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 ،یجانیبر پردازش ه تنظیم هیجان وشناختی حل مسأله فراآموزش  یهاشیوهاثر بخشی 

ی خاص )نارسایی در ریادگیان مبتال به اختالل آموزدانش یپرتحواسو  یتکانشور

 ریاضی(

 3و علی عرب 2جناابادی، حسین 1ییسرگلزا یمرتض

 

 چکیده
جاانی، تکانشاوری له و تنظیم هیجان بر پردازش هیأپژوهش حاضر با هدف اثر بخشی شیوه های آموزش فراشناختی حل مس

-این  پژوهش آزمایشی و از نوع پیشان با اختالل یادگیری خاص )نارسایی در ریاضی( انجام گرفت. آموزدانشو حواس پرتی 

ان پسر دچار ناتوانی یادگیری پایه های چهارم آموزدانشامعه آماری پژوهش را کلیه با گروه کنترل بود. ج آزمون و پس آزمون

پایاه  آماوزدانشنفار  30دادناد. نووناه پاژوهش شاامل تشکیل مای 1397-1396زاهدان در سال تحصیلی  1و پنجم ابتدایی ناحیه 

نفار(  15نفار( و گاروه کنتارل ) 15انتخااب و در دو گاروه آزماایش ) گیری تصاادفی ساادههارم و پنجم بود که به روش نوونهچ

نامه آوری داده ها از آزمون تشخیصی  ناتوانی یادگیری ریاضی ملک پور، آزمون هوشی ریون، پرسشگوارده شدند. برای جوع

وک آزمون تحلیال کوواریاانس ها با کپیرون استفاده شد. داده -پردازش هیجانی باکر، مقیاس تکانشوری بارات و آزمون تولوز 

تکانشاوری و حاواس پرتای تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین گروه ها در پاردازش هیجاانی،  spss.22افزار چند متغیره و با نرم

له و تنظیم هیجان معناادار أ(. هوچنین تفاوت میانگین در گروه آموزش فراشناخت حل مسP<01/0داری وجود دارد )تفاوت معنا

ش هیجاناات منفای، تکانشاوری و توان گفت آموزش فراشناختی حال مساأله و تنظایم هیجاان در کااهتوجه به نتایج میاست. با 

-ج پیشنهادهای مهوی در جهات باه. این نتایاستان با اختالل یادگیری خاص )نارسایی در ریاضی( موثر آموزدانش یپرتحواس

 .ای در مدارس و مراکز درمانی دارد عنوان یک روش مداخلهههای آموزشی باین روش گیریکار

ی، اختالل یاادگیری پرتحواس ی،تکانشور ،یجانیپردازش ه ،جانیه میتنظ له،أفراشناختی حل مسآموزش  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های به یک سازه واحد یا یک اختالل که با نقص در پیشرفت مهارت 1اختالل یادگیری

، این اختالل دارای ماهیتی ناهوگن است، که این ناهوگنی در کندتحصیلی مرتبط است، اشاره می

بندی اصلی به های طبقهالگوهای تحصیلی، قوت و ضعف پردازش اطالعات و هوچنین در سیستم

عنوان اختالالت تحصیلی حوزه خاص مانند اختالل خواندن، نوشتن و یا اختالل در ریاضیات 

هایی نظیر دشواری در فراگیری ری دارای مشخصه(. اختالل یادگی2،2012شود )کسیمنعکس می

و کارکرد گوش دادن، حرف زدن، خواندن، نوشتن و محاسبه هست. این اختالالت پایه عصب 

سالی شود و اگر درمان نشود تا بزرگشناختی و روندی تحولی دارد، که پیش از دبستان شروع می

 (. 2007، 3یابد )گارتلند و استروسنیدرادامه می

برای تشخیص اختالل یادگیری خاص با اسپیسیفایر ریاضی فرد   DSM4-5طبق معیارهای    

ها که شامل: درک اعداد، به یاد سپردن و به یاد آوردن مواد نقایصی در چهار گروه از مهارت

حفظی مثل جدول ضرب، محاسبات ریاضی صحیح و صریح، استدالل ریاضی صحیح نقص دارد 

(. برای قرار گرفتن در طبقه بندی اختالل یادگیری 1393اوغلی، رستم نژاد و)نریوانی، قاسوی

های هوشی و زیر سن، توانایی در اصل ،خاص با اسپیسیفایر ریاضی، باید عولکرد فرد در حساب

تحصیلی مورد انتظار باشد و هوچنین این اختالل باید به طور جدی برای پیشرفت تحصیلی یا 

، شیوع هریک از اختالالت یادگیری را در  DSM-5د.زندگی روزمره مشکل ایجاد کن

درصد گزارش نووده و برآورد شده است که یک درصد  15تا  5ان سنین مدرسه بین آموزدانش

 (. 2015، 5از کودکان دبستانی دارای ناتوانی ریاضی هستند )کلون

                                                                                                                            
1. Learning Disorder 

2. Casey 

3. Gartland & strosnider 

4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder,Fifth 

5. Colman 
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-، کمیپرتحواسضی با آن مواجه هستند، عامل یکی از مشکالتی که کودکان با اختالل ریا

انگیختگی است. حواس پرتی یک پدیده روانی است که عوارض متعددی به دنبال و نقص توجهی

 :ای و تحصیلی، افزایش احتوال بروز اختالالت روانی نظیردارد. افت در عولکردهای حرفه

؛ 1391 ،یوانیشود )نرهدفی در زندگی میاس تنهایی و بیاضطراب و افسردگی، ناامیدی، احس

رنوع ی به عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هپرتحواس. (1394انی، سلیوانی و تبریزچی، نریو

قراری زیاد در آور و بیو مالل کنندهر روزانه یا برخورد با افراد کسلی تکراری مثل کاتجربه

، 1شود )وات و وودانوویجاختی( امکان پذیر نیست، تعریف میشرایطی که رهایی از ثبات )یکنو

 یحافظه در مشکل :نظیر مشکالتی دهد که این کودکان دارایمطالعات نیز نشان می (.1999

 و شنیدارى تویز و ادراک حرکتى، هواهنگى ها،بازداری تکانه توجه، حفظ کالمی، و شنیداری

ی، ضعف در پرتحواسی فعال، دهی، ضعف در حافظهسازمان و تعویم در ضعف دیدارى،

(. لوفی و پریش ا 2007، 2فاوست و نیکلسن )تارویان، هستند پردازشى نه،زمی از نقش ادراک

( چندین عامل در کودکان بیش فعال و مبتال به اختالل یادگیری را بررسی و نتیجه 2005) 3پالس

ها وابسته به منبع کنترل بیرونی ی آنپرتحواسو  ترگرفتند که این کودکان دارای ثبات هیجانی کم

تواند در روند تحصیلی که می است از جوله عوامل دیگری. تکانشگری نیز استشی با رفتار تکان

گاه به عنوان رفتارهای ان دارای اختالل ریاضی تأثیرگذار باشد. رفتارهای تکانشیآموزدانش

روی آن تفکر بر شوند که شوند که طیف وسیعی از اعوالی را شامل مینیز خوانده می آمیزمخاطره

فته، به صورت نابالغ با وقوع آنی، بدون توانایی در انجام تورکز بر یک تکلیف کوی صورت گر

دهند و از ریسک و خطرپذیری باالیی یاب یک برنامه ریزی مناسب، رخ میخاص، در غ

؛ صدری 1391 ،؛ نریوانی2011، 5؛ به نقل از واکسون2001، 4مولر و هوکارانبرخوردار هستند )

                                                                                                                            
1. Watt & Vodanovich 

2. Taroyan, Nicolson  & Fawcett  

3. lufi&parish-plass 

4. muller  

5. Waxman 
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عنوان هتواند ببررسی رفتارهای تکانشی می (.1396پور، کریویاندمیرچی، بشرپور، رمضانی و 

فعالی و اختالالت عامل اصلی اختالالت روانی مانند نقص در توجه، اختالل سلوک، بیش

یادگیری باشد. امروزه تکانشگری با عدم بازداری شناختی، روند کند و ناقص تصویم گیری و بی 

(. پردازش 1396؛ سلیوانی، 2012، 1دیو، گلو و لوکستون) استثباتی هیجانی در افراد هوراه 

. پردازش استنارسایی در ریاضی( گیری خاص )هیجانی یکی دیگر از عوامل مرتبط با اختالل یاد

روند تا رفتار و تجربههای هیجانی روبه زوال میوسیله آن آشفتگیهیندی است که بآهیجانی فر

. استفاده از راهبردهای پردازش (1395)عباسی،  پیدا کند های دیگر بدون مانع پیش رود و افزایش

های عاطفی برای کاهش اضطراب ها از جوله مهارتتواند در افزایش بسیاری از مهارتهیجان می

( در 2008) 2و مشکالت روانی در افراد مؤثر باشد. مطالعات آوربچ،گراساتسیر، مانور و شالو

ان بهنجار، سطح باالیی از مشکالت آموزدانشقایسه با دارای اختالل در م انآموزدانشخصوص 

 هیجانی را از خود نشان می دهد.

ی پرتحواسپردازش هیجانی، تکانشوری و  تاکنون در خصوص که هاییدرمان جوله از

 نگرفته قرار گرانپژوهش ان با اختالل یادگیری خاص )نارسایی در ریاضی( مورد توجهآموزدانش

. درمان به وسیله آموزش فراشناخت است هیجان تنظیم له وأاختی حل مسفراشن آموزش است،

. هوچنین آموزش فراشناخت یکی از مولفهاستحل مسأله رویکرد نوین و از لحاظ ساختار منظم 

. به این صورت که آموزش فراشناخت به فرد راهبردی ارائه میاستهای مرتبط با تنظیم هیجان 

شود رها صورت نگرانی میههایی که موجب قفل شدن در پردازش بکند تا خودش را از مکانیزم

شدن با  ریزی برای رفتار در مواجهپذیر هیجانی برنامهکند و با آموزش پردازش انعطاف

 ،کرمی) است خود شناختی فرآیندهای مورد در فرد دانش خطرپذیری را داشته باشد. فراشناخت

 پیچیده ساختاری . فراشناخت(1393، راد انیو چراغ صدق پور ،ینصر؛ 1395ی، رستو و یییزک

                                                                                                                            
1. Dawe & Gullo&loxton 

2. Auerbach, Gross-Tsur, Manor & shalev 
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اند کرده اذعان آن به پیچیدگی متخصصان از بسیاری که است ایگسترده بسیار معانی دارای و

ی ( دو مؤلفه2010) 2(. بروم، پشل و استاهل1396؛ شیخ االسالمی، 2011، 1)آکتورک و ساهین

 به مؤلفه نخستین که اندناخت مشخص کردهدانش )آگاهی( و مهارگری )تنظیم( را برای فراش

 و دارد اشاره در تکلیف مؤثّر عولکرد برای شناختی منابع و راهبردها ها،مهارت از آگاهی

 موفّق انجام اطوینان از کسب و دهینظم خود هایمکانیسم از استفاده توانایی مؤلفه، دومین

ی، طاهرزاده قهفرخ؛ 1391ی، دو احوی هاشو ،یفیپورشر ن،یرالدیاباپور خب) است تکلیف

 .(1395، پور یسعدو  درتاج، قوامیویابراه

راهبردهای  از استفاده ینحوه آموزش که باورند این ( بر2011ساهین ) و آکتورک

 .دهدمی افزایش را هاآن یادگیری بازده و پیشرفت تحصیلی انآموزدانش به فراشناختی

و  اندیادگرفته آنچه از که هستند کسانی پیشرفته یفراشناخت یهامهارت دارای انآموزدانش

 دریافتی اطالعات درباره خود عقاید دارند؛ نظارت هوواره خود یادگیری بر ند؛آگاه دانندنوی

 در هوواره را یادگیری جدید راهبردهای کنند؛می روز به هوواره را خود دانش کنند؛می را بیان

 تالشند در هوواره و ند؛آگاه خود ضعف و قوت نقاط از کنند؛می تکویل و داده خود توسعه

( نیز بر این باورند 1985) 4(. سوانسون و راین2010، 3ها را بهبود بخشند )کالسناین مهارت

 اندک هاآن پیچیدگی فراشناختی -1دارند:  مشکل قلورو سه در یادگیری ناتوانی مبتالبه کودکان

 را الزم دانش ریاضی -2 کنند؛ طرح لئمساحل  برای ایپیچیده راهبردهای توانندنوی و است

-مسأله در آنحل  برای الزم دانش ساختار -3 است مشکل هاآن برای آن به دسترسی اما دارند،

 ها یکپارچه نیست. 

                                                                                                                            
1. Akturk & Sahin 

2. Bromme, Pieschl & Stahl 

3. Klassen  

4. Swanson & Rhhne 

https://scholar.google.com/citations?user=S8w4T-gAAAAJ&hl=en&oi=sra
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 آن در فراشناختی هایاختالل یادگیری از جوله قلوروهایی است که تواناییجایی که از آن

کنند ( مطرح می2013) 1آلباهوانگ و مونتاگ، کرسلر و مریا دیکراوک،  دارد، زیادی کاربرد

 را تکالیف که این در دانستن ریاضی( یادگیری خاص )نارسایی در اختالل دارای افراد که

 کسب را اطالعات چگونه دوری کنند، اشتباهات از چگونه: کهاین نظیر ؛دهند انجام چگونه

 فراشناختی و راهبردهای دانش در دیگر، عبارت به کنند و رسیبر را نتایج چگونه و کنند

 فراشناختی دانش های مختلفجنبه مطالعه ( در2010) 2دارند. در این راستا پیلتن و ینر هاییناتوانی

 اجرایی دانش از در آگاهی عادی انآموزدانش میانگین که دریافتند پنجم کالس انآموزدانش

ی متوسط است. در مطالعه زیر شرطی دانش در و طمتوس باالی اخباری دانش در باال، بسیار

 حافظه ظرفیت توانائی ریاضی، فراشناختی، توانایی که ( دریافتند2007) 3دیگری پانائورا و فیلیپو

دارند. هوچنین  فراشناخت یکی از رویکردهای  کامل ارتباط یکدیگر با کارآمد پردازش و کاری

نواید که رویکرد فراشناختی، به فرد راهبردی ارائه می. به این صورت استمرتبط با تنظیم هیجان 

شود رها کند و نگرانی می صورتههایی که موجب قفل شدن در پردازش بتا خودش را از مکانیزم

پردازش انعطاف پذیر هیجانی برنامه ریزی برای رفتار در مواجه شدن با خطرپذیری را  ،با آموزش

  داشته باشد. 

 اشاره هیجانات ابراز و تجربه تعدیل و هیجانات فهم توانایی به هیجان از سوی دیگر، تنظیم

و  سازگاری با سازگارانه (. تنظیم هیجانی2001، 5؛ گروس2001و هوکاران،  4بارت-دارد )فلدمن

 یمراقبه باعث مثبت هیجانی یفراوانی تجربه در افزایش است و مرتبط مثبت اجتواعی تعامالت

 پاسخ در الزم هایفعالیت (. حتی1393سلیوانی و حبیبی، شود )می زاترساس هایموقعیت با مؤثر

                                                                                                                            
1. Krawec, Huang, Montague, Kressler, & Melia de Alba 

2. Pilten, & Yener 

3. Panaoura & Philippou 

4. Feldman-Barrett 

5. Gross 
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 مطالعات و (. بررسی متون2002، 1برد )توگاد و فردریکسونمی باال را اجتواعی هایموقعیت به

 عولکرد داشتن و تعیین سالمتی در مهوی عامل هیجان، تنطیم که دهدمی نشان شناختی روان

ی، شکر و اریپورشهری، ستار؛ 2014، 2بنیاست )مگا، رونکونی و دی یاجتواع تعامالت در موفق

ریز )مانند افسردگی، اضطراب، انزوای اجتواعی( و  درون اختالالت با آن در ( و نقص1394

تنظیم هیجان  ریز )ماند بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه( ارتباط دارد. آموزشاختالالت برون

 از استفاده مثبت نحوه و منفی هیجانات کنترل کاهش و عنایم ( به2006، 3)گراتس و گاندرسون

 نشان دادند خود هایبررسی در (2007) 5لبر و آندریز ( و اسکنتیزر،2002) 4است. جیل هیجانات

 رفتارهای اصالح و اجتواعی - هیجانی رفتارهای درک و فهم افزایش در شناختی مداخالت که

 تفکر قدرت افزایش عامل را هامداخله این و است ؤثرم یادگیری ناتوانی دچار کودکان دشوار

 نشان نتایج .دانستند اجتواعی روابط در شوخی فهم و درک و سازیفرضیه زمینه در انآموزدانش

 و رابطه دارد عاطفی حوادث و منفی هیجانات کاهش با هیجان تنظیم راهبردهای که دهدمی

 بخشدمی ارتقاء را هیجان مدیریت از افراد فهم هیجان، تنظیم مثبت راهبردهای بر تورکز

 مثبت سازگاری هیجان، تنظیم و خشم بازشناسی (. هوچنین2008، 6)دیفندورف، ریچارد و یانگ

 و ماتسوموتو )یو، کندمی بینیپیش را منفی سازگاری غوگینی و ترس تحقیر، و بازشناسی

 آسیب کاهش بر مثبتی تأثیر شپذیر بر مبتنی هیجان تنظیم گروهی ( و مداخله2006، 7لروکس

 هاینشانه کاهش و مرزی شخصیت اختالل یویژه هاینشانه و هیجان تنظیم عدم خود،به رساندن

 و پورملک امیری، (. لطیفی،2006)گراتس و گاندرسون،  دارد استرس و افسردگی، اضطراب

 و هیجانات ظیمتن و شناخت که دادند نشان خود پژوهش در( 1395و تاجری ) (1388مولوی )

                                                                                                                            
1. Tugade & Frederickson 

2. Mega, Ronconi, & De Beni 

3. Gratz & Gunderson 

4. Jill 

5. Schnitzer, Andries & lebeer 

6. Diefendorff, Richard & Yang 

7. Yoo, Matsumoto & LeRoux 



    Journal of  Learning Disabilities, Summer 2018                                   1397تابستان  های یادگیری،ی ناتوانیمجله   
                 

 Vol. 7, No.4/42-67                                                                            42-4/67ی ، شواره7ی دوره       

49 

به  مبتال انآموزدانش عولکرد معناداری طوربه شناختی، یبا شیوه اجتواعی یلهأمس حل آموزش

 نامطلوب رفتارهای کاهش اجتواعی، یمسأله حل افزایش زمینه در را یادگیری اختالل

 نگرنشا نتایج بخشد. هوچنینمی بهبود اجتواعی تغییر اهداف نیز و گیریکناره و پرخاشگری

افزایش  و سازگاری زمینه در آنان اجتواعی افزایش خودکارآمدی و انآموزدانش قضاوت بهبود

توان گفت این و تنظیم هیجان می مسألهبا توجه به ابعاد آموزش فراشناختی حل  .بود دوستانه رفتار

ان دچار شناختی و تحصیلی کودکی روانیندهاآی آموزشی در اصالح فرهاشیوهمتغیرها به عنوان 

. در مجووع با در نظر گرفتن پیامدهای استاختالل یادگیری خاص )نارسایی در ریاضی( اثربخش 

بلند مدت اختالل یادگیری خاص )نارسایی در ریاضی( و نقش اساسی ریاضی در زندگی مدرن 

کند. هوچنین انجام ها ضرورت پیدا میامروزی، برنامه ریزی جهت اصالح مشکالت یادگیری آن

بخشی این روش بر مشکالت هیجانی زمینه و فقدان پژوهش در مورد اثرقیقات معدود در این تح

ان دارای اختالل یادگیری خاص )نارسایی در ریاضی( و استفاده از نتایج این پژوهش آموزدانش

در محیط های درمانی و مشاوره ای، بر بدیع بودن این مطالعه می افزاید. لذا هدف پژوهش حاضر 

ی آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، هاشیوهاثربخشی  تعیین

 .استان مبتال به اختالل یادگیری خاص)نارسایی در ریاضی( آموزدانشی پرتحواستکانشوری و 

 روش
 با گروه کنترل بوده است. پس آزمون –طرح پژوهش حاضر،  آزمایشی از نوع پیش آزمون 

ان پسر دارای ناتوانی آموزدانشجامعه آماری پژوهش را کلیه  ش نوونه گیری:جامعه، نوونه ورو

تشکیل  1397-1396( زاهدان در سال تحصیلی 1یادگیری پایه های چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه )

زاهدان از بین سه منطقه از  1بدین صورت که ابتدا با مراجعه به آموزش و پرورش ناحیه  می دهند.

صورت تصادفی انتخاب و از بین مدارس همدرسه ابتدایی ب 12شوال، جنوب و مرکز،  این ناحیه در

نوونه  کالس(. 24مدرسه و 12تصادفی انتخاب گردید)جوعاً  صورتبهکالس  2هر منطقه، 
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 یتصادف یریچهارم و پنجم بود که به روش نوونه گ هیپا آموزدانشنفر   30شامل  حاضر پژوهش

نفر( گوارده شدند. در مورد  15) نفر( و گروه کنترل 15) شیروه آزماساده انتخاب و در دو گ

 نفر باشد 15گروه حداقل  ریهر ز دیبا یشیاشاره کرد که در روش آزما دیبا زیانتخاب نوونه ن

در ادامه، با مراجعه به مدارس انتخاب شده از آموزگاران خواسته شد تا (. 1390، ر)دالو

عیارهای اختالل یادگیری)نارسایی در ریاضی( در درس ریاضی انی را که براساس مآموزدانش

( برای 1373های تشخیص ناتوانی ریاضی ملک پور)کنند. سپس آزمونضعف داشتند را معرفی 

ی های پایهان اجرا شد. دلیل استفاده از آزمونآموزدانشپایه های سوم و چهارم به ترتیب بر روی 

که این پژوهش در ابتدای سال تحصیلی ن بود که با توجه به اینقبلی برای هریک از این پایه ها ای

-مربوط به هوان پایه اشاره میاجرا شد، بخشی از موضوعات مربوط به آن پایه که در آزمون های 

شود، تدریس نشده بود.کسانی که در این آزمون واجد اختالل شناخته شدند به آزمون هوشی 

طراز تحول عقلی متناسب با سن و در نتیجه فقدان تأخیر عقلی و  تا از نظر احراز ،ریون پاسخ دادند

نورات هوش آن ها یک  نداشتن عقب ماندگی ذهنی اطوینان حاصل شد. در این مرحله کسانی که

ا مراجعه به پرونده بهداشتی ( بود، حذف شدند. به عالوه ب85تر از میانگین)معیار پایین

پزشکی و بهداشتی )از جوله مشکالت بینایی و شنوایی(  ان، کسانی که دارای مشکالتآموزدانش

 ها از ابزارهای زیر استفاده شده است: جوع آوری دادهجهت  بودند نیز حذف شدند.

توسط ملک پور  این آزمونی سوم ابتدایی: برای پایه ریاضی یادگیری اختالل تشخیص آزمون

 هایکالس در محاسبه در اختالل یدارا انآموزدانش عولکرد مقایسه و بررسی برای ( 1373)

-اندازه تشخیص هندسی، اشکال هایمقیاس زیر شامل و است شده تهیه مشهد شهر سوم ابتدایی

 عول چهار مکانی، ارزش شنیداری، دیداری پیوستگی اعداد، شوارش یک، به تناظر یک ها،

 متخصصان رنظ طبق بر صوری است. روایی اعداد و هامجووعه تشخیص و حل مسأله اصلی،

 با نیز تفکیکی روایی لحاظ از ریاضی است. اختالل در تشخیصی هایهدف کننده منعکس

 تفکیک هامقیاس زیر توام در فاقد اختالل و اختالل دارای گروه دو بین آزمون که این به توجه
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به دست آمده  96/0روش آزمون موازی  به اعتبار ضریب .است باالیی روایی دارای شده قائل

 (. 1373پور، ت )ملکاس

پور توسط ملک این آزمون :ی چهارم ابتداییاختالل یادگیری ریاضی برای پایه تشخیص آزمون

ان دارای اختالل محاسبه در کالس چهارم ابتدایی شهر آموزدانش( برای مقایسه عولکرد 1373)

 یک به یک، های اشکال هندسی، تشخیص اندازه ها، تناظرمشهد تهیه شده است و زیر مقیاس

له را أچهار عول اساسی و حل مس ارزش مکانی، پیوستگی دیداری ا شنیداری، شوارش اعداد،

 توجه با که شده محاسبه تفکیکی روایی روش به آن روایی. ماده است 23گیرد و دارای دربرمی

 شده لقائ تفکیک هامقیاس زیر توام در ناتوانی فاقد و ناتوانی دارای دو گروه بین که این به

-دست آمده است )ملکبه 86/0موازی  آزمون روش به اعتبار باالیی است. ضریب روایی دارای

 (. 1373پور، 

زاده، گنجی و ؛ به نقل از سید عباس1962این آزمون توسط ریون ) آزمون هوشی ریون:

ه است سال ساخته شد 18تا  9گیری هوش در گروه سنی ( در انگلستان برای اندازه1382شیرزاده، 

و  90/0باشد. ضریب هوسانی درونی این آزمون با میانگین تایی( می 12سری  5آیتم ) 60و دارای 

های گزارش شده است. هوبستگی این آزمون با آزمون 82/0ضریب پایایی بازآزمایی با میانگین 

 75/0ا ت 40/0ای از بینه، مازهای پروتئوس و آدمک گودیناف در دامنه -هوشی وکسلر، استنفورد

ضریب های غیرکالمی بیشتر گزارش شده است. به دست آمده است. میزان هوبستگی آن با آزمون

تر تر تا حدودی کمو در سنین پایین 90/0و  70/0ن های مختلف بیاین آزمون در گروه پایایی

 (.1382 ،هعباس زاده، گنجی و شیرزادسیداست)

خود  اسیمق کی( 2007، 1و هوکاران )باکر یجانیپردازش ه اسیمقمقیاس پردازش هیجانی: 

شود. هر ماده بر یاستفاده م یجانیپردازش ه یسبک ها یریاندازه گ یکه برا یتویآ 38 یگزارش

 اسیمق نیشود. ایم یبند)کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( درجه یادرجه 5 کرتیل اسیاساس مق

                                                                                                                            
1 . Backer   & et al 
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ها و یها، آشفتگاجتناب ،ییکنترل، جدا عدم ،یمؤلفه )مزاحوت، سرکوب، فقدان آگاه 8 یادار

نظر شده به خصوص در رابطه با  دیدر نسخه تجد یسنجروان یژگی. واست( یرونیعوامل ب

 اسیمق نیا ییکرونباخ و بازآزما یآلفا بیکننده است. ضرا دواریها امگروه نیتفاوت ب صیتشخ

 میبا تنظ اسیمق نیاعتبار، ا بیضر نییگزارش شده است. به منظور تع 79/0و  92/0 بیبه ترت

وجود  یمعنادار یمنف یهوبستگ اسیدو مق نیا نینشان داد که ب جیهوبسته شد. نتا جانیه

 بیصورت گرفت ضر انینفر از دانشجو 40 یکه بر رو یمقدمات یقیدر تحق (R=-54/0)دارد

  (.1389 ،ی)لطف آمددست هب77/0آن  اعتبار

 30( ساخته شده است. این مقیاس 1994سط بارات )مقیاس تکانشوری تو مقیاس تکانشوری:

گاه، اغلب، تقریباً و ای )هرگز، گاهها به صورت چهار درجهها به این گویهگویه دارد و آزمودنی

( ضریب آلفای 1388(. در یک پژوهش مقدماتی، پورکرد )2007دهد )بشارت، هویشه( پاسخ می

گزارش  79/0و  87/0ک ماه( این مقیاس را به ترتیب کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی )بعد از ی

 کرد. 

؛ به نقل از 1986پیرون )-تولوز آزمون از یپرتحواس گیریاندازه برای پیرون: -تولوز آزمون

 باید که آزمودنی است ترتیب این به آزمون این به گوییپاسخ ی( استفاده شد. شیوه1387ایروانی، 

 در به سرعت شده ارائه آزمون صفحه باالی در که را خاص یبالهدن یا عالمت با مربع سه یا دو

 های درستپاسخ تعداد دقیقه، سه پایان در نواید. پیدا خود روی پیش صفحه در دقیقه سه مدت

 است. ی آزمودنیپرتحواستر باشد، نشان از های صحیح کمو هرچه تعداد پاسخ شودمی شوارش

 نوونه برای. است شده گزارش بخش رضایت پیرون، یلعهمطا در آزمون این پایایی و روایی

 (. 1387گزارش شده است )ایروانی،  74/0بوردون  آزمون با آزمون این هوزمان روایی

( زاهدان جهت 1بعد از اخذ مجوزهای الزم از اداره آموزش و پرورش ناحیه )روش اجرا: 

 10 مدت به آزمایش گروه به ا،هگروه ها و انتخابمراجعه به مدارس وجلب رضایت آزمودنی

ی آموزش تنظیم جلسه 8کالمی، و  - ریاضی یلهأمس حل فراشناختی آموزش ساعته 1 جلسه
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 یپایه ( برای1373پور )ملک ریاضی یادگیری ناتوانی تشخیص یهاآزمون و هیجان ارائه شد

 تداوم سنجش برای .یکدیگر مقایسه شد با نتایج و اجرا گروه دو روی بر مجدداً چهارم و سوم

 آموزش اجرای در شد. ااجر گروه آزمایش روی بر فوق هایآزمون ماه سه از بعد آموزش زمانی

 سپس دستورالعول و شودمی داده آموزش معلوان به فراشناختی و آموزش تنظم هیجان ابتدا

ش آموز دستورالعول شوند.می اجرا گرانپژوهش توسط هاآزمون و هاآن توسط آموزشی

و دستورالعول  1( در جدول 2003تئونگ ) الگوی براساس کالمی-ریاضی مسائلحل  فراشناختی

 چند به ابتدا دستورالعول این یتهیه از ارائه شده است. پس 2آموزش تنظیم هیجان در جدول 

 نظر اظهار آن هایآموزش بودن عولی و روایی محتوا خصوص در تا شد داده متخصص و معلم

 زیرکنند. مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به شرح  اعوال خصوص این در الزم راتتغیی و کنند

کنندگان به صورت کتبی اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کرده و در کلیه شرکت -1بودند: 

ها داده شد که توام این اطوینان به آزمودنی -2نوودند. صورت توایل در پژوهش مشارکت می

به منظور رعایت  -3و برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت. اطالعات محرمانه هستند 

برای اطوینان از روند کار،  -4کنندگان ثبت نشد. حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت

آوری با استفاده از ویرایش ها پس از جوعگر اجرا شد. دادهها توسط خود پژوهشنامهکلیه پرسش

مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفت. برای تحلیل  SPSSافزار آماری نرم 22

های میانگین و انحراف استاندارد و در تحلیل استنباطی پس از بررسی ها، شاخصتوصیفی داده

( به کار رفت. با Mancovaهای زیر بنایی، آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره )روایی مفروضه

ها و به منظور افزایش توان آزمون، سطح معناداری حدود آزمودنیتوجه به طرح پژوهش و تعداد م

 در نظر گرفته شد.  05/0برای آلفا 
 

 (2003. الگوی آموزش فراشناختی تئونگ )1جدول 

 هاتوضیح مؤلفه مؤلفه فراشناختی

 ؟امفهویده و امخوانده است الزم لهأمس درک برای را آنچه آیا دقیق خواندن
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 ایراهبرده یادآوری

 موکن

 .)ترسیم )به وسیله الگوها یا نووادرها 

 .)خرد کردن )تبدیل مسئله به اعداد کوچک 

 له به طور جداگانه(.أتفکیک کردن )حلّ اجزای مس 

 اطالعات داده شده قبل و بعد را لیست کنید. اطالعات استفاده از مفاهیم قبل و بعد :

 ها مقایسه کنید.را برای یافتن ناشناخته

 شود.: زمانی که پاسخ داده شد از این روش استفاده میمعکوس کردن 

 به بخشیدن تحقق

 راهبردها

 دهند ها را نشان میها و ندانستهی بین دانستهآیا من الگوها یا نوودارهایی را که رابطه

 ام؟گذاری کردهنام

 دا تری وجود دارد مجدها را برای بررسی این که آیا ارتباط روشنتوانم بلوکآیا می

 مرتب نوایم؟

 توانم جوالت ریاضی برای به دست آوردن پاسخم بنویسم؟آیا می 

 بازنگری

 ؟هستم درستی مسیر در آیا 

 ام؟شده ترنزدیک هدف به آیا 

 کنم؟می استفاده امکرده انتخاب که راهبردهایی از هنوز آیا 

 دارم؟ دیگری راهبرد از استفاده و مسئله مجدد خواندن به نیاز آیا 

 زیابیار

 است؟ معنادار پاسخ آیا 

 کنم؟ وارسی آزمون از استفاده با را پاسخ توانممی آیا 

 کنم؟ حل دیگری طریق به را لهأمس توانممی آیا 

 
 . الگوی آموزش تنظیم هیجان2جدول 

  عناوین جلسات

  سازی و مفهوم ارتباط برقراری آزمون، پیش اجرای اول

 دوم

 به هیجانات توجه و عشق( و عالقوندی )شادی، مثبت هیجانات هی ازآگا آموزش قبل؛ جلسه بر مروری

هیجانات  نوشتن خانگی تکلیف ذهنی، تجسم به صورت مثال با هوراه ها آن از استفاده لزوم و مثبت

 .مربوطه فرم در ثبت و عوده مثبت

 

 سوم

 به و توجه نفرت( و خشم غوگینی، )اضطراب، منفی هیجانات آگاهی از آموزش ؛ قبل جلسه بر مروری

نوشتن  خانگی تکلیف ذهنی، تجسم صورت به با مثال هوراه هاآن از استفاده لزوم و منفی هیجانات

 .مربوطه فرم در ثبت و عوده منفی هیجانات

 

  پیامدهای مثبت و هیجانات قضاوت بدون پذیرش و مثبت پذیرش هیجانات آموزش قبل؛ جلسه بر مرور چهارم
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بودن  باال یا پایین مورد در نزدیک دوست و والدین نظرخواهی از و خانگی تکلیف منفی، و مثبت

 .مربوطه فرم در ثبت و مثبت هیجانات

 پنجم
 هیجانات مورد اما در جلسه هوان خانگی تکلیف هوراه به منفی برای هیجانات اما چهارم جلسه آموزش

 .منفی

 

 ششم
 به مثبت ذهنی هیجانات تجربه آموزش مثبت، ناتهیجا ابراز و ارزیابی مجدد آموزش قبل؛ جلسه مرور

 .هیجانات این ابراز مناسب آموزش و ذهنی بازداری عشق(، و ذهنی )شادی، عالقوندی تجسم صورت

 

 هفتم
منفی  ذهنی هیجانات تجربه آموزش قبل، جلسه مرور منفی: ابراز هیجانات و مجدد ارزیابی آموزش

 .هیجانات این نامناسب ابراز بازداری و نامناسب نفرت( ابراز و خشم غوگینی، )اضطراب،

 

  .آزموناجرای پس و آموزشی جلسات بندیجوع هشتم

 نتایج

و  84/0باا انحاراف اساتاندارد  7/10 حال مساأله یفراشاناختها در گاروه میانگین سن آزمودنی

پاژوهش، کننادگان ایان باود. تواامی شارکت 71/0با انحراف اساتاندارد  6/10گروه تنظیم هیجان 

کننادگان در هار دو ان پایه چهارم و پنجم شهر زاهادان بودناد. بیشاترین تعاداد شارکتآموزدانش

سال و کوتارین تعاداد در دامناه سانی مرباوط باه گاروه  10تا  9ان در دامنه سنی آموزدانشگروه، 

ان آماوزدانشدرصاد( بودناد. در میاان پادران  20ساال ) 12تاا  11تنظیم هیجاان و در دامناه سانی 

 9/28نفار) 13درصد( کارشناسی و کوتارین تعاداد،  8/37نفر ) 17کنندگان، بیشترین تعداد شرکت

 40نفار ) 18کننادگان، بیشاترین تعاداد، ان شارکتآموزدانشدرصد( دیپلم بودند. در میان مادران 

درصاااد( ماااادران دارای تحصااایالت  7/26نفااار ) 12درصاااد( کارشناسااای و کوتااارین تعاااداد، 

 د و باالتر بودند. ارشکارشناسی
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 آزمون آزمون و پس. میانگین، انحراف استاندارد برای نورات متغیرهای پژوهش در پیش3جدول 

 

 متغیر
 آزمونپس آزمونپیش 

 M SD M SD گروه

 پردازش هیجانی
 69/5 43 94/6 93/48 فراشناختی

 25/2 06/41 49/3 66/45 تنظیم هیجان

 تکانشوری
 31/4 80/16 59/4 40/20 فراشناختی

 83/3 20/18 88/3 73/20 تنظیم هیجان

 یپرتحواس
 55/1 46/19 02/2 60/22 فراشناختی

 72/1 86/19 72/1 86/21 تنظیم هیجان

 

آزمون در هریک از پس آزمون وحراف معیار آزمودنی ها رو در پیشان میانگین و 3جدول 

ج نشانگر آن است که در دهد. نتاینشان مینی، تکانشوری وحواس پرتی متغیرهای پردازش هیجا

ی  پرتحواسپردازش هیجانی، تکانشوری و  آزمون تفاوت چندانی بین میانگین نوراتمرحله پیش

پردازش هیجانی،  آزمون میانگین نورات و انحراف استاندارد دراما در مرحله پس وجود ندارد.

 ی کاهش یافته است.پرتحواستکانشوری و 

اده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس از آزمون های باکس و لون استفاده شد. قبل از استف

ی از پرتحواسهای پردازش هیجانی، تکانشوری و برای بررسی تفاوت در دو گروه در مورد نوره

ها نشان داد که مفروضه آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. ارزیابی ویژگی داده

->Box’s M=، 05/0 86/13های پژوهش )لفهؤکوواریانس برای م-های واریانسسهوسانی ماتری

P برقرار است. بنابراین برای ارزیابی معناداری اثر چندمتغیری از شاخص المبدای ویلکز استفاده )

 شد.
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 یپرتحواسی و پردازش هیجانی، تکانشور آزمون نوراتبر روی میانگین پس نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری .4جدول 

 آزمونهای آزمایش و گواه با کنترل پیشگروه

 توان آماری اتا F P خطاdf فرضیهdf مقدار آزمون

 96/0 49/0 001/0 39/7 23 3 49/0 اثر پیالیی

 96/0 49/0 001/0 39/7 23 3 50/0 المبدای ویلکز

 96/0 49/0 001/0 39/7 23 3 96/0 اثر هتلینگ

 96/0 49/0 001/0 39/7 23 3 96/0 رویریشه ترینبزرگ

 

دار است شاخص المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته معنی

(49/0=2 ƞpartial  0001/0 وP, 39/7= Fبه عبارت دیگر، بین دو گروه حداقل در یک .) ی از

ید که ن ترتیب مشخص گردداری به لحاظ آماری وجود دارد. بدیهای پژوهش تفاوت معنامؤلفه

 اند. پذیرفته ثیرأهای مستقل تمتغیرهای وابسته  از متغیر

 ها بر متغیرها ی گروه. نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثربخش5جدول 

صورت معناداری روی نوره پردازش هیجانی دهد که گروه بهنشان می 5جدول 

(27/0=2ƞpartial  005/0 و>P, 01/9= (25 1و)F( تکانشوری ،)2=24/0 ƞpartial  009/0 و-

P, 97/7 = (251و)F پرتحواس(، و( 2=32/0ی ƞrtial pa 002/0 وP, 95/11= (251و)Fت )ثیر أ

  دارد.

 گیریبحث و نتیجه

 SS df MS F P Eta Observed power متغیر

 83/0 27/0 005/0 01/9 03/6 1 03/6 پردازش هیجانی

 77/0 24/0 009/0 97/7 70/5 1 70/5 تکانشوری

 91/0 32/0 002/0 95/11 75/8 1 75/8 یپرتحواس
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 جاانیه میحل مسأله و تنظا یآموزش فراشناخت های وهیش یاثربخش نییهدف پژوهش حاضر تع

 خااص یریادگیا اخاتالل باه مباتال انآماوزدانش یپرتحاواسو  یتکانشاور ،یجاانیبر پاردازش ه

ی آماوزش فراشاناختی حال مساأله و هاشیوهژوهش نشان داد که بود. نتایج پ( یاضیدر ر یی)نارسا

ان باا اخاتالل یاادگیری  آماوزدانشی پرتحاواستنظیم هیجان بار پاردازش هیجاانی، تکانشاوری و 

 فارا آماوزش یهاشایوه. ایان نتاایج، حااکی از اثربخشای اساتخاص )نارسایی در ریاضای( ماؤثر 

 انآماوزدانش یپرتحاواس و تکانشاوری جاانی،هی پاردازش بار تنظیم هیجاان مسأله و حل شناختی

(، الکااانگلی و 2010هااای بیااات و ترمیاازی )اساات. ایاان یافتااه بااا یافتااه یااادگیری اخااتالل بااه مبااتال

( و رمضاانی 1379(، بشاارود )1995، 1992الاوار )-(، کااردل2003(، تئوناگ )1997کورنولدی )

 و الکاانگلی تاوان گفات کاهش مایهاای حاصال از ایان پاژوه( هوسو است. در تبیین یافته1379)

 در عولکارد ساطح بینای پایش نظیار ( بر این باورند کاه فرآینادهای فراشاناختی1997کورنولدی )

 ارزیاابی و شناختی هایفعالیت بازنگری شوند،می هدف به منجر که اعوالی طراحی خاص، تکیف

 هدایت برای و است ریاضی اعوال انجام در فرآیندهای مهم جوله از شده گرفته کار به راهبردهای

-مای او باورهای بر تأثیر و بازنگری و دهی های خودنظمتوانایی باالبردن له،أمس حل در آموزدانش

 گذشات مساتلزم هااآماوزش ناوع این اثرگذاری گرفت البته کوک فراشناختی راهبردهای از توان

 مفیاد تحصایلی هاایپایاه متواا در تواندمی فراشناختی است. نتایج پژوهش نشان داد آموزش زمان

 آماوزش اسات بهتار بناابراین،. شاود ریاضای باه مرباوط هاایتواناایی باه بهباود منجار و شود واقع

 از پیشاگیرانه روش یک عنوان به بتواند تا شود، شروع دبستانی سطح و از پایین سنین در فراشناختی

 در لهأمسا حال فراشاناختی شآماوز کاه دادناد نشاان هاایافته مجووع کارآید. دربه ریاضی ناتوانی

 گذشات باا و شاودمی یپرتحواسپردازش هیجانی، تکانشوری، و  یبهبود نوره باعث مدت کوتاه

 هایآموزش چنانچه بنابراین. یابدمی تعویم تکالیف سایر به و بخشدبهبود می را هاتوانایی این زمان

 یافتاه این براساس. شود کودکان ریاضی هایتوانایی بهبود به منجر تواندباشد می مبنا این بر معلوان

. کارد اساتفاده کودکاان ریاضی یادگیری ناتوانی درمان برای فراشناختی روش آموزش از توانمی
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در  گرفته صورت مطالعات و هابررسی گستره بر هوواره فراشناختی هایمهارت ارزیابی یلهأاما مس

 فراشاناختی راهبردهاای بار مناساب نحاو به گاندهندآموزش هوچنین .است افکنده سایه قلورو این

 ناوع ایان در اناد؛کارده برجساته را هااش آماوز ساایر باا فراشناختی آموزش تفاوت کرده و تأکید

 دیگاری ماوارد فراشناختی راهبردهای کهدرحالی است فراشناختی بازنگری بر بیشتر تأکید آموزش

کیاد أکه در این آموزش بر هوه ایان ماوارد نیاز تگیرند دربر می نیز را فراشناختی جوله باورهای از

حال  اجارای تواناایی بار ایعواده تاأثیر فارد باورهای نظام دهنده شده است؛الزم از سوی آموزش

کاار  تنهاا انجاام دادن ریاضای»کاه  باشاند داشاته بااور یادگیرندگان اگر مثال عنوان به دارد، لهأمس

هاا آن انگیازه که است طبیعی« شود حل محدودی مدت رد باید ایلهأمس هر»یا « است هاریاضیدان

گاردد )ماارتین و هوکااران، مای محادود هااآن کوشاش و تاالش و شاودمی کم ریاضی به نسبت

 ایان خصاوص در تأمال برای هم زمانی باید بلکه نباشد، کافی صرف آموزش (. موکن است2017

کاه  ،باشاد اثرگاذار آماوزش تا شود هگرفت نظر در فراشناختی راهبردهای تورین و نیز آموزش نوع

های راهبردهای فراشناختی نیز در کنار آموزش ریاضای در این پژوهش نیز این اتفاق افتاد و تورین

 هااییافتاه حاضار پاژوهش رسادمای نظار به ترتیب انجام شد تا اثربخشی را دو چندان نواید. بدین

 یاادگیری نااتوانی بهباود در فراشاناختی زشآماو مثبت اثر بر و کندمی را تأیید پیشین هایپژوهش

 گذارد. می صحه ریاضی

پاردازش  بهباود بار هیجاان تنظایم آماوزش اثربخشای بار مبنای قبلی هاییافته فقدان به توجه با

پاردازش هیجاانی،  بهباود بار درماانی تکنیاک ایان اثربخشای و یپرتحواسهیجانی، تکانشوری و 

 قبلای هاییافته راستای در یافته این که گفت توان می حاضر، پژوهش ی درپرتحواستکانشوری و 

 ی کودکانپرتحواسپردازش هیجانی، تکانشوری و  بهبود به هیجان تنظیم دادند که نشان دارد قرار

؛ 2001، 1998 گاروس، ؛ 2001 هوکااران، و باارت -کند )فلدمناختالل ریاضی کوک می دارای

 گاندرسون، و گراتس و 2007 لبر، و آندریز سکنتیزر،ا ؛2002 جیل، ؛ 2002 توگاد و فردریکسون،

 نشاان کاه دارد قارار هاایییافته از جنبه آن راستای در نتیجه این که گفت توانمی (. هوچنین2006
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 ابعااد در مشاکالتی باه منجار هیجاان تنظایم در منفای راهبارد یک عنوان به هیجانی دادند بازداری

 بهباود هیجاان، تنظایم مثبات راهبرد یک عنوان به هیجانات شناختی بازارزیابی و شودسازگاری می

 (. 2008دیفندروف و هوکاران، ) دارد دنبال به سازگاری

 مثبات راهبارد مخصوصااً و هیجاان تنظایم که اشاره کرد نکته این به توانمی یافته این توجیه در

 رفتاار و ثباتم احساساات افازایش و منفای کااهش احساساات باعاث هیجانات شناختی بازارزیابی

 انآماوزدانش در هیجاان تنظایم آماوزش (. بناابراین2006یو و هوکااران، ) شودمی افراد ساگارانه

 و هیجاناات از آگااهی هیجاناات، از درست استفاده با آنان که شودباعث می ریاضی اختالل دارای

 منفای ساساتاح زندگی، های موقعیت در مثبت هیجانات مخصوصاً ابراز هیجانات و هاآن پذیرش

 و هیجانی اجتواعی، سازگاری ابعاد در ها آن سازگاری میزان آن تبع به که کاهش دهند را خویش

 اخاتالل دارای انآماوزدانش کاه گفات تاوانمی دیگر، عبارت به. کرد خواهد بهبود پیدا تحصیلی

 انااتهیج وجاود از اسات موکان اخاتالل ایان از ناشی روانی و جسوانی دلیل مشکالت به ریاضی

 باه نتوانناد زنادگی های موقعیت در گرفتن قرار هنگام و باشند نداشته آگاهی منفی خویش و مثبت

 آناان که شودمی باعث آنان روانی و جسوانی مشکالت زیرا ؛کنند استفاده خود از هیجانات خوبی

هاای تموقعیا در را خاود تارکم و کنند ارزیابی منفی صورت به را خود اجتواعی، هایدر موقعیت

ساازگاری  ابعااد در مشاکالت صاورت به تواندمی آن منفی آثار که کنند درگیر زندگی اجتواعی

از  کاه شاودمای باعاث آناان باه هیجان تنظیم آموزش اما، شود ظاهر تحصیلی و هیجانی اجتواعی،

در  هیجاناات ارزیاابیباز باا و کنناد پیدا آگاهی خویش بر هاآن منفی تأثیر و منفی هیجانات وجود

طریاق  ایان از و کنناد تالش خویش هیجانی زندگی داشتننگه سالم به نسبت مختلف هایموقعیت

 .دهند کاهش را خویش سازگاری خاص طور به و روانی جسوانی، مشکالت میزان

فراشناختی و تنظیم هیجان های آموزش روش کارگیریتوان نتیجه گرفت که بهمی کلیطوربه

مندی اهی آنان از هیجانات مثبت، عالقهتالل یادگیری خاص موجب آگان دارای اخآموزدانشدر 

فس برای مدیریت ی و افزایش عزت نپرتحواسبه سازگاری با محیط کالس درس و جلوگیری از 
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 شود که به خاطر رفتارشان، به خودشان بازخورد بدهند.. و باعث میشودهیجان در آنان می

ن را مورد بررسی قرار دهند و به رفتارهایی که هیجانات مثبت گیرند تا رفتارهایشاهوچنین یاد می

شود را می هاانگیزد و باعث کاهش احساسات منفی در آنرا در موقعیت های مختلف برمی هاآن

انجام بهتر تکالیف کالسی در کنار منابع  برای هاآن هند که این امر به سازگاری بیشترپاداش د

این آگاهی از طریق آموزش و تورین در هر سنی قابل  شود.می والدین و مدیر( قدرت )معلم،

در  یپرتحواس هاییکی از مؤلفهعنوان ههوچنین عامل اضطراب که ب .استیادگیری و افزایش 

له و راهبردهایی که أکند. به دلیل اهویت آموزش فراشناختی مسکاهش پیدا می است آموزدانش

ها های محیطی و سازماندهی آنجان در خصوص محرکاین آموزش به هوراه آموزش تنظیم هی

-با انواع دیگر یادگیرییکی از اهداف مهم برنامه آموزش مدارس تلقی گردد و بایستی  ،دهدمی

ها در ان دارای اختالل یادگیری خاص و والدین آنآموزدانشآموزشی مخصوصاً برای  های

در اختالل یادگیری هوچنین  .رکیب گرددجاهایی که به دلیل فقر فرهنگی سواد کافی ندارند ت

ان متأثر از بافت آموزدانشه توانوندی یا عدم توانوندی بلک ،نقش ندارد آموزدانشخاص تنها 

افراد درگیر در حوزه آموزش  شود برای کلیهمی بنابراین پیشنهاد  .استمدرسه و خانواده نیز 

توان در مراکز . نتایج این پژوهش را میگزار شودهای آموزش فراشناخت و تنظیم هیجان بردوره

 مندیرای عالقهان با اختالل یادگیری خاص بآموزدانشالل یادگیری برای دانش برای ویژه اخت

ان به کالس درس و کاهش اضطراب و سایر عوامل روانی که در روند آموزدانشبیشتر این 

مه آموزشی برای ین از این برناکار بست، هوچنهکنند بصیلی با مشکالتی اختالل ایجاد میتح

های پژوهش حاضر اکز مشاوره بهره جست. از محدودیتان در مرآموزدانشمشکالت سایر 

 ان در مقاطع و شهرهای دیگر با احتیاط رو به رو است. عدمآموزدانشتعویم نتایج به سایر  امکان

ان آموزدانش خصوصهب ان دارای اختالل یادگیری خاصآموزدانشآگاهی والدین، سختی کار با 

آموزگاران  در خصوص ( زاهدان، عدم آگاهی و هوکاری بسیاری از 1منطقه شوال ناحیه )
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ان با اختالل یادگیری خاص، محدودیت زمانی، لزوم هواهنگی و اجازه آموزدانششناسایی 

  والدین از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر بود.

 منابع

 یهامؤلفه ی(. رابطه1391عزت اله ) ،یتورج و احود ،یهاشو د؛یحو ،یفیپورشر ل؛یجل ن،یرالدیباباپور خ

 .23-38(، 4)1مدرسه،  یشناسروان یان. مجلهآموزدانش یوسواس یبا باورها یفراشناخت و ذهن آگاه

 یو پرخاشگر یفرد نیب تیآموزش مهارت حل مسئله بر حساس ی(. اثربخش1395. )وکیب ،یتاجر

 .55-39(، 3)5مدرسه،  یروان شناس یان. مجله آموزدانش

چاپ نهم. تهران: انتشارات  (. مبانی نظری و علوی پژوهش در علوم انسانی و اجتواعی.1390دالور، علی )

 رشد.

 یلیتحص شرفتیرابطه هوش با پ ی(. بررس1382) یعل رزاده،یمسعود و ش ،یگنج؛ رمحودمی زاده،عباسدیس

 نامهانی. پالیمدارس استعدادهای درخشان شهرستان اردب یلیتحص ییسوم راهنوا هیان پاآموزدانش

 .لیاستان اردب یزیرو برنامه تیریارشد، سازمان مد یکارشناس

در  یروان شناخت یستیبا بهز یآورو تاب جانیه می(. ارتباط تنظ1393) عقوبی ،یبیحب ل،یاسواع ،یوانیسل

 .72-51(، 4) 3مدرسه،  یشناسروان یان. مجلهآموزدانش

 یحرکت ،یتوجه ی)ب یو تکانشور یبر سازگار یزندگ یهامهارت ی(. اثربخش1396. )لیاسواع ،یوانیسل

 . 69-45(، 4)6مدرسه،  یروان شناس ی(. مجله رمنضبطیان زورگو)غآموزدانش( یبرنامگ یو ب

 یهاجانیه میتنظ یامداخله یبسته ی(. اثربخش1394. )دیام ،یو شکر نیحس ار،یبهزاد؛ پورشهر ،یستار

 .93-76(، 4)4مدرسه،  یشناس روان یان. مجله آموزدانش یمنف یها-جانیبر کاهش ه شرفتیپ

 یکاربر اهوال یو فراشناخت یشناخت یریادگی یآموزش راهبردها ی(. اثربخش1396. )یعل ،یاالسالم خیش

 .84-65(، 3)6مدرسه،  یروان شناس ی. مجله نییپا یلیتحص شرفتیان با پآموزدانش یلیتحص

 ی(. اثربخش1396غفار. ) ،انپوریویکر و شکوفه ی،رمضان ؛سجاد ،بشرپور ؛لیاسواع ی،رچیدم یصدر

 روانی مجلهان تکانشور. آموزدانش یروان شناخت یستیبر خشم و بهز یآموزش برنامه تاب آور

 . 139-120 ،(4)6 ،مدرسه یشناس
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 سهی(. مقا1395. )لیپور، اسواع یو سعد برزیفر درتاج، ؛یصغر قوام،یویسجاد؛ ابراه ،یطاهرزاده قهفرخ

 ان دخترآموزدانشامتحان بر اضطراب کنبامیما یکالمیو خودآموز یفراشناخت مداخله یاثربخش

 .64-48(، 1)5مدرسه،  یروان شناس ی. مجله یرستانیدب

 یحل مسأله آموزش ی(. اثر بخش1388)نیحس ،یشعله؛ ملک پور، مختار و مولو ،یریزهره؛ ام ،یفیلط

 یمدآو ادراک خودکار یاجتواع یرفتارها رییتغ یفرد نیبر بهبود روابط ب یاجتواع -یشناخت

 .84-70(، 3)11 ،یعلوم شناخت های . تازهیریادگی یان مبتال به ناتوانآموزدانش

 (. نقش قضاوت اجتواعی و پردازش هیجانی در پیش بینی واکنش پذیری زنان دارای1389لطفی، صدیقه.)

 خوبی اجتواعی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عوومی، دانشگاه محقق اردبیلی. 

در  یفراشناخت و خود کارآمد ی(. نقش باورها1391) رایسو ،یو رستو یعل ،یی یزک ر؛یجهانگ ،یکرم

 یروان شناس یان پسر سال سوم متوسطه شهر کرمانشاه. مجله آموزدانش یهراس اجتواع ینیب شیپ

 .62-75(، 1)1رسه، مد

مقطع  یو عاد زهوشیان تآموزدانش یجانیو پردازش ه یامقابله یهاسبک سهی(. مقا1395مسلم. ) ،یعباس

 .147-132(، 3)5مدرسه،  یشناس روان یمتوسطه. مجله 

 یرابط ه یساختار یابی(. مدل 1393راد، منوچهر ) انیصادق؛ صالح صدق پور، بهرام و چراغ ،ینصر

مدرسه،  یروان شناس یان متوسطه. مجلهآموزدانش یحل مسأله  یابیفراشناخت با ارز ،یخودکارآمد

3(3 ،)121-106. 

بر بهبود  یشناخت یتوانبخش ریتأث ی(. بررس1394نرگس. ) ،یزچیو تبر لیاسواع ،یوانیمحود؛ سل ،یوانینر

 یروان شناس یهمجل .ADHDاختالل  یان داراآموزدانش یاضیر یلیتحص شرفتیتوجه و پ ینگهدار

 .134-118(، 2)4مدرسه، 

 یپرتحواسپردازش هیجانی، تکانشوری و  (. اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر1391محود ) ،یوانینر

 .101-122(، 2)2 ،یریادگی یهایناتوان یمبتال به اختالل ریاضی. مجله انآموزدانش

 ییکودکان استثنا یشناس (. روان1393) رازه ،اوغلی رستم علی و محود نژاد، یمحود؛ قاسو ،یوانینر 

  .یلیدانشگاه محقق اردبانتشارات : لیردب. اDSM-5ییرات تغ نیمطابق با آخر

(. تهیه و تنظیم آزمون تشخیص ریاضی و استفاده از آن جهت بررسی و 1373پور، زهرا سودابه. )ملک
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