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Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of
Mindfulness Training on anxiety sensitivity, self-concept and academic
self-efficacy in students with dysgraphia. Methods: Research method was
quasi-experimental with pretest, posttest, and control group and a two month
follow up. The statistical population included all girls and boys between the
ages of 9 to 15 at elementary school level who referred to Kermanshah
Province’s Education Learning Disorder Center, in 2017. The number of
patients diagnosed as having Dysgraphia was 114. Of these, using
convenience sampling, 30 students were selected and randomly assigned to
an experimental group and a control group. Measurement tools were Reis &
Mcnally’s Anxiety Sensitivity Index (1985), Beck, Steer, Epstein & Brown
Self-Concept Test (1990), Jings & Morgan’s Educational Self-Efficacy
Inventory 1999 (Quoted by Mazaheri and Sadeghi, 2015), Kabat-Zinn’s
Mindfulness Training Program (1992). Participants in the experimental
group received eight weekly 90-minute sessions of Mindfulness Training
Program. Data gathered from questionnaires filled out by both groups were
analyzed in three stages using mixed variance analysis with repeated
measurement. Results: Findings showed that Mindfulness Training has a
significant effect on anxiety sensitivity (F= 16.46, P= 0.001), self-concept
(F= 51.97, P= 0.001), and educational self-efficacy (F= 69.69, P= 0.001)
and this effect remained unchanged in the two month follow-up phase.
Conclusion: Since mindfulness training leads to the acceptance of emotions
and physical and psychological symptoms in the students, it can be used as
an effective intervention method for the decrease of psychological
problems, especially in children with dysgraphia.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی ،خودپنداره و
دریافت مقاله96/11/28 :
پذیرش مقاله97/05/19 :

خودکارامدي تحصیلی دانشآموزان دچار نارسانویسی بود .روش :روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه
گواه و طرح پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیري دو ماهه و جامعه آماري  225دختر و پسر  3تا  23ساله
دوره ابتدایی دچار نارسانویسی بود که در سال  2536به مرکز اختاللهاي یادگیري ناحیه  2آموزش و
پرورش شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند .از میان آنها به شکل در دسترس 53 ،کودک انتخاب و به
شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شد .ابزار پژوهش پرسشنامههاي حساسیت اضطرابی
ریس و مکنالی ( ،)2343خودپنداره بک ،استر ،اپستین و براون ( ،)2333خودکارامدي تحصیلی جینکز
و مورگان ( 2333نقل از مظاهري و صادقی )2535 ،و برنامه آموزش ذهن آگاهی کابات-زین ()2331
بود که طی  4جلسه  2/3ساعته ،یکبار در هفته در مورد گروه آزمایش اجرا شد .هر دو گروه در سه
مرحله به پرسشنامههاي پژوهش پاسخ دادند و دادهها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیري
مکرر تحلیل شد .یافتهها :نتایج نشان داد؛ آموزش ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی (،F= 26/56
 ،)P= 3/332خودپنداره ( )P= 3/332 ،F= 32/37و خودکارامدي تحصیلی ()P= 3/332 ،F= 63/63

نویسنده مسئول:
Z_solgi@pnu.ac.ir

اثر داشته و این تأثیر در مرحله پیگیري سه ماهه پایدار مانده است .نتیجهگیری :آموزش ذهن آگاهی
روش مداخلهاي مؤثري است که با کاهش حساسیت اضطرابی ،دانشآموزان نارسانویس را قادر میسازد
که احساسات و نشانههاي جسمانی و روانی خود را بپذیرند و خودپنداره و خودکارامدي تحصیلی را ارتقا
دهند.

کلیدواژهها :حساسیت اضطرابی ،خودپنداره  ،خودکارامدي تحصیلی ،ذهن آگاهی ،نارسانویسی
استناد به این مقاله :سلگی ،زهرا ،.و ویسی ،راضیه .)2537( .اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر
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مقدمه
نوشتن یکی از راههاي برقراري ارتباط است و مهارت در آن میتواند زمینه ساز ارتباط بهتر و
کاملتر با دیگران باشد .با اینحال بسیاري از دانشآموزان ،رغبت و عالقهاي به نوشتن نشان
نمیدهند؛ زیرا نمیتوانند افکار خود را روي کاغذ بیاورند .این مسأله میتواند در پیشرفت تحصیلی
آنها تأثیري منفی داشته باشد .مشکالت دانشآموزان نارسانویس از اختاللهاي یادگیري2
مشهودتر است (کامران ،مقتدایی ،عبدالهی و سالمت .)2536 ،در پنجمین راهنماي تشخیصی
اختاللهاي روانپزشکی ،اختالل یادگیري به اختالل یادگیري ویژه 1تغییر نام و ماهیت داده است
و اختاللهاي خواندن ،نوشتن و ریاضی که هریک پیشتر اختاللی مستقل و مجزا محسوب میشد؛
اکنون بهعنوان یک مشخصه در اختالل یادگیري ویژه گنجانده شده است .اصطالح نارسانویسی،5
به نقیصهاي در زبان نوشتاري اطالق میشود که به جنبههاي حرکتی و فنی مهارت نوشتن توجه
دارد (نریمانی و شربتی .)2535 ،شناخت عالئمی که این اختالل را از دیگر مشخصههاي اختالل
یادگیري ویژه جدا میکند؛ میتواند تأثیرات نارسانویسی را بر وضعیت شناختی و خُلقی فرد بیشتر
مبرهن سازد .در دشواري نوشتن امالء و نارسانویسی کودکان و نوجوانان عوامل چندي ذکر میشود
که عبارت از ضعف مهارتهاي حرکتی ،انتزاعی بودن مطلب ،اختالل در ادراک بینایی حروف و
کلمهها ،ضعف حافظه بینایی و شنوایی ،دشواري در انتقال اطالعات از یک کانال حسی به کانال
دیگر یا در پیوندهاي حسی ،عدم توجه و دقت است (کوشکی ،اسولنوس ،ایلیاس و چائو.)1322 ،
از جمله متغیرهاي مرتبط با نارسانویسی در کودکان و نوجوانان میزان زیاد اضطراب و تمایل به
تجربه اضطراب یا در اصطالح حساسیت اضطرابی 5است (بشارت ،بهرامی زاده ،فتی و حسن آبادي،
 .)2535حساسیت اضطرابی ،بیانگر تفاوتهاي فردي است که به وسیله ترس از احساسات اضطرابی
یعنی ترس از ترس ،مشخص میشود و نشان از گرایش به فاجعه نمایی در رابطه با پیامدهاي
چنین احساسهایی دارد (نور ،آالن ،رجر و اسمیت .)1324 ،حساسیت اضطرابی یکی از سازههاي
تفاوتهاي فردي است که در آن فرد از نشانههاي بدنی که با انگیختگی اضطرابی مرتبط است که
به شکل افزایش ضربان قلب ،تنگی نفس ،سرگیجه نمایان میشود .ترس فرد در اصل از این عقیده
ناشی میشود که این نشانهها به پیامدهاي بالقوه آسیبزاي اجتماعی ،شناختی و بدنی منجر
میشود (بشارت و همکاران .)2535 ،حساسیت اضطرابی به سوگیريهایی در بازیابی و پردازش
اطالعات مربوط به محرکهاي فراخوان اضطراب منجر میشود که این خود زمینه را براي ابتالي
)1. Learning Disabilies (LD
)2. Specific Learning Disorder (SLD
3. dysgraphia
4. anxiety sensitivity
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فرد به اختاللهاي روانی از جمله نارسانویسی فراهم میسازد (گراس ،2333 ،نقل از فرهنگی و
عبدالعلیان .)2533 ،در همین راستا ،نریمانی و شربتی ( )2535نشان دادند که تفاوت ویژگیهاي
روانشناختی حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی میان دانشآموزان نارسانویس و عادي معنادار
است .فرهنگی و عبدالعلیان ( )2533به این نتیجه رسیدند که نمره حساسیت اضطرابی در
دانشآموزان دچار ناتوانیهاي یادگیري باالتر از افراد بهنجار است.
یکی از متغیرهاي روانی که دانشآموزان دچار نارسانویسی را به شدت درگیر میکند؛ خودپنداره
منفی 2است که بر عملکرد آنها در وضعیتهاي مختلف یادگیري ،چه در محیط خانواده و چه در
محیط مدرسه تاثیرگذار است .کودکان و نوجوانان نارسانویس که به دلیل داشتن ناتوانیهایی در
یادگیري ،دامنه توجه کوتاهی دارند؛ از عزت نفس پایینی برخوردارند و در ارتباط با اعضاي خانواده،
اطرافیان و مردم مشکل دارند و به آسانی ناکام میشوند (میراندوال ،لوسیتو ،گتی و کارنولدي،
 .)1325خودپنداره یکی از مفاهیم اساسی در روانشناسی و شبکهاي از عقاید و باورهاي مثبت و
منفی در مورد خود ،پذیرش یا رد خود است (افروز ،قاسم زاده ،تازیکی و دلگشاد.)2535 ،
دانشآموزان دچار نارسانویسی اغلب دیدي بسیار منفی نسبت به خود دارند و در نتیجه نگاه آنها
خود را فردي ناتوان و بیکفایت میدانند .در واقع میتوان خودپنداره را قضاوت افراد در مورد
تواناییها یا ارزش خود تعریف کرد (افروز ،قاسم زاده ،تازیکی و دلگشاد .)2535 ،راج و آگاروال
( ،1333نقل از کاي ،ویلجارانتا و گئورگیا )1324 ،معتقدند دانشآموزانی که خودپنداره ضعیفی
دارند؛ در یادگیري با شکستهاي پیدرپی مواجه میشوند .در نتیجه اعتماد به نفس آنها کاهش
مییابد؛ خودپنداره آنها آسیب میبیند؛ در مهارتهاي ابرازگري ضعیف هستند؛ زود تسلیم می-
شوند؛ تالش نمیکنند و خودگوییهاي منفی دارند .یکی دیگر از متغیرهایی که به شدت
موفقیتهاي تحصیلی دانشآموزان نارسانویس را تهدید میکند؛ داشتن خودکارامدي تحصیلی1
پایین است.
خودکارامدي تحصیلی بر توانایی دانشآموز در انجام موفقیتآمیز تکالیف تحصیلی اشاره میکند
(لی ،جونز و دي .)1327 ،بندورا ( 2333نقل از لو ،ژو ،گوو ،کایون ،لئو و لوئو )1324 ،تأکید میکند
که باورهاي خودکارامدي ،از طریق افزایش انگیزش و کمک به تسهیل در استفاده کارامد از دانش
و مهارتهاي آموخته شده ،بر نتایج تحصیلی دانشآموزان مؤثر واقع میشود .کودکان و نوجوانان
نارسانویس به دلیل تجربههاي تکراري عدم موفقیت در نوشتار درست کلمهها ،دچار اسناد علّی
نادرستی میشوند و شکستها را به نقصان توانمنديهاي ذهنی خود ربط میدهند که در نهایت
سبب ناخودکارامدي تحصیلی در این افراد میشود (ماریه کولس.)1325 ،
1. negative self-concept
2. educational self-efficacy
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از جمله مداخلههایی که در مورد متغیرهاي پژوهش حاضر میتواند مفید باشد؛ آموزش ذهن
آگاهی 2است .ذهن آگاهی به معنی توجه به زمان حال بهگونهاي ویژه ،هدفمند و خالی از قضاوت
است (زارع ،آقازیارتی ،ملک شیخی و شریفی .)2536 ،ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه
در اینجا و اکنون است؛ بدون قضاوت و بدون اظهار نظر درباره آنچه اتفاق میافتد و به معنی تجربه
واقعیت محض ،بدون هیچگونه توضیح است .در برنامه آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی ،مراجعان
میآموزند که چطور با افکار و احساسهاي غیرمنطقی خود رابطه برقرار کنند و بر محتواي افکار
خود متمرکز شوند و آنها را تغییر دهند و در چشمانداز وسیعتري افکار و احساسهاي خود را
ببیند (ریولی.)1324 ،
با توجه به اثرهاي نارسانویسی از بُعد روانشناختی در دانشآموزان مبتال و از سوي دیگر خألهاي
پژوهشی در این زمینه ،انجام پژوهشهایی از این دست و استفاده از نتایج این پژوهشها در زمینه
پیشگیري و کاهش مشکالت همراه با نارسانویسی کودکان و نوجوانان از ضرورتهاي مهم پژوهش
در هر کشوري است؛ بنابراین هرگونه مطالعه ،تشخیص و شناسایی ،پیشگیري ،مهار و درمان بسیار
ارزشمند خواهد بود .لذا پژوهش حاضر انجام شد تا به سؤالهاي زیر پاسخ دهد.
 .2آیا آموزش ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی ،خودپنداره و خودکارامدي تحصیلی دانشآموزان
دچار نارسانویسی مؤثر است؟
 .1آیا اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی ،خودپنداره و خودکارامدي تحصیلی
در دانشآموزان دچار نارسانویسی در مرحله پیگیري پایدار میماند؟
روش
روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون ،پس آزمون ،پیگیري دوماهه و جامعه
آماري  225دانشآموزان دختر و پسر  3تا  23ساله دچار نارسانویسی و مشغول به تحصیل در
دوره ابتدایی در سال تحصیلی  36-37مرکز اختالل یادگیري ناحیه  2آموزش و پرورش شهر
کرمانشاه بود تعداد  53نفر از دانشآموزان که شرایط ورود به پژوهش را داشتند؛ به شکل در
دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند .مالکهاي ورود
شامل نظر معلمان درباره مهارت نوشتن و نمرههاي امالي دانشآموزان ،طبیعی بودن میزان
هوشبهر آنها در آزمون هوشی ریون ،عدم حضور همزمان در گروههاي درمانی یا درمان
روانشناختی انفرادي دیگر ،داوطلب بودن ،رضایت آگاهانه خود و والدین دانشآموزان از شرکت

1. mindfulness
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در پژوهش ،حضور مرتب در جلسههاي آموزشی و انجام تکالیف و مالکهاي خروج شامل بیماريها
یا معلولیتهاي روانی و جسمی بارز بود.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه حساسیت اضطرابی .1این پرسشنامه خودگزارش دهی  26گویه اي توسط ریس
و مک نالی ( )2343بر اساس مقیاس پنج درجهاي لیکرتی از خیلی کم=  3تا خیلی زیاد=  5ساخته
شده است و در جامعه نوجوانان و جوانان کاربرد دارد .دامنه نمرهها بین  3تا  65است .درجه تجربه
ترس از نشانههاي اضطرابی با نمرههاي باالتر مشخص میشود .ساختار این پرسشنامه از سه عاملِ
ترس شامل  4گویه ترس از نگرانیهاي بدنی سؤالهاي  2تا  5 ،4گویه ترس از نداشتن کنترل
شناختی سؤالهاي  3تا  21و  5گویه ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران سؤالهاي 25
تا  26تشکیل شده است .بررسی ویژگیهاي روانسنجی این مقیاس ،ثبات درونی آن را بین 3/43
تا  3/33نشان داده است .اعتبار بازآزمایی بعد از  1هفته  3/73و به مدت سه سال  3/72بوده است
که نشان میدهد؛ حساسیت اضطرابی یک سازه شخصیتی پایدار است (ریس ،پترسون ،گارسکی و
مک نالی ،2346( ،نقل از دیکسون و همکاران .)1324 ،در پژوهش نریمانی و شربتی ( )2535این
پرسشنامه در نمونه دانشآموزان نارسانویس و عادي با میانگین سنی  23/35بهکار گرفته شده و
ضریب آلفاي کرونباخ آن براي نمره کل برابر با  3/32به دست آمد .در پژوهش اروزکان ()1321
در مورد جمعیت نوجوان ضریب آلفاي کرونباخ براي نمره کل برابر با  3/46به دست آمد .در
پژوهش حاضر روایی این پرسشنامه به روش همزمان با پرسشنامه فهرست بازبینی عالئم 133-برابر
با  3/65و آلفاي کرونباخ آن براي نمره کل پرسشنامه  3/33محاسبه شد.
 .2پرسشنامه خودپنداره بک .3این پرسشنامه  13سؤالی توسط بک ،استر ،اپستین و براون
( )2333ساخته شد و در مورد اغلب گروههاي سنی از کودکان تا بزرگساالن بهکار میرود .هر
سؤال  3گزینه دارد که فرد باید خصایص خود را با دیگران درجه بندي کند .خرده مقیاسهاي
پرسشنامه شامل توانایی ذهنی ،درجه جذابیت جسمی ،مسائل اخالقی ،کفایت کاري و روابط
اجتماعی است .شیوه نمرهگذاري گزینهها در شمارههاي ،27 ،26 ،23 ،25 ،21 ،23 ،3 ،3 ،5 ،2
 15 ،11 ،13 ،23 ،24و  13پرسشنامه به همان ترتیب گزینهها یعنی  3تا  2است؛ ولی براي سایر
شمارههاي آن ،ترتیب گزینهها معکوس میشود .نمرهها از  13تا  213متغیر و نمرههاي باال نشان
دهنده خودپنداره مثبت است .ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه سنجش خودپنداره بک در پژوهش
1. Anxiety Sensitivity Index
)2. The Symptom Check list-90 (SCL-90
3. Beck Self-Concept Test
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فرهنگی و عبدالعلیان ( )2533در مورد دانشآموزان ابتدایی دچار ناتوانی یادگیري  3/44گزارش
و روایی آن توسط جمعی از متخصصان مشاوره تأیید شد .در پژوهش تاستوم ،راون ،سامر و
تریلینگسگارد ( )1333پرسشنامه حاضر در مورد  214کودک و نوجوان  7تا  25سال اجرا و ضریب
آلفاي کرونباخ نمره کل  3/47محاسبه شد .ضریب آلفاي کرونباخ نمره کل این پرسشنامه در
پژوهش حاضر  3/33محاسبه شد.
 .3پرسشنامه خودکارامدی تحصیلی .1این پرسشنامه  53سؤالی توسط جینکز و مورگان در
سال  2333براي ارزیابی باورهاي خودکارامدي تصوري دانشآموزان در ارتباط با پیشرفتهاي
آموزشگاهی ساخته شد و داراي و سه زیرمقیاس استعداد با سؤالهاي ،24 ،26 ،22 ،23 ،4 ،7 ،6
 17 ،16 ،13 ،15و  ،53کوشش با سؤالهاي  11 ،12 ،21 ،3 ،3 ،1 ،2و  14و بافت سؤالهاي با
 15 ،13 ،23 ،27 ،23 ،25 ،25 ،5 ،5و  13است .مادههاي این پرسشنامه با طیف لیکرت چهار
درجهاي کامالً موافقم=  ،5تا حدودي موافقم=  ،5تا حدودي مخالفم=  1و کامالً مخالفم=  2و
سؤالهاي  13 ،11 ،23 ،26 ،23 ،3 ،5و  15بهصورت معکوس نمرهگذاري میشود .دامنه نمرهها
در این پرسشنامه از  53تا  213است و نمره بیشتر خودکارامدي تحصیلی باالتر را نشان میدهد.
جینکز و مورگان در سال  2333میزان همسانی درونی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي
کرونباخ 3/41 ،گزارش کردند (مظاهري و صادقی .)2535 ،ضریب آلفاي کرونباخ سه زیرمقیاس
استعداد و کوشش و بافت در پژوهشی که در مورد دانشآموزان ابتدایی شهر بلبان آباد به ترتیب
 3/66 ،3/74و  3/73گزارش شده است (بندک ،ملکی ،عباسپور و ابراهیمی قوام .)2535 ،در خارج
از ایران نیز ورسوا و فوگلوا ( )1326در پژوهش خود ضریب آلفاي کرونباخ براي نمره کل پرسشنامه
را در مورد  237نوجوان با میانگین سنی  23سال  3/65محاسبه کردند .در پژوهش حاضر نیز
ضریب آلفاي کرونباخ براي نمره کل پرسشنامه 3/72 ،به دست آمد.
 .4برنامه آموزش ذهن آگاهی .2جلسههاي آموزش این برنامه در پژوهش حاضر بر اساس مباحث
کابات-زین ( )2331تنظیم و به شکل گروهی گروه آزمایش به مدت  8جلسه  60دقیقهاي ،یکبار
در هفته به شرح زیر آموزش داده شد.
جلسه اول .پس از خوشآمدگویی و قدردانی از حضور افراد در جلسه مداخله و نقش فعالی را
که در سالمت و بهزیستی خود ایفا خواهند کرد؛ درباره اهداف و مقررات جلسهها توضیح داده شد
و دانشآموزان به آزمونها در مرحله پیش آزمون پاسخ دادند .سپس ماهیت ذهن آگاهی به آنها

1. Educational Self-Efficacy Inventory
)2. Mindfulness Training Program (MTP
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آموزش داده و بیان شد که ذهن آگاهی راه درست زندگی کردن است که میتوان از دو راه رسمی
و غیررسمی آن را تمرین کرد.
جلسه دوم .در این جلسه تمرین رسمی بررسی آگاهانه یا هشیاري در زمان خوابیدن ،بیدار
شدن ،استحمام ،آموزش تن آرامی از طریق ایجاد تنش و رهایی عضالت انجام و از درمانجویان
خواسته شد؛ درحالیکه در اتاق درمان روي صندلی نشستهاند؛ حسهاي بدنی خود را وارسی کنند.
به همین دلیل ،ترغیب شدند که همانطور که نشستهاند؛ حالتی فکورانه به خود بگیرند؛ یعنی
شانههاي خود را شل کنند؛ چشمها را ببندند و دستها را روي دستگیره صندلی یا لبه آن قرار
دهند و سپس به گزگز ،دما و حسی که در هر قسمت از بدن خود تجربه میکنند؛ به ترتیب توجه
کنند.
جلسه سوم .در این جلسه تمرینهاي جلسه قبل مرور و از دانشآموزان خواسته شد که براي
فراگیري مراقبه ذهن آگاهانه به شکل تنفس  6دقیقهاي متمرکز ،هشیارانه و بدون قضاوت ،روي
صندلی خود درحالیکه در لحظه حضور دارند؛ بنشینند .به آنها گفته شد؛ بیشتر افراد با چشمهاي
بسته به مراقبه میپردازند؛ اما میتوانند چشمهاي خود را مقداري باز نگهدارند؛ اما به یاد داشته
باشند که بر مراقبههایی تمرکز کنند که در حال تمرین آن هستند .بعد گفته شد که ریسمانی را
روي یک وسیله مجسم کنند که اگر خیلی محکم و یا خیلی شل بسته شود؛ ممکن است که آسیب
ببیند .در پایان تمرینها ،مراقبه ذهن آگاهانه براي تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه چهارم .در این جلسه با تأکید بر انجام ذهن آگاهی براي کاهش ناسازگاري ،نحوه تعمیم
تنآرامی تشریح و دامهاي ذهن نظیر عادتهاي معمول ذهنی بیان و در ادامه تحریفهاي شناختی
با ذکر تمثیل صفحه شطرنج بیان و گفته شد که گروهی از مهرهها ،نمودار محتواي روانشناختی
منفی و گروهی دیگر ،نمودار محتواي روانشناختی مثبتتر است .وقتی خیلی تالش میکنیم تا
مهرههاي مثبت بیشتري و مهرههاي منفی کمتري داشته باشیم؛ ممکن است که خود را توي
دردسر بیندازیم .متأسفانه ممکن است؛ هیچوقت برنده این نبرد نباشیم .برابر دانستن خویشتن با
مهره یا بازیکن ،یعنی محتوا انگاشتن خویشتن ،به این معنی است که زندگی آدمی به جنگی
بیپایان ،خستهکننده و بیهوده محدود شده است .در پایان تنآرامی و شناسایی تحریفهاي
شناختی با استفاده از بازي شطرنج در خانه بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه پنجم .این جلسه به ذهن آگاهی بدن و فواید آگاهی از بدن ،تمرین آموزش نظارت تنفس
و مراقبه نفس اختصاص داشت .در مورد فواید آگاهی از بدن صحبت و از آنها خواسته شد که
توجه خود را به بدنشان متمرکز و براي این تمرین از پاي چپ خود آغاز و در باالي سر آن را
تمام کنند و گفته شد؛ میتوانند به دامنه وسیعی از احساسهاي بدنی خود نظیر خارش ،درد،
سوزش ،سبکی ،سنگینی ،گرما ،سرما و یا عدم احساس توجه کنند؛ ضمن آنکه برخی از این حسها
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ممکن است با افکار و یا هیجانهایی همراه شوند .در پایان محتواي آموزش جلسه حاضر جهت
تمرین بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه ششم .در این جلسه نحوه تعمیم آگاهی نسبت به هر چیزي که با آن تماس داشتند؛ نظیر
تماس صندلی با بدن ،یا دستهایشان با دامن و جز آن توضیح و در ادامه نیز بازبینی و مراقبه
تنفس در فعالیتهاي افکار و هیجانها و تمرینهاي یوگاي آگاهانه آموزش داده شد .بهعنوان مثال
گفته شد؛ همانطور که به تنفسشان توجه میکنند؛ آگاه باشند که مشغول توجه کردن هستند.
آگاه باشند که در اینجا دو چیز وجود دارد؛ تنفس و خودشان .در پایان تمرین توجه همراه با تنفس
و تماس با اشیا در خانه بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه هفتم .در این جلسه پرسش آگاهانه از خود ،بیان و در ادامه گفته شد که در زندگی
روزمره ،ممکن است به حدي مشغول باشند که فرصتی براي خود اندیشی نداشته باشند؛ اما این
نوع از کاوشی که امروز آموختند؛ بسیار با ارزش است .بهعنوان مثال در مقیاس قطب نماي ارزشها
از درمانجویان خواسته شد؛ ارزشهاي خود را در هریک از حوزههاي زندگی ازجمله روابط صمیمانه،
روابط خانوادگی و جز آن بیان کنند .در گام بعدي ،درمانجویان درجه اهمیت هریک از ارزشهاي
خود را مشخص و میزان همسو بودن رفتارهاي جاري یا اخیر خود را با آنها درجهبندي کردند.
درجه بندي ارزشهاي فراموش شده در خانه بهعنوان تکلیف خانگی انجام دهند.
جلسه هشتم .این جلسه با ایجاد شیوهاي رسمی براي ذهن آگاهی آغاز و اینگونه بیان شد که
ذهن آگاهی در واقع نوعی سفر شخصی است و برخی از تمرینها ممکن است که براي شما بیشتر
از بقیه امکانپذیر و جالب باشد .گفته شد؛ در تجربههاي خود براي تمرینهایی که در این  1جلسه
آموختند؛ کاوش کنند و بازگردند و ببینند کدام تمرین براي آنها مناسبتر است .گفته شد که
کمال مطلوب ،تمرکز بر حوزه ارزشمندي است که بیشترین اختالف بین درجه اهمیت ارزش و
همسو بودن رفتار با آن را نشان دهد .در انتهاي جلسه مطالب جمعبندي و پس آزمون اجرا شد.
شیوه اجرا .بعد از گرفتن مجوزهاي الزم از آموزش و پرورش کرمانشاه و نیز کسب اجازه از مدیر
مرکز اختالل یادگیري آموزش و پرورش کرمانشاه و والدین دانشآموزان ،نشست توجیهی با حضور
تمام افراد نمونه ،والدین و معلمهاي آنها در اتاق آموزشی مرکز برگزار شد و توضیحهایی درباره
ماهیت پژوهش ،ساعت حضور و اطمیان بخشی در مورد محرمانه بودن نتایج به آنها ارائه شد.
آموزش در گروه آزمایش توسط دو نفر از متخصصان و مشاوران مرکز مذکور همراه با پژوهشگر
پژوهش حاضر ،روزهاي دوشنبه به مدت  4هفته پیاپی  33دقیقهاي به شکل گروهی برگزار شد.
شرکتکنندههاي هر دو گروه قبل و پایان آموزش و نیز پس از گذشت دو ماه در مرحله پیگیري،
به پرسشنامههاي پژوهش پاسخ دادند .براي رعایت موازین اخالقی پس از اتمام مراحل پژوهش
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برنامه آموزشی ذهن آگاهی بهطور فشرده در  1جلسه به گروه گواه نیز آموزش داده شد .با استفاده
از طرح تحلیل واریانس با اندازهگیري مکرر دادهها تحلیل شد.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سنی آزمودنیهاي گروه آزمایش  22/35و  5/23و براي گروه گواه 22/52
و  1/33بود .ضمن اینکه دامنه سنی آزمودنیها  3-23سال بود .در گروه آزمایش  7پسر (56/7
درصد) و  4دختر ( 35/5درصد) و در گروه گواه  4پسر ( 35/5درصد) و  7دختر ( 56/7درصد)
بود .میزان تحصیالت پدران و مادران دانشآموزان در گروه آزمایش به ترتیب برابر با  35و 34
درصد زیردیپلم 12 ،و  13درصد فوق دیپلم 26 ،و  21درصد لیسانس و  3و  3درصد کارشناسی
ارشد و باالتر و در گروه گواه به ترتیب برابر با  31و  62درصد زیردیپلم 15 ،و  23درصد فوق
دیپلم 12 ،و  27درصد لیسانس و  5و  5درصد کارشناسی ارشد و باالتر بود .وضعیت اقتصادي
خانوادههاي در گروه آزمایش  5نفر ( 13درصد) وضعیت اقتصادي پایین 23 ،نفر ( 66/67درصد)
متوسط و  1نفر ( 25/55درصد) وضعیت خوب داشتند .در گروه گواه  5نفر ( 16/66درصد) وضعیت
اقتصادي پایین 23 ،نفر ( 66/67درصد) متوسط و  2نفر ( 6/66درصد) وضعیت خوب داشتند.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرههای متغیرهای وابسته به تفکیک گروهها و مراحل آزمون
پیگیري
پس آزمون
پیش آزمون
متغیرها
گروه
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین انحراف معیار میانگین
معیار
معیار
5/43
13
5/33 16/47
5/53
53/6
حساسیت اضطرابی
5/33 31/37
5/61 33/35
5/75
53/43
خودپنداره
آزمایش
خودکارامدي
3/23 34/43
6/66
33/53
6/21
53/17
تحصیلی
5/53 53/17 1/37 53/13
1/27
56
حساسیت اضطرابی
5/34 53/35 5/73 53/43
5/23
53/47
خودپنداره
گواه
خودکارامدي
7/12
57
7/63 56/35
7/52
57/25
تحصیلی

جدول  2حاکی از کاهش نمرههاي گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در متغیرهاي حساسیت
اضطرابی ،خودپنداره و خودکارامدي تحصیلی در مرحله پس آزمون و پیگیري است.
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جدول  .2آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی توزیع طبیعی دادهها در سه مرحله
مقدار آماره پیگیري
مقدار آماره پیشآزمون مقدار آماره پسآزمون
گروه
3/355
3/655
3/475
حساسیت اضطرابی
3/626
3/723
3/627
خودپنداره
3/723
3/741
3/613
خودکارامدي تحصیلی
*
P<3/33**P<3/32

اطالعات جدول  1حاکی از برقراري مفروضه توزیع طبیعی دادهها در متغیرهاي پژوهش در سه
مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیري است.
جدول  .3نتایج آزمون لوین و آزمون موخلی برای نمرههای متغیرها در گروه آزمایش و گواه
معناداري
 Fلوین
درجه
درجه
آزمون
آزادي 1
آزادي 2
3/47
3/533
3643/53
6
1/774
لوین
موخلی خی دو
 Fام.باکس
4/43 3/723 3/524
3/673
14
2
حساسیت اضطرابی
23/15 3/643 3/531
3/737
14
2
خودپنداره
3/67
3/42
3/142
2/134
14
2
خودکارامدي تحصیلی
*
P<3/33**P<3/32

در جدول  5نتایج آزمون لوین نشان دهنده برقراري همگنی واریانس خطا در دو گروه و نتایج
آزمون ام .باکس بیانگر همگنی ماتریسهاي واریانس/کوواریانس است .مقدار آزمون کرویت موخلی
معنادار نیست؛ بنابراین فرض مبنی بر همخوانی ماتریس کواریانس خطاي مربوط به متغیرهاي
وابسته تأیید میشود .لذا میتوان کرویت ماتریس کواریانس متغیرهاي وابسته را پذیرفت و از
مقادیر  Fبا درجه آزادي استفاده کرد.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر برای نمرههای متغیرها در دو گروه
درجه آزادي مجذور اتا
گروه
متغیر
F
**
3/14
 2و 14
22/24
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
حساسیت
 2و 14
5/45
گواه (مقایسه درونگروهی)
اضطرابی
**
3/57
 1و 36
26/56
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
3/613
 2و 14
**57/33
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
 2و 14
3/16
گواه (مقایسه درونگروهی)
خودپنداره
3/63
 1و 36
**32/37
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
3/757
 2و 14
**41/65
آزمایش (مقایسه درونگروهی)
خودکارامدي
 2و 14
5/332
گواه (مقایسه درونگروهی)
تحصیلی
3/725
 1و 36
**63/63
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
*
P<3/33**P<3/32
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اطالعات جدول  5نشان میدهد که در گروه آزمایش تفاوت میانگین نمرههاي پیش آزمون ،پس
آزمون و پیگیري در متغیر حساسیت اضطرابی ( ،)P= 3/331خودپنداره ( )P= 3/332و نمرههاي
خودکارامدي تحصیلی ( )P= 3/332معنادار است؛ اما هیچیک از تفاوتهاي میانگین نمرههاي
متغیرهاي یاد شده در مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیري در گروه گواه معنادار نیست.
مقایسه بین گروهی نشان میدهد؛ تفاوت میانگین نمرههاي حساسیت اضطرابی ،خودپنداره و
خودکارامدي تحصیلی بین گروههاي آزمایش و گواه معنادار است ()P= 3/332؛ بنابراین میتوان
گفت آموزش ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی دانشآموزان دچار نارسانویسی اثر داشته و آن را
کاهش داده و با ایجاد خودپنداره مثبت خودکارامدي تحصیلی آنها را نیز افزایش داده است .با
توجه به مقدار مجذور اتا میزان این تأثیر در مورد حساسیت اضطرابی حدود  57درصد ،در مورد
خودپنداره بیش از  63درصد و در مورد خودکارامدي تحصیلی بیش از  72درصد است.
جدول  .5نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسههای جفتی میانگین نمرههای متغیرها
گروه گواه
گروه آزمایش
زمان اندازهگیري
متغیر
انحراف
تفاوت
انحراف
تفاوت
معیار
میانگین
معیار
میانگین
3/234
3/43
3/332
**5/76
پیش آزمون -پس آزمون
3/225
3/755
3/477
**5/67
پیش آزمون -پیگیري
حساسیت اضطرابی
3/54
3/367
3/643
-2/23
پس آزمون -پیگیري
3/565
3/367
3/326
**-7/35
پیش آزمون -پس آزمون
3/552
3/555
3/452
**-3/57
پیش آزمون -پیگیري
خودپنداره
3/532
3/167
3/515
2/367
پس آزمون -پیگیري
3/716
3/63
3/54
**5/77
پیش آزمون -پس آزمون
**
3/525
3/255
3/351
5/73
پیش آزمون -پیگیري
خودکارامدي تحصیلی
3/325 -3/567
3/37
3/367
پس آزمون -پیگیري
*
P<3/33**P<3/32

جدول  3تفاوت معنادار میانگین حساسیت اضطرابی ،خودپنداره و خودکارامدي تحصیلی دانش-
آموزان نارسانویس گروه آزمایش را در مرحله پیش آزمون با پس آزمون و پیش آزمون با آزمون
پیگیري را نشان میدهد ()P= 3/332؛ که حاکی از ماندگاري اثر درمان بر کاهش حساسیت
اضطرابی و افرایش خودپنداره و خودکارامدي تحصیلی دانشآموزان نارسانویس گروه آزمایش است.
اما هیچیک از تفاوت میانگین در نمرههاي حساسیت اضطرابی ( ،)P= 3/533خودپنداره (3/372
= )Pو خودکارامدي تحصیلی ( )P= 3/23در مرحله پیش آزمون با پس آزمون و پیش آزمون با
آزمون پیگیري در گروه گواه معنادار نیست .این یافته ها در نمودارهاي الف ،ب و ج به تصویر
کشیده شده است.
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نمودارهاي  1 ،2و  5اثرهاي تعاملی آموزش ذهن آگاهی را به تفکیک گروه آزمایش و گواه بر
حساسیت اضطرابی ،خودپنداره و خودکارامدي تحصیلی دانشآموزان در مراحل پیش آزمون ،پس
آزمون و پیگیري نشان میدهد که بیانگر کاهش حساسیت اضطرابی و افزایش خودپنداره و
خودکارامدي تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیري نسبت به مرحله
پیش آزمون خود گروه است.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههاي این پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی ،خودپنداره و
خودکارامدي تحصیلی در دانشآموزان دچار نارسانویسی مؤثر است .همچنین نتایج مرحله پیگیري،
حکایت از تداوم تأثیر این مداخله داشت .این نتایج با یافتههاي پژوهشگران دیگر همسو است.
بهعنوان مثال نتایج پژوهش عباسی و نقی زاده ( )2531در مورد  53نفر از دانشآموزان مضطرب
دچار ناتوانی یادگیري در درس ریاضی نشان داد که آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی با ترغیب
دانشآموزان به تمرین مکرر در زمینه توجه متمرکز بر آگاهی ارادي بر جسم و ذهن ،دانشآموزان
مضطرب را از اشتغال ذهنی با افکار تهدید کننده و نگرانی در مورد عملکرد خواندن و نوشتن رها
و ذهن آنها را از حالت افکار خودآیند منفی خارج میکند .نتایج پژوهش اکبري ،ارجمند نیا ،افروز
و کامکاري ( )2533در مورد دانشآموزان مضطرب دچار اختالل یادگیري در درس ریاضی نیز
بیانگر این بود که آموزش ذهن آگاهی میتواند از طریق افزایش سازگاري اجتماعی-عاطفی،
اضطراب آنها را در برخورد با سایر دانشآموزان و همچنین حل مسائل ریاضی کاهش دهد .نتایج
پژوهش ابراهیم پور ،نیاکان و عباسی کرقند ( )2536در مورد  33نفر از کودکان داراي اختاللهاي
یادگیري شهر قاین ،بیانگر تأثیر مثبت آموزش ذهن آگاهی بر بهبود پذیرش اجتماعی و اعتماد به
نفس آنها بود .نتایج پژوهش بیئوچمین ،هاتکینز و پترسون ( )1334در مورد  55نوجوان مضطرب
دچار ناتوانیهاي یادگیري بیانگر آن بود که مداخله مراقبه ذهن آگاهانه بر اضطراب و پیشرفت
تحصیلی این نوجوانان مؤثر است .هایدیکی ،واینر ،بدلی ،میلیگان و دوکارمه ( )1321در پژوهش
خود در مورد نوجوانان  21-26ساله مضطرب دچار اختاللهاي یادگیري دریافتند که مداخله
مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب نوجوانان دچار اختاللهاي یادگیري مؤثر است .نتایج
پژوهش مالبوئف-هورتوبیس ،الکورس ،تیلور ،جاسمنت و بن آمور ( )1326در مورد  25دانشآموز
مضطرب با نیازهاي آموزشی ویژه حاکی از تأثیر قابل توجه مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عالئم
و رفتارهاي این نوجوانان از جمله کاهش اضطراب و مشکالت رفتاري آنها بود .با توجه به
پژوهشهاي انجام شده میتوان گفت که ماهیت ذهن آگاهی بهگونهاي است که نقش
تعیینکنندهاي در درمان بسیاري از اختاللها و همچنان که در پژوهش حاضر مشاهده شد؛ نقش
مؤثري در کاهش حساسیت اضطرابی و افزایش خودپنداره و خودکارامدي تحصیلی دانشآموزان
نارسانویس دارد.
در تبیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی همانگونه که صناعی و همکاران
( )2536عنوان کردند؛ باید توجه داشت که در دانشآموزان چرخه معیوبی بین احساسات بدنی،
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ارزیابیها و تفسیرهاي منفی و اضطراب وجود دارد که بهصورت مداوم و پایدار فرد را به حالت
گوش به زنگی نسبت به نشانههاي بدنی مرتبط با اضطراب نگه میدارد و منجر به افزایش حساسیت
اضطرابی در آنها میشود .ذهن آگاهی که زیربناي آن بر اساس پذیرش افکار ناخوشایند و
حالتهاي هیجانی گوناگون شکلگرفته است؛ توانمندي فرد را در مهار تأثیرپذیري از افکار و
هیجاناتش بهطور چشمگیري باال میبرد و به فرد اجازه میدهد طیف وسیعی از افکار و هیجانها
را در ذهن خود بدون تجربه آشفتگی هیجانی ،تجربه کند .کودکان نارسانویس در فرایند آموزش
ذهن آگاهی میآموزند که احساسهاي بدنی خود را که با ادراک تجارب خوشایند و ناخوشایند
مرتبط هستند؛ بهطور آگاهانه دریابند؛ به شناسایی نقاطی از بدن که سبب این برافراشتگیها
میشود و همچنین به پذیرش هیجانها و افکار مرتبط با این حسها بپردازند؛ به این ترتیب این
فرایند سبب میشود که براي این کودکان روشن شود که چه چیزي در بدنشان در حال وقوع
است .در تبیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در خودپنداره کودکان نارسانویس باید توجه داشت
که کودکان دچار نارسانویسی به دلیل داشتن دید بسیار منفی نسبت به خود ،به دلیل ناتوانی در
نگارش درست کلمات و ناهماهنگی بین اندامهاي حرکتی ذهنی در موقع نوشتن ،خود را فردي
ناتوان و بیکفایت تصور میکند .همانگونه که زمزمی و همکاران ( )2535عنوان کردند؛ با توجه به
اینکه علت عمده ناهماهنگی اندامهاي مرتبط با نوشتن در دانشآموزان نارسانویس ،اضطراب ناشی
از عدم موفقیت در درست نویسی است؛ در تمرینات ذهن آگاهی ،آنها میآموزند که هر لحظه
بدون قضاوت به تجربیات و محرکهاي درونی و بیرونی خود توجه و به آنها آگاه شوند.
اگر خودپنداره را بهعنوان نوعی نگرش و قضاوت درباره توانمنديهاي خود فرض کنیم با آموزش
ذهن آگاهی کودکان نارسانویس یاد میگیرند بهجاي پیشداوري درباره آینده ،به لحظه کنونی
توجه کنند و بهجاي واکنش ،به آنها «پاسخ» بدهند .در این پژوهش نیز مداخله آموزشی ذهن
آگاهی با ترغیب دانشآموزان نارسانویس به تمرین توجه و آگاهی هدفمندانه بر جسم و ذهن،
آنها را از اشتغال ذهنی با نگرانی درباره نحوه عملکرد در آزمون رها کرد .در چنین حالتی
توانمنديهاي دانشآموزان نارسانویس بهصورت کامل عملیاتی و دیدگاه و خودپنداره آنها در
طول زمان و با تجربه موفقیتهاي بیشتر مثبت شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر خودکارامدي تحصیلی کودکان دچار
نارسانویسی تأثیر داشته است .بخش عمدهاي از نتیجه فوق را میتوان در کاهش میزان حساسیت
اضطرابی و افزایش خودپنداره مثبت با ارائه آموزش ذهن آگاهی مرتبط دانست .دانشآموزان
نارسانویس به دلیل اضطراب ناشی از عدم توانایی و ترس از اضطراب ناشی از برخورد نامناسب
اطرافیان در قبال توانایی پایینشان در مورد نوشتن درست ،روز به روز از عزت نفسشان کاسته و
عملکردشان بهجاي بهبود دچار افت شده بود .همانگونه که لوبرتو و همکاران ( )1325عنوان کردند؛
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میتوان تصور کرد که افت روزافزون عملکرد در طول زمان و تجربه اضطراب بیشتر ،منجر به تغییر
عقیده دانشآموزان نارسانویس نسبت به خود و پدید آمدن خودپنداره منفی خواهد شد و از آنجا
که ذهن آگاهی عامل زیر بنائی مهمی براي رسیدن به رهایی است؛ از این رو ،آموزش آن راهکار
مؤثري براي دستیابی به حداکثر رساندن توانمندي ذهن و مدیریت آن بوده و سبب افزایش
خودکارامدي کودکان در حوزه تحصیل شده است .در همین راستا بهراد و عبدالهزاده جدي،
( )2536به این نتیجه دست یافتند که آموزش ذهن آگاهی از طریق کاهش پریشانی روانشناختی،
نشانههاي افسردگی و اضطراب ،موجب بهبود بهزیستی روانی ،جسمانی و خودکارامدي در تحصیل
میشود و میتواند رفتار خودتنظیمی و حالتهاي هیجانی مثبت را در دانشآموزان نارسانویس
افزایش دهد و سبب سرزندگی و خودکارامدي آنها در امر تحصیل شود.
با جمع بندي نتایج پژوهشهاي پیشین و این پژوهش میتوان گفت که آموزش ذهن آگاهی به
دانشآموزان دچار نارسانویسی میآموزد که به جاي اجتناب فکري و عملی از افکار و موقعیتهاي
اضطراب زا به ویژه نوشتن ،با افزایش پذیرش روانی و ذهنی نسبت به عمل نوشتن ،سعی کنند که
به نگارش و رسانویسی توجه مثبت نامشروط داشته باشند و حساسیت خود را نسبت به آن بهبود
بخشند و به ارزشهاي شخصی خود اطمینان داشته ،در راه پیشرفت تحصیلی گام بردارند.
یکی از محدودیتهاي پژوهش حاضر ،محدود بودن جمعیت مورد مطالعه به مرکز اختاللهاي
یادگیري آموزش و پرورش شهر کرمانشاه و محدودیت دیگر عدم مقایسه متغیر مستقل این پژوهش
با مداخالت دیگر بود .در مجموع این پژوهش به چارچوب مناسبی براي آموزش ذهن آگاهی دست
یافته است .از این رو پیشنهاد میشود با توجه به اثربخش بودن این مداخله آموزشی در کاهش
حساسیت اضطرابی و بهبود خودپنداره و خودکارامدي تحصیلی ،از این روش آموزشی در مراکز
آموزشی و درمانی و مدارس ابتدایی نه تنها در مورد متغیرهاي این پژوهش ،بلکه براي متغیرهاي
دیگري نظیر تاب آوري و نظایر آن در مورد دانشآموزان دچار نارسانویسی استفاده شود.
سپاسگزاری
الزم است از تمامی شرکتکنندگان ،کارکنان و مدیران مرکز اختالل یادگیري آموزش و پرورش
کرمانشاه و همچنین والدین دانشآموزان که در اجراي این پژوهش همکاري صمیمانهاي داشتند؛
تشکر و قدردانی شود .این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که به هزینه شخصی نویسندگان
انجام شده است.
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پرسشنامه خودپنداره بک
... استقالل من-23
 تقریبااز هرکسی که میشناسم؛-أ
.کمتراست
 از بیشترکسانیکه میشناسم؛-ب
.کمتر است
 مثل بیشتر کسانی است که-ج
.میشناسم
 بیش از بیشتر کسانی است که-د
.میشناسم
 تقریباً بیش از همه کسانی که-ه
.میشناسم
... در به اتمام رساندن کارها-13
 از همه کسانی که میشناسم؛-أ
.بهترم
 از بیشتر کسانی که میشناسم؛-ب
.بهترم
 مثل بیشتر کسانی است که-ج
.میشناسم
 از بیشتر کسانی که میشناسم؛-د
.بدترم
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... جذابیت من-23
 تقریباً بیش از همه کسانی است که-أ
.میشناسم
 بیش از بیشتر کسانی است که-ب
.میشناسم
 بهاندازه بیشتر کسانی است که-ج
.میشناسم
 از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر-د
.است
 تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛-ه
.کمتر است

... قیافهام-2
 تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بهتر-أ
.است
 از بیشتر کسانی که میشناسم؛ بهتر-ب
.است
. مثل بیشتر کسانی است که میشناسم-ج
 از بیشتر کسانی که میشناسم؛ بدتر-د
.است
 تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بدتر-ه
.است

... مهربانیم-22
 تقریباً از همه کسانی است که میشناسم؛-أ
.است
کمتر
 از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر-ب
.است
 مثل بیشتر کسانی است که-ج
.میشناسم
. بیش از بیشتر کسانی که میشناسم-د

... معلوماتم-1
 تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ کمتر-أ
.است
 از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر-ب
.است
. مثل بیشتر کسانی است که میشناسم-ج
 از همه کسانی که میشناسم؛ بیشتر-د
.است

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی ،خود پنداره و ...
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛
بیشتر است.

ه -تقریب ًا بیشتر از همه کسانی که
میشناسم.
 -21شخصیت...
أ -تقریباً بیش از کسانی که میشناسم؛
شخصیت دارم.
ب -بیش از بیشتر کسانی که میشناسم؛
شخصیت دارم.
ج -شخصیتم مثل بیشتر کسانی است که
میشناسم.
د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر
شخصیت دارم.
ه -تقریباازهرکسی که میشناسم؛ کمتر
شخصیت دارم.

 -5شوخطبعی من ...
أ -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بیشتر
است.
ب -بیش از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.

 -25تنبلیم...
أ -تقریباً بیش از همه کسانی است که
میشناسم.
ب -بیش از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛
کمتر است.

 -3هوش من...
أ -تقریباً بیش از همه کسانی است که
میشناسم.
ب -بیش از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.

 -25ازنظر ورزشکاري...
أ -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛
بهترم.
ب -از بیشتر کسانی است که میشناسم؛
بهترم.
ج -مثل بیشتر کسانی هستم که میشناسم.
د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ بدترم.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛
بدترم.

 -6محبوبیت من...
أ -کمتر از همه کسانی است که میشناسم.
ب -کمتر از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -بیش از بیشتر کسانی که میشناسم.
ه -تقریباً بیشتر از همه کسانی که میشناسم.

 -23خودخواهی من...
أ -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.
ب -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -بیش از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛
بیشتر است.

 -7مرتب بودن و پاکیزگی من...
أ -تقریباً بیش از همه کسانی است که
میشناسم.
ب -بیش از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.

 -26توانایی خواندن و بیان من...
أ -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بهتر
است.
ب -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ بهتر
است.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.

 -5حرص و طمع من...
أ -تقریباً بیش از همه کسانی است که
میشناسم.
ب -بیش از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.
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ه -تقریباً از همه کسانی که
میشناسم؛ بدترم.
 -12کمرویی من...
أ -تقریباً بیش ازهرکسی است که
میشناسم.
ب -بیش از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ج -بهاندازه بیشتر کسانی است که
میشناسم.
د -کمتر از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ه -تقریباً ازهرکسی که میشناسم؛
کمتر است.
 -11در یادگیري چیزي...
أ -تقریباً از همه کسانی که
میشناسم؛ بهترم.
ب -از بیشتر کسانی که میشناسم؛
بهترم.
ج -مثل بیشتر کسانی است که
میشناسم.
د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛
بدترم.
ه -تقریباً از همه کسانی که
میشناسم؛ بدترم.
 -15تالش و سختکوشی من...
أ -تقریباً بیش ازهرکسی است که
میشناسم.
ب -بیش از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ج -بهاندازه بیشتر کسانی است که
میشناسم.
د -کمتر از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ه -تقریباً از هرکسی که میشناسم؛
کمتراست.
 -15بیرحمی من...
أ -تقریباً ازهرکسیکه میشناسم؛
کمتر است.
ب -از بیشتر کسانی که میشناسم؛
کمتراست.
ج -مثل بیشتر کسانی است که
میشناسم.
د -بیش از بیشتر کسانی که
میشناسم.
ه -تقریباً ازهرکسیکه میشناسم؛
بیشتراست.
 -13توانایی خواندن و بیان من...
أ -تقریباً ازهرکسی که میشناسم؛
بهتر است.
ب -از بیشتر کسانی که میشناسم؛
بهتر است.
ج -مثل بیشتر کسانی است که
میشناسم.
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د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ بدتر
است.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بدتر
است.
 -27وضع ظاهر من...
أ -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بهتر
است.
ب -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ بهتر
است.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ بدتر
است.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بدتر
است.
 -24خلقوخوي من...
أ -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بهتر
است.
ب -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ بهتر
است.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -بدتر از بیشتر کسانی است که میشناسم.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بدتر
است.

د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ کمتر
است.
 -4موفقیتم...
أ -کمتر از همه کسانی است که میشناسم.
ب -کمتر از بیشتر کسانی است که
میشناسم.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -بیش از بیشتر کسانی که میشناسم.
ه -تقریباً بیشتر از همه کسانی که میشناسم.
 -3حافظه من...
أ -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بهتر
است.
ب -بهتر از بیشتر کسانی است که میشناسم.
ج -مثل بیشتر کسانی است که میشناسم.
د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛ بدتر است.
ه -تقریباً از همه کسانی که میشناسم؛ بدتر
است.

د -از بیشتر کسانی که میشناسم؛
بدتر است.
ه -تقریباً از هرکسی که میشناسم؛
بدتر است.

***
پرسشنامه حساسیت اضطرابی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

.2
.1
.5
.5
.3
.6
.7
.4
.3
.23
.22
.21
.25
.25
.23
.26

برایم مهم است که نگران و هراسان به نظر نرسم.
وقتی نمیتوانم توجهم را متمرکز کنم نگران میشوم که مبادا دیوانه شوم.
وقتی احساس لرزش میکنم دچار ترس میشوم.
وقتی احساس میکنم دارم از حال میروم دچار ترس میشوم.
برایم مهم است که هیجانات خودم را در کنترل داشته باشم.
وقتی قلبم بهشدت میتپد دچار ترس میشوم.
وقتی معدهام غار و غور صدا میدهد شرمسار میشوم.
وقتی حالت تهوع به من دست میدهد دچار ترس میشوم.
وقتی میفهمم قلبم بهشدت میتپد نگران میشوم مبادا دچار حمله قلبی شوم
وقتی به نفس نفس میافتم دچار ترس میشوم.
وقتی تهوع دارم نگران میشوم که مبادا به بیماري وخیمی مبتال باشم.
وقتی نمیتوانم توجه ام را روي کاري تمرکز دهم دچار ترس میشوم.
وقتی دچار لرزش میشوم افراد دیگر متوجه میشوند.
احساسات غیرمعمول بدنی مرا دچار ترس میکنند.
وقتی نگران و مضطرب هستم نگرانم که مبادا به بیماري وخیمی مبتال باشم.
وقتی نگران و مضطرب هستم ،دچار ترس میشوم.

خیلی زیاد

عبارتها

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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پرسشنامه خودکارامدی تحصیلی
کامال موافقم

حدودا موافق

حدودا مخالف

.2
.1
.5
.5
.3
.6
.7
.4
.3
.23
.22
.21
.25
.25
.23
.26
.27
.24
.23
.13
.12
.11
.15
.15
.13
.16
.17
.14
.13
.53

من در مدرسه سخت تالش میکنم.
میتوانم باالترین نمره را به دست بیاورم به شرطی که بهاندازه کافی تالش کنم.
بیشتر همکالسیهایم دوست دارند ریاضی کار کنند چون ریاضی ساده است.
اگر معلم بیشتر مرا دوست میداشت ،میتوانستم نمرات بهتري به دست بیاورم.
بیشتر همکالسیهایم بیشتر از من در انجام تکالیف کار میکنند.
من در درس علوم دانشآموز خوبی هستم.
من دیپلم دبیرستانم را خواهم گرفت.
من به یک دانشگاه خوبی خواهم رفت.
من همیشه وقتی تالش میکنم نمره خوبی میگیرم.
گاهی اوقات تکلیفی را که براي همکالسیهایم مشکل است انجام میدهم.
من در درس دانش اجتماعی خوب هستم.
بزرگساالنی که شغل خوبی دارند شاید وقتی مدرسه میرفتند خوب بودهاند.
وقتی بهاندازه کافی بزرگ شوم به دانشگاه میروم.
من یکی از بهترین شاگردان در کالس هستم.
براي کسی مهم نیست حتی اگر در مدرسه خوب کار کنم.
معلم فکر میکند که من دانشآموز زیرکی هستم.
خیلی مهم است که به دانشگاه بروم.
من در ریاضیات دانشآموز خوبی هستم.
همکالسیهایم معموالً نمرههایی بهتر از من میگیرند.
آنچه من در دبیرستان یاد میگیرم اهمیت ندارد.
من معموالً تکالیف خود را میفهمم.
معموالً در ریاضیات به علت اینکه خیلی سخت است نمره خوبی نمیگیرم.
اهمیت چندانی ندارد حتی اگر در مدرسه خوب کار کنم.
والدینم مرا دانشآموز زیرکی میدانند.
من در روخوانی خوب هستم.
به دست آوردن نمرات خوب در مدرسه براي من کار مشکلی نیست.
من آدم زیرکی هستم.
من هرچه زودتر دبیرستانم را تمام میکنم.
معلمها دانشآموزان را دوست دارند حتی اگر همیشه نمرههاي خوب نگیرند.
وقتی معلم سؤالی میپرسد معمو ًال جواب را میدانم حتی اگر بچهها ندانند.

کامال مخالفم

سؤالها

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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