
 

 

 به تالمب کودکان حافظه روزانه کارکردهای و هیجان تنظیم بر کودکان ویژه آگاهی ذهن اثربخشی

 یادگیری هایناتوانی

 1ابراهیمی نیره

 (مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناس .1
 1-11، صفحات 1318 ماه، اسفندویکچهل، شماره مچهار، دوره نوین در علوم رفتاری هایپیشرفتمجله 

 چکیده

-وانيناتحافظه کودکان مبتال به  روزانه یو کارکردها تنظیم هیجانکودکان بر  ژهيو يذهن آگاه ياثربخشسي رهش بروين پژف اهد

گیری کنترل استفاده شد. با استفاده از نمونه با گروه آزمونپس -آزمونپیشاز نوع مايشي از طرح آزهش وين پژهای يادگیری بود. در ا

شهر تهران در سال  1به مرکز اختالالت يادگیری شماره  کنندهمراجعههای يادگیری کودکان مبتال به ناتوانيبین تصادفي ساده از 

 آموزشتحت  آزمايش نفر( جايگزين شدند. گروه  11و کنترل )هر گروه مايش نفر انتخاب شدند و در دو گروه آز 93تعداد  1931

ری اختالالت يادگی ای دريافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامهوه کنترل مداخلهما گرويژه کودکان قرار گرفت، ا ذهن آگاهي

( بود. 1311کتل )کارکردهای روزانه حافظه گیورتن، مجروس، لیجیون و  ( و1331) یکتيکتنظیم هیجاني شیلد و ، (1311کلورادو )

بر کودکان  ژهيو يذهن آگاهن داد آموزش نشاار گرفت. نتايج قر وتحلیلتجزيهرد يانس مووارتحلیل کوده از آزمون ستفااا با هداده

ذهن موزش آنتايج، توان گفت که های يادگیری اثربخش بود. ميناتوانيحافظه کودکان مبتال به  روزانه یو کارکردها تنظیم هیجان

 .کرد تائیدرا  های يادگیریناتوانيحافظه کودکان مبتال به  روزانه یو کارکردها م هیجانتنظیکودکان بر  ژهيو يآگاه

 های يادگیری.، ناتوانيحافظه روزانه یکارکردها ي، تنظیم هیجان،ذهن آگاه کلیدی: هایواژه

 
 1318 ماهاسفند، ویکچهلم، شماره دوره چهاری نوین در علوم رفتاری، هاشرفتیپمجله 
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 1                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

ادامه  ساليبزرگتحولي است که از پیش از دبستان شروع و تا  رونديکداشته و دارای  شناختيعصبمنشأ  1يادگیری هایناتواني

دشواری جدی در فراگیری و  صورتبهشود که به گروهي ناهمگني از اختالالت اطالق مي اختالالت يادگیری خاصکند. پیدا مي

 یراهنما(. بر اساس 1931صادقي، زينعلي و فروغي، کند )رف زدن، خواندن، نوشتن و محاسبه تظاهر ميکاربرد گوش دادن، ح

اختالالت يادگیری به اختالالت يادگیری خاص تغییر نام داده  (DSM-5) 1ويراست پنجم-تشخیصي و آماری اختالالت رواني

( 9رسپسیفايامشخصه ) عنوانبهديگر  ایگونهبهاختالل يادگیری که  اختالل در خواندن، اختالل در رياضیات، اختالل در بیان کتبي و

هوشبهر طبیعي و برخورداری از سیستم بینايي و گويايي طبیعي از مشکل در  باوجودبرای مثال برای فردی که شوند. مطرح مي

 پزشکيوانرانجمن شود )استفاده مي خواندنناتواني يادگیری با مشخصه  يادگیری ناتواني اختاللاز تشخیص  بردميخواندن رنج 

 ي گراييمنفثباتي هیجاني/يادگیری بي ناتوانيدر مقايسه با کودکان عادی، کودکان (. بر اساس نتايج يک پژوهش 1319، 4آمريکا

علي، محمودی، برجاند )دادهطور معناداری نشان تری را در استفاده از راهبرد تنظیم هیجان ارزيابي مجدد بههای پايینبیشتر و نمره

 (.1931علیزاده، غباری بناب، اختیاری و اکبری زردخانه، 

که دارند،  هایبه هیجان هاآن وسیلهبهکه افراد  شودمي اطالقتنظیم هیجان به دامنه وسیعي از فرايندهای زيستي، اجتماعي و رفتاری 

و در يک سطح هوشیار  شدهکنترلخودکار يا  صورتبهو  هايشان نفوذ کرده، چگونگي تجارب و تظاهر هیجانهاآنی داشتن نحوه

و ارزيابي مجدد  1. بر اساس نظريه گروس، در کنار راهبردهای گوناگون تنظیم هیجان، فرونشانيگذارندمي تأثیر هاآنتا ناهشیار بر 

ستند ههبردهای رايج تنظیم هیجان شوند که از راراهبردهای متمرکز بر پاسخ و متمرکز بر پیشاند شناخته مي عنوانبه، 6شناختي

 .دارندحافظه(. افزون بر اين کودکان ناتوان يادگیری، مشکالتي نیز در 1931؛ به نقل از احمدی، سهرابي و برجعلي، 1331گروس، )

خیره، بازيابي و ذبر توانايي افراد برای انجام هر فعالیتي تأثیرگذار است. حافظه شامل مجموعه فرآيندهای است که به  تقريبا  حافظه، 

 ، اطالقپردازدمياطالعات اصلي ارائه شدند،  بعدازاينکه هامهارت، تصاوير، رويدادها، عقايد و هامحرکاستفاده از اطالعاتي که از 

؛ به نقل از 1333، 1کندل، اسکورتز و جسلدارد ). حافظه به چگونگي رمزگرداني، نگهداری و بازيابي مجدد اطالعات اشاره شودمي

دهد که اين کودکان اغلب دارای يادگیری نشان ميهای ی کودکان دارای ناتوانيتحقیقات در حیطه(. 1931و طالع پسند،  پورنصیری

 با نکودکا اين از بسیاری حافظه مشکالت. هستند حافظه و حرکتي مشکالت و واجي پردازش زبان، ادارک، زمینه اختالالتي در

تي های شناخفظه در اين کودکان ممکن است باعث نقص در ساير حوزهحا اختالالت. دارد پیوند هاآن شنیداری و ديداری فرآيندهای

 (.1931خانجاني، صالحي اقدم و عافي، است )نیز شود. به همین دلیل اثربخشي در اين حوزه از اهمیت خاصي برخوردار 

                                                           
1. learning disabilities 
2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) 
3. specifier 
4. American Psychiatric Association 
5. suppression 
6. cognitive reappraisal 
7. Kandell, Schwartz & Jessell 
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 9                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

رفتاری و  های شناختياز درمان ذهن آگاهياست.  آگاهيذهن ای دارد، آموزش يکي از مداخالت که برای کودکان کاربرد ويژه

نحوی  به ذهن آگاهيهای موجود در تمام تمرين. رودشمار مي مهم موج سوم به هایدرمانو از است شده  اقتباس گرفته

بات بدن به اث-ذهنای جديد، مثل پزشکي رشتههای بیندهند. نقش مهم بدن در حوزهکه توجه به بدن را افزايش مي اندشدهيطراح

هايي از اين نمونه. توجه کنیم هاآنشکل ديگری به ، توجه قاطعانه به امور در زمان حال است تا ما بهذهن آگاهيرسیده است. 

ید فردا انجام دهید و شامل تمرکز خواهمي شما آنچه رهموضوعات شامل آگاهي از تنفس، درد پشت گردن، افکار منفي و نگراني دربا

و  تائیدکه هست مورد  گونههمانشود، مجدد ذهن در زمان حاضر است. هر فکر يا احساسي که در ذهن شما وارد مي مکرر و

ند تا به کغمگین يا مضطرب کرده و به شما کمک مي شماراگیرد. اين واکنش پیشگیرانه، برای افکاری است که پذيرش قرار مي

(. لذا بر اساس 1931؛ به نقل از رستمي، فتحي و خیری، 1336بايرون، ) بازگرديد منفي شدهتجربههای حالت تعادل بعد از هیجان

کان حافظه کود روزانه یو کارکردها تنظیم هیجانکودکان بر  ژهيو يذهن آگاهپژوهش اين است که آيا آموزش  سؤالگفته شد  آنچه

 است؟ مؤثرهای يادگیری ناتوانيمبتال به 

 وش پژوهشر 

. جامعه آماری اين پژوهش کلیه کودکان آزمون با گروه کنترل بودپس-وناز نوع پیش آزم آزمايشي با طرح از نوعپژوهش حاضر 

با  کودکانتمامي بودند.  1931شهر تهران در سال  1به مرکز اختالالت يادگیری شماره  کنندهمراجعههای يادگیری مبتال به ناتواني

( مورد سنجش قرار 1311) 1ويلکات، بوادا، ريدل، چابیلداس، دفريس و پنینگتون 1لورادوهای يادگیری کپرسشنامه ناتوانياستفاده از 

اسايي و های يادگیری خاص شنکودکان مبتال به ناتواني عنوانبهکه نمرات باالتری در پرسشنامه گرفتند  هاييآننفر از  93گرفتند و 

نفر  11و  ذهن آگاهينفر گروه آموزش  11نفره ) 11گروه  1تصادفي در  صورتبهنفر کودک  93تشخیص داده شدند. سپس اين 

است، در اين پژوهش نیز حجم  پیشنهادشدهنفر  11های مشابه حجم هر گروه در پژوهش کهازآنجاييگروه کنترل( جايگزين شدند. 

هیجان و کارکردهای روزانه های تنظیم به پرسشنامهگروه در شرايط يکسان  1هر  کودکانسپس از نفر انتخاب شدند.  11هر گروه 

ويژه کودکان قرار گرفتند  ذهن آگاهيآزمايش تحت آموزش  مرحله کودکان گروه بعدازاينپاسخ دادند.  آزمونپیش عنوانبهحافظه 

 آزمونپسگروه در شرايط يکسان  دو. بعد از اتمام جلسات آموزشي از هر ندنديد ذهن آگاهيآموزشي از  گونههیچو گروه کنترل 

های آماری مناسب مورد با آزمون شدهگردآوریآزمون اطالعات پسو  آزمونهای پیشآوری دادهه عمل آمد. بعد از جمعب

 از آمار استنباطي شاملهمچنین و  انحراف معیارو  در اين تحقیق از آمار توصیفي چون میانگین. قرار گرفتند وتحلیلتجزيه

 ندمتغیرهچاستفاده شد. همچنین قبل اجرای تحلیل کواريانس  آزمونپیشکنترل متغیر جهت  چندمتغیرهکوواريانس  وتحلیلتجزيه

                                                           
1. Colorado Learning Difficulties Questionnaire 
2. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas, DeFries & Pennington 
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 4                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 1باکسام، آزمون 4هاهمگني واريانسبرای  9لوين آزمون، 1برای بررسي نرمال بودن 1ويلکز-های آن شامل آزمون شاپیرومفروضه

و مفروضه  1رگرسیون خطبیشهمگني  رای بررسيو گروه ب آزمونپیش، تعامل 6کوواريانس های واريانسبرای بررسي ماتريس

 بود. 14نسخه  SPSSها برنامه تحلیل داده افزارنرمشد. استفاده ها( آزمونپیش) يکمکبین متغیرهای  1همخطي چندگانه

 ذهن آگاهیجلسات 

ند. روايي اين بسته بینجلسه آموزش ذهن مخصوص کودکان است که گروه آزمايش آموزش مي 1ذهن آگاهي ويژه کودکان تعداد 

نشاط و کجباف  ،احدی ،وصالي محمودالف( و  1936) دوستنشاط و کجباف  ،احدی ،وصالي محمودهای آموزشي در پژوهش

 شده است. تائیدب(  1936) دوست

 ويژه کودکان ذهن آگاهيجلسات آموزش  .1جدول 

 هدف، محتوی و تکالیف منزل جلسه

 هدف جلسه: تنفس اول:

 و نیز کودکان به يکديگر هيذهن آگامعرفي 

 محتوی جلسه:

 به يکديگر کنندگانشرکتو نیز  ذهن آگاهيعرفي م -

 های گروهيتنظیم توافقات و دستورالعمل -

 آن ارهگفتگو درب و ذهن آگاهانه گوش سپاری انجام تمرينات خوردن و -

 تنفس با سنگ -

 گوش سپاری ذهن آگاهانه پاياني. -

 تکالیف منزل:

 با سنگ را انجام دهیدتمرين تنفس  باريکحداقل روزانه  -

 د.مسواک بزنی ذهن آگاهانه صورتبههای خود را دندان: کنید آگاهي را در زندگي روزانه تمرين ذهن -

 هدف جلسه: شروعی دوباره دوم:

 ههای روزانبرای انجام تمرين کنندگانشرکتحمايت و پشتیباني از 

 محتوی جلسه:

 يهای روزانه و موانع سد راه آن؛ جستجوی وقايع خوشايند زندگتمرين انجام هربگفتگو درباره تج-

 نو خورد گوش سپاری تمرينات -

 يهای دريايحرکت جلبک -

 تنفس -

 وقايع خوشايند و گفتگو درباره آن -

                                                           
1. Shapiro-Wilk 
2. normality  
3. Levene's test 
4. homogeneity of variance 
5. Box M 
6. Matrix variance covariance 
7. Homogeneity of regression 
8. multicollinearity 
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 1                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 گوش سپاری -

 تکالیف منزل:

 ها را انجام دهیدبا مهرهتمرين تنفس  باريکروزانه حداقل  -

توجه کنید. ببینید  -کوچک باشند و چه بزرگ چه – به وقايع خوشايند (1کنید:  اهي را در زندگي روزانه تمرينآگ ذهن -

آگاهي  خود را با ذهن هایکفش (1کنید.  توانید به خوشايندی و احساسات، افکار و حواس بدني مرتبط با آن توجهآيا مي

 ید.بپوش

مشاهده افکار و ذهن  سوم:

 نامهربان

 لسه:هدف ج

نیز  وشرايط دشوار و رقابتي  در افکار ههای روزانه؛ ايجاد توانايي مشاهدکودکان برای انجام تمرين تشويق و حمايت هادام

 1گفتگوی ذهن نامهربان

 محتوی جلسه:

 و خوردن و گفتگو راجع به ترجیحات خوردن گوش سپاری تمرينات -

 مرور تکالیف منزل -

 گفتگو درباره و فکارا ذهن آگاهانه هتمرين مشاهد -

 با ذهن نامهربان مالقات -

 نآ هگفتگو دربار تمرين نُه نقطه و -

 تکالیف منزل:

 انجام دهید باريکتمرين تماشای افکار را حداقل روزی  -

( يک 1گويد. مي شود وکنید که ذهن نامهربان چه زماني فعال مي توجه (1کنید:  آگاهي را در زندگي روزانه تمرين ذهن -

 ذهن آگاهانه بخوريد. صورتبهخوراکي را 

احساسات و  چهارم:

 های ناخوشایندتجربه

 هدف جلسه:

مک به ک وجود دارد؛ و هاآنمقابل  که در مقاومتي هدربار وگوگفتبررسي افکار و احساسات مرتبط با وقايع ناخوشايند و 

 رشد هوش هیجاني کودکان

 محتوی جلسه:

 ردنسپاری و خو گوش هایتمرين -

 رور تکالیف منزلم -

 آن هوقايع خوشايند و گفتگو دربار -

 گفتگو درباره درد و رنج -

 مروری بر ذهن نامهربان -

 حرکات موزون -

 يوگای کششي انگشتان و گفت درباره آن -

 تآگاهي احساسا ذهن -

 نقاشي يا شعر احساسات -

 گفتگوی يوگای خجالتي -

 گفتگو با احساسات -

 ورهگفتگوی نیمه د -

 تکالیف منزل:

                                                           
1. unkind mind 
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 حساسات گوش کنید.ابه تمرين  هرروز -

ست را سپاری به تمرين احسا گوش در هنگام شما احساس هيا نقاشي بنويسید/بکشید که تجرب (هايکو) شعرحداقل دو  -

 بیاوريدالس ک را با خود به آن بعد هنشان دهد و جلس

کنید که چگونه خواستن اينکه اتفاقات جور ديگری بیفتند  مشاهده (1کنید:  آگاهي را در زندگي روزانه تمرين ذهن -

 يد.دوش بگیر ذهن آگاهانه (1 .دهدغمگیني را افزايش مي

 هدف جلسه: العملعکسپاسخ و  پنجم:

 دهيخپاسوش در موضوعات مراقبت از خود و حفظ تعادل؛ افزايش توانايي اُک و کنندگانشرکتمرور و بسط ظرفیت  -

 لالعمعکس جایبه

 محتوی جلسه:

 و خوردن گوش سپاری هاینجام تمرينا -

 مرور تکالیف منزل -

 عواطف بهسازی -

 جانگوی تئوری هیتگف -

 گفتگوی وقايع خوشايند -

 يوگا-

 های متفاوتها و خیابانگفتگوی چاله-

 تکالیف منزل:

 انجام دهید هرروزتمرينات يوگا را  -

کنید.  های متفاوت را امتحانهای معمول خود توجه و خیابانبه چاله (1کنید:  آگاهي را در زندگي روزانه تمرين ذهن -

 ه کنید.به ذهن نامهربان خود توج (1

 هدف جلسه: و ارتباط دهیپاسخ ششم:

 ی متفاوت؛ جستجو در ورود و خروج به(هاپاسخ) هاخیابانو  (واکنش) هادر ارتباط با چاله ه کودکانمروری بر تجرب

 نامهرباندرماني برای ذهن  عنوانبه 1مهربانشوار؛ معرفي قلب گفتگوهای د

 محتوی جلسه:

 و خوردن گوش سپاری هایتمرين -

 مرور تکالیف منزل -

 وارسي بدن -

 هاآن هارتباطات دشوار و گفتگو دربار -

 ذهن آگاهانهاه رفتن ر -

 گفتگوی قلب مهربان -

 پاياني گوش سپاری -

 تکالیف منزل:

 انجام دهید هرروزگا را تمرينات يو -

کنید.  های متفاوت را امتحانهای معمول خود توجه و خیابانبه چاله (1کنید:  را در زندگي روزانه تمرين ذهن آگاهي -

 توجه کنید. به ذهن نامهربان خود( 1

 هدف جلسه: ارتباط و عشق هفتم:

                                                           
1. kind heart 
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 1                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

مريني ويژه ت عنوانبهالعمل؛ و معرفي مهرباني راز عکساب جایبهبا قلب مهربان  دهيپاسخدادن به بسط ظرفیت عشق  ادامه

 ب مهربانبرای رشد قل

 محتوی جلسه:

 هاکانهتو خوردن  گوش سپاری هایتمرين -

 لمرور تکالیف منز -

 آن هالعمل و گفتگو دربارعکس جایبهتمرين پاسخ  -

 حرکت باران -

 باهم همه -

 آن رهدربا و گفتگومهرباني  -

 لسه آخر دوره خواهد بود.ج بعدی هکه جلساشاره به اين -

 تکالیف منزل:

 دکنی گوش به راهنمای دروني مهربان خود هرروز -

 هکنید از زاوي يا با او مخالف هستید، سعي داريدمشکل باکسي زماني که (1کنید:  آگاهي را در زندگي روزانه تمرين ذهن -

ب د با قلکنی العمل نشان دادن توسط ذهن نامهربان سعيعکس جایبه پراسترسدر مواقع  (1کنید.  نگاه قضیه به نیز او ديد

 مهربان پاسخ بدهید.

 هدف جلسه: اتمام دوره هشتم:

 داشتن رويج و رشد دوستت

 محتوی جلسه:

 و خوردن گوش سپاری هایانجام تمرين -

 مرور تکالیف منزل -

 کودک تمرين منتخب -

 نامه به يک دوست -

 نماد -

 نهايي دورهگفتگوی  -

 گوش سپاری نهايي -

 تکالیف منزل:

 کنید آگاهي را تمرين در هفته ذهن چند بارچند دقیقه و به خودتان قول بدهید که روزی  -

ماه ديگر همین موقع با  خود ساعت بگذاريد که يک تقويم ي تلفن ياگوش انجام دهید روی هرروزمرينات يوگا را ت -

ه ايد، تصمیم بگیريد کايد. اگر به قول خود وفا کردهکرده میزان به قول خود عمل کنید که چه چک و کنجکاویمهرباني 

 شروع ناآلخواهید تمرينات را از خواهید تمرينات را ادامه دهید يا خیر و اگر زير قولتان زديد انتخاب کنید که آيا ميآيا مي

 .کنید يا نه

 د!انجام دهی کنید: خودتان آگاهي را در زندگي روزانه تمرين ذهن -
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 1                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ابزارهای پژوهش

 نگتونیپنويلکات، بوادا، ريدل، چابیلداس، دفريس و  های يادگیری کلورادوپرسشنامه ناتواني: های یادگیریپرسشنامه ناتوانی

، مشکالت شناخت 1، مشکالت رياضي1مشکالت خواندن مؤلفه 1است که  سؤال 13است. اين پرسشنامه شامل  شدهتهیه( 1311)

، 6سئامنز، تائوسینگ، پنزينر، اسمیدت و الوليکند )گیری ميرا اندازه 1و مشکالت فضايي 4، مشکالت اضطراب اجتماعي9تماعياج

 9دانم نمره، نمي 1نمره، گاهي  1 اصال شود به اين صورت که ای لیکرت انجام ميدرجه 1 صورتبه(. سواالت پرسشنامه 1316

(. ضرايب آلفای کرونباخ برای بررسي 1931نريماني، رشیدی و زردی، ) ردیگنمره تعلق مي 1ه نمره و همیش 4نمره، بیشتر اوقات 

، مشکالت اضطراب 19/3، مشکالت شناخت اجتماعي 11/3آموزان ايراني برای مشکالت خواندن پايايي پرسشنامه بر روی دانش

حاجلو و رضايي است ) آمدهدستبه 33/3سشنامه و نمره کل پر 11/3، مشکالت رياضي 11/3، مشکالت فضايي 11/3اجتماعي 

 شدهادهاستفآموزان شهر کهره برای بررسي همساني دروني مقیاس از ضريب آلفای کرونباخ پژوهش بر روی دانش(. در 1931شريف، 

سشنامه و پايايي پر(. 1931ويسي، ايماني و بواسحاقي، است ) آمدهدستبه 19/3است که ضريب آلفای کرونباخ کل سواالت 

 و مقادير قابل قبولي را به دست داده شدهيبررسهای همساني دروني و بازآزمايي های آن توسط سازندگان پرسشنامه با روشمؤلفه

(. روايي تفکیکي و روايي سازه پرسشنامه مذکور در حد مطلوب 1311ويلکات، بوادا، ريدل، چابیلداس، دفريس و پنینگتون، است )

های پیشرفت تحصیلي استاندارد برای مشکالت خواندن پرسشنامه با پرسشنامه یهامؤلفهمچنین روايي همگرای است. ه شدهگزارش

 93/3و مشکالت فضايي  46/3، مشکالت اضطراب اجتماعي 64/3، مشکالت شناخت اجتماعي 44/3، مشکالت رياضي 64/3

در پژوهش حاضر برای بررسي همساني دروني (. 1311گتون، ويلکات، بوادا، ريدل، چابیلداس، دفريس و پنیناست ) آمدهدستبه

 است. آمدهدستبه 11/3است که ضريب آلفای کرونباخ کل سواالت  شدهاستفادهپرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ 

 مؤلفه 1که  سؤال 13است و شامل  شدهتهیه( 1331) 1توسط شیلد و کیکتي 1پرسشنامه تنظیم هیجاني: پرسشنامه تنظیم هیجان

؛ عدم تناسب موقعیتي 11و  13، 3، 1، 1؛ خودآگاهي در ابراز هیجانات منفي با سواالت 6و  1، 4، 9، 1، 1ثباتي هیجاني با سواالت بي

پذيری هیجاني با سواالت ؛ انعطاف11و  16، 11؛ کنترل و مديريت هیجانات منفي با سواالت 14و  19، 11در ابراز هیجان با سواالت 

 1نمره، اغلب  9نمره، همیشه  4همیشه  تقريبا ای شامل درجه 4گذاری پرسشنامه در طیف کند. نمرهگیری ميرا اندازه 13و  13، 11

(. برای بررسي روايي سازه پرسشنامه 1313، 3دونل، کومینگس و فوندرناسپیدال، والنتینیو، مک) گیردنمره تعلق مي 1نمره، هرگز 

، خودآگاهي در ابراز 11/3ثباتي هیجاني است که ضرايب همبستگي با نمره کل برای بي شدهاستفادهاز ضريب همبستگي پیرسون 

                                                           
1. reading problems 
2. math problems 
3. social cognition problems 
4. social anxiety problems 
5. spatial problems 
6. Seamens, Taussig, Penziner, Smidt & Lawley 
7. Emotion Regulation Checklist (ERC) 
8. Shields & Cicchetti 
9. Speidel, Valentino, McDonnell, Cummings & Fondren 
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پذيری هیجاني و انعطاف 61/3کنترل و مديريت هیجانات منفي  ،61/3، عدم تناسب موقعیتي در ابراز هیجان 64/3هیجانات منفي 

(. در يک پژوهش ضرايب آلفای کرونباخ 1931هقاني و فالح، اسماعیلیان، د) است آمدهدستبه 31/3داری در سطح و معني 11/3

کنترل و مديريت  ،19/3، عدم تناسب موقعیتي در ابراز هیجان 33/3، خودآگاهي در ابراز هیجانات منفي 13/3ثباتي هیجاني برای بي

(. در يک پژوهش 1931افراز، پور، اسماعیلیان و سرقائم) است شدهگزارش 16/3پذيری هیجاني و انعطاف 31/3هیجانات منفي 

 است شدهمحاسبه 11/3است که ضريب آلفای کرونباخ  شدهاستفادهديگر برای بررسي همساني دروني پرسشنامه از آلفای کرونباخ 

 13/3(. در يک پژوهش همساني دروني پرسشنامه با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 1931محمديان، بخشي، مروتي، الهي و شاه)

(. در يک پژوهش ديگر برای بررسي همساني دروني پرسشنامه از آلفای کرونباخ 1311، 1استلواگن و کريگ) است آمدهدستبه

گويرگیس، آلبائوم، تابلون، ريوسا، نیکوالس، درمیس -سالم) است آمدهدستبه 11/3تا  11/3است که آلفای کرونباخ بین  شدهاستفاده

 است که ضريب شدهاستفادهبررسي همساني دروني مقیاس از ضريب آلفای کرونباخ  در پژوهش حاضر برای(. 1313، 1و ويس

 است. آمدهدستبه 13/3آلفای کرونباخ کل سواالت 

( 1311) 4توسط گیورتن، مجروس، لیجیون و کتل 9پرسشنامه کارکردهای روزانه حافظه: پرسشنامه کارکردهای روزانه حافظه

، 11، 19، 13، 1، 1، 4، 9، 1با سواالت  1يادگیری هدفمند مؤلفه 4شود. اين پرسشنامه اده مياست و توسط والد پاسخ د شدهتهیه

و با  94و  91، 91، 93، 11، 16، 14، 1با سواالت  6، سازمان دهي و کشف کردن11و با نقطه برش بیشتر از  93و  96، 11، 13، 13

 1و يادگیری خودکار/روندی 13و با نقطه برش بیشتر از  13و  11، 11، 11، 11، 3، 6با سواالت  1؛ حافظه کاری11نقطه برش بیشتر از 

گذاری پرسشنامه کند. نمرهگیری مياندازه 11و با نقطه برش بیشتر از  43و  91، 91، 91، 99، 11، 16، 11، 14، 19، 11، 1با سواالت 

گیرد. در پژوهش توسط تعلق مي 4و اکثر اوقات نمره  3نمره  اصال باشد، به اين صورت که مي 4تا  3ای از درجه 4در طیف لیکرت 

، حافظه 13/3است که ضرايب يادگیری هدفمند  شدهاستفادهسازندگان برای بررسي همساني دروني پرسشنامه از آلفای کرونباخ 

گیورتن، ) ستا آمدهدستبه 31/3و کل سواالت  16/3، سازمان دهي و کشف کردن 16/3، يادگیری خودکار/روندی 11/3کاری 

آموزان ابتدايي شهر سمنان ضرايب آلفای کرونباخ برای يادگیری هدفمند (. در پژوهش بر روی دانش1311مجروس، لیجیون و کتل، 

و ضرايب بازآزمايي  39/3و کل سواالت  13/3، سازمان دهي و کشف کردن 11/3، يادگیری خودکار/روندی 13/3، حافظه کاری 16/3

، يادگیری خودکار/روندی 61/3، حافظه کاری 31/3ا استفاده از ضريب همسبتگي پیرسون برای يادگیری هدفمند به فاصله دو هفته ب

پايايي  دهندهنشاناست که  شدهگزارش 31/3دار در سطح و معني 11/3و کل سواالت  61/3، سازمان دهي و کشف کردن 11/3

                                                           
1. Shields & Cicchetti 
2. Salem-Guirgis, Albaum, Tablon, Riosa, Nicholas, Drmic & Weiss 
3. Questionnaire of Memory (Q-MEM) 
4. Geurten, Majerus, Lejeune & Catale 
5. effortful intentional learning (EFF) 
6. prospective/organization(ORG) 
7. working memory(WM) 
8. automatic/procedural learning(AUTO) 
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 13                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

در پژوهش حاضر برای بررسي همساني دروني مقیاس از ضريب (. 1931و طالع پسند،  پورنصیری) استمطلوب پرسشنامه حافظه 

 است. آمدهدستبه 19/3است که ضريب آلفای کرونباخ کل سواالت  شدهاستفادهآلفای کرونباخ 

 هاافتهی

 گروه آزمایش و کنترلحافظه  روزانه یو کارکردها . میانگین و انحراف معیار تنظیم هیجان2جدول 

 گروه کنترل روه آزمايشگ متغیرهای وابسته

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 هیجاني ثباتيبي
 31/16 13/11 63/11 39/16 میانگین

 16/1 34/3 31/3 99/1 انحراف معیار

 خودآگاهي در ابراز هیجانات منفي
 63/11 14/11 33/3 39/11 میانگین

 11/1 14/3 14/3 361/3 انحراف معیار

موقعیتي در ابراز عدم تناسب 

 هیجان

 39/1 19/1 19/6 19/1 میانگین

 13/3 14/3 31/3 64/3 انحراف معیار

 کنترل و مديريت هیجانات منفي
 31/1 31/1 63/3 39/1 میانگین

 13/3 13/3 11/1 13/3 انحراف معیار

 پذيری هیجانيانعطاف
 99/1 13/1 11/1 33/1 میانگین

 31/3 16/3 14/3 316/3 انحراف معیار

 يادگیری هدفمند
 39/19 43/19 19/11 11/11 میانگین

 13/1 69/3 13/1 14/3 انحراف معیار

 سازمان دهي و کشف کردن
 63/11 11/11 49/14 61/11 میانگین

 11/1 64/3 11/3 61/3 انحراف معیار

 حافظه کاری
 19/11 13/13 39/11 63/13 میانگین

 93/1 11/3 16/1 69/3 انحراف معیار

 يادگیری خودکار/روندی
 43/11 39/14 31/13 61/11 میانگین

 91/1 13/3 31/1 33/3 انحراف معیار

در گروه آزمايش و کنترل در دو حافظه  روزانه یو کارکردها حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار تنظیم هیجان -1جدول 

اذعان نمود  ، بايدنیستکه تحلیل توصیفي بدون تحلیل استنباطي کافي  طورهماندهد. را نشان مي آزمونپسو  آزمونپیشمرحله 

هر  چنانچه مقدمات و شرايط درواقعآن کاری عبث و بیهوده است.  هایفرضپیشکه تحلیل استنباطي نیز بدون در نظر گرفتن 

ايم. ا آزمودهر موردنظرفرضیه  درستيبهگفت  تواندار شده و نميروش آماری در تحلیل استنباطي مهیا نباشد، اعتبار نتايج، خدشه

هستند. در  موردنظري دارد که برخي عمومي و برخي نیز خاص همان روش هايفرضپیشلذا هر تحلیل و روش آماری برای خود 

ن فوق نیاز آزمو که برای هاييفرضپیشاست. در اين بخش ابتدا  شدهاستفادهها اين مطالعه از تحلیل کوواريانس برای تحلیل داده

 شود.موشکافانه بررسي مي طوربهاست 
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 11                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ویلکز برای بررسی توزیع نمرات-. نتیجه آزمون طبیعی بودن با آزمون شاپیرو3جدول 

 سطح معناداری آماره نرمال بودن متغیرهای وابسته

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 141/3 133/3 193/3 114/3 هیجاني ثباتيبي

 133/3 161/3 119/3 161/3 ودآگاهي در ابراز هیجانات منفيخ

 143/3 131/3 143/3 146/3 عدم تناسب موقعیتي در ابراز هیجان

 133/3 311/3 116/3 111/3 کنترل و مديريت هیجانات منفي

 313/3 311/3 116/3 113/3 پذيری هیجانيانعطاف

 193/3 114/1 113/3 631/1 يادگیری هدفمند

 961/3 111/3 131/3 114/3 ازمان دهي و کشف کردنس

 113/3 311/1 111/3 331/1 حافظه کاری

 191/3 314/1 311/3 111/3 يادگیری خودکار/روندی

تر است لذا توزيع نمرات در متغیرهای تحقیق بزرگ 31/3الذکر از داری در آزمون فوقدهد که سطح معنينشان مي -9نتايج جدول 

توان يباشند م( نرمال ميحافظه روزانه یو کارکردها تنظیم هیجانوابسته )توزيع نمرات متغیرهای  کهازآنجايي(. P>31است )طبیعي 

 خواهد بود. اطمینانقابلو نتايج آن  از آزمون پارامتريک کوواريانس چندمتغیره استفاده کرد

 اههمگنی خطای واریانس فرضپیش. نتایج آزمون لوین در مورد 4جدول 

 معناداری 1درجه آزادی  1درجه آزادی  Fآماره  متغیرهای وابسته 

 311/3 11 1 113/9 هیجاني ثباتيبي

 643/3 11 1 111/3 خودآگاهي در ابراز هیجانات منفي

 361/3 11 1 911/9 عدم تناسب موقعیتي در ابراز هیجان

 133/3 11 1 193/1 کنترل و مديريت هیجانات منفي

 111/3 11 1 133/1 هیجانيپذيری انعطاف

 313/3 11 1 111/1 يادگیری هدفمند

 141/3 11 1 911/1 سازمان دهي و کشف کردن

 363/3 11 1 111/9 حافظه کاری

 111/3 11 1 141/1 يادگیری خودکار/روندی

اشد. الزم به توضیح است که بمي 31/3تر از آمده بزرگدستدهد و چون سطح معناداری بهنتايج آزمون لوين را نشان مي-4جدول 

 عنوانبه هاآن آزمونپیشمتغیرهای وابسته و  عنوانبهحافظه  روزانه یو کارکردها های تنظیم هیجانآزموندر اين پژوهش پس

اين در ته )وابسها( و متغیرهای آزموندر اين پژوهش پیش) يکمکبنابراين بین متغیرهای ؛ ها( تلقي شدندکواريت) يکمکمتغیرهای 

 بنابراين شرط همگني واريانس؛ های آزمايش و کنترل( برابری و همگني حاکم بودگروهعامل )ها( در همه سطوح آزمونپژوهش پس

توان از آزمون پارامتريک تحلیل باشند ميها برقرار ميهمگني خطای واريانس فرضپیش کهازآنجاييخطاها رعايت شده است. 

 ده کرد.کوواريانس چندمتغیره استفا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 19

https://ijndibs.com/article-1-410-fa.html


 ابراهیمی هحافظ روزانه رکردهایکا و هیجان تنظیم بر کودکان ویژه آگاهی ذهن اثربخشی

  

 

 11                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 کووایانس-های واریانس. نتایج آزمون ام باکس مبنی بر همگنی ماتریس5جدول 

 داریسطح معنا Fآماره آزمون  آماره آزمون ام باکس متغیرهای وابسته

 161/3 194/1 614/64 تنظیم هیجان

 164/3 111/1 611/1 کارکردهای روزانه حافظه

باشد، بنابراين مي 31/3تر از آمده بزرگدستداری بهدهد که چون سطح معنين نشان مينتايج اين آزمو -1های جدول بر اساس داده

شده  فرض نیز رعايتکوواريانس را زير سؤال نبرده است؛ بنابراين اين پیش-های واريانسهای تحقیق فرض تساوی ماتريسداده

توان از آزمون پارامتريک تحلیل کوواريانس رار است، ميکووايانس برق-های واريانسهمگني ماتريس فرضپیش کهازآنجايي است.

 باشد.مي اطمینانقابلاستفاده کرد و نتايج آن 

 رگرسیون خطیبش. نتایج همگنی 6جدول 

 معناداری Fآماره آزمون  منبع تغییرات متغیرهای پژوهش

 316/3 111/4 آزمونپیشگروه*  هیجاني ثباتيبي

 166/3 111/9 آزمونپیشگروه*  نفيخودآگاهي در ابراز هیجانات م

 611/3 161/3 آزمونپیشگروه*  عدم تناسب موقعیتي در ابراز هیجان

 111/3 113/3 آزمونپیشگروه*  کنترل و مديريت هیجانات منفي

 131/3 191/1 آزمونپیشگروه*  پذيری هیجانيانعطاف

 149/3 111/1 آزمونپیشگروه*  يادگیری هدفمند

 1143 111/1 آزمونپیشگروه*  و کشف کردنسازمان دهي 

 136/3 461/4 آزمونپیشگروه*  حافظه کاری

 913/3 113/1 آزمونپیشگروه*  يادگیری خودکار/روندی

تعامل غیر  کهازآنجاييباشد. مي 31/3از  تربزرگ آزمونپیشداری اثر تعامل گروه و سطح معني -6بر اساس نتايج مندرج در جدول 

و  یجانرگرسیون برای تنظیم ه خطشیببنابراين فرض همگني  ها( مشاهده شد،کواريت) يکمکبین متغیرهای وابسته و  داریمعني

ان از آزمون توباشد، لذا ميرگرسیون برقرار مي خطشیبهمگني  فرضپیش کهازآنجايي شود.پذيرفته ميحافظه  روزانه یکارکردها

 يذهن آگاه ياثربخشدر ادامه برای بررسي  باشد.مي اطمینانقابلره استفاده کرد و نتايج آن پارامتريک تحلیل کوواريانس چندمتغی

های يادگیری از تحلیل کوواريانس چندمتغیره ناتوانيحافظه کودکان مبتال به  روزانه یو کارکردها تنظیم هیجانکودکان بر  ژهيو

 آمده است. 1و  1است که نتايج آن در جدول  شدهاستفاده

 حافظه روزانه یو کارکردها تنظیم هیجان آزمونپس چندمتغیرههای . نتایج آزمون7جدول 

 توان آماری تأثیرضريب  دارینيمع F آزمون مقدار نوع آزمون

 333/3 111/3 331/3 116/31 111/3 اثر پیاليي

 333/3 111/3 331/3 116/31 311/3 المبدای ويلکز

 333/3 111/3 331/3 116/31 634/13 اثر هتلینگ
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 19                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ريشه  ترينبزرگ

 روی

634/13 116/31 331/3 111/3 333/3 

های آن است که بین گروه مؤيدمعنادار است. نتايج  F]=116/31و  Sig=331/3)[بیانگر آن است که المبدای ويلکز -1نتايج جدول 

آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر ترل پیشبا کنحافظه  روزانه یو کارکردها آزمون تنظیم هیجانپس ازلحاظآزمايش و کنترل 

دهد که نشان مي تأثیراست و ضريب  ايجادشده از متغیرهای وابسته دريکيتوان گفت که تفاوت معناداری حداقل اين اساس مي

يک از ه آيا هر، به بررسي اين موضوع بايد پرداخته شود کبعدازاينآزمايشي است.  مداخلهدرصد تفاوت دو گروه مربوط به  1/11

ن( اثر ويژه کودکا ذهن آگاهيآموزش مستقل )جداگانه از متغیر  طوربه( حافظه روزانه یو کارکردها تنظیم هیجانوابسته )های متغیر

 است. شدهارائه -1است که نتايج آن در جدول  شدهاستفاده چندمتغیرهپذيرفته است يا خیر؟ بدين منظور از آزمون تحلیل کواريانس 

 حافظه روزانه یو کارکردها آزمون تنظیم هیجان. نتایج اثرات بین آزمودنی تحلیل کوواریانس چندمتغیره نمرات پس8ول جد

 توان آماری تأثیرضريب  معناداری Fآماره  متغیرهای وابسته

 333/3 136/3 331/3 316/19 هیجاني ثباتيبي

 333/3 111/3 331/3 311/61 خودآگاهي در ابراز هیجانات منفي

 391/3 411/3 331/3 191/19 عدم تناسب موقعیتي در ابراز هیجان

 341/3 411/3 331/3 311/14 کنترل و مديريت هیجانات منفي

 333/3 111/3 331/3 314/41 پذيری هیجانيانعطاف

 331/3 116/3 331/3 366/11 يادگیری هدفمند

 311/3 499/3 331/3 113/14 سازمان دهي و کشف کردن

 361/3 443/3 331/3 464/11 حافظه کاری

 333/3 611/3 331/3 331/13 يادگیری خودکار/روندی

حافظه کودکان  روزانه یو کارکردها تنظیم هیجانکودکان بر  ژهيو يذهن آگاهشود استفاده از مشاهده مي -1چنانچه در جدول 

کودکان بر  هژيو يذهن آگاهمبني بر اينکه  پژوهشبنابراين فرضیه ؛ دارد تأثیر آزمونپسهای يادگیری در مرحله ناتوانيمبتال به 

 شد. تائیدهای يادگیری اثربخش است ناتوانيحافظه کودکان مبتال به  روزانه یو کارکردها تنظیم هیجان

 گیریبحث و نتیجه

-وانيناتحافظه کودکان مبتال به  وزانهر یو کارکردها تنظیم هیجانکودکان بر  ژهيو يذهن آگاه ياثربخشسي رهش بروين پژف اهد

حافظه کودکان مبتال به  روزانه یو کارکردها بر تنظیم هیجانکودکان  ژهيو يذهن آگاهن داد آموزش نشانتايج  بود.های يادگیری 

 روزانه یکردهاو کار تنظیم هیجانکودکان بر  ژهيو يذهن آگاهآموزش نتايج، توان گفت که های يادگیری اثربخش بود. ميناتواني

کجباف  ،احدی ،وصالي محمودبا نتايج تحقیقات  آمدهدستبه. اين نتیجه کرد تائیدرا  های يادگیریناتوانيحافظه کودکان مبتال به 

 1ريرنخوف، دی بروين، بلوم و بوگلسب( و  1936دوست )نشاط و کجباف  ،احدی ،وصالي محمودالف(،  1936دوست )نشاط و 

آگاهي از طريق آگاهي و هشیاری لحظه به لحظه، مداوم و ذهنتوان گفت که مي آمدهدستبهدر تبیین نتايج  رد.( همسويي دا1311)

                                                           
1. Ridderinkhof, de Bruin, Blom & Bögels 
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 14                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

شود و شامل آگاهي مداوم از احساسات فیزيکي، ادراکات، عواطف، افکار و غیر ارزيابانه نسبت به فرايندهای رواني مشخص مي

به  ذهن آگاهي (.1931پور، ؛ به نقل از نريماني، عادل و گل1331، 1ولزت )استصورات است. ذهن آگاهي از افکار جداناپذير 

 . تعريف مذکور از ذهن آگاهيتأکیددارندپذير، گشودگي و کنجکاوی بر توجه انعطاف هاآناما همه  شده،های متفاوت، تعريف شیوه

نگرش گشودگي را شامل  ذهن آگاهياست. دوم، کردن  فرايند آگاهي نه فکر ذهن آگاهيکند: نخست، سه نکته مهم را بیان مي

؛ به نقل از صديقي ارفعي و نمکي 1333، 1هريسدارد )بر پذيری ذهن را درانعطاف ذهن آگاهي، سوم اينکه درنهايتشود و مي

 (.1931بیدگلي، 

ی از اادی در مواجهه با دامنه گستردهکنند و توانايي زيآگاه واقعیات دروني و بیروني را آزادانه و بدون تحريف ادراک ميافراد ذهن

دهد تا اين نکته را درک کنیم که آگاهي به ما ياری مي -ذهن. ها )اعم از خوشايند و ناخوشايند( دارندها و تجربهتفکرات، هیجان

 یجابهدهد تا يهمچنین به فرد اين امکان را م .جز ثابت و دائمي شخصیت نیستند هاآنهای منفي ممکن است رخ دهد، اما هیجان

؛ به 1333، 9اسمعیل، اپدگراف، کالمباچ و سیسالدهد )پاسخ  تأملپاسخ دهد، با تفکر و  تأملبيغیرارادی و  طوربهآنکه به رويدادها 

ای خاص، هدفمند، در زمان کنوني و بدون ذهن آگاهي به معنای توجه کردن به شیوه(. 1931نقل از صديقي ارفعي و نمکي بیدگلي، 

نند، کنمرات بیشتری کسب ميرا دارا هستند،  ذهن آگاهيسطح باالتری از که . افرادی داوری تعريف شده استوت و پیشقضا

کنند و های خودکار ذهنشان آشنايي پیدا ميبا ويژگي تریفزاينده طوربهآگاهي بیشتری دارند و های روزانه خودنسبت به فعالیت

، نوعي از ذهن آگاهي(. 1931قاسمي جوبنه، موسوی، ظني پور و حسیني صديق، دهند )يرا در خود پرورش م ایآگاهي لحظه

عريف آيد توجود مي لحظه به به يابي لحظهآگاهي يا کیفیتي از هوشیاری که بر اثر توجه به هدف در لحظه اکنون و بدون ارزش

یرات مثبتي تواند تغیتجربیات مي يدنواضح دزندگي و سر های مثبت بوده و از طريقهیجان کننده بینيیشپ، ذهن آگاهي. شده است

از  ها اعمای از تفکرات، عواطف و تجربهنايي مواجهه با دامنه گستردهشود تواباعث مي ذهن آگاهيدر بهزيستي فرد ايجاد کند. 

 ا آزادانه و بدون تحريف درک کند وني و بیروني رکند واقعیت دروخوشايند و ناخوشايند ايجاد شود. اين توانايي به فرد کمک مي

براون خشد )ببهای انسان ايجاد کرده و خُلق را بهبود تجربیات تغییرات مثبتي در داوری يدنواضح داز طريق ترکیب سرزندگي و 

شود فرد زدايي بر خود است که باعث مي تمرکز ذهن آگاهياز فوايد (. 1934؛ به نقل از سجادی و عسکری زاده، 1339، 4و رايان

عنوان قسمتي از خود روند )نه بهآيند و ميرا وقايع ساده ذهني که مي هاآنافکار و احساسات خود را بدون قضاوت مشاهده کند و 

هیجاني  هایشناختي، واکنشهای روانشناختي فوری مانند کاهش نشانهفوايد روان ذهن آگاهي. يا انعکاسي از واقعیت( در نظر بگیرد

توان آن را و باعث افزايش ظرفیت توجه، آگاهي پیگیر و هوشمندانه )فراتر از فکر( است و مي نظیم رفتار را در پي داردو بهبود ت

د. عالوه شوو منجر به پذيرش خود مي يجادشدهاای از بودن يا يک شیوه فهمیدن توصیف کرد که با درک احساسات شخصي شیوه

                                                           
1. Wells 
2. Harris 
3. Emanuel, Updegraff, Kalmbach & Ciesla 
4. Brown & Ryan 
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؛ 1339، 1بائرسازد )آماده مي مؤثردهد و فرد را برای مقابله های منفي را افزايش ميمل هیجانتوانايي فرد در تح ذهن آگاهيبر اين، 

، قدرت خود مديريتي و تنظیم هیجان در فرد باال رفته و افرادی ذهن آگاهيبا افزايش  (.1934به نقل از سجادی و عسکری زاده، 

 شوند وهای در حال تغییر دروني و بیروني متمرکز ميه حال و محرکنمايند، روی لحظکه افزايش حالت ذهن آگاهي را تجربه مي

هیجان  تر و مديريتتواند آگاهي عمیقمي ذهن آگاهي. کنندنیز آگاهي پیدا مي يشناختروانمشکالت های نسبت به نشانه یجهدرنت

بخشد. هر چه میزان آگاهي و هشیاری فرد استرس را کاهش دهد و سالمتي را بهبود ب و نسبت به احساسات و افکار را افزايش دهد

، 1)براون، رايان و کرسول های گوناگون را ارزشیابي کند و عملکرد مناسب را در پیش گیردتواند موقعیتبیشتر باشد، بهتر و زودتر مي

باعث مديريت (. همچنین وجود ذهن آگاهي در افراد 1931؛ به نقل از قاسمي جوبنه، موسوی، ظني پور و حسیني صديق، 1339

شود و سالمت روانشناختي را بهبود بخشیده و راهبردهای مقابله با تنیدگي در افراد را افزايش هیجانات و احساس در افراد مي

های وانيناتحافظه کودکان مبتال به  روزانه یو کارکردها تنظیم هیجانکودکان بر  ژهيو يذهن آگاهدهد. لذا منطقي است که آموزش مي

 و اثربخش باشد. مؤثر يادگیری

 یاطااحتبصورت گرفته در خصوص تعمیم نتايج بايستي کودکان مبتال به ناتواني يادگیری شهر تهران پژوهش حاضر در میان  ازآنجاکه

هم  توانستدر ديگر شهرها خودداری شود. اين پژوهش ميهای يادگیری کودکان مبتال به ناتوانيو از تعمیم نتايج به  عمل شود

ترکیبي( انجام شود، اما به دلیل نبود شرايط مصاحبه اين امکان در پژوهش حاضر مهیا نبود و يکي از موانع ) یفيککمي و  صورتهب

های آينده در پژوهشهای ديگر نیز اجرا شود. های مشابه در ديگر شهرها و فرهنگهای پژوهش اين مورد بود. پژوهشو محدوديت

را  یری بهترگتر و نتیجهتر آماری که امکان تحلیل عمیقهای پیچیدهکمي(، حجم نمونه باالتر و روش های ترکیبي )کیفي واز طرح

ر د کودکان ژهيو يذهن آگاههای آتي، با در نظر گرفتن مرحله پیگیری، شود در پژوهشپیشنهاد مي .کنند، استفاده شودفراهم مي

برای بهبود ساير مشکالت کودکان  ژهيو يذهن آگاهشود از پیشنهاد مي طول زمان بررسي شود تا ماندگاری نتايج مشخص شود.

 أثیرتهم دختران و هم پسران( استفاده شود و جنس )پژوهش از هر دو  هاآناستفاده شود و در  کودکان مبتال به ناتواني يادگیری

ان راهبردهای تنظیم هیج بهبود به کودک انهآگاهذهن هایمهارت افزايش با ذهن آگاهي بر يمبتنمداخله جنسیت نیز بررسي شود. 

 شود.يم معرفي کودک شناسانروان به مهم ایمداخله ابزار عنوانبههای يادگیری، و کارکردهای روزانه حافظه کودکان مبتال به ناتواني
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 منابع

 ( .1931احمدی، غالمرضا؛ سهرابي، فرامرز؛ و برجعلي، احمد.)  ارزيابي مجدد و فرونشاني اثربخشي آموزش تنظیم هیجان بر

 .131-133(، 94)3، يدرمانروانفرهنگ مشاوره و  فصلنامه. هیجاني سربازان با اختالل مصرف مواد افیوني

 ( .بررسي ويژگي1931اسماعیلیان، نسرين؛ دهقاني، محسن؛ و فالح، صادق .) تنظیم هیجاني  ستیلچک سنجيروانهای

 .11-94(، 1)1وانشناسي بالیني، مجله دستاوردهای رکودکان و نوجوانان. 

 های اجتماعياثربخشي هنردرماني بر مهارت (.1931محمديان، سارا. )بخشي، مريم؛ مروتي، ذکراله؛ الهي، طاهره؛ و شاه-

ي تربیتي، فصلنامه روانشناس. طیف اتیسم هایاختاللبه  الارتباطي، تنظیم هیجان و انعطاف پذيری رفتاری در کودکان مبت

1(93 ،)111-111. 

 ( .بررسي ويژگي1931حاجلو، نادر؛ و رضايي شريف، علي .) مجله پرسشنامه مشکالت يادگیری کلورادو.  سنجيروانهای

 .14-49(، 1)1، های يادگیریناتواني

 ( .1931خانجاني، زينب؛ صالحي اقدم، خديجه؛ و عافي، الهه.) ظه در بهبود حاف يشناخت يبر بازتوان يآموزش مبتن ياثربخش

شريه آموزش ني. فعالشیبدون ب یریادگيو اختالالت  يفعالشیهمراه با ب یریادگيکودکان با اختالالت  یداریو شن یداريد

 .13-44(، 49)11و ارزشیابي، 

 در کاهش پرخاشگری و  ذهن آگاهيبررسي اثربخشي آموزش (. 1931)اياز. ، خیریو  ؛يت اهللآ ،فتحي ؛حسین، رستمي

 .133-111(، 1)1، آموزش بهداشت و ارتقای سالمتفصلنامه ربازان. افزايش سالمت رواني س

 بیني و راهبردهای شناختي تنظیم هیجان در پیش ذهن آگاهينقش (. 1934)قاسم.  ،زادهعسکری؛ و الساداتمعصومه، سجادی

 .931-931(، 1)1، دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکيشناختي دانشجويان علوم پزشکي. عاليم روان

 ( .1931صادقي، عباس؛ زينعلي، شینا؛ و فروغي، زهرا.) های های اجرايي و تواناييهای شناختي بر کنشتأثیر آموزش مهارت

 .91-11(، 1)1های يادگیری، مجله ناتواني. شناختي کودکان دارای اختالل يادگیری

 ( .1931صديقي ارفعي، فريبرز؛ و نمکي بیدگلي، زينب.)  مجله اصول . آوری در دانشجويانبا تاب ذهن آگاهيبررسي رابطه

 .116-133(، 1)11بهداشت رواني، 

 رابطه بین ذهن (. 1931)مريم السادات.  ،صديق حسیني؛ و آذين ،ظني پور؛ سید ولي اله ،موسوی ؛رضا، قاسمي جوبنه

-141(، 1)3، در علوم پزشکيدوماهنامه راهبردهای آموزش آگاهي و تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلي دانشجويان. 

194. 

 تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بیني کننده  (.1931پور، زينب؛ اسماعیلیان، مرضیه؛ و سرافراز، مهدی رضا. )قائم

 .1-16(، 11)19فصلنامه انديشه و رفتار در روانشناسي بالیني، . کارکرد خانواده و دلبستگي
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 (.1931ه، حمید؛ غباری بناب، باقر؛ اختیاری، حامد؛ و اکبری زردخانه، سعید. )محمودی، مريم؛ برجعلي، احمد؛ علیزاد 

-14(، 19)4پژوهش در يادگیری آموزشگاهي و مجازی، . تنظیم هیجان در کودکان با اختالل يادگیری و کودکان عادی

63. 

 ( .1931نريماني، محمد؛ رشیدی، جمال؛ و زردی، بهمن.) خانواده و سبک  ياجتماع تينقش خودپنداره کودکان، حما

(، 9)1های يادگیری، مجله ناتواني. خاص یریادگي يناتوان یآموزان دارادانش يلیتحص يسرزندگ ينیبشیدر پ یوالدگر

199-111. 

 ای و هوش هیجاني با سالمت های مقابلهآگاهي، سبکرابطه ذهن (.1931پور، رضا. )نريماني، محمد؛ عادل، زاهد؛ و گل

 .31-131(، 13)1نشريه آموزش و ارزشیابي، . شجويانرواني در دان

 های روان سنجي مقیاس حافظه: اندازه گیری کارکردهای روزانه ويژگي(. 1931ش. )سیاو ،طالع پسند؛ و صديقه ،پورنصیری

 .61-13(، 1)6، شناسي شناختيمجله روانآموزان. حافظه در دانش

 بررسي اثربخشي الف(.  1936)حمیدطاهر.  ،نشاط دوستو  ؛باقرمحمد ،کجباف ؛حسن ،احدی؛ روشنک ،وصالي محمود

 مطالعات مجله. ايراني دبستاني کودکان آزمون اضطراب کاهش بر کودکان ذهن آگاهي شناختيروان آموزشيمداخله 

 .11-93(، 1)1ناتواني، 

 اثربخشي مداخله (. ب 1936)حمیدطاهر.  ،نشاط دوستو  ؛محمدباقر ،کجباف ؛حسن ،احدی؛ روشنک ،وصالي محمود

 .1-3(، 1)1ناتواني،  مطالعات مجله. هاآن روان سالمت و ذهن آگاهي بر کودکان ويژه ذهن آگاهي برمبتني

 ( .1931ويسي، سعید؛ ايماني، صدف؛ و بواسحاقي، منیژه.) های بر توانمندی سکوسازی اثربخشي آموزش روش تدريس

امه راهبردهای فصلنیری خاص: آزمون مفهوم منطقه تقريبي رشد ويگوتسکي. آموزان مبتال به اختالالت يادگشناختي دانش

 .1-11(، 1)1نو در روانشناسي و علوم تربیتي، 

 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 
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 Geurten, M., Majerus, S., Lejeune, C., & Catale, C. (2018). Questionnaire of Memory (Q-
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The effectiveness of mindfulness for children on emotion regulation and everyday memory 

functioning in childern with learning disabilities 

 

Abstract 

Aim of study is determining the effectiveness of mindfulness for children on emotion regulation and 

everyday memory functioning in childern with learning disabilities. This research utilized a pre-test and 

post-test experimental design with a control group. In this study, by random sampling method 30 children 

with learning disabilities were selected from tehran city in year 2109 and they were then assigned to 

experimental and control groups (n=15 for each group). The experimental group received mindfulness for 

children, but the control group did not receive any intervention. The research instrument was learning 

difficulties questionnaire of Colorado (2011), emotion regulation scale of Shields and Cicchetti (1998) and 

memory measure of everyday memory functioning of Geurten, Majerus, Lejeune and Catale (2018). Data 

were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed mindfulness for children 

significantly was effective on emotion regulation and everyday memory functioning in children with 

learning disabilities. The results of this study showed that mindfulness for children can effect on emotion 

regulation and everyday memory functioning in children with learning disabilities. 

Keyword: mindfulness, emotion regulation, everyday memory functioning, learning 
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