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چکیده
هدف :این پژوهش بهمنظور بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهنآگاهی بر سازگاری دانش آموزان با اختالل در یادگیری
حساب انجام گرفت .روش :روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این
پژوهش دانش آموزان پسر پایه چهارم و پنجم مقطع ابتدایی با اختالل در یادگیری حساب در سال تحصیلی  29-29بودند که در مراکز
توانبخشی اختالالت یادگیری شهر سنندج خدمات ویژه دریافت میکردند .برای انتخاب نمونه ،به شیوه نمونهگیری در دسترس  91نفر
انتخاب گردید و بهصورت تصادفی در دو گروه  16نفره آزمایش و کنترل گماشته شدند .برای گروه آزمایش برنامه آموزش ذهنآگاهی
کودکان هوکر و فودر ( )9119اجرا گردید .قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی برای هر دو گروه پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها
و سینگ ( )1229اجرا گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون آماری کوواریانس چند متغیری استفاده شد .یافتهها :نتایج این پژوهش
نشان داد که برنامه آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بهطور معنیداری بر سازگاری عاطفی تأثیر دارد ( )P≥1/16اما بر سازگاری اجتماعی
تأثیر معنیداری ندارد ( .)P>0/05نتیجهگیری :در کل نتایج این پژوهش تائیدی بر پژوهشهایی است که نشان دادهاند برنامههای
آموزشی مبتنی بر درمان شناختی -رفتاری بر کاهش مشکالت روانشناختی دانش آموزان با اختالل یادگیری تأثیر دارند.

کلیدواژهها :اختالل در یادگیری حساب ،ذهنآگاهی ،سازگاری اجتماعی -عاطفی

مقدمه
اختالل یادگیری ،اختاللی عصبی – رشدی با منشأ
زیستشناختی است که مبنای ناهنجاریهایی در سط شناختی
و همراه عالئم رفتاری است (انجمن روانپزشکی آمریکا.)9119 ،
به دلیل بدکارکردی مغزی کودکان مبتالبه اختالل یادگیری،
اطالعات را به شیوهای متفاوت از کودکان عادی دریافت و
پردازش میکنند .نارساییهای پردازش اطالعات حسی کودکان
مبتالبه اختالل یادگیری در زمینههایی چون رمزگشایی یا
شناسایی واژه ،درک خواندن ،محاسبه ،استدالل ریاضی ،نوشتن
یا بیان نوشتاری و به همان میزان نیز در کارکرد نابهنجار زبان
گفتاری مشخصشده است (سیلور و همکاران .)9119 ،بسیاری
از دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری با مشکالت عمدهای در
حساب مواجه میشوند (لرنر9111،؛ ترجمه دانش.)1991 ،

اختالل یادگیری حساب در سال  1291در سومین نسخه
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی بهعنوان یک
اختالل مطرح شد .دامنه شیوع این اختالل بین  1-11درصد در
نوسان است (برهمند ،نریمانی و امانی .)1996،بر اساس راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی 6در اختالل یادگیری حساب،
باید عملکرد فرد در آزمونهای استانداردشده ریاضی بهطور
قابلمالحظهای پایینتر از سن تقویمی و تواناییهای هوشی
مورد انتظار باشد؛ همچنین این اختالل باید بهطورجدی برای
پیشرفت تحصیلی یا زندگی روزمره مشکل ایجاد کند ،بهعالوه
اختالل حساب نباید به علت نقایص بینائی ،جسمی ،هیجانی و
شرایط نامناسب محیطی ،فرهنگی یا آموزشگاهی باشد( .سادوک
و سادوک.)9117،

 1دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
 9دانشیار دانشگاه تهران ،ایران (نویسنده مسئول)arjmandnia@ut.ac.ir :
 9استاد ممتاز دانشگاه تهران ،ایران
 1گروه روانشناسی ،واحد اسالم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله 1926/7/11 :تاریخ پذیرش مقاله1926/9/99:
5
-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
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در رابطه با علت شناسی اختالالت ریاضی به عوامل
فراوانی اشارهشده است که گستره آن شامل عوامل زیستی
(کاپالن و سادوک ،)1229 ،عوامل روانی (واالس و مک
النین ،1291،ترجمه منشی طوسی )1971 ،و عوامل اجتماعی
(نلسون و ازرائل ،بی تا ،ترجمه منشی طوسی )1979،است و به
نظر میرسد در بروز این اختالالت تأثیر متقابلی داشته باشند.
بر اساس فراتحلیلی که توسط سایدریدس ( )9115بر
روی پنج پژوهش انجام گرفت ،نتایج نشان داد که متغیرهای
انگیزشی و هیجانی در کنار متغیرهای شناختی و فراشناختی
پیشبینی کنندههای دقیقتری برای اختالالت یادگیری در
مقایسه با متغیرهای شناختی و فراشناختی بهتنهایی ارائه
میکنند؛ بنابراین با توجه به اینکه دانش آموزان با اختالل
یادگیری میزان بیشتری از مشکالت اجتماعی و هیجانی (اورباخ
و همکاران ،9119،کالسن وینچ ،9117،سایدریدس )9117،در
مقایسه با همساالن خود نشان میدهند نیازمند توجه ویژهای
میباشند.
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری به علت ناکامی
ناشی از دشواریهای یادگیری خود ،اعمالی ازهمگسیخته دارند
و در آنها نوعی احساس خود ارزشمندی منفی 1ایجاد میشود.
راپاپورت )1276( 9اشاره میکند که رشد هیجانی این دانش
آموزان بهنجار صورت نمیگیرد .آنان بهجای آموختن و کسب
نگرشهایی دربارهی تکالیفی که (میتوانند انجام دهند) ،اغلب
به آموختن آنچه (نمیتوانند انجام دهند) توجه میکنند .این
فقدان حرمت نفس مثبت اغلب منجر به خودپنداره 9و عزتنفس1
ضعیفی در آنها میشود .لیخت )1291( 6گزارش میدهد که به
علت شکستهای متوالی ،کودکان دارای اختالالت یادگیری
اغلب باورهای مربوط به پیشرفت ناسازگارانه پیدا میکنند که
بهنوبه خود ،مشکالتی ایجاد میکنند که فراتر از اختالالت اصلی
هستند.
کودکان با اختالالت یادگیری دارای مشکالتی در زمینه
مهارتهای اجتماعی و ناهنجاریهای روانشناختی میباشند
(کاپوزی ،کاسینی ،دجنارو ،نیکوالس و سوالنو .)9119،5کمبود
مهارتهای اجتماعی احتماالً ناتوانکنندهترین مشکلی است که
دانشآموز ممکن است داشته باشد .مشکالت اجتماعی ممکن
است بیش از اختالل در عملکرد درسی ،زندگی فرد را مختل کند.

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

ناتوانی اجتماعی تقریباً بر تمام جنبههای زندگی هم در مدرسه و
خانه و هم هنگام بازی تأثیر میگذارد .پژوهشها حاکی از آن
است که مشکل اصلی بسیاری از کودکان دچار ناتواناییهای
یادگیری ضعف مهارتهای اجتماعی است .این کودکان توجه و
حساسیتی نسبت به دیگران ندارند ،درکشان از موقعیتهای
اجتماعی کم است و ازنظر اجتماعی مطرود هستند (هاگر و وان،7
1226؛ پرل و برایان .)1221،9نتایج پژوهشها حاکی از آن است
که کودکان و نوجوانان دارای اختالالت یادگیری دارای
مشکالتی در مهارتهای بین فردی (الد و تروپ–
گردون9119،؛ واینر )9111،2و مشکالت سازگاری (آل -یاگان
و میکولینسر9111،؛ شارما9111،؛ واینر9111،؛ آیروباچ گروس-
تسور ،مانور و شالیو )9119،11میباشند .همچنین به نظر میرسد
در کنار مشکالت اجتماعی ،کودکان با اختالالت یادگیری دارای
مشکالتی در بعد عاطفی میباشند .پژوهشها نشان میدهد که
نگرش دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری نسبت به خودشان
غالباً بسیار منفی است ،احساس درونی آنها نسبت به خودشان
و واکنشهایی که از جهان بیرون دریافت میکنند از دنیا
تصویری ترسناک و ناامن و از خودشان فردی بیلیاقت ترسیم
میکنند .آنها به رضایتهای طبیعی حاصل از تشخیص،
پیشرفت و یا مهر و محبت دست نمییابند (سیلور و
همکاران .)9119،11نتایج تحقیقات هس و رز )9111( 19و
سیدیرس )9115( 19نشان داد که دانش آموزان با اختالالت
یادگیری مشکالت عاطفی بیشتری از قبیل اضطراب و
افسردگی را گزارش میکنند .مطالعاتی که توسط پنتریچ،
آندرسون و کلوبوکار ،)1221( 11کالسن و لینچ ،)9117( 16آیوراچ
و همکاران ( ،)9119فریلچ و شچمن )9111( 15انجامشدهاند،
نشان میدهند که دانش آموزان با اختالالت یادگیری نرخ
باالتری از مشکالت هیجانی و عاطفی را نسبت به کودکان عادی
دارا میباشند.
یکی از زمینههایی که اخیراً برای کاهش مشکالت
روانشناختی و اجتماعی افراد با اختالالت گوناگون بهکاررفته
است استفاده از برنامههای مبتنی بر ذهنآگاهی میباشد.
مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی صالحیت خود را در درمان
مشکالت روانشناختی مختلف نشان دادهاند (بائر)9117 ،17؛

1
9- Wiener
Social-emotion
2
10- Auerbach., Gross-Tsur, Manor, & Shalev
Rappaport
11- Silver
3 -Self- concept
12- Heath, & Ross
4 -Self- esteem
13- Sideridis
5 -Licht
14- Pintrich, Anderman& Klobucar
6- Capozzi, Casini, Romani, De Gennaro, Nicolais,
15- Klassen, & Lynch
& Solano
16 -Freilich& Shechtman
7- Haager, &Vaughn
17- Baer
8-Pearl & Bryan
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مانند پیشگیری از عود افسردگی (سگال ویلیامز و تیسدال،1
 )9119و سوءمصرف مواد (مارالت ،میکیویتز ،دیل وورث ،بوون،
پارکس ،مکفرسون9111 9؛ بووتزین و ستونز )9116 ،9و کاهش
پاسخهای روانشناختی و فیزیکی منفی در برابر استرس (کابات-
زین ،ماسیون ،کریستیلر ،پترسون ،فلیچر و پبرت )1229 1و
اختالل نقص توجه بیش فعالی (زیلوسکا ،آکرمن ،یانگ ،فوترل
و هال .)9117،6ذهنآگاهی به معنی توجه کردن به زمان حال
به شیو ه ای خاص ،هدفمند و خالی از قضاوت است (کابات
زین .)1221 ،اساس ذهنآگاهی از تمرینهای مراقبه بودائیسم
گرفتهشده است که ظرفیت توجه و آگاهی پیگیر و هوشمندانه
را افزایش میدهد .تمرینهای مراقبه و ذهنآگاهی به افزایش
توانایی خودآگاهی و پذیرش خود در بیماران منجر میشود.
ذهنآگاهی یک روش یا فن نیست ،اگرچه در انجام آن روشها
و فنون مختلف زیادی بهکاررفته است .ذهنآگاهی را میتوان
بهعنوان یک شیوه «بودن» یا یک شیوه «فهمیدن» توصیف کرد
که مستلزم درک کردن احساسات شخصی است (بائر.)9119 ،
در پژوهشـــی که توســـط هایدیکی )9111( 5بهمنظور
بررســـی تأثیر آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر هنرهای رزمی بر
عملکرد اجرائی ،رفتارهای درون نمود و برون نمود و مهارتهای
اجتماعی بر روی نوجوانان پسر با اختالالت یادگیری انجام شد،
نتایج نشــان داد که دانش آموزان گروه آزمایش در مقایســه با
دانشآموزان گروه کنترل در رفتارهای ارتباطی عملکرد اجرائی
و حل مســئله پیشــرفت زیادی را از خود نشــان دادند .همچنین
دانش آموزان با ا ضطراب باال در گروه آزمایش ن سبت به دانش
آموزان با اضــطراب باال در گروه کنترل کاهش چشــمگیری در
میزان اضــطراب از خود نشــان دادند .نتایج تحقیق دیگری که
نریمانی ،عباسی ،ابوالقاسمی و احدی ( )1929بر روی سازگاری
دانش آموزان دارای اختالل ریاضـــی انجام دادند ،نشـــان دادند
گروه هایی که از آموزش های پذیرش/تع هد و تنظیم هی جان
ا ستفاده کردهاند ن سبت به گروه کنترل بهطور معنیداری بهبود
در سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی گزارش کردند.
با تو جه به این که اختالل در یادگیری حســــاب تا
بزرگســالی ادامه پیدا میکند و بزرگســاالن با اختالالت
یادگیری در معرض م شکالت مربوط به ا شتغال و سازگاری
هســتند (کاپالن و ســادوک9119،؛ ترجمۀ رفیعی و رضــاعی،
 .)1997ازاینرو ،لزوم بهکارگیری روشهای مداخلهای مبتنی
بر پژوهش مطرح می شود تا بتوان از این طریق به راهبردهایی

د ستیافت و از آنها در مراکز آموز شی ،پژوه شی و درمانی
ســود جســت و بهداشــت روانی دانش آموزان با اختالالت
یادگیری را تأمین نمود .این پژوهش به این منظور انجام گرفت
که آ یا آموزش ذهنآ گاهی بر ســـاز گاری اجت ماعی -عاطفی
کودکان با اختالالت یادگیری تأثیر دارد.
روش
این پژوهش ازل حاظ هدف جزء تحقی قات کاربردی و
ازلحاظ اجرا جزء تحقیقات نیمه آزمایشــی با طرح پیشآزمون –
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعۀ آماری این پژوهش شامل
کلیۀ دانش آموزان پ سر با اختالل در یادگیری ح ساب در پایه
چهارم و پنجم مقطع ابتدائی شــهر ســنندج در ســال تحصــیلی
 29-29بود که از خدمات مراکز توانبخ شی اختالالت یادگیری
بهره میبرند .حجم نمونه این پژوهش  91نفر بود که به روش
نمونهگیری در دســترس انتخاب شــدند و در دو گروه  16نفری
آزمایش و کنترل بهصــورت تصــادفی جایگزین شــدند .الزم به
ذکر است که برای تشخیص اختالل این کودکان آزمون هوشی
وکسلر و آزمون ریاضی کی مت اجرا شد و هیچکدام از آزمودنی
در نمره هوشبهر مشــکل نداشــتند ولی در آزمون تشــخیصــی
ریاضـــی حداقل یک و نیم انحراف معیار پائین تر از میانگین
جامعه بودند.
ابزار پژوهش
آزمون هوشی وکسلر :بهمنظور سنجش بهره هوشی
دانش آموزان دارای اختالل در یادگیری حساب از مقیاس
تجدیدنظر شده هوشی وکسلر استفاده گردید .این آزمون توسط
شهیم ( )1979در ایران نرم شده است .ضریب پایایی آن به شیوه
دو نیمه سازی و آلفای کرونباخ به ترتیب  1/29و  1/99و ضریب
روایی آن  1/72گزارششده است (شهیم.)1979 ،
آزمون ریاضی کی مت :این آزمون برای تشخیص
دانش آموزان با اختالل در یادگیری حساب کاربرد فراوان دارد
و ازلحاظ محتوا و توالی شامل سه بخش مفاهیم اساسی ،عملیات
و کاربرد است .این آزمون در ایران توسط محمد اسماعیل و
هومن در سال  1991هنجاریابی شده است .روایی این آزمون
از طریق روایی محتوا ،روایی تفکیکی ،روایی پیشبین محاسبه
و روایی همزمان آن بین  1/66تا  1/57بهدستآمده است .پایایی

4- Kabat-Zinn, Massion, Kristeller, Peterson,
1- Segal, Williams, & Teasdale
Fletcher, &Pbert
2- Marlatt, WitkiewitzDillworth, Bowen, Parks,
& 5- Zylowska, Ackerman, Yang, Futrell, Horton,
Macpherson
Hale
3 - Bootzin & Stevens
6 - Haydicky
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این آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  1/91تا  1/95گزارششده
است (محمد اسماعیل و هومن.)1991 ،
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان :این پرسشنامه توسط
سینها و سینگ ( )1229بهمنظور تعیین سازگاری اجتماعی،
هیجانی و تحصیلی دانش آموزان ساختهشده است (قدسی
احقر .)9111،در ایران قدسی احقر فرم  66سؤالی این مقیاس را
در نمونه  9111نفری از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی
موردبررسی قرار داده است .نمرهگذاری این آزمون بهصورت صفر
و یک است که نمره باال نشاندهنده ناسازگاری و نمره پایین
نشاندهنده سازگاری است .سازندگان آزمون ضریب پایایی این
آزمون را با روشهای دو نیمه کردن ،بازآزمایی و کودر
ریچادسون ،به ترتیب  1/29 ،1/26و  1/21به دست آوردهاند.
پایایی خرده مقیاسهای سازگاری اجتماعی ،عاطفی ،تحصیلی و
کلی به ترتیب  1/25 ،1/1،29/29و  1/21بهدستآمده است.
همچنین روایی محتوایی این آزمون را  91نفر از متخصصان

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

روانشناسی تأیید کردهاند .در این پژوهش سؤالهای مربوط به
سازگاری اجتماعی و عاطفی اجرا گردید و پایایی خرده مقیاس
سازگاری اجتماعی و عاطفی به ترتیب  1/79و  1/77به دست
آمد.
اجرررای پررژوهش :بــرای اجــرای پــژوهش ابتــدا
آزمــون هوشــی وکســلر و آزمــون ریاضــی کــی مــت بــرای
آزمــودنیهــا اجــرا گردیــد و پــس از اطمینــان از اینکــه همــه
آزمودنیها ازلحاظ هوشـی نرمـال هسـتند ،ولـی بـا توجـه بـه
آزمــون ریاضــی کــی مــت و عملکــرد تحصــیلی آنهــا دارای
اخـــتالل در حســـاب میباشـــند ،بهصـــورت تصـــادفی در دو
گــروه آزمــایش و کنتــرل جــایگزین شــدند .ســپس برنامــه
ذهنآگاهی کودکـان بـرای گـروه آزمـایش اجـرا گردیـد .ایـن
برنامــه در ده جلســه  21دقیقــهای بــرای گــروه آزمــایش اجــرا
گردید .در جدول شـماره  1خالصـه ایـن برنامـه کـه برگرفتـه
از کارهای هوکر و فودر ( )9119میباشد ،ارائهشده است.

جدول شماره  – 1خالصه برنامه آموزشی مبتنی بر ذهنآگاهی
جل سه اول :معارفه ،آ شنا کردن والدین با روش آموز شی مبتنی بر
ذهنآگاهی،
معارفه و آشنایی با دانشآموزان

جلسه ششم :آگاهی از بدن
هدف :افزایش دقت و توجه و تمرکز بر بدن
تمرین :ذهنآگاهی بر روی تنفس
جلسه هفتم :مراقبه ذهنآگاهی
هدف :آگاهی از تأثیر افکار بر احساسات و اعمال
تمرین :توجه به فرایند تفکر
جلسه هشتم :اجرای مرحله سوم «مراقبه ذهنآگاهی»
هدف :مشاهده افکار و رهاسازی آنها بدون قضاوت کردن
تمرین :ذهنآگاهی روی حباب

جلسه دوم :آگاهی از محیط
هدف :افزایش دقت و تمرکز و توجه آزمودنیها به جزئیات اشیاء
تمرین :آگاهی از یک شیء
جلسه سوم :آگاهی از محیط
هدف :هدایت آگاهی و توجه آزمودنیها به قسمت تجربه شخصی
خود در محیط
تمرین :آگاهی از خویشتن در محیط اطراف
جلسه نهم :اجرای مرحله سوم «مراقبه ذهنآگاهی»
جلسه چهارم :آگاهی از بدن
هدف :تشویق آزمودنی به خالقیت و خیالپردازی
هدف :افزایش دقت و توجه و تمرکز بر بدن
تمرین :ذهنآگاهی تجسم فکری
تمرین :توجه به حواس ،مراقبه کشمش
جلســه دهم :توجیه آزمودنیها برای ادامه دادن به تمرینها،
جلسه پنجم :آگاهی از بدن
پسآزمون
هدف :افزایش دقت و توجه و تمرکز بر بدن
تمرین :آگاهی از حرکت

روش تجزیهوتحلیل دادهها :برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار
استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
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کودکانحساب
یادگیری
فصلنامهبا اختالل در
دانش آموزان
عاطفی
اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر سازگاری اجتماعی-
استثنایی
توانمندسازی
ـــــــــــــ
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یافتههای پژوهش

جدول - 2می انگین و انحراف استاندارد بهره هوشی و آزمون کی مت به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
گروه آزمایش
متغیرها

میانگین

بهره هوشی
آزمون کی مت

21/11
79/16

گروه کنترل
انحراف
استاندارد
5/56
9/56

انحراف
استاندارد
7/19
2/91

میانگین
26/99
75/15

همانطور که نتایج جدول باال نشان میدهد ،آزمودنیها ازلحاظ بهره هوشی نرمال هستند و در نمره آزمون ریاضی کی مت
شباهت دارند.

جدول  - 3میانگین و انحراف استاندارد سازگاری اجتماعی و عاطفی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
گروهها

گروه آزمایش
پیشآزمون
انحراف
میانگین
استاندارد

گروه کنترل
پیشآزمون
انحراف
میانگین
استاندارد

پسآزمون
انحراف
میانگین
استاندارد

پسآزمون
انحراف
میانگین
استاندارد

متغیرها
سازگاری اجتماعی

19/55

1/91

11/29

1/99

19/91

1/99

19/99

1/52

سازگاری عاطفی

19/69

1/9

11/51

1/75

19/91

9/19

19/15

9/15

بر اساس نتایج جدول شماره  9میانگین گروه آزمایش ،پس از مداخالت کاهشیافته است و معنای آن این است که میزان ناسازگاری
آنها کمتر شده است .برای بررسی معنیداری این تفاوتها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
دادهها بین متغیرهای کمکی و وابسته و همگنی ماتریسهای
واریانس کوواریانس با استفاده از آزمون باکس ( =Box's M
 )3.83, F=1.18, P>0.05از تحلیل کوواریانس چند
متغیره استفاده شد .در جدول شماره  6نتایج آزمونهای تائید
کننده تحلیل کوواریانس چند متغیره ارائهشده است.

قبل از انجام تحلیل کوواریانس چند متغیره باید از رعایت
پیشفرضهای این آزمون که شامل :نرمال بودن دادهها،
همگنی واریانسها خطا ،خطی بودن دادهها و همگنی
ماتریسهای واریانس و کوواریانس میباشد اطمینان حاصل
کرد .در این پژوهش با توجه به نرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون کلموگراف –اسمیرنف (سازگاری اجتماعیZ= :
 1.209, P>0.05و سازگاری عاطفی Z=.944,
 ،)P>0.05همگن بودن واریانسهای خطا با استفاده از آزمون
لون (سازگاری اجتماعی F=.042, P>0.05 :و سازگاری
عاطفی ،)F=1.23, P>0.05 :رعایت فرض خطی بودن

جدول  -5نتایج آزمونهای تأییدکننده انجام تحلیل واریانس مانکوا در متغیرهای سازگاری اجتماعی
و عاطفی
نام آزمون

مقدار

F

DF
خطا

DF
فرضیه

سط معنیداری

آزمون اثر پیالیی

.530

14.083

2

25

0.001

آزمون المبدای ویلکز

.470

14.083

2

25

0.001

آزمون اثر هتلینگ

1.127

14.083

2

25

0.001

آزمون بزرگترین ریشه روی

1.127

14.083

2

25

0.001
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فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

چنانچه نتایج جدول  6نشان میدهد ،سطوح معنیداری تمامی آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل مانکوا را مجاز میشمارند .این امر بیانگر آن
است که حداقل در یکی از متغیرهای سازگاری اجتماعی و عاطفی بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیدار وجود دارد.

جدول  -6تأثیر ذهنآگاهی بر سازگاری اجتماعی و عاطفی بر اساس آزمون تحلیل کوواریانس چند
متغیره
مجموع مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

سط معنیداری

سازگاری اجتماعی

52.031

1

52.031

8.638

.007

منابع تغییرات

مدل

گروه

خطا

مجموع

سازگاری عاطفی

46.097

1

46.097

7.236

.012

سازگاری اجتماعی

12.587

1

12.587

2.090

.160

سازگاری عاطفی

27.676

1

27.676

سازگاری اجتماعی

156.616

26

6.024

سازگاری عاطفی

165.642

26

6.371

سازگاری اجتماعی

4746.000

30

سازگاری عاطفی

4499.000

4.344

.047

30

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیشآزمون سازگاری اجتماعی بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیدار
وجود ندارد p>1/16( .و  97( =9/121و  ،)F)1اما در متغیر سازگاری عاطفی پس از تعدیل نمرات پیشآزمون بین دو گروه تفاوت معنیدار
میباشد ( p≤1/16و  97( =1/911و .)F)1

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بهمنظور بررسی آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بر
سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان با اختالل در یادگیری
حساب انجام شد .نتایج تحلیل مانکووا نشان داد که آموزش
ذهنآگاهی بهطور معنیداری بر سازگاری عاطفی تأثیر دارد که
با یافتههای پژوهشهای هایدیکی ( ،)9111میلیگان ،بادلی 1و
فیلیپ ( ،)9111واکلکام همکاران ( ،)1222جیل ( )9119و
اسکینتنر و همکاران ( )9117و نریمانی و همکاران ()1929
همخوانی دارد؛ اما برنامه آموزشی تأثیر معنیداری بر سازگاری
اجتماعی ندارد که این نتایج با یافتههای تحقیقات هایدیکی
( ،)9111میلیگان ،بادلی و فیلیپ ( ،)9111جیل ( )9119و
اسکینتنر و همکاران ( )9117و نریمانی و همکاران ()1929
همخوانی ندارد.
نگرش دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری نسبت به خودشان
غالباً بسیار منفی است و تصورشان از خود فردی بیلیاقت است

(سیلور و همکاران .)9119،این دانش آموزان نسبت به دانش
آموزان عادی میزان اضطراب و افسردگی بیشتری را گزارش
میدهند .از دالیل اصلی مشکالت عاطفی آنها ،شکستهای
مکرر تحصیلی و درنتیجه قضاوت منفی نسبت به خود و کاهش
حس خودارزشمندی میباشد؛ بنابراین در تبیین یافتههای این
فرضیه میتوان گفت که چون ذهنآگاهی بودن در لحظه و
پذیرش خود و احساسات خود را بدون قضاوت آموزش میدهد،
درنتیجه حس خود ارزشمندی آنها افزایش مییابد و حاالت
هیجانی مثبتتری را احساس میکنند .درواقع تمرینهایی مانند
ذهنآگاهی تنفس ،توجه به فرایند تفکر ،ذهنآگاهی روی حباب
و تجسم فکری ،بهمنظور آگاهی از احساسات و درنتیجه کاهش
هیجانهای منفی مانند اضطراب و افزایش آرامش
طراحیشدهاند.
یکی از مشکالت اصلی افراد با سازگاری عاطفی پائین تمرکز
بر رفتار و احساسات دیگران بهجای توجه به احساسات درونی

1 -Badali
سال  ،7شماره  ،91پاییز 9911

14

یادگیری حساب
آموزان با اختالل در
دانش
اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر سازگاری اجتماعی
استثنایی
توانمندسازی کودکان
فصلنامه
عاطفیــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ـــــــ

خود میباشد .ذهنآگاهی کمک میکند که فرد بیشتر به
احساسات و جریان فکری خود تمرکز کند و درواقع ذهنآگاهی
را میتوان بهعنوان یک شیوه «بودن» یا یک شیوه «فهمیدن»
توصیف کرد که مستلزم درک کردن احساسات شخصی است
(بائر .)9119 ،ذهنآگاهی شامل راهبرهای رفتاری ،شناختی و
فراشناختی ویژهای برای متمرکز کردن فرایند توجه است که
بهنوبه خود به جلوگیری از مارپیچ فروکاهنده خلق منفی -فکر
منفی و رشد دیدگاه جدید و پدید آیی افکار و هیجانات خوشایند
کمک میکند (سگال و همکاران.)9119،
در تبیین اینکه چرا آموزش ذهنآگاهی چرا بر سازگاری
اجتماعی معنیدار نیست و با تحقیقات قبلی همخوانی ندارد
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اوالً تأکید اصلی برنامـه آموزشـی مبتنـی بـر ذهنآگـاهی بـر
آگــاهی از احساســات و افکــار خــود میباشــد و کمتــر بــه
درک احساســـات دیگـــران و روابـــط بـــین فـــردی تأکیـــد
میشود ،درحـالیکـه بـرای داشـتن سـازگاری اجتمـاعی الزم
است که فـرد بـهجز احساسـات خـود بـه احساسـات دیگـران
نیز توجه کنـد .دومـاً بـه نظـر میرسـد کـه از دالیـل اصـلی
عــدم ســازگار اجتمــاعی ایــن کودکــان طــرد شــدن از طــرف
اطرافیــان بخصــوص معلمــان ،والــدین و همکالســیهــا
میباشد؛ بنـابراین الزمـه تقویـت سـازش یـافتگی اجتمـاعی،
این است کـه عـالوه بـر دانشآمـوز ،اطرافیـان نیـز آمـوزش
داده شــوند .درحــالیکــه در ایــن برنامــه ،آمــوزش خاصــی
بــرای اطرافیــان در نظــر گرفتــه نشــده اســت .ســوماً اگرچــه
نتــایج تحلیــل ایــن فرضــیه ازلحــاظ آمــاری معن ـیدار نبــود،
ولــی اگــر معنــیداری بــالینی در نظــر گرفتــه شــود ،تفــاوت
بین پسآزمـون دو گـروه آزمـایش و کنتـرل معنـیدار اسـت.
درواقع بر اسـاس معنـیداری بـالینی هـر نـوع تغییـری دارای
اهمیــت اســت .بــهعبارتدیگر هــر برنامــهای کــه بتوانــد
کوچــکترین تغییــری در کــاهش مشــکالت روانــی ایــن
دانــش آمــوزان ایجــاد کنــد ،ارزشــمند اســت .چهارم ـاً ایجــاد
تغییر در سـازگاری اجتمـاعی نیازمنـد زمـان بیشـتری اسـت.
درواقــع شــاید یکــی از دالیــل اینکــه ایــن برنامــه نتوانســت
ازلحاظ آمـاری سـازگاری را افـزایش دهـد میتوانـد ناشـی از
زمان کوتاهمدت این برنامه آموزشی باشد.
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The Effectiveness of Mindfulness Training on Social-emotional Adjustment of
Students with Dyscalculia
Maryam Akbari1
Ali Akbar Arjmandnia2
GholamAli Afrooz3
Kambiz Kamkari4

Abstract
Aim: The present study aims at investigating the effectiveness of mindfulness-based
training on the adjustment of students with dyscalculia. Methods: The research method is
quasi-experimental with a pre-test-post-test design on the control group. The statistical
population of the study consists of students with dyscalculia in fourth and fifth grades of
elementary school in the academic year 2014-15. The subjects received special services at
Sanandaj rehabilitation centers for students with dyscalculia. Total 30 subjects were randomly
selected and assigned to two control and experimental groups of 15 per each. The control group
participated in Hooker and Fodor’s teaching mindfulness to children program (2008). Before
and after the program, Adjustment Inventory for School Students (AISS) (Singha and Sing
1993) was administered to both groups. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was
used to analyze the data. Results: The findings show that mindfulness-based training is
significantly effective on emotional adjustment of the student (P>0/05), but no significant
effectiveness was found on the students’ social adjustment (P>0/05). Generally speaking.
Conclusion:the findings of the present study are in parallel with those of previous studies,
according to which, behavioral, cognitive treatment-based training show effectiveness on
psychological problems of students with dyscalculia.
Keywords: Mindfulness, Adjustment, Dyscalculia.
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