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Objective: This study aimed to compare the effectiveness of neuro linguistic programming strategies
training and mindfulness instruction on academic self-concept among female students with learning
disabilities. This study was the experimental pre-test, post-test with the control group design.
Methods: The statistical population of this study consisted of all female fifth-grade elementary school
students in Izeh city in the academic year of 2020-2021. Then 45 people with learning disabilities were
selected through random multi stage cluster sampling and were assigned randomly into three groups (15
people in each group). The instruments used in this study was academic self-concept (Liu & Wang, 2005).
The experimental groups received neuro linguistic programing strategies training and mindfulness-based
instruction for ten 60-minutes sessions, one session in a week lasting for two month. Analysis of the data
was done using descriptive (average & standard deviation) and inferential (covariance analysis) tests in
SPSS software version 22.
Results:The results showed a significant difference between neuro linguistic programming strategies
training and mindfulness instruction with the control group in academic self-concept (p<0/001) but
there was no significant difference in academic self-concept between the two groups of training.
Conclusion: Based on the result we can say that neuro linguistic programming strategies training and
mindfulness- instruction are two effective ways in improving of academic self-concept of students with
learning disability.

Extended Abstract
1.

L

Introduction
earning disabilities are one of the most
important issues that have attracted the
attention of psychologists, especially
education professionals around the
world (Glozman, 2015) and are defined
as neurodevelopmental disorders that
prevent the development and use of
certain skills in the fields of study, such
as reading, writing, and mathematics
(Nunez, Rodriguez, Tuero & Cerezo,
2020).

Students with learning disabilities experience
many academic problems despite having natural
intelligence (Ziadat, 2021). One of the problems of
students with learning disabilities is the weakness
in their academic self-concept (Trautner &
Schwinger, 2018). Academic self-concept refers to
a person's personal beliefs about his or her
academic skills and abilities (Chaulia, 2020).
Students with learning disabilities are less aware of
their academic abilities than their normal peers.
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In fact, their negative attitude towards themselves
causes a kind of negative self-worth or weak selfconcept in them and ultimately reduces their academic
performance (Walsh, 2018). Teaching neurolinguistic
programming strategies is one of the methods that can
affect the academic self-concept of students with
learning disabilities. neuro-linguistic programming
has three components: programming, neural and
verbal (Chaulia, 2020), and by emphasizing skills such
as goal setting, time management, assertiveness, and
effective communication skills, helps the person to
make positive changes in all aspects of their life
(Nompo & Pragholapati, 2021). Another approach that
can affect the academic self-concept of students with
learning disabilities is mindfulness training.
Mindfulness is defined as attention in the present
moment without judgment (Randal, Pratt & Bucci,
2015). In this way, instead of suppressing the painful
and negative thoughts and feelings, the person only
observes them and accepts them as they are (Ataei,
Ahmadi, Kiamanesh & seif, 2020). Studies in neurolinguistic programming and mindfulness have shown
the impact on academic self-concept.
2. Materials and Methods
This study was the experimental pre-test and post-test
with the control group design. The statistical
population of this study consisted of all female fifthgrade elementary school students in Izeh city in the
academic year of 2020-2021. After the introduction
students suspected of learning disabilities by teachers,
they were assessed using reading disorder, writing
disorder, and math disorder tests. Also, for the selected
students not to have mental disabilities, the Raven IQ

test was used and students with IQ scores less than 90
were excluded from the research sample. Finally, 45
people were selected as the sample size and randomly
assigned to the experimental and control groups (30 in
the two experimental groups and 15 in the control
group). After sample selection and random assignment
of group members, Liu & Wang's (2005) Academic
Self-Concept Questionnaire was performed as a pretest. Then, the interventions of neuro-linguistic
programming strategies and mindfulness-based
training were taught to the first and second
experimental groups for 10 sessions each for 2 months,
and no intervention was presented to the control group.
After the training sessions, a post-test was performed
in all three groups.
3. Results
Analysis of covariance (ANCOVA) were used to
analyze the data. Before performing the analysis of
covariance, first the required assumptions (normality of
the data, equality of variances and homogeneity of the
regression slope) were examined. The results confirmed
all the assumptions. The results of analysis of covariance
showed that after controlling the effects of the pretest,
there was a statistically significant difference between
the mean scores of the experimental and control groups
in the academic self-concept variable (F=20.56). Also,
the results of the adjusted means show that there is a
significant difference between neuro-linguistic
programming group (P <0.001) and mindfulness (P
<0.001) and the control group in academic self-concept.
But the difference between the two types of education is
not significant (P <0.12).

Table 1. Results of analysis of covariance (ANCOVA) and pairwise comparison of means to investigate the significant
differences between the experimental and control groups in the Academic self- concept
SS

df

MS

F

Sig

Eta

Pre-test

Source

608/92

1

608/92

9/71

0/003

0/19

Constant

2579/05

2

2579/05

20/56

0/001

0/50

Error

2570/54

41

62/69

Group (J)

Group (I)

M(Adjusted )

MD (I-J)

SE

P

Neurolinguistic Programming
Neurolinguistic Programming
Mindfulness

Mindfulness
Control
Control

68/52, 74/64
55/82, 74/64
55/82, 68/52

6/12
18/82
12/69

2/90
2/96
3/03

0/12
0/001
0/001

4. Discussion and Conclusion
The aim of this study was to compare the effectiveness
of neuro-linguistic programming strategies training
and mindfulness instruction on the academic selfconcept of female students with learning disabilities.
The results showed that neuro-linguistic programming
strategies training and mindfulness instruction are
effective in increasing the academic self-concept of
female students with learning disabilities. Students
92

with learning disabilities have a negative perception of
their abilities due to repeated academic failures and
have a lower academic self-concept than their normal
counterparts (Walsh, 2018). In this regard, neurolinguistic programming techniques teach people that
failure is one of the most powerful learning tools and
has no meaning other than receiving feedback and
outcome in a particular situation.
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It therefore helps people to link their failure to
inadequate effort and use of inappropriate strategies,
thereby reducing negative beliefs and thoughts about
themselves (Redy & burton, 2012; translated by
Ghahramani, 2019). On the other hand, mindfulness
training can improve the knowledge and
understanding of such students from their abilities and
increase their learning (Palomino, 2017). In fact,
mindfulness causes a person to recognize and learn his
abilities to deal with negative emotions and negative
thoughts and mental events in a more positive way,
which ultimately leads to improved self-concept
(Porparizi, Towhidi & Khezri Moghadam, 2018).
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ناتوانیهای یادگیری

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی و آموزش ذهنآگاهی بر
خودپنداره تحصیلی دانشآموزان دختر مبتال به ناتوانیهای یادگیری
لیال

منصوری 1

 ،علیرضا حاجی

یخچالی*2

 ،منیجه

شهنیییالق3

و غالمحسین

مکتبی2

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2دانشیار روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .3استاد روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت1400/11/29 :
تاریخ پذیرش1401/03/24 :
تاریخ انتشار1401/06/02 :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر ،با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی و آموزش ذهنآگاهی بر خودپنداره
تحصیلی دانشآموزان دختر مبتال به ناتوانیهای یادگیری انجام گرفت.
روشها :روش پژوهش حاضر آزمایشی همراه با پیشآزمون-پسآزمون و دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش
را کلیه دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی  1399-400تشکیل دادند .از جامعه فوق  45نفر مبتال به ناتوانیهای
یادگیری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحله ای به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب و سپس نمونه منتخب به
صورت تصادفی در قالب سه گروه آزمایشی و گواه (هر گروه  15نفر) قرار گرفتند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه خودپنداره
تحصیلی (لیو و وانگ )2005 ،بود .آزمودنیهای گروههای آزمایشی به مدت دو ماه در  10جلسه  60دقیقهای تحت آموزش راهبردهای
برنامهریزی عصب-زبانشناختی و آموزش ذهنآگاهی قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از شاخصهای آماری توصیفی
(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) و به وسیله نرمافزار  SPSSنسخه بیست و دوم انجام گرفت.

کلیدواژهها:

یافتهها :نتایج نشان داد بین راهبردهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی و آموزش ذهنآگاهی با گروه گواه از لحاظ خودپنداره تحصیلی

برنامهریزی عصبببب-زبانشبببناختی،

تفاوت معنیداری وجود دارد ( )P>0/001ولی بین دو روش آموزشی از لحاظ خودپنداره تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

ذهنآگاهی ،خودپ نداره تحصبببیلی،

نتیجهگیری :بر اساس یافتههای پژوهش میتوان گفت آموزش راهبردهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی و ذهنآگاهی دو روش مفید

ناتوانیهای یادگیری.

و مؤثر در افزایش خودپنداره تحصیلی دانشآموزان دختر مبتال به ناتوانیهای یادگیری هستند.

مقدمه
3

یکی از مهمترین موضوعاتی که توجه روانشناسان و به ویژه

سروزو  .)2020دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری علیرغم داشتن

متخصصان آموزش و پرورش در سراسر جهان را به خود جلب کرده

هوش طبیعی ،قادر نیستند همانند همساالن عادی خود به مسائل

است ،موضوع ناتوانیهای یادگیری 1است (گلوزمن.)2015 ،2

تحصیلی بپردازند و مشکالت تحصیلی فراوانی را تجربه میکنند

ناتوانیهای یادگیری به عنوان اختالالت عصبی-رشدی تعریف

(زیادت .)2021 ،4از این رو ،ترک تحصیل و مشکالت یادگیری در

میشوند که مانع از رشد و استفاده از مهارتهای خاص در برخی

دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای یادگیری بیش از کودکان دیگر به

زمینههای تحصیلی مانند خواندن ،نوشتن و یا حساب میشوند .این

5

چشم میخورد (پرلماتر ،مکگریگور و گوردون .)2017 ،

اختالالت برای فرد ذاتی محسوب میشوند و تصور میشود به دلیل
اختالل در عملکرد سیستم عصبی-مرکزی بوجود آیند و ممکن است
در هر زمان از زندگی فرد رخ دهند (نانیز ،رودریگز ،تیرو ،فرناندز و

1. learning disability
2. Glozman
3. Nunez, Rodriguez, Tuero & Cerezo
4. Ziadat
5. Perelmutter, McGregor & Gordon

* نویسنده مسئول:
علیرضا حاجی یخچالی
نشانی :دانشیارگروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
تلفن+98 )61( 33928073 :

پست الکترونیکیa.haji@scu.ac.ir :
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یکی از مشکالت دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری ضعف در

تمام رفتارها و عقاید افراد از فرایندهای عصبی ناشی میشوند .مؤلفه

خودپنداره تحصیلی 1آنان است (تررانتر و شیوینگر.)2018 ،2

سوم کالمی 12یا زبانی است که به استفاده از زبان و کالم برای

خودپنداره تحصیلی به عقاید شخصی در مورد مهارتها و

مدیریت رفتار و افکار و برقراری ارتباط کالمی و غیر کالمی با

تواناییهای تحصیلی فرد اشاره دارد (چائولیا.)2020 ،3

دیگران اشاره دارد (چائولیا .)2020 ،میتوان گفت برنامهریزی

مطالعات نشان دادهاند که خودپنداره تحصیلی یک عامل مهم و

عصبی-زبانی ،یک فرایند علمی برای سازماندهی ساختار تجربه

ضروری در تالش و پیشرفت دانشآموزان به نظر میآید و پیشبینی

درونی انسانها است (سواردالور و کوان  )2017 ،و با تأکید بر

کننده قوی برای پیشرفت تحصیلی است (ترانتر و شیوینگر.)2018 ،

مهارتهایی همچون هدفگذاری ،مدیریت زمان ،مهارتهای ابراز

افرادی که از خودپنداره باالیی برخوردارند در مدرسه اضطراب

وجود ،ارتباط مؤثر ،مهارتهای آرامبخشی و مدلهای بازنمایی

کمتری نسبت به افرادی که دارای خودپنداره پایینی هستند ،نشان

درونی به فرد در ایجاد تغییرات مثبت در تمام جنبههای زندگی کمک

میدهند (امینی ،صالحی ،توحیدیتبار ،بخشودهنیا و سلمانی.)1400 ،

میکند (نامپو و پراگوالپاتی .)2021 ،14برنامهریزی عصب-زبان-

هنگامی که افراد در مقایسه با دیگران از خودپنداره تحصیلی مثبتی

شناختی به عنوان یک الگوی یادگیری به فرد اجازه میدهد تا

برخوردار باشند این خودپنداره باعث رشد و پیشرفت تحصیلی آتی

چگونگی پردازش فکر و تأثیر آن بر رفتار و تصمیمگیری را درک

فرد و عدم بروز هیجانهای منفی در وی میشود (ارفعبلوچی و

کند .بنابراین این روش آموزشی به فرد اجازه میدهد تا شیوه تفکر

غفاری .)1390 ،با این حال ،دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای

درباره یک عمل را اصالح کند تا به اهداف مورد نظر خود در زمینه
15

یادگیری ،تواناییهای تحصیلی خود را کمتر از همساالن عادی خود

خاصی دست یابد (سیلوا .)2017 ،

درک میکنند .در حقیقت ،نگرش منفی آنان نسبت به خود با عوامل

رویکرد دیگری که میتواند بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان با

اجتماعی ،از جمله پذیرش اجتماعی مرتبط است و باعث میشود

ناتوانی یادگیری اثرگذار باشد ،آموزش ذهنآگاهی 16میباشد .ذهن

نوعی خودارزشمندی منفی یا خودپنداره ضعیف در آنان ایجاد شود

آگاهی شکلی از مراقبه است که از تعالیم و آیینهای مذهبی شرقی

و در نهایت موجب کاهش عملکرد تحصیلی شود (والش.)2018 ،4

بهویژه بودا برگرفته شده است (موریس ،جونز و اولیور )2013 ،17و

بنابراین شناخت راهبردهای آموزشی و مقابلهای کارآمد و مؤثر به

معموالً به عنوان توجه در لحظه کنونی و بدون قضاوت تعریف

منظور کنترل و کاهش این نوع از مشکالت دارای اهمیت فراوان

میشود و به آگاهی از تجربیات درونی و بیرونی اشاره دارد (راندال،

است و اساس و بنیاد سازگاریهای موفق در بزرگسالی را تشکیل

پرات و بوسی .)2015 ،18اساساً ،ذهنآگاهی شامل خودتنظیمی توجه

میدهد (انگن .)2010 ،5در این راستا یکی از روشهای آموزشی و

همراه با نگرش کنجکاوانه ،گشودگی و پذیرش است (سرگو ،یال،

درمانی که میتواند بر خودپنداره تحصیلی دانشآموزان با ناتوانی

گومز و همکاران .)2021 ،19در این روش فرد به جای سرکوب کردن

یادگیری اثرگذار باشد ،آموزش راهبردهای برنامهریزی عصب-

افکار و احساسات دردناک و منفی خود ،فقط آنها را مشاهده

زبانشناختی 6است .طی چند دهه اخیر تحقیقات زیادی پیرامون

میکند و آنها را همانطوری که هستند ،میپذیرد.

روشهای درمانی و آموزشی مؤثر بر کاهش مشکالت رفتاری،
تحصیلی و روانشناختی دانشآموزان در جوامع آماری مختلف انجام
شده است .در این میان برخی از روانشناسان به ارائه روشهای نوینی
تحت عنوان برنامهریزی عصب-زبانشناختی پرداختهاند .چهارچوب
نظرى این دیدگاه توسط «ریچارد بندلر »7و «جان گریندر »8در دهه
 1970ابداع شد (الرودهان .)2018 ،9برنامهریزی عصب-زبانشناختی
دارای سه مؤلفه است؛ اولین مؤلفه ،برنامهریزی 10است که مبتنی بر
فرآیندهای رفتاری است که باعث مدیریت و سازماندهی رفتار فرد از
طریق اعمال و واکنشهای او میشود .دومین مؤلفه ،عصبی 11است
که مبتنی بر این ایده است که جهان از طریق حواس تجربه میشود و
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8. John grinder
9. Alroudhan
10. programming
11. neuro
12. verbal
13. Kuan
14. Nompo & Pragholapati
15. Silva
16. mindfulness
17. Morris, Johns & Oliver
18. Randal, Pratt & Bucci
19. Crego, Yela, Gomez-Martínez, Riesco-Matias & Petisco-Rodríguez
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ناتوانیهای یادگیری
تمرینات ذهنآگاهی (شامل توجه و تمرکز بر تنفس و بدن و تمرکز

خودپنداره تحصیلی دانشآموزان دختر پایه پنجم مبتال به ناتوانیهای

بر آگاهی لحظه به لحظه در زمان حال) میتواند مهارتهای تنظیم

یادگیری شهر ایذه تفاوت وجود دارد؟

هیجان ،آگاهی جسمانی و هیجانی ،تغییرات در خودآگاهی و
همچنین افزایش خودکارآمدی در زمینه انگیزش و عملکرد تحصیلی
را نیز تحت تأثیر قرار دهد (روزر2016 ،1؛ به نقل از عطایی ،احمدی،
کیامنش و سیف و اسدزاده.)1398 ،
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه برنامهریزی عصب-زبانشناختی
و ذهنآگاهی حاکی از تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر
خودپنداره تحصیلی است .به عنوان مثال چائولیا ( )2020تأثیر
برنامهریزی عصب-زبانشناختی بر ابعاد خودپنداره دانشآموزان را
مورد بررسی قرار داد .نتایج حاکی از تأثیر معنادار این برنامه آموزشی
بر تمام ابعاد خودپنداره بود .حکیم و یسورجا ( )2018و بال)2007( 2
نیز در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتند که برنامهریزی عصب-
زبانشناختی موجب افزایش عزتنفس دانشآموزان میشود.
همچنین در زمینه تأثیر ذهنآگاهی بر خودپنداره تحصیلی ،پالومینو

3

( )2017طی مطالعهای نشان داد که برنامه ذهنآگاهی بر بهبود
خودپنداره تحصیلی دانشآموزان با نیازهای ویژه در درس ریاضی
مؤثر است .فرانکو ،ماناس ،کانگاس و گالیکو )2010( 4نیز دریافتند
که آموزش ذهنآگاهی موجب بهبود عملکرد تحصیلی ،خودپنداره
در تمام ابعاد و کاهش اضطراب دانشآموزان میشود .پورپاریزی،
توحیدی و خضریمقدم ( )1397در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند
که ذهنآگاهی با میانجیگری خودپنداره تحصیلی بر سازگاری
تحصیلی تأثیر دارد .از آنجا که دانشآموزان مبتال به ناتوانی
یادگیری ،تصور منفی نسبت به تواناییهای خود دارند و دچار
مشکالت عدیدهای در زمینههای تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی می
شوند ،به نظر میرسد استفاده از این دو برنامه آموزشی میتواند در
تغییر نگرش آنها مؤثر باشد .گرچه در کشورهای دیگر ،استفاده از
برنامهریزی عصب-زبان-شناختی و ذهنآگاهی برای انواع اختالالت
رواج یافته ،اما مرور شواهد پژوهشی نشان میدهد که در ایران با
وجود افزایش کودکان مبتال به ناتوانیهای یادگیری ،استفاده از این
برنامهها چندان مورد توجه واقع نشده و تاکنون مطالعهای در خصوص
استفاده از این روشها به طور همزمان و به صورت مقایسهای بر
خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان با ناتوانییادگیری صورت
نگرفته است .بنابراین مسئله فوق برای اولین بار مورد بررسی قرار
میگیرد .لذا با توجه به مباحث نظری که ذکر گردید و خالء پژوهشی
موجود ،این سوال مطرح میشود که آیا بین اثربخشی آموزش
راهبردهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی و آموزش ذهنآگاهی بر

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون همراه با دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه بود که
برای هر سه گروه پیشآزمون و پسآزمون اجرا شده است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری متشکل از
کلیه دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی
 1399-1400به تعداد  860نفر بود .روش نمونهگیری در پژوهش
حاضر به این صورت بود که با استفاده از روش خوشهای تصادفی
چند مرحلهای از میان مدارس ابتدائی موجود در شهرستان (16
مدرسه) 5 ،مدرسه به تصادف انتخاب و سپس از هر مدرسه دو کالس
پایه پنجم به طور تصادفی انتخاب گردید .سپس از معلمان پایه پنجم
درخواست شد تا دانشآموزانی را که در سه حیطه خواندن ،نوشتن و
ریاضی دچار مشکل هستند را معرفی نمایند .در این مرحله  53دانش-
آموز دارای مشکل در حیطههای فوق شناسایی شدند .سپس تمام
دانشآموزانی که از نظر معلمان و با توجه به پرونده تحصیلی آنها
مشکوک به ناتوانیهای یادگیری بودند و حاضر به همکاری بودند،
آزمونهای تشخیص نارساخوانی ،اختالل ریاضی و اختالل امالء
گرفته شد .همچنین ،به منظور اینکه دانشآموزان منتخب ،دارای
ناتوانیهای ذهنی نباشند ،از آزمون هوشی ریون 5استفاده گردید و
دانشآموزانی که دارای نمره هوشی کمتر از  90بودند از نمونه
پژوهش حذف شدند .در نهایت از بین دانشآموزانی که شرایط الزم
برای ورود به پژوهش را داشتند ،تعداد  45نفر به عنوان حجم نمونه
انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروههای آزمایشی و گواه
( 30نفر در دو گروه آزمایشی و  15نفر در گروه گواه) قرار گرفتند.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :قرار داشتن در پایه
پنجم ،داشتن هوشبهر طبیعی ،رضایت و آمادگی شرکت در
مداخالت گروهی ،عدم شرکت در هر گونه مداخله درمانی یا
آموزشی بهطور همزمان و عدم توانایی در یکی از حوزههای خواندن،
نوشتن و ریاضی و مالکهای خروج شامل :غیبت بیش از سه جلسه،
شرکت در هر گونه مداخله درمانی ،عدم تمایل به ادامه درمان ،عدم
همکاری و انجام ندادن تکالیف مشخص شده بود.
1. Roser
2. Bull
3. Palomino
4. Manas, Cangas & Gallego
5. Raven Intelligence Test
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ناتوانیهای یادگیری
پس از انتخاب نمونه و گمارش تصادفی اعضای گروهها ،مرحله

آموزاگاران ابتدایی به تأیید رسیده است .همچنین روایی همزمان ابزار

پیشآزمون اجرا شد ،سپس مداخالت راهبردهای برنامهریزی

با نمرات امالء و انشاء در دامنه  0/52تا  0/74گزارش گردید و پایایی

عصب-زبانشناختی و آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی به مدت  2ماه هر

آزمون نیز از طریق بازآزمایی و به فاصله ده روز در دامنه  0/87تا

کدام  10جلسه به گروههای آزمایشی اول و دوم آموزش داده شد و

 0/94متغیر بود که همه مقادیر معنادار بودند .در پژوهش حاضر از

به گروه گواه هیچ مداخلهای ارائه نگردید .پس از پایان جلسات

آزمون اختالل نوشتن مربوط به پایه پنجم استفاده گردید.

آموزشی از هر سه گروه پسآزمون به عمل آمد و دادهها با استفاده

آزمون ریاضی کیمت  :آزمون ریاضی کیمت توسط کنولی ،

از روشهای آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار

در سال  1988به منظور اندازهگیری ناتوانی یادگیری ریاضی تهیه و

استنباطی شامل تحلیل کواریانس (آنکوا) در نرمافزار  SPSSنسخه

تدوین شده است .این آزمون برای شناسایی دانشآموزان دارای

 22مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .الزم به ذکر است که تمام

ناتوان یادگیری ریاضی به کار میرود و متشکل از سه بخش مفاهیم

مراحل اعم از انتخاب حجم نمونه و اجرای آزمونهای غربالگری

اساسی (سه خرده آزمون شمارش ،اعداد گویا و هندسه) ،عملیات

بهصورت مجازی و در بستر سامانه شاد انجام گرفته است .به منظور

(جمع ،تفریق ،ضرب ،تقسیم و محاسبه ذهنی) و کاربرد (اندازهگیری،

گردآوری دادههای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده گردید:

زمان ،پول ،تخمین ،تفسیر دادهها و حل مساله) میباشد .این آزمون

آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) :آزمون خواندن و نارسا

هم به صورت گروهی و هم انفرادی قابل اجرا است و پس از این که

خوانی (نما) را کرمینوری و مرادی (1384؛ به نقل از حسینی ،مرادی،

نمرات دانشآموزان در هر یک از خرده آزمونها محاسبه شد و

کرمینوری ،حسنی و پرهون )1395 ،برای دانشآموزان ابتدایی در

مجموع آنها به نیز دست آمد ،براساس میانگین و انحراف استاندارد

شهرهای تهران ،سنندج و تبریز انجام و هنجاریابی کردند که دارای

گروه مرجع که قبالً هنجاریابی شده و برای هر پایه موجود است ،نمره

ده خرده آزمون است شامل (خواندن کلمهها ،زنجیره کلمهها ،قافیه،

استاندارد هر دانشآموز به صورت نمره  zگزارش می شود .محمد

نامیدن تصاویر ،درک کلمهها ،حذف آواها ،خواندن ناکلمهها،

اسماعیل و هومن ( )1381این آزمون را در ایران و در  11استان

نشانههای حروف ،نشانههای مقوله) .این آزمون به صورت انفرادی

هنجاریابی کردهاند و دارای روایی محتوا و روایی سازه میباشد.

اجرا میگردد .با توجه به نقطه برش آزمون ( )157دانشآموزی که

همچنین ،اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/80تا

در این آزمون نمره  157یا کمتر از  157کسب کند به عنوان

 0/86گزارش شده است (محمداسماعیل و هومن.)1381 ،

دانشآموز نارساخوان تشخیص داده میشود .میزان همسانی درونی

آزمون هوشی ریون :این آزمون توسط ریون (1962؛ به نقل از

آزمون خواندن و نارساخوانی  0/81و ضریب آلفای آن  0/83محاسبه

قادریرمازی ،با عزت و دهقان )1397 ،به منظور اندازهگیری سطح

شده است .روایی آن نیز از طریق تحلیل عاملی  0/62گزارش شده

هوش عمومی در گروه سنی  9تا  18سال تدوین شد و دارای  60آیتم

است (حسینی و همکاران.)1395 ،

( 5سری  12تایی) است .رحیمی (2006؛ به نقل از قادریرمازی و

آزمون تشخیص اختالل نوشتن :این آزمون توسط مرادی

همکاران )1397 ،در پژوهشی که روی  707آزمودنی انجام داد،

( )1396به منظور تشخیص اختالل بیان نوشتاری در دانشآموزان

ضریب همبستگی آن را با آزمون هوشی وکسلر  0/73و میزان پایایی

ابتدایی تهیه شده است .این آزمون بر روی دانشآموزان پایه اول تا

آن را به شیوه بازآزمایی  0/91گزارش کرد .در مطالعه حاضر مالک

پایه ششم ابتدایی شهر سمنان هنجار شده است و دارای چهار خرده

انتخاب افراد بر اساس نمره هوشبهر  90و باالتر بود.

آزمون شامل (نگارش ،واژگان ،درک مطلب و امالء) میباشد .این

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی :3پرسشنامه خودپنداره تحصیلی
4

آزمون هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی قابل اجرا است.

توسط لیو و وانگ ( )2005ساخته شده است و دارای  20گویه است

نمره برش حاصله بر اساس منحنی راک در پایه پنجم  47میباشد و

و حداقل نمره  20در این پرسشنامه و حداکثر نمره  100میباشد .شیوه

دانشآموزی که نمره کمتر از  47دریافت کند به عنوان دانشآموز

نمرهگذاری بهصورت طیف لیکرت  5درجهای از ( 1خیلی کم) تا 5

نارسانویس تشخیص داده میشود .خرده مقیاسها و کل ابزار برای

(خیلی زیاد) میباشد.

هر پایه از میزان همسانی درونی مناسبی برخودار هستند (دامنه 0/74
تا  .)0/96روایی محتوایی آن توسط چند تن از متخصصین و
97

1

2

1. Keymath
2. Cornoli
3. Academic Self-Concept Questionnaires
4. Liu & Wang
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1

برنامه آموزشی :آموزش راهبردهای برنامهریزی عصب-زبان-

( ،)1998خودپنداره آزمودنیهای مدرسه (مارش ،رلیک و اسمیت،2

شناختی به مدت دوماه در  10جلسه  60دقیقهای ،بر اساس کتاب

 )1983و مقیاس پایگاه عمومی و تحصیلی (پییرز و هاریس)1964 ،3

برنامهریزی عصبی-کالمی (ردی و برتون ،2012 ،ترجمه قهرمانی،

طراحی شده است .یک مطالعة اعتباریابی نشان داد که این پرسشنامه

 )1398انجام گرفت و مداخله دیگر ،آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی

این پرسشنامه بر اساس خرده مقیاسهای عزت نفس تحصیلی باتلر

4

با خرده مقیاس عزتنفس تحصیلی باتلر ( ،)r=0/73( ،)1988مقیاس

بود که بر اساس بستهآموزشی گاالنت ،دافور ،بنتون و همکاران

خودپندارة آزمودنیهای مدرسه مارش ،رلیک و اسمیت (،)1983

( )2016به مدت  2ماه در  10جلسه  60دقیقهای آموزش داده شد.

( )r=0/71اعتبار همگرا دارد (لیو و وانگ .)2005 ،همچنین گوروئی

خالصه جلسات آموزشی راهبردهای برنامهریزی عصبزبانشناختی

و خیر ( )1390میزان روایی پرسشنامه مذکور را با استفاده از روش

و خالصه جلسات آموزشی ذهنآگاهی در جدولهای شماره  1و 2

تحلیل عاملی  0/70محاسبه کردند و ضریب پایایی برای کل مقیاس

ارائه شده است.
1. Butler
2. Marsh, Relic & Smith
3. Piers & Harris
4. Galante, Dufour & Benton

با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با  0/67گزارش کردند .در
پژوهش حاضر نیز پایایی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
 0/84بدست آمد.

جدول .1خالصه محتوای جلسات آموزش راهبردهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی
جلسه
اول
دوم
سوم

محتوا
خوش آمد گویی ،معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر ،شرح اهداف و مقرارات جلسات ،تعریف برنامهریزی عصبزبانشناختی و فواید و کاربردهای آن در زندگی
و اجرای پیشآزمون
آموزش هدفگذاری ،بیان ضرورت و اهمیت هدفگذاری ،فواید هدفگذاری ،شناسایی موانع هدفگذاری و ارائه تمرین کالسی.
در این جلسه فراگیران با مفهوم مدیریت زمان و برنامهریزی ،ضرورت داشتن برنامه ،انواع برنامهریزیها و نحوه اولویتبندی برنامهها بر اساس زمان ،عوامل اتالف
زمان و چگونه مقابله با عوامل مخل زمان توضیح داده شد و در نهایت ارائه تکلیف خانگی.

چهارم

بیان مهارتهای جرأتورزی و ابراز وجود ،آشنایی با مزیتهای جرأتورزی ،آشنایی با نحوه رفتارهای قاطعانه ،تمرین کالسی

پنجم

آموزش انواع ارتباط (کالمی و غیرکالمی) و چگونگی ارتباط مؤثر با اعضای خانواده ،دوستان ،معلمان و غیره .تمرینات کار در کالس.

ششم
هفتم
هشتم

آشنایی با نظامهای بازنمایی و حواس پنجگانه و چگونگی ادراک جهان از طریق نظامهای بازنمایی (دیداری ،شنیداری ،جنبشی و شنیداری-منطقی) .بیان ضرورت
آشنایی با نظامهای بازنمایی ،تمرین کالسی و ارائه تکلیف خانگی.
در این جلسه فراگیران با کنترل تجربیات حسی آشنا شدند ،تنظیم و کنترل ورودیهای حسی ،آموزش رها کردن باورهای محدود کننده و ایجاد باورهای نیرو
بخش ،درک حسهای مهم ،تمرین کالسی و ارائه تکلیف خانگی.
آشنایی با برنامههای ذهنی مانند درک همانندی ،تفاوت ،انتخابی-عملکردی ،کلیات و جزییات و ترکیب برنامههای ذهنی.

نهم

تعریف سطوح عصب شناختی و آشنایی با سطوح عصبشناختی شامل :محیط ،رفتار ،باور ،قابلیت و هویت با ذکر مثالهای مختلف.

دهم

مرور و تمرین مهارتهای ارائه شده در جلسات گذشته ،جمعبندی مفاهیم بررسی شده و اجرای پسآزمون.

جدول  .2خالصه محتوای جلسات آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

محتوا
تشریح ماهیت جلسه ،معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر ،شرح اهداف و مقرارات جلسات ،تعریف ذهنآگاهی ،لزوم استفاده از ذهنآگاهی و فواید و کاربردهای
آن در زندگی و اجرای پیشآزمون
آموزش ذهنآگاهی یک رویداد خوشایند مانند توجه آگاهانه به فعالیت های روزمره نظیر خوردن یک کشمش ،برداشتن ،دیدن ،لمس کردن ،بوییدن و بحث در
مورد آن به منظور کنترل هدایت خودکار ذهن.
آموزش ذهن آگاهی جسم و بدن و آگاهی از تغییرات و احساسات بدنی خود ،اجرای تکنیک فضای تنفس سه دقیقهای (سه بار در روز) ،وارسی کل بدن به منظور
آگاهی از بدن و تمرکز بر تغییرات اعضای بدن و حرکات آنها حین راه رفتن.
آموزش آگاه شدن مستقیم از یک چیز و تکنیک مراقبه نشستن ،آشنایی با زمان حال و انجام تمرین هدایت افکار به بودن و ماندن در زمان حال ،آموزش مراقبه
برای انتخابهای آگاهانهتر که منجر به خالقیت ،تابآوری و توانایی لذت بردن از زندگی در لحظه حال.
آموزش قدم زدن ذهن آگاهانه و توجه آگاهانه به اطراف و توجه به نکات و جوانب مثبت و شرایط آنها.
آموزش ذهنآگاهی احساسات و حسها ،دم و بازدم همراه با آرامش و بدون تفکر در مورد چیز دیگر و آموزش فن خانگی ذهنآگاهی تنفس قبل از خواب به
مدت  20دقیقه.
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جلسه
هفتم
هشتم

محتوا
آموزش توجه به ذهن و افکار مثبت و منفی ،آموزش متمرکز کردن توجه بر ذهن بدون تفکر در مورد یک مطلب دیگر ،هدایت مجدد توجه و گسترش توجه برای
آرام گرفتن در برابر فوران افکار ناآرام و آسیبرسان.
آموزش پذیرش خود و دیگران بدون قضاوت ،استفاده از افکار مقابلهای خودتشویقگرایانه ،مراقبه مهرورزی به خود و دیگران.

نهم

آموزش تکنیک قدم زدن آگاهانه در خیابان ،توصیف و شناخت احساسات و هیجانات ،مراقبه مکان امن.

دهم

مرور و تمرین مهارتهای ارائه شده در جلسات گذشته ،جمعبندی مفاهیم بررسی شده و اجرای پسآزمون.

یافتهها

درصد فراوانی برای مادران آزمودنیهای گروه برنامهریزی عصب-

شرکتکنندگان در این پژوهش شامل  45نفر دانشآموز دختر مبتال

زبانشناختی ،زیر دیپلم 33/3درصد ( 5نفر) ،دیپلم  53/3درصد (8

به ناتوانیهای یادگیری بود که در دامنه سنی  11-12سال بودند و از

نفر) و فوق دیپلم  13/3درصد ( 2نفر) ،در گروه ذهنآگاهی ،زیر

لحاظ وضعیت تحصیلی والدین مورد بررسی قرار گرفتند .بدین

دیپلم 33/3درصد ( 5نفر) ،دیپلم  13/3درصد ( 2نفر) ،فوق دیپلم

صورت که وضعیت تحصیالت پدر در گروه برنامهریزی عصب-

 5( 33/3نفر) و لیسانس و باالتر  20درصد ( 3نفر) ،همچنین برای

زبانشناختی ،بیسواد  13/3درصد ( 2نفر) ،زیر دیپلم  33/3درصد (5

گروه گواه ،بیسواد 6/7 ،درصد ( 1نفر) ،زیر دیپلم  20درصد ( 3نفر)،

نفر) ،دیپلم  33/3درصد ( 5نفر) ،فوق دیپلم  13/3درصد ( 2نفر) و

دیپلم  13/3درصد ( 2نفر) ،فوق دیپلم  40درصد ( 6نفر) و لیسانس و

لیسانس و باالتر  6/7درصد ( 1نفر) بود و در گروه ذهنآگاهی،

باالتر  20درصد ( 3نفر) بود .در جدول  3شاخصهای توصیفی شامل

بیسواد  6/7درصد ( 1نفر) ،زیر دیپلم  60درصد ( 9نفر) ،دیپلم 6/7

میانگین و انحراف استاندارد مربوط به نمرات خودپنداره تحصیلی به

درصد ( 1نفر) ،فوق دیپلم  13/3درصد ( 2نفر) و لیسانس و باالتر

تفکیک برای گروههای آزمایشی و گواه در دو مرحله پیشآزمون و

 13/3درصد ( 2نفر) و در گروه گواه ،زیر دیپلم  8( 53/3نفر) ،دیپلم

پسآزمون ارائه شده است.

 26/7درصد ( 4نفر) ،فوق دیپلم  20درصد ( 3نفر) بود .همچنین این
جدول  .3شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون و پسآزمون خودپنداره تحصیلی در سه گروه آزمودنی
شاخصهای آماری
متغیر

خودپنداره تحصیلی

99

پسآزمون

پیشآزمون

گروه

N

M

SD

M

SD

گروه برنامهریزی عصبزبانشناختی

15

54/66

8/12

74/20

8/92

گروه ذهنآگاهی

15

53/20

8/30

67/33

11/24

گروه گواه

15

57/86

6/51

57/46

4/56

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود میانگین نمرات پسآزمون

بزرگتر از  0/05است ( ،)F=1/97،P= 0/15پیشفرض تساوی

دو گروه برنامهریزی عصب-زبانشناختی و گروه ذهنآگاهی در

واریانسها برای متغیر خودپنداره تحصیلی رعایت شده است.

متغیر خودپنداره تحصیلی تغییر کرده است در حالیکه در گروه گواه

همچنین ،همگنی شیب رگرسیون نیز مورد بررسی قرار گرفت که

تغییر چندانی مشاهده نمیشود .به منظور تعیین تأثیر مداخله آموزشی

نتایج حاکی از عدم معناداری اثرات تعاملی گروه و پیشآزمون

از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس استفاده گردید؛ بنابراین،

( )F=0/433 ،P=0/65بود .بنابراین با توجه به سطح معنیداری به

پیش از انجام تحلیل مورد نظر در ابتدا مفروضههای مورد نیاز آن مورد

دست آمده ( )P<0/05استفاده از تحلیل کواریانس (آنکوا) بالمانع

بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،جهت بررسی نرمال بودن دادهها از

است که نتایج آن در جدول شماره  4آمده است.

آزمون شاپیرو-ویلک استفاده گردید .نتایج این آزمون با توجه سطح

نتایج تحلیل کواریانس در جدول  4نشان میدهد که بعد از کنترل

معنیداری ( )P<0/05نشان داد که دادهها در هر سه گروه برنامه

اثرات پیشآزمون ،بین میانگین نمرات گروههای آزمایشی و گروه

ریزی عصب-زبانشناختی ( ،)F=0/918 ،P=0/17گروه ذهنآگاهی

گواه در متغیر خودپنداره تحصیلی تفاوت آماری معناداری وجود

( )F=0/968 ،P=0/82و گروه گواه ( )F=0/959 ،P=0/67از توزیع

دارد .یعنی نتایج تحلیل کواریانس در مرحله پسآزمون نشان میدهد

نرمالی برخوردارند .برای بررسی تساوی واریانسها نیز از آزمون

که آموزش راهبردهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی و

لوین استفاده شد که با توجه به سطح معنیداری به دست آمده که

ذهنآگاهی توانستهاند به طور معناداری موجب افزایش خودپنداره
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تحصیلی ( )F=20/56 ،P>0/001در مقایسه با گروه گواه شوند.

تعدیل شده خودپنداره تحصیلی گروههای آزمایشی و گواه در مرحله

همچنین ،برای مقایسه و تفاوتهای معنیدار مذکور ،میانگینهای

پسآزمون در جدول  5ارائه شده است.

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس (آنکوا) برای بررسی تفاوت معنادار بین گروههای آزمایشی و گواه در متغیرخودپنداره تحصیلی در
مرحله پسآزمون
مراحل

متغیر

خودپنداره تحصیلی

پیشآزمون

SS
608/92

df
1

MS
608/92

F
9/71

P
0/003

Eta
0/19

عضویت گروهی

2579/05

2

2579/05

20/56

0/001

0/50

خطا

2570/54

41

62/69

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود در متغیر خودپنداره

تفاوت بین دو نوع آموزش معنادار نیست ( .)P<0/12به عبارتی هر

تحصیلی بین گروه برنامهریزی عصب-زبانشناختی ( )P>0/001و

دو آموزش در افزایش خودپنداره تحصیلی تأثیر معنادار داشته اند،

ذهنآگاهی ( )P>0/001با گروه گواه تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما

اما این دو آموزش از نظر اثربخشی تفاوت معناداری با هم نداشتهاند.

جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه میانگینهای پسآزمون خودپنداره تحصیلی
گروه ()I

گروه ()J

Mتعدیل شده

برنامهریزی عصبزبانشناختی

ذهنآگاهی

68/52 ، 74/64

SE
2/90

(J-I)MD
6/12

P
0/12

برنامهریزی عصبزبانشناختی

گواه

55/82 ، 74/64

2/96

18/82

0/001

ذهنآگاهی

گواه

55/82 ، 68/52

3/03

12/69

0/001

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای
برنامهریزی عصب-زبانشناختی و آموزش ذهنآگاهی بر خودپنداره
تحصیلی دانشآموزان دختر مبتال به ناتوانیهای یادگیری شهر ایذه
انجام گرفت .نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای برنامهریزی
عصب-زبانشناختی بر افزایش خودپنداره تحصیلی دانشآموزان
دختر مبتال به ناتوانی یادگیری مؤثر است .این یافته با پژوهشهای
چائولیا ( ،)2020حکیم و یسورجا ( )2018و بال ( )2007که در
پژوهشهای خود نشان دادند آموزش راهبردهای برنامهریزی عصب-
زبانشناختی بر خودپنداره تحصیلی تأثیر مثبت دارد ،همخوانی دارد.
در تبیین این یافته میتوان چنین بیان کرد که دانشآموزان دارای
ناتوانیهای یادگیری هنگامی که عدم تأیید و پذیرش از طرف
دیگران را تجربه مینمایند ،دچار احساس بی ارزشی میشوند که این
احساس بیارزشی باعث شکلگیری خودپنداره ضعیفی در آنان
میشود .همچنین دانشآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری به دلیل
شکستهای مکرر تحصیلی و پیشرفت کم ،تواناییهای تحصیلی
خود را بهطور مطلوب درک نمیکنند و درک منفی از تواناییهای
خود دارند و از خودپنداره تحصیلی پایینتری نسبت به همتایان عادی
برخوردارند (والش .)2018 ،در این راستا راهبردهای برنامهریزی

عصب-زبانشناختی به افراد کمک میکند تا با ایجاد تغییرات مثبت
و حذف الگوهای فکری و رفتاری نامناسب ،ارتباط بهتری با خود
برقرار کنند و ترس و احساسات منفی نسبت به خود را کاهش دهند
و تصور از خود را بهبود بخشند (نامپو و پراگوالپاتی .)2021 ،در واقع
تکنیکهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی به افراد میآموزد که
شکست یکی از قویترین ابزارهای یادگیری است و معنایی جز
دریافت بازخورد و پیامد در یک موقعیت خاص ندارد .از اینرو به
افراد کمک میکند تا عدم موفقیت خود را به تالش ناکافی و استفاده
از راهبردهای نامناسب ارتباط دهند و از این طریق باورها و افکار
منفی نسبت به خود را کاهش دهند .نکته مهم این است که آموزههای
این برنامه ،راه را برای برچسبهای منفی میبندد و خودپنداره افراد
را از تهدید شدن مصون میدارد (ردی و برتون2012 ،1؛ ترجمه
قهرمانی .)1398 ،از آنجا که خودپنداره پایین در دانشآموزان منجر
به نگرش منفی و بیکفایتی نسبت به خود میشود ،برنامهریزی
عصب-زبانشناختی به عنوان یک روش قدرتمند به دانشآموزان
کمک میکند تا برنامههای منظمی برای خود طراحی کنند و در
دستیابی به آن کوشا باشند و از این طریق خودپنداره تحصیلی خود
را بهبود بخشند (حکیم و یسورجا.)2018 ،
1. Ready & burton
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ناتوانیهای یادگیری
در زمینه ذهنآگاهی پژوهش حاضر نشان دادکه آموزش مبتنی بر

و بدن و توجه بر لحظه کنونی موجب توجه و آگاهی فرد نسبت به

ذهنآگاهی بر افزایش خودپنداره تحصیلی دانشآموزان دختر مبتال

احساسات فیزیکی و روانی و شناخت تواناییهای فرد توسط خودش

به ناتوانی یادگیری مؤثر بوده است .این یافته با پژوهشهای پالومینو

میشود و از این طریق موجب بهبود تصور مثبت در خود میشود.

( )2017و فرانکو و همکاران ( )2010که در پژوهشهای خود نشان

به رغم نتایج مفیدی که از این پژوهش قابل استنباط است ،پژوهش

دادند آموزش ذهنآگاهی بر خودپنداره تحصیلی تأثیر مثبت دارد،

حاضر نیز همچون سایر پژوهشها از محدودیتهایی نیز برخوردار

همخوان است و همچنین با پژوهش پورپاریزی و همکاران ()1397

است .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،عدم همکاری برخی

مبنی بر نقش واسطهای خودپنداره در تأثیر ذهنآگاهی بر سازگاری

مدارس در شرایط بیماری کووید  19بود که نمونهگیری پژوهش را

تحصیلی تا حدودی همسویی دارد .در تبیین این یافته میتوان بیان

با دشواری روبهرو میساخت .همچنین عدم امکان انجام مرحله

کرد از آنجا که خودپنداره به عنوان نوعی نگرش و قضاوت درباره

پیگیری به منظور بررسی اثرمندی روش آموزشی در دراز مدت و

توانمندیهای فرد تعریف شده است ،برنامه ذهنآگاهی با آموزش

تک جنسیتی بودن آزمودنیهای پژوهش که شامل دانشآموزان

خودآگاهی ،تفکر غیرقضاوتی ،توجه به لحظه کنونی و تغییر نگرش

دختر مبتال به ناتوانیهای یادگیری مقطع ابتدایی بودند ،از دیگر

به خود میتواند دانش و درک این گونه دانشآموزان را از

محدودیتهای پژوهش حاضر بود که تعمیم نتایج به سایر دانش-

تواناییهای خود بهبود بخشد و موجب افزایش یادگیری در آنان شود

آموزان را اندکی با مشکل مواجه میکند .بنابراین ،در تعمیم یافتهها

(پالومینو .)2017 ،در واقع ذهنآگاهی موجب میشود ،فرد

باید جانب احتیاط را رعایت نمود .به تبع محدودیتهای یاد شده و

تواناییهای خود را شناخته و یاد بگیرد تا با هیجانها و افکار منفی،

یافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود این شیوه مداخلهای در

مقابله و حوادث ذهنی را به صورت مثبتتری تجربه نماید

مطالعات آینده همراه با جلسات پیگیری به منظور کسب اطمینان از

(پورپاریزی و همکاران )1397 ،که در نهایت در طول زمان و به

اثربخشی آن به کار رود .همچنین پژوهشی بر روی دانشآموزان پسر

تدریج منجر به بهبود خودپنداره و تصور از خود در افراد میشود.

با ناتوانیهای یادگیری انجام و مقایسه گردد.

همانگونه که نتایج آزمون بونفرونی نشان داد در متغیر خودپنداره
تحصیلی بین آموزش راهبردهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی و

مالحظات اخالقی

آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی تفاوت معناداری وجود ندارد .اما بین

پیروی از اصول اخالق پژوهش

راهبردهای برنامهریزی عصب-زبانشناختی و گروه گواه و آموزش

اصول اخالقی در پژوهش حاضر تماماً رعایت شده است .شرکت

مبتنی بر ذهنآگاهی و گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد .به

کنندگان اجازه داشتند تا هر زمان که میخواهند از جریان پژوهش

عبارتی هر دو آموزش در افزایش خودپنداره تحصیلی تأثیر معنادار

خارج شوند .اطالعات آنها به صورت محرمانه نگه داشته شد.

داشتهاند ،اما از نظر اثربخشی تفاوت معناداری با هم نداشتهاند .در

حامی مالی

تبیین این فرض میتوان چنین بیان کرد که برنامهریزی عصب-زبان-

این تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمانهای تأمین مالی در

شناختی با تأکید بر تکنیکهایی همچون هدفگذاری ،تیزحسی و

بخشهای عمومی ،تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرده است.

برنامهریزی ،زمینه را برای خودتنظیمی رفتار و افزایش انگیزه فراهم
میآورد و در نهایت موجب کارآمدی و خودباوری در افراد برای
پرداختن به امور تحصیلی و اجتماعی میشود .همچنین با استفاده از
ابزارهایی به فرد اجازه میدهد تا برای دستیابی به موفقیت ،رفتارها و
نگرشهای منفی خود را مثبتتر کند و تغییرات الزم را برای بهبود
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مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحی ،اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش
حاضر مشارکت داشتهاند .پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتری
خانم لیال منصوری از دانشگاه شهید چمران اهواز میباشد.

خودپنداره تحصیلی بوجود آورد (شریف و عزیز .)2015 ،از سوی

تعارض منافع

دیگر آموزش ذهنآگاهی نیز با تأکید بر فنونی مانند توجه به تنفس

بنابر اظهار نویسنده این مقاله تعارض منافع ندارد.
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