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دانشآموزان پنج مدرسه راهنمايی شهر اردبیل بعد از شناسايی  
اختالل رياضی بود که از میان  
بهصورتتصادفیسادهانتخابودردوگروهآزمايش(کنترلتکانهوتوجه)وگواه(20نفربرایهر
انجاممصاحبهبالینیساختاريافته 
دادهها از مقیاس پردازش هیجانی باکر و همکاران ( ،)2007تکانشگری بارات ( ،)1994آزمون
جمعآوری  
گروه) گمارده شدند .برای  
حواسپرتی تولوز ـ پیرون ( )1986استفاده شده است .نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیری ()ANCOVA

کیمت ( )1988و 
رياضی  
حواسپرتی تأثیر دارد()P≥0/001؛ به اين صورتکه

برنامههای کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی ،تکانشوری و 
نشان داد آموزش  
يافتههای اين مطالعه،
میشود .بنابر  
دانشآموزان مبتال به اختالل رياضی منجر  
حواسپرتی  

هیجانهای منفی ،تکانشوری و 

به کاهش 
میشود و
حواسپرتی  

دانشآموزان مبتال به اختالل رياضی باعث کاهش تکانشگری و 
مهارتهای کنترل تکانه و توجه به  

آموزش 
مداخلهایمناسبسودجست.

روشهای
آموزشهابهعنوان 

میتوانازاين


دانشآموزان .
حواسپرتی ،

واژههای کلیدی:آموزشکنترلتکانه،آموزشتوجه،پردازشهیجانی،تکانشوری،
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دانشآموزان دچار ناتوانی رياضی ،مشکالت


مقدمه
ناتوانیيادگیریرياضی1امروزهتوجه متخصصان

اساسی در مواردی نظیر حل مسألههای کالمی و

و صاحبنظران تعلیم و تربیت را بیش از پیش به

مهارتهایمربوطبهآن،تشخیصاطالعاتبديهی


خود معطوف ساخته است (واالس و مک الفلین،2

در مسألهها ،استفاده از راهبردهای خودتنظیمی و

 .)1980بر اساس تعريف قانون آموزش و پرورش،

خودنظارتی در فرايند انجام تکلیف و حفظ توجه

افراد ناتوان ،3ناتوانی يادگیری 4اختالل در يک يا

تاپايانتکلیفدارند(پروتی .)2010،13

روانشناختی پايه است که شامل درک
چند فرايند  

پیچیدهترين

مهمترين و 
موضوع توجه 14يکی از  

میشود .اين اختالل خود را به
زبان يا کاربرد آن  

عوامل مؤثر در آموزش ويادگیریاست.بهعبارت

صورت ناتوانی در گوش دادن ،فکر کردن ،صحبت

فراوانترينمشکالتدرمیانکودکان

ديگر،يکیاز

کردن ،خواندن ،نوشتن ،امال يا محاسبات رياضی

میگردد،
که موجب کاهش کارآيی آنان در مدرسه  

میدهد؛ اما شامل آن دسته از مشکالت
نشان  

فقدان توجه است .توجه به يک سری عملیات

معلولیتهای

يادگیری نمیشود که اساساً نتیجه 

میشودکهشاملتمرکزيادرگیر
ذهنیپیچیدهگفته 

عقبماندگی ذهنی،
ديداری ،شنیداری يا حرکتی  ،

شدن بر هدف ،نگه داشتن يا تحمل کردن و گوش

اختالل هیجانی ،وضع نامساعد محیطی ،فرهنگی يا

به زنگ بودن در زمان طوالنی ،رمزگردانی

اقتصادیاست(مککیلنوهمکاران.)2011،5

ويژگیهایمحرکوتغییرتمرکزازهدفیبههدف


توانايی رياضی مانند توانايی خواندن در زندگی

دروازهبان

ديگر است (سیدمن .)2006 ،15توجه مثل 

انسان نقش مهمی دارد؛ اما پژوهشگران معتقدند که

میکند ،که اين کار را با تنظیم و
ذهن عمل  

پردازشهای

بررسیهای انجام شده در زمینه 


محرکهای پردازششده توسط

اولويتبندی 


نارسايیهای

روانشناختی6برای صالحیترياضی7يا 

میدهد .توجه برای
سیستم اعصاب مرکزی انجام  

زيربنايی 8ناتوانی رياضی ،بسیار کمتر از ناتوانی

عملکرد شناختی ،ذهن و رفتار اهمیت زيادی دارد؛

بودهاست(مازکووهمکاران.)2010،9
خواندن 

توجهیهای کوچک هم بر يادگیری

زيرا حتی  
کم

میزان شیوع ناتوانی رياضی بین  5تا  8درصد

میگذارند .استر ( )2003بیان کرده است که
تأثیر  

تخمین زده شده است (شالو و همکاران2000 ،10؛

اختالل يادگیری میتواند همراه با مشکالتی در

راما و گوراما2002 ،11؛ هیل فیرلو و همکاران،12

میکندکهيکنقص
توجهباشد.راس()1976بیان 

.)2003

ذهنی وجود دارد که بیشتر کودکانی که دچار
نارسايیهای ويژه در يادگیری هستند ،با آن مواجهند؛
1

mathematic learning disability
Wallace & Mclaflin
3
)individuals with disabilities education act (IDEA
4
learning disability
5
Mcquillan etal
6
psychological processes
7
math competency
8
underlying
9
Mazzocco etal
10
Shalev etal
11
Ramaa & Gowramma
2

وآنعدمتوانايیدر تمرکزدقتوتوجهبر مطلب
مورد بحث است ،و همچنین ،کودکانی که دارای
12

Hale etal
Pedrotty
14
attention
15
Seidman
13


دانشآموزانمبتالبه 3/...
وحواسپرتی 

آموزشهایکنترلتکانهوتوجهبرپردازشهیجانی،تکانشگری

مقايسهاثربخشی

آنها
نارسايی ويژه در يادگیری هستند ،فرايند رشد  

میشوند که روی آن تفکر کمی صورت
شامل  

در کسب دقت و توجه طبیعی دچار تأخیر يا وقفه

بهصورت نابالغ با وقوع آنی ،بدون توانايی
گرفته  ،

شدهاست(سیفنراقیونادری.)1379،

در انجام تمرکز بر يک تکلیف خاص ،در غیاب

يکی از متغیرهايی که دانشآموزان مبتال به

میدهندوازريسکو
برنامهريزیمناسب،رخ 
يک 

حواسپرتی،1

اختاللرياضیباآنمواجههستند،عامل 

خطرپذيری بااليی برخوردارند (مولر و همکاران،6

کمتوجهیونقصانگیختگیاست .


2001؛ به نقل از واکسمن .)2011 ،7مرور مطالعات

پديدهای روانی است که عوارض
حواسپرتی  ،

میدهد که
انجام شده در مورد تکانشگری نشان  

متعددی به دنبال دارد و باعث افت در عملکردهای

اختاللهای

رفتارهای تکانشیهستهاصلیبسیاری از 

حرفهایوتحصیلی،افزايشاحتمالبروزاختالالت


روانی ،از قبیل :بیش فعالی /نقص توجه ،8اختالل

روانی نظیر اضطراب و افسردگی ،ناامیدی ،احساس

سلوک ،9اختالل کنترل تکانه ،10سوء مصزف

میشود (سون سون و
بیهدفی در زندگی  
تنهايی و  

خودکشیگرا،

مواد ،11پورخوری عصبی  ،12رفتار 

وايل .)2008 ،2اين پديده عمدتاً با فقدان توجه و

اختالالت شخصیت 13و اختالالت يادگیری را

میشود (میکوالس و وودانوويج،3
تمرکز مشخص  

میدهند (دوران و همکاران2006 ،14؛
تشکیل  

 .)1999لوفیوپريشـپالس )2005(4چند عامل

فوساتی و همکاران2007 ،15؛ ری لی وهمکاران،16

مهم شخصیت را در گروهی از کودکان با اختالل

 .)2009امروزه تکانشگری به صورت يک بعد

 ،ADHDناتوانی يادگیری و اختالل سلوک مطالعه

میشود؛ به اين معنا که
شناختی ،مفهومپردازی  

کردند و به اين نتیجه رسیدند که اين کودکان از

تکانشگری ،با عدم بازداری شناختی ،روند کند و

خويشتنداری ،وثباتهیجانی کمتر

مديريترفتار،

بیثباتی هیجانی در افراد همراه
تصمیمگیری  

ناقص 

و حواسپرتی ،وابستگی به منبع کنترل بیرونی و

است(ديووهمکارن .)2012،17
يکی از عواملی که احتماالً با اختالل رياضی

رفتارهایتکانشیبیشتریبرخوردارند .
میتواند در روند
از جمله عوامل ديگری که  

مرتبط است ،پردازش هیجانی 18است .پردازش

دانشآموزاندارایاختاللرياضی تأثیرگذار
تحصیلی 

آشفتگیهای

هیجان فرايندی است که به وسیله آن 

باشد تکانشگری5است .تکانشگری عبارت است از

تجربههای
میروند تا رفتار و  
هیجانی رو به زوال  

برنامهريزی و در
تمايل برای انجام اعمال بدون  

ديگردرافرادبدونمانعپیشرودوافزايشيابد،و

واکنش به محرکات درونی و بیرونی و بدون توجه
به پیامدهای منفی آن (سوان .)2001 ،رفتارهای
مخاطرهآمیز نیز

تکانشی گاه به عنوان رفتارهای 
میشوند که طیف وسیعی از اعمالی را
خوانده  
1

distraction
Swanson Wigal
3
Mikulas Vodanovich
4
Lufi & Parish - Plass
5
impulsivity
2

6

Muller etal
Waxman
8
Attentiondeficit/ Hyperactivitydisorde
9
conduct disorder
10
explosive disorder
11
substance abuse
12
BulimiaInervoza
13
personality disorder
14
Doran etal
15
Fossati etal
16
Ray Li etal
17
Dawe etal
18
Emotional Processing
7
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بااستفادهاز راهبردهای پردازشهیجانمیتوانددر

باراباز و باراباز )1996( 3معتقدند که بین دامنه

مهارتهای عاطفی برای کاهش آشفتگی و

افزايش 

اختالل رياضی و کنترل تکانه ارتباط و رابطه قوی

مشکالت هیجانی و روانی مؤثر باشد (راچمن،1

وجودندارد.گلداستینوگلداستین)1998(4براين

 .)1980

یثباتبودنمکررتوجه،نتیجهونشأت
باورندکهب 

از نظر راچمن ( )1980چهار دسته عواملی که

تکانهای ضعیف است .پرستو
گرفته از رفتار کنترل  

ممکن است به مشکالتی در پردازش هیجانی منجر

و همکاران )2011( 5در پژوهشی دريافتند آموزش

شوند ،عبارتند از :اجتناب شناختی ،عدم تجربه

قابلتوجهی
میتواند مقدار  
مهارتهای کنترل تکانه  


خوگیری کوتاهمدت ،افسردگی و عقايد بیش بها

دانشآموزان
از مشکالت ،در همه زمینههای تحصیلی  

میدهند افرادی که از لحاظ
داده شده .نتايج نشان  

بیشفعال و ناتوانی يادگیری را بهبود بخشد .نتايج


پردازش هیجانی سبکهای شناختی ضعیفتری،

پیشبین مناسبی
نشان داد راهبردهای کنترل تکانه  

مانند:نشخوارگری،فاجعهانگاریومالمتخويش

آزمونهایتحصیلیاست .

برایعملکردبهتردر

میکنند،نسبتبهسايرافراد،بیشتردربرابر
استفاده 

حسنزاده نمین ()2010
پوشانه ،غباری بناب و  

حالیکهدر
مشکالتهیجانیآسیبپذيرهستند،در 

یداری
بهطور معن 
دريافتند که آموزش کنترل تکانه  

سبکهای مطلوب ديگر مانند ارزيابی
افرادی که از  

در افزايش توجه کودکان مبتال به اختالل رياضی

آسیبپذيری کمتر

میکنند ،
مجدد مثبت استفاده  

مؤثر است .نتايج نشان داد کودکانی که آموزش

است(بشارت .)1387،

کنترل تکانه دريافت کرده بودند ،نسبت به همتايان

میتواند بر پردازش
درمانهايی که  
از جمله  
دانشآموزان مبتال
هیجانی ،تکانشگری و حواسپرتی  

مالحظهای در حل کردن مسائل

خود بهبودی قابل 
رياضیداشتند .
6

به ناتوانی يادگیری رياضی مؤثر باشد و تاکنون

ولف و همکاران ( )2010در پژوهشی نشان

مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است ،آموزش

مهارتهای کنترل تکانه عالوه بر

دادند که آموزش 

کنترل تکانه است .آموزش کنترل تکانه نوع ديگری

بهبود عملکرد تحصیلی و توجه ،بر انگیزش،

ازمداخلهشناختیـرفتاریاست.مشکلتکانشگری

استقاللومديريتکالسدرستأثیرمثبتدارد .

اغلب زمانی که کودک وارد مدرسه میشود و با

علیزاده و سلطانی ( )2003دريافتند که

خواستههایاجتماعومحیطآموزشیروبهرو میشود،

دانشآموزان دارای اختالالت رياضیات و نارساخوان


یگردد(پساواسوهمکاران .)1999،2
آغازم 

تصمیمگیری،

در کارکردهای توجه و بازداری 

آنها
علت اين امر آن است که رفتار تکانهای  
پاسخهای نادرست بیشتری میشود و
باعث ايجاد  

دانشآموزانبدوناختالل
برنامهريزیوسازماندهی،از 
رياضیاتضعیفترهستند .

در نتیجه ،به تمرکز بیشتر و سازماندهی بهتری نیاز
دارند(علیزاده .)2004،
3

Brabaz & Brabaz
Goldstein & Goldstein
5
Presto etal
6
Wolf etal
4

Rachman
Posavac etal

1
2
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وحواسپرتی 

آموزشهایکنترلتکانهوتوجهبرپردازشهیجانی،تکانشگری

مقايسهاثربخشی

پژوهشهای خود

مازکو و هانیچ )2010( 1در 

بنابراين ،هدف پژوهش حاضر مقايسه اثربخشی

روانشناختی ،از
نشان دادند که مداخالت عصب  

آموزش کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی،

جمله آموزش توجه بر کاهش حواسپرتی و بهبود

دانشآموزان مبتال به
تکانشگری و حواسپرتی  

دانشآموزانمبتالبهاختاللرياضی
پردازشهیجانی 

اختاللرياضیبود .

مؤثراست .

فرضیههایپژوهشعبارتنداز :


ماير و همکاران )2010( 2،در پژوهشی دريافتند

پسآزمون پردازش هیجانی
میانگینهای  

1ـ بین 

روانشناختی مبتنی بر توجه بر افزايش
مداخالت  

گروه آموزشی کنترل تکانه و گروه گواه تفاوت

دقت ،و بهبود عملکرد حافظه معنايی و روندی

وجوددارد.

دانشآموزانمبتالبهاختاللرياضیمؤثراست .


پسآزمون پردازش هیجانی
میانگینهای  

2ـ بین 

با توجه به نتايج مطالعات پیشین میتوان گفت

گروه آموزش توجه و گروه گواه تفاوت وجود

شیوههای
آموزشهایکنترلتکانهوتوجهبهعنوان 


دارد.

آموزشی در اصالح فرايندهای روانشناختی و

پسآزمون پردازش هیجانی
میانگینهای  

3ـ بین 

تحصیلی کودکان دچار اختالالت يادگیری اثربخش

گروه آموزش کنترل تکانه و آموزش توجه تفاوت

هستند .

وجوددارد.

در مجموع ،با توجه به اين که در تعريف

پسآزمون تکانشگری گروه
میانگینهای  

4ـ بین 

نشانههای اصلی ناتوانی يادگیری
 DSM-IV-TRاز  

آموزش کنترل تکانه و گروه گواه تفاوت وجود

رياضی نقص توجه و تکانشگری است ،با توجه به

دارد.

آثار منفی ناتوانی يادگیری رياضی ،يافتن راه حلی

پسآزمون تکانشگری گروه
میانگینهای  

5ـ بین 

دانشآموزان کاهش
که بتواند اين مشکل را در اين  

آموزشتوجهوگروهگواهتفاوتوجوددارد.

دهد يا از میان بردارد ،از اهمیت خاصی برخوردار

پسآزمون تکانشگری گروه
میانگینهای  

6ـ بین 

است .

آموزش کنترل تکانه و آموزش توجه تفاوت وجود

اينکه از روش آموزش
همچنین ،با توجه به  

دارد.

دانشآموزان
توجه و کنترل تکانه در آموزش اين  

پسآزمون حواسپرتی گروه
7ـ بین میانگینهای  

برای غلبه بر اين نواقص کم استفاده شده است از

آموزش کنترل تکانه و گروه گواه تفاوت وجود

مشاورهای

نتايج اين پژوهش در محیطهای درمانی و 

دارد.

پژوهشهای بعدی ،از

زمینهای برای 
فراهمسازی  
و 

پسآزمون حواسپرتی گروه
8ـ بین میانگینهای  

جمله مواردی است که بر بديع بودن اين پژوهش

آموزشتوجهوگروهگواهتفاوتوجوددارد.

میافزايد .


پسآزمون حواسپرتی گروه
9ـ بین میانگینهای  
آموزش توجه و آموزش کنترل تکانه تفاوت وجود
دارد .
Mazzocco
Meyer etal

1
2
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روش پژوهش

انتخاب شده نماينده واقعی جامعه باشد و پژوهش

طرح پژوهش :طرح پژوهش ،آزمايشی از نوع

اعتباربیرونیبااليیداشتهباشد،تعدادنمونه60نفر

پسآزمون با گروه گواه بود که در آن
پیشآزمون ـ  


( 20نفر برای هر گروه) در نظر گرفته شد (دالور،

مهارتهای

اثربخشی دو متغیر مستقل؛ يعنی آموزش 

مالکهای ورود و
بهکارگیری  
 .)1390همچنین ،با  
1

کنترل تکانه و توجه بر متغیرهای وابسته؛ يعنی

آزمودنیها رعايت

خروج زير معیار همگونی 

هیجانی ،تکانشگری و حواسپرتی بررسی

پردازش 

مالکهای ورود مشتمل بر دريافت
گرديد :الف ـ  

شدهاست .

تشخیص اختالل رياضی بر اساس مصاحبه بالینی و

جامعه آماری :جامعه آماری اين پژوهش را کلیه

کیمت (کسب حداقل دو انحراف
آزمون رياضی  

دانشآموزان پسر مقطع راهنمايی شهر اردبیل در


استاندارد پايینتر از میانگین در آزمون رياضی

میدادند که دارای
سال تحصیلی  1390-91تشکیل  

کیمت)؛داشتنسنبین12تا16سال؛داشتنبهره


اختاللرياضیبودند .

هوشبهر متوسط در آزمون ماتريس پیشرونده ريون

نمونه و روش نمونهگیری :در اين پژوهش ،از

رنگی (عابدی و همکاران ،)1390 ،عدم دريافت

خوشهای چند مرحلهای استفاده

نمونهگیری 
روش  

دارو در زمان تشخیص و در طول دوره پژوهش؛

شد؛ به اين صورت که از بین مدارس راهنمايی

ب ـ مالکهای خروج مشتمل بر داشتن اختالالت

راهنمايی و سپس 5

شهر اردبیل ،ابتدا  10مدرسه 

بیشفعالی،
همراهشديد،همچوناختاللنقصتوجه /
2

مدرسه به تصادف برگزيده شد .پس از آن ،با

مقابلهای ( )ODDو افسردگی؛
اختالل نافرمانی  

معلمان اين مدارس مصاحبه شد و با توجه به

پايینتر از 85؛ داشتن نوعی
داشتن بهره هوشی  

دانشآموزان مشکوک به
مالکهای   ،DSM-IV


بیماریپزشکیکهفردرابهجستجویفوریدرمان

آنها در
اختالل رياضی معرفی شدند که تعداد  

وادار سازد .برای رعايت موازين اخالقی اين

دانشآموزان مورد نظر،
مجموع  90نفر بود .سپس  

پژوهش سعی شد تا جمع آوری اطالعات در هر

مقیاس رياضی کیمت و کانولی ( )1988را تکمیل

پسآزمون) پس از جلب
(پیشآزمون و  
دو مرحله  

پرسشنامهها 60 ،نفر از

نمرهگذاری 
کردند .پس از  

دانشآموزان صورت گیرد .اطالعات
رضايت  

پايینتر از
دانشآموزان که (دو انحراف معیار  


دانشآموزان به هیچ عنوان به افراد ديگر
خصوصی  

کیمت و کانولی گرفته
میانگین) در مقیاس رياضی  

داده نشد و اطالعات به صورت نتايج کلی و بدون

مالکهای
بودند ،بر اساس نتايج به دست آمده ،و  

قیدنامافراددراختیارمحقققراردادهشد .

 DSM-IV-TRبرای اختالل رياضی به تصادف

ابزار اندازهگیری

انتخاب شده و در دو گروه آموزش (کنترل تکانه و

اندازهگیری ناتوانی
آزمون ریاضی کیمت :3برای  

گروههای
توجه) و گواه قرار گرفتند ( 40نفر  

کیمتکهکانولی
يادگیریرياضیازآزمونرياضی 

آزمايشی و  20نفر گروه کنترل) .در مورد انتخاب

(1988؛ به نقل از عابدی ،پیروز زيجردی و

نمونه بايد اشاره کرد که در روش آزمايشی بايد هر
اينکه نمونه
زيرگروه حداقل  15نفر باشند و برای  

1

benchmark
2
Opposional defiant disorder
3
Key Math


دانشآموزانمبتالبه 7/...
وحواسپرتی 

آموزشهایکنترلتکانهوتوجهبرپردازشهیجانی،تکانشگری

مقايسهاثربخشی

يارمحمديان )1392 ،تهیه و آماده اجرا کرد ،استفاده

اين مقیاس با تنظیم هیجان همبسته شد .نتايج نشان

دانشآموزان
شد .اين آزمون به منظور شناسايی  

داد که بین اين دو مقیاس همبستگی منفی معناداری

ناتوانی يادگیری رياضی کاربرد فراوان دارد و از

وجود دارد ( .)R=-0/54در پژوهشی مقدماتی که

لحاظمحتواوتوالیشاملسهبخشمفاهیماساسی

بر روی  40نفر از دانشجويان صورت گرفت،

(سه خرده آزمون شمارش ،اعداد گويا و هندسه)،

ضريب اعتبار0/77بهدست آمد (لطفی.)1389 ،

محاسبهذهنی)

عملیات(جمع،تفريق،ضرب،تقسیمو 

ضريب آلفای کرونباخ مقیاس پردازش هیجانی در

(اندازهگیری ،زمان ،پول ،تخمین ،تفسیر

و کاربرد 

بهدستآمد .
پژوهشحاضر 0/95

دادهها و حل مسأله) است .اين آزمون در ايران


مقیاس تکانشگری :2مقیاس تکانشگری توسط

توسط محمد اسماعیل و هومن در سال 1381

بارات ( )1994ساخته شده است .اين مقیاس 30

هنجاريابی شده است .روايی اين آزمون از طريق

آيتمها به صورت 4
آزمودنیها به اين  

آيتم دارد و 

پیشبین
روايی محتوا ،روايی تفکیکی ،روايی  

گاهگاه ،اغلب ،تقريبا و همیشه)
درجهای (هرگز  ،


محاسبه و روايی همزمان آن بین  0/55تا  0/67به

بیبرنامگی،
میدهد .اين مقیاس سه مؤلفه  
پاسخ  

دست آمده است .اعتبار آزمون با استفاده از روش

میکند
اندازهگیری  
تکانشگری حرکتی و شتاختی را  

آلفای کرونباخ در پنج پايه  0/80تا  0/86گزارش

(بشارت .)2007 ،در يک تحقیق مقدماتی پاتون

شدهاست(محمداسماعیلوهومن.)1381،ضريب

استفورد و بارات )1995(3ضريب آلفای کرونباخ و

کیمت در
آلفای کرونباخ مقیاس آزمون رياضی  

ضريب پايايی بازآزمايی (بعد از يک ماه) اين

بهدستآمد .
پژوهشحاضر 0/82

مقیاسرابهترتیب0/87و0/79گزارشکرد .

مقیاس پردازش هیجانی :مقیاس پردازش هیجانی

پورکرد ( )1388ضريب آلفای کرونباخ و

(باکر و همکاران )2007 ،1يک مقیاس خودگزارشی

ضريب پايايی بازآزمايی (بعد از يک ماه) اين

سبکهای پردازش
اندازهگیری  
 38آيتمی که برای  

مقیاس را به ترتیب  0/87و  0/79گزارش کرد .در

یشود .هر ماده بر اساس مقیاس
هیجانی استفاده م 

پژوهش حاضر ضريب آلفای کرونباخ اين

لیکرت  5درجهای (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم)

بهدستآمد .
مقیاس 0/80

درجهبندی میشود .اين مقیاس دارای  8مؤلفه


حواسپرتی

اندازهگیری 
آزمون تولوز ـ پیرون :برای  

عدمکنترل،
(مزاحمت ،سرکوب ،فقدان آگاهی  ،

از آزمون تولوزـ پیرون (1986؛ به نقل از ايروانی،

یها و عوامل بیرونی)
اجتنابها ،آشفتگ 

جدايی ،

 )1387استفاده شد .شیوة پاسخگويی به اين آزمون

روانسنجی در نسخه تجديد نظر
است .ويژگی  

به اين ترتیب است که آزمودنی بايد دو يا سه مربع

شده؛ به خصوص در رابطه با تشخیص تفاوت بین

با عالمت يا دنبالة خاص را که در باالی صفحه

گروهها امیدوارکننده است .ضرايب آلفای کرونباخ


آزمون ارائه شده ،به سرعت در مدت  3دقیقه در

و بازآزمايی اين مقیاس به ترتیب  0/92و 0/79

پیشروی خود پیدا نمايد .در پايان  3دقیقه،
صفحه  

بهمنظور تعیین ضريب اعتبار،
گزارش شده است  .
Backer etal

1

impulsiveness scale
Patton etal

2
3
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پاسخهای درست شمارش میشود و هر چه
تعداد  

کنترل تکانه و توجه دريافت نمودند) .مدت

نشاندهنده
تعداد پاسخهای صحیح کمتر باشد  ،

جلسات درمانی شامل  8جلسه يک ساعته بود و

حواسپرتی آزمودنی است .روايی و پايايی اين

بهصورت گروهی و در هفته يک بار در محلی که


رضايتبخش گزارش شده

آزمون در مطالعة پیرون ،

آموزشوپرورششهراردبیلتعیینکردهبود،اجرا

است .برای نمونه روايی همزمان اين آزمون با

میگرديد .در طی اين جلسات و پس از اتمام


آزمون بوردون 0/74گزارش شده است (ايروانی،

پسآزمون به
دانشآموزان هر دو گروه  
آموزش از  

 .)1387

جمعآوری شده با
عمل آمد .در پايان دادههای  

روش اجرا

آزمون تحلیل کواريانس تک متغیری ()ANCOVA

بعد از هماهنگی و کسب مجوز از آموزش و

آزمونهای تعقیبی  LSDتجزيه و تحلیل شد .در

و

پرورش شهر اردبیل با رعايت مالحظات اخالقی و

اطمیناندهی در مورد محرمانه ماندن اطالعات

ضمن ،

آگاهسازی والدين و مربیان
بیان اهداف پژوهش ،با  

دانشآموزان از لحاظ روحی و
و آماده ساختن  

آنها ،رضايت والدين و
و کسب اجازه از  

روانی برای شرکت در پژوهش از نکات اخالقی

دانشآموزان نمونه پژوهش برای شرکت در اين


رعايت شده اين پژوهش بود .ضمناً هیچ افت

دانشآموزان نمونه
پژوهش جلب شد .سپس  

آزمودنی در دو گروه آزمايش و کنترل وجود

کیمت ،را تکمیل کردند و
پژوهش ،آزمون رياضی  

صورتکه با همکاری و هماهنگی

نداشت؛ بدين 

دانشآموزان دارای (دو انحراف معیار پايینتر از


والدين ،آموزش روزهای جمعه که مدارس تعطیل

کیمت)دراينپرسشنامه
میانگیندرآزمونرياضی 

بودند،اينآموزشاجراشد.

شناسايی و مورد مصاحبه بالینی مطابق با معیارهای

برنامههای مداخالتی آموزشهای کنترل تکانه و توجه:

 DSM-IV-TRبرای اختالل رياضی قرار گرفتند .از

برنامه آموزش مهارتهای کنترل توجه :برنامه

دانشآموزان دارای اختالل رياضی  60نفر به
بین  

آموزش توجه که از کتاب ناتوانیهای يادگیری از

صورت تصادفی انتخاب و در گروه دو آزمايشی

تشخیص تا مداخله ،نوشته فلچر و ديگران ()2007

(کنترل تکانه و توجه) و گواه گمارده شدند .ضمن

نجفآبادی و گلشنی
و عابدی ،قادری ،شوشتری  ،

دانشآموزان و بیان اهداف پژوهش ،از
توجیه  

( )1389اقتباس شده است ،بر گروه آزمايش در 12

دانشآموزان درخواست شد تا در دوره درمان اين


دقیقهایهفتهایيکجلسهاجرامیشد .
جلسه 45

گروههای آزمايش تحت
اختالل شرکت کنند  .

مهارتهای کنترل تکانه :اين برنامه

برنامه آموزش

مهارتهای کنترل تکانه و توجه قرار

آموزش 

آموزشی توسط اسپری در سال  1999تدوين و

مداخلهایدريافتنکردند

گرفتندوگروهگواههیچ 

مداخلهای

توصیفشدهاست.آموزشکنترل تکانه،

(گروه گواه در طول مدت اجرای مداخلهای آموزشی

انگیزههای تکانهای ،به
است که هدف آن ،شناسايی  

صرفاًآموزشمعمولکالسیرادريافتکردند .

آنها و در نهايت ،کاهش تمايالت
تأخیر انداختن  

همچنین ،برای رعايت مالحظات اخالقی در
مهارتهای

دانشآموزان گروه گواه هم 
پايان دوره  

شديد و غیرارادی برای عمل است .اين مداخله
دارایهشتجلسهيامرحلهاست .


دانشآموزانمبتالبه 9/...
وحواسپرتی 

آموزشهایکنترلتکانهوتوجهبرپردازشهیجانی،تکانشگری

مقايسهاثربخشی
جدول  .1محتوای جلسات آموزش کنترل تکانه و توجه متناسب با دانشآموزان مبتال به اختالل ریاضی
جلسات آموزش کنترل تکانه
جلسهاول

محتوای جلسات
دانشآموزان با پژوهشگر و فراهم
 )1معارفه و تشخیص موقعیت کلی :اين جلسه با هدف آشنايی  
دانشآموزانانجامشد .
کردنزمینهدرکوتفاهممتقابلوبیانانتظاراتپژوهشگراز 
دانشآموزان را
 )1آگاهی از اختالل رياضی و رويکرد آموزشی کنترل تکانه؛  )2افکار و احساسات 

جلسهدوم 

میکنیم .زمانی که اين
میشود ،شناسايی و ارزيابی  
تکانهای و خودتخريبی منجر  
که به رفتارهای  
روشهايی بیابند که در اجرا نتیجه مشابهی دارد و
آزمودنیها  

نمونهها شناخته شد ،ممکن است که 

میشود .
موجبکاهشعواطفمنفیواحتماالًافزايشسازگاریاو 
مقابلهای که درونی و يا بیرونی
پاسخهای  
 )1بررسی افکار و احساسات و توضیح و شناساندن  

جلسهسوم 

رفتارهای تکانشی
دانشآموزان افکار و احساساتی که به خود تخريبی يا  
هستند؛  )2با همکاری  
میشودکهتمام
دانشآموزانخواسته 
میشود؛)3تکالیفخانگیاز 
میشود،بررسی 
ناسازگارمنجر 
میشوند،يادداشتکنند .
آنهامنجر 
افکارواحساساتیراکهبهناسازگاریدر 
تکانهای؛  )2بارش مغزی و  )3در اين جلسه به
پاسهای  
 )1به تأخیر انداختن و مقابله با  
میشود ،مقابله
تکانهای منجر  
پاسخهايی که به رفتارهای  
میشود تا با  
دانشآموزان آموزش داده  

میشودکهپاسخبهآنتکانهرابه تدريجبهتأخیربیندازندو
آنهاآموزشداده 
نمايند.درواقع،به 

جلسهچهارم 

میتواند شناختی باشد (مثالً ،قبل
طوالنیتر کنند؛ اين پاسخ  

بین خواست و دريافت ،مدت زمان را 
از عمل تا  10بشمرند) ،حل مسأله اجتماعی يا عضالت خود را آرام کنند (برای مثال :آرامش
مقابلهای که درونی و يا بیرونی هستند ،عموماً موجب منحرف شدن توجه
پاسخهای  
عضالنی)  .
میشود؛)4تکالیفخانگیمروروتمريناينتکالیف .

انسانیتزدايی و پاسخ

تشخیصگذاری ،

برچسبزدن ،

 )1خطاهای تفسیری کدامند؟ (نامگذاری ،
رفلکسی) هر يک از خطاهای تفسیری خودتان و دوستانتان را نام ببريد .اين خطاها چه نقشی در
روابط ما دارند؟ برای جلوگیری از خطاهای تفسیری چکار کنیم؟و نتیجه خطاهايی تفسیری در

جلسهپنجم 

تکانهای خود را
میشود تا کنترل رفتارهای  
دانشآموزان کمک  
روابط ما با ديگران چیست؟  )2به  
تمرين کنند و بازخوردهايی را تهیه کنند تا به يک سطح منطقی از تسلط و کنترل بر خود برسند؛
تکانهها ناسازگارند؛
پاسخهای درونی ،افکاری هستند که با  
میشود  
دانشآموزان ياد داده  
مثالً به  
بهجای خشمگین شدن لبخند
برای مثال ،گفتن اين جمله با خود که :اين واقعاً مسخره است ،من  
خواهمزد.تمرينوبازخورد 
 )1فنون گوش دادن ،فنون پیکان رو به پايین ،توجه به زبان بدنی ،ابراز وجود پرهیز از نامگذاری،
انسانیتزدايی و پاسخ رفلکسی .فنون باال را در رفتارهای خود و

تشخیصگذاری ،

برچسب زدن ،

جلسهششم 

دانشآموزان مبنی بر انجام رفتارهای
انگیزههای  
دوستانتان دنبال کنید؛  )2آگاهی درمانگر از  
کمخطرتریرا
روشهای 
تکانهای؛)3اگرانگیزهرفتارهایخودتخريبیمشخصشود،ممکناست 
جايگزينرفتارهایسابقخودسازدوبسیاراحتمالداردکهرفتارهایجايگزينسازگارانهنیزباشد .
آنها مواجه بوده است ،در کالس
دانشآموز با  
موقعیتهای واقعی که  

 )1تثبیت؛  )2در اين مرحله 

جلسههفتم 

میشود .همچنین ،در اين مرحله ،از شیوه پسخوراند گروهی و تقويت استفاده
مطرح و تشريح  
میشود که به تعمیم الگوی کنترل تکانه در تمام مراحل زندگی،
دانشآموزان خواسته  
میشود و از  

بپردازند .

جلسههشتم 

پسآزمون .
جمعبندی،تمرينومرورجلساتقبلوسپساجرای 
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محتوای جلسات آموزش مهارتهای توجه متناسب با دانشآموزان مبتال به اختالل ریاضی
محتوای جلسات

جلسات آموزش توجه

آشنايی و برقراری ارتباط و تفاهم بر سر موضوعات :در اينجلسه ابتدا درباره ناتوانی يادگیری

جلسهاول

وضرورتآموزشتوجهبرایآنهاتوضیحدادهشد .

رياضیبرایوالدينوسپسدربارههدف

جلسهدوم 

بازیباعروسک:دراينجلسهمفهومتوجهبابازیعروسکبهکودکآموزشدادهشد .
توجه شنیداری :اين جلسه شامل گوش دادن به اصوات ،صداهای ضبط شده مختلف ،صداهای

جلسهسوم 

هابهآزمودنیهاآموزشدادهشد .

خوردنیها،صداهایمربوطبهتکاندادنچیز

توجهبینايی،بازیببینوبگو،ديدنتصاويرکودکانوسپسبازشناسیآنهاوسپستغییرمجموعه


جلسهچهارم 

پاسخهابهآزمودنیآموزشدادهشد .

هاوتمرينهایجلساتمربوطبه


هایتوجهشنیداریوبینايی:دراينجلسهفعالیت

تمرينفعالیت

جلسهپنجم 

توجهشنیداریوبینايیمجداًمروروتمرينشد .
انجامحرکاتموزون:انجامحرکاتموزونتوسطمربیواجرایآنهاتوسطکودکانووقفهو


جلسهششم 

نگهداریحرکاتدرزمانهایکوتاهآموزشدادهشد .


جلسههفتم 

هایهدفگیرنظیرپرتابتوپدرحلقه،دارتوبولینگانجامشد .


دراينجلسهبازی
هايیبرایآزمودنیخواندهشدوازآزمودنیها خواستهشدکهپسازاتمام


دراينجلسهداستان

جلسههشتم 

داستانبهسؤالهاجوابگويند .

هاوشباهتهانیزانجام


بازیتفاوت
دراينجلسهبازیباکارتهایشلوغانجامشدوهمچنین ،


جلسهنهم 

شد .
هایخطزنی،رمزنويسیوکارتهایتکمیل ديداریآزمونوکسلر


دراينجلسهخردهمقیاس

جلسهدهم 

انجامشد .
دراينجلسهبهکودکاننگهداریتوجهرویيکتکلیفوسپس تغییرتوجهنسبتبهفعالیت

جلسهيازدهم 

ديگرآموزشدادهشد .

جلسهدوازدهم 

مرورتمرينواجرایپسآزمون .


یافتههای پژوهش
جدول  .2آمارههای توصیفی ترتیب تولد و سن درگروههای مورد مطالعه
گروهها

مهارتهای توجه

کنترل تکانه

گروه کنترل

ترتیب تولد

متغیرها 

فراوانی 

درصد 

فراوانی 

درصد 

فراوانی  درصد 

فرزنداول 

2

 10

-

-

1

5

دوم 

8

 40

6

 30

4

 20

سوم 

5

 25

9

 45

7

 35

چهارموباالتر 

5

25

5

 25

8

 40

کل 

 20

 100

 20

 100

 20

 100

سن 

گروهها 

متغیر 

M

SD

M

SD

M

SD

میانگینسنی 

 13/63

 1/54

 13/54

 1/89

 14/24

 2/12


دانشآموزانمبتالبه 11/...
وحواسپرتی 

آموزشهایکنترلتکانهوتوجهبرپردازشهیجانی،تکانشگری

مقايسهاثربخشی

بر اساس جدول ( )2میانگین (و انحراف) معیار

مهارتهای کنترل تکانه 30

در گروه آموزش 

دانشآموزان مبتال به اختالل رياضی در دو
سنی  

درصد(6نفر)فرزنددوم45،درصد(9نفر)فرزند

مهارتهای توجه 13/63

گروه آزمايشی آموزش 

سومو25درصد(5نفر)فرزندچهارموباالتربودند.

( ،)1/54آموزش کنترل تکانه  )1/89( 13/54و

همچنین ،در گروه کنترل  5درصد ( 1نفر) فرزند

گروه گواه ( 14 /24و  )2/12بود .در گروه آزمايش

اول20،درصد(4نفر)فرزنددوم35،درصد(7نفر)

مهارتهایتوجه 10درصد(2نفر)فرزنداول40،


فرزندسومو40درصد(8نفر)فرزندچهارموباالتر

درصد(8نفر)فرزنددوم25،درصد(5نفر)فرزند

بودند.

سومو25درصد(5نفر)فرزندچهارموباالتربودند .
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پردازش هیجانی ،تکانشگری و حواسپرتی دانشآموزان مبتال به اختالل ریاضی
در دو گروه آزمایشی (کنترل تکانه و توجه) و گواه در پیشآزمون و پسآزمون


آموزش توجه
متغیر 

پسآزمون

پیشآزمون

آموزش کنترل تکانه
پیشآزمون

کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

پسآزمون

SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
پردازشهیجانی   12/23  96/99  15/45  101/3  12/36  94/13  14/45  111/27  15/36  86/88  17/96  116/37
تکانشگری 

59/47

 3/45  47/84  5/63

 60/86

 5/19  58/55  6/23  60/72  3/86  45/62  6/39

حواسپرتی 

 42/44

 8/63  53/16  9/18

 45/53

 8/86  49/53  9/36  47/65  9/36  51/18  7/74

میتوان نتیجه گرفت که
تا  0/630متغیر بوده است  ،

بهمنظور بررسی نرمال بودن توزيع متغیرهای


توزيعتماممتغیرهایپژوهشنرمالاست .

پیوسته از آزمون شاپیرو ـ ويلکز استفاده شد .با
توجه به مقادير احتمال به دست آمده که از 0/144

جدول  .4آزمون مفروضه به هنجار بودن توزیع در مرحله پیشآزمون و پسآزمون بر حسب گروه
شاپیرو ـ ویلک

منابع تغییر
مقیاس 

آماره 

DF

P

پردازشهیجانی 

 0/944

 60

 0/284

تکانشگری

 0/964

 60

 0/630

حواسپرتی 

 0/940

 60

 0/237



پردازشهیجانی 

 0/944

 60

 0/284

پیشآزمون(آموزشکنترلتکانه) 

تکانشگری

 0/963

 60

 0/612

حواسپرتی 

 0/929

 60

 0/147



پردازشهیجانی 

 0/948

 60

 0/331

پیشآزمون(گروهگواه) 

تکانشگری

 0/955

 60

 0/447

حواسپرتی 

 0/928

 60

 0/144


پیشآزمون(آموزشتوجه) 

همانگونه که در جدول ( )4مشاهده میشود


نمرههای
میشود؛ به اين معنا که  
گروه گواه) تأيید  

نمرههای گروه
فرض صفر ،برای نرمال بودن توزيع  

هر سه گروه در مقیاس پردازش هیجانی ،تکانشگری

درمقیاسپردازشهیجانی،تکانشگریو حواسپرتی

شآزمون دارای توزيع
حواسپرتی در موقعیت پی 

و

در سه گروه (آموزش کنترل تکانه ،آموزش توجه و

نرمالاست .
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جدول  .5نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض تساوی واریانسهای سه گروه در پردازش هیجانی ،تکانشگری و حواسپرتی
آزمون لوین
Levene's
پردازشهیجانی 

F
 0/802

DF1
2

DF2
 57

Sig
 0/454

تکانشگری 

 0/413

2

 57

 0/614

حواسپرتی 

 2/008

2

 57

 0/144

ماتريس های واريانس/کواريانس به درستی رعايت

قبل از استفاده از آزمون پارامتريک تحلیل

شدهاست( .)BOX=11/141،F=1/618،P=0/164

فرضهایآن،
کوواريانسچندمتغیریبرایرعايت 

معنیداری آن برای
بر اساس آزمون لوين و عدم  

آزمونهایباکسولويناستفادهشد .

از

واريانسهایبینگروهی

همهمتغیرها،شرطبرابری

بر اساس آزمون باکس که برای هیچ يک از

رعايتشدهاست.

معنیدار  نبوده  است  ،شرط  همگنی 
متغیرها  

جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) برای مقایسه میانگین نمرههای پردازش هیجانی در دو گروه آزمایش
(کنترل تکانه و توجه) و گروه گواه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مدل 

 776/870

3

 258/957

 61/754

اثرپیشآزمون 

 1/837

1

 1/837

 0/438

 0/511

اثرگروه(آموزشکنترلتکانهوتوجه) 

 739/042

2

 369/521

 88/107

 P≥0/001

متغیر وابسته

F

سطح

میزان

توان

معنیداری

تأثیر

آماری

 P≥0/001

 0/768

 1/00

 0/008

 1/00

 0/759

 1/00

بر اساس نتايج حاصل از آزمون آنکوا ،پس از

وگروهگواهتفاوتمعناداری وجوددارد.همچنین،

مهارتهای

پیشآزمون ،آموزش 
نمرههای  
تعديل  

مهارتهای توجه و کنترل

میزان اندازه اثر آموزش 

کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی اثر

تکانه بر پردازش هیجانی  0/759است؛ يعنی 75

معنیداری دارد ( 2( = 88/107 ،P≥0/001و )60


پسآزمون ،مربوط به
نمرههای  
درصد تغییرات  

 .)Fمیانگین تعديل شده پردازش هیجانی بین

مهارتهای آموزش توجه و کنترل تکانه بر

آموزش 

مهارتهای کنترل تکانه و توجه

گروههای آموزشی 


پردازشهیجانیبودهاست.

جدول .7نتایج آزمون تعقیبی  LSDو مقایسههای زوجی میانگینهای تعدیل شده نمره پسآزمون پردازش هیجانی
متغیر
پردازشهیجانی

میانگینها

گروهها

P

آموزشکنترلتکانه 

گروهگواه 

94/13

 96/99

P≥0/413

آموزشتوجه 

گروهگواه

86/88

 96/99

 P≥0/001

آموزشتوجه 

آموزشکنترلتکانه 

86/88

 94/13

 P≥0/001

فرضیه اول پژوهش اين بوده است که بین

آموزش کنترل تکانه و گروه گواه معنادار نبوده

پسآزمون پردازش هیجانی گروه
میانگینهای  


است.بنابراين،فرضیهاولاينپژوهشتأيیدنمیشود .

آموزش کنترل تکانه و گروه گواه تفاوت وجود

فرضیه دوم اين پژوهش اين بوده است که بین

دارد .با توجه به جدول ( )7تفاوت بین گروه

پسآزمونپردازشهیجانیگروهآموزش
میانگینهای 

توجه و گروه گواه تفاوت وجود دارد .نتايج آزمون


دانشآموزانمبتالبه 13/...
وحواسپرتی 

آموزشهایکنترلتکانهوتوجهبرپردازشهیجانی،تکانشگری

مقايسهاثربخشی

نمرههای گروه
میدهد که بین میانگین  
 LSDنشان  

هیجانی گروه آموزشی کنترل تکانه و آموزش توجه

آموزش توجه و گروه گواه تفاوت وجود دارد.

تفاوت وجود دارد .با توجه به  جدول ( )7تفاوت

میشود
بنابراين فرضیه دوم اين پژوهش تأيید  

بین گروه آموزش توجه و آموزش کنترل تکانه

دانشآموزان مبتال به
( .)P≥0/001به عبارت ديگر  ،

معنادار بوده است .بنابراين ،فرضیه سوم اين

اختالل رياضی که آموزش توجه دريافت کرده

میشود(.)P≥0/001بهعبارتیديگر،
پژوهشتأيید 

بودند ،در مقايسه با همتايان خود در گروه گواه از

میدهدکهآموزشتوجهبرپردازش
ايننتايجنشان 

مطلوبتریبرخوردارند .

پردازشهیجانی

دانشآموزان مبتال به اختالل رياضی مؤثرتر
هیجانی  

همچنین ،فرضیه سوم اين پژوهش اين بوده

است.

پسآزمون پردازش
میانگینهای  

است که بین 
جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) برای مقایسه میانگین نمرههای تکانشگری در دو گروه آزمایش
(کنترل تکانه و توجه) و گروه گواه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مدل 

 1333/195

3

 444/398

 89/992

اثرپیشآزمون 

 0/261

1

 0/261

 0/053

 0/819

اثرگروه(آموزشکنترلتکانهوتوجه) 

 1322/889

2

 661/445

 133/945

 P≥0/001

متغیر وابسته

F

سطح

میزان

توان

معنیداری

تأثیر

آماری

 P≥0/001

 0/828

 1/00

 0/056  0/001
 0/827

 1/00

بر اساس نتايج حاصل از آزمون آنکوا ،پس از

تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،میزان اندازه

مهارتهای

پیشآزمون ،آموزش 
نمرههای  
تعديل  

مهارتهای توجه و کنترل تکانه بر

اثر آموزش 

معنیداری
کنترل تکانه و توجه بر تکانشگری اثر  

تکانشگری  0/827است؛ يعنی  82درصد تغییرات

دارد(2(=133/945،P≥0/001و.)F)60میانگین

مهارتهای

پسآزمون ،مربوط به آموزش 
نمرههای  


گروههای آموزشی
تعديلشده تکانشگری بین  


آموزش کنترل تکانه و توجه بر تکانشگری بوده

مهارتهای کنترل تکانه و توجه و گروه گواه


است.

جدول  .9نتایج آزمون تعقیبی  LSDو مقایسههای زوجی میانگینهای تعدیل شده نمره پسآزمون تکانشگری
متغیر
تکانشگری

میانگینها

گروهها

P

آموزشکنترلتکانه 

گروهگواه

45/62

 P≥0/001  58/55

آموزشتوجه

گروهگواه

47/84

 P≥0/001  58/55

آموزشتوجه 

آموزشکنترلتکانه

47/84

 P≥0/001  45/62

فرضیه چهارم پژوهش اين بوده است که بین

دانشآموزان مبتال به اختالل
به عبارت ديگر  ،

پسآزمون تکانشگری گروه آموزش
میانگینهای  


رياضیکهآموزشکنترلتکانهدريافتکردهبودند،

کنترل تکانه و گروه گواه تفاوت وجود دارد .با

در مقايسه با همتايان خود در گروه گواه از

توجهبهجدول()9تفاوتبینگروهآموزشکنترل

پايینتری برخوردارند .فرضیه پنجم اين
تکانشگری  

تکانه و گروه گواه معنادار بوده است .بنابراين،

میانگینهای

پژوهش اين بوده است که بین 

فرضیهچهارماينپژوهشتأيیدمیشود( .)P≥0/001

پسآزمون تکانشگری گروه آموزش توجه و گروه
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گواه تفاوت وجود دارد .نتايج آزمون  LSDنشان

پسآزمون تکانشگری گروه آموزش
میانگینهای  


نمرههای گروه آموزش
میدهد که بین میانگین  


کنترل تکانه و آموزش توجه تفاوت وجود دارد .با

توجه و گروه گواه تفاوت وجود دارد .بنابراين،

توجه به  جدول ( )7تفاوت بین گروه آموزش

فرضیه پنجم اين پژوهش تأيید میشود

توجهوآموزشکنترلتکانهمعناداربودهاست .

دانشآموزان مبتال به
( .)P≥0/001به عبارت ديگر  ،
اختالل رياضی که آموزش توجه دريافت کرده

بنابراين ،فرضیه ششم اين پژوهش تأيید میشود
( .)P≥0/001

بودند در مقايسه با همتايان خود در گروه گواه از

میدهد که
به عبارتی ديگر ،اين نتايج نشان  

پايینتری برخوردارند .همچنین ،فرضیه
تکانشگری  

دانشآموزان
آموزش کنترل تکانه بر تکانشگری  

ششم اين پژوهش اين بوده است که بین

مبتالبهاختاللرياضیمؤثرتراست.

جدول  .10نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) برای مقایسه میانگین نمرههای حواسپرتی در دو گروه آزمایش
(کنترل تکانه و توجه) و گروه گواه
متغیر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح معنی

میزان

توان

داری

تأثیر

آماری

مدل 

 219/499

3

 73/166

 9/912

 P≥0/001

 0/997  0/347

اثرپیشآزمون 

 13/099

1

 13/099

 1/775

 0/188

 0/258  0/031

اثرگروه(آموزشکنترلتکانهوتوجه) 

 182/520

2

 91/260

 12/364

 P≥0/001

 0/994  0/306

بر اساس نتايج حاصل از آزمون آنکوا ،پس از

تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،میزان اندازه

مهارتهای

پیشآزمون ،آموزش 
نمرههای  
تعديل  

مهارتهای توجه و کنترل تکانه بر

اثر آموزش 

معنیداری
حواسپرتی اثر  

کنترل تکانه و توجه بر 

حواسپرتی  0/304است؛ يعنی  30درصد تغییرات

دارد (2( = 12/364 ،P≥0/001و  .)F )60میانگین

مهارتهای

پسآزمون ،مربوط به آموزش 
نمرههای  


گروههای آموزشی
تعديل شده حواسپرتی بین  

آموزش کنترل تکانه و توجه بر حواسپرتی بوده

مهارتهای کنترل تکانه و توجه و گروه گواه


است.

جدول  .11نتایج آزمون تعقیبی  LSDو مقایسههای زوجی میانگینهای تعدیل شده نمره پسآزمون حواسپرتی
متغیر
حواسپرتی

میانگینها

گروهها

P

آموزشکنترلتکانه 

گروهگواه

51/18

 49/53

0/930

آموزشتوجه

گروهگواه

53/16

49/53

 P≥0/001

آموزشتوجه 

آموزشکنترلتکانه

53/16

 51/18

 P≥0/001

فرضیه هفتم پژوهش اين بوده است که بین

فرضیههشتماينپژوهشاينبودهاستکهبین

پسآزمون حواسپرتی گروه آموزشی
میانگینهای  


حواسپرتی گروه آموزش

پسآزمون 
میانگینهای  


کنترل تکانه و گروه گواه تفاوت وجود دارد .با

توجه و گروه گواه تفاوت وجود دارد .نتايج آزمون

توجه به جدول ( )11تفاوت بین گروه آموزش

نمرههای گروه
میدهد که بین میانگین  
 LSDنشان  

کنترل تکانه و گروه گواه معنادار نبوده است.

آموزش توجه و گروه گواه تفاوت وجود دارد.

نمیشود .
بنابراين،فرضیههفتماينپژوهشتأيید 

میشود
بنابراين ،فرضیه هشتم اين پژوهش تأيید  


دانشآموزانمبتالبه 15/...
وحواسپرتی 

آموزشهایکنترلتکانهوتوجهبرپردازشهیجانی،تکانشگری

مقايسهاثربخشی

دانشآموزان مبتال به
( .)P≥0/001به عبارت ديگر  ،

هیجانها (تیلور

شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم 

اختالل رياضی که آموزش توجه دريافت کرده

و باگبی ،)2010 ،يا به عبارتی ،وقتی اطالعات

بودند ،در مقايسه با همتايان خود در گروه گواه از

هیجانی نتوانند در فرايندهای پردازش شناختی

پايینتریبرخوردارند.همچنین،فرضیه
حواسپرتی  

ادراک و ارزشیابی شوند ،فرد از نظر عاطفی و

میانگینهای

نهماين پژوهشاينبودهاستکهبین 

شناختی دچار آشفتگی و درماندگی میشود (باگبی

حواسپرتی گروه آموزشی کنترل تکانه

پس آزمون 

و تیلور .)1997 ،اين ناتوانی ،سازمان عواطف و

و آموزش توجه تفاوت وجود دارد .با توجه به

میسازد و در شرايط
شناختهای فرد را مختل  


جدول ( )11تفاوت بین گروه آموزش توجه و

عبارتی،

میشود .به 
استرسزا فرد دچار ناکامی  


آموزش کنترل تکانه معنادار بوده است .بنابراين،

میتوانند رفتارهای نامناسب خود
دانشآموزانی که  


میشود( .)P≥0/001
فرضیهنهماينپژوهشتأيید 

تعديلکردن

را کنترل کنند و از توانايی تنظیم و 

میدهد
بهعبارتیديگر،نتايج اينجدولنشان 

هیجانات منفی برخوردارند ،در مواجهه با رويدادهای

دانشآموزان مبتال
که آموزش توجه بر حواسپرتی  

ناکامکننده بیشتر از راهبردهای
استرسزا و شرايط  


بهاختاللرياضیمؤثرتراست.

هیجانمدار (استروب،

میکنند تا 
مسألهمدار استفاده  



بحث و نتیجهگیری

آنها کاهش
)2002؛ در نتیجه ،احساسات منفی  
میيابد .همچنین ،نوجوانانی که احساسات خود را


هدف اين پژوهش ،اثر بخشی آموزش کنترل

آنها را درک
میدهند و معنی ضمنی  
تشخیص  

تکانه و توجه بر پردازش هیجانی ،تکانشوری و

میکنند ،به گونه مؤثرتری تجربه هیجانی خود را


دانشآموزان مبتال به اختالل رياضی
حواسپرتی  

تجربههای
تنظیم کرده و در نتیجه در سازگاری با  

يافتههای به دست آمده از پژوهش
بود .با توجه به  

منفی موفقیت بیشتری دارند تا نوجوانانی که از

میتواننتیجهگرفت کهآموزشکنترلتکانه
حاضر 

میکنند (ماير و
لحاظ توانش هیجانی ضعیف عمل  

و توجه مبتنی بر الگوی شناختیـ رفتاری توانسته

سالوی .)1997 ،آموزش کنترل تکانه و توجه

هیجانهای منفی کودکان دارای

است در کنترل 

میتواند از طريق اثر میانجیگرانه بر سالمت روان


اختالل يادگیری ،عالوه بر تغییر روابط والدـ کودک

مؤثر باشد؛ برای مثال ،ارتباط پردازش هیجانی با

هیجانهای مثبت میزان سازگاری

و افزايش سطح 

توانايی همدلی و مديريت خلق (سیاروچی و

دانشآموزان را افزايش دهد .از
روانشناختی اين  


هیجانها

همکاران )2006 ،و همچنین ،مديريت 

آنجا که پژوهشی در اين زمینه انجام نشده است،

ضربهگیر داشته،
میتواند در مقابل فشار روانی اثر  


پژوهشهای اوستبرگ و هیگ

يافتهها با نتايج 
اين  

آسیبپذيری روانی فرد در مقابل

موجب کاهش 

کول ( ،)2010ايرلن و وايزنر ( ،)2009وبستر ـ

فشارها شود (اليو و همکاران  .)2009 ،در تبیین

آستراتون()2011ورودگرز()2008همسوست .

میتوان
اثربخشی آموزش توجه بر پردازش هیجانی  

يافتهها میتوان گفت دشواری در
در تبیین اين  
تنظیمگری هیجانی يا ناتوانی در پردازش
خود  

گفت کودکانی که در يادگیری رياضی ناتوان
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آنها در کسب دقت و توجه
هستند ،فرايند رشد  

لحاظ اجتماعی منزوی و از لحاظ روانی آسیبپذير

طبیعیدچارتأخیرياوقفهشدهاست .

باشند؛ اما مهارت کنترل تکانه که متضمن

کودکان با ناتوانی يادگیری رياضی با اين که

خودنظارتی،خودارزيابیوخودتقويتیاست،باعث

میدانند؛ اما به دلیل
عملیات رياضی را به خوبی  

مهارتهای ذکر شده را در خود

میشود که افراد 


بیتوجهی دچار اشتباهاتی مثل عدم توجه به


تقويتنمايندوبدوننیازبهکمکديگران،تکالیف

عالمتها ،عدم توجه به ستون يکان ،دهگان،


مسؤولیتهای

خود را انجام دهند و از عهده 

صدگان ،عدم توجه به نوشتن کامل اعداد ،محاسبه

اجتماعیبرآيند(اختیاریوهمکاران .)1387،

میشوند که
نکردن يک عدد و جا انداختن اعداد  

پژوهشها ،يکی از

از اين رو ،بر اساس نتايج 

میگیرد و
بیتوجهی شکل  
اين مشکالت بر اثر  

روشهای اصالح رفتار کودکان و نوجوانان
بهترين  

هیجانها و عواطف منفی سوق

آنها را به سمت 


دارای اختالل رياضی ،آموزش فنون کنترل تکانه

میدهد؛ لذا درمان مبتنی بر آموزش توجه با رفع


است(هیدسوهمکاران)2010،؛زيرااينآموزش

هیجانهای منفی

اين اشتباهات از میزان اين 

دانشآموزان ياد بگیرند که خودشان
میشود  
باعث  

میکاهد .


بهصورت درونی بر رفتار خود نظارت کنند ،رفتار


همچنین ،نتايج اين پژوهش نشان داد آموزش

خود را ارزيابی کنند ،پیامدهای آن را در نظر داشته

مبتنی بر کنترل تکانه و آموزش توجه سطح

باشند و در نتیجه ،به خودتقويتی يا خودتنبیهی

دانشآموزان دارای اختالل يادگیری
تکانشگری  

اينکه به کودکان و
بپردازند .کنترل خود به علت  

رياضی را کاهش دهد .در واقع ،درمان مبتنی بر

میدهد رفتارشان را در غیاب
نوجوانان اجازه  

دانشآموزان مؤثر
کنترل تکانه بر تکانشگری اين  

حمايت و نظارت بزرگساالن اداره کنند ،بسیار مؤثر

پژوهشهای پیشین با

است .اين نتايج ضمن تأيید 

میآموزد نسبت به رفتارشان
آنها  
است و به  

نتايج پژوهش بارکلی و همکاران (،)2004

احساس مسؤولیت کنند و در نتیجه ،اين حس

اونجلیستا ( ،)2009آونز ( ،)2010هوزا ( )2009و

میشود از لحاظ روانی نیز بهبود
مسؤولیت سبب  

درمانهای شناختی ـ
اينکه  
پلهام ( )2008در زمینه  

يابند .

دانشآموزانتکانشی
رفتاریمیتواندسطحتکانشگری 
راکاهشدهد،همخوانیدارد .

میتوان با آموزش فنون کنترل تکانه به
بنابراين  ،
دانشآموزان دارای اختالل ناتوانی يادگیری ،میزان


نوجوانان دارای اين اختالل به علت عدم

کنترلخودآنانراافزايشداد،کهدرنتیجهبسیاری

يادگیری روشهای درست به صورت نامطلوب

مهارتهای

آنها مانند مشکل در 
از مشکالت  

بهطوری که اصلیترين مشکل اين
رفتار میکنند؛  

ارتباطی و رفتارهای مزاحم کاهش و مهارتهای

آنها در ارزيابی و نظارت بر
قبیل افراد به ناتوانی  

آنهاافزايشخواهديافت .
اجتماعیوسالمتروان 

میشود توانايی
رفتارشان ارتباط دارد که باعث  

میتوان گفت دانشآموزان با ناتوانی
همچنین  ،

انتظار کشیدن را نداشته باشند و بدون توجه به

دانشآموزان عادی در معرض
يادگیری بیشتر از  

پیامدهای احتمالی ،دست به انجام کاری بزنند و از

خطر ابتال به افسردگی ،احساس تنهايی و اقدام به
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خودکشی قرار دارند؛ زيرا اغلب از جامعه طرد

محرکهای ديداری در

اينکه ناتوانی در توجه به 


میشوند(بندراوهمکاران .)1999،


نشاندهنده ناتوانی در
کودکان ناتوان در رياضی  

عالوه بر اين ،پیشرفت تحصیلی پايین نیز

سازماندهی اطالعات

تحلیل مفهومی ،ترکیب و يا 

دانشآموزان
موجبطردآنهامیشود؛چراکهاغلب 

دانستهاند و معتقدند که به جای تمرکز

در اين افراد 

میدهند با دانشآموزانی رابطه برقرار
عادی ترجیح  

انحصاری بر طبیعت ديداری در ناتوانی رياضی،

کنندکهپیشرفتبیشتریدارند .

نوع توجه تقسیم شده ،که اين امر بر فرايندهای

دانشآموزان دچار ناتوانی يادگیری
از آنجا که  

روانشناختی مانند حل مسائل جديد يا
عصب ـ  

دانشآموزان عادی از خودپنداره پايینتر
نسبت به  

توانايی ترکیب درونی عوامل ،که به وسیله نیمکره

برخوردارند (بندر1987 ،؛ بلک1974 ،؛ برايان و

يافتهها
میشود،تکیهکنیم.درتبییناين 
راستاجرا 

پیرل)1979،واينتجاربطردوموردغفلتواقع

میتوان گفت آموزش مهارتهای کنترل تکانه به


شکلگیری الگوهای رفتاری
شدن ممکن است به  

آنهاراقادرمیسازدتابهخاطررفتارشان،
کودکان ،

متفاوتی بینجامد ،اغلب کودکانی که طرد میشوند،

میگیرند تا
آنها ياد  
به خودشان بازخورد بدهند  .

میدهند و
رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی بروز  

اعمالشانراارزيابیوبرآننظارت کنندوبهخطر

اين کودکان بیشتر دارای هراس اجتماعی و

نظامدار به خودشان
بهطور  
رفتار مطلوب و مؤثر  ،

گوشهگیرهستند(استونوالگريکا .)1990،


میگیرند در زمانی که منبع
آنها ياد  
پاداش دهند  .

دانشآموزانیکهدرمان
همچنین،نتايجنشانداد 

قدرت (معلم ،والدين و مدير) به مدت طوالنی در

شناختی رفتاری مبتنی بر کنترل تکانه و آموزش

بهطورمطلوبومولدعملکنند .
آنهانیستند ،
کنار 

کردهاند،نسبتبههمتايانخودمیزان
توجهدريافت 

همچنین ،در تبیین اثر بخشی آموزش توجه

حواسپرتی کمتری داشتند .در واقع ،درمان مبتی بر

میتوان گفت با توجه به اين که کودکان با ناتوانی


توجه نسبت به درمان مبتنی بر کنترل تکانه در

يادگیری رياضی در توجه مشکل دارند ،آموزش

حواسپرتیاثربخشیبیشتریداشتهاست .

کاهش

توجه میتواند باعث بهبود و باال رفتن سطح

پژوهشهای پیشین با

اين نتايج ضمن تأيید 

عملکرد تحصیلی شود .به عبارت ديگر ،متناسب با

پژوهشهای بارکلی ( ،)2004هنريچ و همکاران

نتايج 

مؤلفههای توجه ـ اعم از توجه پايدار ،انتخابی،


( ،)2004وايتنبرگ ( )1995و مسر ( )2009مبنی بر

تقسیم شده و غیره ـبا استفاده از بازی به کودکان

مهارتهای کنترل خود به بهبود

اينکه آموزش 


آموزش داده میشود و موجب افزايش و بهبود

دانشآموزان مبتال به
بیتوجهی و حواسپرتی  


میگردد و بهدنبال آن موجب بهبود و تقويت
توجه  

اختالل يادگیری میشود و بازداری رفتاری

میگردد .بنابراين،
دانشآموزان  
عملکرد رياضی در  

میتواند به مشکالت
(تکانشگری) در بلندمدت  

آموزش توجه میتواند موجب بهبود مشکالت

حواسپرتیمنجرشود،همخوانیدارد .

بیتوجهیو


پیشنیاز
رياضی شود .تقويت توجه به عنوان يک  

اين نتايج در راستای نظريه رورک ( )1993و

روانشناختی به بهبود عملکرد رياضی در
عصب  

يافتههای پژوهش هیل و همکاران ( )2003مبنی بر


دانشآموزانباناتوانیيادگیریمنجرمیشود .
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میتوان گفت که توجه
همچنین ،در تبیین ديگر  
روانشناختی است که
عصب ـ 

مهارتهای 

يکی از 
پیشنیازدروسمختلفازجملهرياضیاتاست .

لذا معلمان بايد در تدريس رياضیات به عامل

منابع
سبکهای
بشارت،م.ع.)1387(.نارسايیهیجانیو 

دفاعی .مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت
روانی.سالسوم،شماره .181-190،3

بهطور کلی ،کودکان با اختالل
توجه ،توجه نمايند  .

دالور،ع.)1390(.مبانینظریوعملیپژوهشدر

هیجانهای خود مشکل

رياضی در کنترل رفتارها و 

علومانسانیواجتماعی،تهران:انتشاراترشد .

دارند و نتايج پژوهش حاضر میتواند از طريق

عابدی ،ا؛ پیروز زيجردی ،م و يارمحمديان ،ا.

هیجانهابسیاری

مهارتهایکنترلرفتارو

آموزش

( .)1392اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد

ازمشکالتخودراکاهشدهند .

دانشآموزان با ناتوانی يادگیری رياضی.
رياضی  

محدوديتهای پژوهش ،مختص بودن

از جمله 
تعمیمپذيری
نمونهبهشهراردبیلاستکهمحدوديت  

ناتوانیهای يادگیری .سال دوم،شماره

فصلنامه 

 .92-106،1

میکند .نمونه
نتايج به شهرهای ديگر را محدود  

محمداسماعیل،اوهومن،ح.ع.)1381(.انطباقو

دانشآموزان پسر مقطع
مورد مطالعه فقط شامل  

هنجاريابی آزمون رياضیات ايران کیمت.

تعمیمپذيرینتايجرا
راهنمايیبودکهاينامرمیزان 

پژوهش در حیطه کودکان استثنايی .سال ششم،

دانشآموزاندختربامشکلمواجههمیکند .
به 

شماره .323-332،4

باتوجهبهفراوانیايناختاللدردورانکودکی

لطفی ،ص .)1389( .نقش قضاوت اجتماعی و

و نوجوانی که میزان مراجعه به مرکزهای درمانی

پیشبینیواکنشپذيریزنان
پردازشهیجانیدر 

میرود ،انجام
روز به روز به علت اين اختالل ،باال  

پاياننامه کارشناسی ارشد
دارای فوبی اجتماعی  ،

روانشناختی مرتبط با اين آسیب
پژوهشهای  


روانشناسیعمومی،چاپنشده،دانشکدهعلوم


اجتماعی میتواند به شناسايی و درمان مشکالت

روانشناسی،دانشگاهمحققاردبیلی .
تربیتیو 

کمکهایشايانتوجهیکند .
روانیدراينافراد 

پورکرد ،م .)1388( .بررسی ارتباط خودکارآمدی،

برنامههای آموزشی مهارتهای
میشود  
پیشنهاد  

تکانشگری ،فعالسازی ـ بازداری رفتاری و

توجه و کنترل تکانه ،برای بهبود سازگاری و

مهارتهای اجتماعی با سوء مصرف مواد در


هیجانها ،در مدارس و خانواده

شناسايی و ابراز 

دانشآموزان،


برنامهريزی و مورد
توسط روانشناسان و مشاوران  ،

روانشناسیعمومی،چاپنشده،دانشکدهعلوم


توجه قرار گیرد .همچنین ،پیشنهاد میشود اين

روانشناسی،دانشگاهمحققاردبیلی .
تربیتیو 

روش درمانی بر روی اختالالت همبود با اختالل

روانشناسی آزمايشی ،تهران:
ايروانی ،م   .)1387(.

رياضی ،از جمله اختالل سلوک ،اختالل نافرمانی

پاياننامه

کارشناسی

ارشد

نشرآروينويژه،چاپچهارم .

توجه /بیشفعالی
مقابلهای ( )ODDو اختالل نقص  

رضوانفرد ،م و مکری ،آ .)1387(.

اختیاری ،ح؛ 

پژوهشها در

( )ADHDنیز اجرا و از نتايج اين 

تکانشگری و ابزارهای گوناگون ارزيابی آن:

مراکزمشاورهاستفادهشود .

سیهایانجامشده.مجله
ديدگاههاوبرر 

بازبینی
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Abstract:
The aim of this study was to investigate the effectiveness of impulse control and attention
training on emotional processing, attention, impulsiveness and distractibility of students with
dyscalculia. This research was an experimental study with pre-test - post-test design with
control group. The population of the study was all secondary school students in the academic
year 90-91 in Ardabil city. The samples of this study were 60 students with dyscalculia. Thes
samples were randomly selected through key Math (n=20 for each group test) (1988) and the
Structured Clinical Interview. The experimental (impulse control and attention) and control
group were randomly assigned into two groups. To collect data Emotional Processing Scale,
Barrett Impulsivity, Key Math Test and Distraction Toulouse - Peyronie's were used. Univariate
analysis of covariance (ANCOVA) showed that training programs for impulse control and
emotional processing, attention, impulsiveness and distractibility are usefull (P≥001) and lead to
reduction of negative emotions, impulsiveness and distractibility in students with dyscalculia.
Findings show that impuls control skills and attention training could lead to reduction of
impulsivity and distractibility in student whith dyscalculia.
Keywords: impulse control training, attention training, emotional processing, impulsiveness,
distractibility, high school students.
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