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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disorder is a 

neurodevelopmental disorder caused by 

hereditary and environmental factors 

that affect the brain's ability to perceive 

or effectively process verbal or 

nonverbal information (Mrazik, Naidu, 

Borza, Kobitowich & Shergill, 2019). 

Students with learning disorders have 

deficiencies in some cognitive 

functions. An important part of learning  
 

 

disabilities in students with learning disorders is 

due to defects in important executive functions 

such as working memory and cognitive 

flexibility (Kieffer & Christodoulou, 2020). 

Existing evidence suggests that mindfulness, 

which means a kind of awareness that arises 

through deliberate attention, in the present 

moment and without judgment to the 

manifestation of moment-to-moment experience 

(Hedderman, O’Doherty & O’Connor, 2021), 

can affect these two important executive 

functions (Haydicky, 2010).
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A B S T R A C T 
 
Objective:  The purpose of this study was to examine the efficacy of mindfulness practice along with 

music on working memory and cognitive flexibility of children with learning disorders.  
 

Methods: This applied research was an experimental study that was done in the form of pre-test and post-

test with a control group. In this study, 30 primary school students with learning disorders in the Khorshid 

psychological center of Shahrood in the academic year of 1399-1400 were selected by simple random 

sampling and were randomly assigned to two experimental groups (15 subjects) and control group 

(15subjects). The subjects in the experimental group involved in mindfulness intervention sessions along 

with quiet music in 8 sessions for 2 hours and the control group did not receive any interventions. The 

study instruments consisted of the Working Memory Questionnaire of Hafbak and the Cognitive 

Flexibility Questionnaire. To analyze the obtained data, multivariate and univariate covariance analysis 

was used.  
 

Results: The results demonstrated that mindfulness practice along with music have an effect on 

working memory and cognitive flexibility of children with learning disorders (P <0.001). 
 

Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that one of the effective practices on working 

memory and cognitive flexibility of children with learning disorders is the use of mindfulness along with 

music. 
 

Citation: Bahrami, A., Tabatabaee, S.M. & Delavarpour, M. (2022). [Effectiveness of mindfulness training (with music) on 

working memory and cognitive flexibility in children with learning disabilities (Persian)]. Journal of Learning Disabilities, 

11(4):6-20. https://dx.doi.org/10.22098/jld.2022.9667.1960 

      

           

 

 

Use your device to scan 

   and read article online 

 

Journal of 

Learning Disabilities 

 

L 

Crossmark 

doi: 10.22098/JLD.2022.9667.1960 

mailto:s.mosatabatabaee@semnan.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-4304-1083
http://jld.uma.ac.ir/?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.orcid.org/0000-0002-9378-9770
http://jld.uma.ac.ir/article_1715.html?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/issue_250_300.html?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/issue_250_300.html?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/article_1715.html?lang=en
https://orcid.org/0000-0003-0131-9286


7 

 

However, no research can be found that determines the 

effectiveness of mindfulness along with music on 

working memory and cognitive flexibility in children 

with learning disorders. For this reason, the present 

study is necessary to fill the research gap in this area 

and apply the results obtained in the rehabilitation of 

children with learning disorders. In addition, 

considering the high prevalence of learning 

disabilities, it is necessary to select and specialize 

interventions with multidisciplinary studies on 

specific problems of children with learning disorders. 

Therefore, this study aimed to investigate the 

effectiveness of mindfulness training with music on 

working memory and cognitive flexibility in children 

with learning disorders. 

 

2. Materials and Methods 

This study was an applied experimental study that was 

performed with a pre-test-post-test research design 

with a control group. The statistical population of the 

present study consisted of all primary school students 

with learning disorders in Shahroud city in the 

academic year 2021-2022. Using a simple random 

sampling method, 30 students with learning 

disabilities were selected from the Khorshid 

Psychology Center in Shahroud and were assigned to 

two experimental and control groups (15 people in 

each group) by random assignment. The subjects in the 

control group were matched with the subjects in the 

experimental group in terms of sex, age, and education 

level. The Working Memory Questionnaire of Hafbak 

and Cognitive Flexibility Questionnaire were used to 

collect data. After performing these tests in the pre-test 

stage, by implementing the protocol of mindfulness 

training with music, the experimental intervention was 

performed in 8 sessions and each session for 2 hours 

for the experimental group and the control group the 

same normal classroom training was provided, and 

after all this step, post-test was performed. 

 

3. Results 

The results of calculating the descriptive indices of the 

scores of the groups in the research variables indicated 

that in the experimental group, the scores of the 

experimental group in the pre-test stage compared to the 

post-test had significant changes. The results of 

multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 

showed that the effect of the intervention on the linear 

composition of working memory components with 

average effect volume was significant (λ = 0.015, F (7, 23), 

P <0.001; Partial Eta = 0.40). Then, to determine the 

effect of the intervention on working memory and its 

components as well as cognitive flexibility, the simple 

analysis of covariance (ANCOVA) test was used (Table 

1).  

ANCOVA results showed that mindfulness along with 

music is effective in improving working memory and its 

subscales, ie central executive, the phonological loop, 

and visual-spatial scratchpad, as well as cognitive 

flexibility of students with learning disorders. 

 
Table 1. Results of ANCOVA to evaluate the effect of mindedness with music training on working memory and cognitive 

flexibility 
 

Sources Variables SS Df MS F P Effect Size 

Pre- test 

cognitive flexibility 100/109 1 100/109 1/67 0/071  

working memory 84/657 1 84/657 1/354 0/089  

central executive 33/382 1 33/382 0/659 0/089  

phonological loop 35/165 1 35/165 0/476 0/102  

visuo-spatial scratchpad 37/298 1 37/298 0/509 0/071  

Group 

cognitive flexibility 1554/432 1 1554/432 14/221 0/001 0/42 

working memory 1326/175 1 1326/175 15/435 0/001 0/403 

central executive 341/165 1 341/165 13/321 0/001 0/405 

phonological loop 354/375 1 354/375 13/089 0/001 0/406 

visuo-spatial scratchpad 365/109 1 365/109 13/00 0/001 0/400 

Error 

cognitive flexibility 69/198 27 3/562    

working memory 101/210 27 3/747    

central executive 42/198 27 1/561    

phonological loop 41/187 27 1/525    

visuo-spatial scratchpad 45/324 27 1/678    
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4. Discussion and Conclusion 
 

This study aimed to investigate the effectiveness of 

mindfulness training with music on working memory 

and cognitive flexibility of children with learning 

disorders. The results showed that mindfulness 

training with music has a significant effect on 

improving the working memory of children with 

learning disorders. As an explanation, it can be said 

that mindfulness by eliminating memory impairment 

factors such as stress symptoms, anxiety, and low self-

esteem, as well as changing attention processes 

(Kabat-Zinn, 2003), can improve the pattern of 

responding to negative beliefs and thereby improve the 

function of working memory.  

In addition, mindfulness exercises require the use of 

learning and metacognitive strategies. Evidence 

suggests that these strategies help strengthen memory 

and improve working memory performance (Segal, 

Teasdale, Williams & Gemar, 2002). 

Other results showed that mindfulness along with 

music has an effect on cognitive flexibility in children 

with learning disabilities. Regarding this finding, it 

should be noted that mindfulness is a non-judgmental 

and indescribable consciousness based on the present 

concerning an experience that is in the scope of a 

person's attention at a certain moment, and in addition, 

this concept includes acknowledging the experience 

and accepting it, and allows the individuals to respond 

willingly and thoughtfully and enable them in 

recognizing, managing, and resolving everyday 

problems. It seems that the set of these abilities, which 

is achieved through mindfulness exercises, leads to 

more flexibility of the mind. Recent results confirm 

that the practice of mindfulness combined with music 

can contribute to the better functioning of important 

cognitive functions associated with learning 

disabilities. 
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 مقاله پژوهشی
 

کودکان  یشناخت یریپذو انعطاف یکاربرحافظه یقیموس ی به همراهآگاهذهن نیتمراثربخشی 

 یریادگی با اختالل
 

  3محمدآقا دالورپورو     *2ییطباطبا یموس دیس،     1یعبداهلل بهرام 
 

 

 .رانیسمنان، ا ،دانشگاه سمنان ،یتیترب یکارشناس ارشد روانشناس. 1

 .رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یگروه علوم شناخت اریاستاد. 2

 .رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یتیترب یگروه روانشناس اریاستاد. 3
 

 

مقدمه
اختالل یادگیری از جمله مشکالتی است که از دیرباز مورد توجه 

 ی،مراد و ی)دهقان شناسی و حتی پزشکی بوده استمتخصصان روان

. اختالل یادگیری یک اختالل عصبی رشدی در کودکان است (1399

که بر اثر عوامل ارثی و محیطی مؤثر بر توانایی مغز در ادراک یا 

گذارد پردازش مؤثر اطالعات کالمی یا غیرکالمی تأثیر می

. اختالل (2019، 1مرازیک، نایدو، بورزا، کوبیتویچ و شرگیل)

یادگیری تقریباً هر جنبه از زندگی کودک از جمله تحصیلی، عزت 

دهد و یک چالش مادام نفس، خودکارآمدی را تحت تأثیر قرار می

 (1398ی، علیزاده، غباری و فرخی )فیشر .(2019، 2تولین) العمر است

درصد در سنین  15تا  5در پژوهش خود میزان شیوع این اختالل را 

 مدرسه گزارش نموده اند. 

 در حال حاضر یکی از مهمترین نظریات مطرح شده در تبیین و سبب

یی هستند که نقایص شناختی این هاشناسی نارساخوانی، نظریه

، کاری، برنامه ریزی و سازماندهیکودکان از جمله توجه، حافظه

دانند؛ براساس و ... را در بروز این ناتوانی دخیل می پذیریانعطاف

  رشد  به  آموزان،دانش در این  3اجرایی  کارکردهای ها، نظریه  این
 

1. Mrazik, Naidu, Borza, Kobitowich & Shergill 
2. Tolin 

3. executive functions  
 

 نویسنده مسئول:* 

 سید موسی طباطبایی

 .رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یگروه علوم شناخت اریاستاد نشانی:

 +98( 23) 33623300 تلفن:

 s.mosatabatabaee@semnan.ac.irپست الکترونیکی: 
 

 

 

 :اطالعات مقاله

 20/07/1400 تاریخ دریافت:

 27/01/1401 :تاریخ پذیرش

 02/06/1401 تاریخ انتشار:

 
 
 
 

 

 
 

 
 ها:کلیدواژه

ی، قیموسااا ی بااه همراهذهن آگاااه

فظااه کااار عطاااف پااذی، حااا ن  یریا

 .یریادگیاختالل ی، شناخت

 

 چکیده

 

کودکان با  یشناخت یریو انعطاف پذ یبر حافظه کار یقیموس ی به همراهذهن آگاه نیتمرهدف این پژوهش، بررسی اثربخشی   :هدف

 .ی بودریادگیاختالل 
 

نفر از دانش آموزان  30بود. تعداد  آزمون و پس آزمون با گروه کنترل شیبه صورت پو  یشیاز نوع آزما ،یپژوهش کاربرد نیا ها:روش

به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند  1399-1400 یلیدر سال تحصدبستانی مبتال به اختالل یادگیری مرکز روانشناسی خورشید شهر شاهرود 

ساعت  2ه به مدت جلس 8 یط شیافراد گروه آزمانفر( گمارده شدند.  15نفر( و کنترل ) 15و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی )

ابزار پژوهش نکردند.  افتیدر ایمداخلهنوع  چیآرام قرار گرفتند و گروه کنترل ه یقیبه همراه موس یتحت جلسات مداخله ذهن آگاه

تحلیل کوریانس  ، ازبه دست آمده یهادادهحافظه کاری حافبک و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی بود. برای تحلیل پرسشنامه شامل 

 .شداستفاده  غیری و تک متغیریچندمت
 

ی تأثیر ریادگیکودکان با اختالل  یشناخت یریو انعطاف پذ یبر حافظه کار یقیموس ی به همراهذهن آگاه نیتمرنتایج نشان داد   :هایافته

 . (>001/0Pدارد )
 

کاری و انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختالل های مؤثر بر حافظه توان نتیجه گرفت که یکی از تمرینمیها بر اساس یافته گیری:نتیجه

 .یادگیری، استفاده از ذهن آگاهی به همراه موسیقی است
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان   
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اختالل ساز بروز  الزم خود نرسیده است و این گونه نقایص زمینه

کارکردهای اجرایی . (2020، 1کیفیر و چیرستولدلو)د هستن یادگیری

روانشناختی است کاه به فرایندهای شناختی  -یک مفهوم عصب

فعالیات هدفمند پذیری شناختی و ، انعطافریزی سطح باال برای برنامه

کارکردهای  .(2018، 2و، چن و جیاژانگ، وانگ، الی، لی)دارد اشاره 

باشد که برای به اجرا هایی میای از توانمندیاجرایی مجموعه

گذاشتن، مدیریت رفتارکارآمد، هدفمند و آینده نگر در محیط متغیر 

 ،3تنسی، کوت و جارتس بیگر، ویردا، اسچرن،)الزم و ضروری است 

را در  یشناخت یندهایفرا یو نظم بخش یبازنگر تیمسئولو  (2013

 نیلویکلنا، مک آ)م بر عهده دارد دهیچیپ یشناخت فیطول انجام تکال

های کارکردهای اجرایی، . یکی از مؤلفه(2017 ،4راکایو پر

 ای است که به هر فرد کمک، مؤلفهکاریحافظة است. 5کاریحافظه

 تیفعال تیبه طور مؤثر و باکفا یزندگ یهاکند تا در تمام جنبهیم

شود یدر نظر گرفته م یموقت رةیذخ ستمیبه عنوان س کاریکند. حافظة

. کندیم یبانیرا پشت دهیچیتفکر پ ییتوجه بوده و توانا که تحت کنترل

شود: حافظة یم کاریوارد حافظة  یلدو منبع اص قیاطالعات از طر

واقعه، اطالعات  کی یادآوری و حافظة بلند مدت. هنگام یحس

گردد یم باز کاریبه حافظة  شده در حافظةبلندمدت، مجدداً رهیذخ

شود  ریتفسی اطالعات وارد شده به آن با استفاده از اطالعات قبل تا

حافظة کاری همان جایی است که . (1398 ،طالع پسند وپور  یری)نص

سازی یا دور ذهن روی اطالعات کار می کند و آنها را برای ذخیره

)امیدوار،  سازددهد و به اطالعات دیگر مرتبط میانداختن سازمان می

دچار نقص  که یافراد (.1397سبزی و پورپناهی کل تپه، دانا، حمزه

 یانجام آن بخش از عملکردها شوند، تنها قادر بهیم کاریهدر حافظ

 رد،یگیای را در بر نمگسترده یشناخت یازهاین روزانه هستند که

در  کاریهچندگانه را ندارند. حافظ فیانجام تکال ییتوانا جهیدرنت

 ینیب شیپ ه فعالحافظ تیظرف. نقش دارد یشناخت یهاتیاکثر فعال

و  توجهکنترل ییتوانا ،یکلانسان مانند هوش یهاییتوانا هکنند

. (2014، 6آن اسفورس، فاکوتا، آوو و گل) است جانیهمیتنظ ییتوانا

ر عملکرد است که د یکارکرد و ییاجرا ییتوانا کاریهحافظ

 مؤلفه نیترمهم کاری ه. حافظاستمهم  یلیتحص و یرفتار ،یاجتماع

 یداریشن حل مسئله، درک فیو در تکال است یآموزش فیتکال یبرا

 یهج یریادگیو  یذهن به صورت یاضیر و خواندن، انجام محاسبات

 .(2014، 7بگسک و بندا ک،یگرسکو کرکد،) گذار استریکردن تأث

مطالعات پژوهشی نشان داده است که نقص در توجه انتخابی و فقدان 

تواند به میبرنامه ریزی مناسب در کودکان با اختالل یادگیری 

توان به نارسایی در جمله میمشکالت دیگر منجر شود که از آن

. انعطاف (2019، 9ماژور و تتلی)اشاره نمود  8پذیری شناختیانعطاف

پذیری شناختی در ارتباط با کارکردهای اجرایی به توانایی انتخاب 

های موجود و مناسب و استفاده از خالقیت پاسخ عملی در بین گزینه

اشاره دارد و به عنوان آگاهی شخص از متفاوت بودن، انطباق با 

عبدی، )شرایط جدید و احساس شایستگی داشتن تعریف شده است 

. مطالعات مختلف به نقش (1394عربانی دانا، حاتمی و پرند، 

جمله انعطاف های فراشناختی و کارکردهای شناختی ازمهارت

های دانش آموزان با اختالل یادگیری پذیری شناختی بر بهبود توانایی

. از طرف دیگر، نتایج نشان داد که (2019ماژور و تتلی، )د تأکید دارن

پذیری شناختی آموزان با اختالل یادگیری در مؤلفه انعطافدانش

, یمراد و ی)دهقانآموزان عادی ضعیف هستندنسبت به گروه دانش

 ی شناختیریپذ انعطاف نینشان داده اند ب هاپژوهش. همچنین، (2019

و  یسالمت عموم ی،ای از مشکالت روانشناختگسترده فیبا ط

با شدت  یروانشناخت رشیرابطه وجود دارد و پذ یزندگ تیفیک

تقوایی، جهانگیری ) دارد یارتباط منف ی افرادمشکالت بهداشت روان

 .(1398و زارع بیدکی، 

عوامل مختلفی ممکن است بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی 

ها، تأثیرگذار باشند. یکی از آنکودکان با اختالل یادگیری 

با  آگاهی یک رویکرد نسبتاً جدید است کهذهناست.  10آگاهیذهن

های مختلف توان کارکرد آن را در جنبهتوجه به ماهیت این مفهوم می

)میکلجان  آموزش و پرورش مشاهده کرد زندگی از پزشکی گرفته تا

؛ به نقل از عطایی، احمدی، کیامنش و سیف، 2012و همکاران، 

توجه  قیدانست که از طر یتوان آگاهمیرا  یآگاهذهن (.1397

و بدون قضاوت نسبت به آشکار شدن تجربه  حال، در لحظه یعمد

، 11هیدرمن، اودوهرتی و اوکونور) دیآیم دیلحظه به لحظه، پد

 فرد نسبت آگاهی،ذهن بر مبتنی فنون و هاواسطه تمرین . به(2021

 کارکرد به کند، پیدا می آگاهی خود، روزانه هایفعالیت به

 طریق از و یابدمی آگاهی آینده و دنیای گذشته در ذهن خودکار

  های ذهنی،حالت و احساسات افکار، از لحظه به آگاهی لحظه
 
 

 

1. Kieffer & Christodoulou 
2. Zhong, Wang, Lai, Liu, Liao & et al 

3. Begeer, Wierda, Scheeren, Teunisse, Koot  & Geurts 

4. McLennan, McIlveen & Perera 
5. working memory 

6. Unsworth, Fukuda, Awh & Vogel 
7. Kercood, Grskovic, Banda & Begeske  

8. cognitive flexibility 

9. Major & Tetley 
10. mindfulness 

11. Hedderman, O'Doherty & O’Connor 
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خودکار  و روزمره ذهن که ازطوری کند. بهمی پیدا کنترل هابرآن

)رحمانی فرد، کالنتر کوشه شود می رها و آینده گذشته بر متمرکز

 در فرد که تجربیاتی به توجه بر آگاهیدر ذهن. (1396و فرامرزی، 

 تا شودداده می افراد آموزش به و شودمی تأکید دارد، حال حاضر

فکر  از و بپذیرند و هست، ببینند که صورت همان به را رویدادها

 خاص انتظارات داشتن و هاآن مورد قضاوت کردن در و کردن

. (1396، کهریزی، تقوی، قاسمی و گودرزی) خودداری کنند

آگاهی در کاهش عالئم مختلف سالمتی در های مبتنی بر ذهنروش

-گالهاردو، کونها و پینتو)افراد به کار گرفته شد و اثربخش بوده است 

 .(2016، 1وویاگ

آگاهی در کودکان با اختالل یادگیری تاکنون مطالعات در رابطه ذهن

اند. از ها تأکید داشتهاندکی صورت گرفته که همگی به اثربخشی آن

 ریتأث یبررسبه منظور  (2010) 2هایدیکیجمله در پژوهشی که توسط 

درون نمود و برون  یرفتارها ،ییبر عملکرد اجرا یآگاهآموزش ذهن

نوجوانان پسر با اختالالت  یبر رو یاجتماع یهانمود و مهارت

 شیآموزان گروه آزمانشان داد که دانش جیانجام شد، نتا یریادگی

عملکرد  یرتباطا یآموزان گروه کنترل در رفتارهابا دانش سهیدر مقا

 نیرا از خود نشان دادند. همچن یادیز شرفتیو حل مسئله پ ییاجرا

آموزان به دانشنسبت  شیآموزان با اضطراب باال در گروه آزمادانش

اضطراب  زانیدر م یریبا اضطراب باال در گروه کنترل کاهش چشمگ

 در (2019) 3جها، دنکوا، زانسکو، ویکین و روکز. از خود نشان دادند

 نیروز تمر 10بعد از  یآگاهآموزش ذهننشان دادند که پژوهشی 

توابع  گریتوجه، حافظه و د ییجابجا دار،یدر توجه پا شیموجب افزا

در  (2019) 4و جها زانسکو، دنکوا، راجرز، مکنالتی. شودیم یشناخت

در سرعت پردازش  یآگاهآموزش ذهننشان دادند که پژوهشی 

باعث بهبود حافظه، توجه و  جهیکند و در نتیم جادیا رییاطالعات تغ

 (1399قربانی و جباری )د. شویسرعت پردازش اطالعات م شیافزا

 یبرا یراهکار مناسب ،آگاهیآموزش ذهننشان دادند که در پژوهشی 

 شناختی مشکالت روان گرید احتماالًو اضطراب و  یکاهش افسردگ

 شینوع آموزش باعث افزا نیاست. ا یریادگی اختالل با آموزاندانش

 جهیو توجه افراد نسبت به احساسات و افکار خود شده، و در نت یآگاه

زحمتکش، درتاج، دهد. یها کاهش مرا در آن یدگیسطح تنش و تن

نشان دادند که در پژوهشی  (1397لکی و کیامنش )صبحی قرام

 یکارحافظه تیظرف شیمنجر به افزا یآگاهذهن یهاآموزش مهارت

اکبری،  همچنینآموزان شد. در دانش یلیتحص یخودکارآمد و

نیز در پژوهش خود نشان دادند  (1395ارجمندنیا، افروز و کامکاری )

دانش  یعاطف -یاجتماع یبر سازگار یآگاهآموزش ذهنکه 

 باشد. میمؤثر  حساب یریادگیآموزان با اختالل در 

توان ها میهای ذهن آگاهی مختلفی وجود دارد که از جمله آنروش

استفاده از موسیقى به اشاره کرد.  5آگاهی مبتنی بر موسیقیبه ذهن

گردد. فیثاغورث به عنوان یک روش درمانى به زمان ارسطو برمى

تواند احساسات منفى مانند وخت که موسیقى مىآمشاگردان خود مى

نگرانى، ترس، غم، غصه و عصبانیت را از بین ببرد. در دوران رنسانس 

هضم پى  به تأثیر موسیقى بر تنفس، فشارخون، فعالیت عضالنى و

از  1940هاى دوران جنگ جهانى دوم در سال بردند و در بیمارستان

زان ناتوان استفاده شد و در سال هاى بازتوانى سرباموسیقى در برنامه

 و ی)هاشمانجمن بین المللى موسیقى درمانى تأسیس شد  1950

امروزه موسیقى موجب بهبود مشکالت . (1391 ،مقدم یذاکر

هاى مختلف، شود و در بخشجسمى، روانى و شناختى در بیماران مى

هاى عمومى و روانى و مراکز بازتوانى به عنوان به ویژه در بیمارستان

یک مداخله پرستارى مناسب و موثر معرفى مورد استفاده قرار گرفته 

درمانگر  موسیقی 5000مریکا بیش از آاست. در ایاالت متحده 

کانار، پیزوتو و  -بیگ. (2010، 6آلرد، بیرز و سول) کنندفعالیت مى

آگاهی نشان دادند که با اجرای ذهندر پژوهشی  (2016) 7کامپتون

توان قدرت آلفای افراد را افزایش داد تا به عملکرد شناختی منجر می

 شود. 

توان پژوهشی را یافت که به تعیین اثربخشی با این حال، نمی

 یریپذو انعطاف یکاربر حافظه یقیموس ی به همراهآگاهذهن

ی پرداخته باشد. به همین دلیل انجام ریادگیکودکان با اختالل یشناخت

کردن خأل پژوهشی در این حوزه و کاربردی دلیل پرپژوهش حاضر به

ده از آن در توانبخشی کودکان با اختالل دست آمبودن نتایج به

یادگیری ضرورت دارد. ضمن این که با در نظر داشتن میزان شیوع 

باال و قابل توجه اختالل یادگیری، انتخابی بودن و تخصصی کردن 

ای بر روی مشکالت خاص کودکان مداخالت با مطالعات چند رشته

ژوهش، بررسی نارساخوان ضرورت دارد. لذا، هدف از انجام این پ

و  یکاربر حافظه یقیموس ی به همراهآگاهذهن نیتمراثربخشی 

  بود. یریادگیکودکان با اختالل  یشناخت یریپذانعطاف
 

 

1. Galhardo, Cunha & Pinto-Gouveia 

2. Haydicky 
3. Jha, Denkova, Zanesco, Witkin& Rooks 

4. Zanesco, Denkova, Rogers, MacNulty& Jha 

5. music-based mindfulness 
6. Allred, Byers & Sole 

7. Bing-Canar, Pizzuto & Compton
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  پژوهش روش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش مورد استفاده از نوع 

پس آزمون به همراه گروه  -آزمون  شیبا طرح پ یشیآزما قاتیتحق

آموزان دانش یپژوهش حاضر را تمام یجامعه آمار باشد.میکنترل 

 یلیشهرستان شاهرود در سال تحص یریادگیاختالل  یدارا یدبستان

در این پژوهش  .نفر بود 85ند که تعداد آنها داد لیتشک 1400-1399

نفر از  30تعداد گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. روش نمونه

آموزان مبتال به اختالل یادگیری مرکز روانشناسی خورشید شهر دانش

شاهرود به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 

های گروه کنترل دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. آزمودنی

های گروه آزمایش از لحاظ جنس، سن و تحصیالت با آزمودنی

 زی شدند.همتاسا

معیارهای ورود به پژوهش شامل: رضایت داشتن برای مشارکت در 

های شنوایی، گفتاری و بینایی، پژوهش، نداشتن نقص عضو در اندام

نداشتن اختالالت شناختی حاد، تمایل به شرکت در دوره آموزش 

آگاهی همراه با موسیقی بود. معیارهای خروج از پژوهش نیز ذهن

ات مداخله، نقص شنوایی، گفتاری و بینایی، شامل: غیبت در جلس

نداشتن اختالالت شناختی حاد، دریافت سایر مداخالت روانشناختی 

یا مداخله روانشناختی مشابه در سال اجرای پژوهش و نقص در تکمیل 

ها از ابزارهایی زیر استفاده آوری دادهها بود. به منظور جمعپرسشنامه

 شد:
 

مجموعه  :1ودکان )حافبک(آزمون حافظه فعال برای ک

از  ریسنجش فراگ ک( یحافبک)کودکان  یآزمون حافظه فعال برا

سال مناسب  15تا  5 نیکودکان ب یحافظه فعال را که برا یهاتیظرف

و سوزان  نگیکریتست، توسط سوزان پ نی. اکندیاست، فراهم م

 9 یرندهیشده است و دربرگ میو تنظ هیته 2001گدرکول در سال 

حافظه فعال با استفاده  یمؤلفه اصل 3 اسخرده آزمون است که بر اس

 شده است یدارند، طراح یعیساده و سر یکه اجرا ییهااز روش

صورت است که نیآزمون بد نیا یروش اجرا .(1396 ارجمندنیا،)

و به کوشش اشتباه نمره  1آزمون، به کوشش درست نمره در هر خرده

 یبار خطا نمرها 3بعد از  حیصح یهاو به پاسخ ردیگیصفر تعلق م

با احتساب جمع نمرات و رجوع به جدول  تی. در نهاردیگیتعلق نم

 تیو نمرات فراخنا، وضع یدرصد یهانمرات استاندارد، رتبه

از خرده  کیهر  یبرا ییزآزمابا ییای. پاگرددیم یبررس یآزمودن

 توسط رسونیپ یهبستگ بیحافبک با استفاده از ضر یهاآزمون

 ییبازآزما ییایپا بیضر نیمحاسبه شد. باالتر (1396) ایارجمندن

 نیتر نییاول و دوم و پا یهادر سال دنیشن یادآوریمربوط به  (83/0)

 است ششمپنجم و  یدر سالها دنیشن یادآوریمربوط به  زین بیضر

به دست  83/0تا  45/0از  ییبا روش بازآزما ییایپا بیضرا(. 38/0)

. (1396 ا،یبه نقل از ارجمندن 2003اکانر، اسپنسر و پاتن، )آمده است 

حافبک  ییایپا بیضر یجهت بررس (1388) ینراق فیو س ایارجمندن

آنها نشان داد که  جیکرونباخ استفاده کردند. نتا یاز روش آلفا

 .(1396 ا،یارجمندن)است  95/0برابر با  باخکرون یآلفا بیضر

پرسشنامه انعطاف پذیری  :2انعطاف پذیری شناختیپرسشنامه 

طراحی کرده اند و یک ابزار  (2010دنیس و وندروال ) شناختی را

ای لیکرت درجه 7سؤالی است که بر اساس مقیاس  20خودگزارشی 

شود. به این صورت که به گزینه کامالً مخالفم نمره گذاری مینمره

، موافقم 5، کمی موافقم 4، نظری ندارم 3، کمی مخالفم 2، مخالفم 1

نمره در این  شود. کمترین و بیشترینداده می 7و کامالً موافقم  6

، 17، 11، 9، 7، 4، 2باشد. سؤاالت می 140و  20پرسشنامه به ترتیب 

شوند. اعتبار همزمان این پرسشنامه با گذاری میبه طور معکوس نمره

-و روایی همگرایی آن با مقیاس انعطاف -39/0افسردگی بک برابر با 

. در (2010دنیس و واندروال،) بود 75/0پذیری شناختی مارتینو رابین 

ضریب بازآزمایی کل مقیاس را  (1397شاره و اسحاقی ثنایی )ایران، 

 گزارش کردند. 90/0و ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را  71/0

افراد گروه پروتکل آموزش ذهن آگاهی همراه با موسیقی: 

-ساعت تحت جلسات مداخله ذهن 2جلسه به مدت  8آزمایش طی 

موسیقی آرام )موسیقی بی کالم و آرامبخش( با آگاهی به همراه 

هدف افزایش حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی قرار گرفتند و 

گروه کنترل هیچ نوع خدمات روان درمانی دریافت نکردند. مدل 

تدوین شده است.  (1990زین )کابات آگاهی بر اساسدرمانی ذهن

های مبتنی بر بدین صورت که جلسات آموزشی شامل تمرین

هایی آگاهی، بیان تجارب فردی پس از تمرین و فراگیری مهارتذهن

 جلسه اجرا شد. 8بود که در کودکان با اختالل یادگیری به مدت 
 

 

1. Working Memory Questionnaire of Hafbak 

2. Cognitive Flexibility Questionnaire
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 . محتوای جلسات درمانی1جدول 
 

 محتوا جلسات

 اول
 خوردن به شیوه حضور ذهن )تمرین کشمش خوردن(

 تمرکز توجه تنها بر روی تجربه خوردن

 دوم
 های رزومرهحضور ذهن نسبت به فعالیت

 شود )برای مثال مسواک زدن(روی فعالیتی که اغلب بدون آگاهی انجام می متمرکز کردن توجه بر

 سوم
 وارسی بدنی

 های مختلف بدن با ترتیبی خاصتوجه کردن به بخش

 چهارم
 حضور ذهن نسبت به تنفس

 ای برای متمرکز کردن توجهاستفاده از تنفس به عنوان شیوه

 پنجم
 فضای تنفس چند دقیقه ای

 های از پیش معین شده و در شرایطی که نیاز به این کار بود.حضور ذهن بر روی تنفس به مدت کوتاه در زمانبه کارگیری 

 شوند.هایی که در طول روز انجام میهای خوشایند/ناخوشایند یا توجه به فعالیتحضور ذهن نسبت به فعالیت ششم

 مرکزی برای تمرکز کردن(حضور ذهن نسبت به بدن )استفاده از بدن به عنوان  هفتم

 هشتم

 راه رفتن/حرکات کششی به شیوه حضور ذهن و یوگا

 باشیم.تمرکز توجه بر بدن در زمانی که در حال انجام اعمال مختلف می

 حضور ذهن نسبت به صداها، افکار و احساسات و استفاده از افکار و احساسات به عنوان مرکزی برای توجه
 

 الزم به ذکر است که به همراه تمرینات فوق، موسیقی آرام)موسیقی بی کالم و آرامبخش( پخش شد. *
 

ها توضیح پس از انتخاب گروه مورد مطالعه، اهداف تحقیق به آن

ها شرکت در پژوهش منوط به نظر آزمودنیشد و شرکت یا عدمداده

ژوهش، وضعیت تک تک بود. به منظور تعیین معیارهای ورود به پ

افراد مدنظر قرار گرفت. سپس، برای اجرای پرسشنامه قبل از ورود و 

برقرارى ارتباط با پاسخگویان موافقت قبلى پاسخگویان را جلب و 

ها و ابزار مورد ها و پرسشنامهوقت مالقات را تنظیم و سپس کلیه برگه

ها اطمینان نیاز را تنظیم و کنترل کرده و از جلب همکارى آزمودنی

های حاصل نمود. بر همین اساس محقق توانست  با دسترسی به نمونه

ها نماید. الزم به ذکر هفته اقدام به توزیع پرسشنامه 4انتخاب شده طی 

 است که پژهش حاضر با شناسه اخالق

IR.SEMUMS.REC.1400.077   در دانشگاه علوم پزشکی

اخالقی پژوهشی، سمنان مصوب گردید و به منظور رعایت اصول 

ها طی پژوهش، تمامی شرایط ها و توجه به رفاه آناحترام به آزمودنی

ای از اهداف پژوهش به صورت ضمنی اجرای پژوهش و مقدمه

االت با شرح مختصر بیان دهی به سؤتوضیح داده شد و نحوه پاسخ

ها خواسته ها تحویل داده شد و از آنشد؛ آنگاه پرسشنامه به آزمودنی

ها مبهم به نظر به سواالت پاسخ دهند و چنانچه سواالتی برای آنشد 

جلسه  8رسد از پژوهشگر بپرسند.همچنین برای گروه آزمایش طی می

ساعته در مرکز روانشناسی خورشید شهر شاهرود محتوایی مطابق 2

آرام )موسیقی بی کالم ارائه شد و همراه با تمرینات، موسیقی 1جدول

پذیری شناختی افزایش حافظه کاری و انعطاف و آرامبخش( با هدف

پخش شد. الزم به ذکر است گروه کنترل هیچ نوع خدمات روان 

 درمانی دریافت نکردند.

های به دست آمده از دو روش آمار توصیفی برای تجزیه تحلیل داده

پس از تکمیل شدن و و آمار استنباطی استفاده شد. بدین صورت که 

 مده در بخش آمارآدست های بها، دادههنامهآوری پرسشجمع

پس از مشخص شدن نرمال بودن  یاستنباط توصیفی، و در بخش آمار

با  تحلیل کواریانسها توسط آزمون کولموگروف اسمرینوف، داده

الزم به ذکر  .سنجش قرار گرفت مورد SPSS-23استفاده از نرم افزار 

های الزم نیز مورد است که قبل از انجام تحلیل کواریانس، پیش فرض

توان از تحلیل کواریانس گیرد تا مشخص شود آیا میبررسی قرار می

 استفاده نمود یا خیر.
 

 هایافته

باشد. سال می 11تا  8کنندگان شرکت سنی در این پژوهش دامنه

 های آزمایش و کنترل به ترتیبمیانگین و انحراف معیار گروه

درصد از  40باشد. می 17/1(، 55/9و ) 32/1(، 79/9)

درصد نیز پسر بودند.  60کنندگان گروه آزمایش دختر و شرکت

 60درصد از شرکت کنندگان گروه کنترل دختر و  40همچنین، 

 درصد نیز پسر بودند.
 

  
.6-20(، 4)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....و یکاربرحافظه یقیموس ی به همراهآگاهذهن نیتمراثربخشی (. 1401و همکاران. ) یعبداهلل بهرام

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان  
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معیار(  و انحراف توصیفی )میانگین هایشاخص، 2در جدول 

 گروه تفکیک پذیری شناختی بهکاری و انعطافمتغیرهای حافظه

 شده ارائه آزمون،پس و آزمونمراحل پیش در آزمایش و کنترل،

است.
 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه آزمایشی و کنترل2جدول 

 

 متغیرها
 گروه

 آزمایش کنترل

M SD N M SD N 

 کاریحافظه
 15 44/8 66/65 15 28/8 47/66 پیش آزمون

 15 57/9 11/83 15 14/8 78/64 پس آزمون

 مجری مرکزی
 15 27/3 26/20 15 19/3 78/20 پیش آزمون

 15 56/4 45/30 15 22/3 15/25 پس آزمون

 حلقه واج شناختی
 15 87/2 17/20 15 67/2 32/19 پیش آزمون

 15 46/3 55/25 15 17/2 56/19 پس آزمون

 فضایی-نقشه دیداری
 15 17/3 23/25 15 32/3 37/26 پیش آزمون

 15 23/5 10/31 15 10/3 44/20 پس آزمون

 انعطاف پذیری شناختی
 15 17/8 15/63 15 08/8 65/64 پیش آزمون

 15 33/9 08/90 15 02/8 22/65 پس آزمون

های دو گروه که مشخص شود تفاوت موجود در میانگینبرای این 

آزمایش و کنترل در پس آزمون متغیرها معنادار است یا نه از آزمون 

های نرمالیتی، همگنی تحلیل کواریانس استفاده شد. ابتدا، مفروضه

 واریانس دو گروه و همگنی رگرسیونی بررسی شد.

 آزمون از ژوهش،متغیرهای پ توزیع بودن بهنجار فرض بررسی برای

شد. با توجه نتایج آزمون شاپیروویلک  استفاده ویلک- شاپیرو

(05/0P>) کاری و کل حافظهکاری، نمرهحافظه هایمولفه توزیع

 همگنی مفروضه بهنجار است.برای بررسیپذیری شناختی انعطاف

کاری و متغیرهای حافظه آزمونپس و آزمونپیش رگرسیون شیب

تعامل  Fگروه آزمایش و کنترل از آزمون  شناختی درپذیری انعطاف

استفاده شد. نتایج نشان داد بین متغیرهای کمکی و متغیر مستقل تعامل 

 رگرسیون شیب همگنی مفروضه(، لذا <P 05/0وجود ندارد )

 است. برقرار

 کاری:های حافظهمقایسه گروه ازمایش و کنترل از نظر مولفه

( برای این MANCOVAند متغیره )از آزمون تحلیل کواریانس چ

ها به عنوان ها در پیش آزمون مولفهمنظور استفاده شد. نمره آزمودنی

 P>723/0متغیر کمکی وارد تحلیل شد. آماره ام باکس )

,075/0:(100/4832,6)F, 652/0:Box’ M معنادار نبود. لذا، فرض )

شود. آماره های واریانس کواریانس تأیید میتساوی ماتریس

 Partial Eta ,001/0P< ,143/800=40/0چندگانه المبدای ویلکز )

(:23,7)F ,015/0Lambda’s Wilks:بر مداخله ( نشان داد که اثر 

باشد و حجم اثر های حافظه کاری معنادار میخطی مولفه ترکیب

 .مداخله در حد نزدیک به متوسط قرار دارد

 

 های حافظه کاریبرای مقایسه دو گروه در مولفه متغیری چند کوواریانس تحلیل . آزمون3جدول 
 

 اندازه اثر SS df MS F P متغیرها منبع

 پیش آزمون

 009/0 089/0 659/0 382/33 1 382/33 مجری مرکزی

 076/0 102/0 476/0 165/35 1 165/35 حلقه واج شناختی

 096/0 071/0 509/0 298/37 1 298/37 فضایی-نقشه دیداری

 گروه

 405/0 001/0 221/13 165/341 1 165/341 مجری مرکزی

 406/0 001/0 089/13 375/354 1 375/354 حلقه واج شناختی

 400/0 001/0 00/13 109/365 1 109/365 فضایی-نقشه دیداری

 خطا

    561/1 27 198/42 مجری مرکزی

    525/1 27 187/41 حلقه واج شناختی

    678/1 27 324/45 فضایی-نقشه دیداری

 

 

.6-20(، 4)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....و یکاربرحافظه یقیموس ی به همراهآگاهذهن نیتمراثربخشی (. 1401و همکاران. ) یعبداهلل بهرام

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان   
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های آگاهی به همراه موسیقی بر خرده مقیاس، ذهن3براساس جدول 

کاری یعنی مجزی مرکزی، حلقه واج شناختی و نقشه حافظه

، میانگین 2براساس جدول (. 001/0فضایی اثربخش است )-دیداری

کاری در مقایسه با گروه کنترل گروه آزمایش در هر سه مولفه حافظه

آگاهی به همراه موسیقی بر خرده باالتر است. اندازه اثر درمان ذهن

 406/0، حلقه واج شناختی برابر 405/0مقیاس مجری مرکزی برابر با 

 است. که در حد متوسط  400/0فضایی برابر -و نقشه دیداری

 کاری:مقایسه گروه آزمایش و کنترل در نمره کل حافظه

کاری از آزمون تحلیل برای مقایسه دو گروه در نمره کل حافظه

( استفاده شد. نمره کل حافظه کاری در ANCOVAکواریانس )

  .عنوان متغیر کمکی وارد تحلیل شد مرحله پیش آزمون به

 

 کاری)آنکوا( متغیر حافظه متغیری تک کوواریانس تحلیل . آزمون4جدول 
 

 

آزمایش و کنترل از نظر نمره کل ، بین دو گروه 4براساس جدول 

، 2حافظه کاری تفاوت معناداری وجود دارد و براساس جدول 

میانگین گروه آزمایش از میانگین گروه کنترل در نمره کل حافظه 

کاری باالتر است. حجم اثر مداخله آزمایشی بر نمره کل حافظه 

 ( در حد نزدیک به متوسط است.403/0کاری )

 پذیری شناختی:و کنترل در نمره کل انعطاف مقایسه گروه آزمایش

برای مقایسه دو گروه در نمره کل انعطاف پذیری شناختی از آزمون 

( استفاده شد. نمره کل انعطاف ANCOVAتحلیل کواریانس )

عنوان متغیر کمکی وارد  پذیری شناختی در مرحله پیش آزمون به

.تحلیل شد
 

 متغیر انعطاف پذیری شناختی متغیری تک کوواریانس تحلیل آزمون. 5جدول 
 

 

، بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر نمره کل 5براساس جدول 

پذیری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد و براساس جدول انعطاف

، میانگین گروه آزمایش از میانگین گروه کنترل در نمره کل 2

پذیری شناختی باالتر است. حجم اثر مداخله آزمایشی بر نمره انعطاف

 ( در حد نزدیک به متوسط است.42/0شناختی )پذیری کل انعطاف
 

 گیریبحث و نتیجه

ی به آگاهذهن نیتمربررسی اثربخشی هدف از انجام این پژوهش، 

کودکان با  یشناخت یریپذو انعطاف یکاربر حافظه یقیموس همراه

آگاهی به همراه نتایج نشان داد که تمرین ذهن .ی بودریادگیاختالل 

موسیقی بر روی حافظه کاری کودکان با اختالل یادگیری تأثیر دارد. 

طور ضمنی گردد. این یافته بهبا توجه به این یافته فرضیه اول تأیید می

، (2019و روکز ) نیکیجها، دنکوا، زانسکو، وبا نتایج پژوهش 

زحمتکش، درتاج، ، (2019و جها ) یزانسکو، دنکوا، راجرز، مکنالت

 (1395قربانی و خلیلیان )و  (1397) امنشیو ک یقراملک یصبح

درباره توان گفت: میهمخوانی دارد. در تبیین نتایج به دست آمده 

انجام  یمطالعات متنوع یآگاهفنون ذهن یاثرات آموزش یبررس

حافظه  تیفنون را در تقو نیا یآنها اثربخش هایافتهیگرفته است که 

 نیزکابات به مطالعه توانیراستا م نیاند؛ در اکرده دأییافراد ت

 بوددر به یآگاهاشاره کرد که نشان داده است ذهن (1990)

 ن،یموثر است. همچن آموزاندانش یلیری و عملکرد تحصکاحافظه

از آن است  یحاک (2006) دمنیو فر نیکارلسون، آست رو،یپشامطالعه 

 یلیقادر است از منابع استرس تحص یآگاهفنون ذهن رییکارگ که به

آنها در فائق آمدن بر مشکالت  ییآموزان کاسته و بر توانا دانش

  .دیفزایب یلیتحص
 

 
 

 

 

.6-20(، 4)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....و یکاربرحافظه یقیموس ی به همراهآگاهذهن نیتمراثربخشی (. 1401و همکاران. ) یعبداهلل بهرام

 اندازه اثر SS df MS F P منبع

 089/0 354/1 657/84 1 657/84 پیش آزمون

403/0 
 001/0 435/15 175/1326 1 175/1326 گروه

   747/3 27 210/101 خطا

   401/50 30 042/1512 کل

 اندازه اثر SS df MS F P منبع

 071/0 67/1 109/100 1 109/100 پیش آزمون

420/0 
 001/0 221/14 434/1554 1 434/1554 گروه

   562/3 27 198/96 خطا

   358/58 30 741/1750 کل

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان   

 

http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa


16 

  

ها، توجه و قصد شود که عناصر نگرشآگاهی سبب میذهن تمرین

دهد ها به وی اجازه میتقویت شود و تقویت این مولفه همزمان در فرد

حالت قضاوتی، عینی و غیر  در تجربیات رشد دهد که ازدیدگاهی را 

های گذرا بیرون مشروح افکار، احساسات و هیجانات به عنوان پدیده

پذیری قضاوتی و پذیرا پیش رود و انعطافبه سمت تفکراتی غیر آید

کند؛ به عبارت دیگر، این تغییر  های ذهنی خود حسرا در فرآیند

های ذهنی الگوهای عادتی یا حالتشود که شخص بتواند باعث می

هایی را آغاز کند که بیشتر منعکس شناسایی و قطع نموده و پاسخ را

به آگاهی کامل از فرآیندهای  کننده باشد تا واکنشی و همین امر

 ذهنی ناکارآمد و معیوب و جایگزین ساختن فرآیندهای ذهنی سالم

 دتوانمیتوجه  ندیدر فرآ رییتغ جادیبا ا آگاهیشود. ذهنمنجر می

را اصالح کند و به بهبود  یباورهای منف ةنیالگوی پاسخ در زم

نشان  هایبررس. های استرس، اضطراب و عزت نفس منجر شودنشانه

 هشو کا یعضالن یبخش آرام شیدر افزا یآگاههنددادند که فنون 

به نظر . (2003 ن،یز کابات) باشدیاسترس و اضطراب موثر م ،ینگران

مکرر توجه  نیافراد به تمر بیبا ترغ یآگاهآموزش ذهن رسدیم

قصدمندانه روی موضوع و  یمتمرکز روی مسئله مورد نظر و آگاه

را از حالت  زیآمتعارض یهاتیموقع ذهن افراد، پاسخ فرد به نیهمچن

آموزش . کندیم لیو مناسب تبد ارانهیهش تیبه وضع کیاتومات

ی رفتاری هاو استراتژی یفراشناخت رییادگیمستلزم  یآگاهذهن

 جادیاز ا رییفردی و جلوگ نیکز شدن روی روابط ببرای متمر دیجد

و کاهش  دیفردی است و باعث گسترش افکار جد نیتعارضات ب

 زدلیو ت امزیلیسگال، و ،راستا نیاست. در ا ندیاتفاقات ناخوشا

که فرد در  شودیموجب م یآگاهکه ذهن دهدیم حیتوض (2002)

 رهاییو تفس ریشدن با تعب ریبه جای درگ ز،یآمتعارض هایتیموقع

 یو آگاه ارییای ناکارآمد، به بسط و توسعه فضاهای هشچرخه

را از افکار  شیخو ارییسوی هش و و سمت دهیمبادرت ورز یدرون

در حال گذر  یاز زندگ دییهای جدهبه جنب یو منف کیاتومات

  معطوف کند.

آگاهی به همراه موسیقی بر روی همچنین، نتایج نشان داد که ذهن

پذیری شناختی در کودکان با اختالل یادگیری تأثیر دارد. با انعطاف

طور ضمنی با گردد. این یافته بهتوجه به این یافته فرضیه دوم تأیید می

ثناگوی محرر، میرشکاری، ، (1399قربانی و جباری )نتایج پژوهش 

 ی وریآقا امن،یدهاق ،یحب ،یریام، (1398الدین)صابریان و میر شرف

همخوانی  (2018) 1، کاتچین و الکورمارسکو  (1398ی )موسو

ذهن آگاهی، توان گفت: ت آمده میدارد. در تبیین نتایج به دس

هشیاری غیر قضاوتی و غیر قابل توصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت 

ای است که در یک لحظه خاص در محدوده توجه یک فرد به تجربه

بر آن، این مفهوم اعتراف به تجربه یاد شده و قرار دارد و عالوه

در افزایش آگاهی شود و افزایش ذهنپذیرش آن را نیز شامل می

های پذیرش، شناختی با توجه به مولفهبهزیستی اجتماعی و روان

دهد پذیری و رشد شخصی موثر است و به فرد این امکان را میدرک

تا به جای آن که به رویدادها به طور غیر ارادی و بی تأمل پاسخ دهد 

ها را در شناخت، مدیریت و حل با تفکر و تأمل پاسخ دهد. و آن

 روزمره تواناتر سازد.مشکالت 

افکار  ه باهآگاهی شیوه متفاوتی از مواجذهن از طرف دیگر، تمرین 

و  شانیی، پردرد ،استرسناکارآمد و هیجانات وابسته به آن نظیر 

افراد از  یدر رهاساز تواندمی کردیرو نیکند. اافسردگی را ارائه می

مک کند و از ناسالم ک یرفتار یالگوها ها وافکار اتوماتیک، عادت

 کند. در فایا یدر کاهش استرس و تنظیم رفتار میمه رو نقش نیا

 یهامهارت آگاهی، فرد در هر لحظه، از شیوه ذهنی آگاه شده وذهن

رحمانی فرد، کالنتر کوشه ) گیردمفیدتر را فرا می یهاشیوه ییشناسا

آگاهی دو شیوه اصلی در نظر گرفته ذهن یبرا. (1396و فرامرزی، 

 ادآگاهی فرد یدر ذهن«. بودن»و دیگری « انجام دادن»یکی  شود:می

 گریشیوه د یسو شیوه به کیگیرد که در لحظه حال، ذهن را از می

گیرند که چگونه به شکلی می ادیحرکت دهد. در همین راستا افراد 

 ینظیر لزوم داشتن فرزند برا)متفاوت با افکار ناکارآمد وغیرمنطقی 

 نظیر)و هیجانات و احساسات منفی خود ( شاد زندگی کیتجربه 

در واقع  .(2018، 2سگال، ویلیامز و تیزدل) دکنن ارارتباط برقر استرس(

تغییر گاهی، مانند شناخت درمانی سنتی، آهدف آموزش ذهن

رابطه متفاوت  اینگرش  کی جادیبلکه هدف، ا ؛نیست افکار یمحتوا

کامل و  باشد که شامل حفظ توجهافکار، احساسات و عواطف می با

به دور از قضاوت  رشیپذ لحظه به لحظه و نیز داشتن نگرش همراه با

و عاطفی از  یفکر یهاتراوش جادیروش درمانی با ا نیاست. ا

زا استرس یهاغیرمنطقی در موقعیت هاییتو حساس یریپذآسیب

 .کاهدمی

آگاهی، خودکنترلی رسد مکانیسم اصلی ذهندرمجموع به نظر می

محرک  کی یمتمرکز کردن مکرر توجه رو هکچرا ؛توجه باشد

. لذا، آوردبه وجود می محیط توجه مناسبی کیخنثی مثل تنفس، 

پذیری شناختی عطافآگاهی با این رویکرد توانست بر افزایش انذهن

آگاهی که کودکان با اختالل یادگیری مؤثر واقع شود. تمرین ذهن

 در این پژوهش به کار رفته است به همراه موسیقی بود. 
 

 

1. Maersk, Cutchin & la Cour 
2. Segal, Williams & Teasdale

 

 

عبداهلل بهرامی و همکاران. )1401(. اثربخشی تمرین ذهنآگاهی به همراه موسیقی برحافظهکاری و.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)4(، 6-20.

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان  
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های خارجی مانند موسیقی به کارایی بهتر حافظه کمک محرک

تواند به افزایش هوشیاری کند و موسیقی در یک سرعت مناسب میمی

که طبق آموزان کمک کند. تا جاییو آرام کار کردن برخی دانش

آموزان و مطالعات مشابه موسیقی باعث بهبود کارهای شناختی دانش

رد مدارهای عصبی درگیر این وظایف همچنین، تأثیر مثبت بر عملک

 .شودمی

هایی وجود داشت. انتخاب نمونه در انجام پژوهش حاضر محدودیت

ها جانب احتیاط را در کند که در تعمیم یافتهدر دسترس ایجاب می

نظر داشت. اگرچه، با توجه به اینکه در شهر شاهرود فقط همین مرکز 

دهد و با توجه به خدمات میبه کودکان مبتال به اختالل یادگیری 

جمعیت کم شهر شاهرود، نمونه انتخاب شده معرف خوبی از کودکان 

عدم کنترل کافی متغیرهای  مبتال به اختالل یادگیری این شهر است.

های جمعیت مزاحم مانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سایر ویژگی

ران شناختی نیز محدودیت دیگر پژوهش بود که الزم است پژوهشگ

بعدی آن را در نظر داشته باشند. هم چنین بیماری کرونا عالوه بر ایجاد 

ها، امکان انجام مرحله پیگیری را مشکالتی برای تکمیل پرسشنامه

شود در غیرممکن ساخته است. لذا به پژوهشگران پیشنهاد می

آگاهی همراه با موسیقی های آتی، ماندگاری اثر مداخله ذهنپژوهش

م مرحله پیگیری بررسی نمایند. با توجه به یافته پژوهش مبتنی را با انجا

آگاهی به همراه موسیقی بر روی حافظه کاری و مؤثر بودن ذهن بر

شود که متولیان و متخصصان این انعطاف پذیری شناختی، پیشنهاد می

های روانشناختی مانند حوزه از این درمان جهت افزایش توانایی

پذیری شناختی این گروه کاری و انعطافظهکارکردهای اجرایی حاف

 از کودکان استفاده نمایند. 
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 IR.SEMUMS.REC.1400.077 یمطالعه حاضر با اخذ شناسه اخالق

اصول  تیرعا یبرا انشد. محقق انجامسمنان  یدانشگاه علوم پزشک از

 نیها در حها و توجه به رفاه آنیاحترام به آزمودن ق،یاخالق تحق

شرکت  یرا برا قیتحق طیاهداف و شرا یتمام یبه طور ضمن ق،یتحق

ها به آن یبه سواالت را برا ییپاسخگوو نحوه  حیکنندگان تشر

دادند. ضمناً اصل محرمانه بودن و مشارکت داوطلبانه  حیاختصار توض

 .شد تیکامل رعابه طور در پژوهش 

 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 . است نکرده دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

پژوهش  هایبخش تمامی نگارش و اجرا طراحی، در نویسندگان تمام

 .اندداشته مشارکت حاضر
 

 منافع تعارض
 

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسندگان اظهار بنابر

 یعبداهلل بهرامپایان نامه کارشناسی ارشد آقای  از مستخرج مقاله این

 .باشدمیاز دانشگاه سمنان 
 

 منابع
کودکان  یمجموعه آزمون حافظه فعال برا(. 1396ا. ).ع ا،یارجمندن

  تهران: چاپ اول: انتشارات رشد فرهنگ. )حافبک(.
https://ketabcity.com/BookView.aspx?bookid=2210794 

بر عملکرد  یراهبرد مرور ذهن ریتاث .(1388) م. ،ینراق فیسو  ع.ا ا،یارجمندن

 ،یعلوم رفتار یالملل نیب هینشر .حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان
3 (3) ،173.  

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99441 

 یاثربخش(. 1395. )کی، کامکارو غ ،افروز .،ا .ع، ایارجمندنی، م.، اکبر

آموزان با دانش یعاطف -یاجتماع یبر سازگار یآگاهآموزش ذهن

 7، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی. حساب یریادگیاختالل در 

(3 ،)8-16 . 
http://www.ceciranj.ir/article_63676.html 

آموزش  ریتأث(. 1397امیدوار، ع.، دانا، ا.، حمزه سبزی، ا و پورپناهی کل تپه. )

مقطع  آموزاندانش یبر حافظه کار یرشد یبدن تیبراساس ترب

  .101-83(، 1)7، روانشناسی مدرسه و آموزشگاهابتدایی. 
http://jsp.uma.ac.ir/article_658.html 

(. 1398. ).اس ،یموسوو  .سم ،یریآقا ام .،و ن،یدهاق .،ب.م ،یحب .،ن ،یریام

 یریپذبر انعطاف یآگاهذهن بریمبتن یدرمانشناخت یاثربخش

 .64-51(، 39) 10 ،ینظام یروانشناس هینشرهمسران جانبازان.  یشناخت
 https://jmp.ihu.ac.ir/article_204911.html 

 یدرمان مبتن یاثربخش(. 1398تقوایی، د.، جهانگیری، م.م و زارع بیکی، ز. ) 

 سالمت یو ارتقا یروانشناخت یریو تعهد بر انعطاف پذ رشیبر پذ

فصلنامه آموزش . سمیکودکان مبتال به اختالل اوت یمادران دارا
 .153-143(، 2) 7، بهداشت و ارتقای سالمت ایران

  http://journal.ihepsa.ir/article-1-1007-en.html 

ثناگوی محرر، غ.، میرشکاری، ح.، صابریان بروجنی، ل و میرشرف الدین، 

( بر MBCT(. تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی )1398ع. )

مجله دانشکده افسردگی، انعطاف پذیری شناختی در بیماران دیابتی. 
 . 711-699(، 167) 62، پزشکی مشهد

[DOI:10.22038/mjms.2020.15580] 
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و  یزیآموزش حافظه فعال بر برنامه ر ریتأث(. 1399دهقانی، ی و مرادی، ن.  )

خاص  یریادگیدانش آموزان با اختالل  یشناخت یریانعطاف پذ

  . 120-101(، 20) 6، فصلنامه عصب روانشناسی . )نارساخوان(

روان تأثیر (. 1396رحمانی فرد، ط.، کالنتر کوشه، س.م و فرامرزی، م. )

. درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان نابارور

 . 289-277(، 3) 23، مجله حیات

http://hayat.tums.ac.ir/article-1-2024-fa.html 

(. 1397ع. ) زحمتکش، ی.ز.، درتاج، ف.، صبحی قراملکی، ن و کیامنش،

و  یحافظه کار تیظرف شیبر افز یآموزش ذهن آگاه یاثربخش

فصلنامه پژوهش در یلی دانش آموزان دختر. تحص یخودکارآمد

 . 26-13، 12، های آموزشینظام

 http://www.jiera.ir/article_64984.html 
 بامدادی شخصیت بین پیش (. نقش1397. )م ،اسحاقی ثانیو  ح ،شاره

 رضایت در هیجان شناختی تنظیم و شناختی پذیری انعطاف شامگاهی،

 ،ایران بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله. میانسال زنان زناشویی

24(4 ,)384-398 . 

 https://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2776-fa.html 

 سهی(. مقا1398. ).عن ،یفرخ .، وبناب؛ ب یغبار .،ح زاده،یع عل ،یفیشر

و  یفعالشیب /توجهییکودکان با نارسا ییاجرا یکارکردها مرخین

 دی: با تأکیبا کودکان عاد سهیدر مقا ژهیو یریادگیکودکان با اختالل 

 10 ،ییکودکان استثنا یتوانمندساز دو اختالل.  نیب یبر عدم همبود

(1 ،)28-44.   [DOI: 10.22034/ceciranj.2019.91928] 

 یهای(. اثربخش1394پرند، ا. )و  ج ،یحاتم .،دانا، ع یعربان .،ا ،یعبد

توجه و انعطاف  ،یبر بهبود حافظه کار یشناخت ایانهیرا یهایباز

فصلنامه کودکان ADHD. به  در کودکان مبتال یشناخت یریپذ

  .23-19(، 1) 14 ،ییاستثنا

http://joec.ir/article-1-198-fa.html 

اثربخشی (. 1398عطایی، ف.، احمدی، ع.، کیامنش، ع و سیف، ع.ا. )

آموزش ذهن آگاهی در افزایش انگیزش نسبت به تحصیل در دانش 

، روانشناسی مدرسه و آموزشگاه. آموزان دختر و پسر دوره متوسطه

8(4 ،)176-199 .http://jsp.uma.ac.ir/article_871.html 

 یکار یبر حافظه  یآموزش ذهن آگاه ری(. تاث1395) ر. ان،یلیخلم و  ،یقربان

 شیبزرگ ساالن مبتال به اختالل نقص توجه / ب یرفتار یو بازدار

  .90(، 3)18 ،یعلوم شناخت یهافصلنامه تازه ی. فعال

http://icssjournal.ir/article-1-507-fa.html 

و  یبر افسردگ یذهن آگاه رآموزشی(. تأث1399س. ) ،یجبارو ن  ،یقربان

فصلنامه سالمت روان . یریادگی یاضطراب دانش آموزان با ناتوان
  .205-195، (2) 7، کودک

http://childmentalhealth.ir/article-1-531-fa.html 

(. تأثیر 1396. ).عم ،یر و گودرز ،یقاسم .م.،س ،یتقو .،ش ،یزیکهر

 عالئم و افسردگی اضطراب، بر آگاهیشناخت درمانی مبتنی بر ذهن

(، 154) 24 ،یراز یعلوم پزشک هنشری. آسم به مبتال بیماران جسمانی

27-36.  
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4274-fa.pdf 

(. عملکرد کودکان با اختالل 1398طالع پسند، س. ) و پور، ص یرینص

، فصلنامه کودکان استثنایی. ی: نقش دوزبانگکاریدر حافظه  یریادگی

19 (4) ،64-57.      http://joec.ir/article-1-993-fa.html 

آرام  ریای تأثسهیمقا ی(. بررس1391مقدم، معصومه. ) یو ذاکر  س ،یهاشم

در انتظار  مارانیبرسطح اضطراب ب یدرمان یقیو موس یعضالن یساز

   .30-22، (4) 1، قلب و عروق یپرستار هینشر. یقلب سمیکاتتر

http://journal.icns.org.ir/article-1-102-fa.html 
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