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Abstract
The current research aimed to study the effectiveness of mindfulness training on attention
and comprehension in children with a specific learning disability with impairment in
Reading. To assess the impact of mindfulness therapy the quasi-experimental design titled
pre-test post-test with a control group was used. In the same vein, 30 specific learning
disabilities with impairment in reading students were selected through connivance
sampling method from the special learning disability educational and rehabilitation centers
in the city of Tabriz in 2017-2018. The Close test and Continuous Performance Test were
used to gathering the data in pre and post-test. The experimental group was consisted of 15
participants and was matched with 15 typical students in the control group. Analysis with
covariance (MANCOVA) revealed a significant difference between experimental and
control groups. The experimental group had been improved in attention and
comprehension as a result of the intervention. Results indicated that the program was
successful in improved attention and comprehension as a dependent variable. it also could
be used with other basic psychological processes related to specific learning disability and
other neurodevelopmental disorders groups.
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چکیده
پژوهش حاضر باا هادت تیيايث اخرب شاي ش اوزش فناون را باۀ بتنيبار ههثشگااهي بار تواناایي توواد و در

طلا

دانشش وزان داراي اختالل یادگيري ویژه انجام شد .طار پاژوهش ازناو نيمادتجربي پيششز ون اپسشز ون باا گاروه
کنترل بود و وا یۀ شن شا ل دانشش وزان داراي اختالل یادگيري ویژۀ شهر تبریز در سال تحصايلي  139۷-1398بودناد.
درایثراستا ،تیداد  30نفر از ایث گاروه دانشش اوزان بادروشِ نمونادگيري دردَساتر

از راکاز ش وزشاي و توانب شاي

اختالل یادگيري شهر تبریز بدعنوان نموند انت اا شادند و در دو گاروه 15نفارۀ شز ایشاي و کنتارل بدصاور ِ تصاادفي
گمارش شدند .براي ومعشوري اطالعا از شز ون کلوز براي در

طل

و شز ون عملکرد داوم براي ارزیابي توواد

پایدار در پيش و پس از ش وزش ههثشگاهي استفاده شد .نتایج تحليل کوواریاانس تا
رحلۀ پسشز ون يزان توود و در

طل

تغيره و چناد تغيره نشاان داد در

بید از ش اوزش ههثشگااهي در گاروه شز اایش بادطورِ ینااداري بيشاتر از

گروه کنترل است .طراحي و اوراي برنا ۀ ش وزش ههثشگاهي براي ارتقاي سایر پایدهاي روانشاناختي اساساي در افاراد
داراي اختالل یادگيري ویژه و سایر گروههاي عص اتحولي پيشنهاد يشود.
واژههای کلیدی :ش وزش ههثشگاهي ،اختالل یادگيري ویژه با شسي

خواندن ،توود ،در

طل .
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مقدمه

اساات؛ ازومل اۀ شن کم ا

اخااتالل یااادگيري ویااژه ،اخااتالل رایااج فرایناادهاي
تحااولي بااا نشاأ عصاابي اساات کااد بدصااور

بااد توانااایي تووااد6و در

طل ۷است (گریگورینکو8و همکاران.)2020 ،

ااداوم و

سازۀ توودْ تغير همي است کد بدصور علماي در

یناداري یادگيري دانشش وز را در حوزههاي تحصيلي

تلر روانشناسي و عص شاناختي از بيال

حوزههاي

تلااار درساااي تحتتاااأخير ااارار يدهاااد (انجماااث

شگاااهي ،ش ااادگي و را باات ،کارکردهاااي اورایااي و

روانپزشکي ش ریکا2013 1،؛ هاالهان ،پاوليث ،کاافمث و

یااادگيري بررسااي شااده و تیاااریر تفاااوتي از شن در

بدار .)2020 2،ایث اختالل شا ل اخاتالل یاادگيري ویاژه

تلر ارائد شاده اسات.

با شسي

بافتهاي ت صصي رشتدهاي

خواندن در خرده هار هاي (خوانادن کلماد،

ایث سازه صرفاً سط ،کلي هشياري یا تواناایي شاارکت

طلا خواناادن)،

بااا عوا اال حيطااي اساات (ليندسااي .)2020 9،توو ادْ بااد

نوشااااتث در

يشاود .ایاث

د اات ،ناارا خواناادن ،ساايالي ،در

اخااااتالل یااااادگيري ویااااژه بااااا شسااااي

فرایند تمرکز شگاهاند بر حار

اطاال

خرده هار هاي (هجيکردن صاحي ،،گرا ار ،رعایات

هااار شااناختي همچااون صااافي عماال يکنااد تااا

نکا دستوري ،وضو و ساز اندهي تث نوشاتاري) و

ازایثطریااق اطالعااا هياار هم نادیااده گرفتااد شااوند

اخاااتالل یاااادگيري ویاااژه باااا شساااي

ریاضااايا در

(شندرسون.)200510،

خرده هار هاي (فهم عدد ،بدخاطرسپاري وا یيتهااي

در قایسد با دانشش وزان عادي ،افراد واود شارای

ریاضي ،صحت یاا سايالي ،حاسابد و اساتدالل صاحي،

اختالل یادگيري ویژه در انجام تکلير توواد خطاهااي

4

بيشااتري را از خااود نشااان يدهنااد و فراینااد پااردازش

ریاضاااي) اسااات (اساااکانلون2013 3،؛ شولتد اکویرند،
.)2014

اطالعااا در شنهااا بدکناادي انجااام يشااود (ریچااارد و

طبق راهنماي ش اري و تش يصي اختاللهاي رواناي
ویاارایش پاانجم ،اخااتالل یااادگيري ویااژه بااا شسااي

همکاران.)199011،
ایث گروه از کودکان در فرایندهاي شاناختي از بيال

خواناادن 5،اختاللااي عصاا تحااولي اساات کااد فاارد را

سرعت پردازش ،توود و حافظاۀ کااري باا چالشهاایي

درز يندهاي خواندن کلمد ،د ت ،نرا خواندن ،سيالي و

واواد هساتند ( ااول و همکااران .)201612،افزونباارایث،

بااا چالشهااایي واوااد يکنااد (انجمااث

وارد همبودي ایث اختالل با سایر اختاللهااي

در

طل ا

روانپزشکي ش ریکا.)2013 ،

در هال

عصااا تحاااولي از اخاااتالل طيااار اتيسااام و اخاااتالل

در ایااث گااروه از افااراد ،در جمااو  ،نارسااایيهاي

نقصتوواااد/بيشفیالي عوا ااال شاااناختي درگيااار در

تحصاايلي پيا اادهاي بلند ااد هيجاااني ،کارکردهاااي

فیاليتهاي یادگيري را بيشاتر تحتتاأخير ارار يدهاد

اوتماعي و رواني را باا خاود بادهمراه دارد کاد در پانج

(ابراهيم.)202013،

دهۀ اخيار تالشهااي پژوهشاي و بااليني

تلفاي باراي

فهمياادن ،ش ااوزش و حمایاات از ایااث افااراد انجااام شااده
6
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تأخير ههثشگاهي بر توانایي توود و در

در

طل

طلاااا از ااااتث ،بدواسااااطۀ در

تحااتالفظي ااتث براسااا

خواندن /شهروز نیمتي و همکاران 93/

دانشش وزان داراي اختالل یادگيري ویژه با شسي

ینااااي

دهاادهاي اخياار ب ادویژه در حااوزۀ نارسااایيهاي تحااولي

گزارههاااي فااردي (یینااي

ازوملااد اخااتالل نقصتووااد/بيشفیالي کااد همبااودي

يان شنها کد ناشاي

باالیي با اختالل یادگيري ویژه دارند ،بد شن توواد شاده

واحدهاي ههني) بدهمراهِ فهم رواب
از دانش بلي خواننده است ،اتفا

يافتد .ییناي ز ااني

است (براي نموند کيرنکرا

و يلر.)2020 ۷،

کد ایدههاي تث باا داناش و اطالعاا پيشايث خوانناده

ش وزش را بۀ ههثشگاهي داخلداي رفتااري باراي

اادل ههنااي کا اال از وضاایيت

افزایش تمرکز حوا  ،پذیرش بدون ضاو و شگاهي

اتث ایجااد يشاود؛ بناابریث

لحظدبدلحظداي از احساسا وسمي ،حااال عااطفي و

صارت
باد یناي بدخاطرساپاري ِ

ازیث2003 8،؛ بااال  .)2011 9،ایااث

پيونااد يیابنااد ،یاا
توصيرشده باراي در
خواندن و در

طل

نيست؛ بلکد فهم ی

پارچد و و یيتهاي ارائدشاده در

تث نيز هست .ییني براي در
و عبااارا باادهمراهِ در

طل ْ فهميدن کلماا

افکاار اساات (کابا

فهوم از فیاليتهاي بودا الهام گرفتد است کاد از 2500
سال پيش در خيلي از کشورهاي شسيایي رایج باود و در

رواب ا باايث شنهااا الزم اساات

(دنتون و همکاران.)201۷ 1،

سالهاي اخير بدعنوان روش در ااني باد شن توواد شاده
اساات (النگاار و ولااداونيو ،200010،کيرنکاارا

و يلاار،

اخاااتالال یاااادگيري ویاااژه و شاااکال اساساااي

 .)2020اساس ااً ههثشگاااهيْ داخل اۀ ش وزشااي تمرکااز

طلا ْ

تووااد اساات (کااار ودي .)200911،را ب اۀ ههثشگاااهي،

احتمال دارد با پيا دهاي کارکردي نفاي طاول عماري

توود و بودن در لحظۀ حال را تسهيل ،تجاار ش صاي

ازوملااد نياااز بااد دریافاات خااد ا پزشااکي ازوملااد

را تأیيد و بد همدلي احساسي از تجار خاود و بررساي

فيزیااوتراپي (ناااوریس و همکااااران ،)2020 2،همباااودي

انتقااادي برشوردهاااي ش صااي باادون ضاااو تشااویق

شاااکال گفتااااري و زبااااني (گراهاااام3و همکااااران،

يکند (دیاث و همکااران .)201۷12،تماریث هار هااي

تحصايلي بااال،

ههثشگاهي باعث افزایش توود بد شنچد در حال حاضار

سط ،باالي ششفتگيهاي روانشناختي و سال ت رواناي

اساات و نگاارش باااز يشااود ( باادو و ااورفي.)200413،

نا ناس  ،يزان باالي بيکاري ،درش د پایيث و نشااندهاي

ههثشگاهي ظرفيت توود و هشياري فراگيار را افازایش

افسردگي ازوملاد گارایش باد خودکشاي هماراه باشاد

يدهد (بائر200314،؛ شاپيرو و همکاران.)200615،

روانشناختي شن انناد نقاص در توواد و در

 ،)2020پيشرفت تحصيلي پایيث و تار

فنون ههثشگاهي باا رهایيهااي هيجااني (ویاورال و

(انجمث روانپزشکي ش ریکا.)2013 ،
شرای چندووهي اختالل یادگيري ویژه باعث شاده

اصااالن ،)21916،ظرفياات حافظااد و توانایيهاااي شااناختي

تلفي براي داخلد بررساي شاود

(کااوا و همکاااران ،)20161۷،توانااایي ارتقاااي خواناادن

است تا رویکردهاي

(هاالهااان و رساار2002 4،؛ فلچاار5و همکاااران.)2018 ،
فنون را بۀ بتنيبار ههثشگااهي6یکاي از رویکردهااي

7
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(سوانساااون و وااار ث ،)200۷ 1،ارتقااااي هار هااااي

در سااالهاي اخياار ،فیاليتهاااي شااواهد حور در

2

حوزۀ نارسایيهاي تحولي از اهميت ویاژهاي برخاوردار

 ،)2008تووااد ،حافظااد و خلقوخااو (باسااو3و همکاااران،

اساات .در ایااث دیاادگاه ،بااد تجااار باااليني و شااواهد

و کراساکد2006 4،؛

پژوهشي تأیيدشده بدهمراه ارزشهاي بيمار توواد شاده

يليگااان و همکاااران ،)2015 5،تووااد و کاااهش تاانش

است (داگاال

و بيگباي .)2020 9،در پاژوهش حاضار،

(گبریلااي6و همکاااران ،)2020 ،تووااد پایاادار (نجاااتي،

انجام داخلۀ ههثشگاهي در حوزۀ نارسایيهاي تحاولي

فرواااام ،)1391 ،کيفيااات زنااادگي،

ازوملد اختالل یادگيري ویژه درراستاي کوشاش باراي

پریشاني روانشناختي و تبیيت از در ان (ایوبي ،بيگدلي

دستیابي باد فیاليتهااي شاواهد حور اسات .بادلحاظِ

و شهدي )1399 ،رتب است.

اهمياات نظااري پااژوهش حاضاار بااد بساا و تیاادیل

زنااادگي و کااااهش اساااتر

(بياااوچيمث و همکااااران،

 ،)2019توانایي خودتنظيمي (شر

هباااي،زاده و ني

در دو دهۀ اخير پژوهشهااي

تلفاي درباارۀ تاأخير

دیاادگاههاي نظااري و تجربااي کماا

خواهااد کاارد و

ههثشگاهي بار دانشش اوزان داراي نيازهااي ش وزشاي

بدلحاظ اهميت کاربردي ،گامهاي یاريرسااني را باراي

ویژه ازوملد اختالل یادگيري ویژه انجام شده اسات .در

فیاليتهااااي شاااواهد حور در حوزههااااي ش وزشاااي و

پژوهشهاااااي انجامگرفتااااد داخلااااۀ ههثشگاااااهي

داخلداي براي والدیث ،یلماان و ت صصاان بادهمراه

توانایيهاي شناختي ازوملد انوا توواد و حافظاد شاده

خواهد داشت.

اساات (بااراي نمونااد بلياار ،2020 ۷،سااين

و هواناا

8

،

 .)2020افزونبرایث ،در ایارانْ ش اوزش ههثشگااهي باد
ااادران داراي کودکااان بااا اخااتالل یااادگيري ویااژه بااد
ارتقاي تنظيم شناختي هيجان و انیطاتپاذیري شاناختي
شنان نجر شده است (احمدي ،خيراتي و هبااري بناا ،
 .)1398در کودکااان ،چااون اخااتالل یااادگيري ویااژه
توانااایي تووااد دراز ااد بااد تکلياار و در

طل ا ،

دسااتیابي ایااث گااروه از دانشش ااوزان بااد اطالعااا
وردنياز و تکميل فیاليتهاي تحصايلي و وفقيتهااي
بزرگسالي را پيشبيني يکناد ،ارائاۀ برنا اۀ داخلاداي
ههثشگاهي هام باراي تیيايث اخرب شاي شن و هام باراي
کم
و در

بد شرای توانایيهاي شناختي شنان ازوملد توود
طل ْ ضرور و خأل پژوهشي است.

روش
طاار پااژوهش از نااو شبدشز ایشااي پيششز ااون و
پسشز ون با گروه کنتارل باود و وا یاۀ ش ااري شاا ل
دانشش اوزان ابتادایي پسار قطاع پانجم و ششاام داراي
اختالل یادگيري ویژه با شسي هاي خواندن شاهر تبریاز
در ساااال تحصااايلي 9۷اااا 96بودناااد .ایاااث گاااروه از
دانشش اوزان طباق ارزیابيهااي ت صصاي چنادتيمي و
طابق با ارزیابي رویکرد ودید پاسخ باد داخلاد واواد
شاارای اسااتفاده از خااد ا ش ااوزش ویااژۀ اخااتالل
یادگيري بودند .انت ا نموناد بدصاور ِ دردَساتر

از

راکز ش وزشي اختالل یادگيري ویژۀ شهر تبریاز انجاام
شاااد .ساااپس  30دانشش اااوز بدصاااور ِ تصاااادفي در
گروههاي شز ایشي ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) گمارش

1

Swanson & Jerman
Beauchemin etal
3 Basso
4 Arch & Craske
5
Milligan etal
6 Gabriely
7 Blair
8 Singh & Hwang
2

شاادند .ال هاااي ورود ،داشااتث ویژگيهاااي اخااتالل
یادگيري ویژه (واود شرای دریافت خاد ا ش اوزش
ویژه) ،فقدان همبودي با سایر اختالال عص

اتحولي،

Douglas & Bigby

9

تأخير ههثشگاهي بر توانایي توود و در

دریافتنکردن سایر خد ا

طل

دانشش وزان داراي اختالل یادگيري ویژه با شسي

داخلاداي و روانشاناختي

در  6اه اخير ،توانایي شناختي باالتر از هاوش ارزي و

خواندن /شهروز نیمتي و همکاران 95/

روش کودر ریچاردسون  21حاسبد شد .شز ون پایاایي
 0/84دارد.

ال هاااي خااروس شااا لِ هيباات باايش از دو ولسااۀ

آزمون عملکرد پیوسته :1شز اون باراي سانجش

ش وزشااي ،دریافاات ااداخال ش وزشااي ازسااوي سااایر

توود و تکانشگري اساتفاده يشاود و لازوم عنایات باد

همکاران و شکال همبودي بودند.

حفاا تووااد ،حاايث یاا

تکلياار ااداوم و بااازداري

پاسخهاي تکانشي است .ایث شز ون را رازولاد در ساال
ابزارهای پژوهش

 1956تهيد کارد (ریچياو ،رینولادز ،الو و اور.)2002 ،

آزمون کلووز :از روش کلاوز ( اتث داراي وااي
خالي) براي اندازهگيري در

طل

اساتفاده يشاود.

در روش کلااوز يتااوان سااد ااتث نساابتاً طااوالني از
سمتهاي

تلر کتا درسي کد هنوز باد فراگياران

شز ودني باید توود خود را باد جموعاد حار
سادۀ دیداري ول کند و با دیدن حر
دهااد .یا

نسابتاً

هدت ،پاسخ

سااري اعااداد بااا فاصاالۀ ز اااني یاايث ظاااهر

يشوند و دو حار

بادعنوانِ حار

هادت تیيايث

تدریس نشده است ،انت ا کرد .ن ستيث وملۀ هر تث

يشااود .شاارکتکننده بایااد بااا شاااهدۀ اعااداد اادنظر

را بد همان حالت نوشت و پس از شن در ومال بیادي

هرچد ساریعتر کلياد ربوطاد را بار روي صافحۀ رایاناد

پنجماايث تااا دهماايث کلمااد را حااذت کاارد و سااپس بااد

هدت نسبتاً کمياا و نهفتگاي ارائاد

ناسابي کاد باد

فراگيران ربوطد ارائد داد تا باا کلماا

ههنشان يرسد ،شن را پر کنند .پس از تکميال کلماا
صحي ،یا ترادت بایاد شنهاا را در هریا

نسبتاً کوتاه است (کورنبال و االهوترا2001 2،؛ کااهث

3

و همکاران )2012 ،ایث شز ون شا ل ساد تغيار خطااي

از ور ادهاي

فراگيران شمارش کرد و بید از تیييث يانگيث کال

فشار دهد .حر

ارائۀ پاسخ (فشاردادن کليد دربرابرِ حر

هيرهادت)،

باد

پاسخ حذت (فشاندادن کليد هدت دربرابارِ حار ) و

درصد تبدیل کرد .حال باتوودباد درصاد تیييثشاده باا

ز ان واکنش ( يانگيث ز ان واکنش پاساخهاي صاحي،

تیياايث

هازارم خانياد) اسات (پاار 4و

اسااتفاده از قيااا

زیر اادر  ،خوانااایي کااال

دربرابرِ حر

برحسا

يشود ،در پژوهش حاضر براي تهيۀ تثهااي کلاوز از

همکاااران .)2019 ،ضاارای اعتبااار ب شهاااي

کتا درسي ب وانيم اساتفاده شاد .باراي دانشش اوزان

شز ون کاد باا فاصالۀ  20روز روي  43دانشش اوز پسار

پایۀ ششمْ تثها از اوایل ،اواس و اواخر کتا انت اا

دبستاني انجام شد ،در دا ناداي بايث  0/59تاا  0/93ارار

شااد .سااپس بااا درنظرگاارفتث هاادت پااژوهش ،ساانجش
در

طلا

حاسبدشده در سط 0/001 ،همبساتگي

در شز ااون کلااوز بدصااور واااي خااالي

یناااداري دارنااد .روایااي شز ااون بااا شاايوۀ روایيسااازي

ااتث سا ال بااا اهاادات ش وزشااي و

الکي ازطریقِ قایسۀ گاروه باد هنجاار و گاروه فازون

طلا کودکااان و

ینااداري

طاار شااد .انطبااا

تواناایي سا اال در سانجش در

فهومباااودن سااا اال را  5نفااار از ربياااان ت صاااص
دار

داشت .ضرای

تلاار

و راکز ش وزشي و توانب شي بررساي و تأیياد

کنشانارسایي توود انجام گرفت کد تفااو

را بيث عملکرد دو گروه نشان داد (هادیانفرد ،شاکرکث،
هرابيزاده و نجاریان.)13۷9 ،

کردند .براي تیييث پایایي پيششز ون ،شز ون کلاوز بار
روي  30نفر از کودکان داراي اختالل یادگيري ویژه باا
شسي

خواندن و نوشتث اورا شد و دادهها باا اساتفاده از

1

. Continuous Performance Test
Cornblatt & Malhotra
3 Kahn
4 park
2
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بسووتۀ آموزشووی ونووون مرا ووۀ م تنیبوور

بیاد از چهااار ولساد ،حيطااۀ شگااهيْ عواطاار ،افکااار و

ذهنآگوووواهی :درحالِحاضاااار ،رایجتااااریث روش

احساساااا اسااات .تمریثهااااي ههثشگااااهي برنا اااۀ

هيردارویي و بتنيبار در اان شناختي ارفتاري ش اوزش

ش وزشيادر اني ههثشگاهي بد د ِ  2ااه و در طاي 8

فنااون را بااۀ بتنيباار ههثشگاااهي بتنيباار فیاليتهاااي

ولسااد در گروههاااي  ۷و  8نفااري بااد گااروه شز ااایش

کابا زیث و همکاران ( )1998است .رایجتریث تیریر

بتنيبر ش وزش فناون ههثشگااهي ارائاد شاد .حتاواي

کابااا زیااث از ههثشگاااهي ،تووااد بااد طریااق خااا ،

هشتولسداي فنون را بۀ بتنيبار ههثشگااهي کاباا

یطوت بد هادت و بادون ضااو اسات .در  4ولساۀ

زیث بدشر ِ زیر است.

اول ،حيطۀ شگاهيْ بدن انساان و حاي خااروي اسات.
جدول  .1خالصۀ جلسات آموزشی ونون مرا ۀ م تنیبر ذهنآگاهی
جلسات
1

دستور جلسه
یرفي برنا د توس

تکلیف خانگی

ربي ،بيان واعد گروه در ولسد ،گفتوگو دیس

دربارۀ نگرش تمریث را بد و هفت

اول (وارسي بدن) :شش روز در هفتد.

لفۀ ههثشگاهي ،یرفي در ایث هفتد ی

وعده هذا را با توود شگاهي يل کنيد.

شرکتکننده ،تمریث خوردن کشمش و گرفتث بازخورد ،تمریث
وارسي بدن و گرفتث بازخورد.
2

اول (وارسي بدن) :شش روز در هفتد.

تمریث وارسي بدن20 :تا 30د يقد.

دیس

رور تمریث ،رور تمریث خانگي ،تقویم رویدادهاي خوشایند،

را بۀ نشستد همراه با توود شگاهي از تنفس :شش روز در هفتد.

یرفي را بۀ نشستد همراه با توود.

تکميل تقویم رویدادهاي خوشایند بدصور ِ روزاند ،توود

شگاهي از تنفس بدعنوانِ هدت اوليۀ توود10 :تا 15د يقد.

شگاهي از فیاليتهاي یمولي روز ره.

توزیع برگدهاي ولسۀ دوم.
3

وارسي بدن :شش روز در هفتد.

را بۀ نشستد با تمرکز بر شگاهي نسبت بد تنفس و بدن 10 :د يقد.

دیس

رور تمریث ،رور تکلير خانگي شا ل وارسي بدن ،را بدهاي

را بۀ نشستد با تمرکز بر تنفس ،شگاهي از خلبان خودکار بودن

نشستۀ روزاند با توود ،شگاهي از فیاليتهاي روز ره و تقویم و اینکد چنيث وضیيتي در چد شرایطي اتفا

يافتد.

رویدادهاي خوشایند.
4

را بۀ نشستد با تمرکز بر تنفس ،صداهاي بدني ،صداها و افکارها :دیس
 20د يقد.

وارسي بدن :شش روز در هفتد.

را بۀ نشستد با تمرکز بر توود10 :تا 20د يقد ،شش روز در

رور تمریث ،رور تکلير خانگي شا ل وارسي بدن ،انجام هفتد.
تمریث یوگاي ایستاده ،بحث دربارۀ تقویم رویدادهاي ناخوشایند ،وارسي واکنش بد رویدادهاي ناخوشایند و پيا د شن.
رور برگدهاي ولسۀ چهارم.
5

را بۀ نشستۀ هدایتشده 40 :د يقد.

را بۀ نشستۀ هدایتشده 40 :د يقد.

رور تمریث ،رور تکلير خانگي ولسۀ بل انجام را بۀ

رور تکلير ولسۀ بل ،بحث دربارۀ پيادهروي همراه با تنفس

کوهستان در سد فصل و تجسم خود بدعنوانِ کوه ،بحث دربارۀ شگاهي.
شاهداتي کد افراد از واکنش بد رویدادهاي ناخوشایند در هفتۀ تمریث را بۀ کوه10 :تا 15د يقد.
بل داشتند.

تأخير ههثشگاهي بر توانایي توود و در

6

طل

خواندن /شهروز نیمتي و همکاران 9۷/

دانشش وزان داراي اختالل یادگيري ویژه با شسي

را بۀ کوهستان 20 :د يقد (تجسم کوهستان براي را بد را بد

رور را بۀ دریاچد و کوه :شش روز در هفتد 20 ،د يقد.

افراد توضي ،يدهيم).

را بۀ نشستۀ بدون وارسي بدن :شش روز در هفتد 20 ،د يقد.

را بۀ دریاچد 20 :د يقد.
رور تمریث ،تمریث خلقها ،افکار و دیدگاههاي وایگزیث،
تمریث رفتار ورئت نداند10 :تا 15د يقد.
تمریث نشستث :د يقد با استفاده از تنفس بدعنوانِ لنگرگاه ،راهرفتث از بيث همۀ تمریثها ،ی

۷

با توود و شگاهي.

تمریث

تمریث را انت ا کنيد و ی

رسمي بدشيوهاي کد خودتان دوست دارید ،انجام دهيد.

دربارۀ ارزیابي و سنجش بید از اتمام در ان بد شرکتکنندگان شرکتکنندگان در پژوهش بد چيزي کد يخورند توود
در پژوهش یادشوري کنيد.

 ،شيریني

کنند؛ چقدر ،کجا ،چدچيزي و چند بار چربي ،نم
و ...وارد بدن شنها يشود.

نگدداشتث تیادل در زندگي با تمریث نظم ههثشگاهي شسانتر بررسي بدن ،را بۀ نشستد 15 :د يقد.

8

يشود .نيتهاي خود را يتوان با رتب ساختث چنيث نيتهایي

رور کل دوره و تمرکز بر ویژگيهاي بارز شن.

بد دليل ثبتي براي را بت از خود تقویت کرد.

بد کودکان بگویيد کد در طول روز بد تمرینا هيررسمي خود
ادا د دهند.

یاوتهها

تغيرهاااي طالیدشاادۀ تووااد و در

در واادول  ،2شاااخصهاي توصاايفي ( يااانگيث و
انحرات استاندارد) در نمرا پيششز ون و پسشز اون

طلا

در گااروه

شز ایش و گواه ارائد شده است.
.

جدول  .2شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) توانایی توجه و درک مطلب دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن و نوشتن
گروهها

شز ون

شاخص ش اري

توود بد اعداد

توود بد تصاویر

گروه

پيششز ون

يانگيث

122.4۷

123

14.60

انحرات یيار

3.96

5.01

2.19

يانگيث

138.2۷

139.6۷

18.33

انحرات یيار

3.86

4.6۷

2.۷1

يانگيث

120.93

121.6۷

14.50

انحرات یيار

4.8۷

4.45

2.۷2

يانگيث

122.20

122.40

14.6۷

انحرات یيار

3.۷4

4.25

2.44

شز ایش
پسشز ون
گروه گواه

پيششز ون
پسشز ون

براي شز ون نر البودن توزیع تغيرهاي پژوهش
در دو گروه شز ایش و گواه از شز ون شاپيرواویل

در

طل

از تحليل کوواریانس در بيث دادههاي پسشز ون
بر رار است؛ بدهميثدليل ،از روش تحليل کوواریانس

استفاده شد کد توزیع از حالت نر ال برخوردار است.

چندراهد براي شز ون هری

براي شز ون برابري واریانس خطاي تغيرهاي

ودول  3نتایج تحليل کوواریانس چندراهد در قایسۀ

پسشز ون در بيث گروه شز ایش و کنترل از شز ون

تغير توود در گروه شز ایش و گواه را نشان يدهد.

لون استفاده شد و نتایج نشان داد فروضدهاي استفاده

از فرضيدها استفاده شد.
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جدول  .3تحلیل کوواریانس چندراهۀ توجه (اعدادوتصاویر) در بین دو گروه
ش اره

ارزش

F

 DFبيثگروهي

 DFدرونگروهي

سط ،یناداري

ال بداي ویلکز

110

101/28

2

25

0/001

همااانطور کااد واادول  3نشااان يدهااد ،نساابت F

تحلياال کوواریااانس واریااانس چندراهااد بااراي قایس اۀ

بددستش ده در سط P< 0/05 ،ینادار اسات .باا تأیياد

گروهها ازلحاظ ت

تغيرهاي وابساتد در وادول 4

تفاو هااا دسااتِکم در یکااي از خرده قيا هااا نتااایج

ارائد شده است:

ت

جدول  .4جدول تحلیل کوواریانس چندراهۀ تکتک متغیرهای وابستۀ توجه در گروههای مطالعهشده
نابع تغيير

تغير

جمو جذورا

يانگيث جذورا

DF

F

سط ،یناداري

اتا

گروه

توود عددي

1649/60

1649/60

1

149/54

0/001

0/85

توود تصویري

2044/81

2044/81

1

122/20

0/001

0/82

توود عددي

286/۷9

11/03

26

-

-

-

توود تصویري

435/05

16/۷3

26

-

-

-

توود عددي

511163

-

30

-

-

-

توود تصویري

51۷88۷

-

30

-

-

-

خطا
کل

پسشز ون تفاو ش اري یناداري در توانایي توواد باا

نتایج بددستش ده در ودول  3نشان يدهد پاس از

اعداد و تصاویر ووود دارد.

حااذت تااأخير پيششز ااون باار تغياار وابسااتد و باتوودبااد
ضاااری  Fبددساااتش ده در تغيااار توواااد باااد اعاااداد
(0/85

واادول  5نتااایج تحلياال کوواریااانس ی
قایسۀ تغيار در

 )F=149/54P< ,0/05,و ضااااری  Fبااااد

طلا

راهااد در

در گاروه شز اایش و گاواه

دساات ش ااده در تغياار تووااد بااد تصاااویر ( 0/82

دانشش ااوزان داراي اخااتالل یااادگيري ویااژه بااا شسااي

 )F=122/20, P<0/05,باايث يانگيثهاااي تیدیلشاادۀ

خواندن و نوشتث را نشان يدهد.

نماارا شاارکتکنندگان در دو رحلااۀ پيششز ااون و
جدول .5نتایج تحلیل کواریانس یکراهۀ تأثیر آموزش ذهنآگاهی بر درک مطلب کودکان دارای اختالل یادگیری
ویژه
DF

F

سط ،یناداري

اتا

43/80

0/001

0/61

-

-

-

-

نابع تغيير

جمو جذورا

يانگيث جذورا

گروه

100/83

100/83

1

خطا

62/15

2/30

2۷

-

کل

8455

-

30

-

نتایج بددساتش ده در وادول  5نشاان يدهاد پاس از
حااذت تااأخير پيششز ااون باار تغياار وابسااتد و باتوودبااد
ضری

 Fبددستش ده در تغير در

طلا

کودکاان

داراي اخااتالل یااادگيري خااا
نوشااااتث (0/61

بااا شسااي خواناادن و

 )F=43.80, P<0/05,باااايث

يانگيثهاي تیدیلشدۀ نمارا شارکتکنندگان در دو

تأخير ههثشگاهي بر توانایي توود و در

طل

دانشش وزان داراي اختالل یادگيري ویژه با شسي

رحلاااۀ پيششز اااون و پسشز اااون تفااااو ش ااااري
یناداري در توانایي در

ووود دارد.

طل

پژوهش حاضار باا هادت تیيايث اخرب شاي ش اوزش
فنااون را بااۀ بتنيباار ههثشگاااهي باار تووااد و در
طل  ،دانشش وزان داراي اختالل یادگيري ویژه انجام
شد .تحليل کوواریاانس تا

تغيره و چناد تغيره نشاان

داد در رحلۀ پسشز ون هام دا ناۀ توواد و هام در
بید از ش اوزش ههثشگااهي در گاروه شز اایش

باادطورِ یناااداري بيشااتر از گااروه کنتاارل اساات .یینااي
ش اوزش فنااون ههثشگاااهيْ تغيرهاااي وابسااتۀ پااژوهش
(توود و در

طل ) را در ایث گروه از دانشش اوزان

ارتقا داده است.
یافتدهاي پژوهش حاضر با نتایج بياوچيمث ،هاوتچيث
و پترسااون ( ،)2008باسااو و همکاااران ( ،)2019کااوی ،
ااانو و الکساااندر ( ،)2016يليگااان ،باادلي و اسااپيرو
( )2015و نجاتي ،زبي،زاده و ني

فروام ( )1391همسو

است.
بد نظر يرسد یکي دیگار از علتهااي تغييارا در
توود و در

طل ْ اهيت ش وزشي و یاادگيري فناون

ههثشگاااهي اساات ،ش ااوزش ههثشگاااهي بدصااور ِ
روزاناااد و کوتاه اااد

يتواناااد باااا زایااااي بااااالي

روانيشااناختي همااراه باشااد .ایااث ااوارد شااا ل زایاااي
ارتقاي توود و حافظد ،خودشگاهي ،خلقوخاو و تنظايم
هيجاني است .تغييرا ناشي از ش وزش ههثشگااهي در
خودتنظيمي هيجاني ،بسايار باد حااال شاناختي وابساتد
است و داخلۀ  8ولسد باعث کاهش حالت خلقوخوي
نفااي ،کاااهش اسااتر  ،بهبااود توانااایي حف ا تووااد و
بدیادشوردن اطالعا

ازطریاااق ههثشگااااهي فراینااادهاي غااازي درگيااار در
فرایناادهاي تووااد و یااادگيري تسااهيل يشااود و هماايث
عا ل توود را بيشتر يکند (باساو و همکااران.)2019 ،

بحث و نتیجهگیری

طل
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يشود .تغييرا شناختي ناشي از

ش وزش ههثشگاهي کد توانایي توود را تحتتأخير رار
يدهااد ،بااد ایااث علاات مکااث اساات اتفااا بيفتااد کااد

افزونبرایث ،کااهش شاکال

همباودي دانشش اوزان

داراي اخااتالل یااادگيري ویااژه ازطریااق فنااون را باادي
بتنيبر ههثْ بدصاور ِ هير ساتقيم فراینادهاي شاناختي
ازوملااد تووااد و در

طلاا

نيااز تحتتااأخير اارار

يگيرد .ایث گروه از کودکان در قایساد باا همسااالن
عااادي خااود شااکال تیااا ال اوتماااعي و تحصاايلي
زیادي را از خاود نشاان يدهناد .فناون را باۀ بتنيبار
ههااث در ایااث گااروه از افااراد بااد ارتقاااي هار هاااي
اوتماعي ،بهبود عملکردهاي تحصايلي ازوملاد ارتقااي
تووااد و تمرکااز و نيااز کاااهش عالئ ام اضااطرا

نجاار

يشود (بيوچيمث ،هوتچيث و پترسون.)2008 ،
تغيياارا ناشااي از حافظااۀ کاااري بدواسااطۀ فنااون
ههثشگاهي نيز يتواند در دا نۀ توواد و در

طلا

دانشش وزان تبيايث شاود .حافظاۀ کااري در فراینادهاي
دستکاري ،پاردازش و هخيرهکاردن دادههاا نقاش دارد.
ازطریااق ش ااوزش فنااون ههثشگاااهيْ ظرفياات حافظااد و
توانایيهاي شناختي در نووواناان افازایش پيادا يکناد
(کوی  ،انو و الکساندر .)2016 ،احتمال دارد تغييارا
ْ
شگاااهي
ناشااي از حافظااۀ کاااري ازطریااق فنااون ههث
توانایيهاااي شااناختي و تحصاايلي ازوملااد شااناخت و
طلاااا را در دانشش ااااوزان داراي اخااااتالل

در

یادگيري ویژه تحتتأخير رار دهد ،حافظۀ کاري ادلي
اوي و فياد بااراي شاکال خواناادن ارائاد يکنااد و
تحقيقا

حافظۀ کاري پيشبيث درخورِتووهي درز يناۀ

خواندن و اختالل در خواندن است (سوانسون و وار ث،
.)200۷
ارتقااااي توواااد و در

طلااا

در دانشش اااوزان

داراي اختالل یادگيري ویژۀ ناشي از خاود حتویاا و
تمرینا ههثشگاهي پژوهش حاضر نيز ابلِتبييث است.

 /100پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري ،سال نهم ،شماره اول ،پياپي( ،)16بهار و تابستان 1398

ش ااوزش ههثشگاااهي کم ا

فرایند ههثشگاهي تمریث شااهده و عمالکردن باد شن

يکنااد تااا تمرکااز

ازطریق حضور ههث اسات .در فرایناد ش اوزش باد ایاث

حااااوا  ،پااااذیرش باااادون ضاااااو و شگاااااهي

گروه از دانشش وزان یاد داده شاد کاد باد شنچاد انجاام

لحظدبدلحظداي از احساسا وسمي ،حااال عااطفي و

يدهند ،کا ل توود کنند .باد نظار يرساد شاارکت

افکااار بااراي فاارد اتفااا بيفتااد و وي را از رنجهاااي

ایث گروه از دانشش وزان در تمریناا ههثشگااهي باد

واکنشهاااي روانااي خودشینااد (افکااار نشاا وار) رهااا

شنااان نجاار

ازیث .)2003 ،باااا ش اااوزش کاااافي

بهبااود و نيااز ارتقاااي تووااد و در

طلا

يشااود .حااوا پرتي و ناکااافيبودن تووااد یکااي از
شکال اصلي ایث گروه از دانشش وزان اسات کاد در
ااواردْ یلمااان و والاادیث گاازارش يکننااد.

هالاا

يکناااد (کابا

ههثشگاااهي ،ز ينااد بااراي توانایيهااایي اننااد کنتاارل
شناختي کد با لفادهاي توواد و در

طلا

زیادي دارد ،هار هااي خاودکنترلي ناسا

ارتباا
(از بيال

افزونباارایث ،توانایيهاااي زیست اروانشناختي از بياال

کاهش پرخاشگري و رفتارهاي چاالشبراگيز ومیاي)،

پاااردازش اطالعاااا درز ينااادهاي زباااان ،پاااردازش

کاهش حوا پرتي ،شگااهي از ز اان حاضار و کااهش

دیداريافضایي ،کارکردهاي اورایاي ( انناد باازداري،

بيشفیالي و شکال توود و افزایش پاساخهاي تاأ لي

انیطاتپااذیري شااناختي ،حافظاۀ کاااري و ساااز اندهي

بدهمراهِ دیریت اطالعا ههناي در واوهاد باا عوا ال

اطالعا ) ،سارعت پاردازش ،حافظاد و تووادْ نقایصاي

حيطي و انجام تکالير فراهم يشود و با تغيير روابا

دارد کد ازطریق ههثشگاهي و تنظيم هيجاني تحتِتأخير

فرد با عوا ل دروني و بيروني بد بهبود هار هاي توود
و در

رار يگيرند ( يليگان ،بدلي و اسپيرو.)2015 ،
تغييارا زیساتي ناشاي از را باۀ ههثشگااهي یکااي

و همکاران.)2020 ،

دیگاار از عوا اال تبيينااي در حااوزۀ نقصتووااد و در
طل

طل

وي کم

يشود (بلير2020 ،؛ گبریلي

از حاااااااادودیتهاي پااااااااژوهش حاضاااااااار،

دانشش وزان داراي اختالل یادگيري ویژه اسات.

کنترلشاادنينبودن برخااي از عوا اال روانشااناختي هاام

بااد نظاار يرسااد شااواهد ووااود از اخرب شااي فنااون

از بيل ویژگيهاي هيجاني و صفا ش صايتي بادهمراهِ

ههثشگاهي بر ویژگيهاي زیستاروانشناختي اخاتالل

پایااادهاي زیست اعص شناختي درگيااار در اخاااتالل

یادگيري ویژه حمایت يکند .تنفس عميق باد افازایش

یااادگيري ویااژه اساات کااد فرایناادهاي شز ایشااگاههاي

نجار

تحتکنترل و طر شز ایشي کا ل را باا خاود بادهمراه

وریان گردش خوني و اکسيژن و کاهش استر

يشاااود (ویاااورال و اصاااالن .)2019 ،افزونبااارایث،

دارد.

کانيساام ههثشگاااهي بااا ایجاااد ظرفياات بااراي تحماال

پيشنهادهاي پژوهشي :یافتدهاي پژوهش حاضر نشاان

چالشها و هيجانا نا طلو و کاهش حساسيت باراي

داد را بۀ ههثشگاهي بار فراینادهاي شاناختي (توواد و

پاسخگویي بد شنها ،ز يناۀ شر اش باراي افاراد را فاراهم

طل ) تأخيرگذار است؛ بنابرایث ،پيشنهاد يشود

يکنااد (شر

در

و کراسااکد ،)2006 ،شرا ااش زیسااتي

پژوهشهاااي فااراروي بااراي رساايدن بااد فیاليتهاااي

روانااي ناشااي از ههثشگاااهي در نماارا پيششز ااون و

شواهد حور دربارۀ اخرب شبودن را بۀ ههثشگاهيْ بار

پژوهش حاضار نياز در

ساااایر فراینااادهاي شاااناختي و هيجااااني افاااراد داراي

پسشز ون توود و در

طل

تبياايث و رساايدن بااد فیاليتهاااي شااواهد حور کماا
يکند.

نارسایيهاي تحولي تمرکز شوند.
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