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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی شیوه های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجاانی ،تکانشاوری
و حواس پرتی دانشآموزان با اختالل یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) انجام گرفت .این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش-
آزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان پسر دچار ناتوانی یادگیری پایه های چهارم
و پنجم ابتدایی ناحیه  1زاهدان در سال تحصیلی  1397-1396تشکیل مایدادناد .نووناه پاژوهش شاامل  30نفار دانشآماوز پایاه
چهارم و پنجم بود که به روش نوونهگیری تصاادفی سااده انتخااب و در دو گاروه آزماایش ( 15نفار) و گاروه کنتارل ( 15نفار)
گوارده شدند .برای جوع آوری داده ها از آزمون تشخیصی ناتوانی یادگیری ریاضی ملک پور ،آزمون هوشی ریون ،پرسشنامه
پردازش هیجانی باکر ،مقیاس تکانشوری بارات و آزمون تولوز  -پیرون استفاده شد .دادهها با کوک آزمون تحلیال کوواریاانس
چند متغیره و با نرمافزار  spss.22تحلیل شد .نتایج نشان داد که بین گروه ها در پاردازش هیجاانی ،تکانشاوری و حاواس پرتای
تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P>0/01هوچنین تفاوت میانگین در گروه آموزش فراشناخت حل مسأله و تنظیم هیجان معناادار
است .با توجه به نتایج میتوان گفت آموزش فراشناختی حال مساأله و تنظایم هیجاان در کااهش هیجاناات منفای ،تکانشاوری و
حواسپرتی دانشآموزان با اختالل یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) موثر است .این نتایج پیشنهادهای مهوی در جهات باه-
کارگیری این روشهای آموزشی بهعنوان یک روش مداخله ای در مدارس و مراکز درمانی دارد.
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مقدمه
اختالل یادگیری 1به یک سازه واحد یا یک اختالل که با نقص در پیشرفت مهارتهای
تحصیلی مرتبط است ،اشاره میکند ،این اختالل دارای ماهیتی ناهوگن است ،که این ناهوگنی در
الگوهای تحصیلی ،قوت و ضعف پردازش اطالعات و هوچنین در سیستمهای طبقهبندی اصلی به
عنوان اختالالت تحصیلی حوزه خاص مانند اختالل خواندن ،نوشتن و یا اختالل در ریاضیات
منعکس میشود (کسی .)2012،2اختالل یادگیری دارای مشخصههایی نظیر دشواری در فراگیری
و کارکرد گوش دادن ،حرف زدن ،خواندن ،نوشتن و محاسبه هست .این اختالالت پایه عصب
شناختی و روندی تحولی دارد ،که پیش از دبستان شروع میشود و اگر درمان نشود تا بزرگسالی
ادامه مییابد (گارتلند و استروسنیدر.)2007 ،3
طبق معیارهای  4DSM-5برای تشخیص اختالل یادگیری خاص با اسپیسیفایر ریاضی فرد
نقایصی در چهار گروه از مهارتها که شامل :درک اعداد ،به یاد سپردن و به یاد آوردن مواد
حفظی مثل جدول ضرب ،محاسبات ریاضی صحیح و صریح ،استدالل ریاضی صحیح نقص دارد
(نریوانی ،قاسوینژاد و رستماوغلی .)1393 ،برای قرار گرفتن در طبقه بندی اختالل یادگیری
خاص با اسپیسیفایر ریاضی ،باید عولکرد فرد در حساب ،در اصل زیر سن ،تواناییهای هوشی و
تحصیلی مورد انتظار باشد و هوچنین این اختالل باید به طور جدی برای پیشرفت تحصیلی یا
زندگی روزمره مشکل ایجاد کند ،DSM-5 .شیوع هریک از اختالالت یادگیری را در
دانشآموزان سنین مدرسه بین  5تا  15درصد گزارش نووده و برآورد شده است که یک درصد
از کودکان دبستانی دارای ناتوانی ریاضی هستند (کلون.)2015 ،5

1. Learning Disorder
2. Casey
3. Gartland & strosnider
4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder,Fifth
5. Colman
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یکی از مشکالتی که کودکان با اختالل ریاضی با آن مواجه هستند ،عامل حواسپرتی ،کم-
توجهی و نقص انگیختگی است .حواس پرتی یک پدیده روانی است که عوارض متعددی به دنبال
دارد .افت در عولکردهای حرفهای و تحصیلی ،افزایش احتوال بروز اختالالت روانی نظیر:
اضطراب و افسردگی ،ناامیدی ،احساس تنهایی و بیهدفی در زندگی میشود (نریوانی1391 ،؛
نریوانی ،سلیوانی و تبریزچی .)1394 ،حواسپرتی به عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هرنوع
تجربهی تکراری مثل کار روزانه یا برخورد با افراد کسلکننده و ماللآور و بیقراری زیاد در
شرایطی که رهایی از ثبات (یکنواختی) امکان پذیر نیست ،تعریف میشود (وات و وودانوویج،1
 .)1999مطالعات نیز نشان میدهد که این کودکان دارای مشکالتی نظیر :مشکل در حافظهی
شنیداری و کالمی ،حفظ توجه ،بازداری تکانهها ،هواهنگى حرکتى ،ادراک و تویز شنیدارى و
دیدارى ،ضعف در تعویم و سازماندهی ،ضعف در حافظهی فعال ،حواسپرتی ،ضعف در
ادراک نقش از زمینه ،پردازشى هستند (تارویان ،نیکلسن و فاوست .)2007 ،2لوفی و پریش ا
پالس ) 2005( 3چندین عامل در کودکان بیش فعال و مبتال به اختالل یادگیری را بررسی و نتیجه
گرفتند که این کودکان دارای ثبات هیجانی کمتر و حواسپرتی آنها وابسته به منبع کنترل بیرونی
با رفتار تکانشی است .تکانشگری نیز از جوله عوامل دیگری است که میتواند در روند تحصیلی
دانشآموزان دارای اختالل ریاضی تأثیرگذار باشد .رفتارهای تکانشیگاه به عنوان رفتارهای
مخاطرهآمیز نیز خوانده میشوند که طیف وسیعی از اعوالی را شامل میشوند که بر روی آن تفکر
کوی صورت گر فته ،به صورت نابالغ با وقوع آنی ،بدون توانایی در انجام تورکز بر یک تکلیف
خاص ،در غیاب یک برنامه ریزی مناسب ،رخ میدهند و از ریسک و خطرپذیری باالیی
برخوردار هستند (مولر و هوکاران2001 ،4؛ به نقل از واکسون2011 ،5؛ نریوانی1391 ،؛ صدری
1. Watt & Vodanovich
2. Taroyan, Nicolson & Fawcett
3. lufi&parish-plass
4. muller
5. Waxman
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دمیرچی ،بشرپور ،رمضانی و کریویانپور .)1396 ،بررسی رفتارهای تکانشی میتواند بهعنوان
عامل اصلی اختالالت روانی مانند نقص در توجه ،اختالل سلوک ،بیشفعالی و اختالالت
یادگیری باشد .امروزه تکانشگری با عدم بازداری شناختی ،روند کند و ناقص تصویم گیری و بی
ثباتی هیجانی در افراد هوراه است (دیو ،گلو و لوکستون2012 ،1؛ سلیوانی .)1396 ،پردازش
هیجانی یکی دیگر از عوامل مرتبط با اختالل یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) است .پردازش
هیجانی فرآیندی است که بهوسیله آن آشفتگیهای هیجانی روبه زوال میروند تا رفتار و تجربه
های دیگر بدون مانع پیش رود و افزایش پیدا کند (عباسی .)1395 ،استفاده از راهبردهای پردازش
هیجان میتواند در افزایش بسیاری از مهارتها از جوله مهارتهای عاطفی برای کاهش اضطراب
و مشکالت روانی در افراد مؤثر باشد .مطالعات آوربچ،گراساتسیر ،مانور و شالو )2008( 2در
خصوص دانشآموزان دارای اختالل در مقایسه با دانشآموزان بهنجار ،سطح باالیی از مشکالت
هیجانی را از خود نشان می دهد.
از جوله درمانهایی که تاکنون در خصوص پردازش هیجانی ،تکانشوری و حواسپرتی
دانشآموزان با اختالل یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته
است ،آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان است .درمان به وسیله آموزش فراشناخت
حل مسأله رویکرد نوین و از لحاظ ساختار منظم است .هوچنین آموزش فراشناخت یکی از مولفه
های مرتبط با تنظیم هیجان است  .به این صورت که آموزش فراشناخت به فرد راهبردی ارائه می
کند تا خودش را از مکانیزمهایی که موجب قفل شدن در پردازش بهصورت نگرانی میشود رها
کند و با آموزش پردازش انعطافپذیر هیجانی برنامهریزی برای رفتار در مواجه شدن با
خطرپذیری را داشته باشد .فراشناخت دانش فرد در مورد فرآیندهای شناختی خود است (کرمی،
زکییی و رستوی1395 ،؛ نصری ،صدق پور و چراغیان راد .)1393 ،فراشناخت ساختاری پیچیده

1. Dawe & Gullo&loxton
2. Auerbach, Gross-Tsur, Manor & shalev
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و دارای معانی بسیار گستردهای است که بسیاری از متخصصان به پیچیدگی آن اذعان کردهاند
(آکتورک و ساهین2011 ،1؛ شیخ االسالمی .)1396 ،بروم ،پشل و استاهل )2010( 2دو مؤلفهی
دانش (آگاهی) و مهارگری (تنظیم) را برای فراشناخت مشخص کردهاند که نخستین مؤلفه به
آگاهی از مهارتها ،راهبردها و منابع شناختی برای عولکرد مؤثّر در تکلیف اشاره دارد و
دومین مؤلفه ،توانایی استفاده از مکانیسمهای خود نظمدهی و کسب اطوینان از انجام موفّق
تکلیف است (باباپور خیرالدین ،پورشریفی ،هاشوی و احودی1391 ،؛ طاهرزاده قهفرخی،
ابراهیویقوام ،درتاج و سعدی پور.)1395 ،
آکتورک و ساهین ( )2011بر این باورند که آموزش نحوهی استفاده از راهبردهای
فراشناختی به دانشآموزان پیشرفت تحصیلی و بازده یادگیری آنها را افزایش میدهد.
دانشآموزان دارای مهارتهای فراشناختی پیشرفته کسانی هستند که از آنچه یادگرفتهاند و
نویدانند آگاهند؛ بر یادگیری خود هوواره نظارت دارند؛ عقاید خود درباره اطالعات دریافتی
را بیان میکنند؛ دانش خود را هوواره به روز میکنند؛ راهبردهای جدید یادگیری را هوواره در
خود توسعه داده و تکویل میکنند؛ از نقاط قوت و ضعف خود آگاهند؛ و هوواره در تالشند
این مهارتها را بهبود بخشند (کالسن .)2010 ،3سوانسون و راین )1985( 4نیز بر این باورند
کودکان مبتالبه ناتوانی یادگیری در سه قلورو مشکل دارند -1 :پیچیدگی فراشناختی آنها اندک
است و نویتوانند راهبردهای پیچیدهای برای حل مسائل طرح کنند؛  -2دانش ریاضی الزم را
دارند ،اما دسترسی به آن برای آنها مشکل است  -3ساختار دانش الزم برای حل مسأله در آن-
ها یکپارچه نیست.

1. Akturk & Sahin
2. Bromme, Pieschl & Stahl
3. Klassen
4. Swanson & Rhhne
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از آنجایی که اختالل یادگیری از جوله قلوروهایی است که تواناییهای فراشناختی در آن
کاربرد زیادی دارد ،کراوک ،هوانگ و مونتاگ ،کرسلر و مریا دیآلبا )2013( 1مطرح میکنند
که افراد دارای اختالل یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) در دانستن این که تکالیف را
چگونه انجام دهند؛ نظیر اینکه :چگونه از اشتباهات دوری کنند ،چگونه اطالعات را کسب
کنند و چگونه نتایج را بررسی کنند و به عبارت دیگر ،در دانش و راهبردهای فراشناختی
ناتوانیهایی دارند .در این راستا پیلتن و ینر )2010( 2در مطالعه جنبههای مختلف دانش فراشناختی
دانشآموزان کالس پنجم دریافتند که میانگین دانشآموزان عادی در آگاهی از دانش اجرایی
بسیار باال ،در دانش اخباری باالی متوسط و در دانش شرطی زیر متوسط است .در مطالعهی
دیگری پانائورا و فیلیپو )2007( 3دریافتند که توانایی فراشناختی ،توانائی ریاضی ،ظرفیت حافظه
کاری و پردازش کارآمد با یکدیگر ارتباط کامل دارند .هوچنین فراشناخت یکی از رویکردهای
مرتبط با تنظیم هیجان است .به این صورت که رویکرد فراشناختی ،به فرد راهبردی ارائه مینواید
تا خودش را از مکانیزمهایی که موجب قفل شدن در پردازش بهصورت نگرانی میشود رها کند و
با آموزش ،پردازش انعطاف پذیر هیجانی برنامه ریزی برای رفتار در مواجه شدن با خطرپذیری را
داشته باشد.
از سوی دیگر ،تنظیم هیجان به توانایی فهم هیجانات و تعدیل تجربه و ابراز هیجانات اشاره
دارد (فلدمن-بارت 4و هوکاران2001 ،؛ گروس .)2001 ،5تنظیم هیجانی سازگارانه با سازگاری و
تعامالت اجتواعی مثبت مرتبط است و افزایش در فراوانی تجربهی هیجانی مثبت باعث مراقبهی
مؤثر با موقعیتهای استرسزا میشود (سلیوانی و حبیبی .)1393 ،حتی فعالیتهای الزم در پاسخ

1. Krawec, Huang, Montague, Kressler, & Melia de Alba
2. Pilten, & Yener
3. Panaoura & Philippou
4. Feldman-Barrett
5. Gross
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به موقعیتهای اجتواعی را باال میبرد (توگاد و فردریکسون .)2002 ،1بررسی متون و مطالعات
روان شناختی نشان میدهد که تنطیم هیجان ،عامل مهوی در تعیین سالمتی و داشتن عولکرد
موفق در تعامالت اجتواعی است (مگا ،رونکونی و دیبنی2014 ،2؛ ستاری ،پورشهریار و شکری،
 )1394و نقص در آن با اختالالت درون ریز (مانند افسردگی ،اضطراب ،انزوای اجتواعی) و
اختالالت برونریز (ماند بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه) ارتباط دارد .آموزش تنظیم هیجان
(گراتس و گاندرسون )2006 ،3به معنای کاهش و کنترل هیجانات منفی و نحوه استفاده مثبت از
هیجانات است .جیل )2002( 4و اسکنتیزر ،آندریز و لبر )2007( 5در بررسیهای خود نشان دادند
که مداخالت شناختی در افزایش فهم و درک رفتارهای هیجانی  -اجتواعی و اصالح رفتارهای
دشوار کودکان دچار ناتوانی یادگیری مؤثر است و این مداخلهها را عامل افزایش قدرت تفکر
دانشآموزان در زمینه فرضیهسازی و درک و فهم شوخی در روابط اجتواعی دانستند .نتایج نشان
میدهد که راهبردهای تنظیم هیجان با کاهش هیجانات منفی و حوادث عاطفی رابطه دارد و
تورکز بر راهبردهای مثبت تنظیم هیجان ،فهم افراد از مدیریت هیجان را ارتقاء میبخشد
(دیفندورف ،ریچارد و یانگ .)2008 ،6هوچنین بازشناسی خشم و تنظیم هیجان ،سازگاری مثبت
و بازشناسی تحقیر ،ترس و غوگینی سازگاری منفی را پیشبینی میکند (یو ،ماتسوموتو و
لروکس )2006 ،7و مداخله گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر پذیرش تأثیر مثبتی بر کاهش آسیب
رساندن بهخود ،عدم تنظیم هیجان و نشانههای ویژهی اختالل شخصیت مرزی و کاهش نشانههای
افسردگی ،اضطراب و استرس دارد (گراتس و گاندرسون .)2006 ،لطیفی ،امیری ،ملکپور و
مولوی ( )1388و تاجری ( )1395در پژوهش خود نشان دادند که شناخت و تنظیم هیجانات و
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
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آموزش حل مسألهی اجتواعی با شیوهی شناختی ،بهطور معناداری عولکرد دانشآموزان مبتال به
اختالل یادگیری را در زمینه افزایش حل مسألهی اجتواعی ،کاهش رفتارهای نامطلوب
پرخاشگری و کنارهگیری و نیز تغییر اهداف اجتواعی بهبود میبخشد .هوچنین نتایج نشانگر
بهبود قضاوت دانشآموزان و افزایش خودکارآمدی اجتواعی آنان در زمینه سازگاری و افزایش
رفتار دوستانه بود .با توجه به ابعاد آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان میتوان گفت این
متغیرها به عنوان شیوههای آموزشی در اصالح فرآیندهای روانشناختی و تحصیلی کودکان دچار
اختالل یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) اثربخش است .در مجووع با در نظر گرفتن پیامدهای
بلند مدت اختالل یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) و نقش اساسی ریاضی در زندگی مدرن
امروزی ،برنامه ریزی جهت اصالح مشکالت یادگیری آنها ضرورت پیدا میکند .هوچنین انجام
تحقیقات معدود در این زمینه و فقدان پژوهش در مورد اثربخشی این روش بر مشکالت هیجانی
دانشآموز ان دارای اختالل یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) و استفاده از نتایج این پژوهش
در محیط های درمانی و مشاوره ای ،بر بدیع بودن این مطالعه می افزاید .لذا هدف پژوهش حاضر
تعیین اثربخشی شیوههای آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی،
تکانشوری و حواسپرتی دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص(نارسایی در ریاضی) است.

روش
طرح پژوهش حاضر ،آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است.
جامعه ،نوونه وروش نوونه گیری :جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان پسر دارای ناتوانی
یادگیری پایه های چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه ( )1زاهدان در سال تحصیلی  1397-1396تشکیل
می دهند .بدین صورت که ابتدا با مراجعه به آموزش و پرورش ناحیه  1زاهدان از بین سه منطقه از
این ناحیه در شوال ،جنوب و مرکز 12 ،مدرسه ابتدایی بهصورت تصادفی انتخاب و از بین مدارس
هر منطقه 2 ،کالس بهصورت تصادفی انتخاب گردید(جوعاً  12مدرسه و 24کالس) .نوونه
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پژوهش حاضر شامل  30نفر دانشآموز پایه چهارم و پنجم بود که به روش نوونه گیری تصادفی
ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و گروه کنترل ( 15نفر) گوارده شدند .در مورد
انتخاب نوونه نیز باید اشاره کرد که در روش آزمایشی باید هر زیر گروه حداقل  15نفر باشد
(دالور .)1390 ،در ادامه ،با مراجعه به مدارس انتخاب شده از آموزگاران خواسته شد تا
دانشآموزانی را که براساس معیارهای اختالل یادگیری(نارسایی در ریاضی) در درس ریاضی
ضعف داشتند را معرفی کنند .سپس آزمونهای تشخیص ناتوانی ریاضی ملک پور( )1373برای
پایه های سوم و چهارم به ترتیب بر روی دانشآموزان اجرا شد .دلیل استفاده از آزمونهای پایهی
قبلی برای هریک از این پایه ها این بود که با توجه به اینکه این پژوهش در ابتدای سال تحصیلی
اجرا شد ،بخشی از موضوعات مربوط به آن پایه که در آزمون های مربوط به هوان پایه اشاره می-
شود ،تدریس نشده بود.کسانی که در این آزمون واجد اختالل شناخته شدند به آزمون هوشی
ریون پاسخ دادند ،تا از نظر احراز طراز تحول عقلی متناسب با سن و در نتیجه فقدان تأخیر عقلی و
نداشتن عقب ماندگی ذهنی اطوینان حاصل شد .در این مرحله کسانی که نورات هوش آن ها یک
معیار پایینتر از میانگین( )85بود ،حذف شدند .به عالوه با مراجعه به پرونده بهداشتی
دانشآموزان ،کسانی که دارای مشکالت پزشکی و بهداشتی (از جوله مشکالت بینایی و شنوایی)
بودند نیز حذف شدند .جهت جوع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شده است:
آزمون تشخیص اختالل یادگیری ریاضی برای پایهی سوم ابتدایی :این آزمون توسط ملک پور
( )1373برای بررسی و مقایسه عولکرد دانشآموزان دارای اختالل در محاسبه در کالسهای
سوم ابتدایی شهر مشهد تهیه شده است و شامل زیر مقیاسهای اشکال هندسی ،تشخیص اندازه-
ها ،تناظر یک به یک ،شوارش اعداد ،پیوستگی دیداری شنیداری ،ارزش مکانی ،چهار عول
اصلی ،حل مسأله و تشخیص مجووعهها و اعداد است .روایی صوری بر طبق نظر متخصصان
منعکس کننده هدفهای تشخیصی در اختالل ریاضی است .از لحاظ روایی تفکیکی نیز با
توجه به این که آزمون بین دو گروه دارای اختالل و فاقد اختالل در توام زیر مقیاسها تفکیک
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قائل شده دارای روایی باالیی است .ضریب اعتبار به روش آزمون موازی  0/96به دست آمده
است (ملکپور.)1373 ،
آزمون تشخیص اختالل یادگیری ریاضی برای پایهی چهارم ابتدایی :این آزمون توسط ملکپور
( )1373برای مقایسه عولکرد دانشآموزان دارای اختالل محاسبه در کالس چهارم ابتدایی شهر
مشهد تهیه شده است و زیر مقیاسهای اشکال هندسی ،تشخیص اندازه ها ،تناظر یک به یک،
شوارش اعداد ،پیوستگی دیداری ا شنیداری ،ارزش مکانی ،چهار عول اساسی و حل مسأله را
دربرمیگیرد و دارای  23ماده است .روایی آن به روش روایی تفکیکی محاسبه شده که با توجه
به این که بین دو گروه دارای ناتوانی و فاقد ناتوانی در توام زیر مقیاسها تفکیک قائل شده
دارای روایی باالیی است .ضریب اعتبار به روش آزمون موازی  0/86بهدست آمده است (ملک-
پور.)1373 ،
آزمون هوشی ریون :این آزمون توسط ریون (1962؛ به نقل از سید عباسزاده ،گنجی و
شیرزاده )1382 ،در انگلستان برای اندازهگیری هوش در گروه سنی  9تا  18سال ساخته شده است
و دارای  60آیتم ( 5سری  12تایی) میباشد .ضریب هوسانی درونی این آزمون با میانگین  0/90و
ضریب پایایی بازآزمایی با میانگین  0/82گزارش شده است .هوبستگی این آزمون با آزمونهای
هوشی وکسلر ،استنفورد -بینه ،مازهای پروتئوس و آدمک گودیناف در دامنهای از  0/40تا 0/75
به دست آمده است .میزان هوبستگی آن با آزمونهای غیرکالمی بیشتر گزارش شده است .ضریب
پایایی این آزمون در گروههای مختلف بین  0/70و  0/90و در سنین پایینتر تا حدودی کمتر
است(سیدعباس زاده ،گنجی و شیرزاده.)1382 ،
مقیاس پردازش هیجانی :مقیاس پردازش هیجانی (باکر و هوکاران )2007 ،1یک مقیاس خود
گزارشی  38آیتوی که برای اندازه گیری سبک های پردازش هیجانی استفاده میشود .هر ماده بر
اساس مقیاس لیکرت  5درجهای (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) درجهبندی میشود .این مقیاس
1 . Backer & et al
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دارای  8مؤلفه (مزاحوت ،سرکوب ،فقدان آگاهی ،عدم کنترل ،جدایی ،اجتنابها ،آشفتگیها و
عوامل بیرونی) است .ویژگی روانسنجی در نسخه تجدید نظر شده به خصوص در رابطه با
تشخیص تفاوت بین گروهها امیدوار کننده است .ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی این مقیاس
به ترتیب  0/92و  0/79گزارش شده است .به منظور تعیین ضریب اعتبار ،این مقیاس با تنظیم
هیجان هوبسته شد .نتایج نشان داد که بین این دو مقیاس هوبستگی منفی معناداری وجود
دارد( )R=-0/54در تحقیقی مقدماتی که بر روی  40نفر از دانشجویان صورت گرفت ضریب
اعتبار آن 0/77بهدست آمد (لطفی.)1389 ،
مقیاس تکانشوری :مقیاس تکانشوری توسط بارات ( )1994ساخته شده است .این مقیاس 30
گویه دارد و آزمودنیها به این گویهها به صورت چهار درجهای (هرگز ،گاهگاه ،اغلب ،تقریباً و
هویشه) پاسخ میدهد (بشارت .)2007 ،در یک پژوهش مقدماتی ،پورکرد ( )1388ضریب آلفای
کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی (بعد از یک ماه) این مقیاس را به ترتیب  0/87و  0/79گزارش
کرد.
آزمون تولوز -پیرون :برای اندازهگیری حواسپرتی از آزمون تولوز-پیرون (1986؛ به نقل از
ایروانی )1387 ،استفاده شد .شیوهی پاسخگویی به این آزمون به این ترتیب است که آزمودنی باید
دو یا سه مربع با عالمت یا دنبالهی خاص را که در باالی صفحه آزمون ارائه شده به سرعت در
مدت سه دقیقه در صفحه پیش روی خود پیدا نواید .در پایان سه دقیقه ،تعداد پاسخهای درست
شوارش میشود و هرچه تعداد پاسخهای صحیح کمتر باشد ،نشان از حواسپرتی آزمودنی است.
روایی و پایایی این آزمون در مطالعهی پیرون ،رضایت بخش گزارش شده است .برای نوونه
روایی هوزمان این آزمون با آزمون بوردون  0/74گزارش شده است (ایروانی.)1387 ،
روش اجرا :بعد از اخذ مجوزهای الزم از اداره آموزش و پرورش ناحیه ( )1زاهدان جهت
مراجعه به مدارس وجلب رضایت آزمودنیها و انتخاب گروهها ،به گروه آزمایش به مدت 10
جلسه  1ساعته آموزش فراشناختی حل مسألهی ریاضی  -کالمی ،و  8جلسهی آموزش تنظیم
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هیجان ارائه شد و آزمونهای تشخیص ناتوانی یادگیری ریاضی ملکپور ( )1373برای پایهی
سوم و چهارم مجدداً بر روی دو گروه اجرا و نتایج با یکدیگر مقایسه شد .برای سنجش تداوم
زمانی آموزش بعد از سه ماه آزمونهای فوق بر روی گروه آزمایش اجرا شد .در اجرای آموزش
فراشناختی و آموزش تنظم هیجان ابتدا به معلوان آموزش داده میشود و سپس دستورالعول
آموزشی توسط آنها و آزمونها توسط پژوهشگران اجرا میشوند .دستورالعول آموزش
فراشناختی حل مسائل ریاضی-کالمی براساس الگوی تئونگ ( )2003در جدول  1و دستورالعول
آموزش تنظیم هیجان در جدول  2ارائه شده است .پس از تهیهی این دستورالعول ابتدا به چند
معلم و متخصص داده شد تا در خصوص روایی محتوا و عولی بودن آموزشهای آن اظهار نظر
کنند و تغییرات الزم در این خصوص اعوال کنند .مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به شرح زیر
بودند -1 :کلیه شرکتکنندگان به صورت کتبی اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کرده و در
صورت توایل در پژوهش مشارکت مینوودند -2 .این اطوینان به آزمودنیها داده شد که توام
اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت -3 .به منظور رعایت
حریم خصوصی ،نام و نام خانوادگی شرکتکنندگان ثبت نشد -4 .برای اطوینان از روند کار،
کلیه پرسشنامهها توسط خود پژوهشگر اجرا شد .دادهها پس از جوعآوری با استفاده از ویرایش
 22نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفت .برای تحلیل
توصیفی دادهها ،شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد و در تحلیل استنباطی پس از بررسی
روایی مفروضههای زیر بنایی ،آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )Mancovaبه کار رفت .با
توجه به طرح پژوهش و تعداد محدود آزمودنیها و به منظور افزایش توان آزمون ،سطح معناداری
برای آلفا  0/05در نظر گرفته شد.
جدول  .1الگوی آموزش فراشناختی تئونگ ()2003
مؤلفه فراشناختی
خواندن دقیق

توضیح مؤلفهها
آیا آنچه را برای درک مسأله الزم است خواندهام و فهویدهام؟
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 ترسیم (به وسیله الگوها یا نووادرها).
 خرد کردن (تبدیل مسئله به اعداد کوچک).
یادآوری راهبردهای
موکن

 تفکیک کردن (حلّ اجزای مسأله به طور جداگانه).
 استفاده از مفاهیم قبل و بعد :اطالعات داده شده قبل و بعد را لیست کنید .اطالعات
را برای یافتن ناشناختهها مقایسه کنید.
 معکوس کردن :زمانی که پاسخ داده شد از این روش استفاده میشود.
 آیا من الگوها یا نوودارهایی را که رابطهی بین دانستهها و ندانستهها را نشان میدهند

تحقق بخشیدن به
راهبردها

نامگذاری کردهام؟
 آیا میتوانم بلوکها را برای بررسی این که آیا ارتباط روشنتری وجود دارد مجددا
مرتب نوایم؟
 آیا میتوانم جوالت ریاضی برای به دست آوردن پاسخم بنویسم؟
 آیا در مسیر درستی هستم؟

بازنگری

 آیا به هدف نزدیکتر شدهام؟
 آیا هنوز از راهبردهایی که انتخاب کردهام استفاده میکنم؟
 آیا نیاز به خواندن مجدد مسئله و استفاده از راهبرد دیگری دارم؟
 آیا پاسخ معنادار است؟

ارزیابی

 آیا میتوانم پاسخ را با استفاده از آزمون وارسی کنم؟
 آیا میتوانم مسأله را به طریق دیگری حل کنم؟
جدول  .2الگوی آموزش تنظیم هیجان

جلسات
اول

عناوین
اجرای پیش آزمون ،برقراری ارتباط و مفهوم سازی
مروری بر جلسه قبل؛ آموزش آگاهی از هیجانات مثبت (شادی ،عالقوندی و عشق) و توجه به هیجانات

دوم

مثبت و لزوم استفاده از آن ها هوراه با مثال به صورت تجسم ذهنی ،تکلیف خانگی نوشتن هیجانات
مثبت عوده و ثبت در فرم مربوطه.
مروری بر جلسه قبل ؛ آموزش آگاهی از هیجانات منفی (اضطراب ،غوگینی ،خشم و نفرت) و توجه به

سوم

هیجانات منفی و لزوم استفاده از آنها هوراه با مثال به صورت تجسم ذهنی ،تکلیف خانگی نوشتن
هیجانات منفی عوده و ثبت در فرم مربوطه.

چهارم

مرور بر جلسه قبل؛ آموزش پذیرش هیجانات مثبت و پذیرش بدون قضاوت هیجانات مثبت و پیامدهای
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مثبت و منفی ،تکلیف خانگی و نظرخواهی از والدین و دوست نزدیک در مورد پایین یا باال بودن
هیجانات مثبت و ثبت در فرم مربوطه.
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

آموزش جلسه چهارم اما برای هیجانات منفی به هوراه تکلیف خانگی هوان جلسه اما در مورد هیجانات
منفی.
مرور جلسه قبل؛ آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات مثبت ،آموزش تجربه ذهنی هیجانات مثبت به
صورت تجسم ذهنی (شادی ،عالقوندی و عشق) ،بازداری ذهنی و آموزش ابراز مناسب این هیجانات.
آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات منفی :مرور جلسه قبل ،آموزش تجربه ذهنی هیجانات منفی
(اضطراب ،غوگینی ،خشم و نفرت) ابراز نامناسب و بازداری ابراز نامناسب این هیجانات.
جوعبندی جلسات آموزشی و اجرای پسآزمون.

نتایج
میانگین سن آزمودنیها در گاروه فراشاناختی حال مساأله  10/7باا انحاراف اساتاندارد  0/84و
گروه تنظیم هیجان  10/6با انحراف اساتاندارد  0/71باود .تواامی شارکتکننادگان ایان پاژوهش،
دانشآموزان پایه چهارم و پنجم شهر زاهادان بودناد .بیشاترین تعاداد شارکتکننادگان در هار دو
گروه ،دانشآموزان در دامنه سنی  9تا  10سال و کوتارین تعاداد در دامناه سانی مرباوط باه گاروه
تنظیم هیجاان و در دامناه سانی  11تاا  12ساال ( 20درصاد) بودناد .در میاان پادران دانشآماوزان
شرکتکنندگان ،بیشترین تعداد  17نفر ( 37/8درصد) کارشناسی و کوتارین تعاداد 13 ،نفار(28/9
درصد) دیپلم بودند .در میان مادران دانشآموزان شارکتکننادگان ،بیشاترین تعاداد 18 ،نفار (40
درصاااد) کارشناسااای و کوتااارین تعاااداد 12 ،نفااار ( 26/7درصاااد) ماااادران دارای تحصااایالت
کارشناسیارشد و باالتر بودند.
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جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد برای نورات متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون

پیشآزمون
متغیر
پردازش هیجانی
تکانشوری
حواسپرتی

پسآزمون

گروه

M

SD

M

SD

فراشناختی

48/93

6/94

43

5/69

تنظیم هیجان

45/66

3/49

41/06

2/25

فراشناختی

20/40

4/59

16/80

4/31

تنظیم هیجان

20/73

3/88

18/20

3/83

فراشناختی

22/60

2/02

19/46

1/55

تنظیم هیجان

21/86

1/72

19/86

1/72

جدول  3میانگین و انحراف معیار آزمودنی ها رو در پیشآزمون و پسآزمون در هریک از
متغیرهای پردازش هیجانی ،تکانشوری وحواس پرتی نشان میدهد .نتایج نشانگر آن است که در
مرحله پیشآزمون تفاوت چندانی بین میانگین نورات پردازش هیجانی ،تکانشوری و حواسپرتی
وجود ندارد .اما در مرحله پسآزمون میانگین نورات و انحراف استاندارد در پردازش هیجانی،
تکانشوری و حواسپرتی کاهش یافته است.
قبل از استف اده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس از آزمون های باکس و لون استفاده شد.
برای بررسی تفاوت در دو گروه در مورد نورههای پردازش هیجانی ،تکانشوری و حواسپرتی از
تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .ارزیابی ویژگی دادهها نشان داد که مفروضه آماری
هوسانی ماتریسهای واریانس-کوواریانس برای مؤلفههای پژوهش (-<0/05 ،Box’s M= 13/86

 ) Pبرقرار است .بنابراین برای ارزیابی معناداری اثر چندمتغیری از شاخص المبدای ویلکز استفاده
شد.
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جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگین پسآزمون نورات پردازش هیجانی ،تکانشوری و حواسپرتی
گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیشآزمون

آزمون

مقدار

dfفرضیه

dfخطا

F

P

اتا

توان آماری

اثر پیالیی

0/49

3

23

7/39

0/001

0/49

0/96

المبدای ویلکز

0/50

3

23

7/39

0/001

0/49

0/96

اثر هتلینگ

0/96

3

23

7/39

0/001

0/49

0/96

بزرگترین ریشهروی

0/96

3

23

7/39

0/001

0/49

0/96

شاخص المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته معنیدار است
( partial ƞ 2=0/49و  .)F =7/39 ,P0/0001به عبارت دیگر ،بین دو گروه حداقل در یکی از
مؤلفههای پژوهش تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد .بدین ترتیب مشخص گردید که
متغیرهای وابسته از متغیرهای مستقل تأثیر پذیرفتهاند.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثربخشی گروهها بر متغیرها
متغیر

SS

df

MS

F

P

Eta

Observed power

پردازش هیجانی

6/03

1

6/03

9/01

0/005

0/27

0/83

تکانشوری

5/70

1

5/70

7/97

0/009

0/24

0/77

حواسپرتی

8/75

1

8/75

11/95

0/002

0/32

0/91

جدول  5نشان میدهد که گروه بهصورت معناداری روی نوره پردازش هیجانی
( partial ƞ2=0/27و  25( =9/01 ,P>0/005و ،)F)1تکانشوری ( partial ƞ 2=0/24و -0/009
25( = 7/97 ,Pو ،)F)1و حواسپرتی ( partial ƞ 2=0/32و 25( =11/95 ,P0/002و )F)1تأثیر
دارد.

بحث و نتیجهگیری
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هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی شیوه های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظایم هیجاان
بر پاردازش هیجاانی ،تکانشاوری و حاواسپرتی دانشآماوزان مباتال باه اخاتالل یاادگیری خااص
(نارسایی در ریاضی) بود .نتایج پژوهش نشان داد که شیوههای آماوزش فراشاناختی حال مساأله و
تنظیم هیجان بار پاردازش هیجاانی ،تکانشاوری و حاواسپرتی دانشآماوزان باا اخاتالل یاادگیری
خاص (نارسایی در ریاضای) ماؤثر اسات .ایان نتاایج ،حااکی از اثربخشای شایوههای آماوزش فارا
شناختی حل مسأله و تنظیم هیجاان بار پاردازش هیجاانی ،تکانشاوری و حاواسپرتی دانشآماوزان
مبااتال بااه اخااتالل یااادگیری اساات .ایاان یافتااه بااا یافتااههااای بیااات و ترمیاازی ( ،)2010الکااانگلی و
کورنولدی ( ،)1997تئوناگ ( ،)2003کااردل-الاوار ( ،)1995 ،1992بشاارود ( )1379و رمضاانی
( )1379هوسو است .در تبیین یافتههاای حاصال از ایان پاژوهش مایتاوان گفات کاه الکاانگلی و
کورنولدی ( )1997بر این باورند کاه فرآینادهای فراشاناختی نظیار پایش بینای ساطح عولکارد در
تکیف خاص ،طراحی اعوالی که منجر به هدف میشوند ،بازنگری فعالیتهای شناختی و ارزیاابی
راهبردهای به کار گرفته شده از جوله فرآیندهای مهم در انجام اعوال ریاضی است و برای هدایت
دانشآموز در حل مسأله ،باالبردن تواناییهای خودنظم دهی و بازنگری و تأثیر بر باورهای او مای-
توان از راهبردهای فراشناختی کوک گرفت البته اثرگذاری این ناوع آماوزشهاا مساتلزم گذشات
زمان است .نتایج پژوهش نشان داد آموزش فراشناختی میتواند در تواام پایاههاای تحصایلی مفیاد
واقع شود و منجار باه بهباود توانااییهاای مرباوط باه ریاضای شاود .بناابراین ،بهتار اسات آماوزش
فراشناختی در سنین پایین و از سطح دبستانی شروع شود ،تا بتواند به عنوان یک روش پیشاگیرانه از
ناتوانی ریاضی بهکارآید .در مجووع یافتههاا نشاان دادناد کاه آماوزش فراشاناختی حال مساأله در
کوتاه مدت باعث بهبود نورهی پردازش هیجانی ،تکانشوری ،و حواسپرتی میشاود و باا گذشات
زمان این تواناییها را بهبود میبخشد و به سایر تکالیف تعویم مییابد .بنابراین چنانچه آموزشهای
معلوان بر این مبنا باشد میتواند منجر به بهبود تواناییهای ریاضی کودکان شود .براساس این یافتاه
میتوان از روش آموزش فراشناختی برای درمان ناتوانی یادگیری ریاضی کودکاان اساتفاده کارد.
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اما مسألهی ارزیابی مهارتهای فراشناختی هوواره بر گستره بررسیها و مطالعات صورت گرفته در
این قلورو سایه افکنده است .هوچنین آموزشدهندگان به نحاو مناساب بار راهبردهاای فراشاناختی
تأکید کرده و تفاوت آموزش فراشناختی باا ساایر آماوز شهاا را برجساته کاردهاناد؛ در ایان ناوع
آموزش بیشتر تأکید بر بازنگری فراشناختی است درحالیکه راهبردهای فراشناختی ماوارد دیگاری
از جوله باورهای فراشناختی را نیز دربر میگیرند که در این آموزش بر هوه ایان ماوارد نیاز تأکیاد
الزم از سوی آموزشدهنده شده است؛ نظام باورهای فارد تاأثیر عوادهای بار تواناایی اجارای حال
مسأله دارد ،به عنوان مثال اگر یادگیرندگان بااور داشاته باشاند کاه «انجاام دادن ریاضای تنهاا کاار
ریاضیدانها است» یا «هر مسألهای باید در مدت محدودی حل شود» طبیعی است که انگیازه آنهاا
نسبت به ریاضی کم میشاود و تاالش و کوشاش آنهاا محادود مایگاردد (ماارتین و هوکااران،
 .)2017موکن است آموزش صرف کافی نباشد ،بلکه باید زمانی هم برای تأمال در خصاوص ایان
نوع آموزش و نیز تورین راهبردهای فراشناختی در نظر گرفته شود تا آماوزش اثرگاذار باشاد ،کاه
در این پژوهش نیز این اتفاق افتاد و تورینهای راهبردهای فراشناختی نیز در کنار آموزش ریاضای
انجام شد تا اثربخشی را دو چندان نواید .بدین ترتیب به نظار مایرساد پاژوهش حاضار یافتاههاای
پژوهشهای پیشین را تأیید میکند و بر اثر مثبت آماوزش فراشاناختی در بهباود نااتوانی یاادگیری
ریاضی صحه میگذارد.
با توجه به فقدان یافتههای قبلی مبنای بار اثربخشای آماوزش تنظایم هیجاان بار بهباود پاردازش
هیجانی ،تکانشوری و حواسپرتی و اثربخشای ایان تکنیاک درماانی بار بهباود پاردازش هیجاانی،
تکانشوری و حواسپرتی در پژوهش حاضر ،می توان گفت که این یافته در راستای یافتههای قبلای
قرار دارد که نشان دادند تنظیم هیجان به بهبود پردازش هیجانی ،تکانشوری و حواسپرتی کودکان
دارای اختالل ریاضی کوک میکند (فلدمن -باارت و هوکااران 2001 ،؛ گاروس2001 ،1998 ،؛
توگاد و فردریکسون 2002 ،؛ جیل2002 ،؛ اسکنتیزر ،آندریز و لبر 2007 ،و گراتس و گاندرسون،
 .)2006هوچنین میتوان گفت که این نتیجه در راستای آن جنبه از یافتههاایی قارار دارد کاه نشاان
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دادند بازداری هیجانی به عنوان یک راهبارد منفای در تنظایم هیجاان منجار باه مشاکالتی در ابعااد
سازگاری میشود و بازارزیابی شناختی هیجانات به عنوان یک راهبرد مثبات تنظایم هیجاان ،بهباود
سازگاری به دنبال دارد (دیفندروف و هوکاران.)2008 ،
در توجیه این یافته میتوان به این نکته اشاره کرد که تنظایم هیجاان و مخصوصااً راهبارد مثبات
بازارزیابی شناختی هیجانات باعاث کااهش احساساات منفای و افازایش احساساات مثبات و رفتاار
ساگارانه افراد میشود (یو و هوکااران .)2006 ،بناابراین آماوزش تنظایم هیجاان در دانشآماوزان
دارای اختالل ریاضی باعث میشود که آنان با استفاده درست از هیجاناات ،آگااهی از هیجاناات و
پذیرش آنها و ابراز هیجانات مخصوصاً هیجانات مثبت در موقعیت های زندگی ،احساسات منفای
خویش را کاهش دهند که به تبع آن میزان سازگاری آن ها در ابعاد سازگاری اجتواعی ،هیجانی و
تحصیلی بهبود پیدا خواهد کرد .به عبارت دیگر ،میتاوان گفات کاه دانشآماوزان دارای اخاتالل
ریاضی به دلیل مشکالت جسوانی و روانی ناشی از ایان اخاتالل موکان اسات از وجاود هیجاناات
مثبت و منفی خویش آگاهی نداشته باشند و هنگام قرار گرفتن در موقعیت های زنادگی نتوانناد باه
خوبی از هیجانات خود استفاده کنند؛ زیرا مشکالت جسوانی و روانی آنان باعث میشود که آناان
در موقعیتهای اجتواعی ،خود را به صورت منفی ارزیابی کنند و کمتار خاود را در موقعیاتهاای
اجتواعی زندگی درگیر کنند که آثار منفی آن میتواند به صاورت مشاکالت در ابعااد ساازگاری
اجتواعی ،هیجانی و تحصیلی ظاهر شود ،اما آموزش تنظیم هیجان باه آناان باعاث مایشاود کاه از
وجود هیجانات منفی و تأثیر منفی آنها بر خویش آگاهی پیدا کنناد و باا بازارزیاابی هیجاناات در
موقعیتهای مختلف نسبت به سالم نگهداشتن زندگی هیجانی خویش تالش کنناد و از ایان طریاق
میزان مشکالت جسوانی ،روانی و به طور خاص سازگاری خویش را کاهش دهند.
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که بهکارگیری روشهای آموزش فراشناختی و تنظیم هیجان
در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص موجب آگاهی آنان از هیجانات مثبت ،عالقهمندی
به سازگاری با محیط کالس درس و جلوگیری از حواسپرتی و افزایش عزت نفس برای مدیریت
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هیجان در آنان میشود .و باعث میشود که به خاطر رفتارشان ،به خودشان بازخورد بدهند.
هوچنین یاد میگیرند تا رفتارهایشا ن را مورد بررسی قرار دهند و به رفتارهایی که هیجانات مثبت
آنها را در موقعیت های مختلف برمیانگیزد و باعث کاهش احساسات منفی در آنها میشود را
پاداش دهند که این امر به سازگاری بیشتر آنها برای انجام بهتر تکالیف کالسی در کنار منابع
قدرت (معلم ،والدین و مدیر) میشود .این آگاهی از طریق آموزش و تورین در هر سنی قابل
یادگیری و افزایش است .هوچنین عامل اضطراب که بهعنوان یکی از مؤلفههای حواسپرتی در
دانشآموز است کاهش پیدا میکند .به دلیل اهویت آموزش فراشناختی مسأله و راهبردهایی که
این آموزش به هوراه آموزش تنظیم هیجان در خصوص محرکهای محیطی و سازماندهی آنها
میدهد ،یکی از اهداف مهم برنامه آموزش مدارس تلقی گردد و بایستی با انواع دیگر یادگیری-
های آموزشی مخصوصاً برای دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص و والدین آنها در
جاهایی که به دلیل فقر فرهنگی سواد کافی ندارند ترکیب گردد .هوچنین در اختالل یادگیری
خاص تنها دانشآموز نقش ندارد ،بلکه توانوندی یا عدم توانوندی دانشآموزان متأثر از بافت
مدرسه و خانواده نیز است .بنابراین پیشنهاد میشود برای کلیه افراد درگیر در حوزه آموزش
دورههای آموزش فراشناخت و تنظیم هیجان برگزار شود .نتایج این پژوهش را میتوان در مراکز
ویژه اختالل یادگیری برای دانش برای دانشآموزان با اختالل یادگیری خاص برای عالقهمندی
بیشتر این دانشآموز ان به کالس درس و کاهش اضطراب و سایر عوامل روانی که در روند
تحصیلی با مشکالتی اختالل ایجاد میکنند بهکار بست ،هوچنین از این برنامه آموزشی برای
مشکالت سایر دانشآموزان در مراکز مشاوره بهره جست .از محدودیتهای پژوهش حاضر
امکان تعویم نتایج به سایر دانشآموز ان در مقاطع و شهرهای دیگر با احتیاط رو به رو است .عدم
آگاهی والدین ،سختی کار با دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص بهخصوص دانشآموزان
منطقه شوال ناحیه ( )1زاهدان ،عدم آگاهی و هوکاری بسیاری از آموزگاران در خصوص
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شناسایی دانشآموز ان با اختالل یادگیری خاص ،محدودیت زمانی ،لزوم هواهنگی و اجازه
والدین از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر بود.
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