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 چکیده

تنی بر طرحواره جیتندرا بر پردازش هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگوی آموزشی فراشناختی تئونگ و استراتژی مب

بود.روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش  ADHDهیجانی، و حواس پرتی دانش آموزان بر اختالل ریاضی با و بدون 

کلیه دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی در بود. جامعه آماری این پژوهش شامل  پس آزمون با گروه کنترل-آزمون

نفر نمونه انتخاب و به صورت  60بودند. به روش نمونه گیری دردسترس  97-98ره دوم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی دو

نفر( و دو گروه  ADHD ،15نفر(، )کودکان بدون اختالل  ADHD ،15اختالل)کودکان با تصادفی در و گروه کنترل و آزمایش

(، تشخیص 1994پژوهش شامل پرسشنامه عالئم مرضی کودکان اسپرافکین و گدو)نفر( قرار گرفتند. ابزار  15کنترل)هرکدام 

( بود. قبل از انجام مداخالت 1986(،و حواس پرتی تولوز پیرون)2007(، پردازش هیجانی باکر)1386حساب نارسایی فراهانی)

مبتنی بر طرحواره آموزش فراشناختی تئونگ و استراتژی  پیش آزمون برای هر چهار گروه اجرا شد، سپس جلسات

بعد از اتمام جلسات، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد و بعد از سه  ( برای گروه های آزمایش  اجرا گردید.2003جیتندرا)

 .ماه دوره پیگیری انجام شد.داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد

 نگ، طرحواره جیتندرا، پردازش هیجانی ،حواس پرتی، بیش فعال.الگوی فراشناختی تئو واژه های کلیدی:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

اختالل نارسایی توجه )بیش فعالی( به عنوان الگوی تکراری بیش فعالی، تکانشگری و بی توجهی توصیف شده است که غالباً 

(. 1396د)جناآبادی و قویدل حیدری،قبل از هفت سالگی شروع میشود و شدیدتر از آن است که قابل اسناد به رشد طبیعی باش

ویژگی های اصلی اختالل بیش فعالی، ناتوانی در مهار رفتار نارسایی توجه، ناتوانی یادگیری، پرخاشگری، مشکالت تحصیلی، بی 

(. میزان 1396حمیدی و محمدی، ؛Joy, Prathyusha 2019، Comai, Bertazzo ،2019قراری حرکتی و برانگیختگی است)،.

ن اختالل در کودکان پنج درصد و در بزرگساالن  دو نیم درصد  است. بر اساس مالک های تشخیصی راهنمای تشخیصی شیوع ای

سالگی معیارهای آن نوع خاص از  6( به تنهایی زمانی تشخیص داده میشود که قبل از DSM-5و آماری اختالل/های روانی)

)راهنمای تشخیصی ع دیگر این اختالل برای این مدت وجود نداشته باشدماه وجود داشته ولی معیارهای انوا 6اختالل برای مدت

این اختالل برای بسیاری از دانش آموزان مشکالت زیادی ایجاد می کند و بر عملکرد (. DSM-5،2013 و آماری اختالالت روانی

 ؛Lam ,2019ن تاثیر می گذارد).و زناشویی آناشناختی؛ اجتماعی، هیجانی و خانوادگی و سپس در بزرگسالی بر عملکرد شغلی 

Tyler and White and Thompson 2019،Nelson ,2018،اختالالت  (. یکی از مشکالتی که همراه کودکان بیش فعال است

(. مشکالت یادگیری نوعی ناتوانی مزمن است که رشد کارکردهای اساسی چندگانه شامل Gathercole ,2018یادگیری است).

(. Morsanyi 2019؛Torgesen ,2018وان شناختی و عصب روانشناختی را تحت تاثیر قرار میدهد).کارکردهای تحصیلی، ر

ممکن  و نوعی اختالل عصبی است که یک یا چند فرآیند روانی اصلی در یادگیری را تحت تاثیر قرار میدهدناتوانی یادگیری 

اندن، نوشتن، هجی کردن و یا محاسبات ریاضی بروز خواست خودش را در یک توانایی ناقص در شنیدن، اندیشیدن، حرف زدن، 

 (.Torgesen ,2018؛ 1396انصاری، و دهد)بیرامی موحدی

( نام گذاری شده ID، اختالل یادگیری خاص )DSM-Vیکی از انواع اختالالت یادگیری، اختالل در ریاضیات است که در 

برای قرار گرفتن در طبقه بندی در گسترة زندگی اشاره دارد.  است. اختالل ریاضی به دامنة وسیعی از نارسایی توانایی ریاضی

اختالل ریاضی باید عملکرد فرد در حساب به طور اساسی زیر سن، توانایی های هوش و تحصیلی مورد انتظار باشد و همچنین 

. میزان شیوع ناتوانی (Poletti ,2016این اختالل باید به طور جدی در پیشرفت تحصیلی و  زندگی روزمره مشکل ایجاد کند).

( که این میزان در Hale and Fiorello and Bertin and Sherman ,2003درصد تخمین زده شده است)،. 8تا 5ریاضی بین 

( دانش آموزان دچار ناتوانی ریاضی مشکالت اساسی 1380درصد براورد شده است)رمضانی، 5دانش آموزان ایرانی)تهران( حدود 

های کالمی و مهارتهای مربوط به آن، تشخیص اطالعات بدیهی در مسئله ها، استفاده از راهبردهای لهدرمواردی نظیر حل مسئ

(. یکی از مشکالتی Pedrotty ,2010خود تنظیمی و خود نظارتی در فرآیند انجام تکلیف و حفظ توجه تا پایان تکلیف دارند).

پرتی، کم توجهی و نقص انگیختگی است. حواس پرتی یک پدیده  که کودکان با اختالل ریاضی با آن مواجه هستند، عامل حواس

روانی است که عوارض متعددی به دنبال دارد. افت در عملکردهای حرفه ای و تحصیلی، افزایش احتمال بروز اختالالت روانی 

 (. Swanson and Wigal , 2008نظیر اضطراب و افسردگی، ناامیدی، احساس تنهایی و بی هدفی در زندگی می شود).

مثل)اشکال در کارکرد بینایی، فضایی، بصری، سازمان دهی، ارزیابی، پردازش جامع و مسائل  یبا توجه به پیچیدگی ومشکالت

عاطفی، اجتماعی( که وجود دارد وقت آن است که روان شناسان مدرسه و دیگر افراد مانند معلمان، درمانگران، گفتار و زبان، 

های اختالل های یادگیری اطالعاتی داشته باشند. این اطالعات برای ران در مورد همه زیر گروهمشاوران مدرسه وکاردرمانگ

ان در افزایش شانس موفقیت در مدرسه و زندگی بزرگسالی الزم آموزدانششناسایی، تشخیص، فهم و مداخله در زندگی این 

ین است که افراد نقاط قوت و ضعف متفاوتی دارند و آن که مطالعه اختالل های یادگیری درآموزش دارد ا یترین نقشاست. مهم

های ریزی و تدارک آموزش آنها در نظر گرفته شود آموزش باید انعطاف پذیر و منطبق بر ویژگیها باید در برنامهها و قدرتضعف

اده شده اند دانستن درصد کودکان مدرسه با ناتوانی یادگیری تشخیص د 10دانش آموزان باشد. با توجه به اینکه بیش از 

 ها، علل، ارزیابی و درمان ناتوانی یادگیری بسیار مهم است. ویژگی

 روش 



روه کنترل بود. جامعه آماری شامل گپس آزمون با -روش پژوهش به شکل کارآزمایی بالینی انتخاب شد و با طرح پیش آزمون

ش بودند. رو 97-98تدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی کلیه دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری ریاضی در دوره دوم اب

 ADHD ،15لنفر نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در و گروه کنترل و آزمایش)کودکان با اختال 60نمونه گیری در دسترس 

 نفر( قرار گرفتند. 15نفر( و دو گروه کنترل)هرکدام  ADHD ،15نفر(، )کودکان بدون اختالل 

 ابزار پژوهش

توسط  12تا  5کودکان  غربال اختالل های رفتاری و هیجانی در این پرسشنامه به منظور: CSI-4امه عالئم مرضی کودکانپرسشن

ات، اغلب و سوال است. نمره گذاری براساس مقیاس چهار درجه ای هرگز، بعضی اوق 97( طراحی شد. و دارای 1994اسپرافکین و گدو)

رسشنامه توسط ه فاری این پرسشنامه از روایی منطقی برخوردار بوده و روایی محتوای این پنسخ بیشتر اوقات ؛ درجه بندی می شود.

ی کرونباخ این (.آلفا1383گزارش شده است)محمداسماعیل، 88/0متخصصین مختلف روانشناسی مورد تائید قرار گرفته و ضریب پایایی آن 
 محاسبه شد. 81/0پرسشنامه در این پژوهش 

( با هدف تشخیص حساب نارسایی، برای تشخیص کودکان دارای 1386این آزمون توسط فراهانی): ارساییآزمون تشخیص حساب ن

خرده آزمون شمارش، هندسه، جمع و تفریق ، ضرب و تقسیم، کسر و اعشار، اندازه گیری  7اختالل ریاضی طراحی شد. این آزمون دارای 

1گی این آزمون را با آزمون ریاضی ایران کی متو حل مسأله می باشد. فراهانی جهت تعیین روایی، همبست -و آزمون هوش کودکان وکسلر 

2تجدید نظر شده آر( محاسبه نموده است. همبستگی خرده آزمو ن ها و نمره کل این آزمون با آزمون ریاضی ایران کی مت در -)ویسک

گزارش شده است. برای تعیین پایایی  79/0آر  -و همبستگی این آزمون با خرده آزمون حساب آزمون هوش ویسک 87/0و  89/0محدوده 

این آزمون از سه روش آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن)همسانی درونی( و بازآزمایی)ثبات( استفاده گردیده، ضرایب آلفای کرونباخ در خرده 

در بازآزمایی در   89/0کل  و در 71/0 -91/0، در روش دو نیمه کردن در محدوده 93/0و در کل  74/0 -92/0آزمون ها در محدوده 

 محاسبه شد. 89/0دراین پژوهش ضریب پایایی  (.1390به دست آمده است)نقل از عابدی و آقابابایی، 92/0و در کل  82/0 -92/0محدوده 

3مقیاس پردازش هیجانی: مقیاس پردازش هیجانی 4)باکر و همکاران ری آیتمی که برای اندازه گی 38( یک مقیاس خود گزارشی 2007، 

درجه ای)کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( درجه بندی می  5سبک های پردازش هیجانی استفاده میشود. نمره گذاری براساس مقیاس لیکرت 

مؤلفه)مزاحمت، سرکوب، فقدان آگاهی، عدم کنترل، جدایی، اجتناب ها، آشفتگی ها و عوامل بیرونی( است.  8شود. این مقیاس دارای 

گزارش شده است. به منظور تعیین ضریب اعتبار، این مقیاس با  79/0و  92/0ونباخ و بازآزمایی این مقیاس به ترتیب ضرایب آلفای کر

 محاسبه شد. 92/0تنظیم هیجان همبسته شد. ضریب پایایی بدست آمده در پژوهش حاضر برابر با 

5برای اندازه گیری حواس پرتی از آزمون تولوز پیرون: پیرون-آزمون تولوز ( استفاده شد. شیوه پاسخگویی 1387؛ به نقل از ایروانی،1986)

به این آزمون به این ترتیب است که آزمودنی باید دو یا سه مربع با عالمت یا دنباله ی خاص را که در باالی صفحه آزمون ارائه شده به 

اد پاسخ های درست شمارش می شود و هرچه سرعت در مدت سه دقیقه در صفحه پیش روی خود پیدا نماید. در پایان سه دقیقه، تعد

تعداد پاسخ های صحیح کمتر باشد، نشان از حواسپرتی آزمودنی است. روایی و پایایی این آزمون در مطالعه ی پیرون، رضایت بخش گزارش 

6شده است. برای نمونه روایی همزمان این آزمون با آزمون بوردن پایایی بدست آمده در  (. ضریب1387گزارش شده است)ایروانی،  74/0 
 محاسبه شد. 89/0پژوهش حاضر برابر با 

 نتایج

 میانگین و انحراف استاندارد پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی رابطه ای براساس گروه -1جدول

                                                             
1.Mathematical Test of Iran Kim Matt 
2.Wechsler Intelligence Scale for Children--Revised 
3.The Emotional Processing Scale 
4.Backer & et al 
5.Toulouse-Pieron Test 
6.Borden test 

 تعداد انحراف  استاندارد میانگین متغیرها گروه

 شگروه آزمای
 15 46/13 33/67 پیش آزمون پردازش هیجانی

 15 06/15 06/63 پس آزمون پردازش هیجانی



پس آزمون  ADHD پردازش هیجانی و حواس پرتی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی با و بدون دهد که نمراتنشان می-1نتایج جدول

 گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  تغییر کرده است.

 نتیجه آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس در پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی -2جدول 

 معناداری F 1df 2df منبع تغییرات

 060/0 56 3 126/4 پردازش هیجانی

 695/0 56 3 483/0 حواس پرتی

با هم تفاوت  آموزان داری اختالل یادگیری ریاضی پردازش هیجانی و حواس پرتی دانشمشاهده می شود -2نه که در جدولهمانگو

 و این پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل کواریانس رعایت شده است..معنا دار دارند
 

 پرتینتایج تحلیل کواریانس چند متغیری به منظور مقایسه پردازش هیجانی وحواس .3جدول

 و تفاوت میانگین سه گروه در پردازش هیجانی و حواس پرتی  معنادار است. .شود، تفاوت میانگینمالحظه می -3طور که در جدولهمان

دانش آموزان داری اختالل 

یادگیری ریاضی با 
ADHD 

 15 12/11 86/86 پیش آزمون تکانشوری

 15 28/6 93/82 پس آزمون تکانشوری

 15 42/3 80/11 پیش آزمونحواس پرتی 

 15 41/3 66/10 پس آزمونحواس پرتی 

 گروه کنترل

 15 70/5 06/74 ش آزمونپی پردازش هیجانی

 15 49/5 20/76 پس آزمون پردازش هیجانی

 15 81/3 73/10 پیش آزمونحواس پرتی 

 15 33/3 26/12 پس آزمونحواس پرتی 

دانش آموزان داری اختالل 

یادگیری ریاضی بدون 
ADHD 

 گروه آزمایش

 15 98/8 40/70 پیش آزمون پردازش هیجانی

 15 53/8 80/68 پس آزمون پردازش هیجانی

 15 64/7 66/93 پیش آزمون تکانشوری

 15 78/25 80/90 پس آزمون تکانشوری

 15 86/3 40/15 پیش آزمونحواس پرتی 

 15 97/2 00/13 پس آزمونحواس پرتی 

 گروه کنترل

 15 96/9 13/74 پیش آزمون پردازش هیجانی

 15 71/9 53/76 پس آزمون پردازش هیجانی

 15 84/8 06/70 پیش آزمون تکانشوری

 15 86/9 86/68 پس آزمون تکانشوری

 15 09/3 46/11 پیش آزمونحواس پرتی 

 15 35/3 86/13 پس آزمونحواس پرتی 

 توان آزمون مجذور اتا داریمعنا F وراتذین مجگمیان Df مجموع مجذورات متغیرها منبع تغییرات

 پیش آزمون

 00/1 513/0 000/0 749/55 981/2721 1 981/2721 پردازش هیجانی

 00/1 530/0 000/0 806/59 325/405 1 325/405 حواس پرتی

 گروه

 054/0 001/0 973/0 028/0 353/1 2 705/2 پردازش هیجانی

 00/1 514/0 000/0 990/27 106/1539 2 213/3078 تکانشوری

 250/0 043/0 312/0 191/1 073/8 2 146/16 حواس پرتی

 خطا

     826/48 53 773/2587 پردازش هیجانی

    

     777/6 53 196/359 حواس پرتی



 (: نتیجه آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس در پردازش هیجانی-5جدول)
 معناداری F 1df 2df منبع تغییرات

 094/0 28 1 462/4 پردازش هیجانی

با هم تفاوت  ADHDبدون  دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضیی مشاهده می شود پردازش هیجان -5همانگونه که در جدول

 و این پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل کواریانس رعایت شده است. .معنا دار دارند

 

 (: نتایج تحلیل کواریانس به منظور مقایسه پردازش هیجانی -6جدول)

 توان آزمون مجذور اتا اریدمعنا F وراتذین مجگمیان Df مجموع مجذورات منبع تغییرات

 927/0 318/0 001/0 575/12 905/778 1 905/778 پیش آزمون

 170/0 038/0 310/0 070/1 274/66 1 274/66 گروه

     942/61 27 428/1672 خطا
 

یادگیری ریاضی شود، تفاوت میانگین دو گروه در پردازش هیجانی دانش آموزان دارای اختالل مالحظه می -6طور که در جدولهمان

 معنادار است. ADHDبدون 
 

 ( میانگین و انحراف استاندارد پردازش هیجانی براساس گروه-7جدول)

 تعداد انحراف  استاندارد میانگین متغیر گروه

 آزمایش
 15 46/13 33/67 پیش آزمونپردازش هیجانی 

 15 06/15 06/63 پس آزمونپردازش هیجانی 

 کنترل
 15 70/5 06/74 زمونپیش آپردازش هیجانی 

 15 49/5 20/76 پس آزمونپردازش هیجانی 

 

پس آزمون  ADHDدهد که نمرات پردازش هیجانی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی همراه با نشان می -7نتایج جدول

 گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  تغییر کرده است.
 هامنظور بررسی نرمال بودن نمرات داده(: نتایج آزمون شاپیرو ویلک  به -8جدول)

 معناداری Df آماره آزمون شاپیرو ویلک

 ADHDدانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی همراه با  پردازش هیجانی
 087/0 15 886/0 آزمایش

 330/0 15 936/0 کنترل
 

ض استفاده از آزمون تحلیل کواریانس رعایت شده های پردازش هیجانی نرمال است. و این پیش فردهد که دادهنشان می -8جدول

 است. 
 (: نتیجه آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس در پردازش هیجانی-9جدول)

 
و این پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل کواریانس رعایت .ت معنا دار دارندبا هم تفاوگروهها مشاهده می شود پردازش هیجانی  9همانگونه که در جدول

 شده است.

 (: نتایج تحلیل کواریانس به منظور مقایسه پردازش هیجانی -10جدول)

 توان آزمون مجذور اتا داریمعنا F وراتذین مجگمیان Df مجموع مجذورات منبع تغییرات

 00/1 652/0 000/0 626/50 279/1930 1 279/1930 پیش آزمون

 062/0 004/0 739/0 114/0 331/4 1 331/4 گروه

     128/38 27 455/1029 خطا
 

شود، تفاوت میانگین دو گروه در پردازش هیجانی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی مالحظه می -10طور که در جدولهمان

 معنادار است.  ADHDهمراه با 

 معناداری F 1df 2df منبع تغییرات

 062/0 28 1 231/7 پردازش هیجانی



 

 و انحراف استاندارد حواس پرتی براساس گروه(: میانگین -17جدول)

 تعداد انحراف  استاندارد میانگین متغیر گروه

دانش آموزان داری اختالل یادگیری ریاضی 

 ADHDبدون 

 15 86/3 40/15 پیش آزمونحواس پرتی 

 15 97/2 00/13 پس آزمونحواس پرتی 

 کنترل
 15 09/3 46/11 پیش آزمونحواس پرتی 

 15 35/3 86/13 س آزمونپحواس پرتی 

 

پس آزمون گروه آزمایش  ADHDان دارای اختالل یادگیری ریاضی بدون آموزدانشدهد که نمرات حواس پرتی نشان می -17نتایج جدول 

 نسبت به گروه کنترل  تغییر کرده است. 

 (: نتیجه آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس در حواس پرتی18جدول)
 

 

 

با هم تفاوت معنادار  ADHDحواس پرتی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی بدون مشاهده می شود  -18همانگونه که در جدول

 .و این پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل کواریانس رعایت شده است.دارند
 

 تحلیل کواریانس به منظور مقایسه حواس پرتی(: نتایج -19جدول)

 توان آزمون مجذور اتا داریمعنا F وراتذین مجگمیان Df مجموع مجذورات منبع تغییرات

 076/0 009/0 631/0 236/0 872/18 1 872/18 پیش آزمون

 00/1 603/0 000/0 938/40 337/3275 1 337/3275 گروه

     007/8 27 195/2160 خطا

حواس پرتی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی شود، تفاوت میانگین سه گروه در مالحظه می -19که در جدول طورهمان

همچنین ضریب اتا نشان می دهد که الگوی آموزشی فراشناختی تئونگ و استراتژی مبتنی بر طرحواره جیتندرا معنادار است. ADHDبدون

 میکند.از تغییراتحواس پرتی را تبیین  3/60%
 (: میانگین و انحراف استاندارد حواس پرتی براساس گروه20جدول)

 تعداد انحراف  استاندارد میانگین متغیر گروه

دانش آموزان داری اختالل یادگیری 
 ADHDریاضی با 

 15 42/3 80/11 پیش آزمونحواس پرتی 

 15 41/3 66/10 پس آزمونحواس پرتی 

 کنترل
 15 81/3 73/10 پیش آزمونحواس پرتی 

 15 33/3 26/12 پس آزمونحواس پرتی 

پس آزمون گروه  ADHDحواس پرتی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی همراه با دهد که نمرات نشان می -20نتایج جدول

آزمودنی در معرض آزمون  آزمایش نسبت به گروه کنترل  تغییر کرده است. به منظور بررسی معناداری این تفاوت و با توجه به اینکه هر

 قرار گرفته است، از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.حواس پرتی 

 (: نتیجه آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس در حواس پرتی-21جدول)

 معناداری F 1df 2df منبع تغییرات

 061/0 28 1 348/7 حواس پرتی

و این پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل .با هم تفاوت معنا دار دارنداس پرتی گروهها حومشاهده می شود  -21همانگونه که در جدول

 کواریانس رعایت شده است. باتوجه به تایید پیش فرض ها به منظور مقایسه دو گروه از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.

 تی(: نتایج تحلیل کواریانس به منظور مقایسه حواس پر-22جدول)

 توان آزمون مجذور اتا داریمعنا F وراتذین مجگمیان Df مجموع مجذورات منبع تغییرات

 00/1 751/0 000/0 304/81 024/240 1 024/240 پیش آزمون

 237/0 058/0 209/0 623/1 880/4 1 880/4 گروه

     952/2 27 709/79 خطا

 معناداری F 1df 2df راتمنبع تغیی

 584/0 28 1 307/0 حواس پرتی



دو گروه در حواس پرتی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری شود، تفاوت میانگین مالحظه می -22طور که در جدولهمان

 غیر معنادار است. ADHDریاضی با 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج بدست آمده نشان داد که الگوی آموزشی فراشناختی تئونگ و استراتژی مبتنی بر طرحواره جیتندرا بر پردازش هیجانی 

ت..همچنین نتایج نشان داد الگوی آموزشی فراشناختی تئونگ و استراتژی موثر بوده اس ADHDگروه اختالل ریاضی همراه با 

مبتنی بر طرحواره جیتندرا بر کاهش حواس پرتی موثر بوده است.بنابراین فرضیه اول تائید می شود. نتایج دست آمده با یافته 

ست. در تبیین این فرضیه می توان ( همسو ا2017(، روت و همکاران)1391(، نریمانی)1397های سرگلزایی، جناآبادی و عرب)

گفت، فرآیندهای فراشناختی نظیر پیش بینی سطح عملکرد در تکلیف خاص، طراحی اعمالی که منجر به هدف می شوند، 

بازنگری فعالیت های شناختی و ارزیابی راهبردهای به اکار گرفته شده از جمله فرآیندهای مهم در انجام اعمال ریاضی است و 

دانش آموزان در حل مسئله، باالبردن توانایی های خود نظم دهی و بازنگری و تاثیر بر باورهای او می توان از برای هدایت 

( 1996راهبردهای فراشناختی کمک گرفت البته اثرگذاری این نوع آموزشها مستلزم گذشت زمان است. براساس دیدگاه جیتندرا)

ارش میکند و او را به سمت عملیات حساب مناسب راهنمایی می کند. دانش آموز یادآوری می شود که اطالعات مهم را گز

ناتوانی در پردازش هیجانی یه به عبارتی وقتی اطالعات هیجانی نتوانند در فرآیندهای پردازش شناختی ادراک و ارزشیابی شوند، 

ف و شناخت های فرد را مختل می فرد از نظر عاطفی و شناختی دچار آشفتگی ودرماندگی می شود. این ناتوانی، سازمان عواط

سازد و در سرایط استرس زا فرد دچار ناکامی می شود، به عبارتی دانش آموزانی که دانش آموزانی که میتوانند رفتارهای نامناسب 

پایه خود را کنترل کنند و ازتوانایی تنظیم و تعدیل کردن هیجانات منفی برخوردارند. آموزش های فراشناختی می تواند در تمم 

های تحصیلی مفید واقع شد و منجر به بهبود توانایی های مربوط به ریاضی شود. آموزش های فراشناختی باتوجه به ماهیت 

آموزشی در باالبردن توانایی های دانش آموزان تاثیر زیادی دارد. اما این اموزش ها مستلزم گذشت زمان است. براساس نتایج 

د می شود، االگوی آموزشی فراشناختی تئونگ و استراتژی مبتنی بر طرحواره جیتندرا بر بدست آمده در پژوهش حاضر پیشنها

پردازش هیجانی تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان بر اختالل ریاضی پیشنهاد می شود از این روش به منظور کارآمدی 

زشی فراشناختی تئونگ و استراتژی مبتنی بر دانش آموزان دارای اختالل ریاضی استفاده شود. پیشنهاد می شود که الگوی آمو

طرحواره جیتندرا بر پردازش هیجانی تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان بر اختالل ریاضی بروی کودکان عادی و کودکان 

 دارای سایر ناتوانی یادگیری تحصیلی به منظور افزایش مهارت کارکردهای شناختی انجام گیرد.

آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی انجام شد و این گروه از دانش آموزان طبیعتاً از نظر روانی پژوهش حاضر بر روی دانش 

و عاطفی با سایر دانش آموزان، متفاوت هستند به همین دلیل از یک سو تعمیم دادن نتایج پژوهش به دانش آموزانی دارای این 

 های مختلف باید با رعایت جوانب امر صورت پذیرد.اختالل و از سوی دیگر تعمیم آن به دیگر افراد با فرهنگ 

 منابع
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Teong's metacognitive educational 

model and Jitendra's schema-based strategy on emotional processing and distraction of students with 

mathematical disorder with and without ADHD. . The statistical population of this study consisted of 
all students with maths learning disorder in Isfahan Secondary School in Isfahan 97-98. Sixty subjects 

were selected by convenience sampling method and were randomly divided into control and 

experimental groups (children with ADHD, 15), (children without ADHD, 15) and two control groups 
(15 each). Research instruments included Sprachkin & Gadou's Dysfunctional Symptoms 

Questionnaire (1994), Farahani Failure Accountability Diagnosis (2007), Baker's Emotional 

Processing (2007), and Peruvian Toulouse Pyrrhus (1986). Pre-test interventions were performed for 

all four groups, followed by Teong's metacognitive training sessions and Jitendra's (2003) schema-
based strategy sessions for the experimental groups. After the sessions, post-test was performed on 

both groups and after three months follow up. Data were analyzed by multivariate analysis of 

covariance. The results showed that Teong's metacognitive educational model and Jitendra's schema-
based strategy influenced the emotional processing and distraction of students with mathematical 

learning disorder with and without ADHD. Teong's meta-cognitive teaching model and Jitendra's 

schema-based strategy were effective on emotional processing in students with mathematical learning 
disorders with ADHD. Mathematical learning disorder was effective without ADHD. And this 

treatment can be used in clinics and training centers for learning disorders. 

  

Keywords: Teong Metacognitive Pattern, Jitendra Schema, Emotional Processing, Distraction, 
overactive. 

 
 

 


