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Abstract 
Background & Objective: Specific learning disabilities involve disorders of learning and cognition that are intrinsic to the individual. Specific 

learning disabilities are specific in the sense that these disorders each significantly affect a relatively narrow range of academic and performance 
outcomes. Specific learning disabilities may occur in combination with other disabling conditions, but they are not due primarily to other 

conditions, such as intellectual disability, behavioral disturbance, lack of opportunities to learn, or primary sensory deficits. Children with specific 

learning abilities have a poor sense of self-efficacy. Research has demonstrated a relationship between child self-efficacy and mother-child 
interaction. Mother created an environment that may influence child self-efficacy in a numerous way. There continues to be a need for effective 

interventions that can be utilized within the home setting to assist the student with specific learning abilities. One of these interventions is 
Mindfulness-Based Cognitive Behavioral training. Mindfulness is a process of openly attending, with awareness, to one’s present moment 

experience. Despite numerous studies available on Mindfulness-Based Cognitive Behavioral training, only a few have examined the effectiveness 

of this therapy on a student with specific learning disabilities and their mothers, Therefore the present study aimed to investigate the effects of 
mothers’ Mindfulness-Based Cognitive Behavioral training on Self-Efficacy in their children with specific learning disabilities. 

Methods: In a quasi-experimental design, a pretest-posttest and follow-up with the control group paradigm applied. The statistical participants 

of this study consist of all mothers and students aged 8-12 years with specific learning disabilities in Tehran city in the academic year of 2017-

2018. A sample of, 56 (28 mothers and 28 children) were selected through purposive sampling method and randomly divided into experimental 

(14 students with their mothers) and control groups (14 students with their mothers). The Inclusion Criteria for mothers were being 25 years old 
or above, holding a diploma degree or above. Also, the exclusion criteria were suffering from psychotic disorders. Inclusion and exclusion 

criteria were evaluated based on interviews and self-reports of participants. Data collection tools were the Morgan Jinks Children's Self-Efficacy 

scale which was performed before and after the intervention and in the follow-up period of 3 months on both control and experimental groups. 
Morgan-Jinks self-efficacy scale has thirty items and three subscales: talent, effort and context. This instrument was validated through field 

testing and item analysis. The resulted in the 30-item scale with an overall reliability coefficient of 0.82; the subscale alphas were 0.78 for talent; 
0.70 for context, and 0.66 for effort. The experimental group received cognitive-behavioural of Mindfulness-Based Cognitive Behavioral training 

in 8 sessions of 2 hours. The control group did not receive any specialized training. The groups tested before and immediately after the 

intervention and at the follow-up period of 3 months. Repeated measures of variance analyzed the collected data. All analyses were done in 
SPSS. 

Results: Data analysis showed that Mindfulness-Based Cognitive Behavioral training for mothers has no significant effect on the Self-Efficacy 
of their children with specific learning disabilities in the experimental group. Also, there was no significant difference among, pretest, posttest 

and follow up scores of Self-efficacy subscales (talent, context and effort) in the control group and the experimental group. 

Conclusion: As a part of the treatment for students with specific learning Disabilities, mindfulness should be used with caution. 

Keywords: Mindfulness, Learning Disability, Self-Efficacy. 
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1 

  .۳1:(۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۸ خردادماه برخط انتشار 

 

 با فرزندان خودکارآمدی بر مادران به آگاهیذهن بریمبتنی رفتاری شناخت آمورشی اثربخش
 خاص یادگیری هایناتوانی

 ۳مجد یریام یمجتب ،۲تجلی پریسا، *1لشگری باشعور مریم

 سندگانینو حاتیتوض

 ، تهران، ایران؛مرکزی تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه، تثناییسا کودکان آموزش و سیشناروان دکتری دانشجوی .1
 ، تهران، ایران؛مرکزی تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه، سیشناروان و تربیتی علوم دانشکده دانشگاه استادیار .۲
  ن.، زنجان، ایراابهر واحد یاسالم آزاد دانشگاه، سیشناروان گروه دانشیار. ۳
 P_tajalli@yahoo.com: نویسندۀ مسئول رایانامٔه*
 

 1۳۹۸اردیبهشت۲ تاریخ پذیرش:؛  1۳۹۷بهمن۲۹ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 انجام تهران شهر در هاآن خاص یریادگی یناتوان فرزندان یخودکارآمد بر مادران به یآگاهذهن بریمبتن یرفتار یشناخت آموزش یاثربخش نییتع باهدف حاضر پژوهشهدف: 
 .شد

 1۲ تا ۸ آموران دانش و مادران تمام را پژوهش نیا یآمار جامعٔه. بود گواه گروه با یریگیپ و آزمونپس-آزمونشیپ یهاطرح نوع از و یشیآزمامهین پژوهش روش بررسی:روش
 ؤهیشبه و شدند انتخاب هدف بریمبتن یریگنمونه ؤهیشبه( کودک ۲۸ و مادر ۲۸) نفر ۵۶ هاآن نیب از که دادندیم لیتشک تهران شهر در خاص یریادگی یناتوان یدارا سالٔه

 مرحلٔه در و مداخله از بعد و قبل که بود( 1۹۹۹) نکزیج-مورگان آموزدانش یخودکارآمد پرسشنامٔه اطالعات، یگردآور ابزار. گرفتند قرار گواه و شیآزما گروه دو در یتصادف
 گروه. گرفتند قرار یآگاهذهن بر یمبتن یرفتار یشناخت درمان تحت دوساعته جلسٔه ۸ در شیآزما گروه یهایآزمودن. شد اجرا شیآزما و گواه گروه دو هر یبررو ماههسه یریگیپ

 لیتحل آزمون از استفاده با یاستنباط سطح در و اریمعانحراف و نیانگیم از استفاده با یفیتوص سطح در هاداده لیوتحلهیتجز. نکرد افتیدر یاژهیو یدرمان آموزش گونهچیه گواه
 .شد انجام مکرر یریگاندازه با انسیوار

 .نداشت یمعنادار ریتأث شیآزما گروه در هاآن فرزندان یخودکارآمد بر مادران به یآگاهذهن بریمبتن یرفتار یشناخت درمان که داد نشان جینتاها: یافته

 .رود کار به اطیبااحت دیبا خاص یریادگی یناتوان با کودکان درمان از یبخش عنوانبه مادران به یآگاهذهن بر یمبتن یرفتار یشناخت آموزش گیری:نتیجه
 .یآگاهذهن ،یخودکارآمد خاص، یریادگی یناتوانها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 که اس  ت یرفتار یش  ناخت یهادرمان س  وم موج از یبخش   یآگاهذهن
 در م  ارانیب و نیمراجع ب  ه کم  ک یبرا آن بریمبتن م  داخالت ارائ  ٔه

شک مختلف یهاطهیح سروان و یپز شمگ شیافزا یشنا شته یریچ  دا
 لحظٔه تجربٔه به ،یآگاه با و آش  کارا حض  ور ندیفرا یآگاهذهن. اس  ت

 بر غلبه یبرا یآگاهذهن یهاکیتکن(. 1) اس   ت فرد در حاض   ر حال
 واس    طٔهبه که( یس    اختگ یمفهوم جهان موض    وعات) ییهافیتحر

 یآن تجربٔه از یترروش   ن یآگاه ارائٔه و ش   ودیم جادیا یذهن یروندها
 یریادگی مس   تلزم یآگاهذهن آموزش اس   ت؛ ش   دهگرفته نظر در فرد

 گس  ترش توجه، یرو ش  دن متمرکز یبرا دیجد یرفتار یهایاس  تراتژ
 . است ندیناخوشا جاناتیه کاهش و قضاوت بدون و دیجد افکار

 ای نیگزیجا درمان عنوانبه یآگاهذهن کاربرد از یادیز یهاپژوهش
 ؛(۲-۵) کندیم تیحما مادران خص    وصبه و هاخانواده یبرا مکمل

ما  آن یرو یآگاهذهن یهاآموزش یاثربخش     که ییهاگروه از یکی ا
 و خاص یریادگی یناتوان با کودکان گروه اس   ت، ش   ده یبررس    کمتر

 اختالالت ش    امل خاص یریادگی یناتوان. هاس    تآن یهاخانواده
 بر یتوجهقابل طوربه کی هر که اس  ت یزاددرون یش  ناخت و یریادگی

. گذاردیم ریتأث عملکرد و یلیتحص     جینتا از یمحدود نس    بتاً دامنٔه
 طیش  را گرید با بیترک در اس  ت ممکن خاص یهایریادگی در یناتوان

 یهافرصت کمبود ،یرفتار اختالالت ،یهوش یناتوان مانند سازناتوان
 نیا از یناش    اول درجٔه در اما دهد، رخ یحس    اختالالت ای یریادگی

 (. ۶) ستندین طیشرا
کان کهیا یبرا خاص یریادگی یناتوان با کود ند ن ندگ یبرا بتوان  یز
 و یآموزش    تیحما و خدمات به ش   وند آماده یاجتماع و یلیتحص   
ماع کان از شیب یاجت ندین یعاد کود ند  با کودک کی داش    تن. ازم

 در یطورجدبه دیبا نیوالد که معناس    ت بدان خاص یریادگی یناتوان
ند مش    ارکت خود کودک آموزش  با کودکان مادران معموالً(. ۷) کن

 یلیتحص   امور به یدگیرس   و مراقبت مس  لول خاص یریادگی یناتوان
 س  طح شیافزا باعث ش  تریب زمان ص  رف و مراقبت نیا هس  تند؛ هاآن

 یریادگی یناتوان با کودکان یوقت حالنیباا(. ۸) ش    ودیم کودک رفاه
 یهمکار ابد،ییم شیافزا هاآن مش  کالت و کنندیم رش  د ژهیو خاص

 به کمک و انتظارات عالوهبه(. ۷) کندیم کاهش به ش    روع نیوالد
 با کودکان جهیدرنت(. ۹) ابدییم کاهش کودک قوت نقاط ییش   ناس   ا

 کنترل یباال س   طوح و کمتر مثبت تیحما خاص یریادگی یهایناتوان
 کنندیم احساس نیوالد طرف از یریادگی طیشرا در کمدست را( 1۰)

 کودک به را امیپ نیا رایز دارد؛ کودک یخودکارآمد بر یمنف ریتأث که
قل ندیم منت نا که ک ماد و ندارد ییتوا جام در او به یاعت کال ان  فیت
 . ستین یلیتحص

 رشد یزشیانگ - یشناخت یهایانجیم از یکی یلیتحص یخودکارآمد
 کی در تیموفق با تواندیم نکهیا دربارٔه فرد اعتقاد به که است یجانیه

 ش   ود موفق خاص یعلم هدف کی به دنیرس    ای یلیتحص    فیتکل
 یچگونگ در یمهم نقش تواندیم فرد یخودکارآمد(. 11) دارد اش  اره

 باش    د؛ داش    ته هاچالش با مقابله و فیوظا اهداف، به یابیدس    ت
کان لب خاص یریادگی یناتوان با کود مد یدارا اغ کارآ  نییپا یخود

 ،یلیتحص  یهاش کس ت و مش کل ادراک از اس اس اً که هس تند( 1۲)

 (. ۸) شودیم یناش
 یدس    تاوردها و هاییتوانا از آموزاندانش که یایبنددرجه و یابیارز

ندیم خود بٔه کن  بر تس    لط نیب یقو رابطٔه. دارد آموزش در یدیکل جن
 مردم(. 1۳) دارد وجود یریادگی دورٔه یط در یخودکارآمد و فیتکال

 ییابتدا منبع چهار از یخودکارآمد یباورها یابیارز یبرا را اطالعات
 ،(برنامه یواقع یاجرا) فعال تسلط اتیتجرب. الف: آورندیم دست به

هدٔه. ب  و یکالم متقاعدکردن. ج ،(اطاعت تجارب) گرانید مش     ا
 ب  ا آموراندانش. یع  اطف و کی  ولوژیزیف یه  اح  ال  ت. د ،یرکالمیغ

 یخودک  ارآم  د اطالع  ات من  ابع معرض در خ  اص یریادگی   ییتوان  ا
 اطالعات منبع نیتریاص  ل و نیاول نیوالد ؛(1۳) دارند قرار یمحدود

 یاتیتجرب مادران، خص  وصبه و نیوالد. هس  تند کودک یخودکارآمد
 کودکان یخودکارآمد توس    عٔه در یمتفاوت اثرات که دهندیم ارائه را

شد در فرزند و تعامل یهاوهیش و کودک و مادر روابط نقش. دارد  دیت
. اس ت ریانکارناپذ خاص یریادگی یهایناتوان با فرزندان یریپذبیآس 
 تعامل نحؤه وبیمع چرخٔه ش  کس  تن منظوربه مادران آموزش رو،نیازا

 از یکی ن،یوالد آموزش یهابرنامه. اس    ت یض    رور کودک با مادر
 نیا. اس  ت خاص یازهاین یدارا کودکان مش  کالت درمان یراهبردها

 یهاتالش کنند درک مادران که ش    وند یطراح یاگونهبه دیبا هابرنامه
 در یادیز ریتأث مناس   ب، مثبت اتیتجرب س   اختنفراهم یبرا ش   انیا

 در که اموزندیب دیبا مادران عالوهبه دارد؛ فرزندش    ان یتوانمندس    از
 در و کنند تیریمد را فرزندش    ان با تعامل چگونه خاص یهاتیموقع

 با ن،یبنابرا باشند؛ داشته یبهتر یهاانتخاب او یازهاین به ییگوپاسخ
 بر یآگاهذهن آموزش ریتأث مورد در یمحدود اطالعات نکهیا به توجه

 و یبررس   هدف با حاض  ر پژوهش دارد، وجود فرزندان یخودکارآمد
ش نییتع  مادران به یآگاهذهن بریمبتن یرفتار یشناخت آموزش یاثربخ
 تهران شهر در هاآن خاص یریادگی یناتوان با فرزندان یخودکارآمد بر

 .شد اجرا و نیتدو

 یبررس روش 2
ضر پژوهش در  آزمونپس-آزمونشیپ با یشیآزماشبه طرح کی از حا
ستفاده گواه گروه انتخاب با یریگیپ و  یآگاهذهن آموزش برنامٔه. شد ا

قل ریمتغ عنوانبه مادران به مد و مس    ت کارآ کان یخود  عنوانبه کود
 . شد گرفته نظر در وابسته یرهایمتغ

 یناتوان با ساله 1۲ تا ۸ آموزاندانش تمام را پژوهش نیا یآمار جامعٔه
 همراه به ۹۶-۹۷ یلیتحص    س   ال در تهران ش   هر در خاص یریادگی

 با کودکان ییش   ناس   ا طرح براس   اس که دادند لیتش   ک هاآن مادران
 ش   هر یریادگی مش   کالت مراکز به درمان جهت یریادگی مش   کالت

 بریمبتن صورت دو به پژوهش نیا یریگنمونه. بودند شده ارجاع تهران
 نفر ۵۶ پژوهش نیا کنندگانشرکت تعداد. شد انجام یتصادف و هدف

 شیآزما گروه دو در یتصادف صورتبه که بود( کودک ۲۸ و مادر ۲۸)
 همراه به آموزدانش 1۴) گواه و( هاآن مادران همراه به آموزدانش 1۴)

 پژوهش نیا در مادران ورود یارهایمع. ش   دند میتقس   ( هاآن مادران
 حداقل یلیتحص   مدرک داش  تن ،۲۵ از ش  تریب س  ن: از بودند عبارت

 سوابق نداشتن و یآگاهذهن جلسات در شرکت سابقٔه نداشتن پلم،ید
 و یج     سم بیآس به منجر حادثٔه ای یپزشکروان اختالالت ای یماریب

 ورود یارهایمع. مداخله شروع از قبل م     اهس     ه یط در دیشد یروح
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۳ 

 یریادگی اختالل صیتش    خ: از بودند عبارت پژوهش نیا در کودکان
 ش  هر یریادگی مش  کالت مرکز توس  ط یص  یتش  خ یهاآزمون براس  اس

 یآموزش یهافرصت از مناسب ٔهاستفاد سال، 1۲ تا ۸ نیب سن تهران،
 فقدان پرونده، یبررس براساس یحس صینقا به ابتال عدم مدرسه، در

ند همراه اختالالت عالشیب اختالل مان جه نقص و یف  ریس     ا ای تو
هایمع. یپزش    کروان اختالالت نا ورود یار نده، یبررس     یبرمب  پرو

 شرکت عدم. شد یابیارز کنندگانشرکت یدهخودگزارش و هامصاحبه
سات در  پژوهش نیا از خروج اریمع یابیارز ای یجبران شده،نییتع جل

 . بود
 اسیمق از یفرد مش    خص     ات فرم بر عالوه حاض    ر پژوهش در

. ش    د اس    تفاده( 1۹۹۹)  نکزیج و مورگان آموزدانش یخودکارآمد
 اسی  مق نکزیج-مورگ  ان آموزدانش یخودک  ارآم  د پرس    ش    ن  ام  ٔه

 استعداد،: اسیمقخرده ۳ و سؤال ۳۰ یدارا که است یدهخودگزارش
 اسیمق از اس تفاده با پرس ش نامه نیا یهاهیگو. اس ت بافت و کوش ش

 تا مخالف، کامالً: ش   امل یانهیچهارگز یهاپاس   خ ص   ورتبه کرتیل
 که اندش    دهیطراح موافق کامالً و موافق یحدود تا مخالف، یحدود

 ییایپا نکزیج-مورگان. اس    ت ۴ و ۳ ،۲ ،1 نمرات یدارا بیترت به
 و ۰٫۸۲ کل، یبرا کرونباخ یآلفا از اس    تفاده با را اجراش    ده آزمون

 ،۰٫۷۸ بیترتبه کوش  ش و بافت اس  تعداد، یهااسیمقخرده از کیهر

 و ییروا یمحس    ن و زادهمیکر(. 1۴) کردن  د گزارش ۰٫۷۰ و ۰٫۶۶
 کرونباخ یآلفا قیطر از را یلیتحص    یخودکارآمد پرس   ش   نامٔه ییایپا

 ۰٫۶۶ اس   تعداد یهااسیمقخرده یبرا و ۰٫۷۶ پرس   ش   نامه کل یبرا
 (. 1۵) کردند محاسبه ۰٫۶۵ تالش و ۰٫۶۰ بافت

حل پژوهش نیا یاجرا منظوربه له نیاول در: ش     د یط ریز مرا  مرح
مد اسیمقشیپ کارآ ندان یرو بر یخود ما گروه دو فرز  گواه و شیآز

لٔه در. دیگرد اجرا عد مرح ما گروه مادران ب مٔه در شیآز نا  آموزش بر
 مدت و یهفتگ صورتبه دوساعته جلسٔه ۸ یط که یآگاهذهن بریمبتن
 1 جدول در آن خالصٔه که کردند شرکت شدهتوافق یروزها در ماه دو

 جلس   ات در ش   دهانجام ناتیتمر رازیغبه مادران. اس   ت ش   ده آورده
 بهتر یاجرا منظوربه بودند؛ منزل در یناتیتمر یاجرا به موظف مداخله
 گونهچیه. گرفت قرار نیوالد اریاخت در برنامه یکتب ییراهنما مداخله
له مه ریدرگ زین کودکان. نگرفت ص    ورت گواه گروه در یامداخ نا  بر

 یخودکارآمد آزمونپس شیآزما و گواه ه گرو فرزندان از سپس. نبودند
 مداخله مدتیطوالن آثار سنجش منظوربه بعد، مرحلٔه در. آمد عمل به
. ش   دند آزمون مجدداً ماههس   ه یزمان فاص   لٔه با هایآزمودن( یریگیپ)

 مکرر یریگاندازه انسیوار لیتحل از اس    تفاده با هاداده لیوتحلهیتجز
.شد انجام SPSS افزارنرم در

 
 برنامه محتوای و هدف .1 جدول

 تمرین هدف جلسه

 هدایت( 1)
 خودکار

 کنندٔهفعال رویدادهای رابطٔه با آشنایی
 با آشنایی. احساس و رفتار، اختنش

 خودکار هدایت

 کوتاه تنفس بر تمرکز وی بدنی وارس آموزش
 آگاهیذهن با کشمش خوردن موزشآ

 با مقابله( ۲)
 موانع

 محصول هیجانات اینکه آشنایی و درک
 است موقعیت تفسیر

 عضالت از گروه 1۴ی برای آرامتن آموزشی، آرامتن نحؤه بایی آشنا
، هاشانه، نهیس، مکش، هاران، پا ساق پشت عضالت، بازو، ساعد شامل)

 ی(شانیپ و هاآرواره، هاچشم، لب، گردن
 قضاوت بدون و مهربانی با همراه نگرش تمرین

 آگاهیذهن( ۳)
 بدنی و تنفسی

و  حرکت حین در آگاهیذهن با آشنایی
گاهی  به توجه و منفی جاناتیه از آ

 هاآن

 آگاهانهذهن حرکت
 عضالت از گروه ششی برای آرامتن آموزش، بدن وارسی مراقبٔه

 حال زمان احساسات و تصاویر خلق افکار تجربیات کشف

 در ماندن( ۴)
 حال زمان

 آشناییو  حال زمان در ماندن با آشنایی
 احساس و فکر به واکنش چگونگی با

 شنیدن و دنید نیتمر
 حاضر لحظٔه درک و تجربه
 نشسته مراقبٔه با نیتمر

 مجوز( ۵)
 حضور

 باتجربه جدید رابطٔه ایجاد با آشنایی
 بدن بر آن اثرات بررسی و تمرینی بازنگر

 ایدقیقهسه تنفسی فضا تمرین
 حقایق افکار( ۶)

 نیستند

 صورتبه افکار دید ٔهنحو آشنایی
 دوره پایان برای آمادگیو  متفاوت

 یی(چشایی، شنوایکی )زیف هایحسی جستجو و بدن شیپو فن آموزش
 جایگزین هایدیدگاه و افکار خلق مشاهده نیتمر

 از مراقبت( ۷)
 خود

 خود از مراقبت هایهرا نیبهتر با آشنایی
 بازگشت هاینشانه وو 

 جایگزین هایدیدگاه و خلق و تیفعال نیب ارتباط مشاهدٔه نیتمر
 و( سلطه و لذت حس ایجاد) بخشانرژی هایفعالیت فهرست تهیٔه

 کنندهخسته
 هاآموخته( ۸)

 آینده برای
 استفاده با آشناییو  برنامه کلی بازنگر

 آینده برای هاآموخته از مؤثر
 بدن وارسی مراقبٔه

 پایانی مراقبٔه
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۴ 

 هایافته ۳
 آزمایش گروه در خاص یادگیری ناتوانی با انآموزدانش سنی میانگین

 انآموزدانش همچنین .بود ماه ۸ و سال۹ گواه گروه در و ماه ۴ و سال ۹
 نیز (نفر ۶) گواه و (نفر ۵) آزمایش گروه هردو در سوم تحصیلی پایٔه

 و (نفر ۹) گواه گروه دو در پسر فرزندان .بودند نیفراوا بیشترین دارای
 دخترها و دادند اختصاص خود به فراوانی بیشترین (نفر 1۰) آزمایش

 مادران سنی میانگین .بودند نفر ۴ آزمایش گروه در و نفر ۵ گواه گروه در
 ۴ و سال ۴۰ آزمایش گروه در خاص یادگیری ناتوانی با انآموزدانش

 نفر 1۰) فرزند دو دارای مادران .بود ماه ۸ و سال ۳۷ گواه گروه و ماه
 گواه گروه در نفر ۹) دارخانه و (آزمایش گروه در نفر ۶ و گواه گروه در
 .داشتند گروه دو هر در را فراوانی نیشتریب (آزمایش گروه در نفر 1۰ و

 و (نفر ۵) آزمایش گروه در وانیافر کمترین تحصیالت وضعیت ازنظر
 در فراوانی بیشترین و بود پلمیدفوق تحصیلی مقطع رد (نفر ۵) گواه
 لیسانس آزمایش گروه در و (نفر ۵) لیسانسفوق مقطع در گواه گروه

  .بود (نفر ۶)
 پژوهش طرح به توجه با پژوهش یهاداده لیوتحلهیتجز برای

 مکرر هایگیریاندازه از پیگیری و گواه گروه با آزمونپس-آزمونپیش
  .شد استفاده

 به آگاهیذهن برمبتنی رفتاری شناختی آموزش تأثیر بررسی منظوربه
 جینتا ،خاص ادگیریی ناتوانی با کودکان خودکارآمدی بر مادران

 شد یبررس ،گواه و شیآزما هایگروه پیگیری و آزمونپس و آزمونپیش
 آورده ۲ جدول در هک دیگرد استخراج رهایمتغ به مربوط هایآماره و

 انحراف و میانگین شامل توصیفی اطالعات ۲ دولج .است شده
 در و گروه دودر  کوشش و بافت استعداد یرهایمتغ برای را استاندارد

 واریانس لیتحل آزمون نتایج همچنین دهد.نشان می ارزیابی مرحلٔه سه
.ارائه شده است مکرر یریگاندازه با

 با واریانس لیتحل آزمون نتیجٔه همراه به یریگیپ، آزمونپس، آزمونشیپ مراحل در فرزندان یخودکارآمد ریمتغ یفیتوص مشخصات .۲ جدول
 مکرر یریگاندازه

 گروه ریمتغ
 آزمون نتیجه پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
 انحراف
 معیار

 میانگین
 انحراف

 معیار
 میانگین

 انحراف
 معیار

 f مقدار
 مقدار

p 
 مجذور

 اتا

 استعداد
 ۳٫۳۸۴ ۳۹٫۲۹ ۳٫۳۸۴ ۴۰٫۲۹ ۳٫۷1۸ ۳۶٫۸۶ گواه

۰٫۳1۳ ۰٫۷۳۲ ۰٫۰1۲ 
 ۴٫۶۲۷ ۳۹٫۷۹ ۴٫1۳۲ ۴۰٫۰۰ ۴٫۰۸۴ ۳۷٫۷1 آزمایش

 بافت
 ۶٫۳۶۷ ۴۰٫۰۷ ۵٫۶۷۲ ۳۹٫۶۴ ۳٫۸۶۷ ۳۸٫۲1 گواه

۰٫۴۷۸ ۰٫۶۲۳ ۰٫۰1۸ 
 ۴٫۷1۸ ۴۰٫۵۷ ۴٫1۲۷ ۴1٫۵۷ ۶٫۹1۴ ۳۷٫۵۷ آزمایش

 کوشش
 1٫۵۶۲ 11٫1۴ 1٫۶۹۷ 1۲٫۵۷ 1٫۶۸۴ 11٫۲۹ گواه

1٫۶۷۴ ۰٫1۹۸ ۰٫۰۶۰ 
 ۰٫۹۴۹ 11٫۸۶ 1٫۵۹۸ 1۲٫۶۴ ۲٫۰۲۳ 1۰٫۶۴ آزمایش

 کل نمره
 یخودکارآمد

 ۷٫۴1۸ ۹۰٫۲۹ ۹٫۴۰۷ ۹1٫۲۹ ۸٫۷1۰ ۸۵٫۵۰ گواه
۰٫۳۳۵ ۰٫۷1۷ ۰٫۰1۳ 

 ۷٫۴۶۹ ۹۲٫۳۶ ۹٫1۴۶ ۹۲٫۴۳ ۷٫۲1۶ ۸۶٫۷1 آزمایش

 
 با واریانس آنالیز جٔهینت و شودیم مشاهده ۲ جدول در که طورهمان
 میانگین ،آزمونپیش اثر حذف از بعد ،دهدیم نشان مکرر یریگاندازه

 از آن یهااسیمقخرده همٔه و (کل) یخودکارآمد نمرات راتییتغ
 و آزمونپس ،آزمونشیپ مرحلٔه بین و است اندک یپیگیر تا آزمونپیش

 یرفتار یشناخت درمان بنابراین ؛ندارد وجودی معنادار تفاوتی پیگیر

 گروه در هاآن فرزندان خودکارآمدی بر مادران به آگاهیذهن برینمبت
  ندارد. یمعنادار ریتأث آزمایش

 کیتفک به نمرات این میانگین راتییتغ روند ۳ تا1 نمودارهای در
.است شدهگذاشته نمایش به یخودکارآمد یهااسیمقخرده

 وهگر دو تفکیک به زمان طول در استعداد تغییرات. 1 نمودار
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۵ 

  گروه دو تفکیک به زمان طول در بافت تغییرات. ۲ نمودار
 

 گروه دو تفکیک به زمان طول در کوشش تغییرات. ۳ نمودار
 

 ثبح 4
 یرفتار یش    ناخت آموزش یاثربخش     نییتع باهدف حاض    ر پژوهش

 یناتوان با آموزاندانش یخودکارآمد بر مادران به یآگاهذهن بریمبتن
. اس  ت دهیگرد نیتدو تهران ش  هر در ییابتدا دوم دورٔه خاص یریادگی

 آن از یحاک مکرر یهایریگاندازه براس   اس یبررس    از حاص   ل جینتا
ما گروه آزمونپس یهانمره اس     ت  با آموزاندانش گواه گروه و شیآز

فاوت گریکدی با خاص یریادگی یناتوان نادار ت  آموزش و ندارد یمع
 فرزندان یخودکارآمد بر مادران به یآگاهذهن بریمبتن یرفتار یشناخت

. اس  ت نبوده رگذاریتأث شیآزما گروه در هاآن خاص یریادگی یناتوان با
ص یخودکارآمد بر یآگاهذهن ریتأث ها،پژوهش از یادیز تعداد  یلیتح

 یبررس     را کودکان یخودکارآمد بر مادران به یآگاهذهن آموزش و
( 1۶) همکاران و زحمتکش پژوهش به توانیم انیم آن از که اندکرده

 یخودکارآمد شیافزا بر یآگاهذهن آموزش یاثربخش هاآن. کرد اشاره
ند یبررس     را دختر آموزاندانش یلیتحص     ند جهینت و کرد  که گرفت
 داش  ته معنادار و مثبت اثر یخودکارآمد بر یآگاهذهن مهارت آموزش
 ریتأث نییتع باهدف یلیاس    ماع و انیکاظم ،یاحیر عالوهبه. اس    ت
 را یپژوهش     فرزندان یخودکارآمد بر مادران به یآگاهذهن آموزش

 مش    اوران، به پژوهش نیا یهاافتهی اس    اس بر ؛(1۷) دادند انجام
 یآگاهذهن آموزش از که است شده شنهادیپ شناسانروان و گراندرمان

. شود استفاده یخودکارآمد سطح شیافزا یبرا کارآمد یروش عنوانبه
ند کان مادران یرو بر هاپژوهش نیا از کیچیه هرچ  یناتوان با کود

 با حاض   ر پژوهش جینتا. اس   ت نبوده هاآن فرزندان و خاص یریادگی
 یشناخت یرفتار آموزش که دهدیم نشان و نبوده همسو هاپژوهش نیا

گاهذهن بریمبتن کان مادران به یآ  خاص یریادگی یناتوان یدارا کود
ست ممکن شد؛ مؤثر هاآن کودکان یخودکارآمد بر ا  الزم ن،یبنابرا نبا
 یناتوان با کودکان درمان از یبخش عنوانبه مادران به آموزش نیا است

له. رود کار به اطیبااحت خاص یریادگی  با که ییهاپژوهش ازجم
 ریتأث یلیما اس     ت؛ یلیما پژوهشِ دارد یهمخوان حاض    ر پژوهش

. کرد یبررس    ش   دهدرک یخودکارآمد یرو بر را یآگاهذهن ناتیتمر
 ش   دهدرک یخودکارآمد بهبود در یآمار توجهقابل رییتغ چیه او جینتا
 برنامٔه دوم س    ال در حالنیباا نداد، نش    ان یدرمان مداخلٔه از پس را

 یلیما. شد داده نشان شدهدرک یخودکارآمد در بهبود ،یدرس یآموزش
 سطح کی با شدهدرک یخودکارآمد نیب یارتباط دیشا که است معتقد
قا و آموزش خاص هارت یارت گاهذهن ناتیتمر رازیغبه) هام ( یآ
 آموزش یاثربخش   زرگر و یبهبهان رانیا در(. 1۸) باش  د داش  ته وجود

ندپرور نهذهن یفرز ها گا نه بر را آ مد و ینیبال یهانش     ا کارآ  یخود
س توجهکم و فعالشیب کودکان شان هاآن پژوهش جینتا. کردند یبرر  ن

 یخودک  ارآم  د شیافزا بر آگ  اه  ان  هذهن یفرزن  دپرور آموزش ک  ه داد
 یلیتحص یخودکارآمد بر اما دارد؛ یدارمعنا ریتأث یاجتماع و یجانیه

 یاس    تک و یفیلط پژوهش جینتا عالوهبه(. 1۹) ندارد یدارمعنا ریتأث
 با مرتبط یخودکارآمد مش  کالت بر را مداخالت ریتأث عدم( ۲۰) آزاد

 نییتب در مذکور یهاپژوهش به توجه با. دهدیم نشان یریادگی اختالل
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۶ 

 بریمبتن یرفتار یش   ناخت آموزش گفت توانیم حاض   ر پژوهش جینتا
 موجود منابع کمبود در یرییتغ اس   ت نتوانس   ته مادران به یآگاهذهن

قادات  خاص یریادگی یناتوان با کودکان در مثبت یخودکارآمد اعت
 س    ونیم و هامپتون یحیتوض     مدل یبرمبنا نییتب نیا. دینما جادیا

 ص  ورت خاص یریادگی ییتوانا با آموزاندانش یخودکارآمد از( 1۳)
 یبانیپشت هیفرض نیا از هاآن مطالعٔه توسط شدهارائه مدل. است گرفته

ندیم مد نمرٔه که ک کارآ نا با آموزاندانش نییپا یخود  یریادگی ییتوا
نابع کمبود به اس     ت ممکن خاص قادات جادیا یبرا موجود م  اعت

 یمختلف یهاروش به مادران(. 1۳) باش   د مربوط مثبت یخودکارآمد
 اطالعات منابع نیتریاص    ل و کنندیم کمک کودکان یخودکارآمد به

 اطالعات منابع از یکی یکالم اقناع. هس    تند یخودکارآمد با مرتبط
 یقیتش   و بازخورد ش   کل به عموماً یکالم اقناع. اس   ت یخودکارآمد

 تحت یخودکارآمد اعتقادات. ش  ودیم دهید دلس  ردکردن ای میمس  تق
ماع یرکالمیغ و یکالم یهاامیپ ریتأث ندیگیم قرار یاجت  از فرد که ر

مد طوربه گرانید فاق ای یع فتیدر یات ندیم ا  هاامیپ نیا(. ۲1) ک
 کمک تیموفق به که شوند منجر یاضاف استقامت و تالش به تواندیم
 اس  ت یش  خص   یکارآمد و هامهارت مداوم توس  عٔه آن جٔهینت و کندیم
 یگروهدرون یاص    ل اثر) زمان اثر توجه با اگر یحت حالنیباا(. ۲1)

 در کودک یازهاین به پاس    خ یبرا مادر یهاروش در یراتییتغ( زمان
 مشاهدٔه که دهدیم نشان باشد جادشدهیا یخودکارآمد منابع با رابطه

. دارد ازی  ن زم  ان ب  ه یلیتحص     یخودک  ارآم  د در دارمعن  ا شیافزا
 یتریطوالن زمانمدت به یبانیپشت و آموزش به ازین مادران ن،یبراعالوه
 یبرا خود فرزندان مختلف یازهاین به ییگوپاس    خ به قادر تا دارند

 ب ه ازه ای ن م ادران. ب اش    ن د یخودک ارآم د مثب ت اعتق ادات ج ادیا
 ،یکالم اقناع) یاطالعات منابع ارائٔه با رابطه در مناس    ب یهاآموزش

مد...(  و یس     ازمدل کارآ ند یخود تار راتییتغ تا دار بت یرف  و مث
شته انهیگراواقع شند دا  بدهد نانهیبخوش ازحدشیب نظرات مادر اگر. با

 قادر اص  الً کودک که یکار یبرا یتوانیم حتماً تو هس  تم مطملن من)
 و ش   ود متقاعد کودک اگر ژهیوبه ندارد، یریتأث( س   تین آن انجام به

 مادر بخورد ش  کس  ت و آورد دس  ت به مثبت یاجهینت نتواند تیدرنها
 یخودک ارآم د اعتق  ادات و ده دیم دس     ت از را خود یرگ ذاریت أث

نا با آموزاندانش. ش    ودیم فیتض    ع آموزدانش  در ،یریادگی ییتوا

( ۲۲) هس    تند نیبخوش اریبس     خود، یخودکارآمد زانیم یابیارز
 تواندیم مادر تیتقو با نانهیبخوش اریبس     یخودکارآمد اعتقادات

 اس    ت هاآن ییتوانا از فراتر مراتببه که یفیوظا انجام به را کودک
 به یخودکارآمد اُفت که شود منجر ندیناخوشا عواقب به و کند قیتشو

 . باشد داشته دنبال
 اعتق  اد ک  ه اس      ت نیا ح  اض    ر پژوهش جینت  ا یبرا گرید نییتب

 س    طح ریتأث تحت تواندیم خاص تیموقع کی در فرد یخودکارآمد
لت. ردیگ قرار فرد یکیزیف یهاواکنش و اس    ترس  ،یعاطف یهاحا

 تجربه مدرس   ه در کودک که اس   ترس س   طوح و یکیزیف یهاواکنش
 تداخل مادر یآگاهذهن از حاص  ل مثبت اثرات با اس  ت ممکن کندیم

 . باشد داده کاهش را مداخله اثرات و کرده
 از بودند عبارت هاافتهی یس    ازنهیبه منظوربه پژوهش یهاتیمحدود

 یهایناتوان با ساله 1۲ تا ۸ کودکان و مادران یرو بر پژوهش: که نیا
 جامعه کلبه یدهمیتعم تیقابل لذا اس  ت؛ گرفته انجام خاص یریادگی

نٔه. ندارد را کش    ور خاص یریادگی یهایناتوان با افراد  پژوهش نمو
 شتریب پسران، نیب در یریادگی اختالالت شتریب وعیش به باتوجه حاضر،

 نده،یآ در که ش  ودیم ش  نهادیپ ن،یبنابرا اس  ت؛ ش  دهلیتش  ک پس  ران از
کل به دختران گروه یرو نوع نیا از ییهاپژوهش جام خاص ش      ان

 ریتأث درخص   وص یاس   هیمقا یهایبررس    ش   ودیم ش   نهادیپ. ردیپذ
 .ردیگ صورت یآموزش و یدرمان طیمح در ناتیتمر و آموزش

 گیرینتیجه ۵
 توانمی پژوهش این هایمحدودیت و هایافته به توجه با طورکلیبه

 مادران به آگاهیذهن بریمبتن یرفتار یشناخت آموزش که گرفت نتیجه
 باید یادگیری خاص هایناتوانی با کودکان درمان از بخشی عنوانبه

 .رفته شودگ کار به بااحتیاط
 

 تشکر و قدردانی 6
 و خاص یادگیری هایناتوانی با کودکان مادران تمامی از وسیلهبدین
 .شودمی تشکر یادگیری مشکالت مراکز مدیران
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