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 Background and Purpose: Students with learning disabilities are always exposed to a variety of 

psychological disorders, which can reduce their mental health and increase the risk of depression and 

anxiety in them. Therefore, present study aimed to investigate the effect of minfullness training on 

the depression and anxiety in children with learning disabilities.  

Method: This research was a quasi-experimental study with two-group pretest-posttest design. The 

sample included thirty 10-11 year-old male students with learning disabilities in Shiraz in the 

academic year of 2017-2018. They were selected by convenience sampling and then randomly 

assigned to either the experimental or control group (15 per group). Both groups completed Anxiety 

and Depression Scale (Ebesutani, 2017) at pretest and posttest stages. The experimental group 

underwent fifteen 45-min sessions of mindfulness training, while the control group recieved no 

training. Univariate ANCOVA was used to analyze the data.  

Results: Date analysis showed a significant decrease in the experiment group in terms of mean 

depression score (F=29.20 P < 0/05) and mean anxiety score (F=16.94 P < 0/05). 

Conclusion: Based on the results of the present research, it can be suggested that mindfulness 

training is an appropriate mechanism to decrease depression, anxiety, and probably other 

psychological problems in children with learning disabilities. This training increases the individual's 

attention to his/her own feelings and thoughts and as a result it can reduce stress. 
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مقاله پژوهشی

 آموزان با ناتوانی یادگیریآگاهی بر افسردگی و اضطراب دانشتأثیرآموزش ذهن
 

 2، سوسن جباری1*نجیمه قربانی
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایرانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانکارشناسی ارشد روان. 6

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایرانانشکده رواندشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانگروه استادیار . 2

 

 مشخصات مقاله
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 80/80/99دریافت شده: 

 26/89/99پذیرفته شده: 

 06/81/99منتشر شده: 

شناختی هستند که این مشکلات در نتیجه موجب آموزان با ناتوانی یادگیری همواره در معرض انواع اختلالات رواندانش زمینه و هدف: 

دهد. بدین ترتیب این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شود و خطر بروز افسردگی و اضطراب را در آنها افزایش میکاهش سلامت روان آنها می

 آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. آگاهی بر افسردگی و اضطراب دانشآموزش ذهن

نفر از  08آزمون استفاده شد. نمونه مورد مطالعه شامل آزمون و پسگروهی پیشآزمایشی و از طرح دوروش این پژوهش نیمه روش:

گیری در بودند که به شیوه نمونه 91-99سال شهر شیراز در سال تحصیلی  66تا  68آموزان پسر مبتلا به ناتوانی یادگیری در دامنه سنی دانش

آزمون آموز در هر گروه(. هر دو گروه در مراحل پیشدانش 61دسترس انتخاب، و در دو گروه آزمایش و گواه به تصادف جایدهی شدند )

         ارزیابی قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، مداخله  ( مورد2869آزمون با پرسشنامه افسردگی و اضطراب ابسیوتانی و همکاران )و پس

ای دریافت کردند، در حالی که به گروه گواه، آموزشی ارائه نشد. در این پژوهش از روش آماری دقیقه 51جلسه  61آگاهی را در ذهن

 ها استفاده شد. متغیره برای تجزیه و تحلیل دادهتحلیل کواریانس تک

( در P  ،95/61=F<81/8( و اضطراب ) P  ،28/29 =F <81/8افسردگی ) هایها نشان داد که میانگین مقیاسدهنتایج تحلیل دا ها:یافته

 گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته است.  

و  آگاهی، راهکار مناسبی برای کاهش افسردگی و اضطرابتوان گفت که آموزش ذهنبا توجه به نتایج پژوهش حاضر می گیری:نتیجه

آموزان با ناتوانی یادگیری است. این نوع آموزش باعث افزایش آگاهی و توجه افراد نسبت به شناختی دانشاحتملًا دیگر مشکلات روان

 دهد.  احساسات و افکار خود شده، و در نتیجه سطح تنش و تنیدگی را در آنها کاهش می
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 مقدمه
پیش روی معلمان در مدارس، مواجهه با نیازهای  هاییکی از کشااااکش

آموزانی هستند که آموزان است. در هر کلاس درس، دانشمتفاوت دانش

تشاااخیا داده   6در یاادگیری مشاااکال دارند و دارای ناتوانی یادگیری

رد شناختی ناشی از کارکشاوند. ناتوانی یادگیری، یک اختلال عصابمی

. (6)هد دنامناسااب مغز اساات که توانایی یادگیری را تحت تأثیر قرار می

مقولاه نااتوانی یاادگیری یاک احاااطلااح کلی اسااات که به یک گروه 

شاااود که به مشاااکلات قابل توجهی در هاا گفته مینااهمگنی از اختلاال

دادن، حاااحبت کردن، خواندن، نوشاااتن، اساااتدلال، و  های گوشزمینه

ریااضااایات اشااااره دارد و فرض بر این اسااات که علت آن، اختلال در 

ممکن  های یادگیریکارکرد سیستم عصبی مرکزی است. اگرچه ناتوانی

، و ذهنیتوانیهای دیگر مانند اختلال حساای، کماساات همزمان با ناتوانی

د وجود بااشاااد و یاا تحات تاأثیر عواملی مانند عااطفی در فر اختلاالاات

های فرهنگی، زبانی، آموزش ناکافی، و یا نامناسب رخ دهد، ولی تفاوت

 .(2)دهد در نتیجه این عوامل رخ نمی

آموزان بااا ناااتوانی یااادگیری، انی دانشیاکای از ماتاغایرهااای رو

های مختلف یادگیری در محیط منفی آنها در وضاااعیت 2خودپنداشااات

آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری دامنه توجه خانواده و مدرسه است. دانش

کوتاهی دارند، از حرمت خود پایینی برخوردارند، در ارتباط با اعضاااای 

و به آساااانی دچار شاااکسااات و  خاانوداده و اطرافیاان مشاااکال دارند،

آموزان با ؛ در واقع عملکرد ضااعیف این دانش(0)شااوند نایافتگی میکام

های مکرر، خودپنداشاات منفی و مشااکلات ارتباطی، افزایش شااکساات

. در نتیجه شااااید بتوان گفت بیشاااتر مشاااکلات رفتاری این (5)یاابد می

ی یا نایافتگی، افسردگهای آنها در مقابله با کامکودکان ناشای از واکنش

 .ها نیز به دلیل ناتوانی یادگیری استواکنش گیری باشد که اینگوشه

ترین اختلالات روانی است. افسردگی از شایع 0افساردگی و اضطراب

عبارت اساات از وجود خلا افساارده حداقل به مدت دو هفته، که معمولاً 

ا پذیری یگیری و تحریکهمراه باا کاهش تمرکز، اشاااکال در تصااامیم

کار درباره مرگ، همراه است. حرکتی، احساس گناه، و اف-کندی روانی

شناختی، و اجتماعی در شناختی، روانعوامل مختلفی مانند عوامل زیست

                                                           
1. Learning Disability 

2. Self-concept 

3. Depression and anxiety 

ایجاد افساااردگی نقش دارند. اضاااطراب واجد علائمی جسااامانی مانند 

)لرزش دساات وپا، ت ش قلب، و خشااکی دهان(، شااناختی مانند )کاهش 

 پذیری( اساات.تمرکز و احساااس سااردرگمی(، و رفتاری )مانند تحریک

افسااردگی و اضااطراب موجب کاهش آگاهی و تساالط فرد بر محیط و 

ردگی های ناشی از افسشاود. با توجه به آسیباختلال در فرایند تفکر می

و اضااطراب، شااناسااایی و درمان زودهنگام این اختلالات به خصااو  در 

 کودکان، اهمیت بسیاری دارد.

مشاااکلات بالینی و موجاب کااهش  5آگااهیماداخلاه مبتنی بر ذهن

آگاهی، توانایی . ذهن(1)شاااود غیربالینی مانند اضاااطراب و تنیدگی می

ا برقراری رابطه ب آفرین یک فکر و شااایوههای مشاااکلشاااناساااایی جنبه

آگاااهی، برخی از در واقع تمرینااات ذهنآوردی متفاااوت اسااات. روی

را در افراد به وجود  1آوریشناسی مثبت مانند امید و تابفرایندهای روان

 -های شناختیآگاهی، بخشای از مو  سوم درمانآورد. آموزش ذهنمی

های اخیر به عنوان نوعی درمان جهت کمک به رفتاری است که در سال

شاااده اسااات. مداخلات مبتنی بر  بزرگساااالاان و کودکان در نرر گرفته

شناختی مختلف آگاهی، کارآمدی خود را در درمان مشکلات روانذهن

آگاهی، تمرکز حواس از طریا . هدف مداخلات ذهن(1)نشان داده است 

آگاهی در کاهش تأثیر پاذیرش و تعهاد اسااات. مداخلات مبتنی بر ذهن

افکاار منفی، نااخواساااتاه و عااطفاه منفی در افراد مبتلاا به افساااردگی و 

گاهی آ. نتیجه اینکه تمرینات مبتنی بر ذهن(9)اضطراب، موفا بوده است 

آگاهی در . ذهن(0)شود موجب کاهش علائم افساردگی و اضطراب می

تر در ارتباط اساات و در واقع بین زندگی روزمره با مهار هیجانی مناسااب

؛ (9)ود دارد دهی رفتار و ادراک زمان، رابطه وجآگاهی و ساااازمانذهن

آگاااهی موجااب کاااهش توان بیااان کرد کااه مااداخلااه ذهنبنااابراین می

 .(68)شود افسردگی و اضطراب در افراد می

آگااهی از طریا ترغیب افراد به پذیرش و تحمل افکار آموزش ذهن

تر و احسااااساااات دردناک و جایگزین کردن آنها در یک زمینه بزرگ

اهی آگکند. از طریا ذهنافکار و احساسات، از افسردگی جلوگیری می

ود کند که ختری نساابت به خود و محیطش اتخاذ میفرد دیدگاه وساایع

از  آگاهیشود. مداخله مبتنی بر ذهنافسردگی در فرد میموجب کاهش 

4. Mindfulness-based intervention 

5. Resilience  
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های بازخوردی طریا آگااهی از افکاار و احسااااساااات بدنی، از چرخه

های کناد کاه مفلفاهکناد و باه فرد کماک میاضاااطراب جلوگیری می

ا خود همتفاوتی را در سبک ذهنی خود انتخاب کند و از طریا این مفلفه

آگاهی افراد متوجه . در تمرینات ذهنرا از اضاااطراب مصاااون نگاه دارد

شاااوند و در نتیجه این آگاهی و پذیرش های بدنی خود میافکار و حس

یااباد. باه دنباال تمریناات آگااهی از این افکاار، افساااردگی کااهش می

هااای باادنی و افکااار مرتبط بااا اضاااطراب، مهااار افراد بر عواماال حس

های مواجه، مدیریت زمیااباد. بناابراین مکانیزا نیز افزایش میاضاااطراب

آگاهی موجب کاهش افساااردگی و ساااازی، و پاذیرش ذهنخود، آرام

پور، حسااینیان و پورشااهریاری شااود. ولیآموزان میاضااطراب در دانش

اهی آگدر پژوهشاای بیان کردند که شااناخت درمانی مبتنی بر ذهن (66)

ن شااود. همینیگیری در کودکان میموجب کاهش اضااطراب و گوشااه

در پژوهشاای به بررساای  (62)طیبی نائینی، محمدخانی، اکبری، و عابدی 

 پرداختند و به این نتیجه رسااایدند که ایندرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

گذار اسااات و موجب  شاااناختی تاثیرپذیری رواننوع درماان بر انعطاف

 (60)شاود. حالح، محمودی و پایدار شاناختی کودکان میسالامت روان

رفتاری موجب کاهش افسردگی در  -شناختیاننشان دادند که درمان رو

نیز در مطالعه نشاااان دادند که  (65)شاااود. لیهر و دیااز آموزان میدانش

آگاهی به کاهش احساس غم و اندوه و اضطراب در کودکان منجر ذهن

آگاهی پژوهشی نشان دادند که ذهندر  (61)شود. سویسا و ویلکامب می

د توانآگاهی میبینی کننده افساااردگی و اضاااطراب اسااات و ذهنپیش

 (61)هاون و همکاران موجب کاهش افساردگی و اضاطراب شود. اس ین

 حواس آگااهی از طریا تمرکزدر مطاالعاه خود نتیجاه گرفتناد کاه ذهن

همراه باا آگاهی، مانع از عود افساااردگی در بیماران مبتلا به افساااردگی 

در پژوهشااای به بررسااای افساااردگی در  (69)شاااود. وو و همکاران می

را  های افسااردگیآگاهی نشااانهاختند و بیان کردند که ذهنکودکان پرد

بیان کردند که  (60)دهاد. بلااناک و همکااران در کودکاان کااهش می

آگاهی موجب کاهش علائم افسردگی و اضطراب تمرینات مبتنی بر ذهن

مویزر، ساااوهانهای آیدونشاااود. این نتایج همساااو با نتایج پژوهشمی

، کارساالی، (28)، میتن، وایتینگ و ویلیامز  (69)دندل و آلبانی  ساااویکا،

 (22)، رویالاکولومر و کلوت (68)، رایان و احمد (26)هیات و فااجنروا 

 است. 

داشت که حالات عاطفی در افراد شامل دو گروه عواطف  باید توجه

شاود. عواطف منفی به عنوان بعدی از پریشانی مثبت و عواطف منفی می

شاااود و در ذهنی و تعاامال نااخوشاااایند با محیط و اطرافیان تعریف می

. (20)هاای گوناگون )افساااردگی و اضاااطراب( اسااات گیرناده مزا بر

آگاهی موجب کاهش پریشانی ذهنی و مزا  منفی در افراد تمرینات ذهن

سااز کاهش افساردگی و اضاطراب در افراد شاود که این مساهله زمینهمی

بیان کردند که حالت  (25)سنول، و یاکوبس است. بریتون، شاهار، سزپ

شاااود. مهارت های منفی میآگااهی موجب کاهش افکار و نگرشذهن

ود شواکنشی تجارب میذیرش غیرقضااوتی و غیرآگاهی، موجب پذهن

، و موجب (1)شااناختی مثبت منجر شااده که این موضااوع به نتایج روان

 های روانی، بهبود رضایت از زندگی، و کاهش افسردگیکاهش ناراحتی

آگاهی منجر به شاااود. در نهایت باید بیان کرد که ذهنو اضاااطراب می

. (65)شاااود کااهش احسااااس غم و اندوه و اضاااطراب در کودکان می

افساااردگی و اضاااطراب از اختلاالات شاااایع دوران کودکی اسااات که 

کنند و بر وضااعیت های جدی به جساام و روان کودکان وارد میآساایب

درمان زود  و گذارند؛ بنابراین، شاناساییتحصایلی آنها نیز تأثیر منفی می

شود. های ناشی از آنها در کودکان میهنگام آنها موجب کاهش آسایب

با توجه به اهمیت درمان افسردگی و اضطراب و تأثیراتی که در طی زمان 

در زنادگی فرد دارند و همینین، با توجه به محدود بودن مطالعات انجام 

اهی آگذهن شده در این زمینه، در این پژوهش سعی شد که تأثیر آموزش

آموزان با ناتوانی یادگیری مورد بررساای بر افسااردگی و اضااطراب دانش

 قرار گیرد.

 روش
 نوع از پژوهش ایانکننفدگفان: الف(  رر  پژوهش و رففرکف 

 آزمونشپی تصادفی، تقسیم با گروهی دو طرح از است که آزمایشینیمه

ا ب پسرآموزان شامل تمامیدانش شاد. جامعه آماری اساتفاده آزمونپس و

در  شاایراز شااهر های یادگیرییادگیری بود که در مراکز ناتوانی ناتوانی

بودند. گروه  تحصاایل مشااغول به 91-99در سااال تحصاایلی  دوره ابتدایی

گیری در آموزان بودند که با روش نمونهنفر از این دانش 08نمونه تعداد 

 آزمایشنفر به طور تصادفی در هریک از دو گروه  61دسترس انتخاب و 

( سال 66تا  68کنندگان در فاحله سنی )و گواه جایدهی شادند. شارکت
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آموزان با ناتوانی یادگیری با توجه به انتخاب شاادند. نحوه گزینش دانش

پرونده تحصایلی آنها در مراکز انجام شد. لازم به ذکر است، چون تعداد 

، از گروه تپسااران مبتلا به ناتوانی یادگیری در این مراکز بیشااتر بوده اساا

روه ها در یک گپسران استفاده شد. همینین، با توجه به محدودیت نمونه

ه های یادگیری به عنوان نمونهای یادگیری، تمامی انواع ناتوانیاز ناتوانی

های توحیفی گروه نمونه مشخا شد انتخاب شادند. در بررسی ویژگی

اقتصااادی متوسااط های با طبقه اجتماعی آموزان از خانوادهدانش که این

تا  68ها به پژوهش عبارت بودند از: سن های ورود آزمودنیبودند. ملاک

ساال، جنسایت پسار، وجود اختلال افسردگی و اضطراب )این ملاک  66

های تشخیصی انجام براسااس پرونده موجود در مراکز و براسااس تساات

اک ملترین آموزان با ناتوانی یادگیری. مهمشاده، بررسای شد( در دانش

های آموزشاای مشااابه و عدم حضااور در خرو ، شاارکت در دیگر برنامه

 بیش از یک جلسه بود. 

 ب  ابزار

توسااط  2869این مقیاس در سااال  :6مقیاس افسااردگی و اضااطراب کودک

تهیه شده و   (21)مکمیلان، و چورپیتا -ناکامورا، هیگا -ابسایوتانی، کراتو

فساردگی و اضاطراب کودکان است. پرسشنامه فو ، هدف آن ارزیابی ا

گویه، اضطراب  61گویه آن، افساردگی و  68گویه اسات که  21دارای 

نمره  0تا  8سانجد. این پرساشنامه بر اساس مقیاس لیکرت، از نمره را می

، 6، گزینه گاهی اوقات نمره 8شاااود. باه گزیناه هرگز نمره گاذاری می

گیرد. در مطالعه تعلا می 0میشاااه نمره ، و گزیناه ه2گزیناه اغلاب نمره 

روایی و پایایی پرسااشاانامه بررساای شااد که  (21)ابساایوتانی و همکاران 

گزارش شااده است.  95/8و اضاطراب  99/8روایی برای ابعاد افساردگی 

و برای مفلفه اضطراب  00/8همینین ضریب پایایی برای مفلفه افسردگی 

 گزارش شده است. 01/8

ایران در همین مطالعه مورد استفاده این پرساشانامه برای اولین بار در 

قرار گرفته اساات. دلیل اسااتفاده از این پرسااشاانامه این بود که این مقیاس 

مختا کودکان اسات و افساردگی و اضاطرب را در رده سنی کودکان 

کند. روایی و اعتبار این ابزار این پرسشنامه در پژوهش حاضر بررسی می

اد با نمره کل( برای ابعاد بررسااای شاااد کاه روایی )همبساااتگی نمره ابع

به دست آمد. همینین همسانی نمره کل  96/8و اضطراب 98/8افسردگی

توان به دست آمد. در نتیجه می 90/8پرساشنامه از طریا آلفای کرونباخ 

 بیان کرد که این مقیاس از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است.

ا و زایلوفساااک پژوهش برنامه مداخله با توجه بهای: ج  برنفامه مدالله

جلسه، هر  61طراحی شاده اسات. جلساات آموزشی طی  (21)همکاران 

ای هدقیقه و به حورت انفرادی در مراکز ناتوانی 51جلسه به مدت  0هفته 

 6یادگیری توساط پژوهشاگر اجرا شاد. خلاحه برنامه مداخله در جدول 

 گزارش شده است.
 

 آگاهی: محتوای برنامه مدالله ذهن1جدول

 محتوای جلسات هدف جلسه
 آمدگویی به کودکان، انجام تمرینات عملی مربوط به تنفس عمبا و آموزش دم و بازدم به کودکخوش تنفس عمیا 6
 های بینی، سینه و شکم به کودکپل زدن به جلسه قبل و گرفتن بازخورد نسبت به جلسه قبل، آموزش توجه به تنفس در سوراخ آگاهانهآموزش تنفس  2

 آموزش حالت درخت 0
ها و ایستادن بدون حرکت، قرار دادن پاها کنار یکذیگر و دست ها در طرفین و گرفتن حالت آموزش تنفس عمیا ،آموزش تکان داد دست

 درخت به کودک

 راه رفتن آگاهانه 5
ها حاف باشد و نگاه کردن به پایین و نفس کشیدن عمیا و به آرامی دور تا تنفس عمیا، آموزش ایستادن بر روی پاهای خود، طوری که شانه

 دور اتا  راه رفتن به کودک
 یان افکار منفی توسط خود کودکآموزش توجه بر احساسات و افکار منفی و آزاردهنده و ب قراریاداره کردن بی 1
 انجام تمرینات توجه به حس شنوایی )پخش حداهای ضبط شده برای کودکان( توجه و تمرکز به حش شنوایی 1
 انجام تمرینات توجه به حس بینایی )نشان دادن تصاویر مختلف به کودک و انتخاب تصویرهای مشابه توسط کودک( توجه و تمرکز به حس بینایی 9
 های مختلف توسط کودک(انجام تمرینات توجه به حس چشایی )توجه بر طعم توجه و تمرکز به حس چشایی 0
 انجام تمرینات مربوط به بویایی )آگاه شدن نسبت به بوهای مختلف و توجه آگاهانه بر انواع بوها( توجه و تمرکز به حس بویایی 9
 بندی کردن اشیا(مربوط به حس لامسه )لمس اشیا مختلف و طبقهانجام تمرینات  توجه و تمرکز به حس لامسه 68

 آموزش تمرکز حواس 66
ی های حاوآموزش تکنیک دم و بازدم همراه با آرامش و بدون توجه به چیز، ساختن شکل های مختلف توسط کودک با نشان دادن کارت

 تصاویر مختلف توسط آزمونگر

 آگاهی افکارذهن 62
های مهربانی مادر مانند دریا (و انجام فعالیت -پردازی با ذهن در مورد اشیا )ذهن مانند آسمانبه افکار خود و خیالآموزش آگاهی نسبت 

 مختلف به حورت ذهنی توسط کودک

                                                           
1. Child depression and anxiety scale 
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 آموزش آگاهی نسبت به هیجانات و نشان دادن تصاویر مربوط به هیجانات به کودک آگاهی احساساتذهن 60
 های داستان از کودکانخواندن داستان برای کودکان و پرسیدن سوالاتی در مورد شخصیت گوش کردن و ححبت کردن 65
 پل زدن به جلسه قبل و گرفتن بازخورد نسبت به جلسه قبل، گوش دادن به موسیقی توسط کودکان آگاهی حداذهن 61

 

این مطالعه از هاای لازم برای انجام در این پژوهش مجوزد  روش اجرا:

اداره آموزش و پرورش شاااهر شااایراز گرفتااه شااااد. در مرحلااه اول، 

آموزانی که شارایط ورود به مطالعه را داشاتند مشخا شدند و در دانش

آموزان انتخاب شااده به حااورت تصااادفی به دو گروه مرحله دوم، دانش

پسار( تقسایم شدند. در مرحله سوم، برای 61پسار( و گواه ) 61آزمایش )

 اضطراب کودک ابسیوتانی و -آزمون، پرساشانامه افسردگیی پیشاجرا

توساط والدین تکمیل شد. در مرحله چهارم، گروه گواه،  (21)همکاران 

های معمول مدرساااه ای دریافت نکرد و تنها در جریان آموزشماداخلاه

 51جلسه آموزش )به طور انفرادی(  61قرار گرفتند؛ ولی گروه آزمایش، 

ها در لاه پنجم، پس از اتماام آموزشای دریاافات کردناد. در مرحدقیقاه

اضطراب کودک،  -آزمون پرسشنامه افسردگیجلساه، در مرحله پس61

مجادداً تکمیال شاااد. لاازم باه ذکر اسااات که ملاحرات اخلاقی در این 

ه کنندگان در زمینای که به شااارکتپژوهش کاملا رعایت شاااد، به گونه

توانستند در هر نها میمحرمانه ماندن اطلاعات، اطمینان خاطر داده شد و آ

های به مرحله از اجرای این مطالعه از پژوهش خار  شوند. در پایان داده

دساات آمده با اسااتفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزینه و تحلیل قرار 

 گرفتند.

 هایافته
آزمون متغیرهای پس-آزمونمیاانگین و انحراف اساااتاندارد نمرات پیش

ارائه شاده است. همینین  2گواه در جدول پژوهش دو گروه آزمایش و 

اسامیرنف برای بررسی نرمال  -در این جدول نتایج آزمون کالموگروف

ها گزارش شاااده اسااات. با توجه به جدول بودن توزیع متغیرها در گروه

وان تدار نیساات؛ بنابراین میاین آزمون برای تمامی متغیرها معنی Zآماره 

 ها نرمال است.نتیجه گرفت که توزیع این متغیر

 

  03آزمون در دو گروه آزمایش و گواه)تعداد: پس-آزمونهای توصیفی نمرات پیش: رالص2جدول

 K-S Z P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعی  متغیر

 افسردگی

 آزمونپیش
 90/8 51/8 00/2 88/21 آزمایش

 15/8 95/8 28/0 01/29 گواه

 آزمونپس
 16/8 09/8 26/6 58/66 آزمایش

 18/8 99/8 98/0 60/20 گواه

 اضطراب

 آزمونپیش
 28/8 98/8 68/5 28/02 آزمایش

 05/8 96/8 69/0 66/20 گواه

 آزمونپس
 19/8 01/8 69/6 58/66 آزمایش

 15/8 91/8 19/0 60/20 گواه

 

موزان آآگاهی بر افسردگی در دانشبرای بررسی تأثیر آموزش ذهن

تفاده شد. راهه اسمتغیری یکبا ناتوانی یادگیری از تحلیل کواریانس تک

زمون آآزمون و پسنتایج آزمون بررساای همگنی شاایب رگرساایون پیش

افساردگی در دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که شیب رگرسیون در 

(. نتایج آزمون لوین برای P ،98/6=6221F=28/8هر دو گروه برابر است )

 ها نشااان داد که واریانسبررسای همگنی واریانس متغیر وابساته در گروه

 0(. در جدول P  ،80/6 =6220F=01/8ها برابراساات )افسااردگی در گروه

و  متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایشنتایج تحلیل کواریانس تک

 گزارش شده است. آزمون متغیر افسردگیآزمون با پسگواه در پیش
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  متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در افسردگی: نتایج تحلیل کواریانس تک0جدول

 اندازه اثر F   Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 81/8 22/8 15/20 98/59 6 98/59 آزمون پیش

 12/8 888/8 28/29 66/099 6 15/099 عضویت گروهی

    06/08 29 12/006 خطا

 

( به 28/29آزمون )افساااردگی در پس F آماره 0باا توجه به جدول 

دهد که بین دار است و این نشان میمعنا (888/8دست آمد که در سطح )

 12/8اندازه اثر دار وجود دارد. دو گروه در میزان افسردگی، تفاوت معنا

 Fدهااد کااه این تفاااوت در جااامعااه بزرگ اسااات. آمااره نیز نشاااان می

( 22/8( به دساات آمد که در سااطح )15/20آزمون افسااردگی نیز )پیش

( وگروه گواه 58/66دار نیسااات. بر اسااااس میانگین گروه آزمایش )معنا

آگاهی موجب کاهش توان نتیجاه گرفات کاه آموزش ذهن( می60/20)

 آموزان پسر با ناتوانی یادگیری شده است.دانشافسردگی 

 آموزانآگاهی بر اضطراب در دانشبرای بررسای تأثیر آموزش ذهن

 باااا نااااتاااوانااای یاااادگااایاااری از تاااحااالااایااال کاااواریااااناااس 

راهه اسااتفاده شااد. نتایج آزمون بررساای همگنی شاایب متغیری یکتک

آزمون اضااطراب، در دو گروه آزمایش و آزمون و پسرگرساایون پیش

،  P=51/8واه نشان داد که شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است )گ

28/6 =6221F.) نتایج آزمون لوین برای بررسااای همگنی واریانس متغیر 

 ها برابر استوابساته در گروها نشاان داد که واریانس اضطراب در گروه

(12/8=P  ،21/6=6220F در جاادول .)ناتااایاج تااحاالیاال کواریااانس  5

زمون با آبررساای تفاوت گروه آزمایش و گواه در پیش متغیری برایتک

 آزمون متغیر اضطراب گزارش شده است.پس
 

 متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در اضطراب: نتایج تحلیل کواریانس تک4ولجد

 اثراندازه  F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 81/8 26/8 90/01 01/181 6 01/181 آزمون پیش

 15/8 888/8 95/610 08/2025 6 00/2025 عضویت گروهی

    99/60 29 51/092 خطا

 

( به 95/610آزمون )اضاااطراب در پس Fآماره  5باا توجه به جدول 

بین دو دهد دار اسات که نشان میمعنا (888/8دسات آمد که در ساطح )

 15/8میزان افساااردگی تفاوت معناداری وجود دارد. اندازه اثر روه در گ

 Fدهاادکااه این تفاااوت در جااامعااه بزرگ اسااات. آماااره نیز نشاااان می

دار ( معنا26/8به دست آمد که در سطح )( 90/00آزمون اضطراب )پیش

( 60/20( و گروه گواه )58/66نیسات. بر اساس میانگین گروه آزمایش )

آگاااهی موجااب کاااهش اضاااطراب کااه آموزش ذهن توان گفااتمی

 آموزان پسر باناتوانی یادگیری شده است. دانش

 گیریبحث و نتیجه

آگاهی بر افسردگی و پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ذهن

آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شااد. نتایج نشان داد اضاطراب در دانش

آموزان افسردگی و اضطراب در این دانشآگاهی باعث کاهش که ذهن

، طیبی (66)پور و همکاران های ولیشده است که همسو با نتایج پژوهش

مویزر و سوهانو آیدون (60)، حاالح و همکاران (62)نائینی و همکاران 

مویزر و همکاران در ساااوهاناسااات. برای مثاال آیادون (69)همکااران 

آگااهی مبتنی بر شاااناخت درمانی در پژوهشااای باه بررسااای تاأثیر ذهن

گاهی  آتوانی ذهنی پرداختند که نتایج نشاااان داد ذهنبزرگساااالان با کم

علاوه بر تأثیر بر افساردگی، در کاهش اضاطراب نیز مفثر است. همینین 

، کارساالی و (28)های مطالعات میتن و همکاران نتیجه این مطالعه با یافته

، لیهر و (22)و کلوت  رویالاکولومر ،(68)، رایان و احمد (26)همکاران 

، وو و (61)هاون و همکاران ، اس ین(61)، سویسا و و ویلکامب (65)دیاز 

در  (60)، و بلانک و همکاران (0)، کراساااکا و همکاران (69)همکاران 

 یک راستا است.  

آگاهی های ذهننشان داده که اجرای تکنیک اخیر مطالعات دو دهه
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انادوه، و اضاااطراب، اثرات قابل توجهی دارد. در واقع در کااهش غم ، 

آگااهی از طریا کاهش عاطفه منفی، افزایش عاطفه مثبت و کاهش ذهن

.  (9)شاااود افکااار ناااخواساااتااه موجااب کاااهش افساااردگی در افراد می

کند که ای بازساااازی میآگاهی توجه، قصاااد، و نگرش را به گونهذهن

یری پذجویی انعطافهای خودنرممنجر به درک مجدد و تغییر مکانیساام

ود شها و هیجانات میهیجانی، شافافیت و آشکارسازی ارزش -شاناختی

(1). 

و  (20)شود باید توجه داشت که عواطف منفی موجب افسردگی می

رند گیآگاهی این است که افراد یاد میهای مهم مداخله ذهنیکی از جنبه

ر هااای مبتنی ببااا هیجااانااات و افکااار منفی خود مقااابلااه کننااد. فعااالیاات

تواناد در کااهش افکار ناکارآمد و ناامیدکننده کودکان آگااهی میذهن

کند فرد کمک می آگاهی به. آموزش ذهن(26)نقش کلیدی داشته باشد 

های درونی، تفکرات، و احساااساااتش تغییر دهد و تا روابطش را با حالت

شااود که خود منجر به کاهش سااازی فکر میموجب تمرکز عمیا و آرام

شود. زمانی که فرد در یک موقعیت تنشگر نسبت به اضطراب در فرد می

 به این هتواند نساابت به آن موقعیت و با توجآن آگاهی داشااته باشااد، می

های کارآمدتری برای کاهش اضطراب قابل مهار بودن یا نبودن، از شیوه

 خود استفاده کند.

نشااااان دادنااد کااه اگر افراد در حااالاات  (25)بریتون و همکاااران  

رش های پذیافزایش ظرفیت آگاهی مطلوبی قرار گیرند، به واساااطهذهن

ای هفکار و نگرشافکار و عواطف، دیگر فرحااات چندانی برای جذب ا

های هیجانی و ماند و از این طریا، پردازشمنفی و نااکاارآماد بااقی نمی

نتیجه اینکه مداخلات مبتنی بر  یاابد.هاای نااکاارآماد کااهش مینگرش

تواند افسااردگی و اضااطراب را کاهش ای میآگاهی به طور فزایندهذهن

از تجربیات  آگاهی با افزایش آگاهی فرددهاد؛ زیرا برنامه آموزش ذهن

و توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطلاعات، موجب کاهش 

آگااهی، عملکرد ذهنی و رفتاری فرد را شاااود. همینین ذهننگرانی می

ات نسابت به افکار و احساس کند و موجب ایجاد نگرش مثبتتقویت می

پذیر و کاهش های آسیبسااز کاهش مزا شاود . این موضاوع زمینهمی

آگاهی همینین شاااود. آموزش ذهنافساااردگی و اضاااطراب در فرد می

دهد که شاود که توجه در فرد تقویت شود و به وی اجازه میموجب می

از حالت قضااااوت کردن نسااابت به احسااااساااات و هیجانات به عنوان 

های گذرا بیرون آید و به سامت تفکراتی غیرقضاوتی پیش رود و پدیده

دهای ذهنی خود حس و تقویت کند. به عبارت پذیری را در فراینانعطاف

های ذهنی را شاااود که شاااخا بتواند حالتدیگر این تغییر بااعاث می

ه کند و کننده باشد، ارائهایی را که بیشتر منعکسشاناسایی کرده و پاس 

همین موضاااوع باه آگااهی از فرآینادهاای ذهنی نااکارآمد و جایگزین 

از سشود که خود زمینهمنجر میسااختن فرایندهای ذهنی سالم و کارآمد 

 شود.کاهش افسردگی و اضطراب در فرد می

ر های مبتنی بدر مجموع نتایج این مطالعه نشاااان داد که انجام تمرین

آموزان مبتلااا بااه ناااتوانی یااادگیری آگاااهی برای کودکااان و دانشذهن

آگاهی به این کودکان رساااد. در واقع مداخله ذهنضاااروری به نرر می

ا یافتگی خود رزد که به خود و محیط افراد توجه کنند و ساااازشآمومی

نسبت به محیط پیرامون، افزایش دهند و این کار در نتیجه موجب کاهش 

آگاهی موجب شاااود. همینین، ذهنافساااردگی و اضاااطراب در آنها می

لی دهی به شکآموزان از هیجانات، افکار و پاسا آگاهی یافتن این دانش

که خود زمینه را برای کاهش افسااردگی و اضااطراب  شااودکارآمدتر می

آگاااهی موجااب ایجاااد آرامش و کنااد. در واقع مااداخلااه ذهنفراهم می

شااود که این موضااوع آموزان دبسااتانی میآگاهی و هوشاایاری در دانش

منجر به بهبود نگرش نساابت به خود و محیط زندگی و در نهایت موجب 

 شود. کاهش افسردگی و اضطراب می

گیری کرد کااه در این مطااالعااه، آموزش توان نتیجااهایااان میدر پاا

آگاهی موجب بالا رفتن آگاهی، احالاح شناخت، بالا رفتن عواطف ذهن

آموزان با ناتوانی یادگیری شاااده مثبت و کاهش عواطف منفی در دانش

اسااات و در نهاایت منجر به کاهش افساااردگی در آنها شاااد. همینین، 

افتگی یبالا رفتن افکار مثبت و افزایش سازشآگاهی منجر به آموزش ذهن

های مختلف پاذیری آنهاا را در موقعیاتدر افراد نموناه شاااد و انعطااف

 افزایش داد که در نتیجه سطح اضطراب آنها کاهش یافت.

هااا بااه هااای این پژوهش، محاادود بودن آزمودنیاز ماحاادویاات 

شنهاد نابراین پیآموزان پسر و عدم امکان دوره پیگیری بوده است. بدانش

آموزان دختر نیز انجام شاااود و نتایج شاااود کاه این مطاالعه در دانشمی

ماداخلاه در طولاانی مدت نیز مورد بررسااای قرار گیرد تا پایداری نتایج 

شااود که از ابزارهای دیگری مانند مشااخا شااود. همینین پیشاانهاد می

دگی و رمشاشااهده و مصااحبه بالینی علاوه بر پرسشنامه برای سنجش افس
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بر اسااس نتایج به دست آمده در این مطالعه در اضاطراب اساتفاده شاود. 

بخشی  به عنوانآگاهی آموزش ذهنشود که کار بسته پیشنهاد میسطح به

های آموزشی مورد توجه مربیان و متخصصان مربوط به کودکان از روش

ای هباا اختلاالاات یاادگیری قرار گیرد و معلماان و مربیان افزون بر روش

آموزان بااا نااتوانی یااادگیری دیگر آموزشااای، این روش را نیز بااه دانش

 آموزش دهند. 

این پژوهش به حااورت مسااتقل اجرا شااده و مجوز آن بر تشففکر و قدردانی: 

روی افراد نمونه از ساااوی ساااازمان آموزش و پرورش شااایراز با شاااماره مجوز   

آموزان معلمان و دانشحاادر شد. بدین وسیله از  0/0/91در تاری   9/2162/91

مراکز ناتوانی یادگیری شاااهر شااایراز که در انجام این پژوهش همکاری لازم را 

 شود.داشتند، تشکر و قدردانی می

این پژوهش تحت حمایت مالی سااازمان یا نهاد خاحاای نبوده و تضففاد منافع: 

  .های آن دقیا و شفاف ارائه شده است؛ بنابراین تضاد منافع وجود نداردیافته
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