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 خالصه 

نفس و آموزند که منجر به بهبود عزتهایي که ميدبستاني مهارتکودکان در سنین پیش مقدمه:

آگاهي آموزش ذهنبخشي اثرهدف از پژوهش حاضر بررسي بر این اساس  همدلي آنها شود. 

 .دبستاني بودنفس و همدلي کودکان پیشمحور بر عزتکودک

 ةگواه و مرحلآزمون با گروه پس-آزمونآزمایشي با طرح پیشنیمه روش پژوهش حاضر روش کار:

در سال تحصیلي  شهر اصفهان پیشدبستانيآماری شامل تمام کودکان  ةجامع. است روزه 55پیگیری 

نفس و عزتهای کودک بود که در پرسشنامه 93تعداد نمونه در پژوهش حاضر  .بود 98-1991

گیری هدفمند انتخاب و به ای کمتر از حد متوسط دریافت کرده بودند و به شیوه نمونهنمره همدلي

گروه  کودک(گمارده شدند. 15کودک( و گواه ) 15صورت تصادفي در دو گروه آزمایش )

 23 ةای یک جلسمحور را طي دو ماه و نیم به صورت هفتههي کودکآگاذهن آموزشآزمایش 

ه شناختي را در طول پژوهش دریافت نكردروان ةگونه مداخلای دریافت نمودند. گروه گواه هیچدقیقه

پیگیری نیز  ةآزمون قرار گرفتند. مرحلهر دو گروه تحت پس کودکانپس از دورة مداخله، . است

( و 1982نفس )عزیزی مقدم، عزت ةپرسشنامابزارهای مورد استفاده  اجرا شد.روز  55پس از 

آمار  یهاها با استفاده از روشل دادهیه و تحلیتجز. بود( 6339پرسشنامه همدلي )آیونگ و همكاران، 

 .ه استگیری مكرر صورت گرفتل واریانس با اندازهیو تحل يفیتوص

نفس و همدلي عزتمحور بر آگاهي کودکذهن زشآموبه درمان که  دهديمنتایج نشان  نتایج:

نفس عزتتوانسته  آموزشین اچنانكه (. p<0/001) تأثیر معناداری داشته استدبستاني کودکان پیش

 دهد. افزایشرا دبستاني و همدلي کودکان پیش

 به روش توان چنین نتیجه گرفت که درمانهای پژوهش حاضر ميبر اساس یافته نتیجه گیری:

تواند به عنوان یک درمان مانند افكار، هیجانات و رفتار آگاهانه ميگیری از فنوني آگاهي با بهرهذهن

 .شوداستفاده  دبستانينفس و همدلي کودکان پیشعزتبهبود کارآمد جهت 

 نفس، همدليعزتآگاهي، ذهن آموزش: کلمات کلیدی
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 مقدمه

که در آن ترین مراحل زندگي است دوران کودکي از مهم

گیرد. در دوره و شكل مي شدهریزی شخصیت فرد پایه

های فكری و ذهني بنیان ،ای داردژهدبستاني که اهمیت ویپیش

پرورش ابعاد مختلف  کودکان برای یادگیری مفاهیم گوناگون و

و استعدادهای گوناگون  شناختي، روانيجسمي، اجتماعي، 

آموزش وپرورش  گذشته خواهد شد. به عبارت دیگر

های آموزش و پرورش اساس فعالیت بنا ودبستاني سنگپیش

شورتز، اودوم، باگت و ست )کودکان برای سطوح بعد ا

ای است که آنجا که پیش دبستاني دوره از (.6319، 1سیدریس

 شود،مي تجربیات مهم کودک دراین دوره اکتساب و مشاهده

. همه رشد کودک داردتجربیات این دوره اهمیت بسزایي در 

 شناسي و علوم وابسته به آن به نقش مهم ومكاتب روان

ریزی مراحل بعدی چگونگي پي ساز این مرحله درسرنوشت

رین شرایط تکید کرده و معتقدند کودک در عاليرشد انسان تأ

 پرورش شایسته و مطلوب آگاهي داردشود و برای متولد مي

 (. 6311، 6الئو، رپي و کوپالن)

ترین عوامل مؤثر در رشد مطلوب شخصیت یكي از مهم

 شود،ه ميدبستاني نهادبنای آن در دوره پیشکه سنگ کودکان

نفس . عزت(1998)صنیعي آباده و عابدی،  است 9نفسعزت

های عبارت است از ارزشیابي فرد درباره خود و یا قضاوت

نفس یكي از به عبارت دیگر عزت .شخصي در مورد ارزش خود

دشكوفایي ساز و کارهای اساسي شخصیت هر فرد به سمت خو

از خود( و خود پنداره )یک نظر عیني است و از تفاوت بین خود

گیرد و از خواهد داشته باشد( نشأت ميمي آرماني )آنچه شخص

ارتباط خانواده با کودک تأثیر سوی دیگر از نحوه برخوردها و 

کودکاني که از (. 1989، 2مک هال و 5الیس ،5پذیرد )پپمي

احساس خوب نسبت به  نفس باالیي برخوردارند، معموالًعزت

                                                           
1. Schertz, Odom, Baggett, Sideris 
2. Lau, Rapee, Coplan 
3. Self-esteem 
4- Pep  
5- Ellis   
6- Mac Hall 

نند اختالفات خود را با سایر کودکان تواميخود دارند و بهتر 

ها حل کنند و در مقابله با مشكالت، نامالیمات و ناکامي

بین، منطقي و رو و خوشاین کودکان اغلب خنده .ترندممقاو

برند شان لذت ميپنداری مثبت هستند و از زندگيدارای خود

باالیي را تجربه  نفسعزتکه کودکاني (. 1919)سلحشور، 

توانند در برقراری ارتباط و ابراز احساسات و مي کنند،مي

های مختلف احساس توانمندی نموده و عواطف در موقعیت

عالوه بر آن، با برخورداری از تحمل رواني شكست، مسئولیت 

)اورث، ترزینسكي و  عواقب شكست احتمالي را بر عهده گیرند

نسبت به . در نهایت این افراد دارای احساس مثبت (6313، 1رابینز

با دروني هستند. در مقابل کودکان  خود و دارای کنترل

پایین به دیگران وابسته بوده و با عدم تحمل  نفسعزت

بروویک، هوکلمان گیری مشكل دارند )سرخوردگي در تصمیم

 (.6319، 8و اوسینسكي

های مهم در رشد شخصیت کودکان، لفهیكي دیگر از مؤ

نتایج حاصل  .(1999امین، )خانجاني، شریعتي و  است 9همدلي

های اخیر در زمینه رفتار همدلي، نقش این از تحقیقات دهه

سازگاری اجتماعي انسان  ارتباط عاطفي را در سالمت روان و

کند. همدلي به معنای فهمیدن و پذیرفتن پیام اشخاص، تأیید مي

پتراسي، کرا، آلیسیو، مونتاناری و احساسات آنهاست ) موقعیت و

و  ساختهپذیر دیگران را امكان رکهمدلي د(. 6312 ،13النسیا

کاجي، عارفي، شود )مطلوب ميموجب گسترش رفتار اجتماعي 

همدلي سبب ایجاد  .(1992آزاد و فرهادی، آقایي، اصلي

شود که رقراری ارتباط مؤثر با دیگران ميرفتارهای همدالنه و ب

خش با دیگران بگونه رفتارها و ایجاد رابطه اثرآغاز یادگیری این

، 11وانگ، وانگ، دنگ و چناز همان سنین کودکي است )

همدلي مكانیزمي است که بر تحول اخالقي کودکان  (.6319

ت که های هیجاني مهم اسنایيگذارد و یكي از توایر ميتاث

شود. در ودهای آن از اوایل کودکي آغاز ميها و نمنشانه

                                                           
7. Orth, Trzesniewski, Robins 
8. Borowiec, Hökelmann, Osiński 
9. empathy 
10.  Petrucci, Cerra, Aloisio, Montanari, Lancia 

11. Wang, Wang, Deng, Chen 
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در پدیدآیي رک مهمي های پیش از دبستان همدلي محسال 

دامبرسیو، دلیور، دیدان آید )دوستانه به حساب ميرفتارهای نوع

 (.6339، 1و بسچ

های آموزشي و نفس و همدلي کودکان روشبرای بهبود عزت

یكي از رویكردهای درماني مختلفي به کار گرفته شده است. 

 است 6محورکودک آگاهيذهن و جدید آموزش مؤثر

آزاد، حسیني و طیبي، اصلي شئي،؛ ترجمه من6315)بوردیک، 

 تاییدمختلف  هایپژوهشنتایج کارآیي بالیني آن در که ( 1992

دهد که این های پیشین نشان مي. چنانكه نتایج پژوهششده است

شناختي الیم روانبرای درمان ع اثربخشیک مداخلة روش 

به  و اختالل وسواس فكری و عملي اضطراب همچون افسردگي،

آزاد و فرهادی، اصلي) دکان و نوجوانان استخصوص در کو

احمدی ؛ 1998آزاد، منشئي و قمراني، ؛ اصلي1991شكرخدایي، 

، آیزنرات؛ 1996 و همكاران،ستارپور، ؛ 1995 ،زادهو صادق

، (؛ ایمز6315و همكاران ) 9گیالنگ، دیالسچي، چارتیر

، پریش-(؛ پری6315) 5ریچاردسون، پاین، اسمیت و لیگ

(؛ 6315) 2سمپل و لي(؛ 6312) 5ندر، وب و سیبینگالی-کوپلند

(؛ 6311و همكاران ) 1، مورانا، راپوسا، موتیواالکروسول

(؛ 6311) 8چالمرز، راسكین و وایک-کوهات، استینسون، داویز

، میلر، روچ، کروسكا ( و6318) 9مجید، علي و ساداک

(؛ 6311) 11هافمن، آنجلیا و گومز؛ (6318) 13کروسكا و اهارا

این رویكرد (؛ 6318) 19هس (؛6311) 16وود و اسچات هوپ

 در ساله است که دوازدهتا  هفتدرماني برای کودکان یک روان

با هدف افزایش توجه و کاهش اضطراب در کودکان  آغاز

آگاهي به (. آموزش ذهن6313، 15سیگل) شكل گرفته است

                                                           
1. D' Ambrosio, Dliver, Didon, Besche 
2. Child-based Mindfulness Training  
3 . Eisendrath, Gillung, Delucchi, Chartier 
4 . Ames, Richardson, Payne, Smith, Leigh 
5. Perry-Parrish, Copeland-Linder, Webb, Sibinga  
6. Semple, Lee  
7. Crosswell, Moreno, Raposa, Motivala  
8. Kohut, Stinson, Davies-Chalmers, Ruskin, Wyk 
9. Majeed, Ali, Sudak  
10. Kroska, Miller, Roche, Kroska, O’Hara  
11. Hofmann, Angelina, Gomez   
12. Hopwood, Schutte  
13. Hess 
14. Siegel  

از فرایندهای ناخودآگاه  که دهدیاد مي و نوجوانان کودکان

به افكار، احساسات و  مؤثر ایشیوهآگاه شوند و به  خویش ذهن

آگاهي کودک محور به ذهن ةحواس بدني واکنش دهند. برنام

کارآمد در کودکان کمک  ایمقابله هایمهارتپرورش 

 گیرندميآگاهي به تدریج یاد با تمرین ذهنکودکان کند. مي

های مؤثرتری پاسخ ایمقابلهکه چگونه بدون اتكا به راهبردهای 

آموزند دهند. در این برنامه کودکان ميبرویدادهای زندگي به 

 که بدون قضاوت در مورد افكار، احساسات و حواس بدني

در زمان حال وجود را فقط به مشاهده بپردازند و هر آنچه  خود،

بپذیرند. این توجه آگاهانه به افكار، احساسات و حواس  ،دارد

از و  دادهخلق منفي افزایش  مهاربرای بدني توانایي کودکان را 

 زاشناختي و هیجاني آسیبعالئم روانمنجر به کاهش این طریق 

 (.6315، 15سویسا و ویلكامپد )شومي

دبستاني و اهمیت مسائل با توجه به سن بحراني کودکان پیش

کودکان و اهمیت و تأثیر نفس و همدلي عزتیادشده مربوط به 

ها و یادگیری کودکان و همچنین وانایيمداخالت زودهنگام بر ت

ای در های آموزشي و مداخلهکمبود تحقیقات در زمینه برنامه

این زمینه برای کودکان پیش از دبستان در ایران پژوهش حاضر 

هایي برای دستیابي کند تا بتوان پیشنهاد یا ایدهضرورت پیدا مي

تا به دنبال به هویتي موفق و در پي آن شخصیتي سالم ارائه داد 

های شناختي و و شكوفایي توانایيتحول آن افراد بتوانند با 

رواني خود برای زندگي بهتر خویش گام بردارد. از این رو 

آموزش اثربخشي هدف از انجام این پژوهش بررسي 

نفس و همدلي کودکان محور بر عزتآگاهي کودکذهن

  است.دبستاني پیش

 کار روش
-آزمونشیبا طرح پ يشیماآزنیمه روش پژوهش از نوع

در  .است روزه 55گواه و دوره پیگیری با گروه آزمون پس

محور آگاهي کودکپژوهش حاضر متغیر مستقل آموزش ذهن

نفس و همدلي کودکان عزتو متغیرهای وابسته شامل متغیرهای 

                                                           
15. Soysa, Wilcomb  
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پژوهش حاضر شامل جامعه آماری  باشد.دبستاني ميپیش

-98سال( در سال تحصیلي  1-5)دبستاني کودکان مقطع پیش

گیری در پژوهش حاضر از روش نمونه شهر اصفهان بود. 1991

مرکز  5هدفمند استفاده شد. بدین صورت که با مراجعه به 

نفس و همدلي بر روی عزت هایابتدا پرسشنامهدبستاني، پیش

نفر از کودکاني که نمره کمتر از  93کلیه جامعه آماری اجرا و 

در پرسشنامه همدلي  55نفس و کمتر از عزتدر پرسشنامه  53

کسب نموده بودند، به صورت هدفمند انتخاب و به صورت 

 و آزمایش جایگزین شدند. گواهنفره  15های تصادفي در گروه

در  53کمتر از کسب نمره شامل  های ورود به پژوهشمالک

 داشتندر پرسشنامه همدلي،  55کمتر از  نفس وپرسشنامه عزت

رضایت کودک و سال )مقطع پیش از دبستان( و  1 تا 5سن 

های مالکشان در پژوهش بود. والدین جهت شرکت فرزندان

حضور  وغیبت بیش از دو جلسه نیز شامل  خروج از پژوهش

 بود.نامنظم در جلسات درمان 

 ابزار

 0نفس کودکانپرسشنامه عزت

گویه دارد و توسط  63نفس کودکانپرسشنامه عزت 

طراحي شده است و به سنجش  1982 در سال مقدمعزیزی

ه صورت چک لیست باین پردازد. نفس کودکان ميعزت

( خیلي زیاد، زیاد، کم، خیلي کمای )مقیاس چهار درجه

 9، 6، 1ها به ترتیب که هر یک از این گزینه شودگذاری مينمره

و  9، 2، 5، 5، 9سؤاالت که امتیاز دارند. الزم به ذکر است  5و 

حداقل نمره این . شودگذاری ميبه صورت معكوس نمره 63

است. کسب نمره باالتر  83و حداکثر نمره  63پرسشنامه 

چک این باالتر در نزد کودکان است. نفس عزتدهنده نشان

کلي، اجتماعي، یادگیری، نفس عزتبرای سنجش لیست 

عزیزی مقدم چک لیست تهیه شده است. خانوادگي و جسماني 

های یار چند نفر از دانشجویان کارشناسي ارشد رشتهرا در اخت

ها روایي شناسي تربیتي قرار داد و آنمدیریت آموزشي و روان

اند، وی جهت سنجش پایایي چک لیست را باال ارزیابي کرده

تكمیل کرده و سپس پایایي نمره کل نفر  93چک لیست را برای 

                                                           
1. Children's self-esteem questionnaire 

ایي بعد و پای 81/3پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 

و بعد  15/3، بعد خانوادگي 18/3، بعد یادگیری 55/3اجتماعي

گزارش کرده است )صنیعي آباده و عابدی،  2/3جسماني را 

(. میزان پایایي این پرسشنامه در پژوهش صنیعي و عابدی 1998

( با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل 1998)

، 19/3، بعد یادگیری 59/3ي و پایایي بعد اجتماع 85/3پرسشنامه 

پایایي  محاسبه شد. 29/3و بعد جسماني را  83/3بعد خانوادگي 

این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای 

 به دست آمد. 83/3 کرونباخ

 1پرسشنامه همدلی کودکان

( 6339) و همكگاران  9ونگگ یکودکان توسط آ يپرسشنامه همدل

 5 كگرت یل فیگ ماده بگوده و در ط  55 یساخته شده است که دارا

. هدف شودي)کامالً درست تا کامالً غلط( پاسخ داده م یادرجه

هگا  آزمگودني  در کودکان است. يهمدل زانیم يبررس اسیمق نیا

ای لیكگرت از کگامالً   ها در یک مقیگاس چهگار درجگه   به این آیتم

هگایي کگه نشگانگر    پاسگخ د. دهنگ مخالف تا کامالً موافق پاسخ مگي 

های نشانگر همگدلي مالیگم   فقدان همدلي است نمره صفر، پاسخ

دریافگت   دوهگای نشگانگر همگدلي قگوی نمگره      و پاسگخ  یکنمره 

بگرای   113همدالنگه و  نمرات بین صفر برای حالگت غیر  .کنندمي

( 6339در مطالعگه آیونگگ و همكگاران )    د.همدلي بگاال قگرار دار  

بهگر  های تحلیگل دهو ما 99/3بهر های همدليهمساني دروني ماده

بهگر  ماه برای همدلي 2محاسبه شد. پایایي بازآزمایي بعد از  18/3

( 1991زاده )گزارش شد. در مطالعه نقگي  83/3بهر و تحلیل 82/3

روایي صوری این پرسشنامه مورد تاییگد اسگاتید دانشگگاهي قگرار     

گرفت و برای آزمون اعتبار این پرسشنامه از روش ضریب آلفای 

پایایي پرسشنامه حاضر در این پگژوهش بگا    استفاده شد. کرونباخ 

 به دست آمد. 85/3استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 روند اجرای پژوهش

)مطابق با  گیریوزهای الزم و انجام فرایند نمونهمج پس از اخذ

 ةکودک( به شیو 93شده )(، کودکان انتخاب شدآنچه ذکر 

 15) گمارده شدندآزمایش و گواه  یهاگروهتصادفي در 

                                                           
2. Child Empathy Questionnaire 
3. Auyeung 
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گروه کودک در گروه گواه(.  15کودک در گروه آزمایش و  

محور کودک آگاهيایش مداخالت درماني مربوط به ذهنآزم

ماه به صورت  دو و نیم( طي 1992بوردیک ) ةبر اساس بست

. گروه گواه اندکردهای دریافت دقیقه 23 ةای یک جلسهفته

ش دریافت نكردند. این ای را در طول پژوهگونه مداخلههیچ

شده ( استفاده 1991آموزشي در پژوهش حسیني و منشئي ) ةبست

 .(1 جدول) است

 (1992آزاد، حسیني و طیبي، ؛ ترجمه منشئي، اصلي6315بوردیک، )محور کودک آگاهيذهندرمان  یاههجلس-0 جدول

 محتوا هدف جلسه

 

 اول ةجلس

آشنایي با افراد، جلب مشارکت افراد و 

 آگاهيمقدماتي ذهن هایام تمرینانج

و تعریف آن و توضیح علت اجگرای ایگن دوره آموزشگي بگرای شگرکت کننگدگان، توضگیح         آگاهيذهنمعرفي آموزش 

انجگام  در زندگي روزانگه، مشگارکت افگراد و     هاو گنجاندن این تمرین آگاهيذهن هایبرای تمرین ریزیبرنامهچگونگي 

 آگگاهي ذهگن  ةمراقبگ  هگای وضعیتمربوط به  هایآگاهي، آموزش و انجام تمرینرین ذهنتم ةروزانه دربار هاییادداشت

 .هتكلیف خان ةارائو  (هادستنشستن به حالت چهار زانو، وضعیت  )وضعیت نشستن روی صندلي، وضعیت خوابیده،

، تمرین تنفس آگاهانه و آموزش تنفس شكمي، تمرین ذهن اهيآگذهنبرنامة در  کنندگانشرکت ةتجرب بارةصحبت در فس آگاهانهنکسب آگاهي به ت دوم ةجلس

 .هتكلیف خان ةارائآشفته در برابر ذهن آرام با کمک بطری اکلیلي، 

تكلیگف   ةارائگ و آمگوزش اسگكن بگدن،     آگاهانهذهنو تكرار تنفس  آگاهيذهناز  کنندگانشرکت ةتجرب بارةصحبت در آموزش اسكن بدن جلسه سوم

 .هخان

 ةجلس

 چهارم

، آگاهانگه ذهن هایتنفسي و آموزش آگاهي به زمان حال با کمک تمرین لیوان آب، انجام حرکت ةپای هایتكرار تمرین کسب آگاهي به زمان حال

 .هتكلیف خان ةارائ

 

 پنجم ةجلس

کسب آگاهي به اعمال پنج حس اصلي 

 بدن

آگاهانگه  ذهگن آگگاهي بگه پگنج حگس )    نآگاهي و آمگوزش ذهگ  ذهن هایشرکت کنندگان از تمرین ةتجرب حبت دربارةص

( بگه همگراه تكگرار    دیگدن  آگاهانهبوییدن، ذهنآگاهانه ذهنلمس کردن، آگاهانه ذهنگوش دادن، آگاهانه ذهن، چشیدن

 .هتكلیف خان ةارائآگاهانه و تمرین تنفس ذهن

ا، هگ به هیجان آگاهيذهن ةدربار نویسي یادداشتا و هبه هیجان اهيآگذهنانجام تنفس آرمیدگي مقدماتي، انجام تمرین  هابه هیجانکسب آگاهي  ششم ةجلس

 هتكلیف خان ةارائ. «بازرس مفید و بازرس غیر مفید»استفاده از سناریوهای 

 هتكلیف خان ةارائ ،«روان ةرودخان ةمراقب»به افكار آگاهيذهنتنفسي و اسكن بدن و انجام تمرین  یاهمرور تمرین تنفسي یاهمرور تمرین هفتم ةجلس

 ةجلس

 هشتم

 ،«کگردن کانگال  عوض »عضالني تدریجي، انجام بازی  آراميتنتنفسي )تنفس آرمیدگي( و تمرین  ةپای هایتكرار تمرین کسب آگاهي به عملكرد عضالت

 هتكلیف خان ةارائ

غیگر  بگازرس  بازرس مفید و »آگاهانه، تكرار سناریویذهن هایتک(، انجام حرتنفسي ةتنفسي پایه )مراقب هایانجام تمرین بدن هایکسب آگاهي به حرکت نهم ةجلس

 هتكلیف خان ةارائ ،«مفید

آگاهي در زندگي کارگیری ذهنهب دهم ةجلس

 روزمره

. «آگاهي در فعالیت روزانهذهن»و آموزش  ههآموزش داده شد هگذشت هایهکه در طي جلس آگاهيذهن هایمرور تمرین

 ة تكلیف خانهارائ ،زوهای دوستانه(آر) آمیزشفقتمحبت  ةمراقب

ها از دو سطح آمار توصیفي و برای تجزیه و تحلیل داده

استنباطي استفاده شده است. در سطح آمار توصیفي از میانگین و 

-انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون شاپیرو

ویلک جهت بررسي بهنجار بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین 

ها، آزمون موچلي جهت بررسي بررسي برابری واریانس برای

ها و همچنین از تحلیل واریانس با فرض کرویت دادهپیش

گیری مكرر برای بررسي فرضیة پژوهش استفاده شده اندازه

 -اساسپيافزار آماری اساست. نتایج آماری با استفاده از نرم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.69

 تایجن

 اسگت های جمعیگت شگناختي بیگانگر آن    های حاصل از دادهیافته

میانگین  هسال بود 1تا  5سني  ةپژوهش دارای دامن ةکه افراد نمون

اسگت. همچنگین    61/1و  53/2به ترتیب  و انحراف معیار سن آنها

نفگر   18بیشتر کودکان حاضگر در پگژوهش دختگر بودنگد )تعگداد      

های توصیفي پژوهشي پرداختگه  تهبه بررسي یافحال  (.%23معادل 

 شود.مي



 
 و همكارانلهام دهقانی ا                              دبستانینفس و همدلی کودکان پیشمحور بر عزتآگاهی کودکاثربخشی آموزش ذهن -095 

 

 

 

آزمون و پیگیریهای آزمایش و گواه در مراحل پیش و پسدر گروه و همدلي نفسمیانگین و انحراف معیار عزت-1جدول   

 

هالفهؤم هاگروه   

 

آزمونپیش آزمونپس   پیگیری 

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

نفسزتع  
81/53 گروه آزمایش  98/1  21/59  11/9  21/56  55/5  

59/51 گروه گواه  56/2  83/53  61/2  99/51  51/5  

 همدلي
91/5 51 گروه آزمایش  19/25  98/19  19/25  62/1  

62/5 51 گروه گواه  19/52  55/5  59/52  91/2  

گیری مكرر، با اندازه واریانسنتایج تحلیل آزمون  هقبل از ارائ

های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. های آزمونضفرپیش

که  استبر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن 

نفس و عزتها در متغیرهای بودن توزیع داده بهنجارپیش فرض 

، آزمونپیشآزمایش و گواه در مراحل  هایگروهدر همدلي 

 ؛(=35/3p> ،55/3f)و پیگیری برقرار است  آزمونپس

(35/3p> ،29/3f=)؛ (35/3p> ،99/3f=.) فرض همچنین پیش

همگني واریانس نیز توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار 

فرض همگني پیش و بنابراین نیستگرفت که نتایج آن معنادار 

. از طرفي نتایج آزمون (p>35/3)ها رعایت شده است واریانس

t  های هآزمون گروپیش هاینمرهکه تفاوت  دهدمينشان

( نفس و همدليعزتآزمایش و گروه گواه در متغیرهای وابسته )

. همچنین نتایج آزمون موچلي (p>35/3)معنادار نبوده است 

در متغیرهای  هادادهکرویت  فرضپیشکه  استبیانگر آن 

 (.<35/3p)رعایت شده است نفس و همدلي عزت

 نفس و همدليعزتو بین گروهي در متغیرهای  گروهيثیرات درونأي تگیری مكرر جهت بررستحلیل واریانس با اندازه -5جدول 

مجموع  

 مجذورات

 ةدرج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

توان  اثر ةانداز pمقدار  fمقدار 

 آزمون

 

 نفس عزت

69/516 مراحل  6 11/652  35/16  3331/3  93/3  99/3  

22/956 گروهبندی  1 22/956  11/9  3331/3  62/3  85/3  

26/586 احل و گروهبندیتعامل مر  6 91/691  29/19  3331/3  99/3  99/3  

28/1158 خطا  55 61/61      

 

 همدلي

16/1583 مراحل  6 32/153  11/15  3331/3  92/3  99/3  

36/9651 گروهبندی  1 36/9651  91/92  3331/3  51/3  1 

21/1233 تعامل مراحل و گروهبندی  6 99/833  53/12  3331/3  91/3  99/3  

81/6299 خطا  55 11/58      

اثگر تعامگل    fمیگزان   ،دهگد نشگان مگي   6همانگونه که نتایج جدول 

( و 29/19)نفگگس عگگزتمراحگگل و گروهبنگگدی بگگرای متغیرهگگای  

دار اسگت. ایگن   معنگي  331/3( است که در سگطح  53/12)همدلي 

هگای آزمگایش و گگواه از لحگا      دهگد کگه گگروه   یافته نشگان مگي  

 ة( در سگگه مرحلگگ همگگدلينفگگس و عگگزتمتغیرهگگای پگگژوهش ) 

داری آزمون و پیگیری با یكدیگر تفاوت معنگي آزمون، پسپیش

در کگدامیک از   یرتگأث دارند. حال جهت بررسي این نكته که این 

مراحل آزمون بوده است به بررسي نتایج آزمون تعقیبي بگونفرني  

 شود.پرداخته مي
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 آزمون و پیگیریپسآزمون، در مراحل پیش های دو به دوبررسي تفاوت -4جدول  

 مقدار معناداری خطای انحراف معیار هاتفاوت میانگین  مراحل آزمون مؤلفه

 

 پرخاشگری

 آزمونپیش
-32/5 آزمونپس  19/3  3331/3  

-19/5 پیگیری  91/1  3331/3  

 آزمونپس
32/5 آزمونپیش  19/3  3331/3  

-19/1 پیگیری  52/1  15/3  

 

 کورتیزول

 آزمونپیش
-66/9 آزمونپس  52/1  3331/3  

-19/8 پیگیری  53/1  3331/3  

 آزمونپس
66/9 آزمونپیش  52/1  3331/3  

36/1 پیگیری  96/1  91/3  

تفاوت بین میانگین دهد، نشان مي 5همانگونه نتایج جدول 

آزمون با پیگیری آزمون و پیشآزمون با پسنمرات پیش

معنادار ني دبستاکودکان پیش نفس و همدليعزتهای مولفه

آزمون با است. این در حالي است که بین میانگین نمرات پس

تفاوت معنادار وجود ندارد. بدین معنا که  هاپیگیری این مولفه

در دبستاني کودکان پیش نفس و همدليعزتمیانگین نمرات 

آزمون دچار تغییر معنادار مرحله پیگیری نسبت به مرحله پس

ان معناست که میانگین نمرات نگردیده است. این یافته بد

که در مرحله  دبستانيکودکان پیش نفس و همدليعزت

آزمون دچار تغییر معنادار شده آزمون نسبت به مرحله پیشپس

بود، در مرحله پیگیری نیز این تغییر، ثبات خود را از دست نداده 

محور در حالي که بر آگاهي کودکذهن آموزشبود. بنابراین 

در دبستاني کودکان پیش نفس و همدليعزتات میانگین نمر

خود را در  یرتأثمعنادار داشته، توانسته  یرتأثآزمون مرحله پس

 طول زمان نیز حفظ نماید.

 گیریبحث و نتیجه

آگگاهي  آمگوزش ذهگن  اثربخشي با هدف بررسي  حاضر پژوهش

دبسگتاني  نفگس و همگدلي کودکگان پگیش    محور بر عگزت کودک

اول پگژوهش حاضگر حگاکي از آن     ةیافتگ  .ه اسگت صورت پذیرفت

محگور منجگر بگه بهبگود     آگگاهي کگودک  آمگوزش ذهگن  که  است

این یافته همسو با نتایج . شودميدبستاني نفس کودکان پیشعزت

آزاد و همكگگاران (، اصگگلي1991فرهگگادی و همكگگاران )پگگژوهش 

چگالمرز، راسگكین و وایگک    -کوهات، استینسون، داویز(؛ 1998)

ایگن  . هسگت  (6318هگس ) و ( 6318) همكاران و مجید(؛ 6311)

کگگه  انگگددر نتگگایج پگگژوهش خگگود گگگزرارش کگگرده پژوهشگگگران 

منجگر بگه کگاهش     محگور کودک و نوجوان آگاهيذهن آموزش

زا در کودکگان و  آسگیب  و فیزیولوژیكي شناختيهای روانلفهؤم

آموزش اثربخشي  مبني بر حاضر ةدر تبیین یافت. شودمينوجوانان 

دبسگتاني  نفس کودکگان پگیش  محور بر عزتي کودکآگاهذهن

هگای  آگاهي بسیاری از نشگانه ذهن یاهباید اشاره کرد که تمرین

را  شگناختي و احسگاس ضگعف درونگي    هگای روان آسیبمرتبط با 

زنگي و اجگازه دادن بگه عبگور     دهد و بگا عگدم برچسگب   کاهش مي

كگه  دهگد. چنان افكار منفگي را کگاهش مگي   و فراواني افكار، وقوع 

آگگاهي بگر   ذهگن  ،کننگد بیگان مگي   (6315رات و همكاران )دآیزن

سازی و بهبود خگودتنظیمي توجگه کمگک    های آرامارتقای پاسخ

افراد به استرس به عنوان یک چالش که شود کند و باعث ميمي

معتقگد اسگت کگه     (6318هگس ) بنگرند نه تهدید. بر ایگن اسگاس   

که آرامش شناختي و باشد  مؤثرتواند دین دلیل ميبآگاهي ذهن

هگای رایگج هسگتند، ارتقگا     تغییرات رفتاری عمیگق را کگه از روش  

آگاهي با توجه به اسگترس و جنبگه   ذهن آموزشدهد. بنابراین مي

گیری روشي جدید از تفكر شده که بگر  شناختي آن، سبب شكل

کمتگری را ادراک  احسگاس ضگعف درونگي    اساس آن کودکگان  

تمرین همچنین  .یابدنفس آنها افزایش ميعزتکرده و در نتیجه 

وانگگایي کودکگگان را بگگرای تحمگگل  آگگگاهي تهگگای ذهگگنمهگگارت

ها را به مقابله موثر دهد و آنافزایش ميهای هیجاني منفي حالت

وانگد دیگد   تآگگاهي مگي  ش ذهنآمور . بر این اساسسازدقادر مي

ها در آنداده و اعتماد به خود را افراد را نسبت به خودشان تغییر 

نفگس در کودکگان   کهاین روند نیگز بگا بهبگود عگزت    تقویت کند 
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پژوهش حاضر حگاکي از آن   دومیافتة  دبستاني همراه است.پیش

 منجگر بگه بهبگود   محگور  آگگاهي کگودک  آمگوزش ذهگن  است که 

نتایج پژوهش حاضر مبني . شودميدبستاني همدلي کودکان پیش

با نتایج پژوهش ، محورکودکآگاهي ذهن آموزشبر اثربخشي 

 ( و سگگمبل و لگگي 1992(؛ بوردیگگک )1991)و منشگگئي حسگگیني 

اند، بستة ( همسو است. چنانكه این پژوهشگران نشان داده6315)

آگگاهي دارای کگارآیي بگالیني بگرای کودکگان و      آموزشي ذهگن 

شگگگگناختي، هیجگگگگاني و هگگگگای رواننوجوانگگگگان دارای اخگگگگتالل

( و 6315كگاران ) آیزنگدرات و هم فیزیولوژیک اسگت. همچنگین   

آگگاهي  ذهگن  آمگوزش اند که ( نشان داده6315ایمز و همكاران )

شگگناختي هگگای بگگالیني و روانتوانگگد منجگگر بگگه کگگاهش آسگگیبمگگي

مبني بر اثربخشي در تبیین یافتة حاضر کودکان و نوجوانان شود. 

همگگدلي  منجگگر بگگه بهبگگودمحگگور آگگگاهي کگگودکآمگگوزش ذهگگن

 آمگوزش گونگه بیگان کگرد کگه     نتوان ایميدبستاني کودکان پیش

تواند با تغییر الگوهای معیگوب تفكگر و آمگوزش    آگاهي ميذهن

مهارت کنتگرل توجگه، جنبگة پیشگگیرانة درمگان را افگزایش دهگد        

آگگاهي بگر   (. از دیگگر علگل اثربخشگي ذهگن    6315سمبل و لي، )

توان به این نكته اشاره کرد کگه  مي دبستانيهمدلي کودکان پیش

و  آخر افزایش آگاهي کودکان از تجربیات لحظةبا  آموزشاین 

برگرداندن توجه به زمان حاضر، بگر سیسگتم شگناختي و پگردازش     

گردد کگه  گذارد. این فرایند سبب ميکارآمدتر اطالعات اثر مي

کارگیری قگدرت حگل   تر اطالعات و بهکودکان با پردازش قوی

ش دامنگه  بگه گسگتر  تر، به شیوة هنجارمنگدتری  مسئلة سازمان یافته

بگه   آگگاهي ذهگن همچنگین   .بپردازند تعامالت اجتماعي و همدلي

 یهگا موقگع الگو بگه  یيدر شناسا لیبا تسه کنديکمک م کودکان

 يهگا را در مرحلگه مناسگب   آن ،يبدن یهاافكار، احساسات و حس

 نیگ بگه ا  يد. پرورش آگگاه نکن يخنث افتنیاز توسعه و بسط  شیپ

ی با دیگران ترصورت آشكاربه تا سازديرا قادر م کودکان وهیش

مشاهده کنند و بتوانند احساسات خود و دیگران را  ،همدلي کنند

عنگوان  هگا بگه  کننگد و بگه آن   یگي فكر تمرکززدا یالگوها نیاز چن

در  ينگاتوان  .سگتند ین تیگ بنگرند که معرف واقع يذهن یدادهایرو

 تیگ فگرد و واقع  نیبگ  شگود ياکنون باعث مگ  ةعدم حضور در لحظ

 یهگا پاسگخ  ةو ارائگ  تیگ موقع حیافتد و امكگان درک صگح   فاصله

سگبب   آگگاهي ذهگن بنابراین . از او سلب گردد ارانهیمعقول و هش

 یيربنگا یز یهگا محگرک  يبه بررس یاریبا هششود تا کودکان مي

را  ينهفته زنگدگ  یهاو مضمون کنندتوجه  هاجانیها و هشناخت

 ایگ  اوتقضگ  بگدون  بیگ ترتنیگ ابگه  ؛دهنگد قرار  يدر معرض آگاه

مرکگگب از افكگگار،  جانگگاتیکگگه اوالً ه گیرنگگدیگگاد مگگيسگگرزنش 

ها اغلب آن احساسات خام و تكانه هستند؛ دوماً ،يبدن یهاحس

ارتبگاط   یبرقرار ینحوه یاز ناکارآمد يعیو وس قیعم یهانشانه

ن باعگث  افگزایش   اسگت و ایگ   ایگ و دن گگران ی، دخودشگان بگا   افراد

 شود.ها ميهمدلي در آن

گر، محدود یهای پژوهش حاضر همانند هر پژوهش دودیتمحد

جغرافیگایي   ةو منطقگ  سگني  ة، دوربودن نتگایج پگژوهش بگه گگروه    

(، عگدم  شگهر اصگفهان  دبسگتاني  پیشسال  1تا  5کودکان ) خاص

بعضگگي متغیرهگگا نظیگگر وضگگعیت اقتصگگادی و اجتمگگاعي     کنتگگرل 

گیگری از  بهگره و عگدم   حاضگر در پگژوهش   کودکانهای خانواده

د کگه در  شو. بنابراین پیشنهاد مياست گیری تصادفينمونه روش

نیگز   هادیگر گروهو  های سني، دیگر دورهجغرافیایي اطقسایر من

و کنترل متغیرهای ذکگر شگده   و  هایي صورت گیردچنین بررسي

تا قدرت  انجام شود گیری تصادفيهای نمونهگیری از روشبهره

حاصل از پژوهش حگاکي از آن   نتایجها افزایش یابد. تعمیم یافته

نفگس و  محگور بگر عگزت   آگگاهي کگودک  آموزش ذهنکه  است

اسگاس  داشگته اسگت. بگر ایگن      تأثیردبستاني همدلي کودکان پیش

شود که ترتیبي اتخاذ شود که از این روش درماني در پیشنهاد مي

و مراکگگگز مشگگگاوره و خگگگدمات    يشناسگگگروان یهگگگاکیگگگکلن

استفاده شود. همچنگین   و پرورش آموزشوابسته به شناختي روان

ضگمن خگدمت و کارگگاهي جهگت      یهگا دورهشگود  پیشنهاد مگي 

مشگاوره  شناسگان مراکگز   و روانآموزش ایگن روش بگه مشگاوران    

کگاربرد ایگن    ةشگیو  هگا آنترتیب داده شود تگا   آموزش و پرورش

نفگگس و همگگدلي کودکگگان   عگگزت  بهبگگود روش درمگگاني را در 

 یت مقتضي از آن بهره گیرند.آموخته و در موقعدبستاني پیش
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 Abstract 

Introduction: the children at the age of preschool learn the skills 

which lead to the improvement of their self-esteem and empathy. 

Therefore the objective of the present study was to investigate the 

effectiveness of training child-oriented mindfulness on the self-

esteem and empathy of the preschool children. 

Methods: the research method of the present study was quasi-

experimental with pretest-posttest design with control group and 45-

day follow-up stage. The statistical population included all preschool 

children in the city of Isfahan in academic year 2018-19. The sample 

size was 30 children who got the scores lower than the average in the 

questionnaires of self-esteem and empathy and were selected through 

purposeful sampling method and they were randomly accommodated 

into experimental (15 children) and control (15 children) in the 

control groups. The experimental group received sixty-minute 

sessions of training child-oriented mindfulness once a week during 

two-and-a-half months. The control group has not received any 

psychological intervention during the study. After the intervention 

course the children in both groups took the posttest. The follow-up 

stage was administered after 45 days. The applied questionnaires 

were the questionnaire of self-esteem (Azizi Moghaddam, 2008) and 

the questionnaire of empathy (Auyeung et.al. 2009). The data 

analysis was conducted through descriptive statistics and repeated 

measurement ANOVA.  

Result: the results showed that training child-oriented mindfulness 

therapy significantly influenced the self-esteem and empathy f 

preschool children (p<0.001) as this training was able to increase 

preschool children’s self-esteem and empathy. 

Conclusion: according to the findings of the present study it can be 

concluded that therapy through mindfulness method can be used as 

an efficient therapy to improve preschool children’s self-esteem and 

empathy employing techniques such as thoughts, emotions and 

deliberate behavior. 
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