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بررسی اثربخشی آموزش زندگی در لحظه بر عملکرد شغلی
معلمان و خود کارآمدی دانش آموزان

فرشته عالی پور ،1دکتر ویدا اندیشمند
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چکیده

پژوهش حاضر به منظور ،مقای ۀس اثربخشی آموزش تکنیکهای زندگی در لحظه بر عملکرد شغلی معلمان و عملکرد

شآموزان و همچن نی م زی ان تاثیر گذاری آموزش تکنیکهای زندگی در لحظه بر مولفه های عملکرد شغلی
تحصیلی دان 
سآزمون با گروه گواه بود .تعداد
معلمان است .روش پژوهش ،نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) با طرح پ شی آزمون و پ 
شآموز از دوره دوم ابتدایی بود به صورت تصادفی انتخاب شدند و افراد نمونۀ
نمونه  40معلم از کلیه پایهها و ت  40دان 
شنامۀ
هر دو گروه به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  02نفر) قرار گرفتند .ابزار مورد استفاده پرس 
شنامۀ عملکرد تحصیلی دانش آموزان فام و تایلر (  ) 1999بود .نتایج تحق قی
عملکرد شغلی معلمان دارنده ( ) 1389و پرس 
شآموزان مورد مطالعه نشان داد .بر اساس
بهبود معنیداری در نمرات عملکرد شغلی معلمان و عملکرد تحصیلی دان 
نتایج تحق قی آموزش تکنیکهای زندگی در لحظه میتواند به بهبود عملکرد شغلی و تحصیلی گروههای معلمان و
شآموزان کمک کند .آموزش تکنیکهای زندگی در لحظه در عملکرد شغلی؛ بر مولفه عملکرد وظیفه ای بی تاثیر
دان 
بوده است و بیشترین تاثیر را بر مولفه عملکرد زمینه ای داشته است .نتایج تحلیلهای کوواریانس نشان داد که آموزش
شتر بوده
تکنیکهای زندگی در لحظه بر عملکرد شغلی معلمان در مقایسه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،اثربخ 
ا ست.
واژگان کلیدی :تکنیکهای زندگی در لحظه ،خودکارآمدی ،عملکرد شغلی
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مقدمه

یشوند .این عوامل
معلمان به عنوان نیروهای انسانی از مهمترین عوامل آموزش و پرورش محسوب م 
یدارند تا سازمان بقایش را ادامه دهد .بدیهی است اگر سازمان
خهای سازمان را به تحرک وام 
چر 
یتوان از آنان عملکرد مطلوبی انتظار داشت.
بتواند شرایط مناسبی را برای آنان فراهم کند ،م 
مترین و مؤثرترین عامل در مدرسه شناخته شده و در برابر عملکرد شغلی خود و عملکرد
معلمان ،مه 
یباشند (بولداف و کراون .) 2002 ،1عملکرد شغلی
شآموزان و اعمال هدفمند مسئول م 
تحصیلی دان 
در واقع م زی ان بازدهای است که به موجب اشتغال فرد در سازمان اعم از خدماتی و تولیدی حاصل
تتأثیر دو عامل یعنی توانایی کارکنان برای انجام وظایف شغلی و وجود انگ زی ه در
یشود و تح 
م 
یباشد؛ زیرا افراد اگر توانایی و انگ زی ههای الزم را داشته باشند ،کارهای خود را انجام
آنان م 
ضآبادی ،کریمزاده و ناستیزایی .)3931 ،عملکرد را
یدهند (محمدی ،0931 ،به نقل از عرب فی 
م 
یتوان به دو صورت عملکرد وظیفهای و عملکرد زمینهای تق یس م نمود .بخشی از عملکرد که
م 
یگیرد .عملکرد زمینهای ،به
معمو ًالًال در شرح شغل رسمی وجود دارد ،عملکرد وظیفهای نام م 
صورت رفتاری که به اثربخشی سازمان از طریق اثر بر زمینههای روانشناختی ،اجتماعی و سازمانی
یشود (ماتاویدلو ، 2003 ،2به نقل از خرسندیفرد و ف یه م دوین و
کار کمک میکنند ،تعریف م 
انجم شعاع .)5931 ،از سویی ،عملکرد تحصیلی تحت تأثیر ابعاد متعدد زیستی ،روانی و اجتماعی
یگذارند که متخصصان تعلیم و تربیت
قرار دارد .عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تأثیر م 
یکنند (زهراکار .) 1384 ،به
آنها را به عوامل فردی ،آموزشگاهی ،خانوادگی و اجتماعی تق یس م م 
مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد که با استفاده از آزمونهای مختلف درسی سنجیده میشود،
صهای مهم در
یشود (س فی  .)2931 ،عملکرد تحصیلی یکی از شاخ 
عملکرد تحصیلی گفته م 
شآموزان است که م زی ان آن با ارزشیابی از نمرات تحصیلی و موفقیت تحصیلی و به
ارزیابی دان 
یشود (هاشمیان .)2931 ،از
عنوان مالک ارزیابی و گزینش افراد در زمینۀ شغلی و تحصیلی لحاظ م 
دیدگاه فام و تایلر (  ،) 1999عملکرد تحصیلی دارای پنج مؤلفه است .خودکارآمدی ،احساس
تهای آموزشی است .تأثیرات
اطمینان به توانایی خود در پاسخگویی به مقت یض ات تحصیلی و فعالی 
هیجانی ،واکنش فرد در مقابل مجموعهای از هیجانات مانند اضطراب و نگرانی که باعث
1 Baulldauf & Craven
2 Motowidlo
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تهای درسی بر مبنای مشخص و
برانگیختگی فرد میشود .برنامهریزی ،توانایی سازماندهی فعالی 
قابل اجرا و همچن نی استفادۀ مناسب از زمان برای انجام تکال فی

آموزشی است .فقدان کنترل پیامد،

اعتقاد به این امر است که افزایش فعالیتهای فرد منجر به کسب نتیجۀ دلخواه نمیشود .انگ زی ه،
نیروبخشی رفتار به منظور مطالعۀ بیشتر و انگ زی ۀ تحصیلی برای کسب نمرۀ باالتر ،شغل مناسب یا
یرسد یکی از
صرفًاًا مطالعه برای کسب اطالع و بهبود مهارتها و دانش عمومی است .به نظر م 
شآموزان داشته
یتواند تأثیر زیادی بر عملکرد شغلی معلمان و عملکرد تحصیلی دان 
متغیرهایی که م 
باشد ،آموزش ذهنآگاهی است.
شآموزان رو به
در سالهای اخیر ،استفاده از برنامههای آموزشی زندگی در لحظه برای معلمان و دان 
افزایش است .هدف از این برنامهها ،افزایش کنترل هیجانی (مالونی 2016 ،1؛ فلوک و گلدبرگ،2
 ) 2015و بهبود روابط اجتماعی (کوهلیک و اوستریک ) 2016 ،3است و با ط فی

وسیعی از نتایج

شناختی ،عاطفی و سالمتی ارتباط دارد (براون ،کرسول و ریان 2015 ،4؛ کرسول و لیندسی،5
 .) 014 2این آموزش ،تأکید زیادی روی یادگیری از راه تجربۀ مستقیم دارد (لو ،هانگ و ریوز،6
 .) 2017ذهنآگاهی به معنای توجه کرد ِنِن ویژه و هدفمند در زمان کنونی و خالی از پ شی داوری و
قضاوت است .ذهنآگاهی ،هشیاری غیرقضاوتی ،غیرقابل توص فی

و مبتنی بر زمان حال نسبت به

تجربهای است که در یک لحظۀ خاص در محدودۀ توجه یک فرد قرار دارد .عالوه بر آن ،این

یشود( .پوتک .) 2012 ،7رایج ترین
مفهوم اعتراف به تجربۀ یاد شده و پذیرش آن را ن زی شامل م 
تعریف از زندگی در لحظه توسط کابات زین (  ) 2003ارائه شده است .وی آن را اینگونه تعریف
یکند :زندگی در لحظه یعنی هشیاری نسبت به وقایعی که هم نی االن و هم نی جا در بیرون و درون
م 
یدهد .بدون هیچ گونه قضاوت و پ شی داوری قبلی و بدون دنبال کردن نتیجۀ خاصی.
وجود ما رخ م 
یقضاوتی -2 ،صبور بودن -3 ،داشتن ذهنی
هفت عنصر اساسی زندگی در لحظه عبارتند از  -1 :ب 
باز -4 ،اطمینان داشتن -5 ،اصالت بخشیدن به بودن به جای سرگرم کاری شدن -6 ،پذیرفتن
1 Maloney
2 Flook & Goldberg
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4 Creswell & Ryan
5 Lindsay
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تهای زندگی در هر لحظه و  -7دلبسته نبودن و رها کردن ( 1کابات زین .) 2005 ،شناخت
واقعی 
درمانی مبتنی بر زندگی در لحظه مستلزم راهبردهای رفتاری ،شناختی و فراشناختی ویژهای برای
متمرکز کردن فرایند توجه است که به نوبۀ خود به جلوگیری از عوامل ایجادکنندۀ خلق منفی ،فکر
منفی ،گرایش به پاسخهای نگرانکننده و رشد دیدگاه جدید و شکلگیری افکار و هیجانهای
یشود (اسپینهوون ،هاجبرز ،ارمل و اسپیکنز .) 2017 ،2این روش آموزشی به دنبال
خوشایند منجر م 
تحقق سه هدف اساسی تنظیم توجه ،ایجاد آگاهی فراشناختی و تمرکززدایی و ایجاد پذیرش نسبت
یباشد (ریمان ،هرتنست نی و شرام .) 2016 ،3شناخت درمانی مبتنی بر
به حالتها و محتویات ذهنی م 
یدهد تا آگاهتر بوده و با افکار و احساسات خود به طرز
زندگی در لحظه ،به افراد آموزش م 
کهایی که هر
یکند تا به تمام محر 
شایستهای برخورد نمایند .همچن نی  ،این روش به افراد کمک م 
یگیرد بدون قضاوت کردن و در ع نی حال با بصیرت نگاه کنند (دی
لحظه در حوزۀ هشیاری قرار م 
و ثورن .) 2017 ،4ذهنآگاهی ،شامل مراقبه ها و تمرین های مختلف مانند خوردن کشمش(خوردن
آگاهانه) ،تمرین وارسی بدن ،تمرین حضور ذهن از تنفس ،تمرین تامل نشسته ،تمرین فضای تنفس،
تمرین قدم زدن با حضور ذهن و چند تمرین شناخت درمانی است که ارتباط ب نی خلق ،افکار،
یدهد .تمامی این تمرینها بهنوعی توجه به موقعیتهای بدنی و
سهای بدنی را نشان م 
احساس و ح 
یدهد (کاویانی،
شهای خودکار را کاهش م 
پیرامون را در لحظۀ حاضر م سی ر میسازد و پرداز 
حاتمی و شفیعآبادی .)7 38 1 ،مدارس اغلب استفاده از برنامههای آموزش زندگی در لحظه را به
یشود ،توجیه
شآموزان م 
دلیل اینکه منجر به ترویج رفتار مثبت و بهبود عملکرد تحصیلی دان 
یرسد که آموزش ذهنآگاهی همانگونه که روی بزرگساالن تأثیر مثبت
یکنند و لذا به نظر م 
م 
شآموزان ن زی اثربخش باشد (بریتون.) 2015 ،5
دارد ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم روی دان 
معلمان با انجام تمرینهای زندگی در لحظه توانایی بیشتری برای توجه خواهند داشت .به طور قطع،
شآموزان ارتقا یافته و تأثیرگذارتر خواهد
عملکرد تدریس و برقراری ارتباط درست ایشان با دان 
بود .لذا ،اگر تمرینهای زندگی در لحظه توسط معلمان در کالس به صورت روزانه به کار گرفته
1
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یرود ،تنش و اضطراب ایشان کاهش
شآموزان ن زی در کالس درس باالتر م 
شود ،توجه و تمرکز دان 
یبخشند (ناپالی .) 004 2 ،1از سویی ،علت بسیاری از
ییابد و روند عملکرد تحصیلی خود را بهبود م 
م 
شآموزان به دلیل عدم حضور ذهن در کالس درس و در زمان مطالعه
از مشکالت تحصیلی دان 
شآموزان حضور ف زی یکی در کالس درس دارند ،اما در زمان تدریس
میباشد .در واقع ،بیشتر دان 
معلم حضور ذهن ندارند و با مشکالت عدم توجه و تمرکز مواجه هستند .بنابراین ،اگر معلمان
نهای زندگی در لحظه را به درستی فراگرفته باشند و بتوانند این تمرینها را در کالس
آموزش تمری 
شآموزان منتقل کنند ،خواهند توانست بر بهبود کیفیت تدریس
درس به کار برند و به درستی به دان 
شآموزان مؤثر باشند (براون و اوسالن.) 2015 ،2
و آموزش خود و یادگیری بیشتر دان 
کینگ و هار ،) 2017 ( 3در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ب نی زندگی در لحظه با رضایت شغلی و
یداری وجود دارد .رب ،) 2018 ( 4در پژوهشی تحت عنوان زندگی در
عملکرد کارکنان رابطۀ معن 
لحظه مدیران و عمکرد کارکنان به یک مدل میانجی ارتباط ب نی عدالت ب نی فردی و استرس
کارکنان پرداخت .نتایج نشان داد که ب نی زندگی در لحظه و عملکرد شغلی رابطۀ مثبت و معنیداری
شهای توکی ،سوننتاج و برایان (  ،) 2018تحت عنوان آیا زندگی در لحظه و
وجود دارد .نتایج پژوه 
مدیریت کار با رضایت شغلی کارکنان روزکاری در ارتباط است؟ نشان دادند که ذهنآگاهی و
مدیریت در کار روی رضایت شغلی تأثیر دارد .همچن نی متلر ،کارسلی ،جولی و هیس ( ،)0271در
پژوهش خود تحت عنوان متمرکز و سازگاری با دانشگاه ،نشان دادند که زندگی در لحظه به طور
چشمگیری با تمامی حوزههای سازگاری (تحصیلی ،اجتماعی ،فردی و عاطفی) رابطه دارد .مسمر-
ماگنوس ،ماناپراگادا ،ویسواران و آلن (  ،) 2017ن زی در پژوهش خود با عنوان ویژگیهای زندگی در
یهای زندگی در لحظه ،به این نتیجه
لحظه در کار :یک فراتحلیل از روابط فردی و حرفهای ویژگ 
دست یافتند که زندگی در لحظه با اعتماد به نفس ،سالمت روان ،رضایت شغلی و زندگی رابطۀ
مثبت دارد.
پوریاریزی ،توحیدی و خضری مقدم ( ،)7931در پژوهشی تحت عنوان تأثیر زندگی در لحظه بر
پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی نتیجه گرفتند که به طور مستقیم و معنیداری با پیشرفت تحصیلی
1 Napali
2 Brown & Osla
3 King & Haar
4 Reb
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و سازگاری تحصیلی رابطه دارد .افشاری و فتحی ( ،)7931ن زی در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطۀ ب نی
حس انسجام و زندگی در لحظه با رضایت شغلی با نقش میانجی هوش هیجانی ،به این نتیجه دست یافتند
یدار وجود دارد .همچن نی زارعی و ارشد
که ب نی زندگی در لحظه با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معن 
ح یس نی ( ،)7931در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمانگری مبتنی بر ذهنآگاهی بر استرس شغلی و
خودکارآمدی شغلی مربیان تربیت بدنی ،به این نتیجه دست یافتند که ب نی نمرات پسآزمون دو گروه
آزمایش و گواه در استرس شغلی و خودکارآمدی شغلی تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به
شآموزان در رشد و توسعۀ جوامع و از آن جا که در هر دوره از تاریخ و
اهمیت و جایگاه معلمان و دان 
بنا بر نیاز اجتماعی هر دوره ،روانشناسان ،جامعهشناسان و کارشناسان و متخصصان علوم تربیتی به دنبال
ایجاد تغ یی رات و ابداع بهترین روشهای تربیتی و آموزشی هستند و با توجه به این که آموزش زندگی
شآموزان میتواند کمک کند تا بتوانند
در لحظه امروزه رشد چشمگیری داشته و به معلمان و دان 
نآگاهی بر
عملکرد خود را بهبود بخشند؛ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمانی ذه 
شآموزان می باشد.
ارتقاء عملکرد شغلی معلمان و عملکرد تحصیلی دان 

مدل نظری
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روش شناسی

سآزمون و پیگیری با گروه شاهد بود .جامعۀ آماری
این مطالعه از نوع نیمه تجربی با پ شی آزمون ،پ 

شآموزان و معلمان دبستان پسرانۀ غیردولتی هوشمند ش یه د مهدوی ناح ۀی دو
پژوهش شامل کلیه دان 
یباشد که
کرمان در سال تحصیلی  8931-7931بود که  313دانشآموز پسر و  70معلم زن م 
شآموز (از سه پایۀ
بصورت تصادفی تعداد  40معلم از کلیه پایه ها (اول تا ششم) و تعداد  40دان 
شآموز پایۀ پنجم و  8دانشآموز پایۀ
شآموز پایۀ چهارم 16 ،دان 
چهارم و پنجم و ششم 16 ،دان 
ششم) انتخاب شده و افراد نمونۀ هر دو گروه به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه

 02نفر) تق یس م گردیدند .ابزارهای گردآوری اطالعات عبارتند از  :الف-پرسشنامۀ عملکرد

شنامۀ عملکرد شغلی معلمان دارنده (  ،) 1389شامل  27سؤال یهت ه
شغلی معلمان دارنده؛ پرس 
نمودند که عملکرد شغلی معلمان را در دو بعد عملکرد زمینهای و عملکرد وظیفهای مورد بررسی

یدهد .این پرسشنامه در مقیاس پنج درجهای لیکرت از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )5درجه
قرار م 
یشود .نمرۀ  27تا  45نشاندهندۀ عملکرد پای نی معلمان ،نمرۀ  45تا  90نشاندهندۀ عملکرد
ب ن دی م 
متوسط معلمان و نمرۀ باالتر از  90نشاندهندۀ عملکرد باالی معلمان است .دامنۀ نمرات ب نی

 27تا

یگیرد .نمرۀ باالتر نشاندهندۀ عملکرد شغلی بهتر معلم است .شریعتمداری و دارنده
 35 1قرار م 
شنامه در نمونۀ آزمایشی با حجم  30نفر ،پایایی آن را از طریق همسانی
( ،)0931با اجرای این پرس 
درونی و روش آلفای کرونباخ محاسبه نمودند که م زی ان آن  0/ 92به دست آمد .در پژوهش حاضر،
شنامه
برای تع نیی پایایی این ابزار از آلفای کرونباخ استفاده گردید ،که مقدار آن برای کل پرس 
 0/ 69و برای بعد عملکرد زمینهای  0/ 77و برای بعد عملکرد وظیفهای  0/ 74به دست آمد که

شنامه در نمونۀ مورد پژوهش است .ب -پرسشنامۀ عملکرد
نشاندهندۀ پایایی مطلوب این پرس 
تحصیلی فام و تایلر ( )EPT؛ پرسشنامۀ عملکرد تحصیلی فام و تایلر (  ) 1999توسط درتاج

شنامه  48سؤالی است که پنج
(  ) 1383برای جامعۀ ایرانی ساخته و هنجاریابی شده است .این پرس 
حوزۀ عملکرد تحصیلی به شرح ذیل را اندازه گیری می نماید :عمل خودکارآمدی ،تأثیرات
لها نمره ای اختصاص
هیجانی ،برنامه ریزی ،فقدان کنترل پیامد و انگ زی ش .به هر یک از این عام 
یباشد و بر اساس نمره ی کمتر از  53نشان دهنده ی
یافته است که به تر یت ب 5و  4و  3و  2و  1م 
خودکارآمدی ضع فی

و نمره باالتر از  85نشان دهنده خود کارآمدی قوی می باشد .نمره کمتر از
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و نمره ی  53به باال بیانگر تأثیرات هیجانی قوی می باشد .نمرهی

یباشد .نمره
کمتر از  6بیانگر کنترل پیامد قوی می باشد .نمرهی کمتر از  14بیانگر انگ زی ش قوی م 
کمتر از  120بیانگر عملکرد تحصیلی ضع فی
نمره ی ب نی

نمرهی باالتر زت  75 1بیانگر عملکرد تحصیلی قوی و

یباشد .در پژوهش حاضر ،برای تع نیی
 121 - 174بیانگر عملکرد تحصیلی متوسط م 

سهای بیان شده به
پایایی این ابزار از آلفای کرونباخ استفاده گردید ،که مقادیر آن برای خردهمقیا 
شنامه  0/ 77به دست آمد که نشاندهندۀ
تر یت ب  0/ 69 ،0/ 65 ،0/ 75 ،0/ 77و  0/ 70و برای کل پرس 
شنامه در نمونۀ مورد پژوهش است.
پایایی مطلوب این پرس 
شآموزان و معلمان که شامل  :برنامۀ آموزشی
پکیج آموزشی تکنیکهای زندگی در لحظه برای دان 

مبتنی بر زندگی در لحظه برای معلمان  :جلسه اول :معرفی مبانی نظري ذهنآگاهی ،مفهومسازي

و لزوم استفاده از آموزش ذهنآگاهی سپس تمرین کشمکش و تمرین اسکن بدن آموزش داده
شد ..جلسه دوم :معرفی استرس ،قضاوت ،خشم و افسردگی و تمرین تنفس دیافراگمی آموزش

بآوري ،حل مسئله و
تهاي تنظیم هیجانی ،تا 
داده شد ..جلسه سوم :ارائه مباحثی در حوزه مهار 

تاندیشی در این جلسه تمرین تنفس نشسته (مراقبه) و اسکن بدن با یوگا آموزش داده شد..
مثب 
کهای ارتباط ب نی فردي پایه ،خشم ،مهارت ابراز وجود و
جلسه چهارم :مباحثی در خصوص سب 

قوان نی اعتراض ارائه گردید .تمرین مراقبه قدم زدن (پیادهروی متفکرانه) آموزش داده شد جلسه

پنجم :در حوزه مهارتهاي تحمل هیجان منفی ،تجربه هیجان خشم مباحثی ارائه شد ر این هفته
تمرین اسکن بدن متوقف و شروع به نشستن و تمرکز روی تنفس شد ،به گونهای که از تنفس به
عنوان عملی برای کنترل توجه استفاده به عمل آمد .جلسه ششم :درخصوص تقویت عشق و

دوستی ،ارتقا سالمتی و تقویت عشق براي خود و دیگران مباحثی ارائه شد .تمرینات این جلسه مثل
جلسه پنجم اجراي تمرین مراقبه نشسته و تمرین تنفس و بازنگری تکل فی

خانگی و ثبت

رویدادهاي خوشایند بود .در نهایت در این جلسه ،تکنیک کشمش در ارتباط با نحوه درست غذا

کهای نشستن،
یشود .جلسه هفتم :در این هفته افراد به طور کلی از تکنی 
خوردن آموزش داده م 

یوگا و اسکن بدن استفاده میکنند .بعد از آموزش ،مراجعان باید از هر سه تکنیک به طور ترکیبی
یشود تکنیکی را که متناسب با
بهره گیرند .جلسه هشتم :در این هفته از آزمودنیها درخواست م 
وضعیت آنهاست ،انتخاب کنند .ممکن است فقط عمل نشستن با تفکر یا یوگا یا اسکن بدن یا دو
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یا سه یا چندین روش را انتخاب کنند .آن چه مهم است ،این است که در پایان آموزش در استفاده
کها تجربه کسب کنند وآن را در تمام طول زندگی به کار گیرند (کابات زین،
از این تکنی 
شها ،بازنگري مطالب
 .1) 2005بحث و بررسی کوتاه در خصوص موانع موجود در به کارگیري رو 

مطرح شده در جلسات قبلی و در نهایت جمعبندی و اجرای پسآزمون.

شآموزان شامل  :جلسه اول :معرفی مختصر
برنامۀ آموزشی مبتنی بر زندگی در لحظه برای دان 

آموزش زندگی در لحظه ،بررسی عملکرد خلبان خودکار و تفاوت آن با عملکرد ذهنآگاهانه،
آموزش تنفس ذهنآگاهانه به دو روش خرس عروسکی و تنفس با فرفره و اجرای بازی ابر و باد.

جلسه دوم :تنفس ذهنآگاهانه با فرفره ،تمرکز توجه بر حس چشایی ،تمرین خوردن ذهنآگاهانه،
اشاره به تفاوت ب نی توص فی

کردن و قضاوت کردن و اجرای بازی دانه و پروانه .جلسه سوم :بازی

با خرس ،آموزش سه مفهوم احساسات ،حسهای بدنی و افکار .جلسه چهارم :آموزش تنفس 3

دقیقهای ،تمرین لیوان آب ،اجرای بازی توپ نامرئی و آموزش مراقبه حباب .جلسه پنجم :بازی با
نآگاهانه (صدای پذیرنده) و اجرای بازی
خرس ،تمرکز توجه بر حس شنوایی ،آموزش شنیدن ذه 

نآگاهانه با گل و شمع ،تمرکز توجه به
گربه و گاو (آینهسازی) .جلسه ششم :آموزش تنفس ذه 

حس شنوایی ،آموزش شنیدن ذهنآگاهانه ،آموزش اسکن بدنی و اجرای بازی پرش .جلسه هفتم:

تنفس ذهنآگاهانه (تنفس  3دقیقهای) ،تمرکز توجه بر حس بینایی ،آموزش دیدن ذهنآگاهانه،
بخش اول (کشیدن نقاشی) ،تمرین تمایز قضاوت از توص فی

با بررسی یک شی از زوایای مختلف

و اجرای بازی ذهن کنجکاو.جلسه هشتم :تنفس آگاهانه با خرس عروسکی ،تمرکز و توجه بر حس
بینایی ،آموزش دیدن ذهنآگاهانه ،بخش دوم (کشیدن نقاشی) ،بررسی خطاهای ادراکی ،انجام
نآگاهانه (تنفس  3دقیقهای)،
مراقبه مهربانی عاشقانه و اجرای بازی حافظه .جلسه نهم :تنفس ذه 
تمرکز توجه بر حس المسه ،آموزش لمس ذهنآگاهانه ،تمرین تمایز قضاوت از توص فی

با بررسی

چند شی با زبری و نرمی متفاوت و اجرای بازی خورشید و بستنی .جلسه دهم :تنفس ذهنآگاهانه
نآگاهانه ،انجام تمرین مراقبه
(تنفس  3دقیقهای) ،تمرکز توجه بر حس بویایی ،آموزش بوییدن ذه 
حباب و اجرای دو تمرین وضعیت کوهستان و وضعیت کودک .جلسه یازدهم :تنفس ذهنآگاهانه
(تنفس  ۳دقیقهای) ،تجربۀ آگاهی از بد ِنِن در حال حرکت ،گام برداشتن ذهنآگاهانه و اجرای
.Kabat Zin

1
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نآگاهانه (تنفس  3دقیقهای) ،مروری بر کل
تمرین حرکت پاندولی .جلسه دوازدهم :تنفس ذه 
نآگاهی آموزش داده شده و بررسی کاربست ذهنآگاهی در زندگی روزمره .و در
تمرینات ذه 
نهایت جمع بندی و اجرای پس آزمون .در این پژوهش ،عالوه بر استفاده از آمار توصیفی ،مانند
میانگ نی و انحراف معیار و واریانس و نمودار از تحلیل کواریانس جهت بررسی فرضیه های تحق قی
استفاده شده است..

یافته ها

در این بخش ابتدا به بررسی جمعیت شناختی و توصیفی متغیر های پژوهش پرداخته خواهد شد و

سپس مفروضه های استفاده از آزمون های پارامتریک مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله بعد به
آزمون فرضیه های تحق قی

پرداخته خواهد شد.

جدول  .1شاخص های توصیفی عملکرد شغلی و زیرمولفههای آن دو گروه قبل و بعد از مداخله آزمایشی
گروه
عملکرد شغلی
وظیفه ای
زمینه ای

تعداد حداقل نمره حداکثر نمره میانگ نی انحراف معیار واریانس
آزمون 02

27

114

4.40

0.447

0.323

پس آزمون 02

27

35 1

4.84

2 .47 0

0.367

پ شی

آزمون 02

14

66

4.45

0.566

2 .31 0

پس آزمون 02

14

70

4.45

0.567

2 .31 0

آزمون 02

13

48

4.24

0.445

0.325

پس آزمون 02

13

65

4.90

266.0

0.410

پ شی
پ شی

جدول .2توصیف شاخص عملکرد تحصیلی و زیر مولفه های آن در دو گروه قبل و بعد از مداخله آزمایشی
گروه
عملکرد تحصیلی
خودکارآمدی
تأثیرات هیجانی
برنامه ریزی
فقدان کنترل پیامد
انگ زی ش

تعداد حداقل نمره حداکثر نمره میانگ نی انحراف معیار واریانس
آزمون 02

120

134

0.440

0.300

پس آزمون 02

120

75 1

0.479 2 4.12

0.330

پ شی

آزمون 02

53

65

2 .55 0 9 .00 3

0.314

پس آزمون 02

53

85

3.195

آزمون 02

28

47

2 .44 0 09 6 2.

پ شی
پ شی

2.722

0.576

0.320
0.344

پس آزمون 02

28

53

4.900

0.540

0.428

آزمون 02

11

71

1.590

0.450

2 .31 0

پس آزمون 02

11

23

1.590

0.451

2 .31 0

آزمون 6 02

9

پس آزمون 6 02

پ شی
پ شی

2 .55 0 9 .00 3

0.304

13

3.012

0.556

0.307

آزمون 02

14

71

3.503

0.450

0.350

پس آزمون 02

14

42

4.789

0.479

0.369

پ شی
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قبل از اینکه فرضیههای این پژوهش آزمون شوند باید ابتدا از نرمال بودن متغیرها اطمینان حاصل
شود بدین منظور از آزمون اسمیرنوف و کلمونگروف و آزمون شاپیرو ویک برای بررسی نرمال
بودن متغیرها استفاده شده است.

جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون شاپیرو ویک برای بررسی فرض نرمال بودن
آزمون کلمونگروف اسمیرنوف

آزمون شاپیرو ویک

مقادیر آماری درجه آزادی سطح معناداری مقادیر آماری درجه آزادی سطح معناداری
741.

93

*002.

98 1.

93

032.

998 .

آزمون عملکرد وظیفه ای 113 .

93

* 213 .

809 .

پس آزمون عملکرد وظیفه ای 113 .

93

213 .

809 .

آزمون عملکرد زمینه ای 014 .

93

*052.

565.

پس آزمون عملکرد زمینه ای 029 .

93

277 .

366.

آزمون عملکرد تحصیلی 077 .

93

*042.

658 .

93

362.

710 .

741.

93

*002.

885 .

159 .

93

012.

900 .

آزمون تأثیرات هیجانی 146 .

93

*032.

285 .

190 .

93

310 .

366.

آزمون برنامه ریزی

146 .

93

* 18 1.

540 .

93

پس آزمون برنامه ریزی

146 .

93

18 1.

1 54 .

93

پ شی

آزمون عملکرد شغلی

پس آزمون عملکرد شغلی
پ شی
پ شی
پ شی

پس آزمون عملکرد تحصیلی 122 .
پ شی

آزمون خودکارآمدی

پس آزمون خودکارآمدی
پ شی

پس آزمون تأثیرات هیجانی
پ شی

885 .

93

150 .

93

461.

93

152 .

93

152 .

93

150 .

93

961.

93

261.

93

176 .

93

150 .

93

751.

93

258 .

93

320 .
152 .
152 .

آزمون فقدان کنترل

28 1.

93

* 45 1.

885 .

93

150 .

پس آزمون فقدان کنترل

130 .

93

741.

890 .

93

152 .

آزمون انگ زی ش

112 .

93

* 44 2.

445 .

93

112 .

711.

93

287 .

759 .

93

18 1.

پ شی
پ شی

پس آزمون انگ زی ش

مطابق جدول باال نتایج نشان دهنده آن است که فرض نرمال بودن برای تمام متغیرهای تحق قی تأیید
می شود چرا که سطح معنی داری آنها مساوی و یا بزرگتر از 0.05

می باشد.

جدول  .4آزمون کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر عملکرد شغلی
متغیر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجذورات مقدار Fسطح معناداری

اندازه
اثر

عملکرد شغلی 7761.568 1

1

7761.568 1

80.509

0.001

0.590

0 333.61 2

1

0 333.61 2

0.003 107.900

0.588

گروه

مطابق جدول شماره  4نمره های افراد در اجرای پ شی

از مداخله در این تحلیل مورد استفاده قرار

گرفت .نتایج آزمون (  )P= 0.003 ,F= 107.900نشان دهنده تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر
عملکرد شغلی است.

بررسی اثربخشی آموزش زندگی در لحظه بر321......................................................................................
جدول  .5آزمون کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر عملکرد وظیفهای
متغیر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجذورات مقدار Fسطح معناداری

اندازه
اثر

عملکرد وظیفهای 7761.568 1

1

7761.568 1

0.001 80.509

0.599

0 333.61 2

1

0 333.61 2

0.000 80.600

0.599

گروه

از مداخله در این تحلیل مورد استفاده قرار

مطابق جدول شماره  5نمره های افراد در اجرای پ شی

گرفت .نتایج آزمون (  )P= 0.000 ,F= 80.600نشاندهنده عدم تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر
عملکرد وظیفهای است.

جدول  .6آزمون کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر عملکرد زمینهای
متغیر

اندازه

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجذورات مقدار Fسطح معناداری

اثر

عملکرد زمینهای 7761.568 1

1

7761.568 1

80.509

0.001

0.590

0 333.61 2

1

0 333.61 2

0.004 129.439

64 6 0.

گروه

مطابق جدول شماره 6نمرههای افراد در اجرای پ شی

از مداخله در این تحلیل مورد استفاده قرار

گرفت .نتایج آزمون(  )P= 0.004 ,F= 129.439نشان دهنده تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر
عملکرد زمینهای است.

جدول .7آزمون کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر عملکرد تحصیلی
متغیر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجذورات مقدار Fسطح معناداری

اندازه
اثر

عملکرد تحصیلی 7761.568 1

1

7761.568 1

2 .00 0 69.509

0.570

0 333.61 2

1

0 333.61 2

0.003 105.900

0.576

گروه

مطابق جدول شماره  7نمره های افراد در اجرای پ شی

از مداخله در این تحلیل مورد استفاده

قرارگرفت .نتایج آزمون(  )P= 0.003 ,F= 105.900نشان دهنده تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر
عملکرد تحصیلی است.

جدول  .8آزمون کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر خودکارآمدی
متغیر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجذورات مقدار Fسطح معناداری

خودکارآمدی 761.568 1
گروه

0 423.61 2

خودکارآمدی است.

اثر

1

761.568 1

0.001 80.509

0.595

1

0 423.61 2

2 .00 0 90.207

00 6 0.

مطابق جدول شماره  8نمره های افراد در اجرای پ شی
گرفت .نتایج آزمون( 90.207

اندازه

از مداخله در این تحلیل مورد استفاده قرار

= )P=2 .00 0,Fنشان دهنده تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر

شهای جامعه شناختی ،سال دوزادهم ،شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان 7931
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جدول  .9آزمون کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر تأثیرات هیجانی
متغیر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجذورات مقدار Fسطح معناداری

تأثیرات هیجانی 4450.998 1
گروه

7650.09

اندازه
اثر

1

4450.998 1

2 .00 0 670.980

0.599

1

7650.09

0.003 985.236

97 6 0.

مطابق جدول شماره  9نمره های افراد در اجرای پ شی

از مداخله در این تحلیل مورد استفاده قرار

گرفت .نتایج آزمون(  )P= 0.003 ,F= 985.236نشان دهنده تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر
تأثیرات هیجانی است.

جدول  . 10آزمون کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر برنامهریزی
متغیر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجذورات مقدار Fسطح معناداری

اندازه
اثر

برنامهریزی 17761.560

1

17761.560

0.000 80.509

0.593

0 333.63 2

1

0 333.63 2

0.000 80.509

0.593

گروه

مطابق جدول شماره  10نمرههای افراد در اجرای پ شی

از مداخله در این تحلیل مورد استفاده قرار

گرفت .نتایج آزمون(  )P= 0.000 ,F= 80.509نشان دهنده عدم تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر
برنامهریزی است.

جدول  .11آزمون کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر فقدان کنترل پیامد
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجذورات مقدار Fسطح معناداری

متغیر

فقدان کنترل پیامد 16561.844

1

16561.844

0 063.50 2

1

0 063.50 2

گروه

مطابق جدول شماره  11نمره های افراد در اجرای پ شی

80.509

اندازه
اثر

0.001

0.570

0.004 112.700

0.576

از مداخله در این تحلیل مورد استفاده قرار

گرفت .نتایج آزمون(  ))P= 0.004 ,F= 112.700نشان دهنده تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر فقدان
کنترل پیامد است.

جدول  . 12آزمون کواریانس جهت بررسی تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر انگیزش
متغیر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجذورات مقدار Fسطح معناداری

اندازه
اثر

انگ زی ش 568.1229

1

568.1229

2 .00 0 80.698

0.570

گروه 6 10.54 6

1

6 10.54 6

0.005 102.300

0.596

مطابق جدول شماره  12نمره های افراد در اجرای پ شی

از مداخله در این تحلیل مورد استفاده قرار

گرفت .نتایج آزمون(  )P= 0.005 ,F= 102.300نشان دهنده تأثیر آموزش زندگی در لحظه بر
انگ زی ش است.

بررسی اثربخشی آموزش زندگی در لحظه بر521......................................................................................
جدول  . 13نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای نمرات پس آزمون عملکرد شغلی
منبع تغ یی رات
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجموع مجذورات F

متغیرها

سطح معنی داری ضریب تفکیکی اتا

همپراش(یش آزمون) 688.77

1

688.77

0.001 15.21

2 .4 0

960.55

1

960.55

0.001 12.01

0.50

خطا

950.80

37

45.27

کل

2600.12

93

عملکرد شغلی گروه

نتایج جدول شماره  13نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمرات پ شی

آزمون به عنوان متغیر

همپراش ،مداخله ی آموزش ذهن آگاهی موجب تفاوت معنیداری ب نی دو گروه در نمره کل
عملکرد شغلی شده است م زی ان تأثیر مداخله(  )H 2 = 0.50 ،,F=10.21 ,P< 0.001بوده است.
یتوان گفت که مداخلهی آموزش زندگی در لحظه موجب افزایش عملکرد شغلی می
بنابراین ،م 
شود.

جدول  . 14نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای نمرات پس آزمون عملکرد تحصیلی
منبع تغ یی رات

متغیرها

عملکرد تحصیلی

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگ نی مجموع مجذورات F

سطح معنی داری ضریب تفکیکی اتا

همپراش(یش آزمون) 688.69

1

688.69

0.001 6.28 1

0.34

گروه

960.54

1

960.54

0.001 0.65 1

0.43

خطا

950.82

37

45.25

کل

2599.95

93

نتایج جدول شماره  14نشان می دهد که با در نظر گرفتن نمرات پ شی

آزمون به عنوان متغیر

یداری ب نی دو گروه در نمره کل عملکرد
همپراش ،آموزش زندگی در لحظه موجب تفاوت معن 
تحصیلی شده است م زی ان تأثیر مداخله(  )H 2 = 0.48 ، ,P< 0.65 1,F= 0.001بوده است .بنابراین،
یتوان گفت که مداخلهی آموزش زندگی در لحظه موجب افزایش عملکرد تحصیلی میشود.
م 
بحث و نتیجه گیری

یدهد که ب نی نمرههای عملکرد شغلی معلمان و عملکرد
لهای کوواریانس نشان م 
نتایج تحلی 
سآزمون گروهها با کنترل نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود دارد .لذا،
شآموزان پ 
تحصیلی دان 
یتوان گفت که زندگی در لحظه باعث بهبود عملکرد شغلی معلمان و عملکرد تحصیلی
م 
شهای اف شاری و ف تحی ( ،) 7931ج ناآ بادی و همکاران
یشود .این یافته با پژوه 
دانشآموزان م 

( ،) 5931اک بری امرغان و آم وزگار ( ، )3931رب (  ،) 2018توکی و همکاران ) 2018 ( 1و مسمر-
1 Tuckey et al

شهای جامعه شناختی ،سال دوزادهم ،شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان 7931
.....................621پژوه 

ماگنوس و همکاران ،) 2017 ( 1پ وریاریزی و همکاران ( ،) 7931واحدی و همکار ان (،)7931
اکبری و همکار ان ( ، ) 6931براندی و همکاران ) 014 2( 2همسو میباشد .در تب نيي تأ يي د ا ني یافته،

مهای خود در دیدگاه فرد در
يتوان بيان داشت که ذهن آگاهی اثرات خود را از طریق مکان سی 
م 
یشود پرداختن به توجه آگاهانه و توسعه ارتباط پذیرش
یکند .تصور م 
مورد عملکردش ایجاد م 
بیشتر با تجربه فعلی قادر سازند و در عوض باعث انتخاب راههای مفیدتر برای پاسخ شوند و به این
ییابد .زندگی در لحظه با تمرکز بر واقعیتها و توجه
تر یت ب عملکرد شغلی معلمان افزایش م 
مچن نی عدم رد یا انکار موضوعات و مشکالت مختلف و در مقابل تجربه
براساس اینجا و اکنون و ه 
تتر و نگرش
یدهد و در نتیجه باعث به وجود آمدن رویکرد مثب 
گنمایی فرد را کاهش م 
آنها بزر 
خوش بینانه به زندگی میشود و از این طریق فرد الگوهای رفتاری مضر و نامطلوب خود را اصالح
یتوان عملکرد شغلی خود را بهبود بخشد .این روش با افزایش آگاهی فرد از تجربیات
یکند و م 
م 
لحظه حال و برگرداندن توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطالعات ،باعث کاهش
نگرانی ،برانگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب و در نتیجه افزایش ظرفیت مقابلهای و بهبود عملکرد
یشود .با تمرینات ذهنآگاهانه دانشآموزان توانایی روبه رو شدن آگاهانه و استقامت در
شغلی م 
برابر شرایط دشوار را پیدا میکنند و میتوانند در برابر مسائل و مشکالت درسی خود آرامش خود
شآموزان
را حفط کنند و راه حلی منطقی بیابند و این فرایند منجر به بهبود عملکرد تحصیلی دان 
یدهد که ب نی نمرههای عملکرد شغلی
لهای کوواریانس یک راهه نشان م 
یشود .نتایج تحلی 
م 
سآزمون گروهها با کنترل نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود دارد .بنابراین ،می توان
معلمان پ 
یشود .در تب نيي تأ يي د ا ني یافته ،مي
گفتکه زندگی در لحظه باعث بهبود عملکرد شغلی معلمان م 

شهای
توان بيان داشت که کابات زین و همکاران ،) 2007 ( 4بیان کردند که ذهنآگاهی ،یکی از رو 
درمانی مبتنی بر کاهش استرس و رواندرمانی است که در آن بازنمایی ذهنی اشیا موجود در
زندگی که از کنترل بالفاصلۀ انسان خارج است ،از طریق تنفس و فکر کردن آموزش داده میشود.
افزایش توجه و آگاهی نسبت به افکار ،هیجانات و تمایالت عملی از جنبههای مثبت ذهنآگاهی
یشود ،حتی
تهای روانشناختی مثبت م 
است و باعث هماهنگ شدن رفتارهای سازگارانه و حال 
تهای انفرادی و اجتماعی و عالقه به این فعالیتها را در پی دارد.
بهبود توانایی فردی در جهت فعالی 
1 Mesmer-Magnus et al
2 Brandy et al

بررسی اثربخشی آموزش زندگی در لحظه بر721......................................................................................

شها با بهبود این تواناییها و ترغیب مشارکت افراد در فعالیتهای فردی و
بنابراین ،این آموز 
یها تغ یی ر دهد و در بهبود
اجتماعی ،میتواند در جهت نگرش افراد را نسبت به حوادث و ناگوار 
عملکرد شغلی آنان مفید و مؤثر واقع گردد( .شارف.) 2009 ،1

یدهد که ب نی نمرههای عملکرد وظیفهای معلمان
لهای کوواریانس یک راهه نشان م 
نتایج تحلی 
سآزمون گروهها با کنترل نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود ندارد .بنابراین ،میتوان گفت ذ
پ 
شهای اف شاری و
یشود .این یافته با نتایج پژوه 
زندگی در لحظه باعث بهبود عملکرد وظیفهای نم 
ف تح ی ( ،) 7 9 3 1ج نا آ با د ی و همک ا ر ا ن ( ،) 5 93 1ر اس ت گ و و هم ک ار ا ن ( ،) 5 9 3 1ا ک بر ی ا م رغ ا ن و
آم وز گار ( ،) 3931رب (  ،) 2018توکی و همکاران (  ) 2018و مسمر-ماگنوس و همکاران ( ) 2017
ناهمسو میباشد .در تب نيي ا ني یافته ،مي توان بيان داشت که ذهنآگاهی ،درمانی است که از
فپذیری روانشناختی استفاده
تهای ذهنآگاهی و گسلش شناختی برای افزایش انعطا 
مهار 
ت است از افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد
فپذیری شناختی عبار 
یکند .در این رویکرد ،انعطا 
م 
ارتباط با تجربهشان در زمان حال و براساس آنچه در آن لحظه برای آنها امکانپذیر است،
بشدهشان باشد (ایزدی ،عسکری،
شهای انتخا 
بخواهند به شیوهای عمل نمایند که منطبق با ارز 
نشاط دوست و عابدی .)3931 ،ذهنآگاهی ،بر مبنای این فرضیه روی کار آمد که آسیب روانی با
تالش برای کنترل یا اجتناب از افکار و هیجانات منفی همراه است(زرگر ،محمدی ،امیدی و باقریان
یدار
سرارودی .)1931 ،در پژوهش حاضر اثربخشی ذهنآگاهی بر عملکرد وظیفهای معلمان معن 
یتوان عنوان داشت احتمال میرود یکی از علل آن این مسئله باشد که با توجه به این که
نبود است م 
یشود ،و همچن نی
عملکرد وظیفهای معلمان مشخص است و توسط مدیر مدرسه یا بازرس نی کنترل م 
بدلیل برگزاری دوره های ضمن خدمت ،کارگاههای آموزشی و جلسات متعدد که مستمرا وظایف
شها ،مصاحبه ها و
شغلی مستقیم معلمان آموزش و تذکر داده می شود ،و همچن نی بدلیل گزین 
آزمونهای ورودی که از معلمان قبل از استخدام گرفته می شود ،اکثر معلمانی که جذب مدارس می
شوند از لحاظ آشنایی با وظایف اولیه شغل معلمی ( تدریس ،نوشتن طرح درس ،ارزشیابی دانش
آموزان ،سلسله مراتب اداری و ) .. .آگاهی الزم را دارند و از این رو به نظر میرسد معلمان عملکرد

1 Sharf
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نآگاهی ،تغ یی ری
وظیفهای خود را تقریبًاًا خوب انجام دادهاند .لذا در این پژوهش پس از آموزش ذه 
در انجام عملکرد وظیفهای معلمان به وجود نیامده است ،زیرا معلمان همیشه آن را انجام میدادهاند.
یدهد که ب نی نمرههای عملکرد زمینهای معلمان
لهای کوواریانس یک راهه نشان م 
نتایج تحلی 
سآزمون گروهها با کنترل نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود دارد بنابراین ،میتوان گفت که
پ 
یشود .در تب نيي تأ يي د ا ني یافته ،مي توان بيان داشت که
ذهنآگاهی باعث بهبود عملکرد زمینهای م 
یشود تا فرد این فرصت را پیدا کند که نسبت به دیگران پذیراتر شود
ناگاهی موجب م 
آموزش ذه 
یکند تا
مچن نی  ،افراد را تشویق م 
تهای پ شی داورانه و منفی پذیرش کند .ه 
و دیگران را بدون قضاو 
مهربانتر شده و نسبت به نیازهای دیگران ب یس ار حساس شود (راستگو و همکاران .)5931 ،در
یهای همدالنه و تنظیم هیجانی مراحلی برای
حقیقت با افزایش ظرفیت افراد در خودآگاهی ،نگران 
لهای کوواریانس
یکند .نتایج تحلی 
افزایش ظرفیت معلمان و بهبود عملکرد زمینهای آنان فراهم م 
سآزمون گروهها با کنترل
شآموزان پ 
یدهد که ب نی نمرههای عملکرد تحصیلی دان 
یک راهه نشان م 
نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود دارد بنابراین ،می توان گفت که ذهنآگاهی باعث بهبود
شآموزان میشود .در تب نيي
عملکرد تحصیلی دان 

تأ يي د ا ني

یافته ،مي توان بيان داشت که

ذهنآگاهی با ایجاد آگاهی و تمرکز در فرد به مطالعه و درک مطلب کمک میکند .اما این تنها
یک جنبه از نحوۀ تأثیرگذاری ذهنآگاهی بر عملکرد تحصیلی است .آموزش ذهنآگاهی با
یکند تا قوتها و ضعفهای خود را
شآموزان ،به آنان کمک م 
پرورش خودآگاهی در دان 
یآموزند که در زمان حال حضور بیشتری داشته
بشناسند .با آموزش ذهنآگاهی ،دانشآموزان م 
باشند ،نسبت به پدیدههای درونی و بیرونی هوشیار و آگاه شوند ،نگرشی غیرقضاوتی همراه با
پذیرش نسبت به پدیدهها را در خود پرورش دهند در نتیجه عملکرد تحصیلی آنها افزایش مییابد.
شآموزان
یدهد که ب نی نمرههای خودکارآمدی دان 
لهای کوواریانس یک راهه نشان م 
نتایج تحلی 
سآزمون گروهها با کنترل نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود دارد .بنابراین ،می توان گفت که
پ 
یشود .در تب نيي تأ يي د ا ني یافته ،مي توان بيان
شآموزان م 
ذهنآگاهی باعث بهبود خودکارآمدی دان 
یآموزند که هر لحظه بدون قضاوت به تجربیات
شآموزان م 
داشت که در تمرینات ذهنآگاهی دان 
کهای بیرونی و درونی خود توجه کنند و نسبت به آنها آگاه شوند .اگر خودکارآمدی را
و محر 
یگیرند
شآموزان یاد م 
یهای خود بدانیم ،با آموزش ذهنآگاهی دان 
نوعی نگرش نسبت به توانای 
که به جای پ شی داوری دربارۀ آینده ،به لحظۀ کنونی توجه کنند و به جای واکنش به آنها پاسخ
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شآموزان به تمرین توجه و آگاهی هدفمندانه بر جسم و
دهند .مداخلۀ ذهنآگاهی ،با ترغیب دان 
یکند .در چن نی
ذهن ،آنها را از اشتغال ذهنی با نگرانی دربارۀ نحوۀ عملکرد در امتحانات رها م 
شآموزان افزایش مییابد.
حالتی ،توانمندیهای دان 
شآموزان
یدهد که ب نی نمرههای تأثیرات هیجانی دان 
لهای کوواریانس یک راهه نشان م 
نتایج تحلی 
سآزمون گروهها با کنترل نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود دارد بنابراین ،می توان گفت که
پ 
یشود  ..در تب نيي تأ يي د ا ني یافته ،مي توان
شآموزان م 
ذهنآگاهی باعث بهبود تأثیرات هیجانی دان 
یدهد که دوباره به مشاهده ،شرح و توص فی
بيان داشت که ذهنآگاهی ،به فرد این فرصت را م 
اطراف خود بدون یک دید قضاوتگرانه بپردازد و بیشتر تمرکز درمانگر ،هدایت مراجع با قبول
مسئولیت توسط خودش به سمت هشیاری کامل است تا خود و مح طی خود را به طور کامل بشناسد
یشود،
و بپذیرد (فورمن 1و هربرت .) 2008 ،2هنگامی که فرد با یک موقعیت هیجانی روبهرو م 

شبینی برای کنترل هیجان کافی ن سی ت ،بلکه فرد نیاز دارد که در این موقعیتها
احساس خوب و خو 
نآگاهی به دلیل
از شناخت خودآگاهی داشته باشد و بهترین کارکرد شناختی را داشته باشد .ذه 
ارتباط عم قی ذهنی با عواطف و هیجانات میتواند در کاهش و کنترل هیجانات مؤثر باشد .نتایج
سآزمون
شآموزان پ 
یدهد که ب نی نمرههای برنامهریزی دان 
تحلیلهای کوواریانس یک راهه نشان م 
یتوان گفت که ذهنآگاهی
گروهها با کنترل نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود ندارد بنابراین ،م 
یشود .در تب نيي
شآموزان م 
باعث بهبود برنامهریزی دان 

ا ني

یافته ،مي توان بيان داشت که

ذهنآگاهی احساس بدون قضاوت از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و
یافتند ،کمک میکند .بنابراین ،آموزش آن به
پدیدههای ف زی یکی ،همانطور که اتفاق م 
فهای خود را بپذیرند و قبول و پذیرش این
یشود که آنان احساسات و ضع 
شآموزان باعث م 
دان 
احساسات باعث کاهش توجه و حساسیت ب شی

از حد نسبت به گزارش این نشانهها ،توانایی

سازماندهی و برنامهریزی فعالیتهای درسی بر مبنایی مشخص و قابل اجرا و همچن نی استفادۀ
مناسب از زمان برای انجام تکال فی

یشود .با توجه
آموزشی و در نهایت بهبود برنامهریزی در آنان م 

به این که در پژوهش حاضر این فرضیه رد شده است ،بن ــ ابراین ،می توان این مساله را به این
صورت تحلیل کرد که با توجه به اینکه برنامه ریزی دارای تکنیکهای کامال تخصصی و تکنیکی می
1 Forman
2 Herbert
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باشد و نیاز به آموزش دارد ،لذا در صورتی که آموزش نحوه برنامه ریزی درسی و مطالعه به دانش
آموزان داده نشده باشد با آموزش تکنیکهای ذهن آگاهی که یک نوع آموزش روانشناسی و کامال
مجزا و متفاوت می باشد در این مولفه از عملکرد تحصیلی دانش آموزان تغ یی ری ایجاد نخواهد شد
و چنانچه آموزش های جامع و درستی در این زمینه به دانش آموزان داده شده باشد در زمینه برنامه
ریزی درسی موفق خواهند بود.
یدهد که ب نی
لهای کوواریانس یک راهه نشان م 
نتایج تحلی 

نمرههای فقدان کنترل پیامد

شآموزان پسآزمون گروهها با کنترل نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود دارد بنابراین ،می توان
دان 
یشود .در تب نيي تأ يي د ا ني یافته،
شآموزان م 
گفتکه ذهنآگاهی باعث بهبود فقدان کنترل پیامد دان 
بزایی را به وجود
مي توان بيان داشت که از دیدگاه ذهنآگاهی ،اجتناب از تجارب ،فرآیند آسی 
یآورد .اگر چه ،اجتناب تجربهای ،در کوتاه مدت اثری کاهنده در تجارب ناخوشایند دارد؛ ولی
م 
فپذیری و نقص کارکردی منجر
یتواند به عدم انعطا 
در بلند مدت اثرات مخرب زیادی دارد و م 
شود .اجتناب تجربهای ،به طور کارکردی به عنوان تالش برای اجتناب یا فرار از آمیختن با افکار
یآورد تا تجربیات ناخوشایند را
یشود .ذهنآگاهی ،برای مراجع این امکان را فراهم م 
تعریف م 
یشود تا آنها کمتر
بدون تالش برای کنترل آنها ،احساس کند و انجام این کار باعث م 
نرو ،فقدان کنترل پیامد افراد
هت دیدکننده به نظر برسند و تأثیرشان بر زندگی فرد کاهش یابد؛ از ای 
یبخشد .الگوهای قدیمی و جا افتادۀ تفکر منفی براساس عادت برای اجتناب از
را بهبود م 
تکنندگان ممکن است از
ی شرک 
یشوند .زمان 
تهای مشکل ساز زندگی در فرد فراخوانده م 
موقعی 
افکار منفی و هیجانات خود آگاه شوند و بتوانند الگوهای منفی واکنش به موقعیتها را کنار
مدهی بیشتری که به صورت سالمتی بیشتر ،تعادل بیشتر ،معقول بودن
بگذراند و کارکردهای خودنظ 
یشود را نشان دهند و در نتیجه با اعتماد به نفس بیشتری
و تغ یی رات عصبروانشناختی تجربه م 
نسبت به تالش خود و کسب موفقیت گام خواهند برداشت.
یدهد که ب نی
لهای کوواریانس یک راهه نشان م 
نتایج تحلی 

شآموزان
نمرههای انگ زی ش دان 

یتوان گفت که
سآزمون گروهها با کنترل نمرههای پ شی آزمون تفاوت وجود دارد بنابراین ،م 
پ 
یشود .در تب نيي تأ يي د ا ني یافته ،مي توان بيان داشت
شآموزان م 
ذهنآگاهی باعث بهبود انگ زی ش دان 
تهای خود را
یهای خود پیدا کنند و موقعی 
شآموزان شناخت کافی در خصوص توانای 
که اگر دان 
یتوانند
یتوانند انگ زی ههای موفقیت را در خود تقویت کنند و م 
به طور صحیح ارزیابی کنند ،بهتر م 
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در شناسایی موقعیتی که باعث افزایش انگ زی ش شود ،به تحصیل ادامه دهند .با اکتساب این مهارت،
یشود؛ به نحوی که
شآموزان ایجاد م 
صهای فردی و ب نی فردی دان 
تغ یی رات چشمگیری در شاخ 
ییابند و در کنترل احساسات و
آنها به ادراک واقعبینانه نسبت به خود و جهان پیرامون دست م 
مچن نی  ،در برقراری روابط مؤثر ،عم قی و صادقانه با دیگران توف قی
رفتارهای خود توانمند میشوند .ه 
ییابند .افزون بر آن ،با بهبود خودآگاهی ،کارکردهای هوشی مانند دقت ،توجه ،استدالل
بیشتری م 
لهای کوواریانس
یشود .نتایج تحلی 
و یادگیری ست ریع پیدا کرده و به افزایش انگ ۀزی تحصیلی منجر م 
شتر بوده است .بنابراین ،می
نشان میدهد که آموزش ذهنآگاهی بر عملکرد شغلی معلمان اثربخ 
توان گفت که پژوهش مبنی بر ا ثر بخ شی و م قای ۀس آم وزش ذهن آگا هی بر عملکرد شغلی
مع لمان و عم لکرد تح صی لی دان ش آم وز ان مت فا وت اس ت .در تب نيي تأ يي د ا ني یافته ،مي توان بيان
داشت که با ت وجه به ن تایج به دست آم ده در پژو هش حاضر که ن شان میدهد درمان
ذ هنآ گا هی بر عملکرد شغ لی مع لمان ا ثر بخش تر از عم لکرد تحص ی لی دان ش آم وزا ن بوده
اس ت ،میتو ان چن نی عنو ان نمود که اح تمال میر ود چون مع لمان دارای رشد شناخ تی باال تری
ه ستند ک ه این نا شی از سن ای شا ن نس بت به دانش آم وز ان می باش د ،ب نا بر این ،باال بود ن درک
ای شان نسبت ب ه مطالب عنو ان ش ده در جل سات ذه نآ گا هی و کار برد ی تر ب ودن آن ها بر ای
م ع ل ما ن و این ک ه م عل ما ن ت و ا نا یی ب ی ش تر ی بر ا ی ک ن ت ر ل اف کا ر ،ر ف ت ار  ،اح س ا سات و ه ی جا نات خ ود
دارند که به آنان در بر نامه ریزی و نظم در جریان تفکر هد ایت میک ند ،ت وانسته است درمان
ذ هنآ گا هی بر آنان ا ثربخش تر باش د .در واقع برنامۀ ذهنآ گا هی یک بر نامۀ خ ود نظم بخ شی
ب ه افکار  ،اح ساسات و رف تار اس ت که ب ه ط ور مسلم معلما ن که د ارا ی رش د ش ناخ تی باال تر ی
ه ستند از عه دۀ آن به تر برمیآین د .از س وی دی گر ،میت وان ب یان داشت با توجه به این که
دان ش آم وز ان ب یش تر در زمینۀ تحصی لی درگ یر ب ودها ند ،بیش تر به ام ور تح صی لی و ا نجام تکا ل فی
خود می پرد اخت هان د .این مسئله میتواند د لی لی باشد بر این که کم تر توا نسته با شند از تمرینات
ذ هنآ گا هی بهره بر ده با شند .و از آن جاییکه ذ هن آ گا هی دارای دو نوع تمرین رسمی
(ج لسات آم وز شی با حض ور مربی) و غ یر رسمی ( تکرار و تمری ن ک لیه تکن یکهای آم وزش
دی ده در ج ل سا ت رس می در ز ن د گی ر و ز م ره ) می ب ا ش د  ،ل ذ ا ا ن ت ظ ار م یر و د ک ه مع ل ما ن ک ه از ر ش د
س نی و ع قلی باال تر ی برخ ورد ار هستن د ،ب یش تر از دان ش آم وزا ن از تمری نهای غ یر رسمی ب هره
بر ده اند و ل ذا تأ ث یرات آموزش این تک ن یک ها در آن ها ن ها دینه تر ش ده اس ت.
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پژوهش حاضر با محدوديتها يي روبرو بوده است که بيان آنها در نتیجه گیری از یافتههای پژوهش
یآورد رفتاری و شناختی،
کهای درمانی با رو 
مفید خواهد بود .اگر چه سودمندی استفاده از تکنی 
یدهند ،به دلیل هزینههای باال و صرف زمان طوالنی و
مؤثر بودهاند و کارآمدی درمان را افزایش م 
همچن نی در دسترس نبودن مربیان ذهن آگاهی متخصص در سطح گسترده برای همه افراد قابل
دسترسی ن سی ت .همچن نی عدم توانایی نظارت بر انجام تکال فی

تمرینی خارج از جلسههای آموزش

یباشد .در آخر با توجه به نتایج پژوهش
(تمرینات غیر رسمی) از محدودیتهای این پژوهش م 
کهای ذهنآگاهی بر مولفه عملکرد شغلی زمینهای معلمان،
حاضر مبنی بر اثربخشی آموزش تکنی 
یگردد ،مدیران و مسئول نی مدارس ،جهت ارتقاء عملکرد شغلی معلمان به صورت رفتاری
پیشنهاد م 
که به اثربخشی بر زمینههای روانشناختی ،اجتماعی تأثیر گذار است ،با در نظر گرفتن تدابیر و
شرایط مبنی بر فراهم نمودن زمان مناسب جهت برگزاری کارگاههای آموزشی تکنیکهای ذهن
آگاهی قبل از شروع سال تحصیلی به معلمان در جهت بهبود عملکرد شغلی ایشان کمک کنند.
کهای ذهنآگاهی بر
همچن نی بر اساس نتایج این پژوهش مبنی بر اثربخشی باالتر آموزش تکنی 
بهبود تأثیرات هیجانی دانش آموزان نسبت به دیگرمولفه های عملکرد تحصیلی پیشنهاد میگردد،
مشاوران و مدیران مدارس جهت بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزانی که در مقابل مجموعهای از
هیجانات مانند اضطراب و نگرانی که باعث برانگیختگی ایشان می شوند و واکنشی باالیی ایجاد
یکند ،این روش آموزشی را در مدارس در جهت بهبود و کنترل اثرات هیجانی دانش آموزان به
م 
کار گیرند .و در نهایت می توان پیشنهاد داد که بدلیل در دسترس نبودن مربیان متخصص جهت
آموزش تکنک هی ای ذهن آگاهی و همچن نی هزینه های باالی برگزاری این دوره ها ،می توان در
کاربردهای آینده این تحق قی در مدارس و مراکز آموزشی ،با توجه به فرضیه های تایید شده و در
نظر گرفتن م زی ان اثربخشی آموزشهای تکنیکهای ذهن آگاهی و همچن نی با توجه به اینکه اثر بخشی
این روش بر عملکرد شغلی معلمان نسبت به عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،باالتر بوده است
اولویت اول مدارس و مراکز آموزشی ،تاثیر گذاری و آموزش به معلمانی باشد که در عملکرد زمینه
ای شغلی خود کیفیت الزم را ندارند و در صورت توانایی مالی و تخصصی مدارس و مراکز
آموزشی ،با توجه به شدت تاثیر گذاری این روش بر مولفه های عملکرد تحصیلی به تر یت ب بر،
بهبود تاثیرات هیجانی ،انگ زی ش ،خود کارآمدی ،فقدان کنترل پیامد ،دانش آموزانی را که مشکالتی
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این چن نی دارند ،به تر یت ب اولویت مشکالت تحصیلی ،شناسایی و آموزش به آنها را در برنامه کاری
خود قرار دهند.
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