضااطراب ،شااناختیهای روانها، پریشااانیمشااکلات زندگی، ناراحتی

آگاهی مبتنی بر اخیر در اساااتفااده از مداخلات ذهن در دهاهاسااات کاه 

 که آگاهیذهن شاااود. مشااااهده می افزایش ناگهانی ،کاهش اضاااطراب

 شناختیهای حضاور ذهن را برای ارتقای سلامت و بهزیستی روانمهارت

به این سااازه  .اسااتمسااتمر در حال گسااترش به طور دهد، آموزش می

و بدون  ،ند، در زمان کنونیمای خار، هدفمعنای توجه کردن به شااایوه

دو جریااان عمااده  .(10)داوری تعریف شاااده اسااات قضااااوت و پیش

نیز به نوعی مبتنی بر همین دو جریان آوردها آگاهی که ساااایر رویذهن

و ب(  4آگاهیند از: الف( کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهناهساااتند، عبارت

رمانی مختلف با ادغام آوردهای دروی .5آگاهیدرمانی بر ذهنشاااناخت

نی شیوه درماهای خود، سعی در ارتقای اثربخشی آگاهی در تکنیکذهن

نی درماآگاهی، شاااناختمبتنی بر ذهنی تنیدگ مانند کاهشخود دارند: 

 ، وآگاهیآگاهی، پرورش آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهنمبتنی بر ذهن

 .(17) آگاهیسازی رواب  مبتنی بر ذهنغنی

 فموقعیت و تکلی ،کنندکاری میافرادی کاه به دلیل اجتناب، اهمال

نسااابت به کاری که باید انجام دهند  ،کننددر لحظاه حال انکار میخود 

و از تعلل به عنوان مکانیزمی دفاعی برای رهایی از اضطراب  ،آگاه نیستند

ت های گذشته و هراس از شکسکردن به شاکست کنند. فکراساتفاده می

در آینده عواملی هساااتند که به اضاااطراب و نهایتا  کاهش کارآمدی فرد 

طراب در ترس و تردید در مورد کاری ناشای از اضشاود. اهمالمنجر می

فرد لطمه بزند و باعث خود  تواناد به اعتماد بهریشاااه دارد کاه می ،خود

های مهم را کنار بگذارد و در عوض راهی برای گیریشااود فرد تصاامیم

، به جای انجام تکالیففرد دهد. مثلا  فرار از اضااطراب را به فرد نشااان می

. پژوهش سولومون و راثبلوم (10)شاود های اجتماعی میسارگرم شابکه

که ترس از شکست در امتحان که یک پاسخ اضطرابی دادند ( نشاان 13)

شاود که ساطا اضطراب فرد بالا رود و در نتیجه شخ  اسات باعث می

 شود کاری تحصیلیبرای کاهش این اضاطراب ممکن است دچار اهمال

4. Mindfulness-based stress reduction (MBSR) 

5. Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) 
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ام یک تی در انجین افراد وقدر نتیجه ا تأخیر بیندازد. هتا اضاااطرابش را ب

ه به شااوند با توجه به دیدگاهی کمواجه می مشااکلی تکلیف تحصاایلی با 

انجام دادن تکلیف از این ترس دارند که کاری که  زماندیگران دارناد، 

 شونددهند مطلوب واقع نشود، به همین خاطر دچار اضطراب میانجام می

اندازند یر میبرای رهایی از این اضااطراب، تکالیف تحصاایلی را به تأخو 

ارد کار دزیرا رهایی از اضاااطراب اثر تقویتی مثبتی برای شاااخ  اهمال

موقعیتی و خصاالتی نور  دو شااامل (، اضااطراب را 15. اسااپیلبرگر )(14)

. در اضااطراب موقعیتی فرد تنها در موقعیت تهدید کننده، اساات دانسااته

 ددر حالی که در اضااطراب خصاالتی، فر ؛دهدواکنش هیجانی نشااان می

ها را تهدید کننده ارزیابی آمادگی اضطراب را دارد و تقریبا  همه موقعیت

توان گفت که اضطراب و به ویژه اضطراب امتحان به کند. بنابراین میمی

کاری تحصااایلی و به تأخیر عنوان یاک عاامال اثرگاذار در بروز اهماال

 برای در نتیجهتواند نقش داشاااته باشاااد. انداختن موفقیت تحصااایلی می

 کاری تحصااایلی ارامهکه بتوانیم راه حل اثربخشااای بر کاهش اهمالاین

رسااد، لازم اساات که اضااطراب نیز به عنوان یک عامل بدهیم، به نظر می

 گر در نظر گرفته شود.مداخله

کاری تحصیلی که شیور بسیاری های پژوهشی برای حل اهمالتلاش

ان فیروز، مکوند اسااات. بادانجام شاااده  ها دارد،در مدارس و دانشاااگاه

در پژوهشای به بررسی رابطه تنظیم هیجانی با  (16)فر حساینی و محمدی

ای نقش واساااطه و نشاااانگان افساااردگی و اضاااطراب در دانشاااجویان

 نها نشااان دادآدر مطالعه . نتایج معادلات ساااختاری ندآگاهی پرداختذهن

مساایر مسااتقیم معناداری از تنظیم هیجانی بر افسااردگی و اضااطراب که 

درصااد گزارش  63/0و  54/0ترتیب با ضااریب مساایر  هکه باساات برقرار 

شااده اساات. همچنین مساایر غیرمسااتقیم معناداری نیز از تنظیم هیجانی بر 

درصد  14/0آگاهی با ضریب مسیر افساردگی و اضطراب به واسطه ذهن

نیز در ( 12جهاانگیرلو، احمادیان و ساااهرابی ) . رساااتمی،اساااتبرقرار 

 ، وکاریپذیری شااناختی و اهمالکه بین انعطاف نتیجه گرفتندپژوهشاای 

. همبساااتگی منفی وجود دارد ،کاریآگااهی و اهماالهمچنین بین ذهن

اثربخشااای آموزش "( پژوهشااای بااا عنوان 19تقوایی و جهااانگیری )

های از شااایوه آگااهی بر کاهش اضاااطراب و شااادت درد ناشااایذهن

اند. نتایج این پژوهش حاکی از انجام داده "پزشاااکی در کودکاندنادان

آگاهی در کاهش اضااطراب و شاادت درد اثربخشاای مثبت آموزش ذهن

( 19هاشمی و ماهور ) .است درکودکان پزشکیهای دندانناشای از شیوه

تواند باعث آگااهی میآموزش ذهن در مطاالعاه خود نشاااان دادناد کاه

پژوهشای توس  عرب همچنین  .آموزان شاوددانش زیساتی شااد افزایش

آگاهی مبتنی بر اثربخشاای آموزش ذهن"( با عنوان 14قامنی و همکاران )

جام ان "ورزی در دانشااجویان مضااطربتمبر افزایش جر تنیدگیکاهش 

 آگاهی مبتنی بر کاهشروش ذهن آن نشاااان دادشاااده اسااات که نتایج 

 مؤثر است.  ورزیتمبر افزایش جرتنیدگی 

ساااتارپور، های توان باه پژوهشاز دیگر مطاالعاات انجاام شاااده می

 ربآگاهی آموزش ذهنمبنی بر تاأثیر مثبت  (70زاده )احمادی و صااااد 

پور، جوبنه، موسوی، زنیقاسمی؛ های افسردگی دانشجویانکاهش نشاانه

آگاهی و تنظیم هیجان با بین ذهندرباره رابطه ( 10صااادیق )و حساااینی

 به نقش (71)جایاراجا، تان و راماسامی  ؛کاری تحصیلی دانشجویانمالاه

 ؛شناختی دانشجویانکاری در سالامت روانآگاهی و اهمالذهن بینپیش

آگاهی و کاری تحصااایلی با ذهناهماال دربااره رابطاه منفی (77) بادل

رابطه منفی  مبنی بر( 73فلت، هاگبین و پیچل )؛ هشااایااری فراشاااناختی

ساااان  و ؛ و مدردیهآگااهی و خودکااری باا ذهنمعناادار بین اهماال

ر مبتنی بتنیاادگی  روش کاااهشمبنی بر نقش مؤثر ( 74لینادکومیسااات )

اره ، اشدانشاجویان تنیدگی و آگاهی بر روی افساردگی، اضاطراب،ذهن

   کرد.

کاری شاااده اسااات، اهمالقابل توجهی که انجام های با وجود تلاش

عنوان یک معضال تحصیلی باقی مانده است. در این بههمچنان ی تحصایل

تلااش دارد تا با ارامه مداخله پژوهشااای خود یعنی  پژوهشاااگرپژوهش، 

 آموزاندانش کاری تحصیلیآگاهی به حل و کاهش اهمالآموزش ذهن

بپردازد. از دیگر عواماال باادیع بودن این پژوهش، در نظر گرفتن مؤلفااه 

نابراین، بتأثیرگذار در این رابطه اساات. نوان متغیر اضااطراب امتحان به ع

 کاریآگاهی بر اهمالپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ذهن

آموزان با اضاطراب امتحان بالا و پایین انجام تحصایلی در دو گروه دانش

 پاسخ دهد: زیر شده است و تلاش دارد به سه فرضیه

آموزان با اضاااطراب بالا دانش کاری درآگاهی بر اهمالآموزش ذهن .1

 .استمؤثر 

آموزان با اضطراب پایین کاری در دانشآگاهی بر اهمالآموزش ذهن .7

 .استمؤثر 
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کاری تحصاایلی در دو گروه آگاهی بر اهمالآموزش ذهنمیزان تأثیر  .3

 تفاوت معنادار ندارد. ،آموزان با اضطراب بالا و اضطراب پاییندانش

 روش پژوهش
در این پژوهش از روش  کننردگان:طرح پژوهش و شرررکر الف( 

آزمون با دو گروه گواه آزمون اااااا پسپیش با طرح آزمایشااایپژوهش 

)اضطراب امتحان بالا و پایین( و دو گروه آزمایشی )اضطراب امتحان بالا 

آماری در این پژوهش شامل تمامی  و پایین( اساتفاده شاده اسات. جامعه

های دولتی شااهر ساااری اسااتان شااشاام دبسااتان آموزان دختر پایهدانش

مشاااغول به تحصااایل بودند. برای  1396_92مازندران بود که در ساااال 

ای ای چندمرحلهگیری تصاااادفی خوشاااهانتخااب نموناه از روش نموناه

ر دو دوم ه های دولتی دورهاساتفاده شاد. بدین صاورت که ابتدا دبساتان

مدارس یک کد اختصار  شهر ساری فهرست شدند و به هریک از ناحیه

آموزان این به دانشو سپس  مدرساه انتخاب شد 5داده شاد. از هر ناحیه 

کاری تحصیلی )سولومون و راث نفر( پرساشنامه اهمال 309مدرساه ) 10

کااه دارای نمرات یااک آموزانی در مرحلااه بعااد دانشبلوم( داده شاااد. 

کار تحصااایلی( نفر اهمال 192انحراف معیاار باالااتر از میاانگین بودناد )

 کردند و را تکمیل پرسشنامه اضطراب امتحان )اسپیلبرگر( وانتخاب شده 

 30آنهاایی کاه دارای نمرات یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بودند )

صااورت تصااادفی )که هکه دارای دو کلاس بودند( ب نفر از چهار مدرسااه

گواه در ساعی بر این شد در هر مدرسه یک گروه آزمایش و یک گروه 

کار با اضطراب امتحان نفر اهمال 15نظر گرفته شود( در گروه آزمایش )

جایدهی کار با اضاااطراب امتحان بالا( نفر اهمال 15باالاا( و گروه گواه )

تر از همچنین آناانی کاه دارای نمرات یک انحراف معیار پایینشااادناد. 

دو کلاس و نفر از پنج مدرسه که چهار مدرسه دارای  30میانگین بودند )

صورت تصادفی)که سعی بر این شد هتک کلاس بودند( را ب یک مدرسه

در هر مدرسه یک گروه آزمایش و یک گروه گواه در نظر گرفته شود( 

کار با اضاااطراب امتحان پایین( و گروه نفر اهمال 15در گروه آزمایش )

م به زجایدهی شدند. لا کار با اضطراب امتحان پایین(نفر اهمال 15گواه )

 13تا  17ها دختر بودند و دامنه سنی آنها بین همه آزمودنیذکر است که 

عبارت بودند از: جنسیت دختر،  ورود به این پژوهش هایسال بود. ملاک

ت رضااای های تعیین شااده، دارای اضااراب بالا یا پایین بر اساااس شاااخ 

رح دیاگرام ط تحصیل در پایه ششم. و در پژوهش، برای شرکت آگاهانه

 ارامه شده است. 1پژوهش حاضر در جدول 
 

 دیاگرام طرح پژوهش :1جدول 

 آزمونپس متغیر مستقل آزمونپیش نحوه انتخاب گروه ها

 1T 1X 2T )تصادفی( R کار با اضطراب بالا(آزمایش اول )اهمال

 1T - 2T )تصادفی( R کار با اضطراب بالا(گواه اول )اهمال
 1T 1X 2T )تصادفی( R کار با اضطراب پایین(آزمایش دوم )اهمال
 T2 ا T1 )تصادفی( R کار با اضطراب پایین(گواه دوم )اهمال

 

 ابزار پژوهشب( 

آزمون : (1994)  1کاری تحصااایلی ساااولومونپرساااشااانااماه اهمال .1 

( توس  سولومون و راث 1994کاری تحصایلی سولومون در سال )اهمال

ند. اکاری تحصیلی نام نهادهبلوم سااخته شده است و آن را مقیاس اهمال

مؤلفه را مورد بررسااای قرار  اسااات که ساااهگویه  72این مقیاس دارای 

 گویه اساات؛  9شااامل  ،اده شاادن برای امتحاناتدهد: مؤلفه اول، آممی

مؤلفه  اسااات؛ وگویه  11شاااامل  ،مؤلفه دوم، آماده شااادن برای تکالیف

. نحوه استگویه  9که شامل  ،ترمهای پایانساوم، آماده شدن برای مقاله

                                                           
1. Solomon's academic procrastination questionnaire 

دهندگان میزان ها به این صاااورت اسااات که پاساااخدهی به گویهپاساااخ

، «هرگز»هااای انتخاااب یکی از گزینااههر گویااه بااا  موافقاات خود را بااا

نین همچدهند. نشان می« همیشه»، و «اوقات بیشتر»، «گهگاهی»، «ندرتبه»

بااه  75، و 73، 71، 16، 15، 13، 11، 6، 4، 7 هااایدر این مقیاااس گویااه

در پژوهش ناامیاان و  (.13شاااوناد )گاذاری میصاااورت معکوس نمره

 23/0وش آلفای کرونباخ، ین پرسشنامه به راعتبار اچاری، ضریب حسین

 نسب نیز در پژوهشالدینی، توحیدی و موسوی( و تاج75به دست آمد )

 91/0پرساااشااانامه را به روش آلفای کرونباخ، اعتبار این  ضاااریبخود 



 و همکاران زادههدایا سلطانی                                                               آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایینکاری تحصیلی در دانشآگاهی بر اهمالتأثیر آموزش ذهن 

721 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

6
ره 
ما
 ش
،

4 ،
ان
ست
زم

 
13
99

 

 

برای  ضاااریب آلفای کرونباخدر این پژوهش نیز  (.76) گزارش کردناد

 دست آمد. ه ب 91/0کاری تحصیلی سولومون پرسشنامه اهمال

پرسشنامه اضطراب  (:1920) 1پرساشانامه اضاطراب امتحان اساپیلبرگر .7

صاااورت اسااات و ساااؤالات آن به گویه  70امتحان اساااپیلبرگر دارای 

شااوند. و همیشااه( مطرح می ،ای )هرگز، گاهی اوقات، اغلبچهارگزینه

 اساات. گرفتن نمره 90و حداکثر نمره  70در این پرسااشاانامه  حداقل نمره

رخلاف باست.  اضطراب امتحان بیشتر دهندهبالا در این پرساشانامه، نشاان

رگر اضطراب امتحان اسپیلب های سانتی اضطراب امتحان، پرسشنامهمقیاس

نیسااات که با عملکرد امتحان  تریمهم کناد کاه نگرانی، مؤلفاهبیاان می

است که پذیری بالهای نگرانی و هیجانتداخل کند، بلکه ترکیبی از نمره

روایی و پایایی این  درباارههاا گاذارد. پژوهشبر عملکرد امتحاان اثر می

اند. این پرسشنامه با مقیاس اضطراب امتحان بخش بودهپرسشنامه رضایت

 93/0و  97/0و دختران به ترتیب  ( در پسران1929) 7سااراساون و استوپز

اضطراب  همبساتگی دارد. همچنین همبساتگی این پرسشنامه با پرسشنامه

گزارش  22/0و  96/0حالت ا صفت در پسران و دختران به ترتیب برابر با 

و  های دخترنامه در نمونهششاده اسات. ضاریب آلفای کرونباخ این پرسا

بازآزمایی این پرساشنامه نیز  بوده اسات. ضارایب پایایی 97/0پسار بالای 

(. در این پژوهش 72گزارش شده است ) 90/0بعد از سه هفته و یک ماه 

 92/0نامه طبق روش آلفای کرونباخ، شاابرای این پرساا اعتبارنیز ضااریب 

 دست آمد. هب

پژوهش، متغیر مساااتقل که این در فرایند اجرای : ایمداخله برنامهج( 

 1ای تا دقیقه 45 هشاات جلسااهی ر ط( اساات، د79آگاهی )آموزش ذهن

آموزان به صاااورت بار در سااااعت ورزش دانشای یکسااااعات هفتاه

خلاصاه جلسااات آموزشی  .ه شادامهای آزمایش ارای برای گروهمداخله

 ( به شرح زیر است:79) 1990زین در سال -کبات طبق نظریه

 
 آگاهیشرح جلسات برنامه آموزش ذهن :2جدول 

 موضوعات مورد نظر جلسات آموزشی

 شود، توجه بدون قضاوت به افکار و احساسات.صورت خودکار انجام میهآگاهانه بر روی فعالیتی که بتمرکز ذهن سازی مشکل،برقراری ارتباط و مفهوم یکم جلسه

 جلسه دوم
دقیقه و هم  15تا  10به مدت  2تا  7 موانع موقع وارسی بدن، گوش دادن آگاهانه به صداهای محی  )در مرحلهآرامی، رویارویی با تنفرایند نشستن در  آرامی و نحوهآموزش تن

 .صورت تکلیف خانگی در هر هفته(هب

 سوم جلسه
صورت تکلیف هو ب 6تا  3های فتهدر ه) آمدن یا حفظ یک حالتآگاهانه از بدن در زمان حرکت، کشآرامی برای عضلات انجام شد. آگاهی ذهنهمانند جلسه دوم تن

 (.خانگی

 چهارم جلسه
آگاهی تنفس نتکلیف خانگی ذه ،آموزش تکنیک دم و بازدم با آرامش بدون توجه و تفکر در مورد چیز دیگر برای جلوگیری از پراکندگی ذهن یآموزش توجه به تنفس یعن

 دقیقه. 70قبل از خواب 

 .آگاهی خوردنهای فیزیکی. تکلیف: ذهنوجوی حستکنیک توجه به حرکت بدن هنگام تنفس، تمرکز بر اعضای بدن و حرکت آنها و جست روش پویش بدن یعنی آموزش پنجم جلسه

 ششم جلسه
ارج کردن به ذهن و به آسانی خآگاهی افکار یعنی آموزش توجه به ذهن، افکار منفی و مثبت، خوشایند و ناخوشایند بودن افکار، اجازه دادن به ورود افکار منفی و مثبت ذهن

 ها. تکلیف: نوشتن تجربیات منفی و مثبت روزانه بدون قضاوت.نآنها از ذهن بدون قضاوت و توجه عمیق به آ

 هفتم جلسه
آگاهی از تنفس، بدن، صدا، افکار و های ناخوشایند )مراقبه، ای متفاوت با احساسهای ناخوشایند و ایجاد رابطهتکرار شد: پذیرش تجارب و احساس 6، 5، 4آموزش جلسات 

 .دهد(هایی که طی تمرین روی میبیان دشواری

 جلسه هشتم
 وارتقای تعمیم خودآگاهی به حالت تجربه شده ، آگاهانه، تمرین آگاهی درست نشستننفس کشیدن ذهن، های عادیآگاهی در زندگی و فعالیتهای موجود در ذهنروش

 .های معمولیفعالیتدامما  در حال تغییر در 

 

های لازم برای انجاام این پژوهش ابتدا با انجام هماهنگی: روش اجراد( 

مدارس ابتدایی شهرستان فهرست  با آموزش و پرورش شاهرستان ساری،

ر رس مورد نظاای، مدگیری تصادفی خوشهاستخراج شد و با روش نمونه

با برگزاری یک  پژوهشاااگر. ساااپس ندانتخاب شاااد پژوهشبرای انجام 

                                                           
1. Spielberger Test Anxiety Questionnaire 

جلساااه توجیهی به توضااایا پژوهش و پیامدها و نتایج احتمالی آن برای 

 هایصحبت ،های منتخبآموزان پرداخت. ساپس با معلمان کلاسدانش

چگونگی اجرای ماداخلاه انجاام شاااد و ملااحظات اخلاقی بااره لاازم در

ر کنندگان برای حضاااور دپژوهش از قبیل کساااب رضاااایت شااارکت

2. Sarason & Stoops 
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شااد. و اصاال رازداری رعایت  ،پژوهش، اصاال آزادی خروج از پژوهش

 برای مرحله پژوهش هایبعاد از اراماه توضااایحاات، ابتادا پرساااشااانامه

به گروه های ای مداخله برنامه و ساااپس به ارامهاجرا شااادند آزمون پیش

ا ههمه گروهکنندگان آزمون از شرکتدر نهایت پساقدام شد.  آزمایش

دست آمده با روش های امار های بهم به ذکر است که دادهلاز گرفته شد.

توصااایفی و اساااتنبااطی ماانناد میاانگین، انحراف اساااتااندارد و تحلیل 

 کوواریانس وارسی شدند.

 هایافته
آزمون متغیرهای پس-آزمونمیاانگین و انحراف اساااتاندارد نمرات پیش

ارامه شاده است. همچنین  3 در جدولگواه پژوهش دو گروه آزمایش و 

 ویلکز برای بررسی نرمال بودن توزیع-اپیرودر این جدول نتایج آزمون ش

ین ا ها گزارش شااده اساات. با توجه به این جدول نتایجمتغیرها در گروه

ه گرفت توان نتیجمییست، بنابراین دار نبرای تمامی متغیرها معنیآزمون 

 .استکه توزیع این متغیرها نرمال 
 

 (33)تعداد:  آزمودنی با اضطراب پایین واهگآزمون در دو گروه آزمایش و پس-آزمونتوصیفی نمرات پیش های: شاخص3جدول 

 p ویلکز-شاپیرو انحراف استاندارد میانگین گروه وضعی 

 09/0 99/0 22/9 02/96 آزمایش آزمونپیش

 27/0 95/0 61/9 20/93 گواه 

 27/0 95/0 46/9 72/95 آزمایش آزمونپس

 10/0 99/0 95/9 42/94 گواه 

 

 کاری تحصیلی در گروهآگاهی بر اهمالبرای بررسی تأثیر آموزش ذهن

اهه رآموزان باا اضاااطراب امتحاان پایین از تحلیل کوواریانس یکدانش

آزمون و رگرسیون پیشاساتفاده شاد. نتایج آزمون بررسی همگنی شیب 

نشاااان داد که شااایب  گواه کاری در گروه آزمایش وآزمون اهماالپس

. نتایج (P  ،1139=(1176)F ≥ 0111)رگرساایون در هر دوگروه برابر اساات 

ها نشان آزمون لوین برای بررسای همگنی واریانس متغیر وابسته در گروه

 هایین، در گروهآموزان با اضااطراب پاکاری دانشداد که واریانس اهمال

نتااایج تحلیاال  4. در جاادول (P  ،1390=(7911)F ≥ 9710)اساااات برابر 

در  واهگمتغیری برای بررسااای تفاوت گروه آزمایش و کوواریانس تک

کاری تحصاایلی با اضااطراب پایین، آزمون متغیر اهمالآزمون با پسپیش

 گزارش شده است.

 

 کاری تحصیلی با اضطراب پاییندر اهمال گواهمتغیره برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کوواریانس تک: نتایج تحلیل ۴جدول 

 منابع تغییر مجموع مجذورات آزادیدرجه  مجذورات میانگین Fآمارۀ  P )اندازه اثر(

 آزمونپیش 60/99 1 60/99 99/70 001/0 65/0

 عضویت گروهی 29/0 1 29/0 19/0 62/0 02/0

 خطا 06/116 72 79/4   

 

کاری تحصااایلی در گروه با اهمال  Fآمااره  4باا توجاه باه جادول 

دار ا( معن62/0) ( اسات که با سطا19/0آزمون )اضاطراب پایین، در پس

 بر آگاهیتوان گفت که آموزش ذهندر نتیجاه می ؛(P>0105) یساااتن

آموزان با اضااطراب امتحان پایین کاری تحصاایلی در دانشکاهش اهمال

آگاااهی کاااهش آموزش ذهن"فرضااایااه پژوهش مبنی بر و  تاأثیر ناادارد

آموزان با اضاااطراب امتحان پایین تأثیر کاری تحصااایلی در دانشاهمال

 شود. رد می ،"دارد

آزمون پس-آزمونمایاااناگین و انحراف اساااتاااناادارد نمرات پیش

ارامه شده است.  5در جدول گواه  های پژوهش دو گروه آزمایش ومتغیر

ویلکز برای بررسااای نرمال -اپیرهمچنین در این جدول نتایج آزمون شااا

ها گزارش شده است. با توجه به این جدول بودن توزیع متغیرها در گروه

توان نتیجه مییست؛ بنابراین دار نابرای تمامی متغیرها معن این آزموننتایج 

 .استرفت که توزیع این متغیرها نرمال گ
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 (33تعداد: زمودنی با اضطراب بالا )گواه آآزمون در دو گروه آزمایش و پس-آزمونتوصیفی نمرات پیش های: شاخص5جدول 

 p ویلکز-شاپیرو انحراف استاندارد میانگین گروه وضعی 

 آزمونپیش
 09/0 96/0 39/9 42/92 آزمایش

 09/0 96/0 91/9 99/94 گواه

 آزمونپس
 06/0 94/0 35/10 90/56 آزمایش

 94/0 96/0 56/9 33/96 گواه

 

کاری تحصاایلی در آگاهی بر اهمالبرای بررساای تأثیر آموزش ذهن

راهه آموزان با اضطراب امتحان بالا از تحلیل کوواریانس یکگروه دانش

آزمون و شاد. نتایج آزمون بررسی همگنی شیب رگرسیون پیشاساتفاده 

نشاااان داد که شااایب گواه  کاری در گروه آزمایش وآزمون اهماالپس

. نتایج (P  ،5417=(7611)F ≥ 0910) رگرساایون در هر دوگروه برابر اساات

ها نشان آزمون لوین برای بررسای همگنی واریانس متغیر وابسته در گروه

ها آموزان با اضاااطراب بالا، در گروهکاری دانشمالداد کاه واریانس اه

نتااایج تحلیاال  6. در جاادول (P  ،7417=(7911)F ≥ 0910)اساااات برابر 

در واه گمتغیری برای بررسااای تفاوت گروه آزمایش و کوواریانس تک

کاری تحصااایلی با اضاااطراب بالا، آزمون متغیر اهمالآزمون با پسپیش

 گزارش شده است.

 

 کاری تحصیلی با اضطراب بالادر اهمال گواه متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و: نتایج تحلیل کوواریانس تک۶جدول 

 منابع تغییر مجموع مجذورات آزادیدرجه  مجذورات میانگین Fآمارۀ  P اندازه اثر

 آزمونپیش 09/94 1 09/94 10/19 001/0 57/0

 عضویت گروهی 13/115 1 13/115 16/76 001/0 69/0

 خطا 97/119 72 40/4   

 
کاری تحصاایلی با اضااطراب بالا، اهمال Fآماره  ،6با توجه به جدول 

و این  اسااتدار امعن 001/0( اساات که در سااطا 16/76آزمون )در پس

دهااد کااه بین دو گروه بااا اضاااطراب امتحااان بااالااا، در میزان نشاااان می

( نیز 69/0کاری تحصاایلی تفاوت معناداری وجود دارد. اندازه اثر) اهمال

آزمون پیش Fدهد این تفاوت در جامعه بزرگ اسااات. آماره نشاااان می

 001/0که در ساااطا به دسااات آمد ( 10/19کاری تحصااایلی نیز )اهمال

آزمون تأثیر معناداری بر دهد که پیشاین یافته نشاااان میاسااات.  معنادار

دهااد کااه اریااانس نشاااان میوآزمون دارد. نتااایج تحلیاال کونمرات پس

( و 55/53کاری تحصیلی )میانگین تصحیا شده گروه آزمایش در اهمال

در ساااطا  Fکه با توجه به آماره اسااات ( 36/99) گواه  میاانگین گروه

آگاهی در توان گفت که آموزش ذهندر نتیجه می دار است.امعن 001/0

آموزان با اضاااطراب امتحان بالا کاری تحصااایلی در دانشکاهش اهمال

اهش آگاهی کآموزش ذهن"در نتیجه فرضیه پژوهش مبنی بر  ؛تأثیر دارد

 ،"آموزان با اضطراب امتحان بالا تأثیر داردکاری تحصیلی در دانشاهمال

 تأیید می شود. 

 هاااینتااایج اثرتعاااملی تحلیاال کوواریااانس برای گروه 2ل در جاادو

 آزمودنی اضطراب بالا و اضطراب پایین گزارش شده است.

 

 های آزمودنی اضطراب بالا و اضطراب پاییننتایج اثرتعاملی تحلیل کوواریانس برای گروه :7جدول 

 منابع تغییر مجموع مجذورات آزادیدرجه  مجذورات میانگین Fآمارۀ  P )اندازه اثر(

 آزمونپیش 91/199 1 91/199 24/74 001/0 21/0

 عضویت گروهی*اضطراب 16/737 1 16/737 76/30 001/0 97/0

 خطا 95/471 55 62/2   
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دهد نتایج اثر تعاملی حاصاال از تحلیل کوواریانس دوراهه نشااان می

 کاری تحصاایلیاهمال آگاهی و اضااطراب برآموزش ذهنکه اثر تعاملی 

بنابراین فرضاایه سااوم  ؛(F=76/30و  P<01/0تأثیر معنادار داشااته اساات )

دهد اثر تعاملی ( نیز نشاااان می97/0) شاااود. اندازه اثرپژوهش تاأیید می

کاری تحصااایلی در جامعه آگااهی و اضاااطراب بر اهماالآموزش ذهن

ن گفت نور اضطراب یعنی بالا و پایین بود تواندر نتیجه می ؛بزرگ است

گاهی در کاهش اهمال کاری تحصیلی آموزش ذهنآآن می تواند تأثیر 

طور که در نتایج تحلیل های قبلی دیده شد را تحت تأثیر قرار دهد. همان

وده ولی بموزان با اضاااطراب پایین مؤثر نآآگاهی در دانشآموزش ذهن

ا مؤثر بوده اسااات که این نتایج تحلیل موزان باا اضاااطراب بالآدر دانش

 کند. کوواریانس دوراهه را تأیید می

 گیریبحث و نتیجه
که با عدم اسااات کاری تحصااایلی یکی از عوامل افت تحصااایلی اهمال

ساز للهتواند مسپیشاگیری و تبدیل آن به عادت، برای زندگی هر فرد می

ترین نور آن اما متداول ،های گوناگونی داردکاری جلوهبااشاااد. اهماال

ها به عنوان یکی از اسااات. امتحانات و آزمون کااری تحصااایلیاهماال

و ند هستهای اساسی زندگی مدرن، به خصور در حیطه تحصیلی بخش

به همین جهت  شاااوند.و اضاااطراب در افراد میایجااد تنیدگی موجاب 

بات وجم ،هاییهایی هستند که با انجام فعالیتشاناساان در پی روشروان

کاااهش آن را فراهم کننااد. هاادف این پژوهش بررسااای تااأثیر آموزش 

آموزان بااا کاااری تحصااایلی در دو گروه دانشآگاااهی بر اهمااالذهن

ان پژوهش به طورکلی نش این هایاضاطراب بالا و پایین بوده اسات. یافته

آموزان با اضااطراب بالا مؤثر بوده و آگاهی بر دانشداد که آموزش ذهن

آموزان با اضاااطراب پایین اثری نداشاااته اسااات و بین دو گروه در دانش

آگاهی بر اضاااطراب پایین و اضاااطراب بالا در اثربخشااای آموزش ذهن

 کاری تحصیلی، تفاوت معناداری وجود داشته است.اهمال

اری کنشاااان داد اهمال یک نتاایج تحلیل کوواریانس برای فرضااایه

ه کاهش معناداری داشت تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه،

 آگاهی تأثیر مثبتی دراست. این کاهش بدان معنی است که آموزش ذهن

آموزان با اضاطراب بالا داشااته است. کاری تحصایلی دانشکاهش اهمال

 (.74-71، 19-16، 14، 10) هانتاایج این فرضااایه با نتایج برخی پژوهش

به مبانی  زمانی کهکرد  توان این گونه تبیینها را مییافته این .همسو است

 آگاهی شاملشویم که ذهنمتوجه می بپردازیم آگاهینظری مفهوم ذهن

و ری، گهای از قبیل غیرقضاااوتی بودن، پذیرندگی، عدم واکنشویژگی

شااود به تقویت آگاهی و توجه منجر میاساات و توانایی توصاایف تجربه 

ت ارتقای شااناخ آگاهی بهبنابراین وقتی فرد از طریق آموزش ذهن (.72)

مشاااکل شاااناختی او  ،رود که از ساااوی دیگرپردازد، انتظار میخود می

 شاااناختیتوان به متغیر جمعیتکااری( کااهش یابد. همچنین می)اهماال

به عنوان عاملی دیگر در تبیین یافته و همساویی پژوهش اشااره  ،جنسایت

 نتخابهای پژوهش اکرد. در پژوهش حاضر، تنها دختران به عنوان نمونه

( 19شااااده باودنااد. هاماچانایان در پاژوهاش تقوایی و جهااانگیری )

محدود به دختران و جنس مونث بوده اساات.  پژوهشکنندگان شاارکت

ساااومین مورد، عامل مهم اضاااطراب اسااات که در این پژوهش به عنوان 

اند ههای زیادی نشان دادگر در نظر گرفته شده است. پژوهشمتغیر تعدیل

ر کاااهش اضاااطراب نقش مثباات و مؤثری آگاااهی به آموزش ذهنکاا

هااای قبلی از نقش آموزش پژوهشناتایجااه این کااه (. 12و  15)دارد

 د.نکنآگاهی در کاهش اضطراب حمایت میذهن

نتاایج تجزیاه و تحلیل کوواریانس برای فرضااایه دوم نشاااان داد که 

آموزان با اضااطراب کاری تحصاایلی دانشآگاهی بر اهمالآموزش ذهن

رسااای آزمون برای بریعنی بعد از تعدیل نمرات پیش ،نداردپاایین تاأثیر 

آموزان بااا کاااری تحصااایلی دانشآگاااهی بر اهمااالتااأثیر آموزش ذهن

اضطراب پایین، تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه مشاهده نشد. 

( 74-70، 19-16، 14، 10مانند ) هانتاایج این فرضااایاه باا برخی پژوهش

ذکور های ممساویی نتیجه این فرضیه با پژوهشدر تبیین هاسات.  همساو

های طور که قبلا اشاره شد، پژوهشتوان به موارد زیر اشاره کرد. همانمی

آگاهی در کاهش اضااطراب حمایت پیشااین از نقش مثبت آموزش ذهن

افرادی بودند که اضااطراب پژوهش  هایدر این فرضاایه، نمونه اند.کرده

الا نبوده بدر افراد نمونه اضااطرابی سااطا سااا  بنابراین، اسااای داشااتند؛ پایین

 آگاهی در کاهش آن اثر داشااته باشااد. دلیل ایناساات که آموزش ذهن

نگی، های فرهرا شاید بتوان در دیگر متغیرهای تأثیرگذار آموزهموضاور 

، های چون نداشتن پشتکارضاعف وجدان با ویژگیاختلال شاخصایتی و 

ن جسااتجو کرد و یافت. نتیجه ای ،طلبیتنبلی، عدم توجه و ضااعف قدرت

ای نیسااات که بر آگاهی تنها مؤلفهتوان گفات کاه آموزش ذهنمیکاه 
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را نیز  های دیگرتواند تأثیرگذار باشااد و باید اثراث مؤلفهکاری میاهمال

 در نظر گرفت. 

نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس برای فرضااایه ساااوم نشاااان داد که 

 های اضطراب بالاری تحصیلی بین گروهکاآگاهی بر اهمالآموزش ذهن

بنابراین، فرضاایه سوم پژوهش رد  ؛و اضاطراب پایین تفاوت معنادار دارد

-70، 19-16، 14، 10مانند )ها شود. نتایج این فرضیه با برخی پژوهشمی

نتیجه این فرضایه نشاان داده اسات که اضطراب عامل اسات. همساو ( 74

 کاری تحصااایلیآگاهی و اهمالمیاانی اثرگاذار در رابطاه آموزش ذهن

فرهن ، جنسااایت، مقطع  مانندتوان از نقش عوامل دیگر اما نمی اسااات،

و اضااطراب در این رابطه غفلت کرد. با  ،شااناختیتحصاایلی، عوامل روان

توجه به اهمیت متغیر اضاااطراب در این فرضااایه و پژوهش، در تبیین این 

آنچه که در این  اشااااره کرد. نیز توان به عامل اضاااطرابهمساااویی می

و دوم تفاوت ایجاد کرده است، متغیر سومی یکم  پژوهش بین دو فرضیه

اره طور که اشگر بوده اسات. همانبه نام اضاطراب به عنوان متغیر تعدیل

 ؛آگاهی در کاهش اضااطراب نقش مثبتی داردشااده اساات، آموزش ذهن

 آموزشرود وقتی فردی دارای اضااطراب زیاد اساات، بنابراین انتظار می

آگااهی بتواناد در کاهش این اضاااطراب کمک کند. اما زمانی که ذهن

آگاااهی بر کاااهش اضاااطراب فرد پاایین باااشاااد، از تااأثیر آموزش ذهن

فت توان چنین نتیجه گردر کل می شود.کاسته می کاری تحصایلیاهمال

ها و کاری تحصااایلی، از جمله آسااایبکاه باا توجه به مضااارات اهمال

کار اسااات و همالی فرد اروان وضاااعیت مربوط به هاایی کهناابهنجااری

هایی که در ارتباط با دیگر اشااخار و یا محی  اطراف، خود را آساایب

 آگاهی این پتانساایل را داردمبتنی بر ذهن تنیدگیدهد؛ کاهش نشااان می

ر گیهای تحصااایلی که دامنتنیدگیها و کاملی از اضاااطراب کاه دامناه

 .را پایین بیاوردورزی ببرد و سطا تعلل شود را از بینآموزان میدانش

به  مطالعهتوان باه محادود بودن هاای این پژوهش میاز محادودیات

و پاایین بودن ساااطا میزان همکاری  ،، پاایاه ابتاداییآموزان دختردانش

عمیم ر ت؛ بنابراین دآموزان با اضطراب پایین در پژوهش، اشاره کرددانش

و با  داشت هتوجباید  تحصیلی مقاطع دیگرنتایج این پژوهش به پسران یا 

از شاااود در مطااالعااات آتی احتیاااط عماال کرد. همچنین پیشااانهاااد می

د تا استفاده شو پژوهشهای کنندگان جنس مذکر به عنوان نمونهشرکت

یم. دسااات یاب پژوهشبه تبیین بهتری از نقش جنسااایت در این موضاااور 

د روراب پایین را باید مآموزان با اضطخطر همکاری پایین دانشهمچنین 

ی کیفی در راساتای تکمیل و پشتیبانی از هاپژوهشانجام  قرار داد.توجه 

ی کارآگاهی، اهمالنتایج این پژوهش در رابطه با متغیرهای آموزش ذهن

و  ،های کانونیو اضطراب در قالب مطالعات موردی، مصاحبه ،تحصایلی

هاد ده باشد. بالاخره پیشنینآتواند مورد توجه مطالعات ، میمشاهده میدانی

ن افسااردگی به عنوا تنیدگی و مانندشااناختی عوامل روانشااود دیگر می

ری از نقش تگر در نظر گرفته شااود تا به تحلیل و تبیین جامعمتغیر تعدیل

و افساااردگی در رابطه با این  تنیدگی،عوامل مخرب از قبیل اضاااطراب، 

 وشااود معلمان یشاانهاد میپکار بسااته نیز در سااطا بهموضااور برساایم. 

آموزان دارای اضطراب کاری دانشبرای کاهش اهمالمشاوران مدارس 

 آگاهی استفاده کنند.امتحان بالا از روش ذهن

انم  خ این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشاناسای ارشدتشرکر و قدردانی: 

در  15/7/92تاریخ  19155با کد  شناسی تربیتیزاده در رشته روانهدایا سلطانی

مجوز اجرای آن روی افراد نمونه  همچنیناست.  دانشگاه دولتی علامه طباطبایی

 601/77746/7001شهرستان ساری با شماره نامه وپرورش آموزشاز سوی اداره 

از مسلولین  وسیلهبدینصاادر شاده است.  11/9/96مورخ  409/74749/7001و 

مشاااوره که هماهنگی با کارشااناس هسااته  مخصااوصااا  وپرورشآموزشاداره 

پژوهش را انجاام دادناد و همچنین از کادر اداری و اجرای این مادارس جهات 

ر تشاااک ،مربیان مدارس و افراد نمونه که در اجرای این طرح به ما کمک کردند

 شود.و قدردانی می

 این پژوهش برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافع به دنبال نداشتهتضاد منافع: 

 .است
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