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 نقش ذهن آگاهی در بهبود عملکرد تحصیلی فراگیران

 چکیده

کودکان و نوجوانان امروز در عصری دیجیتالی زندگی می کنند، در سنین کم با فن آوری مواجه می شوند و اغلب اوقات سبک  

زندگی پرشتاب را تداوم می بخشند. انتظارات از آموزش دانش آموزان در دهه های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته است. در 

دانش آموزان    می تواند  که  ذهن آگاهیکردهای نوآورانه در تعلیم و تربیت هستند ، مانند  نتیجه ، مدرسان همواره به دنبال روی

راگیر را به خود مشغول می دارد ، ذهن  ی که مملو از مسائلی است که ذهن فزیرا که در دنیایرا از نظر علمی متحول می سازد.  

. هدف  به او یاری می رساند که بر احساساتش نیز مسلط باشد دهد ،   توانایی تمرکز را به دانش آموز می آگاهی عالوه بر این که  

ابتدا با تحقیق و    نقش ذهن آگاهی در بهبود عملکرد تحصیلی فراگیراناز این تحقیق ، بررسی   است. نویسنده بحث خود را 

،می    ای مبتنی بر آنأثیر شیوه هدر آموزش و پرورش آغاز می کند، و به دنبال آن به ت استفاده از ذهن آگاهیتفحص در زمینه 

 پردازد. 

 ی عیطب رشد ،  ی : آموزش ، ذهن آگاهی دیکل یهاواژه

 مقدمه

در سبک زندگی پرشتاب که حواس پرتی موضوعی دائمی و قابل توجه است، رویکرد نوآورانه برای یک مربی، در امر آموزش به 

ابزاری ضروری تبدیل می شود. با توجه به استانداردهای آموزشی و انتظارات نسبت به عملکرد افراد در کالس بر اساس  رشد  

بسیار مورد نیاز است. هدف مربیان حرفه ای این است که به دانش    تمرکز فراگیران  جهت ارتقاء  نو  ابزارهای آموزشی،مداوم  

آینده بخوبی درک کنند و   استفاده در  را جهت  نهادینه کنند، مطالب  را  بتوانند مطالب تدریس شده  آموزان کمک کنند که 

، گرچه در مقایسه با سایر   ن آگاهی  ذههمزمان که در حرفه تحصیلی خود پیشرفت می کنند از مطالب قبلی استفاده کنند.  

که در واقع نوعی  اشکال آموزشی پرکاربرد نسبتاً مدرن است، اما در ادبیات کنونی به عنوان ابزاری برای مربیان توصیف می شود  
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  (، 2017  1)نمایندگی آموزش تگزاس ،  .ن است که فرد هر کاری را که انجام می دهد ، به همان کار تمر کز کند شتمرکز یا مدیتی

شالوده این رویکرد را   ماری از تکنیک های ذهن آگاهی کهبر اساس مدارک موجود در  ادبیات علمی کنونی، نمونه های بی ش 

خود آگاهی ، )ب( گوش دادن عمیق  -تشکیل می دهد، شامل موارد زیر که البته محدود به این موارد نیست: )الف( ذهن آگاهی  

(. رویکردی که به روشنی مبتنی بر خودآگاهی و درون  2014  2، و )ج( یوگا )باربزات و بوش ، باز  )ج( مراقبه ، )د( ارتباطات  ،  

در دو زمینه    پیاده سازی آن  مثل خود مدرس منحصربفرد هستند ، با این وجود،  اگاهی    ذهن  تمریناتاندیشی استوار است.

 3براون ،-اِعمال )چالورن ، گریس ، کالین ، کومژاتی ، روث و سیمرکاربرد عملی و قابلیت  چالش برانگیز است: ارزش آموزشی ،

2011  ) 

ادبیات توسعه انسانی عالوه بر امکان خودشناسی و کشف خود، دانش زیادی را نیز در مورد مدلهای سالمتی ارائه می دهد که  

تکنیک های مراقبه به سبک یوگا می  ذهن آگاهی و مراقبه را در سبک زندگی روزمره کنار هم قرار می دهد و شامل ترکیب  

، زیرا که ما در ذهن آگاهی می آموزیم که به افکار و رفتار خود باشد که به دنبال فراشناخت و مهارت های تصمیم گیری است

ل )شوتلوفبدون قضاوت نگاه کنیم. در واقع ما خود را در سطحی باالتر از افکار خود قرار می دهیم و در آن ها غرق نمی شویم. 

(. اگرچه ذهن آگاهی و تکنیک های مراقبه ای در سبک زندگی روزانه تا حد زیادی در ادبیات فعلی شرح داده شده  2013  4،

است ، کمبود ادبیاتی وجود دارد که تکنیک های کاربردی آموزشی را در رابطه با استفاده از ذهن آگاهی و مراقبه در کالس  

 . خود می نگرددر حوزه آموزش در قالب هدف  ذهن آگاهیتایج مربوط به شیوه های ن این مقاله به . نویسندهدتوصیف کنن

 ی در آموزش و توسعه انسان ذهن آگاهی

  این شیوهگردد.    یشود، آغاز م   یم   جاد یاول شخص ا  یکه با استفاده از درون نگرای    یروند  ی با آگاه   ذهن آگاهی در مجموع،  

تمرکز را موجب می شود ، زیرا که ما می آموزیم در هر لحظه   ،  قیتفکر عم  نظیر   هایی روش  ،   د دار  یمعنو  ی در سنت ها  شهیر

با کودکان و نوجوانان   ذهن آگاهیبکاربردن     .فقط به یک موضوع بیندیشیم و آن هم کاری است که داریم انجام می دهیم

حالت فرصت را دارند که    نی، ا  یذهن آگاه   نوآورانه مانند  یها  کیتکن   قیدانش آموزان با تلف  تازه در کالس است.  یکردیرو

این    . کنند    جاد یاز بدن ا  ی ، حس آگاه)یعنی دریابند که االن چه حسی دارند: خشم، غم ، ترس و ...(خود را کشف کنند  ی ذهن

 ( 2014)باربزات و بوش،  . آورد ی را فراهم م یتجرب یریادگی امکان تفکر سازنده و  کار

فراگیران  ررا د   یعیطب رشدشده است ،  یکودکان و نوجوانان طراح یبرا خاصکه بطور  ییآموزشهابا استفاده از   ذهن آگاهی

، یعنی  قابل توجه است  انیدر دانشجوبخشی  مهارت  بُعد  متخصصان از    ییتوانا(52009   پکو    روزربه گفته  .  بوجود می آورد

در واقع به یک  است،  محور    دانشجوکامال    ذهن آگاهی   آموخته اند، اما معلمان باید مطمئن شوند که فراگیران ، تکنیک ها را  

 .  متقاعد شوند که از آن استفاده کنند نانگیزه نیاز دارد که فراگیرا

 گذر از تنوع فرهنگی و اجتماعی
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؟  می تواند موثر باشد؟ چگونه  دگرگونی صورت می گیردخود استفاده کنند چه    یدرس  ی در برنامه ها  یاگر مدارس از ذهن آگاه    

جواب به این سئوال ها این است که بیشترین بهره از ذهن آگاهی    اگر بهره و منفعتی داشته باشد، چه کسی برخوردار می شود؟ 

 ، دانش آموزان می برند ، زیرا که می آموزند در افکار خود غرق نشوند ، بلکه به افکار خود بدون قضاون نگاه کنند ، این موجب

می شود که قدرت تحلیل آن ها از این که این افمار از کجا آمده اند و چه تاثیری بر روی رفتار آن ها دارند ، باالتر رود و کنترل  

 ( 2013.)شوتلوفل،  . آن ها نسبت به رفتارشان بیشتر شود

از یافتن    یآگاه  یبرا  هایژگیو  نیا  .است    یمعنا و درک زندگ  افتنیبه دنبال  سرچشمه می گیرد و    ییبودااز ریشه    یذهن آگاه

استفاده  منزله  را به    ی ( ذهن آگاه1987)  6، واکر  یادی. از نظر بندارند  نقش بنیادین   اضطراباحساس  بروز  به    صلی مربوطعوامل ا

امکان را   ن یا یمرب یحرفه اشیوه درون نگری  .کشد    یم ریبه تصو  یو آگاه درون نگری روشِو در قالب مراقبه  یها کیاز تکن

  یرفتارهاتوصیف    تأمل کنند.خودآگاهی  ، درک دانش آموزان و  یآموزشروش  ،  یدهد تا در مورد مطالب درس  یمبه مدرس  

 قی از طرتوجه    -یاحساس ذهن آگاه   بکارگیریبا    یمرب  نشان می دهد که،  (2012و واکر )  یمونتگومرتوسط  در آموزش    یاخالق

 . تر شدن فراگیران شود ی اخالق می تواند موجب، تمرکز و کنترل افکار و رفتارهااستفاده از 

تاملی    کردیرو  کیاستفاده از    جهی، در نت  شاید یکی از موانع بزرگ در راه آموزش ، تنوع فرهنگی و اجتماعی و مذهبی باشد

گذر از تفاوت های فرهنگی می یابد ، زیرا که فراگیرا می    ی برا  قابل مالحظه  یفرصت  ی، مربی ذهن آگاهآموزشی و بکارگیری  

آموزند که سنن و فرهنگ ها و آداب و رسوم ، تنها یک فکر است و اهمیت آن در حد یک اندیشه است و می توان به راحتی از 

 (.2008،  ستوفری)کر .آن ها گذر کرد و صمیمیتی در ورای آن ها بوجود آورد

 در عمل ذهن آگاهی
خاص این    تیو با توجه به ماهاند  پرده برداشته    یکاربرد  یبه عنوان علم   کرد یرو  نی، از اذهن آگاهیدر    یفیو ک  یکم  قاتیتحق 

در واقع ماهیت ذهن آگاهی بیشتر کیفی است  بیان آن را در قالب آمار و اعداد به امری چالش برانگیز تبدیل کرده است،  ،  کردیرو

 . تا کمی 

موثر دانش آموزان  برای      خاص مورد بررسی واقع شود،   کی تکن  یک  بعنوان  ذهن آگاهی اگر   که    شده است ثابت    در تحقیقات

پ  شایستگی  سالمت،   بهبود  د و برمی شوواقع   و آلن ،    دی ، ر  ی)واترز ، بارسک.  تاثیر داشته است  یلیتحص  شرفتیاجتماعی و 

2015 ) 

چالش برانگیز و مبتنی بر    یتجربآمار و ارقام از نظر    ارائه  اگرچهابراز کرده اند    (،2015)  7همانگونه که لوتز، جها، دون و سارون

  یدارشناختیپد  راتییتجربه فرد به عنوان تغبر اساس  مانند مراقبه    ی ذهن آگاه  یکردهایها و رو  کیتکنتجربه شخصی است،  

 . منحصر بفرد استفرد  خود شوند و از نظر تنوع به اندازه  ی مو شناخته درک 

ت نگاه کند،در  خودش)اعضای بدنش( بصورت بدون قضاوبه دلیل این که به فرد یاد می دهد که به    وگا ی  انواع،    ن یعالوه بر ا

بلوچ ؛  2014،  مکارانبیرد و ه)  دارندبر خلق و خو و اضطراب    یدیاثرات مفکه    شده استاثبات    واقع نوعی ذهن آگاهی است،

تمرین  متفاوت  بصورت  ساله است که در نقاط مختلف جهان    5000سنت    کی وگای(.  2015، روزر و اکسلز؛  2016  و همکاران

 شود.  یم
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شما  را در بر دارد.متفاوت  یمعنو است که شیوه ای یجسم یتهایبدن و وضع یبر رو  شتریب  وگا یدر  دیمتحده ، تأک االتیدر ا

بدنتان را در حالت های مختلف نگاه می دارید و یاد می گیرید که در آن هنگام که یوگا انجام می دهید ، فقط بر بدنتان تمرکز 

 8،شُر)  این در واقع نوعی ذهن آگاهی است و تمرکز را تقویت می کند.یوگا بطور قابل توجهی بر بهداشت روانی موثر است  کنید،

2009 .) 

توجه و تمرکز و  یادگیری همراه با تمرکز و توانایی بهبود  افزایش  موجب  که آموزش مراقبه ذهن آگاهانه ،    ته انددریافمحققان  

  سکال  درو آمادگی  مورد استفاده قرار گیرد  که می تواند در فعالیت های روزمره  می شود  پرورش مهارت های انگیزشی مفید  

 (.2013، چس؛ 2014  9،بیرد و همکاران)را افزایش دهد 

در    ریچشمگ  شرفتیپ   همچنین محققان دریافتند که فراگیرانی که در خارج از برنامه ی مدرسه به یوگا و مراقبه می پردازند

 شود   یآنها در کالس م  یو ذهن آگاه یحس آگاه 

سازد،زیرا که ذهن آگاهب موجب   فراهم می  یمراقبه و تعامل ذهن ، بدن و انرژامکان تمرکز بر    پالویکر  یوگایبه عنوان مثال ،  

( که 2010 10،   لیف، و  ودز، گولد ، ر سیوتی، دار نبرگی)مندلسون ، گر  مغز )گابا( می شود. کیرینوبوتیسطح گاما آم شیافزا

 بخشد.  ی را ارتقا میختگی انگخود و  یخودآگاه

ینه  بهدر  ممکن است    وگا یدهد که    یو ورزش نشان م  وگایاثرات    سهی( ، مطالعات مربوط به مقا2009)  11مارد یطبق نظر س

  ن یباشد. عالوه بر ااندازه ورزش موثر باشد یا بهتر از ورزش به   ،کودکان و نوجوانان سالمتِبخشِ مرتبط با  جهیاقدامات نتسازی 

، و به زمان هایی  روزانه دارند ی بدن   تیفعالبطور وسیع کودکان و نوجوانان ا مفید واقع می شود زیر  ذهن آگاهی ن ی، استفاده از ا

 .نیاز دارند که جدا از فعالیت بدنی به تمرکز بپردازند

 ی ریگ جهیو نت  کاربرد
  کالس    افزایش سطح علمیدر  که     می تواند تمرکز فراگیران را افزایش دهداست که    ینوآورانه ا  یها  کیتکن  ذهن آگاهی شامل

همچنین به مربیان یاری میرساند که از موانع فرهنگی کالس عبور   به ذهن آگاهیمرتبط    قاتیگذارد. با توجه به تحق  یم  ریتأث

 کنند. 

کودکان و نوجوانان   ی و ثبات کلاحساسی  ، سالمت    یلیتحص  تیبهبود و حفظ موفق  یقابل قبول برا  ی روش  ذهن آگاهی  تمرینات

 شود. یمحسوب م

ذهن  در رابطه با  یاگرچه دانش فراوان در مورد میزان تحقیقاتی که در حوزه ی ذهن آگاهی صورت گرفته است نشان می دهد 

که یکی از دالیل آن لزوم    است  بسیار کم  یآموزش  یکاربردهادر    شیوه  نیمربوط به ا  یتجرب  قاتیوجود دارد، اما تحق  آگاهی 

 . کیفی بودن این تحقیقات است که کاربردهای کمی در آن را با چالش مواجه ساخته است 
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