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مبتال محور بر نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی کودکان آگاهی کودکاثربخشی آموزش ذهن

 دگیریناتوانی یا به

 *نرگس کشاورز ولیان

 **اکرم زارعی گونیانی

 دهیچک
 محور بر نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختالل یادگیری خاصآگاهی کودکآموزش ذهنهدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی 

دوره  اختالل یادگیری خاص ی پژوهش حاضر، شامل کودکان باآزمون با گروه گواه بود. جامعه آمارپس -آزمونبود. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش
ای گیری خوشهبه روش نمونه دختر( 13پسر و  17)نفر  30ای این پژوهش، نمونهمنظور انجام بود. به 1397-98ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 

کودکان ویرایش  یوکسلر برا یآزمون هوشند. ابزارهای سنجش شامل صورت تصادفی گمارش شدهای آزمایش و گواه بهای انتخاب و در گروهچندمرحله
بود. گروه آزمایش  (ERQ) یجانیه یمیخودتنظو  (AQC) کودکان یجانیه یینارسا، (LDQ) یریادگیمشکالت  هایپرسشنامه، (WISCRFE) چهارم

دست آمده توسط تحلیل کوواریانس های بهه دریافت نمود. دادهجلسه آموزشی در طول دو و نیم ما 10محور را در طی آگاهی کودکذهنآموزش مداخله 
محور بر نارسایی هیجانی و آگاهی کودکآموزش ذهنتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ومورد تجزیه SPSS-23افزار آماری با استفاده از نرم

توانسته منجر به کاهش آموزش صورت که این . بدین(p<001/0)است تأثیر معناداری داشته  اختالل یادگیری خاص باخودتنظیمی هیجانی کودکان 

آگاهی ذهنآموزش توان چنین نتیجه گرفت که های پژوهش حاضر، مینارسایی هیجانی و بهبود خودتنظیمی هیجانی در این کودکان شود. براساس یافته
نارسایی هیجانی و بهبود خودتنظیمی عنوان یک آموزش کارآمد جهت کاهش اند بهتوگیری از فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه، میبا بهره
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 مقدمه
مشکالتی است که در  دسته آناز ، 1اختالل یادگیری خاص

(. 2019، یهای اخیر موردتوجه فراوان قرار گرفته است )آفلدهه
منزله علت اصلی اختالل یادگیری خاص به ،حاضرحالدر

، یمشکالت شدید یادگیری تحصیلی شناخته شده است )کورنولد
(. اختالل یادگیری 2019، ینیتوفال و فرانسسکوید و،یکاپرید

های جدی در اکتساب و گوش دادن، دشواریصورت به ،خاص
حرف زدن، خواندن، نوشتن، استدالل کردن، یا اختالل یادگیری 

(. 2013، کایآمر یپزشککند )انجمن روانریاضی تظاهر می
اختالل یادگیری خاص، ریشه در دوران پیش از تولد و اوان 

ل یابد. این اختالسالی ادامه میهای بزرگکودکی دارد و تا سال
اختالل خواندن، اختالل ریاضیات، اختالل بیان دارای چهار نوع 

 ،ی)گنج استنوشتاری، اختالل یادگیری خاص نامشخص 
های اختالل م و مشخصهئدلیل نهفتگی عال(. البته به1392

یادگیری خاص، مطالعه دقیق و عمیق این اختالالت دشوار است 
 (. 2020، یسا و تزار پارک، ن،یژ)

الت مرتبط با کودکان با اختالل یادگیری یکی از مشک
تر خاص، ضعف آنان در شناخت و ابراز هیجانات و به زبان کلی

(. نارسایی 1397 ،یو هاشم یاست )ناظم 2در نارسایی هیجانی
هیجانی ناتوانی در تشخیص و بیان احساسات، دشواری در روابط 

ارای د ،هیجانی فردی و فقدان هیجانات مثبت است. نارساییبین
 دشواری احساسات، توصیف و در شناسایی چهار ویژگی دشواری

 از ناشی جسمانی حواس و تمایزگذاری و بیان احساسات در

 ،هیجانی (. نارسایی2018، دهیهیجانی است )هاما برانگیختگی
زندگی و افزایش مشکالت تحصیلی  کیفیت کاهش به منجر

ری خاص (. کودکان با اختالل یادگی1397 ،یشود )معتمدمی
مشکالتی را در فهم حاالت هیجانی دیگری دارند و در روابط با 
کودکان دیگر نیز دچار مشکالتی شده و توان برخورد صحیح با 

های خود را ندارند. چرا که اغلب این کودکان متعلق به هیجان
هایی هستند که در دوران تحولی خود پیوندهای عاطفی خانواده

 بسیاری موارد از سوی والدین مورددر  و الزم با والدین نداشته
، یشالن و یکیاند )آببارسرزنش، تحقیر و تنبیه بدنی واقع شده

1395.) 

                                                 
1. specific learning disorder 

2. alexitimia  

دیگر مشکلی که معموالً در کودکان با اختالل یادگیری 
است  3خورد، ضعف در خودتنظیمی هیجانیخاص به چشم می

 یلیو اسماع یرچیدم ی؛ صدر1395و همکاران،  ی)محمود
تواند (. چرا که وجود نارسایی هیجانی می1395 ،یئولو یقاض

ت هیجانات را در افراد با مشکل جدی مواجه سازد ریتنظیم و مدی
مدیریت اطالعات برانگیخته شده (. 2015و همکاران،  نگیسیو)

توان هیجانی توسط راهبردهای شناختی هشیار را می
(. 2019، یگرانفسک و جیتعریف نمود )کراخودتنظیمی هیجانی 

که بعضی از کودکان با اختالل یادگیری خاص دارای  ییجااز آن
هیجانات منفی و همچنین دشواری در تنظیم هیجان هستند، 

شود تا سبب می ،های خودتنظیمی هیجانیبهبود در مهارت
کودکان دارای اختالل یادگیری خاص بیاموزند که در هر موقعیت 

آموزند که می ،اینبرهچه هیجانی را از خود بروز دهند. عالو
و  یمحمود)هیجانات خود چه زمانی و چگونه ابراز دارند 

 (.1395همکاران، 
های درمانی و آموزشی مختلفی نظیر آموزش تاکنون روش

درمان  ،(1398 کامران، و فردانیحکمت ،یتنظیم هیجان )دهقان
 ،(1398 ،یفیو شر یلردجان یریتعهد )اردشومبتنی بر پذیرش

( و آموزش 1397 ،یو جبار ینظریه ذهن )قربانآموزش 
( برای 1396 الق،یی یو شهن یگری )عباسهای خودتعیینمهارت

کار گرفته شده است. یکی کودکان با اختالل یادگیری خاص به
آگاهی های آموزشی، آموزش ذهناز جدیدترین روش

( که کارآیی بالینی آن در 1396 ک،یاست )بورد 4محورکودک
 یچیکه شو ی گوناگون نشان داده شده است. چنانهاپژوهش

اجتماعی  آگاهی بر میزان اضطراب( اثربخشی درمان ذهن1398)
( 1397) یمعتمد ،نفس کودکان دارای اختالل یادگیریو عزت

 محور را بر اضطراب، پرخاشگری،آگاهی کودکاثربخشی ذهن
ل آموزان دارای اختالگرایی و نارسایی هیجانی دانشکمال

 یکامکار و افروز ا،یارجمندن ،یخواندن دوره دبستان؛ اکبر
 -آگاهی را بر سازگاری اجتماعی( اثربخشی آموزش ذهن1395)

 یآموزان با اختالل در یادگیری حساب و قاسمعاطفی دانش
آگاهی ( اثربخشی درمان ذهن2017) ینجف یو موسو یبستگان
رآمدی کودکان های اجتماعی و خودکامحور را بر مهارتکودک

3. emotion regulation  

4. child-centered mindfulness therapy  
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اند. این در یید قرار دادهأبررسی و تبا اختالل یادگیری خاص مورد
های دیگری کارآیی این روش را در دیگر حالی است که پژوهش

 -یاند. در این حوزه پرهای آماری کودکان بررسی کردهجامعه
اثربخشی آموزش  ،(2016) نگایبیس و وب ندر،یل -کوپلند ش،یپار

ر پردازش هیجانی و شناختی کودکان و نوجوانان؛ آگاهی را بذهن
آگاهی را اثربخشی درمان ذهن ،(2019) زنگ و ها انگ،یدنگ، 

 ،(2020) نسریبر بهبود پردازش هیجانی کودکان؛ الک، براون و ک
آگاهانه را بر بهبود عملکرد اثربخشی آموزش رویکرد ذهن

یید قرار أآزمون و تو هیجانی کودکان و نوجوانان موردشناختی 
فنی است که با ترکیب با مراقبه و  ،آگاهیذهن اند.داده

های ذهنی خاص نسبت به یک تجربه، آگاه شدن گیریجهت
نحوی غیرقضاوتی با به حداقل رساندن نسبت به زمان حال به

کند؛ بنابراین درگیری در افکار و احساسات را تشویق می
با هدف، در  خاص هتواند به عنوان توجه به شیوآگاهی میذهن

زمان حاضر و بدون قضاوت تعریف شود )دنگ و همکاران، 
محور آگاهی کودک(. این در حالی است که در ذهن2019

کار رفته متناسب با سطح شناختی کودکان تنظیم های بهاستعاره
 ،آگاهی(. روش ذهن2016، و همکاران شیپار -یشده است )پر

با تغییر سیر کارکردی و بالینی  قصد دارد از طریق آموزش ذهنی،
ذهنی مراجع، به تغییر و بهبود عملکرد و رابطه مراجع کمک کند. 

آن است که فرد از طریق پایش  ،آگاهیذهنآموزش هدف اصلی 
خودآیند، از اثرات فعالیت مجدد ذهنیت در حال انجام آگاه یابد و 

ن کارگیری حالت حضور ذهن در ذهنیت بودهاز طریق ایجاد و ب
مندانه دهی هدفهای مکرر با جهتبماند و از طریق انجام تمرین

خنثی به مشاهده افکار و احساسات یا  ءتوجه به یک شی
(. از 2019، گارلندهای بدنی خود بنشیند )راش، کاواناگ و حس

افکار و رفتارهایی که قبالً ناهشیار یا  ،آگاهیطریق ذهن
شوند که قابل مشاهده می هاییاتوماتیک بودند، تبدیل به پدیده

 لر،ی، مدر بدن یا ذهن خود فرد در حال وقوع هستند )کروسکا
 (.2018، اوهارا و کروسکا روچ،

اختالل یادگیری خاص  حال با توجه به پیامدهای نامطلوب
آن بر روند زندگی فردی و اجتماعی کودک و  ثیرات گستردهأو ت
 هایتباهی بکشاند و آسیبتواند زندگی آینده فرد را به میکه این

دنبال داشته باشد ناپذیری بهاجتماعی، تحصیلی و هیجانی جبران
(، ضروری است اقدامات مقتضی برای 2017، اولسون و دی)فلو

شناختی و هیجانی این کودکان در کنار های روانلفهؤدرمان م
کار گرفته شود. چرا که ههای آموزشی و تحصیلی مناسب بروش

آموزان مبتال، شود تا دانشسبب می ،ادگیری خاصاختالل ی
دلیل عدم موفقیت تحصیلی و احساس حقارت ناشی از آن، به به

توان به ترک تحصیل روی آورند. نوآوری پژوهش حاضر را می
آگاهی استفاده از روش آموزشی جدید همچون آموزش ذهن

محور در جامعه آماری کودکان با اختالل یادگیری خاص کودک
یان نمود. این در حالی بود که اثر مداخله حاضر بر خودتنظیمی ب

های پیشین مغفول مانده در پژوهش ،هیجانی این کودکان نیز
پژوهشی در زمینه حاضر  یند نشان از وجود خألآاست که این فر

با  ،دارد. چرا که پژوهشی با این عنوان انجام نشده است. بنابراین
ثیر أقیقات انجام یافته در مورد تتوجه به موضوعات مطروحه و تح

محور بر بهبود مشکالت روانی، هیجانی و آگاهی کودکذهن
دلیل عدم انجام پژوهشی دیگر بهسویو از رفتاری کودکان

بررسی اثربخشی آموزش  ،مشابه، هدف پژوهش حاضر
محور بر نارسایی هیجانی و خودتنظیمی آگاهی کودکذهن

 گیری خاص است.هیجانی کودکان با اختالل یاد

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
 -آزموناز نوع آزمایشی با طرح پیشحاضر، روش پژوهش 

را کودکان دوره جامعه آماری  .استآزمون با گروه گواه پس
ابتدایی با اختالل یادگیری خاص شهر تهران در سال تحصیلی 

دارای جنسیت دختر، دامنه سنی . این کودکان است 98-1397
سال و پایه تحصیلی چهارم، پنجم و ششم بودند. جهت  12تا  10

ای ای چندمرحلهگیری خوشهانتخاب حجم نمونه از روش نمونه
پرورش وصورت که ابتدا با مراجعه به آموزشبدیناستفاده شد. 

 2پرورش، منطقه وشهر تهران از بین نواحی و مناطق آموزش
د. سپس با مراجعه شصورت تصادفی انتخاب پرورش بهوآموزش

دبستان دخترانه دوره ابتدایی به تصادف  پنجبه ناحیه انتخابی، 
انتخاب شد. سپس از معلمان پایه چهارم، پنجم و ششم درخواست 

آموزانی را که دارای عالئم اختالل یادگیری خاص شد تا دانش
معرفی نمایند. در این مرحله )ریاضی، خواندن و نوشتن( هستند را 

کودک معرفی شد. جهت اطمینان از وجود اختالل  63تعداد 
یادگیری خاص در این کودکان، به والدین این کودکان پرسشنامه 
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گذاری آوری و نمرهمشکالت یادگیری ارائه داده شد. پس از جمع
آموز تشخیص دانش 54پرسشنامه مشکالت یادگیری، تعداد 

برای این  ی،ی خاص دریافت کردند. در گام بعداختالل یادگیر
کودکان آزمون هوشی وکسلر نیز اجرا شد تا از طبیعی بودن 

میان از  ،بهر این کودکان اطمینان حاصل شود. در قدم آخرهوش
آموزانی که تشخیص اختالل یادگیری خاص را دریافت دانش
 30بهر طبیعی نیز بودند، تعداد و همچنین دارای هوشکرده 

صورت گمارش تصادفی در آموز به تصادف انتخاب و بهنشدا
حجم کودک(.  15های آزمایش و گواه قرار گرفتند )هر گروه گروه

نمونه با استفاده از جدول کوهن و تعیین اندازه اثر با توجه به 
05/0=a ،005/0=α ،8/0=-β1  و با توجه به اندازه اثرهای

( محاسبه 2001، ویسچ و جوزف هوناکر، ن،یپیشینه پژوهش )کال
نفر(.  15نفر برآورد گردید )هر گروه  30شد که در هر دو گروه 

آگاهی ذهنآموزش  ،سپس کودکان حاضر در گروه آزمایش
ای یک جلسه و ه، هفتهساعتجلسه یک 10محور را طی کودک

در طی دو و نیم ماه در مرکز آریاشرق دریافت کردند. این در 
یند پژوهش حاضر آست که گروه گواه در طول انجام فرا حالی

ذکر است که این مداخله را دریافت نکردند. الزم به
های نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی که در پرسشنامه

ن اجرا شد، توسط خود کودکان آزموآزمون و پسمرحله پیش
داشتن  ،های ورود به پژوهش شاملپاسخ داده شدند. مالک

شرایط مربوط به اختالل یادگیری خاص با توجه به پرسشنامه 

برخورداری از هوش متوسط با توجه به نتایج  ،مشکالت یادگیری
 ،اعالم رضایت و آمادگی جهت شرکت در پژوهش ،آزمون هوشی

شناختی حاد و مزمن )با توجه به می و رواننداشتن بیماری جس
های خروج ای آنان( بود. همچنین مالکپرونده سالمت و مشاوره

غیبت در دو جلسه آموزشی و عدم همکاری  ،از پژوهش نیز شامل
  و انجام ندادن تکالیف مشخص شده در کالس بود.

عمل های بهابتدا با توجه به هماهنگی ،جهت انجام پژوهش
ها در نتخاب حجم نمونه با رضایت کتبی و گمارش آنآمده و ا

صورت های پژوهش بههای آزمایش و گواه، پرسشنامهگروه
جهت رعایت اخالق در د. شگروهی بر روی کودکان اجرا 

رضایت اولیا و کودکان برای شرکت در برنامه مداخله  ،پژوهش
روه شدند. همچنین به افراد گ کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه

یند پژوهشی آگواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فر
به هر دو گروه  و نیز این مداخالت را دریافت خواهند نمود

ماند و ها محرمانه باقی میاطمینان داده شد که اطالعات آن
آزمایش آموزش  نیازی به درج نام نیست. در نهایت، بر روی گروه

در حالی  ؛انجام شد، 1ق با جدول محور مطابآگاهی کودکذهن
دید. برنامه که گروه گواه به همان روش جاری آموزش می

( 1396، کیمحور )بوردآگاهی کودکای آموزش ذهنمداخله
ای ساعته، هفتهجلسه آموزشی یک 10پژوهش حاضر در 

د. این مداخله ششرح زیر اجرا جلسه در طی دو و نیم ماه بهیک
 پژوهش در مرکز آریاشرق اجرا شد.توسط نویسنده مسئول 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)
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 (1398 ،یقمران و یمنشئ آزاد،یمحور )اصلآگاهی کودکخالصه جلسات آموزش ذهن -1جدول 
 محتوا هدف  جلسه

با افراد، جلب مشارکت  ییآشنا جلسه اول
 یهانیتمر انجام و نیوالد

 یآگاهذهن یمقدمات

 حیکنندگان، توضشرکت یبرا یآموزش دوره نیا یاجرا علت مونرایپ حیتوض و آن فیو تعر یآگاهآموزش ذهن یمعرف
 و نیوالد مشارکت انه،روز یزندگ در ناتیتمر نیو گنجاندن ا یآگاهذهن ناتیتمر یبرا یزیربرنامه یچگونگ رامونیپ
 بهمراق ناتیمرت یهاتیوضع به مربوط ناتیتمر انجام و آموزش ،یآگاهذهن نیروزانه درباره تمر یهاادداشتی

 تی، وضعاملک لوتوس حالت زانو، چهار حالت به نشستن ده،یخواب تیوضع ،یصندل یرو نشستن تی)وضع یآگاهذهن
 یخانگ فیو ارائه تکل ها(دست

نسبت به تفس  یکسب آگاه جلسه دوم
 آگاهانه

 ذهن نیتمر ،یکمش تنفس آموزش و آگاهانه تنفس نیتمر ،یآگاهکنندگان در مورد ذهنصحبت در مورد تجربه شرکت
 یخانگ فیو ارائه تکل یلیاکل یبطر کمک با آرام ذهن برابر در آشفته

 فیدن و ارائه تکلبآگاهانه و آموزش اسکن و تکرار تنفس ذهن یآگاهکنندگان از ذهنصحبت در مورد تجربه شرکت آموزش اسکن بدن جلسه سوم
 یخانگ

نسبت به زمان  یکسب آگاه جلسه چهارم
 حال

آگاهانه و ذهن حرکات انجام آب، وانیل نیتمر کمک با حال زمان به نسبت یآگاه آموزش و یتنفس هیپا اتنیتکرار تمر
 یخانگ فیارائه تکل

نسبت به اعمال  یکسب آگاه جلسه پنجم
 بدن یپنج حس اصل

س )خوردن حنسبت به پنج  یآگاهو آموزش ذهن یآگاهذهن ناتیکنندگان از تمرصحبت در مورد تجربه شرکت
آگاهانه( به همراه تکرار ذهن دنیآگاهانه، دذهن دنییآگاهانه، بوآگاهانه، لمس کردن ذهنآگاهانه، گوش دادن ذهنذهن
 یخانگ فیآگاهانه و ارائه تکلذهن تنفس نیتمر

نسبت به  یکسب آگاه جلسه ششم
 جاناتیه

نسبت  یآگاهذهن بارهدر یسینوادداشتی و جاناتینسبت به ه یآگاهذهن نیتمر انجام ،یمقدمات یدگیانجام تنفس آرم
 یخانگ فیارائه تکلو  «دیمفریغ بازرس و دیمف بازرس» یوهایسنار از استفاده جانات،یبه ه

 فیو ارائه تکل «روان مراقبه رودخانه» نسبت به افکار یآگاهذهن نیتمر انجام و بدن اسکن و یتنفس ناتیمرور تمر یتنفس ناتیمرور تمر جلسه هفتم
 یانگخ

نسبت به  یکسب آگاه جلسه هشتم
 عملکرد عضالت

و  «کانال کردنعوض » یباز انجام ،یجیتدر یعضالن یآرامتن نیتمر و( یدگیآرم)تنفس  یتنفس هیپا ناتیتکرار تمر
 یخانگ فیارائه تکل

نسبت به  یکسب آگاه جلسه نهم
 حرکات بدن

و ارائه  «دیمفریغ و دیمف بازرس» یویآگاهانه، تکرار سنارذهن تحرکا انجام، ی)مراقبه تنفس هیپا یتنفس ناتیانجام تمر
 (یخانگ فیتکل

 در یآگاهذهن یریکارگهب جلسه دهم
 روزمره یزندگ

مراقبه . «روزانه تیدر فعال یآگاهذهن»جلسات گذشته آموزش داده شد و آموزش  یکه در ط یآگاهذهن ناتیمرور تمر
 یخانگ فیه تکلئارادوستانه( و  ی)آرزوها زیآممحبت شفقت

ر ها از دو سطح آماتحلیل دادهودر این پژوهش برای تجزیه
یفی توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح آمار توص

طی از آزمون از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنبا
زمون ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، آ -شاپیرو

ها، همچنین از تحلیل بررسی برابری واریانسلوین برای 
د. ش کوواریانس چندمتغیری برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده

رد مو -23SPSSافزار آماری نتایج آماری با استفاده از نرم
 تحلیل قرار گرفته است.وتجزیه

 ابزار سنجش
 1کودکان ویرایش چهارم یوکسلر برا یآزمون هوش

(WISCRFE): های ورود به که یکی از مالکاین با توجه به

                                                 
1. Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised- 

بنابراین از  ؛پژوهش برخورداری از هوش متوسط و باالتر است
آزمون هوش وکسلر برای بررسی هوش کودذکان با اختالل 

مقیاس وکسلر  1991یادگیری خاص استفاده شد. در سال 
مقیاس هوشی وکسلر  2003سه و در سال  ویرایس کودکان

این آزمون در  تهیه شد. 6-16 چهارم برای کودکانویرایش 
 (1393نقل از منشئی و همکاران )؛ به1386ایران توسط عابدی )

ای از کودکان ایرانی انطباق و هنجاریابی شده بر روی نمونه
تا  65/0ها در بازآزمایی در محدوده آزموناست. پایایی خرده

، گزارش شده 86/0تا  71/0، ضرایب پایایی تنضیف از 95/0
آزمون هوشی وکسلر کودکان ویرایش  است. در این پژوهش از

چهارم برای سنجش هوش کودکان با ناتوانی یادگیری استفاده 
 شد.

Forth Edition (WISCRFE) 
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پرسشنامه  :(LDQ) 1یریادگیپرسشنامه مشکالت 

( 2011و همکاران ) لکاتیمشکالت یادگیری کلورادو توسط و
 آیتم تشکیل شده است 20تهیه شده است. این پرسشنامه که از 

شود. پاسخ به هر آموزان تکمیل میشتوسط والدین دان که
( تا همیشه 1ای از اصالً )درجه پنجعبارت در یک مقیاس لیکرت 

قرار دارد.  100تا  20. دامنه نمرات این پرسشنامه بین است( 5)
های آن، توسط سازندگان پرسشنامه لفهؤاعتبار این پرسشنامه و م

و مقادیر های همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده با روش
دست داده است. همچنین روایی همگرای قبولی را بهقابل

های پیشرفت تحصیلی های این پرسشنامه با پرسشنامهلفهؤم
ریاضی  ،64/0ترتیب گزارش شده است: خواندن ایناستاندارد به

و  46/0اضطراب اجتماعی ، 64/0شناخت اجتماعی  ،44/0
نقل از حاجلو و ه؛ ب2011، 2)ویلکات و همکاران 30/0فضایی 

 فیشریی(. در پژوهش حاجلو و رضا1390 ف،یشرییرضا
منظور وارسی اعتبار پرسشنامه مشکالت یادگیری (، به1390)

رونی و بازآزمایی استفاده و کلورادو از دو روش همسانی د
پایایی این پرسشنامه در پژوهش یید قرار گرفته است. أتمورد

محاسبه شد. در  80/0ی کرونباخ با استفاده از ضریب آلفا ،حاضر
پژوهش حاضر از این پرسشنامه جهت تشخیص کودکان با 

 استفاده شد. اختالل یادگیری خاص

 :(AQC) 3کودکان یجانیه یینارساپرسشنامه 
پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو مخصوص کودکان و نوجوانان 

 18تا  7( برای دامنه سنی 2006) نزوگت و استروالد ف،یتوسط ر
سال ساخته شده است. پرسشنامه حاضر توسط کودکان پاسخ 

ال دارد که با مقیاس لیکرت ؤس 20شود. این پرسشنامه داده می
( 3وجه: نمره یک تا ای )کامالً، تا حدودی و به هیچسه درجه

شود و سه عامل ناتوانی در شناسایی احساسات پاسخ داده می
وانی در توصیف احساسات (، نات14 و 13، 9، 7، 6، 3، 1االت ؤ)س
، 5االت ؤ( و سبک تفکر عینی )س17 و 12، 11، 4، 2االت ؤ)س
دهد. در ارزیابی قرار می( را مورد20و  19، 18، 16، 15، 10، 8

صورت معکوس به 19و  18، 10، 4های این مقیاس سؤال
 60تا  20شود. دامنه نمرات این پرسشنامه بین گذاری مینمره

                                                 
1. Learning Difficulties Questionnaire (LDQ) 

2. Willcutt, E. G., & et al. 

دهنده نارسایی هیجانی بیشتر است. االتر نشاناست. کسب نمره ب
زمان مقیاس نارسایی هیجانی برحسب همبستگی بین روایی هم
های هوش هیجانی، های این آزمون و مقیاسزیرمقیاس

شناختی بررسی و ماندگی روانشناختی و دربهزیستی روان
تأیید قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین مورد

ها معنادار است. همچنین ها در این مقیاسآزمودنینمره 
( در پژوهشی 1390) یو حرفت ییجمالو یی، رضایابوالقاسم

همبستگی مقیاس نارسایی هیجانی را با مقیاس آزار روانی 
(34/0-=r( و غفلت روانی )20/0-=rمعن )دست آوردند. هدار با

 89/0همچنین این پژوهشگران میزان پایایی پرسشنامه را 
اند. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با گزارش کرده

های ناتوانی در استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس
شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر 

و برای نمره کل پرسشنامه  87/0و  86/0، 84/0ترتیب عینی به
 محاسبه شد. 87/0

پرسشنامه : (ERQ) 4یجانیه یمیپرسشنامه خودتنظ
برای کودکان ( 2003)خودتنظیمی هیجانی توسط گروس و جان 

مقیاس بازداری ال و دو خردهؤس 10و نوجوانان ساخته و دارای 
االت ؤ( و ارزیابی مجدد شناختی )س9 و 6، 4، 2االت ؤهیجانی )س

سنجد. پرسشنامه حاضر توسط کودکان ( را می10 و 8، 7، 5، 3، 1
اساس کنندگان به این پرسشنامه برشرکتشود. پاسخ داده می

ای لیکرت از کامالً مخالف )نمره یک( تا مقیاس هفت درجه
دهد. دامنه نمرات در این مقیاس ( پاسخ می7کامالً موافق )نمره 

دهنده تنظیم شناختی است. کسب نمره باالتر نشان 70تا  10از 
ریب همسانی درونی در هیجانی باالتر در نزد فرد است. ض

و برای  72/0مقیاس ارزیابی مجدد شناختی برای پسران خرده
است. همچنین ضریب همسانی درونی در  79/0دختران 

و برای دختران  67/0مقیاس بازداری هیجانی برای پسران خرده
 ،(1395) یبیو حب یمانی(. سل2003)گروس و جان،  است 69/0

های مقیاسرونباخ را برای خردهدر پژوهش خود ضریب آلفای ک
گزارش  81/0و بازداری هیجانی  71/0ارزیابی مجدد شناختی 

و  یکردند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ در تحقیق محمد
و  79/0برای مقیاس ارزیابی مجدد شناختی  ،(1394) یموسو

3. Alexithymia Questionnaire for Children (AQC) 

4. Emotional Regulation Questionnaire (ERQ) 
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دست آمد. پایایی این پرسشنامه به 81/0برای بازداری هیجانی 
ا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در ب ،در پژوهش حاضر

های ارزیابی مجدد شناختی و برای بازداری هیجانی زیرمقیاس
محاسبه  80/0و برای نمره کل پرسشنامه  79/0و  81/0ترتیب به

 شد.
آگاهی آموزش ذهناز پروتکل  ،در پژوهش حاضر

بنا  2014در سال  کیکه توسط بورد استفاده شدهمحور کودک
 ینیحس آزاد،یاصل ،یمنشئ توسط رانیدر ا 1396ر سال شده و د

در آموزشی ترجمه شده است. اعتبارسنجی این بسته  یبیط و
ایران و برای جامعه آماری کودکان و نوجوانان ایرانی با استفاده 

( و 1397) یمنشئ و ینیاز اعتبار محتوایی در پژوهش حس

یید قرار أتو بررسی ( مورد1398) یو قمران یمنشئ آزاد،یاصل
اساس آن اجرای این پروتکل برای جامعه کودکان و گرفته که بر

  نوجوانان ایرانی مناسب تشخیص داده شده است.

 هاافتهی
های جمعیت شناختی بیانگر آن بود که های حاصل از دادهیافته

سال بودند که  12تا  10افراد نمونه پژوهش دارای دامنه سنی 
 10/11±33/3ها ین و انحراف معیار سن آندر این بین میانگ

سال بود. همچنین بیشترین میزان پایه تحصیلی مربوط به 
های توصیفی حال به بررسی یافته( بود. درصد 39کالس چهارم )

 شود. پژوهشی پرداخته می

 آزمونآزمون و پسنتایج آمار توصیفی متغیرها در مراحل پیش -2جدول 

 آزمونپس زمونآپیش هاگروه هالفهؤم

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 77/4 53/28 99/5 40/38 گروه آزمایش نمره کل نارسایی هیجانی

 57/4 40/37 44/4 93/37 گروه گواه
ابعاد نارسایی 

 هیجانی
 76/3 60/10 91/3 33/14 گروه آزمایش ناتوانی در شناسایی احساسات

 83/3 80/13 41/3 40/13 گروه گواه
 2 7 95/2 86/9 گروه آزمایش ناتوانی در توصیف احساسات

 09/2 66/9 38/2 60/9 گروه گواه
 83/2 93/10 85/3 20/14 گروه آزمایش سبک تفکر عینی

 98/3 93/13 98/3 93/14 گروه گواه
 62/5 80/43 90/4 46/33 گروه آزمایش نمره کل خودتنظیمی هیجانی

 47/4 73/33 28/4 06/32 گروه گواه

ابعاد خودتنظیمی 
 هیجانی

 54/3 73/18 97/2 20/14 گروه آزمایش بازداری هیجانی

 40/3 46/14 83/3 33/13 گروه گواه
 39/3 06/25 67/3 26/19 گروه آزمایش ارزیابی مجدد شناختی

 75/3 26/19 84/2 73/18 گروه گواه

ا، از آزمون لوین هفرض همگنی واریانسجهت بررسی پیش
آزمون در استفاده شده است. نتایج نشان داده است در مرحله پس

فرض متغیرهای نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی پیش
. نتایج آزمون (p>05/0)ها برقرار بوده است همگنی واریانس

واریانس وک -های واریانسباکس جهت بررسی همسانی ماتریس
های فرض ماتریسآزمون پیشنشان داد که در مرحله پس

. (p>05/0)واریانس نیز برقرار بوده است وک -واریانس
ویلک بیانگر آن بود که  -نتایج آزمون شاپیرو ،اینبرعالوه
ها در متغیرهای ای دادهفرض نرمال بودن توزیع نمونهپیش

های آزمایش و نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی در گروه
. (p>05/0)آزمون برقرار است آزمون و پسشگواه در مراحل پی

خط فرض همگنی شیبنتایج در بررسی پیش ،در نهایت
بندی آزمون با متغیر گروهرگرسیون مشخص شد که تعامل پیش

آزمون در متغیرهای نارسایی هیجانی و در مرحله پس
. این بدان (p>05/0)خودتنظیمی هیجانی معنادار نبوده است 

خط رگرسیون در متغیرهای فرض همگنی شیب که ستمعنا
 نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی برقرار بوده است.
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 خاص یریادگیکودکان با اختالل  یجانیه ییمحور بر نمره کل نارساکودک یآگاهآموزش ذهن ریثأت جینتا -3جدول 
مجموع   یشاخص آمار

 مجذورات

 درجه

 یآزاد 

 نیانگیم

 مجذورات

F  سطح

 یدارمعنا

 اندازه

 اثر 

توان 

 آزمون

 08/0 01/0 95/0 001/0 003/0 1 003/0 آزمونشیاثر پ

 1 67/0 0001/0 39/55 34/585 1 34/585 محورکودک یآگاهاثر ذهن
     56/10 27 33/285 اثر خطا

      30 33479 کل

آگاهی ، ارائه متغیر مستقل )آموزش ذهن3با توجه به نتایج جدول 
ر( توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار میانگین محوکودک

نمرات متغیر وابسته )نارسایی هیجانی کودکان با اختالل 
 0001/0آزمون در سطح خطای یادگیری خاص( در مرحله پس

شود که با کنترل و تفکیک این نتیجه حاصل می ،د. بنابراینشو
سایی آزمون(، میانگین نمرات نارگر )پیشاثر متغیر مداخله

هیجانی کودکان با اختالل یادگیری خاص با ارائه آموزش 
ثیر آموزش أمحور کاهش یافته است. مقدار تآگاهی کودکذهن

محور بر نارسایی هیجانی کودکان با اختالل آگاهی کودکذهن
درصد  67ست که بوده است. این بدان معنا 67/0یادگیری خاص 

تالل یادگیری خاص با تغییرات نارسایی هیجانی کودکان با اخ
محور( تبیین آگاهی کودکارائه متغیر مستقل )آموزش ذهن

محور بر آگاهی کودکشود. حال به بررسی اثر آموزش ذهنمی
ابعاد نارسایی هیجانی )ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در 
توصیف احساسات و سبک تفکر عینی( کودکان با اختالل 

 شود.ییادگیری خاص پرداخته م

 ییمحور بر ابعاد نارساکودک یآگاهاثر آموزش ذهن یجهت بررس یریچندمتغ انسیواروک لیتحل جینتا -4جدول 

 خاص یریادگی اختالل با کودکان یجانیه
 یسطح معنادار خطا یدرجه آزاد فرض یدرجه آزاد Fمقدار  ارزش 

  23 3 34/14 65/0 ییالیاثر پ
 23 3 34/14 34/0 لکزیو یالمبدا 0001/0

 23 3 34/14 87/1 نگیاثر هتل

 23 3 34/14 87/1 یرو شهیر نیبزرگتر

با معناداری آزمون کوواریانس چندمتغیری این نتیجه حاصل 
گردد که باید حداقل در یکی از ابعاد نارسایی هیجانی )ناتوانی می

در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک 
ن دو گروه آزمایش و گواه در اثر ارائه آموزش تفکر عینی( بی

محور تفاوت معنادار وجود داشته باشد. آگاهی کودکذهن

جهت بررسی این نکته که معناداری مشاهده شده در  ،بنابراین
کدام یک از ابعاد نارسایی هیجانی است، به بررسی تحلیل به 

ذکر است که متغیری پرداخته شد. الزم بهکوواریانس تک
 یید قرار گرفت. أبررسی و تهای آماری در سطور باال موردوضهفرم

  



 نرگس کشاورز ولیان و اکرم زارعی گونیانی

 71 | 1399زمستان  (،33)4، شماره یازدهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازی کودکان استثنا 

 ییمحور بر ابعاد نارساکودک یآگاهاثر آموزش ذهن یجهت بررس یریمتغتک انسیکووار لیتحل جینتا -5جدول 
 خاص یریادگی اختالل با کودکان یجانیه

مجموع  ریمتغ رییمنبع تغ
 مجذورات

درجه 
 یآزاد

 نیانگیم
 مجذورات

دار مق
F 

سطح 
 یمعنادار

اندازه 
 اثر

 توان

)آموزش  مستقل ریاثر متغ
 (محورکودک یآگاهذهن

 1 50/0 0001/0 33/25 78/79 1 78/79 احساسات ییدر شناسا یناتوان
 95/0 35/0 001/0 34/13 27/36 1 27/36 احساسات فیدر توص یناتوان

 99/0 45/0 0001/0 10/20 46/56 1 46/56 ینیسبک تفکر ع
     15/3 25 74/78 احساسات ییدر شناسا یناتوان خطا

     71/2 25 95/67 احساسات فیدر توص یناتوان
     81/2 25 22/70 ینیسبک تفکر ع

      30 4628 احساسات ییدر شناسا یناتوان کل
      30 2254 احساسات فیدر توص یناتوان

      30 4787 ینیسبک تفکر ع

آگاهی ، ارائه متغیر مستقل )آموزش ذهن5نتایج جدول با توجه به 
محور( توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار میانگین کودک

نمرات متغیرهای وابسته )ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی 
آزمون در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی( در مرحله پس

شود حاصل می این نتیجه ،د. بنابراینشو 05/0در سطح خطای 
آزمون(، میانگین گر )پیشکه با کنترل و تفکیک اثر متغیر مداخله

نمرات متغیرهای ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در 
توصیف احساسات و سبک تفکر عینی در کودکان با اختالل 

محور دچار آگاهی کودکیادگیری خاص با ارائه آموزش ذهن

آگاهی ثیر آموزش ذهنأر تکاهش معنادار شده است. مقدا
محور بر میزان ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در کودک

و  35/0، 50/0ترتیب توصیف احساسات و سبک تفکر عینی به
 45و  35، 50ترتیب ست که بهبوده است. این بدان معنا 45/0

درصد تغییرات متغیرهای ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی 
ف احساسات و سبک تفکر عینی در کودکان با اختالل در توصی

آگاهی یادگیری خاص توسط ارائه متغیر مستقل )آموزش ذهن
 شود.محور( تبیین میکودک

 خاص یریادگیکودکان با اختالل  یجانیه یمیمحور بر نمره کل خودتنظکودک یآگاهآموزش ذهن ریثأت جینتا -6جدول 
مجموع   یشاخص آمار

 مجذورات
 نیانگیم یه آزاددرج

 مجذورات

F  سطح
 یمعنادار

توان  اندازه اثر
 آزمون

 18/0 04/0 29/0 15/1 48/14 1 48/14 آزمونشیاثر پ

 1 66/0 0001/0 03/55 65/690 1 65/690 محورکودک یآگاهاثر ذهن
     55/12 27 85/338 اثر خطا

      30 46199 کل

آگاهی مستقل )آموزش ذهن ، ارائه متغیر6با توجه به نتایج جدول 
محور( توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار میانگین کودک

نمرات متغیر وابسته )خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختالل 
 0001/0آزمون در سطح خطای یادگیری خاص( در مرحله پس

این نتیجه حاصل می شود که با کنترل و تفکیک  ،د. بنابراینشو
آزمون(، میانگین نمرات خودتنظیمی گر )پیشاثر متغیر مداخله

هیجانی کودکان با اختالل یادگیری خاص با ارائه آموزش 
ثیر آموزش أمحور افزایش یافته است. مقدار تآگاهی کودکذهن

محور بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با آگاهی کودکذهن
ست که بوده است. این بدان معنا 66/0اختالل یادگیری خاص 

درصد تغییرات خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختالل  66
آگاهی یادگیری خاص با ارائه متغیر مستقل )آموزش ذهن

شود. حال به بررسی اثر آموزش محور( تبیین میکودک
محور بر ابعاد خودتنظیمی هیجانی )بازداری آگاهی کودکذهن

هیجانی و ارزیابی مجدد شناختی( کودکان با اختالل یادگیری 
 شود.اص پرداخته میخ



 ...محور بر آگاهی کودکاثربخشی آموزش ذهن
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 یمیمحور بر ابعاد خودتنظکودک یآگاهاثر آموزش ذهن یجهت بررس یریچندمتغ انسیکوار لیتحل جینتا -7جدول 

 خاص یریادگیکودکان با اختالل  یجانیه
 یسطح معنادار خطا یدرجه آزاد فرض یدرجه آزاد Fمقدار  ارزش 

  25 2 29/31 71/0 ییالیاثر پ
 25 2 29/31 28/0 لکزیو یالمبدا 0001/0

 25 2 29/31 50/2 نگیاثر هتل

 25 2 29/31 50/2 یرو شهیر نیبزرگتر

این نتیجه حاصل  ،با معناداری آزمون کوواریانس چندمتغیری
که باید حداقل در یکی از ابعاد خودتنظیمی هیجانی  شودمی

)بازداری هیجانی و ارزیابی مجدد شناختی( بین دو گروه آزمایش 
محور تفاوت معنادار آگاهی کودکگواه در اثر ارائه آموزش ذهن و

جهت بررسی این نکته که معناداری  ،وجود داشته باشد. بنابراین

مشاهده شده در کدام یک از ابعاد خودتنظیمی هیجانی است، به 
ذکر متغیری پرداخته شد. الزم بهبررسی تحلیل به کوواریانس تک

یید أبررسی و تر سطور باال موردهای آماری داست که مفروضه
 قرار گرفت. 

 یمیمحور بر ابعاد خودتنظکودک یآگاهاثر آموزش ذهن یجهت بررس یریمتغتک انسیکووار لیتحل جینتا -8جدول 

 خاص یریادگیکودکان با اختالل  یجانیه
مجموع  ریمتغ رییمنبع تغ

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 

 یمعنادار

اندازه 

 اثر

 توان

)آموزش  مستقل ریاثر متغ
 (محورکودک یآگاهذهن

 1 57/0 0001/0 23/34 31/138 1 31/138 یجانیه یبازدار
 99/0 43/0 0001/0 62/19 51/215 1 51/215 یشناخت مجدد یابیارز

     04/4 26 05/105 یجانیه یبازدار خطا
     98/10 26 50/285 یشناخت مجدد یابیارز

      30 8522 یجانیه یبازدار کل
      30 15351 یشناخت مجدد یابیارز

آگاهی ، ارائه متغیر مستقل )آموزش ذهن8با توجه به نتایج جدول 
محور( توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار میانگین کودک

نمرات متغیرهای وابسته )بازداری هیجانی و ارزیابی مجدد 
. شود 05/0آزمون در سطح خطای ( در مرحله پسشناختی
شود که با کنترل و تفکیک اثر این نتیجه حاصل می ،بنابراین

آزمون(، میانگین نمرات متغیرهای بازداری گر )پیشمتغیر مداخله
هیجانی و ارزیابی مجدد شناختی در کودکان با اختالل یادگیری 

ار افزایش محور دچآگاهی کودکخاص با ارائه آموزش ذهن
محور بر آگاهی کودکثیر آموزش ذهنأمعنادار شده است. مقدار ت

 57/0ترتیب میزان بازداری هیجانی و ارزیابی مجدد شناختی به
درصد  43و  54ترتیب ست که بهبوده است. این بدان معنا 43/0و 

تغییرات متغیرهای بازداری هیجانی و ارزیابی مجدد شناختی در 
ل یادگیری خاص توسط ارائه متغیر مستقل کودکان با اختال

 شود.محور( تبیین میآگاهی کودک)آموزش ذهن

 یریگجهیبحث و نت
آگاهی آموزش ذهنپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی 

محور بر نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی کودکان کودک
اختالل یادگیری خاص انجام شد. یافته اول پژوهش نشان داد با 

محور منجر به کاهش نارسایی آگاهی کودکآموزش ذهنکه 
شده  اختالل یادگیری خاصهیجانی و ابعاد آن در کودکان با 

( مبنی بر 1398) یچیشواست. یافته حاضر با نتایج پژوهش 
اجتماعی و  آگاهی بر میزان اضطراباثربخشی درمان ذهن

 یمعتمدنفس کودکان دارای اختالل یادگیری و با پژوهش عزت
محور را بر آگاهی کودکمبنی بر اثربخشی ذهن ،(1397)

گرایی و نارسایی هیجانی اضطراب، پرخاشگری،کمال
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. است سوآموزان دارای اختالل خواندن دوره دبستان همدانش
آگاهی نتایج این دو پژوهش بیانگر آن بود که آموزش ذهن

نفس و کاهش اضطراب، محور منجر به بهبود عزتکودک
فسردگی و نارسایی هیجانی کودکان با اختالل یادگیری خاص ا

 شود. می
آگاهی در تبیین یافته حاضر مبنی بر اثربخشی آموزش ذهن

اختالل محور بر کاهش نارسایی هیجانی کودکان با کودک
آگاهی مهارتی است که که ذهنتوان گفت می ،یادگیری خاص

دهد که در زمان به کودکان با اختالل یادگیری خاص اجازه می
برانگیز را به میزان کمتری کننده و چالشحتاحال، حوادث نار

. وقتی اشخاص نسبت به زمان حال آگاه کندآزاردهنده ادراک 
دیگر توجه خود را روی گذشته یا آینده معطوف  ،شوندمی

معموالً با  ،شناختی و هیجانیکنند. بیشتر مشکالت رواننمی
ی داده یا در آینده اتفاق خواهد افتاد حوادثی که در گذشته رو

برآوردی کم ،(. در نتیجه2017مربوط است )کروسول و همکاران، 
توانند کننده، کودکان با اختالل یادگیری خاص میحوادث ناراحت

یندهای هیجانی حال حاضر معطوف آتمرکز بیشتری را بر فر
. این دکنننارسایی هیجانی کمتری را ادراک  ،و همچنین ساخته

( 1397) یو هاشم یدر حالی است که مطابق نتایح پژوهش ناظم
کودکان دارای اختالل یادگیری خاص از  ،(2016و موآتس )

آگاهی با آموزش ذهن ،برند. بنابرایننارسایی هیجانی رنج می
شود تا سبب می ،های هیجانی این کودکانتمرکز بر پردازش

از خود نشان داده و ها مدیریت و ابراز هیجانی بهتری را آن
باید اشاره کرد  ،اینبرکاهش یابد. عالوه ناننارسایی هیجانی آ
آگاهی ذهنآموزش های آموزش داده شده در که یکی از تکنیک

محور در پژوهش حاضر، آموزش عوض کردن کانال بود. کودک
شد تا کودکان با اختالل یادگیری خاص یند سبب میآاین فر

را از نامطلوب به مطلوب تغییر دهند که  هیجانات ارتباطی خود
ها با افزایش هیجانات مثبت خود، تا آن شدامر باعث میاین 

تعامل بیشتری را در جهت مدیریت و بروز هیجانات خود داشته 
 یند نیز با کاهش نارسایی هیجانی همراه است.آباشند که این فر

آگاهی آموزش ذهنیافته دوم پژوهش نشان داد که 
منجر به بهبود خودتنظیمی هیجانی کودکان با  ،محورککود

شده است. یافته حاضر با نتایج پژوهش  اختالل یادگیری خاص
مبنی بر اثربخشی آموزش  ،(1395)ی و همکاران اکبر

آموزان با عاطفی دانش -آگاهی بر سازگاری اجتماعیذهن
 یبستگان یاختالل در یادگیری حساب و با نتایج پژوهش قاسم

آگاهی مبنی بر اثربخشی درمان ذهن ،(2017) ینجف یوسوو م
های اجتماعی و خودکارآمدی کودکان محور را بر مهارتکودک

تبیین یافته حاضر مبنی  .استسو با اختالل یادگیری خاص هم
بر بهبود  ،محورآگاهی کودکذهنآموزش بر اثربخشی 

ان تومی ،خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختالل یادگیری خاص
محور با آگاهی کودکذهنآموزش گونه بیان نمود که این

های متناسب با توانایی شناختی کودکان، کارگیری استعارههب
 -یشناختی کودکان را دارد )پرهای روانقابلیت بهبود مولفه

آگاهی ذهنآموزش  ،اساساین(. بر2016و همکاران،  شیپار
و هیجانات کودکان  تواند الگوهای معیوب تفکرمی ،محورکودک

ها الگوهای تفکری، شناختی و هیجانی جای آنرا تغییر داده و به
(. این 2016و همکاران،  شیپار -یمثبت را جایگزین نماید )پر

و همکاران  یدر حالی است که مطابق با نتایج پژوهش محمود
 ،(1395) یولوئ یقاض یلیاسماع و یرچیدم ی( و صدر1395)

علت وجود نارسایی در به ،دگیری خاصکودکان با اختالل یا
ت هیجانات با مشکل جدی در خودتنظیمی رییند تنظیم و مدیآفر

محور با آگاهی کودکآموزش ذهن ،هیجانی برخوردارند. بنابراین
ترغیب کودکان با اختالل یادگیری خاص به تمرین برای توجه 

ای خالی از قضاوت، های تجارب هیجانی به شیوهبه ویژگی
تر اطالعات در حافظه هیجانی ب کدگذاری اختصاصیموج
تر از حافظه تواند بازخوانی اختصاصینوبه خود میشود که بهمی

یند نیز به خودتنظیمی هیجانی آکه این فر درا به همراه داشته باش
محور آگاهی کودکرساند. از دیگر علل اثربخشی ذهنیاری می

 ،ل یادگیری خاصبر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختال
هی با افزایش آگاآموزش توان به این نکته اشاره کرد که این می

از طریق تمرکز بر  برای مثال،کودکان از تجربیات لحظه آخر )
تنفس( و برگرداندن توجه به زمان حاضر، بر سیستم شناختی، 

گذارد هیجانی و پردازش کارآمدتر اطالعات این دو حوزه اثر می
د شویند سبب میآ(. این فر1398، یقمران و یمنشئ آزاد،ی)اصل

یند پردازشی هیجانی کودکان با اختالل یادگیری خاص با آکه فر
کارگیری قدرت هتر و بپردازش اطالعات شناختی و هیجانی قوی

تر، به شیوه هنجارمندتری به بهبود له سازمان یافتهئمسحل
 خودتنظیمی هیجانی منجر شود. 
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هایی ژوهش دیگر با محدودیتپژوهش حاضر، مانند هر پ
نظیر محدود بودن نتایج پژوهش به گروه و منطقه جغرافیایی 

شهر تهران(، عدم کودکان با اختالل یادگیری خاص خاص )
تمایل بعضی از کودکان جهت شرکت در پژوهش، عدم رضایت 

یند پژوهش و آبعضی از والدین جهت حضور فرزندانشان در فر
پیشنهاد  ،بنابراینی مواجه بود. عدم برگزاری مرحله پیگیر

شود که نظیر این پژوهش در جامعه آماری دیگر و سایر می
مناطق جغرافیایی، با جلب رضایت والدین برای شرکت در 

ب تا سب گیرد پژوهش مشابه و اجرای مرحله پیگیری انجام
های حاصل از پژوهش اساس یافتهها شود. برافزایش تعمیم یافته

شود که ترتیبی اتخاذ شود که از روش آموزشی میحاضر پیشنهاد 
شناسی و مراکز های روانمحور در کلنیکآگاهی کودکذهن

پرورش استفاده وشناختی ادارات آموزشمشاوره و خدمات روان
خدمت و های ضمنشود در دورهشود. همچنین پیشنهاد می

کارگاهی جهت آموزش این روش برای مشاوران مقاطع مختلف 
را در آموزشی ها شیوه کاربست این روش یب داده شود تا آنترت

جهت کاهش نارسایی هیجانی و بهبود خودتنظیمی هیجانی 
 کار ببندند.کودکان با اختالل یادگیری خاص آموخته و به

 منابع
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(. اثربخشی درمان مبتنی 1398ط. ) ی،فیف.، و شر ی،لردجان یریاردش
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 اضطراب زانیبر م یآگاهدرمان ذهن ی(. اثربخش1398ج. ) ی،چیشو
 شهر یریادگی اختالل یدارا آموزاندانش نفسعزت و یاجتماع

 .30-40(، 1)9 .یمجله مطالعات ناتوان .شادگان
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و هویت تحصیلی بینانه گری بر سبک تبیینی خوشخودتعیین

های یادگیری ی با ناتوانییآموزان پسر دوره ابتدادانش
 .1-7 (،5)5. یپرستارروان

و هنجاریابی آزمون  ساخت(. 1384)  .ر .م ،یعابد و .،م ،عزیزیان
آموزان پایه سوم دبستان. تشخیصی سطح خواندن برای دانش
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ذهن بر  هیآموزش نظر ری(. تأث1397س. ) ی،ن.، و جبار ی،قربان
 ،یریادگی یسر با ناتوانآموزان پدانش ییاجرا یکارکردها

 .237-259 (،31)8 .ئیافراد استثنا یشناسروان

 ویرایش پنجمین براساس یروان یشناسبیآس(. 1392ح. ) ی،گنج
 تهران: ارسباران. .روانی اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای

 و جانیه میتنظ سهی(. مقا1394) و. س. ی،ح.، و موسو ی،محمد
فزون  -توجه یینارسا اختالل بدون و با کودکان در یخودمهارگر

 .21-33 ،(2)2. فصلنامه سالمت روان کودک .یکنش

ح.،  ی،اریب.، اخت ،بنابیح.، غبار ،زادهیا.، عل ی،م.، برجعل ی،محمود
 با کودکان در جانیه می(. تنظ1395س. ) ،زردخانهیو اکبر
 یریادگیفصلنامه پژوهش در  ی.عاد کودکان و یریادگی اختالل
 .69-84(، 13)4 .یآموزشگاه و یآموزش

محور بر اضطراب، کودک یآگاهذهن ی(. اثربخش1397) ف. ی،معتمد
 12 تا 7 آموزاندانش یجانیه ییو نارسا ییگراکمال ،یپرخاشگر

 ینامه کارشناسانیپا .اصفهان شهر خواندن اختالل یدارا سال
 واحد اصفهان. یدانشگاه آزاد اسالم .ارشد

، .ل ،، کریمی جوزستانی.س ،، فرامرزی.م ،آزاد، اصلی.غ ،منشئی
مقایسه نیمرخ هوشی کودکان (. 1393)ط.  ،فرهادی و ،.م ،عارفی

فعالی و کودکان مبتال به ناتوانی توجه و بیشدارای اختالل نقص
 ،(2)1 ،مجله پرستاری کودکان، یادگیری با کودکان عادی

73-61. 

 یآورتاب ،یجانیه ییرسانا سهی(. مقا1397ج. ) ی،ع.، و هاشم ی،ناظم
مجله  ی.ریادگی یهایناتوان بدون و با آموزاندانش در یهمدل و

 .90-107(، 1)8 .یریادگی یهایناتوان
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Effectiveness of child-oriented mindfulness training on alexithymia and emotion 

regulation of children with Specific Learning Disorder 

Narges Keshavarz Valian*1 

Akram Zarei Goniani2 

Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of child-oriented mindfulness training 

on alexithymia and emotional regulation of the children with Specific Learning Disorder (SLD). The research 

design was experimental of pretest, posttest type with control group. The statistical population of the present 

study included children with SLD in the elementary school of Tehran in the academic year 2018-19. 30 

individuals (17 boys and 13 girls) were selected through multi-stage clustered sampling and they were 

randomly accommodated into experimental and control groups. The instruments applied included fourth 

edition of Wechsler Intelligence Test (Wechsler, 2003), Questionnaire of Alexithymia (Ryff et.al, 2006), 

Questionnaire of Learning Problems (Wilcot et.al, 2011) and the Questionnaire of Emotional Regulation 

(Gross and John, 2003). The experiment group received 10 sessions of child-oriented mindfulness training 

intervention during two-and-a-half months. The data taken from the study were analyzed through 

MANCOVA method via SPSS23 statistical software. The results showed child-oriented mindfulness training 

has had significant effect on alexithymia and emotional regulations of the children with learning disability 

(p<0.001). The degrees of the effect of child-oriented mindfulness training on alexithymia and emotional 

regulation of the children with SLD were 50% and 67% respectively. According to the findings of the present 

study, it can be concluded that mindfulness training can be used as an efficient therapy to decrease alexithymia 

and improve emotional regulation of the children with learning disability through employing techniques such 

as thoughts, emotions and mindful behavior.  

Keywords: child-oriented mindfulness training, alexithymia, emotional regulation, specific learning disorder 
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