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Abstract
The aim of this research was to investigate the
effectiveness of mindfulness training on academic
procrastination and self esteem of ninth graders
high school females in Isfahan in 95-96 academic
year. Method: The research was of quasiexperimental type with pretest, post -Test and
control group. Population were consisted of all
female ninth graders in Isfahan city. By using
stratified cluster sampling method two district
were randomly selected among six educational
districts then two school from each district and
two classrooms from each school were randomly
selected. Data were collected by Solmomn and
Rothblum Academic Procrastination (1984) and
Cooper Smith Self esteem (1967) questionnaires.
Questionnaires were given to all students.then 40
participants who had the highest scores on
procrastination and the lowest scores on self
esteem were selected and randomly assigned to
two groups of experimental and control group. 8
sessions of mindfulness training,were held with
experimental group.Results showed that there is a
significant difference between the mean scores of
experimental and control groups in any of the
variables in post- test and follow up stage,
indicating that mindfulness training program was
effective to enhance self esteem and decrease
academic procrastination in experimental group.
Conclusion: it seems that mindfulness training
and practices can influence people by increasing
awareness of the present moment by techniques
such as paying attention to breathing and body,
awareness of here and now, information
précising.
Keywords: Mindfulness, Self esteem, Procrastination,
Girl Students
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهو آگواهی بور
عزتنفس و اهمالکاری تحصیلی در دانشآمزشان دختر پایه نهو
 در ای پوژوهش اش. است5961-69 شهر اصفهان در سال تحصیلی
رو پژوهش نیمهآشمایشی با طرح پویشآشموزن پوسآشموزن بوا
 اام وة آمواری.گروه کنترل و مرحلة پیگیری دو ماهه استفاده شود
شامل دانشآمزشان دختر پایهی نه بزد که نمزنه مزرد نظر اش میان
آنها با رو نمزنهگیری غیرتصادفی هدفمند انتخوا گردیود و بوا
انجام غربالگری و اارای پرسشنامة اهمالکاری تحصیلی سوزلمزن
) و عوزتنفوس کوزپرSolomon & Rothblum, 1984( و راثبلزم
 نفوور اش دانووشآمووزشانی کووه بیشووتری نمووره04 )5691( اسوومیت
اهمالکاری و کمتری نمره عوزتنفوس را اخو نمزدنود انتخوا
.شده و بهطزر تصادفی در دو گروه آشمایش و کنترل قرار گرفتنود
Burdick, (  السوه آموزش ذهو آگواهی8 سپس گروه آشمایش
) دریافت نمزدند و نتایج آنهوا اش طریو تحلیول واریوانس بوا2017
 موزردSPSS23 انداشهگیری مکورر بوا اسوتفاده اش نورمافوزار آمواری
 بر اساس نتایج تفاوت م ناداری بی دو گوروه.بررسی قرار گرفت
آشمایش و کنترل در هریو اش متییرهوا در مرحلوه پوسآشموزن و
 نتایج نشان داد که آمزش ذه آگاهی بر.پیگیری مشاهده گردید
افزایش میزان عزتنفس و کاهش اهمالکاری تحصیلی در گوروه
 بر هموی اسواس تموری هوای.آشمایش تأثیر م ناداری داشته است
ذه آگاهی با افزایش آگاهی افراد اش لحظه حوال اش طریو فنوزنی
مثل تزاه به تنفس و وارسی بدن آگاهی اش شمان حال و پورداش
.اطالعات بر افراد اثر میگ ارند
 اهمالکاری تحصیلی دانشآمزشان دختر:واژههای کلیدی
ذه آگاهی عزتنفس
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مقدمه
بررسی اهداف زمواش وپرورش در سگح ههگان نشگان
می دهد که اا مهم ترین نیااهگا هگر هام،گه ،ت ،گیم و
تربیت افراد است که با اتکگا بگه نیگرو اراد و ت ،گ
خویش ،منح ی بیندیشند و به ها وابستگی و استفاد
اا دستاوردها اقتصاد و فرهنگی دیگران ،خود مولگد
دانش ،فناور و فرهنگ مناسب بگرا اسگت الل کشگور
باشند .تمام موف یتها و پیشگرفتهگا انسگان در گگرو
اندیشهها بارور ،پویا و مؤثر است؛ امگا وگوام ی وهگود
دارند که می توانند مانع موف یگت و پیشگرفت تیصگی ی
دانشزمواان شوند ( .)Martin & Marsh, 2006یکی اا
شگگایعتگگرین مش گکالت در سگگحوم ملت گگص تیصگگی ی،
ت ،ورا زمواشی یا همان اهمالکار است که تگثثیر
فراوانی بر موف یت فرد دانشزمواان دارد ( & Ziegler
 .)Opdenakker, 2018اا نظگر روانشناسگی بگه زینگد
میول کردن کار که تصمیم به اهرا زن گرفته شد
اسگگت اهمگگالکگگار نامیگگد م گیشگگود کگگه پیامگگدها
ناخوشایند به همگرا دارد ()Won & Shirley, 2018
اهمالکار والمت شای،ی در اختالالت هیجگانی ،مثگ
افسردگی ،اضحراب و وسواس است و وم کرد افراد را تگا
حد ایاد کاهش میدهگد (.)Soysa & Weiss, 2014
وادت اهمالکار در نزد بسیار اا مردم رایج اسگت ،اا
میگگان انگگوا اهمگگالکگگار  ،اهمگگالکگگار تیصگگی ی
( )academic procrastinationاسگگت کگگه بسگگیار اا
دانشزمواان درگیر زن بود و میتوانگد بگه پیامگدهایی
منجر شود که بهطور هد بر سالمت افراد زسگیب وارد
کند .رفتار فراگیر بال و ناسااگار که اغ ب با احسگاس
پریشانی و ناراحتی روانشناختی همرا است .ایگن نگو
اهمالکار را تمای غالب و همیشگی فراگیران برا به
ت،ویق انداختن ف،الیتها تیصی ی ت،ریص کرد اند که
ت ریباً همیشه با اضحراب تگومم اسگت ( & Gustavson
 .)Miyake, 2017دانشزمواان اهمالکار دانشزمگواانی
هسگگتند کگگه در توانگگایی خگگود بگگرا تکمی گ تکگگالیص
تیصی ی به طور موف یتزمیز ،اطمینان کمتر دارنگد و

برا شرو کار بیشتر طفر میروند .این دانگشزمگواان
زمادگی برا امتیان را به شب پایانی موکول مگیکننگد
و درنتیجه در امان امتیان اضحراب شگدید را تجربگه
میکنند و همین امر موهب کاهش وم کرد و پیشگرفت
تیصی ی زنها میشود (ولترا.)2003 ،
اهمال کار تیصی ی با کاهش وم کرد تیصی ی ،بگه
احساس خودکم بینی یا کمبود اوتمادبه نفگ و درنتیجگه
به وزتنف ( )Self esteemپگایین مگیانجامگد .چنانکگه
پگگهوهشهگگا پیش گین نشگگان داد انگگد کگگه اهمگگالکگگار
تیصگگی ی بگگا کگگاهش وگگزتنفگگ در دانگگشزمگگواان و
دانشگگجویان رابح گة قگگو و م،نگگادار دارد ( EVAZIAN,
BADRI, SARANDI, & GASEMI, 2011; Zoghibi
 .)Ghanad, Alipour, & Moradi, 2017وگزتنفگ

وبارت است اا اراشیابی (احساسگی یگا منح گی) فگرد اا
مجمووه باورها نسبتاً پایدار (مثبت یا منفگی) خگود در
مورد صفات اختصاصی ،توانمند و ارتباطش بگا دیگگران.
پ وزتنف اراشگی اسگت کگه بگر اسگاس خودپنگدارة
درونی فرد شک گرفته و به شک گیر احترام بگه خگود،
احساس اراشمند و اوتمادبهنف و احساس شایستگی
منجر میشود ( Karaca, Yildirim, Cangur, Acikgoz,
 .)& Akkus, 2019همچنگین وگزتنفگ هنبگها اا
خودپندار است که اا قضاوتهایی که فرد دربگارة اراش
خود و احساسهگا مگرتب بگا ایگن قضگاوتهگا ناشگی
میشود .افراد با وزتنف بگاال ،در برابگر مسگال بگال وة
چالشاا ،ان،حاف نشگان داد و بگه احتمگال ایگاد درگیگر
کاوش هویتی میشوند (فورچون.)2009 ،
بگگرا بهبگگود مؤلفگگههگگا روانشگگناختی و تیصگگی ی
دانش زمواان ،روش ها زمواشی روان شناختی ملت فگی
بکار گرفته شد است .یکی اا روشها کگه کگارایی زن
در بهبود مؤلفهها روانی و تیصی ی دانشزمواان مگورد
تثییگگد قگگرار گرفتگگه اسگگت ،زمگگواش هگگنزگگگاهی
( )Mindfulness trainingاسگت ( ;Asli Azad, 2019
;Bakosh, Mortlock, Querstret, & Morison, 2018
Gharaghaji, 1397; Ghasemi Jobaneh, Mousavi,
Zanipoor, & Hoseini Seddigh, 2016; Lu, Huang,
& Rios, 2017; McCloskey, 2015; Motie, Heidari,
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;Bagherian, & Zarani, 2019; Solgi & Veisi, 2019
 . )al., 2017 Xu etهگگنزگگگاهی روشگگی اسگگت بگگرا

اندگی بهتر ،تسکین دردها و غنابلشگی و م،نادارسگاا
انگگدگی بگگه رضگگایت درونگگی و هنگگی خگگود ( Segal,
 .)Williams, & Teasdale, 2002کابات-ایگن (Kabat-
 )Zinn, 2003هنزگاهی را بهونوان لیظگات زرامگش و
سکون ،حتی در حین ف،الیت ت،ریص میکند .هنبههگا
گروهی این روش یکی اا مزیت ها زن است و میتگوان
این رویکرد را بهونوان نووی اا مهگارت هگا انگدگی در
کالس ها مدرسه به کار برد .تی ی ات نشان داد است
که هن زگاهی بگا کگاهش نشگانگان و افگزایش سگالمت
روانی افراد دریافت کنندة درمان یا زمواش هگن زگگاهی
رابحگگه دارد .زگگگاهی پایگگدار و غیگگر قضگگاوتی نسگگبت بگگه
رویدادها ناخوشایند خصوصگی در امگان حگال (ماننگد
افکار ،وواطگص منفگی ،حگاالت فیزیکگی) مگیتواننگد بگه
حساسیتادایی بینجامند (.)Falkenström, 2010
قاسمی هوبنگه و همکگاران ( Ghasemi Jobaneh et

 )al., 2016در پهوهش خود نشان دادند کگه بگین هگن
زگگگاهی و تنظگگیم هیجگگان بگگا ت ،گگ ورا تیصگگی ی
دانشجویان رابحه م،نادار وهود دارد .والو بر این نتگایج
پگگهوهش سگگ گی و ویسگگی (،)Solgi & Veisi, 2019
قر زغاهی و همکاران ( )Gharaghaji, 1397و محی،ی و
همکگاران ( )Motie et al., 2019حگاکی اا زن بگود کگه
زمواش هگن زگگاهی بگه کگاهش حساسگیت اضگحرابی،
اهمگگگالکگگگار و ت ،گ گ ورا و بهبگگگود خودپنگگگدار و
خودکارزمد تیصی ی و پیشرفت تیصی ی دانشزمواان
منجر می شود .همچنین پگهوهش زخونگد  ،میمگد و
قربانپور ( Akhondi, Mohammadi, & Ghorbanpour,
 ،)2016به بررسی رابحه وزتنف و اب،اد شلصگیتی بگا
اهمالکار تیصی ی دانشجویان پیامنور پرداختند .نتایج
نشگگگان داد بگگگین اهمگگگالکگگگار بگگگا وگگگزتنفگگگ ،
مسئولیتپذیر  ،تجربهپذیر و برونگرایی رابحه منفگی و
بین اهمالکار با روانرنجور رابحة مثبت وهود دارد
و بین اهمالکار تیصی ی با سااگار رابحه بگه دسگت

نیامد .اا طرفی در تی یق دیگگر م،ینگیمگنش ،ولیگد
پاک ،رنجبر و قاسمی ( K. Moeini Manesh, Waleed
Pak, Ranjbar, & Ghasemi, 2014; K. Moeini
Manesh, Waleed Pak, A., Ranjbar, S., Ghasemi,
 ،)A. , 2014نشان دادند کگه زمگواش کگاهش اسگترس

مبتنی بر هن زگاهی موهب افزایش پیشرفت تیصگی ی
دانش زمواان میشود .در بررسی پگهوهش هگا خگارهی
نیز نتایج پهوهش لو و همکاران ( ،)Lu et al., 2017ژو و
همکگگاران ( ،)Xu et al., 2017بگگاکوش و همکگگاران
( )Bakosh et al., 2018بیگگانگر زن بگگود کگگه زمگگواش
هنزگاهی میتواند منجر به بهبود وم کگرد تیصگی ی و
کاهش ت ،ورا و اهمالکار تیصی ی دانش زمواان و
دانشگگجویان شگگود .وگگالو بگگر ایگگن لگگویرا و ک یسگگکی
( )McCloskey, 2015پهوهشی را با ونوان هنزگگاهی
و تثثیر مداخ ها زن بر بهبود وم کرد تیصی ی بگر 180
نفر دانش زموا م حع متوسحه انجام دادند .نتگایج نشگان
داد دانش زمواانی که مهارت هگنزگگاهی کسگب کگرد
بودند ،وم کرد تیصی ی بهتر را اا خود نشان دادند.
حال با توهه بگه پیامگدها نگامح وب اهمگالکگار
تیصی ی و تثثیرات گسترد زن بر روند انگدگی فگرد و
تیصی ی دانشزمواان و اینکه می توانگد انگدگی شگ ی
زیند فرد را به تباهی بکشگاند و زسگیبهگا تیصگی ی
هبرانناپذیر بگه دنبگال داشگته باشگد ،ضگرور اسگت
اقدامات م تضی برا این دانش زمواان صورت گیگرد تگا
تبدی این مشک به مشکالت دیگر در زیند ه گوگیر
گگگردد .وگگالو بگگر ایگگن فراینگگد توهگگه بگگه سگگالمت روان
دانش زمواان امر اهتنابناپذیر است .چراکه این گگرو
اا هام،ه در زیند نزدیک ،مگیبایسگت بگه ایفگا ن گش
اهتماوی و ش ی بپردااند و زسیبپذیر روانشگناختی
و تیصی ی زنان سبب مگیشگود زنهگا نتواننگد کگارکرد
اهتماوی ،روانشگناختی و تیصگی ی مناسگب را اا خگود
بروا دهند که این فرایند نشان اا ضرورت انجام پهوهش
حاضر دارد؛ بنابراین با توهگه بگه موضگووات محروحگه و
تی ی ات انجام یافته در مورد تثثیر زمواش هن زگگاهی
بگگگر بهبگگگود مشگگگکالت روانگگگی ،رفتگگگار و تیصگگگی ی
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دانگگشزمگگواان و اا سگگو دیگگگر بگگه دلی گ وگگدم انجگگام
پهوهشی مشابه ،پهوهش حاضگر در پگی پاسگه بگه ایگن
سؤال است که زیا زمواش هنزگگاهی بگر اهمگالکگار
تیصی ی و وزتنف دانشزمواان دختر تثثیر دارد؟
روش پژوهش
روش پهوهش اا نو نیمهزامایشی با طرم پیشزامگون-
پ زامون با گگرو گگوا و دور پیگیگر دوماهگه بگود.
مت یر مست زمواش هنزگاهی و مت یرهگا وابسگته
اهمالکار تیصی ی و وزتنفگ دانگشزمگواان دختگر
بود .هام،ه زمار پهوهش شگام دانگش زمگواان دختگر
شهر اصفهان است که در پایگه نهگم دور متوسگحه
اول در سگگال  1391 -99مش گ ول بگگه تیصگگی بودنگگد.
ههگت تکمیگ نمونگه پگهوهش اا روش نمونگهگیگر
هدفمند استفاد شد .شیو نمونهگیر بدینصورت بگود
که با مراه،ه به  7زمواشگا دور متوسحه اول دخترانه،
پرسشنامهها اهمالکگار و وگزتنفگ در بگین 331
دانشزموا دختر پایه نهم اهرا شد .پگ اا همگعزور و
نمر گذار پرسشنامهها ،ت،داد  7پرسشگنامه بگه دلیگ
ودم پاسگلگویی مناسگب حگذف گردیگد و ت،گداد 324
پرسشگگنامه مگگورد تی یگگ قگگرار گرفگگت .در گگگام ب،گگد،
دانشزمواانی که نمرات باالتر اا میگانگین در پرسشگنامه
اهمگگالکگگار و پگگایینتگگر اا میگگانگین در پرسشگگنامه
وزت نف به دست زورد بودنگد ،مگورد شناسگایی قگرار
گرفتند (نمرات باالتر اا  93در پرسشنامه اهمالکگار و
پایینتر اا  30در پرسشنامه وزتنف ) .در ایگن مرح گه
ت،داد  49نفر حدنصاب نمگرات را بگه دسگت زوردنگد .در
مرح گگه زخگگر ت،گگداد  40نفگگر اا ایگگن دانگگشزمگگواان کگگه
باالترین نمرات را در پرسشنامه اهمالکار و پایینترین
نمرات در وزت نف به دست زورد بودند (نمرات بگاالتر
اا میگگانگین در پرسشگگنامه اهمگگالکگگار و پگگایینتگگر اا
میانگین در پرسشنامه وزتنف و بهصورت ترتیببند
شد ) ،انتلاب و بهصورت تصادفی در گرو ها زامگایش
و گوا گمارد شدند ( 20دانش زموا در گرو زامگایش و

 20دانگگشزمگگوا در گگگرو گگگوا ) .گگگرو زامگگایش تیگگت
زمگواش هگنزگگاهی قگگرار گرفتنگد و در گگرو کنتگگرل
مداخ ه ا انجام نشد .زمگواش در طگول  8ه سگه یگک
ساوته و در طول ترم اول سال تیصی ی صگورت گرفگت.
مالکها ورود به پهوهش حاضر شام هنسیت مؤنث،
کسب نمرات بگاال در م یگاس اهمگالکگار تیصگی ی و
نمرات پایین در م یاس وزتنف  ،ودم دریافت همزمان
برنامه ا دیگر مرتب با پیشرفت تیصی ی ،ودم دریافت
داروها روانگردان یگا متثثرکننگدة خ گق و هوشگیار
دانگگشزمگگوا ،تمای گ بگگه حضگگور در پگگهوهش و رضگگایت
دانشزموا و والگدین ههگت شگرکت مگنظم در ه سگات
زمواشی بودند .همچنین مالکهگا خگرو اا پگهوهش
نیز شام ودم والقهمنگد و همکگار دانگشزمگوا بگه
ادامه شرکت در ه سگات زمواشگی و غیبگت بگیش اا دو
ه سه در طگول زمگواش هسگتند .در هریگان تی یگق و
انداا گیر مت یرها ،اا ابزارها ایر استفاد شد است:
مقیاس اهمالکاری تحصیلی فرم دانشآموز سوووومون
و راث بلوم
این م یاس را سولومون و راث ب وم در سال ( Solomon

 )& Rothblum, 1984برا بررسی ت ،ورا تیصی ی
در سه حوا زماد کردن تکالیص ،زمادگی برا امتیگان
و تهیه گزارش نیمسال ساختند .این م یگاس شگام 21
گویه است .در م اب هر گویگه طیگص پگنج گزینگه ا اا
هرگز با نمر یک ،بهندرت نمر دو ،گهگاهی با نمر سه،
اکثر اوقات با نمر چهار و همیشه با نمر پنج قگرار دارد.
همچنین در این م یگاس گویگههگا -11-8-7-9-4-2
 29-21-23-21-19-18-19-11-13بگگگگگهصگگگگورت
م،کوس نگمر گذار مگی شگوند .حگداق نمگر در ایگن
پرسشنامه  21و حداکثر نمگر  101اسگت ( Nikbakht,
 )Abdkhodaei, & Hassan Abadi, 2013اونویو بوا
و هیازو ( ،)B. Jokar & Delaware, 2007ضریب زلفا
کرونباخ را برا سه م وله ایگن پرسگشنامگه بگه ترتیگب
 0/81 ،0/84و  0/79میاسبه کرد است .همچنین هاپه
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که اا این ابگزار در تی یگق خگود اسگتفاد کگرد اسگت،
پایایی را به روش باا زامایی  0/80میاسبه نمود اسگت.
هوکار و دالورپور ( B. Jokar, Delaware, Mohammad
 )Agha. , 2007در پهوهش خود بهمنظور ت،یین روایگی
م یاس اهمال کار تیصگی ی اا روش تی یگ وگام ی و
همبستگی گویه با نمر ک استفاد کرد اند .در بررسگی
م دماتی برا انجام تی ی وگام ی ،م گدار ( )kmoبرابگر
 0/88و همبستگی گویه ها با نمر ک زامون در سحیی
مح وب و م،نادار گزارششد است .در پهوهش قدمپگور،
امیگر  ،انگگیزبگاد و اصگ یزااد ()Asli Azad, 2019
بهمنظور ت،یین پایایی م یاس اهمگالکگار تیصگی ی اا
ضریب زلفا کرونباخ استفاد شد است و ضریب زلفا
کرونباخ در ایگن پگهوهش برابگر  0/89میاسگبه گردیگد.
میزان پایایی این پرسشنامه در پگهوهش حاضگر نیگز بگا
استفاد اا ضریب زلفا کرونباخ  0/81میاسبه شد.
پرسشنامة عزتنفس کوپر اسمیت

پرسشنامة وزتنف کوپر اسمیت در سال  1997توس
کوپر اسمیت ساخته شد .پرسشنامة وگزت نفگ شگام
 18ماد است که احساسات ،و اید یا واکنشها فرد را
توصگگیص مگگیکنگگد و زامگگودنی بایگگد بگگا ایگگن مگگواد بگگا
والمتگذار در دو گزینه ((به من شبیه اسگت (ب گی)))
یا ((به من شبیه نیست (خیر))) پاسه دهد .مواد هر یک
اا ایرم یاسها وبارتانگد اا :م یگاس ومگومی 29مگاد ،
م یاس اهتمگاوی  8مگاد  ،م یگاس خگانوادگی  8مگاد ،
م یاس تیصگی ی یگا شگ ی  8مگاد و م یگاس دروغ 8
ماد  ،نمرات ایرم یاس ها و همچنین نمرة ک گی ،امکگان
مشلص کردن امینها را که در زن افراد واهگد تصگویر
مثبتی اا خود هستند ،فراهم میسگااد (کگوپر اسگمیت،
 .)1997شیو نمر گذار این زامون بگهصگورت صگفر و
یک است به این م،نا که در برخی اا سؤالها پاسه ب گی
یک نمر و پاسه خیر صفر مگیگیگرد و بگاقی سگؤالهگا
بهطور م،کوس نمر گذار می شگوند .در سگؤاالت یگ
برا هواب ب ی نمر  1و هواب خیر نمر صگفر بدهیگد:
-29 -28 -23 -21 -19 -18 -14 -10 -1 -4 -2

 .17 -47 -41 -39 -32 -30در ب یه سؤاالت به هواب
ب ی نمر صفر و به هواب خیگر نمگر  1بدهیگد .دامنگه
نمرات این پرسشنامه بین صفر تا  10است .کسب نمگر
باالتر نشاندهندة وگزتنفگ بیشگتر اسگت ( FATHI,
MANSHAEE, HATAMI, ASLI, & FARHADI,
 .)2015بررسی ها در ایگران و خگار اا ایگران بیگانگر زن

اسگگت کگگه ایگگن زامگگون اا اوتبگگار و روایگگی قابگ قبگگولی
برخگوردار اسگت .هگرا و گگولن ()FATHI et al., 2015
ضریب زلفا  0/88را برا نمگر ک گی زامگون گگزارش
کرد اند .همچنین ههت سنجش روایی بگین نمگر کگ
زامگگون بگگا خگگرد م یگگاس روان زارد گرایگگی در زامگگون
شلصیت زیسنک ،روایی واگگرا منفگی و م،نگادار و بگا
خرد م یاس برونگرایی روایی همگرا مثبگت م،نگادار
به دسگت زمگد اسگت .در پگهوهش فتیگی و همکگاران،
( )FATHI et al., 2015پایایی پرسشنامه  0/87گزارش
شد است .میگزان پایگایی ایگن پرسشگنامه در پگهوهش
حاضر نیز بگا اسگتفاد اا ضگریب زلفگا کرونبگاخ 0/89
میاسبه شد.
روند اجرای پژوهش
بهمنظگور انجگام پگهوهش ابتگدا همگاهنگیهگا الام بگا
مسگگئوالن زمگگواشوپگگرورش انجگگام و مجگگوا حضگگور در
مدارس صادر شگد .سگپ بگا مراه،گه بگه  7زمواشگگا
متوسحه دوم دخترانه ،در بین  331دانشزموا پایه نهگم
پرسشگگنامههگگا اهمگگالکگگار و وگگزتنفگگ توایگگع و
دانشزمواان دارا اهمالکار باال و وگزتنفگ پگایین
شناسایی و اا بین زنها به شک ترتیب بند شد ت،گداد
 40دانشزموا انتلاب و به شک تصادفی در گگرو هگا
زامایش و گوا به شک مساو هگایگزین شگدند .گگرو
زامایش مداخ ه زمواش هن زگاهی را در طی دو و نگیم
ما بهصورت هفتها یک ه سگه  71دقی گها دریافگت
نمودند .برنامه مداخ ه ا در پهوهش حاضگر برگرفتگه اا
هنزگاهی بوردیک ( )Burdick, 2017بگود کگه توسگ
منشگگئی ،اص گ یزااد ،حسگگینی و طیبگگی ( Asli Azad,
 )2019ترهمه و روایی زن مورد تثیید قرار گرفت .ههگت
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روایت اخالق در پگهوهش رضگایت دانگشزمگواان بگرا
شرکت در برنامه مداخ ه کسب و اا ک یه مراح مداخ ه
زگا شدند .هم چنین به افراد گگرو گگوا اطمینگان داد
شد که زنگان نیگز پگ اا اتمگام فراینگد پهوهشگی ایگن

مداخالت را دریافت خواهند نمود .همچنگین بگه هگر دو
گرو اطمینان داد شد که اطالوات زنها میرمانگه بگاقی
میماند و نیاا به در نام نیست.

جدول  .1خالصه جلسات آموزش ذهنآگاهی ()Burdick, 2017
جلسه
ه سة اول

ه سة دوم

هدف

محتوا

زشگگنایی بگگا افگگراد،
ه گگگگب مشگگگگارکت
والگگگگدین و انجگگگگام
تمرینگگات م گگدماتی
هنزگاهی

م،رفی زمواش هن زگاهی و ت،ریص زن و توضی پیرامگون و گت اهگرا ایگن دور زمواشگی بگرا
شرکتکنندگان ،توضی پیرامون چگونگی برنامهریز برا تمرینات هگنزگگاهی و گنجانگدن ایگن
تمرینات در اندگی رواانه ،مشارکت والدین و یادداشتها رواانه دربارة تمرین هنزگاهی ،زمواش
و انجام تمرینات مربوط به وض،یتها تمرینات مراقبه هنزگاهی (وض،یت نشستن رو صگندلی،
وض،یت خوابید  ،نشستن به حالت چهاراانو ،حالت لوتوس کام  ،وض،یت دستهگا) و ارالگة تک یگص
خانگی.

کسب زگاهی نسگبت صیبت در مورد تجربه شرکتکنندگان در مورد هنزگاهی ،تمرین تنف زگاهانه و زمواش تگنف
شکمی ،تمرین هن زشفته در برابر هن زرام با کمک بحر اک ی ی ،اراله تک یص خانگی.
به تنف زگاهانه

ه سگگگگگة زمواش اسکن بدن
سوم

صیبت در مورد تجربه شرکتکنندگان اا هنزگاهی و تکرار تنف
بدن ،اراله تک یص خانگی

هنزگاهانگه و زمگواش اسگکن

ه سگگگگگة کسب زگاهی نسگبت تکرار تمرینات پایه تنفسی و زمواش زگاهی نسبت به امان حال با کمک تمگرین لیگوان زب ،انجگام
حرکات هنزگاهانه ،اراله تک یص خانگی.
به امان حال
چهارم
کسب زگاهی نسگبت صیبت در مورد تجربه شرکتکنندگان اا تمرینات هن زگاهی و زمواش هن زگاهی نسبت به پنج
ح (خوردن هن زگاهانه ،گوش دادن هن زگاهانه ،لمگ کگردن هگن زگاهانگه ،بوییگدن هگن
ه سگگگگگة به اومال پگنج حگ
هن زگاهانه و اراله تک یص خانگی.
زگاهانه ،دیدن هن زگاهانه) به همرا تکرار تمرین تنف
اص ی بدن
پنجم
ه سگگگگگة کسب زگاهی نسگبت انجام تنف زرمیدگی م دماتی ،انجام تمرین هنزگگاهی نسگبت بگه هیجانگات و یادداشگتنویسگی
دربار هنزگاهی نسبت به هیجانات ،استفاد اا سناریوها "باارس مفید و باارس غیرمفید" .اراله
به هیجانات
ششم
تک یص خانگی
ه سگگگگگة مگگگگرور تمرینگگگگات مرور تمرینات تنفسی و اسکن بدن و انجام تمرین هنزگگاهی نسگبت بگه افکگار "مراقبگه رودخانگه
روان" .اراله تک یص خانگی
تنفسی
هفتم
ه سگگگگگة کسب زگاهی نسگبت تکرار تمرینات پایه تنفسی (تنف زرمیدگی) و تمگرین تگنزرامگی وضگالنی تگدریجی ،انجگام بگاا
"ووض کردن کانال" .اراله تک یص خانگی
به وم کرد وضالت
هشتم
ه سة نهم

کسب زگاهی نسگبت انجام تمرینات تنفسی پایه "مراقبه تنفسی" ،انجام حرکات هن زگاهانه ،تکگرار سگناریو "بگاارس
مفید و غیرمفید" و اراله تک یص خانگی
به حرکات بدن

ه سگگگگگة بگگهکگگارگیر هگگن مرور تمرینات هن زگاهی که در طی ه سات گذشته زمواش داد شد و زمگواش " هگنزگگاهی در
زگگگاهی در انگگدگی ف،الیت رواانه" .مراقبه میبت شف تزمیز (زراوها دوستانه) .اراله تک یص خانگی
دهم
روامر

در این پگهوهش بگرا تجزیگهوتی یگ داد هگا اا دو
سح زمار توصیفی و استنباطی استفاد شگد اسگت .در
سح زمار توصیفی اا میانگین و انیراف اسگتاندارد و در
سح زمار اسگتنباطی اا زامگون شگاپیرو -وی گک بگرا

بررسی نرمال بودن توایع مت یرهگا ،زامگون لگوین بگرا
بررسی برابر واریان ها ،زامون مگوچ ی بگرا بررسگی
پیشفرض کرویت داد ها و همچنین اا تی ی واریگان
با انداا گیر مکرر برا بررسی فرضیه پهوهش استفاد
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گردید .نتایج زمار با استفاد اا نرمافزار زمار
مورد تجزیهوتی ی قرار گرفت.

یافتهها

SPSS23

نتایج یافته ها مت یرها وابسته پهوهش (اهمال کگار
تیصی ی و وزتنف ) در هدول  2اراله شد است.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد اهمالکاری تحصیلی و عزتنفس در دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری
پیشزامون
مؤلفهها

گرو ها

انیراف

میانگین

انیراف م،یار

اهمالکار

گرو زامایش

97

8/89

13/40

7/11

12/70

9/89

تیصی ی

گرو کنترل

93/80

9/89

94/90

9/93

94/01

9/89

گرو زامایش

20/21

4/21

27/90

1/11

28/90

1/33

گرو کنترل

19/20

4/38

19/11

3/94

19/21

4/22

وزتنف

میانگین

پ زامون

نتایج هدول  2نشان می دهگد کگه میگانگین نمگرات
اهمال کار تیصی ی در گرو زامایش نسگبت بگه گگرو
گوا در مراح پگ زامگون و پیگیگر دچگار کگاهش و
میانگین نمرات وگزت نفگ افگزایش داشگته اسگت؛ امگا
م،نادار این ت ییگرات مگیبایسگت در ادامگه بگهوسگی ة
تی ی استنباطی مورد زامون قرار گیرد.
قبگگ اا ارالگگه نتگگایج تی یگگ زامگگون واریگگان بگگا
انداا گیر مکرر ،پیشفرض ها زامون ها پارامتریگک
مورد سنجش قرار گرفت .بر همین اساس نتگایج زامگون
شاپیرو وی ک بیانگر زن بود که پیشفرض نرمگال بگودن
توایگگع نمونگگها داد هگگا در مت یرهگگا اهمگگالکگگار
تیصی ی و وزتنف در گگرو هگا زامگایش و گگوا در
مراح پیشزامون ،پ زامون و پیگیگر برقگرار اسگت
( .)p>0/05همچنین پیشفگرض همگنگی واریگان نیگز
توس زامون لوین مورد سنجش قرار گرفگت کگه نتگایج
زن م،نادار نبود که این یافته نشان مگیداد پگیشفگرض
همگنگی واریگان هگگا روایگت شگد اسگگت ( .)p<0/01اا
طرفی نتایج زامگون  tنشگان داد کگه تفگاوت نمگر هگا
پیش زامون گرو ها زامایش و گرو گوا در مت یرها

م،یار

میانگین

انیراف

پیگیر

م،یار

وابسته (اهمالکار تیصی ی و وزتنف ) م،نادار نبود
است ( .)p<0/01همچنین نتایج زامگون مگوچ ی بیگانگر
زن بود کگه پگیشفگرض کرویگت داد هگا در مت یرهگا
اهمالکار تیصی ی و وگزت نفگ روایگت شگد اسگت
(.)p>0/05
همانگونه که نتگایج هگدول  3نشگان مگیدهگد کگه
میگگزان  Fاثگگر ت،امگگ مراحگگ و گگگرو بگگرا مت یگگر
اهمالکار تیصی ی ( )240/19و برا مت یر وزتنف
( )193/81است که در سح  0/001م،نیدار است .این
یافته نشان میدهد که گرو ها زامایش و گوا اا لیاظ
مت یرها پهوهش (اهمالکار تیصی ی و وگزتنفگ )
در سه مرح ه پگیشزامگون ،پگ زامگون و پیگیگر بگا
یکدیگر تفاوت م،نیدار دارند .ههگت بررسگی تفگاوت
میگگانگین گگگرو زامگگایش بگگا گگگرو گگگوا در مت یرهگگا
پگگهوهش ،در هگگدول  4نتگگایج م ایسگگه میگگانگین گگگرو
زامایش و گوا در سه مرح ه پیشزامون ،پگ زامگون و
پیگیر گزارش شد است.
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و عزتنفس
مجمو
مجذورات

درهة
زااد

میانگین
مجذورات

م دار f

م دار p

انداا
اثر

توان
زامون

مراح

1209/31

2

904/97

207/91

0/0001

0/84

1

گرو بند

1248/07

1

1248/07

11/43

0/002

0/33

0/99

ت،ام مراح و گرو بند

1399/91

2

998/47

240/19

0/0001

0/89

1

خحا

221/03

79

2/90

مت یرها

اهمالکار
تیصی ی

وزتنف

مراح

497/29

2

233/93

210/71

0/0001

0/81

1

گرو بند

1209/97

1

1209/97

24/49

0/0001

0/39

1

ت،ام مراح و گرو بند

429/80

2

214/90

193/81

0/0001

0/83

1

84/29

79

10/11

خحا

جدول  .1نتایج مقایسه میانگین گروه آزمایش و گواه در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیرهای پژوهش
مؤلفه
اهمالکار
تیصی ی

وزتنف

سح
م،نادار

تفاوت
میانگینها

خحا استاندارد
برزورد

3/20

2/97

0/29

2/73

0/0001
0/0001

مرح ه

م دار t

پیشزامون

1/07

38

پ زامون

-4/09

38

-11/20

-4/22

38

-11/31

2/98

پیشزامون

0/87

38

1/01

1/20

0/39

پ زامون

9/28

38

8/31

1/32

0/0001

9/92

38

9/91

1/39

0/0001

پیگیر

پیگیر

درهة زااد

همگگانگونگگه نتگگایج هگگدول  4نشگگان مگگیدهگگد ،در
مت یرها اهمال کگار تیصگی ی و وگزت نفگ تفگاوت
میگگانگین گگگرو زامگگایش بگگا گگگرو گگگوا در مرح گگه
پیشزامون ( 0/29و  )0/39م،نیدار نیسگت و درنتیجگه
بگگین دو گگگرو زامگگایش و گگگوا در ایگگن مرح گگه تفگگاوت
م،نیدار وهود ندارد؛ اما تفاوت میانگین گرو زامایش
و گرو گوا در مرح ه پ زامگون ( 0/0001و )0/0001
و پیگیگگگگگر ( 0/0001و  )0/0001در مت یرهگگگگگا
اهمگگالکگگار تیصگگی ی و وگگزتنف گ م،نگگیدار اسگگت.
درنتیجگگه میگگانگین گگگرو زامگگایش در ایگگن دو مرح گگه
بهصورت م،نی دار متفاوت اا میانگین گرو گوا است.
این بدان م،ناست که زمواش هن زگاهی توانسته منجر
به کاهش اهمگال کگار تیصگی ی و بهبگود وگزت نفگ

دانش زمواان دختر پایگه نهگم در مراحگ پگ زامگون و
پیگیر گردد.
بحث و نتیجهگیری
پگگهوهش حاضگگر بگگا هگگدف بررسگگی اثربلشگگی زمگگواش
هن زگاهی بر وگزت نفگ و اهمگالکگار تیصگی ی در
دانش زمواان دختر پایه نهم انجام شد .یافته اول پهوهش
بیانگر زن بود که زمواش هنزگاهی منجگر بگه کگاهش
اهمالکار تیصی ی در دانش زمگواان دختگر پایگه نهگم
شگگد بگگود .یافتگگه حاضگگر همسگگو بگگا یافتگگه محی،گگی و
همکاران()Motie et al., 2019؛ س گی و ویسگی ( Solgi
 )& Veisi, 2019؛ مکک وسکی ()McCloskey, 2015
و لو و همکاران ( )Lu et al., 2017بود .این پهوهشگگران
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در نتایج پهوهش خود گزارش کرد اند کگه هگنزگگاهی
می تواند منجگر بگه بهبگود وم کگرد تیصگی ی و کگاهش
مت یرها زسیبرسان تیصگی ی همچگون ت ،گ ورا و
اهمالکار شگود .چنانکگه سگ گی و ویسگی ( & Solgi
 )Veisi, 2019نشان داد انگد کگه زمگواش هگنزگگاهی
منجر به کاهش حساسیت اضحرابی و بهبود خودپنگدار
و خودکارزمد تیصی ی دانشزمواان می شود .همچنین
محی،ی و همکاران ( )Motie et al., 2019بیان کرد انگد
که زمواشی مبتنی بر هنزگگاهی مگی توانگد بگه شگک
م،نگگادار منجگگر بگگه کگگاهش اهمگگالکگگار تیصگگی ی
دانشزمواان شود.
در تبیین یافته حاضر مبنگی بگر اثربلشگی زمگواش
هنزگاهی بر کاهش اهمالکار تیصی ی دانشزمگواان
دختر پایه نهم میتوان گفت زمواش هنزگگاهی سگبب
می شود تا فرد را نسبت به ن ش ،موق،یت و تواناییهگا
خویش در ارتباط با میی پیرامونش هشیار شگود .ایگن
هشیار موهب خگوشبینگی و ایجگاد دیگدگا مثبگت و
منح گگی دربگگار پدیگگد هگگا پیرامگگون فگگرد مگگیشگگود
( .)McCloskey, 2015این فراینگد سگبب مگیشگود تگا
دانش زمواان بتوانند دیدگا مثبت تر نسبت به تیصی
و فرایندها مرتب با زن به دست زورند .درنتیجگه ایگن
زگاهی ،زنان برنامهریز تیصی ی بهتر را تدارک دیگد
و اهمال کار تیصی ی کمتگر را تجربگه مگی کننگد .اا
دیگر دالی اثربلشی این زمگواش مگیتگوان گفگت کگه
هنزگاهی سبب میشود تا دانگشزمگواان بگا زگگاهی اا
خ ق و وواطص مثبت و منفی خود نسبت بگه تیصگی و
پذیرش زنها ،احساسات منفی خویش نسبت به تیصی
را کاهش دهند ( )Solgi & Veisi, 2019که به تبگع زن
میگگزان هیجانگگات مثبگگت و شگگورانگیز تیصگگی ی در زنهگگا
افزایش پیدا خواهد کرد .این فرایند نیز سگبب مگیشگود
تا زنها انگیزش تیصی ی مضاوفی را به دست زورند که اا
بروا اهمالکار تیصی ی پیشگیر نماید.
یافته دوم پهوهش بیانگر زن بود که زمواش هنزگگاهی
منجر به بهبود وزتنف در دانشزمواان دختر پایه نهم

شد بود .این یافته همسو با نتایج پهوهش قر زغگاهی و
همکگگگاران ()Gharaghaji, 1397؛ قاسگگگمی هوبنگگگه و
همکگگاران ()Ghasemi Jobaneh et al., 2016؛ ژو و
همکگگاران ( )Xu et al., 2017و بگگاکوش و همکگگاران
( )Bakosh et al., 2018بگود .ایگن پهوهشگگران زشگکار
ساختهاند که هنزگاهی دارا ن شی پررنگگ در ههگت
بهبود مؤلفهها روانشناختی و تیصی ی دانگشزمگواان
اسگت .چنانکگه قگر زغگاهی و همکگاران ( Gharaghaji,
 )1397نشان داد اند که زمواش مبتنی بگر هگنزگگاهی
بگگر کگگاهش ت ،گ ورا و افگگزایش پیشگگرفت تیصگگی ی
دانشزمگواان متوسگحه مگؤثر اسگت .همچنگین قاسگمی
هوبنگه و همکگاران ()Ghasemi Jobaneh et al., 2016
در پهوهش خود نشان دادند که هن زگاهی می تواند به
شگگک ی م،نگگادار ت ،گگ ورا تیصگگی ی دانشگگجویان را
پیشبینی نماید.
در تبیگگین یافتگگه حاضگگر مبنگگی بگگر تگگثثیر زمگگواش
هنزگاهی بر بهبود وزتنف دانشزمواان دختگر پایگه
نهم می توان بیان نمود که هنزگاهی مهارتی است کگه
به افراد اهاا میدهد که در امان حال ،حوادث را کمتر
اا زن میگگزان کگگه ناراحگگتکننگگد انگگد ،دریافگگت کننگگد
( .)Bakosh et al., 2018بگگر ایگگن اسگگاس وقتگگی
دانش زمواان نسبت به امان حال زگا مگیشگوند ،دیگگر
توهه خود را رو گذشته یا زیند م،حگوف نمگیکننگد.
بیشتر مشکالت م،موالً بگا حگوادثی کگه درگذشگته رو
داد یگگا در زینگگد اتفگگاق خواهگگد افتگگاد ،مربگگوط اسگگت.
بنابراین زمواش هن زگاهی به شک دقیق با تمرکگز بگر
همین فرایند اا میزان بگروا افکگار اضگحرابی ،ناراحگت و
مثیوسکننگد مگیکاهگد .چراکگه وقتگی دانگشزمگوا بگا
رویدادها زسیب رسان تیصی ی گذشته درگیر می شود،
به مرور دچار یاس و افت وزتنف مگیشگود؛ بنگابراین
هن زگاهی با کنار ادن این روند باوث میشود تا زنها بر
امان حال متمرکز شگوند .وگالو بگر ایگن هگنزگگاهی
میتواند با ت ییر الگوها م،یوب تفکر و زمواش مهگارت
کنترل توهه ،سبب شود تا چرخگه شگناختی و پگردااش
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 توقگگص پگگردااش فکگگر.زسگگیبرسگگان متوقگگص شگگود
.مثیوسکنند نیز با افزایش وزتنف همرا است
میدود بودن دامنه تی یق بگه دانگشزمگواان دختگر
پایگگه نهگگم شگگهر اصگگفهان؛ وگگدم بهگگر گیگگر اا روش
نمونهگیر تصادفی و ودم کنترل مت یرها اثرگذار بگر
اهمالکار تیصی ی و وزتنف دانشزمگواان دختگر اا
میدودیتها پهوهش حاضگر بگود؛ بنگابراین پیشگنهاد
 در،مگیمپگذیر نتگایج،می شود برا افگزایش قگدرت ت
 این پهوهش در سایر اسگتانهگا،سح پیشنهاد پهوهشی
 دیگگر،و مناطق و هوامگع دارا فرهنگگهگا متفگاوت
 مهار ووامگ کگر شگد و،زسیبها و پایه ها تیصی ی
 بگگا توهگگه بگگه.روش نمونگگهگیگگر تصگگادفی اهگگرا شگگود
اثربلشی زمواش هنزگگاهی بگر کگاهش اهمگالکگار
 در سح کاربرد پیشگنهاد، تیصی ی و بهبود وزتنف
 زمگواش،میشود بگا تهیگه بروشگور و کتابچگها و مگی
هن زگاهی به مشاوران مدارس متوسگحه اول ارالگه داد
 ههگت،شود تا زنها با بهکارگیر میتوا ایگن زمگواش
کگگاهش اهمگگالکگگار تیصگگی ی و بهبگگود وگگزتنفگگ
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