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 آموزان با اختالل در یادگیری حساب بخشی و پیشرفت تحصیلی دانش آگاهی بر خودنظم اثربخشی آموزش ذهن
 

 4، کامبیز کامکاری3، غالمعلی افروز2علی اکبر ارجمندنیا، 1مریم اکبری
 

 چكيده

پژوهش حاضر، بررسی . هدف از انجام یادگیري هستند اختالالت کودکان داراي ،شوند نام می ترین گروه کودکان استثنایی که در مدارس استثنایی ثبت بزرگ :زمینه و هدف

 .آموزان با اختالل در یادگیري حساب بود بخشی دانش آگاهی بر خودنظم اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن

آموزان پسر پایه چهارم  آزمون، همراه با گروه شاهد انجام شد. جامعه آماري تحقیق شامل دانش پس -آزمون این مطالعه به روش نیمه تجربی و بر اساس طرح پیش ها: روشمواد و 

 کردند.  یادگیري شهر سنندج خدمات ویژه دریافت میبخشی اختالالت  بود که در مراکز توان 1392-93و پنجم مقطع ابتدایی با اختالل در یادگیري حساب در سال تحصیلی 

جلسه برنامه آموزش  10نفره آزمایش و شاهد قرار گرفتند. براي گروه آزمایش،  15در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه  گیري به شیوه نمونه آموز دانش 30

نامه  بخشی قرار گرفتند. قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشی، براي هر دو گروه پرسش هاي معمول مراکز توان وزشآگاهی کودکان اجرا گردید، اما گروه شاهد تنها تحت آم ذهن

ها از  و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته اجرا گردید. براي براي تجزیه و تحلیل داده (SRQ-A یا Self-Regulation Questionnaire Academic)بخشی تحصیلی  خودنظم

 .آزمون تحلیل کواریانس چند متغیري استفاده شد

 .(P < 050/0بخشی و پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید ) داري در خودنظم آزمون، افزایش معنی پس از تعدیل نمرات پیش ها: یافته

(، CBTیا  Cognitive behavioral therapyرفتاري ) -هاي آموزشی مبتنی بر درمان شناختی اند برنامه هایی است که نشان داده نتایج مطالعه حاضر تأییدي بر پژوهش گیري: نتیجه

 .آموزان با اختالل یادگیري تأثیر دارند شناختی و تحصیلی دانش بر کاهش مشکالت روان

 بخشی، پیشرفت تحصیلی، اختالل در یادگیري حساب آگاهی، خودنظم ذهن هاي کلیدي: واژه

 

آموزان با اختالل در  بخشی و پیشرفت تحصیلی دانش آگاهی بر خودنظم اثربخشی آموزش ذهن .اکبری مریم، ارجمندنیا علی اکبر، افروز غالمعلی، کامکاری کامبیز ارجاع:

 518-525(: 4) 15؛ 1396 مجله تحقیقات علوم رفتاری. یادگیری حساب

 7/8/1396 پذیرش مقاله: 3/6/1396 مقاله: دریافت

 

 مقدمه
(، اصطالحی کلی است و به گرروه  Learning disordersیادگیری ) اختالالت

شود که به شکل مشکالت عمده در فراگیری  نامتجانسی از اختالالت اطالق می
های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدالل  و به کارگیری توانایی

ترین اختالالت این حروزه،   (. یکی از اصلی1شود ) یا محاسبات ریاضی آشکار می
باشرد کره دامنره شریو  آن برر       ( میDyscalculiaاختالل در یادگیری حساب )

 (. 2باشررد ) درصررد در نوسرران مرری 1-11اسررام مطااعررات انجررام شررده، بررین  
 بررررر اسررررام راهنمررررای تشایترررری وآمرررراری اخررررتالالت روانرررری     

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders   یرا
DSMهرای اسرتاندارد    (، در اختالل یادگیری حساب، باید عملکرد فرد در آزمون

هرای   ترر از سرن تقرویمی و توانرایی     ای پرایین  شده ریاضی به طور قابل مالحظه
ر باشد. همچنین، این اختالل باید به طور جدی برای پیشررفت  هوشی مورد انتظا

تحتیلی یا زندگی روزمره مشکل ایجاد کند. عالوه بر این، اختالل حساب نبایرد  
به علت نقایص بینایی، جسمی، هیجانی و شرایط نامناسب محیطی، فرهنگی یرا  

 .(3آموزشگاهی باشد )
پیشررفت تحتریلی   بر اسام نظر متاتتان، دو عامرل اصرلی در ضرع     

ها از راهبردهرای شرناختی و    آموزان با اختالل در یادگیری، آگاهی پایین آن دانش
(. اگرچرره 4باشررد ) و فراشررناختی مرری  (Self-regulationباشرری ) خررودنظم

؛ برا ایرن   گراارد  های تحتیلی تأثیر مری  اختالالت یادگیری در درجه اول بر حوزه
هرای   ای مشرکالتی در زمینره مهرارت   وجود، کودکان با اخرتالالت یرادگیری دار  

یکری از متيیرهرایی کره    (. 5باشرند )  شناختی مری  های روان اجتماعی و ناهنجاری
، ر آن مشررکل دارنررد یررادگیری د اخررتالالتکودکرران و نوجوانرران مبررتال برره   

کراربرد  »عبارت از  باشی خودنظم، Banduraمطابق نظر  .استباشی  نظمخود
از نظرر   .باشد می «خودهدایتی، خودکنترای و خودماتاریهای  ها و قابلیت توانایی

 مقاله پژوهشی
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هرا   مدی در فعاایتاذکر شده تحت تأثیر باور افراد درباره خودکار های قابلیت ،وی
هرای روانری در    به عنوان کوشرش  باشی . خودنظم(6)و رفتارهای ماتل  است 

 دسرتیابی بره اهرداا براالتر     کنترل وضعیت درونی، فرایندها و کارکردهرا جهرت  
در یرادگیری   باشی خودنظم Zimmerman ،به طور کلی( 7) تعری  شده است

، شرناختی و فراشرناختی(   از نظر رفتاری، انگیزشی) را به مشارکت فعال یادگیرنده
 .(8) اسرت  ینرد اطرالق نمروده   افر این یند یادگیری به منظور بیشینه کردنادر فر

به استفاده بهینه از منابع گوناگون که یادگیری را بیشینه  یرفتار خودنظم باشی
انگیزشری بره کراربرد فعرال راهبردهرای       باشی خودنظم .شود می سازد، گفته می

سازد و تررم و اضرطراب را    بیشینه می د که یادگیری راگرد انگیزشی اطالق می
کره  ) راهبردهای شناختی شناختی به کاربرد فعال باشی خودنظم .دهد کاهش می

 بره کراربرد  باشری فراشرناختی    خودنظمشود و  مربوط می (خاص تکاای  هستند
اطرالق   (که راهبردهای نظارتی و مدیریتی هسرتند ) فعال راهبردهای فراشناختی

به عنوان  باشی خودنظمنحوه مدیریت  .سازند را بیشینه می شود که یادگیری می
و بزرگسراالن نقرش    کودکران، نوجوانران   یك عامل کلیدی در موفقیت تحتیلی

باشری تحتریلی    خودنظم ،Zimmerman و Schunk نظر ر اسامب (.9) دارد
ریزی، حضور و تمرکز حوام در هنگرام آمروزش،    هایی مانند برنامه شامل فعاایت

مرور و رمزگردانری اطالعرات، سرازماندهی و اسرتفاده از منرابع اجتمراعی مر ثر        
آمروزان دارای   سرت کره دانرش   ا از آن حراکی  هرا  پرووهش  جنترای (. 10) باشد می

ترری نسربت بره     پرایین  باشری  خرودنظم داری  یبه طور معن ،یادگیری اختالالت
 (.11-13) آموزان عادی دارند دانش

هایی کره در زمینره مداخلره کودکران برا اخرتالالت یرادگیری         بیشتر تالش
انرد و کمترر بره     صورت گرفته است، بر روی مشرکالت یرادگیری تمرکرز داشرته    

ترازگی   هایی که به ها پرداخته شده است. یکی از زمینه شناختی آن انمشکالت رو
کار شناختی و اجتماعی افراد با اختالالت گوناگون به  برای کاهش مشکالت روان

باشرد.   ( میMindfulnessآگاهی ) های مبتنی بر ذهن شود، استفاده از برنامه گرفته می
شرناختی   در درمران مشرکالت روان  آگاهی، صالحیت خرود را   مداخالت مبتنی بر ذهن

(، 16، 17(، سرو  متررا مرواد )   15( مانند پیشرگیری از عرود افسرردگی )   14ماتل  )
( و اخرتالل نقرص   18شناختی و فیزیکی منفی در برابر استرم ) های روان کاهش پاسخ

 (ADHDیرا   Attention deficit hyperactivity disorderفعاای ) بیش /توجه
ای  شریوه  بره  حرال  زمران  به کردن توجه معنی به آگاهی . ذهناند ( نشان داده19)

 هرر  برا  احظه در بودن یعنی آگاهی است. ذهن قضاوت از خاای و هدفمند خاص،
 افترد؛  مری  اتفاق آنچه درباره اظهار نظر بدون و بدون قضاوت هست، اکنون آنچه
 تمرینرات  از آگراهی  (. اسام ذهرن 20توضیح ) بدون محض واقعیت تجربه یعنی
 هوشرمندانه  و پیگیر آگاهی و توجه ظرفیت است که شده گرفته بوداییسم مراقبه
 آگراهی،  ذهرن  و مراقبره  هرای  تمررین  دهد. می است( افزایش فکر از فراتر )که را

 .شررود مرری بیمرراران در خررود پررایرش و خودآگرراهی افررزایش توانررایی برره منجرر 
 ماتلر   و فنون ها روش آن انجام در اگرچه نیست، فن یا روش آگاهی یك ذهن
یرا  « برودن »به عنوان یك شیوه  توان می را آگاهی ذهن .است رفته کار به زیادی

توصی  کرد که مستلزم درک کردن احساسرات شاتری   « فهمیدن»یك شیوه 
 کرردن  متمرکرز  بررای  فراشرناختی ویروه   و شرناختی  رفتاری، ( و راهبردهای21)

 (.15است ) توجه فرایند
آگاهی مبتنری برر    که با هدا تأثیر آموزش ذهن Haydickyنتایج تحقیق 

های  نمود و مهارت نمود و برون هنرهای رزمی بر عملکرد اجرایی، رفتارهای درون
اجتماعی بر روی نوجوانان پسر با اختالالت یادگیری انجرام شرد، نشران داد کره     

 آموزان گروه شراهد، در رفتارهرای   آموزان گروه آزمایش در مقایسه با دانش دانش
ارتباطی، عملکررد اجرایری و حرل مسرأاه پیشررفت زیرادی داشرتند. همچنرین،         

آموزان با اضرطراب   آموزان با اضطراب باال در گروه آزمایش نسبت به دانش دانش
باال در گروه شاهد، کاهش چشمگیری در میزان اضرطراب از خرود نشران دادنرد     

و همکاران با هدا بررسی این س ال که آیا آمروزش   Milligan(. پووهش 22)
آمروزان   باشی و سربك اسرناد دانرش    آگاهی تأثیری بر خودآگاهی، خودنظم ذهن

به ایرن نتیجره رسریدند کره     ها  دارای اختالالت یادگیری دارد، صورت گرفت. آن
آگاهی تأثیر مثبتی بر خودآگاهی و خودتنظیمی ایرن افرراد دارد و در    آموزش ذهن

ها رضرایت براالیی از سرودمند برودن ایرن       آموزان و هم واادین آن هم دانشکل 
 (.  23برنامه داشتند )

توجه به جمعیت باالی کودکران مبرتال بره اخرتالل یرادگیری حسراب و       با 
ها در کنار مشکالت تحتیلی، مطااعه  شناختی آن اهمیت توجه به مشکالت روان

آگرراهی بررر  مبتنرری برر ذهررن  ای حاضرر بررا هرردا بررسرری ترأثیر برنامرره مداخلرره  
آموزان دارای اختالل یادگیری حسراب   باشی و پیشرفت تحتیلی دانش خودنظم
 .انجام شد
 

 ها مواد و روش
این تحقیق از احاظ هردا، کراربردی و از احراظ اجررا، نیمره تجربری برا طرر          

آزمون و همراه با گروه شاهد بود. جامعه آماری پووهش شرامل   پس -آزمون پیش

آموزان پسر با اخرتالل در یرادگیری حسراب در پایره چهرارم و پرنجم        دانشکلیه 

بود که از خدمات مراکرز   1392-93مقطع ابتدایی شهر سنندج در سال تحتیلی 

نفر در نظر گرفته  30بردند. حجم نمونه،  باشی اختالالت یادگیری بهره می توان

ت تترادفی در  گیری در دسترم انتااب شدند و به صرور  شد که به روش نمونه

نفره آزمایش و شاهد قرار گرفتنرد. الزم بره ذکرر اسرت کره جهرت        15دو گروه 

و آزمرون ریاضری    Wechslerتشایص اختالل این کودکران، آزمرون هوشری    

KeyMath    بهرر مشرکلی    هرا در نمرره هروش    اجرا شد. هری  کردام از آزمرودنی

ترر   معیار پاییننداشتند، اما در آزمون تشایتی ریاضی حداقل یك و نیم انحراا 

  از میانگین جامعه بودند.

معیارهای ورود به پووهش شامل پسر بودن، داشرتن اخرتالل در یرادگیری    

حساب، نداشتن اختالالت رفتاری و تحتیل در پایه چهارم یا پرنجم برود. عردم    

های  شرکت منظم در جلسات و انجام ندادن تمرینات خانگی نیز به عنوان مالک

آگراهی ارایره    شد. برای گروه آزمایش، برنامه آموزشی ذهرن  خروج در نظر گرفته

ویوه کودکان طراحی شده است و  Fodorو  Hookerگردید. این برنامه توسط 

باشی، پایش بدن، آمروزش ترنفس و فنرون     های آرام در واقع، ترکیبی از تکنیك

آگاهی از محیط، آگاهی از بدن و »و شامل سه باش  باشد میشناختی  -رفتاری

یك برار   ای ای، هفته دقیقه 90جلسه  10. در کل، (24) است« آگاهی راقبه ذهنم

ارایه شرده   1آگاهی در جدول  برای گروه آزمایش اجرا گردید. خالصه برنامه ذهن

هرا   آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. داده است.در نهایت، پس از اتمام دوره، پس

حراا معیرار( و آمرار اسرتنباطی )تحلیرل     با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و ان

  23نسررررراه  SPSSافرررررزار  کواریرررررانس چنرررررد متيیرررررره( در نررررررم 

(version 23, IBM Corporation, Armonk, NY   مرورد تجزیره و )

 .تحلیل قرار گرفت

 ابزارهای پووهش در ادامه به تفتیل آمده است.
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  و پیشرفت تحصیلی بخشیآگاهی بر خودنظماثر ذهن

 1396/  4/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  520

 آگاهی کودکان . خالصه برنامه آموزشی ذهن1جدول 
 آزمون آگاهی، اجرای پیش معارفه، آشنا کردن واادین با روش آموزشی مبتی بر ذهنجلسه اول: 

 جلسه دوم: آگاهی از محیط
 ها به جزییات اشیا هدا: افزایش دقت و تمرکز و توجه آزمودنی

 تمرین: آگاهی از یك شی 
 جلسه سوم: آگاهی از محیط

 شاتی خود در محیطها به قسمت تجربه  هدا: هدایت آگاهی و توجه آزمودنی
 تمرین: آگاهی از خویشتن در محیط اطراا

 جلسه چهارم: آگاهی از بدن
 هدا: افزایش دقت و توجه و تمرکز بر بدن
 تمرین: توجه به حوام، مراقبه کشمش

 جلسه پنجم: آگاهی از بدن
 هدا: افزایش دقت و توجه و تمرکز بر بدن

 تمرین: آگاهی از حرکت
 از بدن جلسه ششم: آگاهی

 هدا: افزایش دقت و توجه و تمرکز بر بدن
 بر روی تنفس آگاهی تمرین: ذهن

 آگاهی جلسه هفتم: مراقبه ذهن
 هدا: آگاهی از تأثیر افکار بر احساسات و اعمال

 تمرین: توجه به فرایند تفکر
 «آگاهی مراقبه ذهن»جلسه هشتم: اجرای مرحله سوم 

 ها بدون قضاوت کردن آنهدا: مشاهده افکار و رهاسازی 
 آگاهی روی حباب تمرین: ذهن

 «آگاهی مراقبه ذهن»جلسه نهم: اجرای مرحله سوم 
 هدا: تشویق آزمودنی به خالقیت و خیال پردازی

 آگاهی تجسم فکری تمرین: ذهن
 آزمون ها، پس ها برای ادامه دادن به تمرین جلسه دهم: توجیه آزمودنی

 

این مقیرام بررای سرنجش بهرره هوشری       :Wechslerآزمون هوشی 

 گردد. آزمون ماکور در ایرران  آموزان دارای اختالل در یادگیری استفاده می دانش
سرازی و ضرریب    توسط شهیم هنجاریرابی شرد و پایرایی آن بره شریوه دو نیمره      

Cronbachs alpha  79/0و ضررریب روایرری آن   83/0و  93/0برره ترتیررب 
 (.25گزارش گردید )

جهرت تشرایص    فراوانی این آزمون کاربرد :KeyMathآزمون ریاضی 

 شرامل  ترواای  و محتوا احاظ از و دارد با اختالل در یادگیری حساب آموزان دانش
 توسرط  ایران در آزمون این .است« کاربرد اساسی، عملیات و مفاهیم»باش  سه

 روایری  محتروا،  روایری  طریرق  از آن و روایی هنجاریابی هومن و اسماعیل محمد
زمران آزمرون ریاضری     هرم  گردیرد. روایری   محاسربه  برین  پریش  روایی تفکیکی،

KeyMath  و پایرررایی آن برررا اسرررتفاده از ضرررریب    67/0ترررا  55/0برررین 
Cronbachs alpha ،80/0  (.26به دست آمد ) 86/0تا 

 بخششششششی تحصشششششیلی  نامشششششه خشششششودنظم پرسشششششش
(Self-Regulation Questionnaire Academic  یشا SRQ-A):   ایرن

در چهار خرده مقیرام   Connellو  Ryan نامه برای ناستین بار توسط پرسش
نامره طروالنی    جایی که پاسخ دادن به ایرن پرسرش   (، اما از آن27طراحی گردید )

و همکراران   Deciبرای کودکان با اختالالت یادگیری ترا حردی سرات اسرت،     
را برای کودکان با اختالالت یادگیری  SRQ-Aتر مقیام  تر و ساده نساه کوتاه

نامه به صورت مقیرام   (. این پرسش28گویه بود ) 17تهیه کردند که متشکل از 
باشد؛ به این صورت که به گزینه همیشه، اکثر اوقرات،   ای می ایکرت چهار گزینه

گرفرت. بره    گاهی اوقات و هرگز به ترتیب نمرات چهار، سه، دو و یك تعلق مری 
من تکراای  کالسری را   »این بود که  SRQ-Aاواین س ال مقیام عنوان مثال، 
نامه، اعتبار و  سازندگان این پرسش«. دهم تا این که معلم سرم داد نزند انجام می

جایی که نسراه   از آن .(27اند ) پایایی قابل قبوای را برای این مقیام ارایه نموده
ابتردا توسرط یکری از    فارسی مقیام ماکور در دسترم نبود، نساه انگلیسی آن 

استادان گروه زبان انگلیسی به فارسری ترجمره گردیرد و توسرط یکری دیگرر از       
استادان جهت مقایسه با نساه اصلی، به زبان انگلیسری برگردانرده شرد. سر س     

نفررر از  10جهررت مطااعرره مقرردماتی و بررسرری مشررکالت احتمرراای، بررر روی   
ایی نسراه نهرایی ایرن ابرزار برا      آموزان با اختالل یادگیری اجرا گردید. پای دانش

 محاسبه شد. Cronbachs alpha ،69/0استفاده از ضریب 

آوری اطالعرات دربراره عملکررد     بررای جمرع  : آزمون عملکرد ریاضشی 

آموزان، با همکاری شش نفر از معلمان باتجربه پایه چهارم و پنجم،  ریاضی دانش
دیگر برای پایه پرنجم تهیره    ارز ارز برای پایه چهارم و دو آزمون هم دو آزمون هم

ای بود. س االت از نظرر   س ال یك نمره 20ها دارای  گردید. هر یك از این آزمون
اعتبار به تأیید سه نفر از استادان گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

ها بره فاصرله    نظر رسید. به منظور بررسی پایایی، آزمون سنندج و معلمان صاحب
آموزان پایه چهارم و پنجم غیر از گرروه نمونره    نفر از دانش 30بر روی یك هفته 

ارز برای پایره   اجرا گردید. ضریب همبستگی میان نمرات حاصل از دو آزمون هم
 .به دست آمد 73/0و  81/0چهارم و پنجم به ترتیب 

 

 ها یافته
 هررای گررروه آزمررایش و شرراهد برره ترتیررب    میررانگین بهررره هوشرری آزمررودنی 

بود و دو گروه از احاظ بهره هوشری طبیعری    22/95 ± 12/7و  44/94 ± 65/6
شباهت داشتند؛ بره   KeyMathها در نمره آزمون ریاضی  بودند. همچنین، گروه

و میرانگین نمرره    05/72 ± 65/8طوری که میانگین نمره آزمون گروه آزمایش، 
 بود. 46/76 ± 31/9آزمون گروه شاهد، 
میانگین گروه آزمایش پس از انجام مرداخالت  ، 2های جدول  بر اسام داده

ها، از آزمون تحلیل کواریرانس   داری این تفاوت افزایش یافت. جهت بررسی معنی
 چند متيیره استفاده شد.

 
 های آزمایش و شاهد  بخشی و پیشرفت تحصیلی به تفکیک گروه . میانگین نمرات خودنظم2جدول 

 ها گروه

 شاهد آزمایش

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین 

 53/41 ± 03/4 73/40 ± 96/2 46/44 ± 62/3 80/39 ± 31/4 باشی خودنظم

 73/7 ± 96/0 66/7 ± 32/1 05/9 ± 61/0 08/8 ± 74/0 پیشرفت تحتیلی
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 و همکاران مریم اکبري 

 1396/  4/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  521

 آزمون بخشی و پیشرفت تحصیلی در پس جهت بررسی میانگین متغیرهای خودنظم Wilks' lambda. نتایج آزمون 3جدول 

 توان آماری مجذور اتا Pمقدار  درجه آزادی خطا آزادی فرضیهدرجه  F مقدار نام آزمون

 Wilks' lambda 426/0 823/16 2 25 001/0 574/0 999/0آزمون 

 
هرای ایرن آزمرون     فرض قبل از انجام تحلیل کواریانس، باید از رعایت پیش

هرا و   های خطا، خطری برودن داده   ها، همگنی واریانس که شامل نرمال بودن داده
باشرد، اطمینران حاصرل کررد. در      های واریانس و کواریانس می همگنی ماتریس

آزمررون هررا بررا اسررتفاده از   پررووهش حاضررر بررا توجرره برره نرمررال بررودن داده   
Kolmogorov–Smirnov 050/0باشررری:  )خرررودنظم > P ،608/0  =Z  و

هرای خطرا    (، همگن بودن واریانسP ،853/0  =Z > 050/0پیشرفت تحتیلی: 
و  P ،610/0  =F > 050/0باشرری:  )خررودنظم Leveneبررا اسررتفاده از آزمررون 
هرا   (، رعایت فرض خطی بودن دادهP ،408/0  =F > 050/0پیشرفت تحتیلی: 

هرای واریرانس کواریرانس برا      بین متيیرهای کمکی و وابسته و همگنی ماتریس
(، از 050/0 < P ،17/1  =F ،82/3  =Box's M) Boxاسرررتفاده از آزمرررون 

 تحلیل کواریانس چند متيیره استفاده شد. 
اشری و  ب نشان داد که حداقل در یکی از متيیرهای خودنظم 3نتایج جدول 

داری وجود داشرت. برا    پیشرفت تحتیلی، بین گروه آزمایش و شاهد تفاوت معنی
توان تعیرین کررد کره     ، میWilks' lambdaتوجه به مقدار مجاور اتای آزمون 

 کند. درصد از واریانس کل را تببین می 4/57عضویت گروهی، 
، P > 050/0باشری )  آزمون در متيیرر خرودنظم   پس از تعدیل نمرات پیش

(، F(1و  27)=  P ،344/4 > 050/0)و پیشرررررفت تحترررریلی ( F(1و  27)=  090/2
هرای   . بنرابراین، آمروزش تکنیرك   داری بین دو گروه مشاهده گردید تفاوت معنی

باشی و پیشرفت تحتیلی  آگاهی م ثر بود و موجب افزایش میزان خودنظم ذهن
 در گروه آزمایش شد.

 

 گیری بحث و نتیجه
آگراهی برر    هدا بررسری اثرباشری آمروزش مبتنری برر ذهرن      پووهش حاضر با 

آموزان با اختالل در یرادگیری حسراب    باشی و پیشرفت تحتیلی دانش خودنظم
آگراهی، ترأثیر    انجام شد. نتایج تحلیرل کواریرانس نشران داد کره آمروزش ذهرن      

 Haydickyهای مطااعرات   باشی دارد. این نتایج با یافته داری بر خودنظم معنی
(22 ،)Zylowska ( 19و همکاران ،)Hamman ( 29و همکاران ،)O'Shea  و

( هماوانی داشرت. همچنرین نترایج    31) Palincsarو  Brown( و 30همکار )
آزمرون، بره طرور     تحلیل کواریانس حاکی از آن بود کره گرروه آزمرایش در پرس    

داری نسبت به گروه شاهد در پیشرفت تحتیلی تيییر کرد و میانگین نمرره   معنی
آگراهی برر پیشررفت     ها افزایش یافت. اگرچه تحقیقری در زمینره ترأثیر ذهرن     آن

هرای بررسری    تحتیلی انجام نگرفته است که نتایج با آن مقایسه شود، اما یافتره 
و همکراران   Geary (32 ،)Meltzer (33 ،)Espy هرای  با نتایج پووهش حاضر
ر ( مبنری بر  36همکراران ) و ( و عابردی  35) صفهانی خرااقی و همکراران  ا(، 34)

 شناختی بر افزایش پیشرفت تحتیلی، همسو بود. های روان اثرباشی آموزش

باشی، مشارکت فعرال   ، یادگیری خودنظمZimmermanبه اسام عقیده 

 (. از نظرر 8باشرد )  یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی مری 

Pintrichد کره  باشر  باشی یرك فراینرد فعرال و سرازمان یافتره مری       ، خودنظم

و تالش دارند  نمایند یادگیرندگان از طریق آن، اهداا یادگیری خود را تنظیم می

(. همچنرین، مطرابق دیردگاه    37بر شناخت، انگیزش و رفتار خود نظرارت کننرد )  

Lemosباشی شامل توانایی فررد در سرازماندهی رفتارهرایش جهرت      ، خودنظم

(. 38ادگیری اسرت ) رسیدن بره اهرداا و خودمردیریتی فراینردهای گونراگون یر      

آگاهی برر نظرارت و مردیریت افکرار و احساسرات تأکیرد دارد و در نتیجره،         ذهن

 باشی فراشناختی تأثیر داشته باشد. تواند بر افزایش خودنظم می

ریرزی،   برنامره »باشی فراشناختی عبارت از  ترین راهبردهای خودنظم عمده

آگراهی،   ها و تمرینات ذهن (. در تکنیك39باشد ) می« دهی کنترل، نظارت و نظم

شود. در واقع، فرد در این برنامه بر جریان فکرر   ای به این راهبردها می توجه ویوه

کند. همچنین، افکرار، رفترار، احساسرات و هیجانرات      و احساسات خود نظارت می

ریزی و نظرم در جریران تفکرر فررد      شود برنامه کند و سعی می خود را کنترل می

عنوان مثال، در تکنیك آگاهی از حوام، از فرد درخواسرت   آموزش داده شود. به

تك افکار، احساسات و رفتارهای خود کنترل داشرته باشرد و    شود بر روی تك می

به ترتیب و نظم رفتارها در انجام یك فعاایت )مانند خوردن کشمش( توجه کنرد  

ترك   د که برر روی ترك  گرد و یا در تمرین آگاهی از حرکت، از فرد درخواست می

ها را انجام دهرد و یرا در تمررین     حرکات خود نظارت داشته باشد و با آگاهی، آن

شود که بر روی افکار و احساسات خود نظارت داشته  تنفس، از فرد درخواست می

باشد و فقط بر زمان حال متمرکز شود و تمرین تنفس را با تواای و نظم خاصری  

باشری بره    واقع یك برنامره خرودنظم  آگاهی در  انجام دهد. بنابراین، برنامه ذهن

 باشد. افکار، احساسات و رفتار می

 
 آزمون . نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره برای بررسی میانگین نمرات متغیرهای مورد بررسی در دو گروه با کنترل پیش4جدول 

  اتمنابع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات P Fمقدار  اثراندازه  توان آماری

 مدل باشی خودنظم 808/220 1 808/220 733/14 001/0 362/0 958/0

 پیشرفت تحتیلی 522/54 1 522/54 535/8 007/0 247/0 803/0
 گروه باشی خودنظم 545/68 1 545/68 573/4 042/0 150/0 540/0
 پیشرفت تحتیلی 302/29 1 302/29 587/4 042/0 150/0 541/0

 خطا باشی خودنظم 678/389 26 988/14    

 پیشرفت تحتیلی 091/166 26 388/6    

 مجمو  باشی خودنظم 000/55946 30     

 پیشرفت تحتیلی 000/4499 30     
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  و پیشرفت تحصیلی بخشیآگاهی بر خودنظماثر ذهن

 1396/  4/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  522

باشری   کند که سبك خرودنظم  کمك میآگاهی به افراد  رسد که ذهن به نظر می
باشی درونی، فرد تنها بره منظرور کسرب ارات،      خود را درونی کنند. در سبك خودنظم

 (.40)شود  هیجان و اشتیاق درونی به انجام یك فعاایت پرداخته می
باشی، افراد باید قرادر بره کنتررل توجهشران      از طرا دیگر، برای خودنظم

ای خراص و هدفمنرد در زمران     توجه کردن به شیوهآگاهی به معنای  باشند. ذهن
ترین مشکالت کودکان  (. در واقع، یکی از اصلی20حال و خاای از قضاوت است )

(. توجرره برره 41) باشررد بررا اخررتالل در یررادگیری حسرراب، مشررکل در توجرره مرری
شود که شامل تمرکز، گوش به زنگ بودن  ای از عملیات ذهنی گفته می مجموعه

 Meltzer(. نتایج تحقیقرات  42و تيییر تمرکز از یك هدا به هدا دیگر است )
( نشران داد کره کودکران برا اخرتالل در      43و همکاران ) McCloskey( و 33)

هرای آموزشری کره     یادگیری حساب، در توجه خود مشکل دارند. بنابراین، برنامره 
تواند مشرکالت ایرن کودکران را کراهش      را تقویت کند، میبتواند توجه و تمرکز 

باشری   باشری شرود. علرت ایرن کره خرودنظم       دهد و باعر  افرزایش خرودنظم   
توانرد ناشری از    آموزان گروه آزمایش در مطااعه حاضر افرزایش یافرت، مری    دانش

ها باشد. در واقع، در این برنامه تمریناتی مانند آگراهی از   تقویت تمرکز و توجه آن
شی ، آگاهی از خویشتن در محیط اطراا، مراقبه کشمش، آگاهی از حرکت  یك

 .شود و آگاهی از تنفس به منظور افزایش دقت و توجه طراحی می
آموزان گرروه آزمرایش    از طرا دیگر، علت افزایش پیشرفت تحتیلی دانش

ها باشرد.   باشی آن تواند ناشی از کاهش مشکالت عاطفی و افزایش خودنظم می
آمرروزان دارای اخررتالل  ، سررطو  پررایین مهررارت در دانررشKlassenتقرراد برره اع

(. این کودکان نسبت بره  44ها مرتبط است ) باشی پایین آن یادگیری، با خودنظم
همساالن خود توانایی کمتری در شرو  و اتمام تکاای  درسی به تنهرایی دارنرد   

ای هرر کرره علررت ایررن مسررأاه عررالوه بررر دالیررل شررناختی، مربرروط برره مهررارت 
باشی، کودکران برر    (. با افزایش خودنظم4باشد) باشی و فراشناختی می خودنظم

کنند که این امر موجرب افرزایش کنتررل و     خود و محیط تسلط بیشتری پیدا می
ها و فرایندهای درسی و سوق دادن فرایندهای ذهنی در جهرت   نظارت بر فعاایت
 (.45شود ) پیشرفت می

آمروزان دارای اخرتالل در یرادگیری،     دانش بر اسام تحقیقات انجام گرفته،

( کره ایرن عامرل برر کراهش عملکررد       46) کننرد  اضطراب باالیی را تجربه مری 

هرا ترراثیر دارد. بنرابراین، یکری دیگررر از دالیرل افرزایش پیشرررفت       تحتریلی آن 

آمروزان   آگاهی برر میرزان اضرطراب ایرن دانرش      تحتیلی، اثرباشی برنامه ذهن

 اند. ماتل  بر م ثر بودن آن تأکید کردهباشد که مطااعات  می

آموزان در مدرسره،   در پووهش حاضر به دایل محدودیت زمانی حضور دانش

امکان اجرای دوره پیگیری جهت بررسی تداوم اثرباشی وجود نداشت. پیشرنهاد  

های تحقیرق شرامل    شود در مطااعات آینده دوره پیگیری انجام شود. آزمودنی می

آموزان پایه چهرارم و پرنجم دارای اخرتالل در یرادگیری      انشتعداد محدودی از د

 .ها باید احتیاط کرد حساب شهر سنندج بود. بنابراین، در تعمیم یافته

 

 سپاسگزاری
بدین وسریله از مسر والن آمروزش و پرروش اسرتثنایی و مردیر مراکرز اخرتالل         

ین و همچنرین، از واارد  آیرد.   یادگیری شهر سنندج تشکر و قدردانی به عمل مری 

 هررای حاضررر کرره در انجررام ایررن پررووهش همکرراری نمودنررد،         آزمررودنی

 .شود س اسگزاری می
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Abstract 
Aim and Background: The largest group of exceptional children who are enrolled in schools for exceptional 

children belongs to those with dyscalculia. The present study aimed to investigate the efficacy of mindfulness 

training on academic self-regulation and progress among the students with dyscalculia. 
Methods and Materials: The research method was quasi-experimental with a pretest/posttest design and control 

group. The statistical population of the study consisted of students with dyscalculia in fourth and fifth grades of 

elementary school in the academic year of 2014-15. The subjects received special services at Sanandaj City, Iran, 

rehabilitation centers for students with dyscalculia. 30 subjects were randomly selected and assigned to two equal 

groups of control and experimental. The experimental group participated in a 10-session mindfulness training 

program, but the control group was just exposed to conventional training at rehabilitation centers. Before and after 

the program, Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A) developed by Ryan and Connell as well as 

researcher-made academic progress assessment test were administered. Multivariate analysis of covariance 

(MANCOVA) was used to analyze the data.  

Findings: Following the adjustment of pretest scores, compared to the control group, the experimental group 

enjoyed a significantly better self-regulation and academic progress (P < 0.050). 

Conclusions: In general, the findings of the present study are consistent with those of previous studies, which show 

that cognitive behavioral therapy (CBT)-based training has effectiveness on reducing psychological and academic 

problems of students with dyscalculia. 

Keywords: Mindfulness, Self-regulation, Academic achievement, Dyscalculia 
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