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 Background and Purpose: Mindfulness-Based Cognitive Therapy is effective on a wide 

range of mental disorders such as panic and test anxiety.The purpose of this research is to 

investigate the effect of mindfulness-based cognitive therapy on panic and test anxiety of students 

with panic disorder in Kashan city.  

Method: The current research was a semi-experimental study with a pretest-posttest control group 

design. The statistical population includes all students suffering from panic disorder in Kashan city 

in 2021-22, from which 30 students were chosen through convenient sampling method and 

randomly placed in the experimental and control groups (each group included 15 people). 

Participants first completed Spielberger's test anxiety questionnaire and Gutenberg's panic 

questionnaire (1989) and were both subsequently reevaluated once the experimental group had 

gone through mindfulness-based cognitive therapy. Data was analyzed using SPSS26 and by 

covariance analysis method. 

Results: The results showed that, when the significance level is 0.05, a significant difference in the 

test anxiety and panic was reported between the two groups of participants in the research (P<0.05). 

Conclusion: Mindfulness-based cognitive therapy increases awareness towards physical and 

mental feelings and leads to trust and true acceptance of life events which reduces panic disorder. 
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Extended Abstract 
Introduction 

Panic disorder is a severe acute attack of anxiety accompanied by feelings of imminent death, the frequency of which 

varies from several attacks in one day to one per year (1). Panic disorder, a type of mental condition categorized under 

anxiety disorders, is characterized by a sudden panic attack and a fear of its recurrence. Anxiety affects panic disorder (2). 

Test anxiety is a state of general anxiety that results from the cognitive, physiological, and behavioral responses formed 

related to the fear of failure, meaning that test anxiety is an intense negative emotion accompanied by physiological, 

behavioral, and cognitive requirements and is experienced in evaluation situations. As a result, several cognitive and 

attention processes involved in the efficient performance of the task are interfered (3). 

Mindfulness-based therapies are highly effective for treatment due to the fact that they address both physical and mental 

dimensions of clinical disorders and physical diseases. During the last two decades, a large number of interventions and 

treatments have emerged based on mindfulness (7), among which are two methods called Mindfulness Based Stress 

Reduction and Mindfulness-Based Cognitive Therapy which emphasize sitting exercises, walking meditation, and some 

yoga exercises. Results of Khorrami et al.’s study (9) showed that mindfulness training reduces test anxiety and improves 

school attitude (7). Shahidi et al.'s findings (10) showed that mindfulness-based techniques reduce symptoms of test 

anxiety in the posttest stage. Baadi et al.'s findings (11) show that mindfulness-based cognitive therapy has a positive 

effect in reducing the severity of panic symptoms. Ninomiya et al. (12) showed that mindfulness-based cognitive therapy 

is indeed effective in patients with anxiety disorders in secondary care, mostly resistant to drug treatment. Liu et al. (13) 

studied mindfulness effects on a group of patients with complaints of anxiety and panic. The results showed that the post-

treatment changes in the follow-up period in the third month remained constant. According to the issues raised, the 

present research answers this question: Is mindfulness-based cognitive therapy training effective in reducing test anxiety 

and panic in students with panic disorder? 

Method  

A. Research plan and participants 

The current research is a semi-experimental study with a pretest-posttest control group design. The statistical population 

includes all students suffering from panic disorder in Kashan city in 2021-22, from which 30 students were chosen 

through convenient sampling method. These students had referred to private clinics of Kashan city and were diagnosed 

with panic disorder according to DSM-5 criteria and received medical treatment. They were randomly placed in the 

experimental and control groups (each group included 15 people). Entry criteria included the age range of 10-14 years, 

not participating in simultaneous treatment sessions, lack of severe mental illness, full consent to participate in the 

sessions, and lack of physical problems, whereas the exclusion criteria included missing out 2 or more than 2 sessions and 

an unwillingness to continue attending the sessions. 

B. Tools 

Spielberger Test Anxiety Inventory: This test initially includes 32 questions, 12 of which were removed by Spielberger 

due to similarity and comparative value. The remaining 20 questions were divided into two categories: 9 related to the 

stress or cognitive components and 11 related to the emotional or physical component. The scoring method is as such: one 

score is for too low, two for low, three for high, and a score of four for the very high option. Both physical and cognitive 

anxiety scores for each student is calculated along with the overall test anxiety score (14 and 15). In the research of 

Abolghasemi et al. (16), the reliability coefficient was reported 0.92 by internal consistency method, 0.92 by halving 

method, and 0.90 by retest method. 

Gutenberg’s Panic Questionnaire: This questionnaire was created by Gutenberg in 1989 to evaluate the beliefs that 

cause an increase in the probability of catastrophic reactions to physical and emotional experiences reported in panic 

disorder (17). It includes 42 statements and 4 subscales of anticipation anxiety, physical disaster, emotional disaster, and 

self-dissatisfaction (17). This questionnaire has a reliability of Cronbach's alpha of 0.95 (17). Psychometric features of 

this questionnaire in Iran include internal consistency reliability of 0.89 and Cronbach's alpha of subscales in the range of 

0.78 to 0.88 (18). 

Mindfulness-based Cognitive Therapy: Educational interventions were performed on the experimental group in the 

counseling service center in groups. The intervention program included 6 weekly sessions of 75 minutes according to the 

age of the subjects. Posttest was performed simultaneously in both groups using Spielberger's test anxiety and 

Gutenberg's panic questionnaire two weeks after the sessions. Intervention sessions were conducted with a co-therapist of 

the same gender as the subjects. 

85 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

http://jndd.ir/article-1-5-fa.html


Iranian Journal of  

Neurodevelopmental Disorders   

86 
 

                    Vol. 1, No. 1, Spring 2021 

Results 

In order to investigate the effect of mindfulness-based cognitive therapy on panic and test anxiety of students with panic 

disorder in Kashan city, multivariate covariance analysis was used. The assumptions of covariance analysis were 

confirmed. The first finding of the research showed that mindfulness-based therapy training effectively reduces students' 

test anxiety. According to the control of reducing anxiety in the pretest phase and the statistical report of Table (3), it was 

determined that there exists a significant difference in test anxiety between the participants of the two groups (considering 

the reported significance level) (P=0.000) and 54% of this difference is due to the effect of mindfulness-based cognitive 

therapy. The second finding of the research showed that mindfulness-based therapy is effective in reducing student’s 

panic. Due to the control of panic disorder in the pretest phase and the statistical report of Table (4), there was reported a 

statistically significant difference in panic (P=0.003) between the two groups of participants in the research (According to 

the reported significance level) and 33% of this difference is due to the effect of mindfulness-based cognitive therapy. 

 

Conclusion  

The first finding of the current research showed that mindfulness-based cognitive therapy training impressively reduces 

students' test anxiety. The results of this research are in agreement with the results of Ninomiya et al. (12), Morgan (19), 

Juan et al. (20), Champine et al. (21), and Marino et al. (22). Marino et al. (22) showed that mindfulness training is 

effective in reducing test anxiety and in improving school attitude. Mindfulness is a form of meditation focused on 

breathing which aims at increasing self-awareness and focuses on the present moment and on reducing anxiety. 

According to the results of the present research, it seems that mindfulness training, by encouraging students to repeatedly 

practice focused attention and deliberate awareness on the body and mind, relieves their anxiety, negative thoughts, and 

worries about performance on the test and also reduces its incidence, prevalence, and complications (23). The second 

finding of the present study showed that mindfulness-based cognitive therapy training reduces the panic of students. The 

results of this research are consistent with the results of Evans (24), Marchand (25), Sip et al. (26), and Burgess et al. (27).  

Mindfulness and its training cause moderation of emotions and increase awareness of mental and physical feelings and 

helps to clearly see and accept the true nature of emotions and physical phenomena. In other words, mindfulness-based 

cognitive therapy increases a person's attention and awareness towards physical and psychological feelings and leads to a 

feeling of trust in life and true acceptance of life events, which reduces panic disorder. 
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of the information. 

Sponsor: This study was conducted without a sponsor and at the personal expense of the authors. 

The role of each of the authors: The current research is taken from the bachelor's thesis of Feiz University, supervised 

by the honorable professor, Dr. Zeinab Gandomi. 

Conflict of interest: Conducting this research has not resulted in any conflict of interests for the authors and its results 

are completely clear and reported unbiasedly. The researchers declare that there was no conflict of interests in the 

implementation of this research. 

Acknowledgments: The collaboration and participation of all the students with panic disorder, their families, and the 

private clinics in Kashan city is highly appreciated. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

86 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

http://jndd.ir/article-1-5-fa.html


 

حولتصبیعهای ختاللاصلنامه ف   

87 
 

 1401، بهار 1، شماره. 1سال. 

 مقاله پژوهشی 

آموزان مبتال به اختالل پانیک شهرستان زدگی و اضطراب امتحان دانشآگاهی بر وحشتدرمانی مبتنی بر ذهنشناختتاثیر 

 کاشان

 2، زهرا مستوری*1زینب گندمی
 . دکتری روانشناسی عمومی، مشاور دانشگاه فیض کاشان، کاشان، ایران 1

 . کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه فیض کاشان، کاشان، ایران2

 مشخصات مقاله 
 

 چکیده 

 هادواژه یکل
 آگاهی، ذهن

 زدگی،وحشت
 امتحان،  اضطراب 
 پانیک  اختالل

 
 
 

 

 

 
 
 

 19/12/1400 دریافت شده: 

 21/01/1401 پذیرفته شده: 

 25/01/1401 منتشر شده: 

زدگی و اضطراب  آگاهی بر وحشتدرمانی مبتنی بر ذهنهدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر شناخت  زمینه و هدف: 

 شهرستان کاشان بود. آموزان مبتال به اختالل پانیک امتحان دانش

نوعنیمه  پژوهش  روش  روش: از  پژوهش  طرح  و  پژوهش    .بود  کنترل  گروه  با  آزمونپس  –آزمون پیش  آزمایشی  جامعه 

به اختالل پانیک شهرستان کاشان در سال  شامل کلیه دانش به  1400-1401آموزان مبتال  گیری در صورت نمونه بود که 
  کنترل   و  آزمایش  گروه  در  تصادفی  طوربه  و  زدگی انتخابوحشت  اختالل  به  مبتال  آموزاندانش   از  نفر  30  تعداد  دسترس

شامل   گروه  جایگزین  15)هر  پرسشنامهشرکت .  شدند  نفر(  ابتدا    پرسشنامه   اسپیلبرگر،  امتحان  اضطراب  کنندگان 
انجام1989)  زدگی گیرنبرگوحشت از  نمودند و پس  تکمیل  را  برای گروه ذهن  بر  درمانی مبتنیشناخت  آموزش   (  آگاهی 

تحلیل کواریانس    و به روش   spss26افزار  هابا استفاده از نرم آزمایش، مجددا هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفتند. داده
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

امتحان    اضطراب  در   شده  گزارش  معناداری  سطح به  توجه  با  پژوهش  در  کنندهشرکت  گروه  دو  بین داد  نشان  نتایج  ها:یافته 

 (. >05/0Pدارد ) وجود معنادار  /. تفاوت05در سطح  زدگیو وحشت

شناخت  گیری:نتیجه ذهنآموزش  بر  مبتنی  روانی  درمانی  و  جسمانی  احساسات  به  نسبت  را  فرد  آگاهی  و  توجه  آگاهی 

دنبال دارد و این امر باعث کاهش اختالل کند و احساس اعتماد در زندگی و پذیرش واقعی رخدادهای زندگی را بهبیشتر می
    .شودزدگی میوحشت
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 مقدمه 

 سهال، در مهورد یهک  تها  روز  یهک  در  حملهه  چند  از  هاآن  بروز  فراوانی  که  الوقوعقریب  مرگ  احساس  با  همراه  اضطراب  شدید  حاد  حمله  از  است  عبارت  پانیک  اختالل
 ههاآن مجهدد وقهوع از شهخ  ترس و بیمار به وحشت ناگهانیِ هجوم با  که  است  اضطرابی  اختالالت  گروه  از  روانی  وضعیت  نوعی  پانیک،  اختالل.  (1)  است  متفاوت
 شهناختی، ههای پاسه  از کهه اسهت عمهومی اضهطراب از حالتی امتحان . اضطراب(2)است  اضطراب دارد  تاثیر  پانیک  حمله  در  که  مواردی  از  . یکیشودمی  مشخ 

 و رفتهاری  فیزیولهوژیکی،  الزامهات  دارای  کهه  است  شدیدی  منفی  هیجان  امتحان  اضطراب  یعنی  است  یافته  تشکیل  شکست  از  ترس  به  مربوط  رفتاری  و  فیزیولوژیکی
 انجهام در کارآمهد و مهثثر عملکهرد در درگیر توجهی و  شناختی  فرایندهای  از  بسیاری  آن  تبع  به  کند ومی  تجربه  ارزیابی  هایموقعیت  در  را  آن  شخ   و  بوده  شناختی
 ههایاختالل ترینمتهداول از یکهی درصهد، 17 تها 5 مقهدار بهه شیوعی  با  اضطرابی  هایاختالل  که  دهدمی  نشان  گیرشناسیهمه  . مطالعات(3)  کندمی  تداخل  تکلیف
 معرض در را افراد و بوده پایدار  زمان  طول  در  هااختالل  این  این،  بر  . افزون(4)  شودمی  تجربه  مدرسه  سنین  کودکان  وسیلهبه  اغلب  و  بود  کودکی  دوره  در  پزشکیروان

کهرد.  اشهاره تهوانمی مهواد بهه وابستگی و افسردگی پایین، نفسعزت ضعیف، تحصیلی عملکرد به هاآن جمله از که  دهندمی  قرار  دیگر  هایزمینه  در  ورینارساکنش
 طهب در آگهاهیذهن بر درمانی مبتنیشناخت دیرباز از. زدگی استوحشت اختالل به مبتالیان در  استفاده  مورد  هایدرمان  از  یکی  آگاهیذهن  بر  درمانی مبتنیشناخت
 درمانی مبتنهیشناخت اثربخشی دلیل(. 5) است بوده توجه مورد اضطرابی و افسردگی اختالالت درمان برای غیردارویی درمان هایشیوه از یکی عنوانبه  شناسی،روان
 را  درمهان  پیشهگیرانه  جنبهه  مسهلله  این  که  شودمی  کنترل  هایمهارت  آموزش  و  تفکر  معیوب  الگوهای  تغییر  به  منجر  آگاهیذهن  آموزش  است که  این  آگاهیذهن  بر

 ههایاخهتالل  کهه  جها  آن  اسهت. از  شهده  تبدیل  روان  سالمت  جدی  مشکل  یک  به  کودکی  دوران  اضطراب  اکنونهم  که  دهدمی  نشان  مطالعات(.  6)  دهدمی  افزایش
 .(5)گیرد می قرار توجه مورد بالینگران سوی از ترکم رو،این از دارد، کودکان در پزشکیروان هایاختالل سایر با باالیی ابتالییهم اضطرابی
 ههایبیمهاری و بالینی اختالالت  برخی  درمان  برای  باالیی  اثربخشی  دارای  پردازدمی  ذهنی  و  جسمانی  بعد  هر دو  به  که  این  واسطهبه  آگاهیذهن  بر  مبتنی  هایدرمان

 کهاهش روش دو به توانمی جمله آن از که( 7) اندکرده ظهور اگاهیذهن بر مبتنی هایدرمان و مداخالت از زیادی تعداد اخیر دهه دو در. است شده گزارش  جسمانی
 تأکیهد  یوگها ههایتمهرین برخهی و زدن قهدم مراقبه نشستن، هایتمرین روی که نمود اشاره 2آگاهیذهن بر درمانی مبتنیشناخت و 1آگاهیذهن بر مبتنی اضطراب

 دوره  یهک  طهول  در  غیره  و  بدنی  هایاحساس  تنفس،  همچون  خاص  محرک  یک  روی  را  خود  توجه  فرد  در آن  که  متمرکز  توجه  تمرین  شامل  مداخالت  این.  کنندمی
 .(8)گیرند می بهره شناختی فنون و جسمی و ذهنی آرامبخش هایتکنیک از کار این برای کند ومی متمرکز خاص زمانی

های شههیدی و (. یافتهه7اسهت ) تأثیرگهذار مدرسهه به نگرش افزایشِ و امتحان اضطراب کاهشِ در آگاهیذهن آموزش که دادند نشان( 9) همکارانش و نتایج خرمی
های بهادی و یافتههاسهت.  شده آزمونپس مرحله در آموزاندانش امتحان اضطراب عالئم میزان کاهش موجب آگاهیذهن بر مبتنی فنون که داد نشان (10)  همکاران
 دارد.  مثبت تأثیر زدگیوحشت عالئم شدت کاهش در آگاهیذهن بر مبتنی شناختی درمان که داند نشان( 11) همکاران
 اتفها  بهه قریب اکثریت که ثانویه هایمراقبت در اضطرابی اختالالت به مبتال بیماران در آگاهیذهن بر مبتنی شناختی نشان دادند که درمان (12)همکاران   و  نینومیا
 و اضهطرابی ههایشهکایت بهه مبهتال بیماران از گروهی روی را آگاهیذهن ایمطالعه در( 13)است. لیو و همکاران  موثر هستند، مقاوم دارویی درمان  برابر  در  بیماران
مباحهث   بهه  توجهه  بهابود.    مانده  باقی  ثابت  صورتبه  نیز  ماه سوم  در  پیگیری  دوره  در  درمان  از  پس  شده  ایجاد  تغییرات  که  داد  نشان  گرفتند. نتایج  کاربه  زدگیوحشت

زدگی وحشهت و امتحهان اضهطراب کهاهش بهر آگهاهیذههن بر درمانی مبتنیشناخت آموزش  آیا  که  است  سوال  این  به  پاسخگویی  پی  در  حاضر  مطرح شده، پژوهش
 دارد؟ تاثیر پانیک اختالل به مبتال دانشجویان

 

  روش

 کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت
دارای  آموزاندانششامل کلیه  پژوهش نیا ی. جامعه آماربود  کنترل  گروه  با  آزمونپس  –آزمون  شیاز نوع پو طرح پژوهش    یشیآزماحاضر از نوع نیمه  پژوهشروش  

-شهر کاشان که توسط روان یخصوص یهاکینیکننده به کلمراجعهآموز دانش 30ها بود.  از بین آن 1400-1401زدگی شهر کاشان در سال تحصیلی اختالل وحشت
، قرار گرفتهه بودنهد ییکرده و تحت درمان دارو افتیزدگی دراختالل وحشت  یتشخ  3های روانیویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللپزشک براساس  

سهال،  10-14های ورود شامل دامنهه سهنی مالک شدند. نیگزیجا نفر( 15)هر گروه شامل   و کنترل  شیزماآدر گروه    یطور تصادفبهصورت در دسترس انتخاب و  به

 
1. Mindfulness Based Stress Reduction 
2. Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
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ههای خهرو  اری شدید روانی، رضایت آگاهانه برای شرکت در جلسات، نداشتن مشهکل جسهمانی و مالکطور همزمان، نداشتن بیمعدم شرکت در جلسات درمانی به 
  .نداشتن تمایل به ادامه حضور در جلسات بود جلسه در جلسات،  2شامل غیبت دو یا بیشتر از 

 ب( ابزار

 20و  دیهحهذف گرد لبرگریارزش بودن توسهط اسهپسوال آن به علت تشابه و کم 12بود که   یسوال  32آزمون در ابتدا    نیا  :1لبرگریآزمون اضطراب امتحان اسپ

کهل، مثلفهه  ییایهپا بیشهده اسهت. ضهر میتقس یجسم ای یجانیسوال مربوط به جزء ه 11و   یشناخت ای یسوال مربوط به جزء نگران 9مانده به دو دسته یسوال باق
صورت است که نمهره  نیبد یدهازیامت وهیش. (13آزمون گزارش شده است )  یدرون  یمحاسبه همسان  قیاز طر  90/0و    86/0،  94/0  بیبه ترت  یجانیو مثلفه ه  یننگرا
 یدر نظر گرفته شده است. هر دو نمره اضطراب جسم ادیز یلیخ نهیگز یبرا چهارنمره  اد،یز نهیگز  یکم، نمره سه برا  نهیگز  یکم، نمره دو برا  یلیخ  نهیگز  یبرا  کی

بهه روش  ییایهپا بی( ضهر16)و همکهاران  ی(. در پژوهش ابوالقاسهم15 و 14) ددگریدر اضطراب امتحان محاسبه م یآموز همرا با نمره کلهر دانش  یبرا  یو شناخت
 .بخش گزارش شده استتیرضا ومناسب آزمون  نیا 90/0 ییو بازآزما 92/0 یسازمهی، دون92/0 یدرون یهمسان

 زیهآمفاجعهه یههااحتمال واکهنش شیکه موجب افزا  ییباورها  یابیارز  یبرا  1989در سال    رنبرگیپرسشنامه توسط گ  نیا  :2رنبرگیزدگی گپرسشنامه وحشت

 ،یاضطراب انتظار، فاجعهه بهدن اسیمقریز 4عبارت و  42 یپرسشنامه دارا نی(. ا17) شده است هیشود ته یزدگی مدر اختالل وحشت یجانیو ه ینسبت به تجارب بدن
 ایرانپرسشنامه در    نیا  یسنجروان  یهایژگی(. و17)  باشدیم  95/0کرونباخ    یلفای پایایی به روش آپرسشنامه دارا  نی(. ا17)  از خود است  یتینارضاو    یجانیفاجعه ه
 .(18)د باشیم 88/0/ تا 78ها در محدوده اسیمقریکرونباخ ز یلفاآو  89/0 یثبات درون  ییایپا شامل

. برنامهه مداخلهه شهدانجهام  یبه شکل گروه یادر مرکز خدمات مشاوره یشیگروه آزما یرو یمداخالت آموزش آگاهی:درمانی مبتنی بر ذهنآموزش شناخت

زدگی زمهون وحشهتآو  لبرگریآزمون اضهطراب امتحهان اسهپ لهیوسهآزمون ب. پسبود یصورت جلسات هفتگهها بمتناسب با سن آزمودنی  یاقهیدق  75جلسه    6شامل  
آموزش  ها اجرا شد.درمانگر همجنس با آزمودنینفر کمک  کیبا    یاجلسات مداخله  .دیطور همزمان در هر دو گروه اجرا گرداتمام جلسات به  زدو هفته پس ا  رنبرگیگ

حواس پنجگانه شهامل  یهانیتنفس، راه رفتن و تمر یرو یآگاهشد. آموزش ذهنو ادراکات انجام  یبدن یهااحساس یبا آموزش متمرکز کردن توجه رو  یآگاهذهن
مربهوط تمرکهز دارد.  یههانی( و تمردیه)حرکت، مزه، بهو، طعهم، لمهس و د طهیح کی ی. هر جلسه آموزش رواستو المسه متمرکز   یینایب  ،ییشنوا  ،ییایبو  ،ییچشا
هها د. آزمودنیهدیها نشان مروزانه را به آن  یدر زندگ  یآگاهبالقوه ذهن  یهایو سودمند  دیو فوا  کندیآشنا م  یآگاهها را با مفهوم ذهنساده، آزمودنی  یحس  ناتیتمر
 نیتجربهه و تمهر قیاز طر  یریادگی  ادیدر خانه انجام دهند و در طول جلسه به نقش ز  یخانگ  یهفتگ  یهانیرا در جلسات و تمر  یاختصاص  ناتیشوند تمرمی  قیتشو

 یکهه در طه یآگهاهبر ذهن یفنون مبتن نیترعمده. شودیم دیقضاوت تأک  ای  یزنبرچسب  یجاهب  فیتوص  دهیشود و به فایم  دیتأک  یاطالعات نظر  یریادگینسبت به  
 یگاهآذهن اء؛یصداها و اش از تنفس، بدن/ یآگاهبدن؛ ذهن  یوارس  نیتمر  ؛یبدن  یهااز احساس  یآگاهاز: ذهن  ندد عبارتوشمیها آموزش داده  شش جلسه به آزمودنی

)تمرکهز بهر افکهار،   یروانه  یدادهایهاز رو  یآگهاههنذ  ؛یاقهیپنج دق  "دنیشن"  ای  "کردن  نگاه"  یهانیروزمره؛ تمر  تیاز فعال  یآگاهکشمش(؛ ذهن  نیاز خوردن )تمر
 میارتبهاط خلهق، افکهار و نگهرش؛ تقهو  نی(؛ تمرابانیافکار و احساسات )راه رفتن در خ  نیمراقبه نشسته و راه رفتن؛ تمر  ؛یدگیکش  یوگای(؛  یذهن  ریها و تصاوجانیه
 .(19) رهیفهرست لذت و تسلط و غ تیو خلق؛ فعال تیفعال نیکشف ارتباط ب نیتمر ند؛یو ناخوشا ندیخوشا  یدادهایرو
 

 ها یافته

 آزمون ارائه شده است. آزمون و پس (، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش2در جدول شماره )
 کننده در پژوهش شرکت  یآزمون گروه هاآزمون و پس  شی پ اری و انحراف مع نیانگیم :1جدول

 وضعیت ها مقیاس

 کنترل ایروبیک پیالتس 

انحراف  
 معیار 

 میانگین 
انحراف  
 معیار 

 میانگین 
انحراف  
 معیار 

 میانگین 

 زدگی اختالل وحشت
 52/50 55/4 16/52 88/4 55/50 68/3 پیش آزمون 

 51/50 70/4 13/48 19/4 87/48 34/3 پس آزمون 

 آموزان اضطراب دانش
 11/92 37/7 43/122 34/12 28/120 83/7 پیش آزمون 

 74/51 19/4 26/68 11/6 66/70 92/4 پس آزمون 

 
1. Spielberger Test Anxiety Inventory 
2. Gutenberg Panic Questionnaire 
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زدگی اختالل وحشت زانیم نیآزمون مربوط به گروه کنترل بوده است. کمترشیآموزان در پاضطراب دانش ازیامت زانیم نیکمتر (1شماره )با توجه به اطالعات جدول  
 گزارش شده است. آزمون مربوط به گروه کنترل در پس

از تحلیل   آموزان مبتال به اختالل پانیک شهرستان کاشانزدگی و اضطراب امتحان دانشآگاهی بر وحشت درمانی مبتنی بر ذهنشناخت  ریتأثمنظور بررسی به
 ( ذکر شده است. 4( و )3کوواریانس در جداول شماره )های تحلیل کواریانس مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد. بررسی مفروضه

مثثر است. نتایج مربوط به تحلیل کوریانس این یافته در    آموزان آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانشدرمان مبتنی بر ذهن  یافته اول پژوهش نشان داد آموزش 
 ( ارائه شده است. 3جدول شماره )

 
 آموزانآگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانشدرمانی مبتنی بر ذهن نتایج تحلیل کوواریانس اثر آموزش شناخت  -3جدول 

 منبع 
مجموع  
 مجذورات 

 توان ضریب اتا  سطح معناداری  F مربع میانگین  درجه آزادی 

 00/1 86/0 000/0 42/163 38/77 3 38/37 اضطراب امتحان 

 91/0 54/0 000/0 32/14 41/33 2 83/56 گروه

     30/2 26 40/60 خطا 

 
کننده در پژوهش با توجه به سطح معناداری گزارش  (، مشخ  شد بین دو گروه شرکت3آزمون و گزارش آماری جدول )با توجه به کنترل کاهش اضطراب در پیش

 آگاهی است.درمانی مبتنی بر ذهن درصد این تفاوت ناشی از اثر آموزش شناخت 54( و P= 000/0شده در اضطراب امتحان تفاوت معنادار وجود دارد )
مثثر است. نتایج مربوط به تحلیل کوریانس این یافته در جدول    موزانآزدگی دانشآگاهی بر کاهش وحشتدرمان مبتنی بر ذهن  یافته دوم پژوهش نشان داد آموزش

 ( ارائه شده است. 3شماره )
 

 آموزان زدگی دانشآگاهی بر کاهش اختالل وحشت درمانی مبتنی بر ذهن. نتایج تحلیل کوواریانس اثر آموزش شناخت 4جدول شماره  

 توان ضریب اتا  معناداری سطح  F مربع میانگین  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع 

 71/0 11/0 08/0 12/3 20/78 3 20/78 زدگیوحشت

 31/0 33/0 003/0 5/7 47/11 2 95/2 گروه

     04/24 26 18/5 خطا 

 
کننده در پهژوهش بها توجهه بهه سهطح معنهاداری (، مشخ  شد بین دو گروه شرکت4آزمون و گزارش آماری جدول )زدگی در پیشبا توجه به کنترل اختالل وحشت

 .آگاهی بوده استدرمانی مبتنی بر ذهندرصد این تفاوت ناشی از اثر آموزش شناخت 33( و  P= 003/0زدگی تفاوت آماری معنادار وجود دارد )گزارش شده در وحشت
 

 گیری  نتیجهبحث و 

آموزان تأثیرگذار است. نتایج تحقیق حاضهر بها نتهایج آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانشدرمانی مبتنی بر ذهنشناختیافته اول پژوهش حاضر نشان داد آموزش  
 دننشان داد (22)، همخوان است. مارینو و همکارانش (22)و مارینو و همکاران  (21)، چامپین و همکاران (20)، ژوان و همکاران (19)، مورگان (12)نینومیا و همکاران 
 افهزایش آن ههدف که است تنفس بر متمرکز مراقبه نوعی آگاهیذهن. آگاهی در کاهشِ اضطراب امتحان و افزایشِ نگرش به مدرسه تأثیرگذار استکه آموزش ذهن

آموزان به تمرین مکرر ترغیب دانشآگاهی با رسد آموزش مبتنی بر ذهننظر میبا توجه به نتایج تحقیق حاضر به  .است اضطراب کاهش و فعلی لحظه  و خود از آگاهی
کنهد آموزان اضطرابی را از اشغال ذهنی با افکار منفی و نگرانی در مورد عملکرد در مورد امتحان رها میتوجه متمرکز و آگاهی قصدمندانه بر روی جسم و ذهن، دانش

باشهد و تجهیهز هی راهبهردی مهوثر و پیشهگیرانه در کهاهش اضهطراب امتحهان مهیآگادرمانی مبتنی بر ذهن. آموزش شناخت(23)کند ها را آزاد و آرام میو ذهن آن
شهود کند که اضطراب خود را در موقعیت امتحان کاهش دهند و همچنین موجب کاهش بروز، شیوع و عهوارض آن مهیها را قادر میها آنآموزان به این مهارتدانش

(23) . 
آموزان تأثیرگذار است نتایج تحقیق حاضر با نتایج اوانهس زدگی دانشآگاهی بر کاهش وحشتدرمانی مبتنی بر ذهنیافته دوم پژوهش حاضر نشان داد آموزش شناخت

 ، همخوان است. (27)، بورگس و همکاران (26)، سیپ و همکاران (25)، مارچاند (24)
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آمهوزان و اثهرات منفهی آن بهر یوع باالی اضطراب امتحهان در بهین دانشنکته کاربردی و مهم که از این تحقیق حاصل شد توجه به این نکته است که با توجه به ش 
 نتایج(. 28)گرفتند  کاربه زدگیوحشت و اضطرابی هایشکایت به مبتال بیماران از گروهی روی را آگاهیذهن ایمطالعه های باال، درعملکرد تحصیلی و تحمیل هزینه

آگهاهی اخهتالل درمانی مبتنهی بهر ذهنآموزش شناخت .بود مانده  باقی  ثابت  صورتبه  نیز  ماه سوم  در  پیگیری  دوره  در  درمان  از  پس  شده  ایجاد  تغییرات  که  داد  نشان
زدگی را بهه حهداقل برسهانند و از های منفی ناشهی از وحشهتسازی با هیجانتوانند فنون مواجههآموزان میرساند و به موجب آن دانشزدگی را به حداقل میوحشت

سازی ترین عامل ماندگاری این اختالل است، لذا فراهم کردن بهترین شرایط برای مواجهههایش اساسیآموز با وحشتجایی که اجتناب تجربی و مواجه نشدن دانشآن
 .(29)زدگی ایجاد کند تواند تحولی در درمان اختالل وحشتکامل می

هها آگاهی سطح عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی آندرمانی مبتنی بر ذهندر جلسان گروهی آموزش شناختها  آموزان و شرکت دادن آنتوان با شناسایی این دانش
شود و به واضح دیدن و پذیرش هیجانهات آگاهی و آموزش آن باعث تعدیل احساسات و افزایش آگاهی نسبت به احساسات روانی و جسمانی میرا بهبود بخشید. ذهن

آگاهی توجه و آگاهی فرد را نسبت بهه احساسهات درمانی مبتنی بر ذهنعبارت دیگر آموزش شناختکند. بهافتند کمک مینه که اتفا  میگوو پدیدهای فیزیکی همان
 شود.میزدگی دنبال دارد و این امر باعث کاهش اختالل وحشتکند و احساس اعتماد در زندگی و پذیرش واقعی رخدادهای زندگی را بهجسمانی و روانی بیشتر می

شناسی هستند و با این کودکان ارتبهاط مسهتقیم که پژوهشگران استاد و دانشجوی روانبرای اجرای این مطالعه با توجه به این  از اصول اخالق پژوهش:  یرویپ

 آمده با حفظ حریم شخصی و محرمانه ماندن اطالعات صورت گرفت. دستبههای  داشتند داده

 بدون حامی مالی و با هزینه شخصی نویسندگان انجام شده است.این مطالعه  :یمال یحام 

نامه کارشناسی دانشگاه فیض است که تحت نظر اساتید بزرگوار خانم زینب گندمی صهورت گرفتهه پژوهش حاضر برگرفته از پایان  :سندگانیاز نو  کیهر    نقش

 است.

دنبال نداشته است و نتایج آن کامالً شفاف و بهدون سهوگیری گهزارش شهده اسهت. افعی را بهتعارض من  گونهچیهانجام این پژوهش برای نویسندگان    منافع:  تضاد

 تضاد منافعی وجود نداشته است. گونهچیهدر اجرای این پژوهش  کنندیمپژوهشگران اعالم 

های خصوصی شهر کاشهان  کهه در انجهام ایهن ها و همچنین کلینیکهای آنآموزان دارای اختالل پانیک و خانوادهبدین وسیله از تمامی دانش  :یو قدردان  تشکر

 .شودیمپزوهش ما را یاری کردند تشکر و قدردانی 
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