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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 20172018. 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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چکیده

هدف :پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنیبر ذهنآگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان ناتوانی یادگیری خاص آنها در شهر تهران انجام
شد.

روشبررسی :روش پژوهش نیمهآزمایشی و از نوع طرحهای پیشآزمون-پسآزمون و پیگیری با گروه گواه بود .جامعٔه آماری این پژوهش را تمام مادران و دانش آموران  ۸تا 1۲
سالٔه دارای ناتوانی یادگیری خاص در شهر تهران تشکیل میدادند که از بین آنها  ۵۶نفر ( ۲۸مادر و  ۲۸کودک) بهشیؤه نمونهگیری مبتنیبر هدف انتخاب شدند و بهشیؤه

تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامٔه خودکارآمدی دانشآموز مورگان-جینکز ( )1۹۹۹بود که قبل و بعد از مداخله و در مرحلٔه

پیگیری سهماهه برروی هر دو گروه گواه و آزمایش اجرا شد .آزمودنیهای گروه آزمایش در  ۸جلسٔه دوساعته تحت درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهنآگاهی قرار گرفتند .گروه

گواه هیچگونه آموزش درمانی ویژهای دریافت نکرد .تجزیهوتحلیل دادهها در سطح توصیفی با استفاده از میانگین و انحرافمعیار و در سطح استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر انجام شد.

یافتهها :نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری مبتنیبر ذهنآگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان آنها در گروه آزمایش تأثیر معناداری نداشت.
نتیجهگیری :آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر ذهنآگاهی به مادران بهعنوان بخشی از درمان کودکان با ناتوانی یادگیری خاص باید بااحتیاط به کار رود.

کلیدواژهها :ناتوانی یادگیری خاص ،خودکارآمدی ،ذهنآگاهی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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ناتوانیهای یادگیری خاص

۱

مقدمه

ناشی میشود (.)۸
ارزیابی و درجهبندیای که دانشآموزان از تواناییها و دس تاوردهای

ذهنآگاهی بخش ی از موج س وم درمانهای ش ناختی رفتاری اس ت که

خود میکنند جنبٔه کل یدی در آموزش دارد .رابطٔه قوی بین تس لط بر

ارائ ٔه م داخالت مبتنیبر آن برای کم ک ب ه مراجعین و بیم اران در

تکالیف و خودکارآمدی در طی دورٔه یادگیری وجود دارد ( .)1۳مردم

حیطههای مختلف پز شکی و روان شنا سی افزایش چ شمگیری دا شته

اطالعات را برای ارزیابی باورهای خودکارآمدی از چهار منبع ابتدایی

اس ت .ذهنآگاهی فرایند حض ور آش کارا و با آگاهی ،به تجربٔه لحظٔه
حال حاض ر در فرد اس ت ( .)1تکنیکهای ذهنآگاهی برای غلبه بر

ب .مش ا هدٔه دیگران (تجارب اطا عت) ،ج .متقا عدکردن کالمی و

تحریفهایی (موض وعات جهان مفهومی س اختگی) که بهواس طٔه

غیرکالمی ،د .ح ال ته ای فیزیولوژی ک و ع اطفی .دانشآموران ب ا

روندهای ذهنی ایجاد میش ود و ارائٔه آگاهی روش نتری از تجربٔه آنی

توان ایی ی ادگیری خ اص در معرض من ابع اطالع ات خودک ارآم دی

فرد در نظر گرفتهش ده اس ت؛ آموزش ذهنآگاهی مس تلزم یادگیری

محدودی قرار دارند ()1۳؛ والدین اولین و اص لیترین منبع اطالعات

اس تراتژیهای رفتاری جدید برای متمرکز ش دن روی توجه ،گس ترش

خودکارآمدی کودک هس تند .والدین و بهخص وص مادران ،تجربیاتی

افکار جدید و بدون قضاوت و کاهش هیجانات ناخوشایند است.

را ارائه میدهند که اثرات متفاوتی در توس عٔه خودکارآمدی کودکان

پژوهش های ز یادی از کاربرد ذهنآگاهی بهعنوان درمان جایگزین یا

دارد .نقش روابط مادر و کودک و شیوههای تعامل و فرزند در ت شدید

مکمل برای خانوادهها و بهخص وص مادران حمایت میکند ()۲-۵؛

آس یبپذیری فرزندان با ناتوانیهای یادگیری خاص انکارناپذیر اس ت.

اما یکی از گروه هایی که اثربخش ی آموزش های ذهنآگاهی روی آن

ازاینرو ،آموزش مادران بهمنظور ش کس تن چرخٔه معیوب نحؤه تعامل

کمتر بررس ی ش ده اس ت ،گروه کودکان با ناتوانی یادگیری خاص و

مادر با کودک ض روری اس ت .برنامه های آموزش والدین ،یکی از

خانواده های آن هاس ت .ناتوانی یادگیری خاص ش امل اختالالت

راهبردهای درمان مش کالت کودکان دارای نیازهای خاص اس ت .این

یادگیری و ش ناختی درونزادی اس ت که هر یک بهطور قابلتوجهی بر

برنامهها باید بهگونهای طراحی ش وند که مادران درک کنند تالشهای

دامنٔه نس بتاً محدودی از نتایج تحص یلی و عملکرد تأثیر میگذارد.

ایش ان برای فراهمس اختن تجربیات مثبت مناس ب ،تأثیر زیادی در

ناتوانی در یادگیریهای خاص ممکن اس ت در ترکیب با دیگر ش رایط

توانمندس ازی فرزندش ان دارد؛ بهعالوه مادران باید بیاموزند که در

ناتوان ساز مانند ناتوانی هوشی ،اختالالت رفتاری ،کمبود فر صتهای

موقعیتهای خاص چگونه تعامل با فرزندش ان را مدیریت کنند و در

یادگیری یا اختالالت حس ی رخ دهد ،اما در درجٔه اول ناش ی از این

پاسخگویی به نیازهای او انتخابهای بهتری داشته باشند؛ بنابراین ،با

شرایط نیستند (.)۶

توجه به اینکه اطالعات محدودی در مورد تأثیر آموزش ذهنآگاهی بر

کود کان با ناتوانی یادگیری خاص برای این که بتوان ند برای ز ندگی

خودکارآمدی فرزندان وجود دارد ،پژوهش حاض ر با هدف بررس ی و

تحص یلی و اجتماعی آماده ش وند به خدمات و حمایت آموزش ی و

تعیین اثربخ شی آموزش شناختی رفتاری مبتنیبر ذهنآگاهی به مادران

اجت ماعی بیش از کود کان عادی ن یازم ند ند .داش تن یک کودک با

بر خودکارآمدی فرزندان با ناتوانی یادگیری خاص آنها در شهر تهران

ناتوانی یادگیری خاص بدان معناس ت که والدین باید بهطورجدی در

تدوین و اجرا شد.

آموزش کودک خود مش ارکت کنند ( .)۷معموالً مادران کودکان با
ناتوانی یادگیری خاص مس لول مراقبت و رس یدگی به امور تحص یلی

2

آنها هس تند؛ این مراقبت و ص رف زمان بیش تر باعث افزایش س طح

روش بررسی

در پژوهش حا ضر از یک طرح شبهآزمای شی با پیشآزمون-پسآزمون

رفاه کودک میش ود ( .)۸بااینحال وقتی کودکان با ناتوانی یادگیری

و پیگیری با انتخاب گروه گواه ا ستفاده شد .برنامٔه آموزش ذهنآگاهی

خاص ویژه رش د میکنند و مش کالت آنها افزایش مییابد ،همکاری

به مادران بهعنوان متغیر مس ت قل و خود کارآ مدی کود کان بهعنوان

والدین ش روع به کاهش میکند ( .)۷بهعالوه انتظارات و کمک به

متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد.

ش ناس ایی نقاط قوت کودک کاهش مییابد ( .)۹درنتیجه کودکان با

جامعٔه آماری این پژوهش را تمام دانشآموزان  ۸تا  1۲ساله با ناتوانی

ناتوانیهای یادگیری خاص حمایت مثبت کمتر و س طوح باالی کنترل

یادگیری خاص در ش هر تهران در س ال تحص یلی  ۹۶-۹۷به همراه

( )1۰را دستکم در شرایط یادگیری از طرف والدین احساس میکنند

مادران آنها تش کیل دادند که براس اس طرح ش ناس ایی کودکان با

که تأثیر منفی بر خودکارآمدی کودک دارد؛ زیرا این پ یام را به کودک

مش کالت یادگیری جهت درمان به مراکز مش کالت یادگیری ش هر

منت قل میک ند که توا نایی ندارد و اعت مادی به او در ان جام ت کالیف

تهران ارجاع شده بودند .نمونهگیری این پژوهش به دو صورت مبتنیبر

تحصیلی نیست.

هدف و تصادفی انجام شد .تعداد شرکتکنندگان این پژوهش  ۵۶نفر

خودکارآمدی تحصیلی یکی از میانجیهای شناختی  -انگیزشی رشد

( ۲۸مادر و  ۲۸کودک) بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش

هیجانی است که به اعتقاد فرد دربارٔه اینکه میتواند با موفقیت در یک

( 1۴دانشآموز به همراه مادران آنها) و گواه ( 1۴دانشآموز به همراه

تکلیف تحص یلی یا رس یدن به یک هدف علمی خاص موفق ش ود

مادران آنها) تقس یم ش دند .معیارهای ورود مادران در این پژوهش

اش اره دارد ( .)11خودکارآمدی فرد میتواند نقش مهمی در چگونگی

عبارت بودند از :س ن بیش تر از  ،۲۵داش تن مدرک تحص یلی حداقل

دس تیابی به اهداف ،وظایف و مقابله با چالشها داش ته باش د؛

دیپلم ،نداشتن سابقٔه شرکت در جلسات ذهنآگاهی و نداشتن سوابق

کود کان با ناتوانی یادگیری خاص اغ لب دارای خود کارآ مدی پایین

بیماری یا اختالالت روانپزشکی یا حادثٔه منجر به آسیب ج

( )1۲هس تند که اس اس اً از ادراک مش کل و ش کس تهای تحص یلی،

سمی و

روحی شدید در طی س هم اه قبل از شروع مداخله .معیارهای ورود

۲
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به دست میآورند :الف .تجربیات تسلط فعال (اجرای واقعی برنامه)،

براس اس آزمونهای تش خیص ی توس ط مرکز مش کالت یادگیری ش هر

پایایی پرس ش نامٔه خودکارآمدی تحص یلی را از طریق آلفای کرونباخ

تهران ،سن بین  ۸تا  1۲سال ،استفادٔه مناسب از فرصتهای آموزشی

برای کل پرس ش نامه  ۰٫۷۶و برای خردهمقیاسهای اس تعداد ۰٫۶۶

در مدرسه ،عدم ابتال به نقایص حسی براساس بررسی پرونده ،فقدان

بافت  ۰٫۶۰و تالش  ۰٫۶۵محاسبه کردند (.)1۵

اختالالت همراه مان ند اختالل بیشف عالی و نقص تو جه یا س ایر

بهمنظور اجرای این پژوهش مرا حل زیر طی ش د :در اولین مرح له

اختالالت روانپزش کی .مع یار های ورود برمب نای بررس ی پرو نده،

پیشمق یاس خود کارآ مدی بر روی فرز ندان دو گروه آز مایش و گواه

مصاحبهها و خودگزارشدهی شرکتکنندگان ارزیابی شد .عدم شرکت

اجرا گرد ید .در مرح لٔه ب عد مادران گروه آز مایش در بر نا مٔه آموزش

در جل سات تعیین شده ،جبرانی یا ارزیابی معیار خروج از این پژوهش

مبتنیبر ذهنآگاهی که طی  ۸جلسٔه دوساعته بهصورت هفتگی و مدت

بود.

دو ماه در روزهای توافق شده شرکت کردند که خالصٔه آن در جدول 1

در پژوهش حاض ر عالوه بر فرم مش خص ات فردی از مق یاس

آورده ش ده اس ت .مادران بهغیراز تمرینات انجامش ده در جلس ات

خودکارآمدی دانشآموز مورگان و جینکز ( )1۹۹۹اس تفاده ش د.

مداخله موظف به اجرای تمریناتی در منزل بودند؛ بهمنظور اجرای بهتر

پرس ش ن ام ٔه خودک ارآم دی دانشآموز مورگ ان-جینکز مقی اس

مداخله راهنمایی کتبی برنامه در اخت یار والدین قرار گرفت .هیچگونه

خودگزارشدهی است که دارای  ۳۰سؤال و  ۳خردهمقیاس :استعداد،

مداخ لهای در گروه گواه ص ورت نگرفت .کودکان نیز درگیر برنامه

کوش ش و بافت اس ت .گویههای این پرس ش نامه با اس تفاده از مقیاس

نبودند .سپس از فرزندان گرو ه گواه و آزمایش پسآزمون خودکارآمدی

لیکرت بهص ورت پاس خهای چهارگزینهای ش امل :کامالً مخالف ،تا

به عمل آمد .در مرحلٔه بعد ،بهمنظور سنجش آثار طوالنیمدت مداخله

حدودی مخالف ،تا حدودی موافق و کامالً موافق طراحیش دهاند که

(پیگیری) آزمودنیها با فاص لٔه زمانی س هماهه مجدداً آزمون ش دند.

به ترت یب دارای نمرات  ۳ ،۲ ،1و  ۴اس ت .مورگان-جینکز پا یایی

تجزیهوتحلیل دادهها با اس تفاده از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر

آزمون اجراش ده را با اس تفاده از آلفای کرونباخ برای کل ۰٫۸۲ ،و

در نرمافزار  SPSSانجام شد.

هریک از خردهمقیاسهای اس تعداد ،بافت و کوش ش بهترتیب ،۰٫۷۸
جدول  .1هدف و محتوای برنامه
جلسه
( )1هدایت
خودکار

تمرین

هدف
آشنایی با رابطٔه رویدادهای فعالکنندٔه

آموزش وارسی بدنی و تمرکز بر تنفس کوتاه

شناخت ،رفتار و احساس .آشنایی با

آموزش خوردن کشمش با ذهنآگاهی

هدایت خودکار

آشنایی با نحؤه تنآرامی ،آموزش تنآرامی برای  1۴گروه از عضالت
( )۲مقابله با

درک و آشنایی اینکه هیجانات محصول

(شامل ساعد ،بازو ،عضالت پشت ساق پا ،رانها ،شکم ،سینه ،شانهها،

موانع

تفسیر موقعیت است

گردن ،لب ،چشمها ،آروارهها و پیشانی)
تمرین نگرش همراه با مهربانی و بدون قضاوت

( )۳ذهنآگاهی
تنفسی و بدنی

آشنایی با ذهنآگاهی در حین حرکت و

حرکت ذهنآگاهانه

آ گاهی از هیجانات منفی و توجه به

مراقبٔه وارسی بدن ،آموزش تنآرامی برای شش گروه از عضالت

آنها

کشف تجربیات افکار خلق تصاویر و احساسات زمان حال

( )۴ماندن در

آشنایی با ماندن در زمان حال و آشنایی

زمان حال

با چگونگی واکنش به فکر و احساس

( )۵مجوز
حضور

تمرین دیدن و شنیدن
تجربه و درک لحظٔه حاضر
تمرین با مراقبٔه نشسته
بازنگری تمرین و بررسی اثرات آن بر بدن

آشنایی با ایجاد رابطٔه جدید باتجربه

تمرین فضای تنفس سهدقیقهای

( )۶افکار حقایق

آشنایی نحؤه دید افکار بهصورت

آموزش فن پویش بدن و جستجوی حسهای فیزیکی (شنوایی ،چشایی)

نیستند

متفاوت و آمادگی برای پایان دوره

تمرین مشاهده خلق افکار و دیدگاههای جایگزین

( )۷مراقبت از

آشنایی با بهترین راههای مراقبت از خود

خود

و و نشانههای بازگشت

( )۸آموختهها

بازنگری کل برنامه و آشنایی با استفاده

مراقبٔه وارسی بدن

برای آینده

مؤثر از آموختهها برای آینده

مراقبٔه پایانی

تمرین مشاهدٔه ارتباط بین فعالیت و خلق و دیدگاههای جایگزین
تهیٔه فهرست فعالیتهای انرژیبخش (ایجاد حس لذت و سلطه) و
خستهکننده

۳
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کودکان در این پژوهش عبارت بودند از :تش خیص اختالل یادگیری

 ۰٫۶۶و  ۰٫۷۰گزارش کردن د ( .)1۴کریمزاده و محس نی روایی و

۳

یافتهها
( ۶نفر) بود.

میانگین سنی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری خاص در گروه آزمایش
پایٔه تحصیلی سوم در هردو گروه آزمایش ( ۵نفر) و گواه ( ۶نفر) نیز

پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و پیگیری از اندازهگیریهای مکرر

دارای بیشترین فراوانی بودند .فرزندان پسر در دو گروه گواه ( ۹نفر) و

استفاده شد.

آزمایش ( 1۰نفر) بیشترین فراوانی به خود اختصاص دادند و دخترها

بهمنظور بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری مبتنیبر ذهنآگاهی به

در گروه گواه  ۵نفر و در گروه آزمایش  ۴نفر بودند .میانگین سنی مادران

مادران بر خودکارآمدی کودکان با ناتوانی یادگیری خاص ،نتایج

دانشآموزان با ناتوانی یادگیری خاص در گروه آزمایش  ۴۰سال و ۴

پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری گروههای آزمایش و گواه ،بررسی شد

ماه و گروه گواه  ۳۷سال و  ۸ماه بود .مادران دارای دو فرزند ( 1۰نفر

و آمارههای مربوط به متغیرها استخراج گردید که در جدول  ۲آورده

در گروه گواه و  ۶نفر در گروه آزمایش) و خانهدار ( ۹نفر در گروه گواه

شده است .جدول  ۲اطالعات توصیفی شامل میانگین و انحراف

و  1۰نفر در گروه آزمایش) بیشترین فراوانی را در هر دو گروه داشتند.

استاندارد را برای متغیرهای استعداد بافت و کوشش در دو گروه و در

ازنظر وضعیت تحصیالت کمترین فراوانی در گروه آزمایش ( ۵نفر) و

سه مرحلٔه ارزیابی نشان میدهد .همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس

گواه ( ۵نفر) در مقطع تحصیلی فوقدیپلم بود و بیشترین فراوانی در

با اندازهگیری مکرر ارائه شده است.

گروه گواه در مقطع فوقلیسانس ( ۵نفر) و در گروه آزمایش لیسانس
جدول  .۲مشخصات توصیفی متغیر خودکارآمدی فرزندان در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری به همراه نتیجٔه آزمون تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر
پیشآزمون
متغیر

گروه

میانگین

انحراف
معیار

پسآزمون
میانگین

پیگیری

انحراف
معیار

میانگین

نتیجه آزمون

انحراف
معیار

گواه

۳۶٫۸۶

۳٫۷1۸

۴۰٫۲۹

۳٫۳۸۴

۳۹٫۲۹

۳٫۳۸۴

آزمایش

۳۷٫۷1

۴٫۰۸۴

۴۰٫۰۰

۴٫1۳۲

۳۹٫۷۹

۴٫۶۲۷

گواه

۳۸٫۲1

۳٫۸۶۷

۳۹٫۶۴

۵٫۶۷۲

۴۰٫۰۷

۶٫۳۶۷

آزمایش

۳۷٫۵۷

۶٫۹1۴

۴1٫۵۷

۴٫1۲۷

۴۰٫۵۷

۴٫۷1۸

گواه

11٫۲۹

1٫۶۸۴

1۲٫۵۷

1٫۶۹۷

11٫1۴

1٫۵۶۲

آزمایش

1۰٫۶۴

۲٫۰۲۳

1۲٫۶۴

1٫۵۹۸

11٫۸۶

۰٫۹۴۹

نمره کل

گواه

۸۵٫۵۰

۸٫۷1۰

۹1٫۲۹

۹٫۴۰۷

۹۰٫۲۹

۷٫۴1۸

خودکارآمدی

آزمایش

۸۶٫۷1

۷٫۲1۶

۹۲٫۴۳

۹٫1۴۶

۹۲٫۳۶

۷٫۴۶۹

استعداد
بافت
کوشش

مقدار f

مقدار

p

مجذور
اتا

۰٫۳1۳

۰٫۷۳۲

۰٫۰1۲

۰٫۴۷۸

۰٫۶۲۳

۰٫۰1۸

1٫۶۷۴

۰٫1۹۸

۰٫۰۶۰

۰٫۳۳۵

۰٫۷1۷

۰٫۰1۳

همانطور که در جدول  ۲مشاهده میشود و نتیجٔه آنالیز واریانس با

مبتنیبر ذهنآگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان آنها در گروه

اندازهگیری مکرر نشان میدهد ،بعد از حذف اثر پیشآزمون ،میانگین

آزمایش تأثیر معناداری ندارد.

تغییرات نمرات خودکارآمدی (کل) و همٔه خردهمقیاسهای آن از

در نمودارهای 1تا  ۳روند تغییرات میانگین این نمرات به تفکیک

پیشآزمون تا پیگیری اندک است و بین مرحلٔه پیشآزمون ،پسآزمون و

خردهمقیاسهای خودکارآمدی به نمایش گذاشتهشده است.

پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بنابراین درمان شناختی رفتاری

نمودار  .1تغییرات استعداد در طول زمان به تفکیک دو گروه

۴
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 ۹سال و  ۴ماه و در گروه گواه ۹سال و  ۸ماه بود .همچنین دانشآموزان

برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش با توجه به طرح پژوهش

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

4

یادگیری خاص و فرزندان آنها نبوده اس ت .نتایج پژوهش حاض ر با

بحث

این پژوهشها همسو نبوده و نشان میدهد که آموزش رفتاری شناختی

پژوهش حاض ر باهدف تعیین اثربخش ی آموزش ش ناختی رفتاری

مبتنیبر ذهنآ گاهی به مادران کود کان دارای ناتوانی یادگیری خاص

مبتنیبر ذهنآگاهی به مادران بر خودکارآمدی دانشآموزان با ناتوانی

ممکن ا ست بر خودکارآمدی کودکان آنها مؤثر نبا شد؛ بنابراین ،الزم

یادگیری خاص دورٔه دوم ابتدایی در ش هر تهران تدوین گردیده اس ت.

است این آموزش به مادران بهعنوان بخشی از درمان کودکان با ناتوانی

نتایج حاص ل از بررس ی براس اس اندازهگیریهای مکرر حاکی از آن

یادگیری خاص بااحت یاط به کار رود .ازجم له پژوهش هایی که با

اس ت نمره های پسآزمون گروه آز مایش و گروه گواه دانشآموزان با

پژوهش حاض ر همخوانی دارد پژوهشِ مایلی اس ت؛ مایلی تأثیر

ناتوانی یادگیری خاص با ی کدیگر ت فاوت مع ناداری ندارد و آموزش

تمرینات ذهنآگاهی را بر روی خودکارآمدی درکش ده بررس ی کرد.

شناختی رفتاری مبتنیبر ذهنآگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان

نتایج او هیچ تغییر قابلتوجه آماری در بهبود خودکارآمدی درکش ده

با ناتوانی یادگیری خاص آنها در گروه آزمایش تأثیرگذار نبوده اس ت.

را پس از مداخلٔه درمانی نش ان نداد ،بااینحال در س ال دوم برنامٔه

تعداد زیادی از پژوهشها ،تأثیر ذهنآگاهی بر خودکارآمدی تح صیلی

آموزشی درسی ،بهبود در خودکارآمدی درکشده نشان داده شد .مایلی

و آموزش ذهنآگاهی به مادران بر خودکارآمدی کودکان را بررس ی

معتقد است که شاید ارتباطی بین خودکارآمدی درکشده با یک سطح

کردهاند که از آن میان میتوان به پژوهش زحمتکش و همکاران ()1۶

خاص آموزش و ارت قای م هارت ها ( بهغیراز تمری نات ذهنآ گاهی)

اشاره کرد .آنها اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر افزایش خودکارآمدی

وجود داش ته باش د ( .)1۸در ایران بهبهانی و زرگر اثربخش ی آموزش

تحص یلی دانشآموزان دختر را بررس ی کرد ند و نتی جه گرفت ند که

فرز ندپروری ذهنآ گا ها نه را بر نش ا نه های بالینی و خود کارآ مدی

آموزش مهارت ذهنآگاهی بر خودکارآمدی اثر مثبت و معنادار داش ته

کودکان بیشفعال و کمتوجه برر سی کردند .نتایج پژوهش آنها ن شان

اس ت .بهعالوه ر یاحی ،کاظم یان و اس ماعیلی باهدف تعیین تأثیر

داد ک ه آموزش فرزن دپروری ذهنآگ اه ان ه بر افزایش خودک ارآم دی

آموزش ذهنآگاهی به مادران بر خودکارآمدی فرزندان پژوهش ی را

هیجانی و اجتماعی تأثیر معناداری دارد؛ اما بر خودکارآمدی تحصیلی

انجام دادند ()1۷؛ بر اس اس یافته های این پژوهش به مش اوران،

تأثیر معناداری ندارد ( .)1۹بهعالوه نتایج پژوهش لطیفی و اس تکی

درمانگران و روانشناسان پیشنهاد شده است که از آموزش ذهنآگاهی

آزاد ( )۲۰عدم تأثیر مداخالت را بر مش کالت خودکارآمدی مرتبط با

بهعنوان روشی کارآمد برای افزایش سطح خودکارآمدی استفاده شود.

اختالل یادگیری نشان میدهد .با توجه به پژوهشهای مذکور در تبیین

هرچ ند هیچ یک از این پژوهش ها بر روی مادران کود کان با ناتوانی

۵
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نمودار  .۲تغییرات بافت در طول زمان به تفکیک دو گروه

نتایج پژوهش حاض ر میتوان گفت آموزش ش ناختی رفتاری مبتنیبر

ارز یابی میزان خودکارآمدی خود ،بس یار خوشبین هس تند ()۲۲

ذهنآگاهی به مادران نتوانس ته اس ت تغییری در کمبود منابع موجود

اعتقادات خودکارآمدی بس یار خوشبی نانه با تقو یت مادر میتواند

اعتقادات خودکارآمدی مثبت در کودکان با ناتوانی یادگیری خاص

کودک را به انجام وظایفی که بهمراتب فراتر از توانایی آن ها اس ت

ای جاد نما ید .این تبیین برمبنای مدل توض یحی هامپتون و میس ون

تشویق کند و به عواقب ناخوشایند منجر شود که اُفت خودکارآمدی به

گرفته است .مدل ارائه شده توسط مطالعٔه آنها از این فرضیه پشتیبانی
میک ند که نمرٔه خود کارآ مدی پایین دانشآموزان با توا نایی یادگیری

خودکارآمدی فرد در یک موقعیت خاص میتواند تحت تأثیر س طح

خاص ممکن اس ت به کمبود م نابع موجود برای ای جاد اعت قادات

اس ترس و واکنش های فیزیکی فرد قرار گیرد .حا لت های عاطفی،

خودکارآمدی مثبت مربوط باش د ( .)1۳مادران به روشهای مختلفی

واکنشهای فیزیکی و س طوح اس ترس که کودک در مدرس ه تجربه

به خودکارآمدی کودکان کمک میکنند و اص لیترین منابع اطالعات

میکند ممکن اس ت با اثرات مثبت حاص ل از ذهنآگاهی مادر تداخل

مرتبط با خودکارآمدی هس تند .اقناع کالمی یکی از منابع اطالعات

کرده و اثرات مداخله را کاهش داده باشد.

خودکارآمدی اس ت .اقناع کالمی عموماً به ش کل بازخورد تش ویقی

محدودیتهای پژوهش بهمنظور بهینهس ازی یافتهها عبارت بودند از

مس تقیم یا دلس ردکردن دیده میش ود .اعتقادات خودکارآمدی تحت

این که :پژوهش بر روی مادران و کودکان  ۸تا  1۲ساله با ناتوانیهای

تأثیر پ یام های کالمی و غیرکالمی اجت ماعی قرار میگیر ند که فرد از

یادگیری خاص انجام گرفته اس ت؛ لذا قابلیت تعمیمدهی بهکل جامعه

دیگران بهطور ع مدی یا ات فاقی در یا فت میک ند ( .)۲1این پ یام ها

افراد با ناتوانی های یادگیری خاص کش ور را ندارد .نمو نٔه پژوهش

میتواند به تالش و استقامت اضافی منجر شوند که به موفقیت کمک

حاضر ،باتوجه به شیوع بیشتر اختالالت یادگیری در بین پسران ،بیشتر

میکند و نتیجٔه آن توس عٔه مداوم مهارتها و کارآمدی ش خص ی اس ت

از پس ران تش کیلش ده اس ت؛ بنابراین ،پیش نهاد میش ود که در آینده،

( .)۲1بااین حال حتی اگر با توجه اثر زمان (اثر اص لی درونگروهی

پژوهش هایی از این نوع روی گروه دختران به ش کل خاص ان جام

زمان) تغییراتی در روش های مادر برای پاس خ به ن یازهای کودک در

پذیرد .پیش نهاد میش ود بررس یهای مقایس های درخص وص تأثیر

رابطه با منابع خودکارآمدی ایجادشده باشد نشان میدهد که مشاهدٔه

آموزش و تمرینات در محیط درمانی و آموزشی صورت گیرد.

افزایش معن ادار در خودک ارآم دی تحص یلی ب ه زم ان نی از دارد.

۵

عالوهبراین ،مادران نیاز به آموزش و پشتیبانی به مدتزمان طوالنیتری

نتیجهگیری

بهطورکلی با توجه به یافتهها و محدودیتهای این پژوهش میتوان

دارند تا قادر به پاس خگویی به ن یازهای مختلف فرزندان خود برای

نتیجه گرفت که آموزش شناختی رفتاری مبتنیبر ذهنآگاهی به مادران

ایج اد اعتق ادات مثب ت خودک ارآم دی ب اش ن د .م ادران نی ازه ا ب ه

بهعنوان بخشی از درمان کودکان با ناتوانیهای خاص یادگیری باید

آموزش های مناس ب در رابطه با ارائٔه منابع اطالعاتی (اقناع کالمی،

بااحتیاط به کار گرفته شود.

مدلس ازی و  )...خود کارآ مدی دار ند تا تغییرات رف تاری مث بت و
واقعگرایانه دا شته با شند .اگر مادر نظرات بیشازحد خوشبینانه بدهد
(من مطملن هس تم تو حتماً میتوانی برای کاری که کودک اص الً قادر
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به انجام آن نیس ت) تأثیری ندارد ،بهویژه اگر کودک متقاعد ش ود و

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از تمامی مادران کودکان با ناتوانیهای یادگیری خاص و

درنهایت نتواند نتیجهای مثبت به دس ت آورد و ش کس ت بخورد مادر

مدیران مراکز مشکالت یادگیری تشکر میشود.

ت أثیرگ ذاری خود را از دس ت میده د و اعتق ادات خودک ارآم دی
دانشآموز تض عیف میش ود .دانشآموزان با توا نایی یادگیری ،در
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