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Abstract 

 Aim: Research aim was to determine the effectiveness of Emotion Regulation 

Training on improving social, emotional and educational adjustment and social 

quality of students with learning disabilities. Methods: Research method was 

quasi-experimental with control, experimental group and pretest, posttest, and 

a 2 months follow up. The statistical population consisted of 497 third to sixth 

grade female and male primary school students with a variety of learning 

disabilities who were referred to the Center for Learning Disabilities of Bushehr 

province’s Department of Education during the 2017-2018 school year. Of 

these, using convenience sampling and considering the requirements of the 

research project, 148 students were short-listed in the first stage, and of these, 

40 students were selected and assigned to an experimental group and a control 

group. The measurement tools were Singha and Sing Compatibility 

Questionnaire 1993 and Fellner, Lease & Philips Social Competence Scale 

1990. Questionnaires were administered to both groups in three phases. The 

experimental group went through eight ninety-minute sessions of Emotion 

Regulation Training, once a week using the method developed by Allen, 

McHugh and Barlow 2009. Data was analyzed using mixed variance analysis 

with repeated measures design. Results: Findings showed that Emotion 

Regulation Training has a significant effect on improving social adjustment (F= 

4.218, P= 0.025), educational adjustment (F= 5.802, P= 0.002), emotional 

adjustment (F= 5.472, P= 0.036), and social adequacy (F= 5.463, P= 0.015) of 

students with learning disabilities, and this effect remains unchanged in the 

two-month follow-up phase. Conclusion: Since Emotion Regulation Training 

helps improve the individuals’ interactions with peers and increases their 

awareness, acceptance and emotional expression, such training can be used as 

an effective intervention method to improve social, emotional and educational 

adjustment and social adequacy of students with various learning disabilities 

and also students with similar disabilities. 
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 اجتماعی کفایت و سازگاری بهبود بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشی

  یادگیری ناتوانی دچار آموزاندانش
 
 

 ۱کامران لیال و ۱فرد تیانمحک صادق ،*۱دهقانی یوسف

 ایران بوشهر، فارس، خلیج دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده شناسی،روان گروه .1

 
 

 

 دهیچک

 و هیجانی اجتماعی، سازگاری بهبود بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشی تعیین پژوهش هدف هدف:

 شی،آزمای شبه پژوهش روش روش: .بود یادگیری ناتوانی دچار آموزاندانش اجتماعی کفایت و تحصیلی

 دختر آموزاندانش کلیه آماری جامعه و ماهه دو پیگیری و آزمون پس ،آزمون پیش طرح و گواه گروه با

و  آموزش یادگیری اختالل مرکز یادگیری ناتوانی انواع دچار ابتدایی دوره ششم تا سوم پایه پسر و

 در گیرینمونه روش به هاآن میان از بود. 1321-24 تحصیلی سال در نفر 724 تعداد به بوشهر پرورش

 گروه در و انتخاب نفر 72 سپس و فهرست ؛داشتند را الزم هایویژگی که نفر 178 ابتدا دسترس

کفایت  مقیاس ،1223 گسین و هاسین سازگاری پرسشنامه پژوهش ابزار شدند. جایگزین گواه و آزمایش

 تنظیم آموزشی برنامه و گروه دو هر در مرحله سه در که بود 1222 فیلیپس و لیس و فلنر اجتماعی

 آزمایش گروه در هفته در باریک ساعته، 0/1 جلسه 8 طی که بود 2222 بارلو و هاگمک آلن، هیجان

 نشان یجنتا ها:یافته شد. تحلیل مکرر گیریاندازه با آمیخته واریانس تحلیل از استفاده با هادادهو  اجرا

 تحصیلی سازگاری (،F، 220/2 =P= 218/7) اجتماعی سازگاری بهبود بر هیجان تنظیم آموزش ؛داد

(822/0 =F، 222/2 =P،) هیجانی سازگاری (742/0 =F، 231/2 =P) 713/0) اجتماعی کفایت و =F، 

210/2 =P) ایدارپ ماهه دو پیگیری مرحله در تأثیر این و داشته اثر یادگیری ناتوانی دچار آموزاندانش 

 ایشافز ها،همسال با فرد تعامل ارتقاء سبب هیجان تنظیم آموزش که آنجا از گیری:نتیجه است. مانده

 بهبود برای مؤثری ایمداخله روش عنوانبه آن از توانمی شود؛می او هایهیجان ابراز و پذیرش آگاهی،

 و یادگیری ناتوانی انواع دچار آموزاندانش اجتماعی کفایت و تحصیلی و هیجانی اجتماعی، سازگاری

 .کرد استفاده مشابه هایناتوانی دچار نیز

 

 یادگیری ناتوانی اجتماعی، کفایت سازگاری، هیجان، تنظیم ها:کلیدواژه

 
  آموزش اثربخشی (.1328)کامران، لیال.  فرد، صادق.، و تیانمحک یوسف.،دهقانی،  استناد به این مقاله:

شناسی فصلنامه روان .یادگیری ناتوانی دچار آموزاندانش اجتماعی کفایت و سازگاری بهبود بر هیجان تنظیم
 .222-202(: 02پیاپی  2)13کاربردی، 
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 مقدمه

 از یکی بر هریک که شودمی استفاده هاییناتوانی توصیف برای 1یادگیری ناتوانی اصطالح

این  است. تأثیرگذار ریاضیات و نوشتن خواندن، مثل هنجارشده هایآزمون در افراد عملکردهای

 هایاختالل طبقه در روانی، هایاختالل آماری و تشخیصی راهنمای پنجم ویرایش درهای ناتوانی

 صیلیتح هایمهارت کسب در نارسایی و یادگیری ی درمشکالت شکل به و دارد قرار تحولی-عصبی

 هایناتوانی با ارتباطی مشکالت این شود.می آشکار تحصیلی اولیه هایسال در سن با متناسب

 نبیا و خواندن در ناتوانی شامل مشکالت ندارد. حرکتیو  عصبی یا تحولی هایاختالل و ذهنی

 این دچار آموزاندانش (.2213 آمریکا، پزشکیروان )انجمن است ریاضی محاسبات و نوشتاری

 ظیمتن درو  شوندمی موفق ؛رودمی انتظار هاآن هوشی سطح و سن از آنچه از کمتر بسیار هاناتوانی

 دچار کودکان در تحصیل ترک دارند. نقص توجه و حافظه شنیداری، و دیداری ادراک و اطالعات

 ماعیاجت و شغلی عملکرد در افراد ایناز این رو،  است دیگر کودکان از بیش یادگیری هایناتوانی

 (.2214 وانگ، و هو مو، ؛2214 گوردون، و گرگور مک )پرلماتر، نددار مشکل نیز خود

توان به می ؛شودمی مختل آموزاندانش در یادگیری هایناتوانی وجود دلیل به که یهایحوزه از   

 اب فرد سازگاری شامل اجتماعی سازگاری .اشاره کردها آن تحصیلی و هیجانی اجتماعی، سازگاری

 آید؛ دست به محیط یا و خود دادن تغییر با ؛است ممکن سازگاری این و است اجتماعی محیط

 هافعالیت احساسات، هماهنگی و شخصی زندگی از رضایت خوب، روانی سالمت هیجانی سازگاری

 هاآن طتوسفرد  کهاست  ییساز و کارها هیجانی سازگاری دیگر، عبارتبه است. با یکدیگر افکار و

 ازیز ن هیجانی و اجتماعی هایشایستگی و هاتوانمندیاز سوی دیگر  کند.می پیدا عاطفی ثبات

 یا،ن سلیمی )دانش، شوندمی محسوب تحصیلی سازگاری بر تأثیرگذار و کننده تعیین عوامل

 سازگاری (.2218 براون، و هارلی هاتچینسون، کوزلوسکی، ؛1323 شمشیری، و سابقی فالحتی،

 پاسخی تا شودمی آمادهها از طریق آن فرد که شودمی گفته هاییواکنش مجموعه به تحصیلی

 کند. ارائه ؛خواهدمی وی از محیط که هاییفعالیت و مدرسه شرایط با هماهنگ و موزون

های اختاللدارای  یادگیری ناتوانی دچار نوجوانان و کودکان که ه استنشان داد هاپژوهش نتایج   

پردازش اطالعات در  اختالل(، 2214؛ گولیانی و جکومتز، 2218لقی و افسردگی )گرین، خُ

)چمبریر هستند مشکالت سازگاری  و( 2212اجتماعی )مرازیک، نایدو، بورزا، کوبیتویچ و شرگیل، 

 )پرلماتر فردی بین هایمهارتو در ( 2214؛ ساندر و نایت، 2214؛ فلوید و السن، 2218و زسیگر، 

)سلیمانی، زاهد بابالن،  ضعف دارندهای اجتماعی تعامالت اجتماعی و توانایی ،(2214 همکاران، و

 )یوتیودینگ کنندرا تجربه می سطوح باالیی از طرد اجتماعی و تنهاییو ( 1322فرزانه و ستوده، 

                                                           
1. Learning Disability (LD) 
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 کفایت زمینه در آموزاندانشاین  که اندداده نشان هاپژوهش . افزون بر این،(2212 و ویلد،

 ستا اجتماعی پذیریمسئولیت و شخصی استقالل اجرای در انسان عملکرد توانایی که اجتماعی

دارای  اجتماعی کفایتاز نگاه پژوهشگران  .(2212)مرازیک و همکاران،  ددارن زیادیمشکالت 

 های شناختی شاملمهارت و انگیزشی است.هیجانی  ،رفتاری ،شناختی هایمهارت مؤلفه چهار

 مذاکره، شامل رفتاری هایمهارت است؛ اطالعات کسب و پردازش هایمهارت و اطالعات خزانه

 دیگران با اجتماعی هایتعامل تداوم و شروع برای ایمحاوره هایمهارت و وجود ابراز نقش، ایفای

 طرواب گسترش و ایجاد دیگران، با مثبت روابط برقراری برای عاطفی و هیجانی هایمهارت است؛

 تارساخ شامل انگیزشی هایمهارت شود وکار گرفته میبه اجتماعی هایتعامل در جانبه دو حمایتی

؛ 1222)فلنر، لیس و فیلیپس  است او خودکارامدی احساس و اخالقی رشد سطح فرد، ارزشمند

 .(1320گرگری و دبیری،  بدریآباد، نصرت نقل از بیرامی، هاشمی

 کارکردها در بلکه، تحصیلی و آموزشگاهی شناخت و ادراک در تنها نه یادگیری ناتوانی با کودکان   

 که است داده نشان متعدد هایپژوهش ؛دارند معیوبی عملکردو کمبود  نیز اجتماعی روابط و

 بیش و کنندمی عمل ضعیف مطلوب، اجتماعی رفتارهای اجرای در یادگیری ناتوان آموزاندانش

 (.2210 )مفرا، برندرنج می اجتماعی هایمهارت در نقص از آموزاندانش این موارد درصد 04 از

 هایتوانایی در ضعف دلیل بهکه  اجتماعی روابط و هامهارت در نقص که است حالی در امر این

 رشد طول در تواندمی ؛است شده آغاز کودکی زمان از غیرکالمی مساله حل هایتوانایی یا سیال

ها آن بزرگسالی در اجتماعی هایسازگاری در مشکالتی کننده بینی پیش و دیاب ادامه فرد تحول و

 یادگیری ناتوانی با آموزاندانش نتیجه، در (.1320 دربانی، و رستمی باقری، زاده، اله )فتح باشد

 دوران در بزهکاری دبیرستان،تحصیل در  هایسال در موفقیت دادن دست از خطر معرض در

 همچنین (.2214 کانسلی، و دینگ زوشو، )کران، گیرندمی قراردر بزرگسالی  بیکاری و نوجوانی

 نسبتا   ابعاد انسجام تنظیم برای استفاده قابل یمفهوم اجتماعی کفایت کهاند داده نشان هاپژوهش

 نکودکا رشد اساس براست که  کلیدی رفتارهای از گروهی از متشکل و دوستانه روابط متمایز

 کار، از هاییعرصه در فرد الزم، اجتماعی هایمهارت بدون شود. بدیهی است کهمی مشخص

 اب آموزاندانش و افتدمی دردسر به جامعه در مشارکت و مستقل زندگی روزانه، زندگی هایمهارت

 شدن ردط افسردگی، عصبانیت، مانند زیادی ناسازگارانه رفتارهای اجتماعی، کارکرد در هاییناتوانی

 رکارت هلدن، )یانگ، دهندمی نشان زندگی دری را ترضعیف اجتماعی سازگاری و همساالن طرف از

  (.2218 وب، و

 اساسی عوامل از یکی هیجان تنظیم که انددریافته ییهاپژوهش انجام با شناسانروان اخیرا    

 و اردد زندگی زای تنیدگی وقایع با سازگاری در مهم نقشی و است موفق کنشوری و بهزیستی

 ،)عشورنژاد دداشته باش آموزاندانش تحصیلی عملکرد در یچشمگیر تأثیر تواندمی آن آموزش
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 از مثبت استفاده نحوه و منفی هایهیجان مهار و کاهش معنای به هیجان تنظیم آموزش (.1320

 آموزش تأثیر درباره هاپژوهش نتایج (.2214 موادینگ، و ندلکوویج رم، )اربتزودیس، است هاآن

 ارامدیخودک افزایش و یادگیری هایناتوانی دچار آموزاندانش قضاوت بهبود نشانگر هیجانی تنظیم

 ستا دوستانه رفتار افزایش و تحصیلی هیجانی، اجتماعی، یافتگی سازش زمینه در هاآن اجتماعی

 کندمی تسهیل را شاگرد- معلم ارتباط هیجان تنظیم هایمهارت (.2218 بنتون، و کوپزیک )کوان،

 دتوانمی امر این و شودمی کارآمدتر یادگیری و رفتار باعث مثبت شناختی ارزیابی طریق از و

 گنگ ؛2218 اندرسون، و )انگن بخشد بهبود را آموزاندانش تحصیلی پیشرفتو  انگیزش ،موفقیت

 هایمهارت تواندمی هیجان تنظیم آموزش که دهدمی نشان نیز هاپژوهش نتایج (.2214 پالسون، و

 رفتارهای و دهد کاهش را پرخاشگری ،افزایش را اجتماعی کفایت و سازگاری هیجانی،-اجتماعی

  (.2214 همکاران، و )مو گذاردب تأثیر اجتماعی روابط کیفیت بر و کند تقویت را فرااجتماعی

 ویژهبه افراد، موفقیت و یافتگی سازش در هیجانی هایتوانایی نقش و اهمیت به توجه با   

 تماعیاج و رفتاری مشکالت یادگیری، مشکالت بر عالوه که یادگیری هایناتوانی دچار آموزاندانش

 ،اجتماعی سازگاری زمینه در پژوهش انجام ضرورت و اهمیت به نظر و کنندمی تجربه را بیشتری

 رحاض پژوهش ،یادگیری ناتوانی دچار آموزاندانش مورد در اجتماعی کفایت و تحصیلی و هیجانی

 و یتحصیل و هیجانی اجتماعی، سازگاری بر را هیجانی تنظیم آموزش اثربخشی میزان تا شد اجرا

 دهد. پاسخ زیر هایسؤال به و کند تعیین آموزاندانش این اجتماعی کفایت

 ماعیاجت کفایت و تحصیلی و هیجانی اجتماعی، سازگاری بهبود در هیجانی تنظیم آموزش آیا .1

 دارد؟ تأثیر یادگیری ناتوانی دچار آموزاندانش

 ایتکف و تحصیلی و هیجانی اجتماعی، سازگاری بهبود بر هیجانی تنظیم آموزش تأثیر آیا .2

 ماند؟می پایدار ماهه دو پیگیری مرحله در یادگیری ناتوانی دچار آموزاندانش اجتماعی

 

 روش

 هماه دو پیگیری دوره و گواه گروه با آزمون پس ،آزمون پیش طرح با آزمایشی شبه پژوهش روش

 ورهد ششم تا سوم پایه یادگیری هایناتوانی انواع با پسر و دختر آموزاندانش کلیه آماری جامعه و

 در بوشهر، و پرورشآموزش  یادگیری اختالل مرکز به مدارس سوی از شده داده ارجاع ابتدایی

 دسترس در گیرینمونه روش به هاآن میان از بود. نفر 724 تعداد به 1321-24 تحصیلی سال

 و فهرست داشتند را ورود هایمالک نظر از الزم هایویژگی که یادگیری ناتوانی انواع با نفر 178

 اختالل مرکز هایشناسروان توسط یادگیری ناتوانی تشخیص از پس آموزدانش 72 سپس

 گروه دو رد تصادفی شکل به و انتخاب ساختاریافته، بالینی مصاحبه همچنین و یاد شده یادگیری

 کسب ،سال 12 تا 2 سن شامل پژوهش به ورود هایمالک شدند. دهگمار گواه و آزمایش ینفر 22
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 ،2223 چهار کودکان وکسلر شده نظر تجدیدهوشی  مقیاس از 110 تا 80 بین هوشبهر نمره

و  بالینی مصاحبه و تشخیصی هایآزمون از استفاده با یادگیری هایناتوانی تشخیص دریافت

های مانند اختالل کاستی توجه/فزون کنشی و اختالل همراه هایاختالل های خروج شاملمالک

 عدم ،80 از ترپایین هوشبهر ،همزمان دارویی و شناختیروان هایدرمان سایر دریافت ،رفتاری

 .بود پژوهش مراحل از هریک در خانواده یا کودک همکاری
 

 پژوهش ابزار

 1222 سال درفلنر، لیس و فیلیپس  توسط ایماده 74 مقیاس این .۱اجتماعی کفایت مقیاس .۱

 کامال  تا 1 مخالف= کامال   از ایدرجه 4 مقیاس در آزمون این هایماده به هاآزمودنی شد. ساخته

 ،31 ،32 ،28 ،21 ،20 ،21 ،11 ،10 ،12 ،11 ،2 ،8 ،1 ،3 هایسؤال دهند.می پاسخ 4 موافق=

 کامال   و 1 =موافقم کامال  به  که صورت این به شود.می گذارینمره معکوس 70 و 77 ،73 ،38 ،34

 درونی همسانی و پایایی ضریب برآورد جهت، 1222و همکاران  فلنر گیرد.می تعلق 4= مخالفم

 هک هاییسؤال حذف از پسآن را  کرونباخ آلفای ضریبو  استفاده کرونباخ آلفای روش از ،مقیاس

 همسانی ضریب از حاکی که گزارش کردند 88/2 با برابر ؛داشتند کل نمره با کمی همبستگی

 32 مورد در هفته 7 زمانی فاصله در را پایایی همبستگی ضریب .بود پرسشنامه قبول قابل درونی

 اب مقیاس کل همبستگی محاسبه طریق ازرا  پرسشنامه این سازه روایی و 48/2 با برابر آزمودنی

 مقدار و بررسی عاملی تحلیل را از طریق مقیاس سازه روایی همچنین و مطلوب ،هامقیاس خرده

 و خسروانی سلیمانی، زادگان، عیسی از )نقل گزارش کردند 82/2 با برابررا  برداری نمونه کفایت

 بضرای و شد تکمیل هامعلم توسطکفایت اجتماعی  پرسشنامه حاضر پژوهش در (.1320 شیخی،

 آمد. دست به 48/2 و 41/2 ترتیب به آن کرونباخ آلفای و همگرا روایی

 در سینگ و هاسین توسط سؤالی 12 پرسشنامه این .2آموزاندانش سازگاری پرسشنامه .2

 جویباری مصلحی از )نقل شد ترجمهبه فارسی  1228 سال در یکرم طتوس و دوینت 1223 سال

 ،73 ،72 ،34 ،37 ،31 ،28 ،20 ،22 ،12 ،11 ،13 ،12 ،4 ،7 ،1 سؤال 22 (.1320 هاشمی، میر و

 ،23 ،22 ،14 ،17 ،11 ،8 ،0 ،2 سؤال 22 را، هیجانی حوزه پرسشنامه این 08 و 00 ،02 ،72 ،71

 ،2 ،1 ،3 سؤال 22 ورا  اجتماعی حوزه 02 و 01 ،03 ،02 ،74 ،77 ،71 ،38 ،30 ،32 ،22 ،21

 را تحصیلی حوزه 12 و 04 ،07 ،01 ،78 ،70 ،72 ،32 ،31 ،33 ،32 ،24 ،27 ،21 ،18 ،10 ،12

 در ضعیف آموزاندانش از را خوب سازگاری با آموزاندانش و سنجدمی 2 خیر= و 1 بله= پاسخ با

 ،8 ،1 ،0 ،7 ،3 ،2 ،1 هایسؤال کند.می متمایز تحصیلی و هیجانی اجتماعی، سازگاری حوزه سه
                                                           
1. Social Competency Scale 

2. Student Adaptation Questionnaire 
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2، 12، 13، 17، 10، 11، 12، 22، 21، 20، 21، 24، 22، 32، 33، 37، 31، 38، 72، 71، 72، 

 کردن نیمه دو روش با آزمون این پایایی ضریب شود.می گذارینمره معکوس 03 و 02 ،74 ،77

 (1320) میرهاشمی و جویباری مصلحی .ه استشد گزارش 23/2 و 20/2 ترتیب به آزمایی باز و

 و 82/2 ترتیب به رااین پرسشنامه  ریچاردسون کودر ضریب و بازآزمایی ضریب خود پژوهش در

 و شد تکمیلها معلم توسطپذیرش اجتماعی  پرسشنامه حاضر پژوهش در .ندکرد گزارش 82/2

 آمد. دست به 82/2 و 43/2 ترتیب بهآن  کرونباخ آلفای و همگرا روایی ضرایب

 محمدخانی جوکار، تابش، جهانی توسط بالینی مصاحبه این .۱ساختاریافته بالینی مصاحبه .3

 چهار ویراست روانی هایاختالل آماری و تشخیصی راهنمای اساس بر 1322 سال در فر تمنایی و

 2222 سال در بسکو توسط که ایمطالعه در .شد تدوین یک محور هایاختالل تشخیص برای

 شد مشخص و تأیید روانی بهداشت درمانگاه در استفاده برای مصاحبه این بالقوه فواید ؛شد انجام

 پژوهش این در (.1321 )نریمانی، کرد استفاده دقیق و پایا تشخیص تضمین برای آن از توانمی که

 از ،آموزانشدان کودک بایاد شده  ساختاریافته بالینی مصاحبه بر عالوه تشخیص، روند تکمیل برای

 2223 چهار وکسلر هوشی آزمون در هاآن نمره جمله از پرونده در موجود هایگزارش تمامی

 شد. گرفته بهره نیز 1322 سال در ربیعی و صادقی عابدی، ترجمه

 اساس بر هیجان تنظیم مداخله روش پژوهش این در هیجان. تنظیم آموزشی برنامه .۴

 (1324 شریفی، و شیخی ملک آقازیارتی، زارع، از نقل ؛2222) بارلو و هاگمک آلن، دستورالعمل

 شد. اجرا زیر شرح به باریک هفته در ایدقیقه 22جلسه 8 در آزمایش گروه آموزاندانش مورد در

 انتظارهای و معرفی را خود تا شد خواسته آموزاندانش تک تک از جلسه ابتدای در .اول جلسه   

 پیش اجرای و هاجلسه مقررات و اهداف بیان از پس کنند. بیان را آموزشی دوره در حضور از خود

معرفی  هیجان تنظیم ضرورت و منفی و مثبت هایهیجان و هیجان تنظیم آموزش برنامه ،آزمون

 هب کردن فکر یا ایویژه رویداد دلیل به اگر آینده هفته طول در که شد خواسته آموزاندانش از و

 در و کنند یادداشت دفتری در را آن ؛کردند تجربه را آن جز و غم شادی، نظیر هیجانی ،رویدادی

 .بگذارند میان در آموزاندانش دیگر با و بیاورند را خود هاییادداشت بعد جلسه

 هیجانی هایتجربه آموزاندانش و شد مرور قبل جلسه تکلیف جلسه، این آغاز در .دوم جلسه   

 دامک شد. بندیطبقه زیر شرح به بُعد چند در هاتجربه این گذاشتند. میان در یکدیگر با را خود

 ایویژه نیبد تغییراتی چه بروز به منجر ویژه رویداد این بود؟ هیجانی حالت این برانگیزاننده رویداد

 هیجانی حالت آن نتیجه در رفتاری چه شد؟ ایجاد شما چهره حالت در تغییراتی چه شد؟ شما در

 سیارب گذشته هفته روزهای از یکی در که کرد بیان آموزاندانش از یکی همین راستادر  داشتید؟

                                                           
1. Structured Clinical Interview for Disorders (SCID) 
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 و دیدن که است بوده پدرش توسط شنظر مورد هدیه خرید خوشحالی این علت و شده خوشحال

 تشکرو  نزد لبخندو پیامد رفتاری  قلب ضربان تپش قبیل از جسمانی تغییرات هدیهدریافت این 

 ه،گرو اعضای همراهی با و تشویق آموزاندانش هایموفقیت سپس است. داشته پی در را والدین از

 به گیخان تکلیف عنوانبه که شد خواسته گروه اعضای از و نامگذاری و شناسایی تعریف، هاهیجان

 .نندک یادداشت را هاآن و بیندیشند کنند؛می تجربه روزمره روابط در که هاییهیجان بیشترین
 نسانا سازگاری فرایند در هاهیجان عملکرد به راجع قبل، جلسه تکلیف مرور از پس .سوم جلسه   

 تاررف برانگیزاندن و سازماندهی نیز و دیگران با ارتباط برقراری در هاهیجان نقش ها،آن فواید و

 خودارزیابی نحوه و مطرحها آن واقعی هایتجربه از هاییمثال و گفتگو آموزاندانش بین ،انسان

 تفهرس ترتیب به کنندمی تجربه معموال  که را هاییهیجانتا  شد خواسته و داده آموزش هیجانی

 سطح و بندی درجه 12 تا 2 مقیاس در شادی و خشم هیجان تجربه لحاظ از را خود وضعیت و

 نیافت پایان زمان و هیجان برانگیزاننده رویداد شدت به نسبت را خود هیجانی برانگیختگی

 ازسپس  .کنند ارزیابی هیجانی منبع یعنی رویداد یافتن پایان زمان به نسبت خود برانگیختگی

 زارشگ برگه تکمیل به آینده هفته طول در که شد خواسته یادگیری هایناتوانی دچار آموزاندانش

 بر یعنی خود فردی هایمهارت بر هفته این در که تفاوت این با بپردازند. خود هایهیجان روزانه

 باشند. داشته تمرکز هایشانهیجان تنظیم و تغییر در خود هیجانی ارزیابی

 کاهش به تا شد داده آموزش آموزاندانش به و مرور قبل جلسه تکلیف ابتدا چهارم. جلسه   

 نشخوار کردن متوقف برای بپردازند. فکری نشخوارهای توقف طریق از خود منفی هایهیجان

 توقف مهارت تمرین و آموزش شامل که شد استفاده فکر مهار هایمهارت از نگرانی، و فکری

 .بود تمثب افکار با فکری نشخوارهای سازی جایگزین و فکر توقف تمرین و آموزش فکری، نشخوار

 ارافک تمسخر منفی، افکار نوشتن به منفی هیجان تجربه موقعکه شد خواسته آموزاندانش از

 هایتجربه از آگاهی آموزش بپردازند. خود به ناگهانی ضربه زدن با منفی افکار کردن دور و مزاحم

 نیز زندگی،در  منفی هایهیجان مهار ایبر کافی خواب طریق از منفی هایهیجان کاهش و منفی

 که شد توصیه آزمایش گروه آموزاندانش بهآن  آموزش تمرین و رایب و انجام جلسه این در

 وقفت با مطابق ایبرنامه خانگی تکلیف برای بگیرند. نظر در خود روزانه ورزش برای ایبرنامه

 شد. ارائه آموزاندانش به فکری نشخوارهای

 ادهد آموزش گروه اعضای به جلسه این در قبل، جلسه خانگی تکالیف مرور از پس .پنجم جلسه  

 تهداش کافی توجه خود منفی یا مثبت هایهیجان به و هشیار خود فعلی هیجان به نسبت تا شد

 هیجان، تنظیم هایمهارت بین از بپذیرند. را آن هیجان، درست ابراز با و قضاوت بدون و باشند

 گسترش مهارت از توجه آموزش برای بیان و آموزاندانش به انتخابی توجه و توجه تغییر مهارت

 هک شد خواسته افراد از مثالعنوانبهو  استفاده پنجگانه حواس طریق از انتخابی توجه و توجه
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 ابعاد و نقاشی را آن و بیاورند یاد به را ایکنندهناراحت موقعیت انگیز غم موسیقی پخش با همراه

 ؛نندک انتخاب نام خود هیجان برای و توصیف را خود فعلی هیجان رفتاری و احساسی ذهنی، بدنی،

 هیجانی حالت این آیاکه  بپرسند خود از و کنند ارزیابی 12 تا 2 مقیاس در را خود هیجانی پاسخ

 ماز یا ترسیم را ایپیچیده و سخت ماز کاغذ روی سپس نه؟ یا کندمی کمک من سازگاری به

 مرحله این در کنند. ارزیابی مقیاس همان در را خود هیجانی پاسخ مجددا  و کنند حل را سختی

 کلیفت در مختلف حواس تحریک نظیر تغییر این در مؤثر عوامل و هیجانی پاسخ در تغییر میزان

 به مربوط تمرین چند در گروه آموزاندانش عالوهبه شد. گذاشتهو مشورت  شور به ماز، ترسیم

 در که دش خواسته خانگی تکلیف برای کردند. شرکتنیز  توجه کردن انتخابی و گسترش تغییر،

 و توجه تغییر مهارت ؛شدند مواجه آن جز و غم مانند ایویژه هیجانی حالت با هرگاه هفته طول

 .کنند بندی درجه 12 تا 2 مقیاس در را مهارت آن تأثیر میزان و دهند انجام را انتخابی توجه

 و رفتار و هاهیجان رابطه از آگاهی نحوه و مرور قبل جلسه خانگی تکالیف ابتدا .ششم جلسه   

 ابراز و هاآن مجدد ارزیابی نحوه و خودکار افکار بررسی و شناخت یعنی فکر، و هیجان رابطه

 طریق ازتا  شد خواسته آموزاندانش از مثال،عنوانبه شد. داده آموزش منفی و مثبت هایهیجان

 هایحالت درس، یک پایانی امتحان در پایین نمره از ناشی منفی هیجانی فضای در گرفتن قرار

 وزشآم آموزاندانش بهسپس  .ارزیابی کنند را خود تجربه میزان و شدت و تجربه را منفی هیجانی

 و دبدهن تسکین را خود منفی هیجان منفی، هایارزیابی تغییر و بازارزیابی طریق از تا شد داده

 ایویژه هیجانی حالت با هرگاه هفته طول در که شد خواسته هاآن از تکلیف عنوانبه .کنند تنظیم

 جانیهی پاسخ کاهش و افزایش بر خود ذهنی پردازش و افکار محتوای تأثیر و نقش به ؛شدند مواجه

 پس کنند. ثبت و بندی درجه را خود هیجانی پاسخ بر ذهن، کاهنده و افزاینده تأثیر میزان و توجه

 .ندکن ثبت خود هیجانی تجربه بر را کار این تأثیر و بپردازند بازارزیابی راهبرد انجام به آن از

 زشآمو زیر شکل به گروهی جلسه در مواجهه فن و مرور قبل جلسه تکلیف ابتدا .هفتم جلسه   

 سعی و تجربه را هاهیجان این ؛دارد امکان که آنجا تا شدند تشویق گروه آموزاندانش شد. داده

 ی،جسمان پیامدهای ؛شد خواسته آموزاندانش از که صورت این به نکنند؛ فرار تجربه این از کنند

 ریجلوگی منظوربه کنند. توصیف کالمی و نوشتاری شیوه دو با را خود هیجان احساسی و ذهنی

 یرتغی نیز و رفتار و خودکار افکار میان ارتباط از که شد خواسته هاآن از یهیجان تجربه از فرار از

 انجام تمرین عملی شکل به قبلی شده تجربه هیجان برخالف عمل طریق از منفی هایهیجان

 در و تحرک و فعالیت انجام افسردگی، هنگام در شد خواسته آموزاندانش از مثال،عنوانبه دهند.

 عدیلت مهارت بردن کاربه دهند. قرار کار دستور در را تنفس تمرین و کشیدن دراز نگرانی، هنگام

 .دش تعیین هاآن برای خانگی تکلیف عنوانبه هیجانی هایتجربه در درگیرشدن هنگام در پاسخ
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 وانعم تمام به دقیق توجه و مواجهه ادامه، در .شد مرور قبل جلسه تکالیف ابتدا در .هشتم جلسه   

 و طردشدگی به مربوط باورهای معرفی مجدد، ارزیابی مجدد، تفسیر مانند اجتنابی رفتارهای یا

 هک شد بیان و انجام ایهسته باورهای شناسایی درنهایت و درماندگی به مربوط باورهای معرفی

 اورب دو جلسه این در .است خویش درباره فرد فکرهای ترینمرکزی بنیادین، یا ایهسته باورهای

آموزان دچار دانش به .شد بررسی فرد نبودن محبوب باورهای و یاوری بی و درماندگی بنیادین

 به یانتخاب طوربه فرد ؛شودمی فعال بنیادین باور وقتیکه  شد داده توضیحناتوانی یادگیری 

 را مغایر یا مخالف اطالعات و هستند وی بنیادین باور تأیید جهت در که کندمی توجه اطالعاتی

 آموزاندانش .کندمی حفظ را خود باور فرد ترتیب این به .آوردنمی حساببه یا گیردمی نادیده

 .ندرسید کارایی به جدید باورهای کردن جایگزین و زامشکل ایهسته باورهای شکستن با گروه

 زانآمودانش از ،مثال عنوانبه .شد انجام مثبت هایخودگویی آموزش از استفاده با باور تغییر این

  نندک زمزمه مرتب ،«نیستم عالی نمره کسب به قادر من» بگویند کهاین جای بهتا  شد خواسته

 اورب به را خود جای قدیمی منفی باور کمکم نتیجه در .«هستم عالی نمره کسب به قادر من»که 

 .شد اجرا آزمون پس و بندیجمع گذشته هایجلسه آموزشی مطالب انتها در .دهدمی جدید مثبت

 مدیر از اجازه کسب نیز و بوشهر آموزش و پرورش از الزم مجوزهای گرفتن از بعد .اجرا شیوه

 حضور با توجیهی نشست آموزان،دانش والدین و بوشهر آموزش و پرورش یادگیری اختالل مرکز

 همحرمان پژوهش، ماهیت درباره هاییتوضیح و برگزار مرکز آموزشی اتاق در هاآن هایمعلم و والدین

 و متخصصان از نفر دو توسط آزمایش گروه در آموزش .شد ارائه هاآن حضور ساعت و نتایج بودن

 ژوهشپ پژوهشگران با همراه و تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی مدرک با مذکور مرکز مشاوران

 دو هر هایمعلم .شد برگزار گروهی شکل به ایدقیقه 22 جلسه 8 مدت به شنبه روزهای حاضر،

 وهشپژ هایپرسشنامه به پیگیری مرحله در ماه دو گذشت از پس نیز و آموزش پایان و قبل گروه

 انهیج تنظیم آموزشی برنامه ،پژوهش مراحل اتمام از پس اخالقی موازین رعایت برای .دادند پاسخ

 واریانس تحلیل طرح ازاستفاده با  هاداده و شد داده آموزش گواه گروه به جلسه 2 در فشرده طوربه

 .شدتحلیل  مکرر گیریاندازه با آمیخته

 

 هایافته

 18/2 و 21/11 آزمایش گروه در یادگیری ناتوانی دچار آموزاندانش سنی معیار انحراف و میانگین 

 ترتیب به مادران و پدران تحصیالت میزان آزمایش گروه در .بود 31/2 و 07/11 گواه گروه در و

 73 و 72 ترتیب به گواه گروه در و دیپلم باالی درصد 12 و 08 و دیپلم زیر درصد 38 و 72 برابر

 درصد 28 آزمایش گروه اقتصادی وضعیت .بود دیپلم باالی درصد 04 و 01 دیپلم، زیر درصد
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 و متوسط درصد 02 پایین، درصد 20 گواه گروه در و باال درصد 10 و متوسط درصد 04 پایین،

 زندگی هم با گروه دو هر والدین تمامی مشترک، زندگی وضعیت لحاظ از .بود باال درصد 11

 72 و دولتی شغل دارای درصد 17 و آزاد شغل دارای آزمایش گروه پدران از درصد 31 .کردندمی

 آموزاندانش مادران و دولتی شغل دارای درصد 08 و آزاد شغل دارای گواه گروه پدران از درصد

 ود آموزاندانش در ناتوانی تشخیص زمان مدت معیار انحراف و میانگین .بودند دارخانه گروه دو هر

 از درصد( 30) نفر 4ناتوانی  .بود سال 48/2 ± 2/1 و 80/2 ± 3/2 ترتیب به گواه و آزمایش گروه

 در درصد( 32) نیز نفر 1 و ریاضی در درصد( 30) نفر 4 خواندن، در آزمایش گروه آموزاندانش

 30) نفر 4 خواندن، در آموزاندانش از درصد( 32) نفر 1ناتوانی نیز  گواه گروه در .بود نوشتن

 .بود نوشتن در درصد( 30) نفر 4 و ریاضی رد درصد(

 

 گیریاندازه مرحله سه در متغیرها توصیفی هاییافته .۱ جدول

 

 آزمون پس در ولی گواه گروه مشابه آزمون پیش در آزمایش گروه هاینمره دهدمی نشان 1 جدول

 .است شده متفاوت پیگیری و

 

 موخلی کرویت و گروه دو هایواریانس همگنی نمره، طبیعی توزیع آزمون نتایج .2 جدول

 موخلی کرویت لوین اسمیرنوف-کولموگروف متغیر

 F W  2χ گواه گروه آزمایش گروه 
 Z معناداری Z معناداری    

 301/2 880/2 210/2 218/2 110/2 222/2 230/2 اجتماعی سازگاری
 201/2 847/2 243/2 113/2 322/2 143/2 128/2 تحصیلی سازگاری
 102/2 140/2 284/2 122/2 180/2 118/2 247/2 هیجانی سازگاری
 114/3 432/2 214/2 132/2 227/2 122/2 328/2 اجتماعی کفایت

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش گروه متغیر
 انحراف میانگین

 معیار
 انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 معیار
 سازگاری
 اجتماعی

 12/3 32/10 21/3 22/10 48/1 47/4 آزمایش
 22/1 00/1 12/1 12/1 11/1 18/4 گواه

 سازگاری
 تحصیلی

 70/2 14/21 33/2 10/18 87/1 12/0 آزمایش
 20/1 13/0 11/2 21/7 22/1 43/0 گواه

 سازگاری
 هیجانی
 کفایت
 اجتماعی

 21/3 13/13 07/2 12/13 41/1 20/1 آزمایش
 10/2 02/1 17/2 41/7 21/1 12/1 گواه

 01/3 13/14 31/3 72/10 71/1 11/4 آزمایش
 71/1 73/0 72/1 22/7 01/1 71/4 گواه
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 گروه دو هایواریانس همگنی و نمره طبیعی توزیع هایمفروضه که دهدمی نشان 2 جدول نتایج 

 ریسمات همخوانی بر مبنی فرض بنابراین نیست؛ معنادار موخلی کرویت آزمون مقدار .است برقرار

 .شودمی تأیید وابسته متغیرهای به مربوط خطای کواریانس

 

 پژوهش متغیرهای باکس ام آزمون نتایج .3 جدول
 شیب رگرسیون آزمون متغیر
 F معناداری آماره معناداری ام باکس 

 28/2 222/2 120/2 231/2 سازگاری اجتماعی
 07/2 120/2 231/2 272/1 سازگاری تحصیلی
 80/2 328/2 111/2 118/2 سازگاری هیجانی
 14/2 212/2 137/2 031/2 کفایت اجتماعی

 

 همگنی مفروضه شود کهنتیجه می باکس. ام آزمون نبودن معنادار به توجه با 3 جدول در

 ویایگ پراش هم و مستقل متغیر بین تعامل همچنین .است برقرار واریانس/کواریانس هایماتریس

 .است شده رعایت رگرسیون شیب همگونی مفروضه که است آن
 

 همرحل سه در گروه دو در متغیرها مکرر گیریاندازه با مختلط واریانس تحلیل نتایج .۴ جدول

 مجموع تغییرات منبع هامؤلفه
 مجذورات

 درجه
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F ضریب 
 اتا

 
 سازگاری
 اجتماعی

 231/2 324/7* 33/1247 71 و 7 37/1703 )مراحل( گروهی درون
 320/2 021/7* 18/1282 71 و 3 01/3271 )مداخله( گروهی بین
 183/2 218/7* 10/1403 71 و 7 14/2734 مداخله(×)مراحل تعامل

 
 سازگاری
 تحصیلی

 124/2 18/0** 24/1803 71 و 7 30/2714 )مراحل( گروهی درون
 217/2 124/1** 72/131 71 و 3 78/1827 )مداخله( گروهی بین
 378/2 822/0** 23/1284 71 و 7 22/1784 مداخله(×)مراحل تعامل

 
 سازگاری
 هیجانی

 227/2 311/0* 14/1232 71 و 7 23/1071 )مراحل( گروهی درون
 184/2 042/7* 42/803 71 و 3 11/2011 )مداخله( گروهی بین
 217/2 742/0* 23/1724 71 و 7 38/1143 مداخله(×)مراحل تعامل

 
 کفایت
 اجتماعی

 132/2 31/8* 82/1072 71 و 7 18/1237 )مراحل( گروهی درون
 143/2 010/7* 33/812 71 و 3 42/2731 )مداخله( گروهی بین
 107/2 713/0* 28/1322 71 و 7 13/1271 مداخله(×)مراحل تعامل

*P<2/20**P<2/21 

 نیز و مرحله سه در گروهی درون تفاوت و گروه دو بین تفاوت که دهدمی نشان 7 جدول نتایج 

 تحصیلی سازگاری (،P= 220/2) اجتماعی سازگاری متغیر گیریاندازه مراحل و مداخله تعاملی اثر

(220/2 =P،) هیجانی سازگاری (211/2 =P) اجتماعی کفایت و (210/2 =P) است معنادار. 
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 تحصیلی، سازگاری اجتماعی، سازگاری بر هیجان تنظیم آموزشکه  گفت توانمی بنابراین

 اعیاجتم سازگاری برای تعاملی اثر همچنین .است داشته اثر اجتماعی کفایت و هیجانی سازگاری

 در همگی درصد 10 حدود اجتماعی کفایت درصد، 21 حدود هیجانی سازگاری درصد، 18 حدود

 .است معنادار P= 221/2 سطح در درصد 37 حدود تحصیلی سازگاری و P= 220/2 سطح
 

 مرحله سه در گواه و آزمایش هایگروه راههیک گروهی درون واریانس تحلیل نتایج .5 جدول

 اتا مجذور آزادی درجه F گروه متغیر

 سازگاری
 اجتماعی

 13/2 2 و 71 11/48** آزمایش
 - 2 و 71 22/1 گواه

 73/2 2 و 71 41/18** آزمایش تحصیلی سازگاری
 - 2 و 71 18/1 گواه

 07/2 2 و 71 11/03** آزمایش هیجانی سازگاری
 - 2 و 71 08/2 گواه

 اجتماعی کفایت
 32/2 2 و 71 10/81** آزمایش
 - 2 و 71 83/1 گواه

*P<2/20**P<2/21 

 و آزمون پس آزمون، پیش مرحله سه در گروهی درون تفاوت که دهدمی نشان 0 جدول نتایج

 انیهیج سازگاری تحصیلی، سازگاری اجتماعی، سازگاری متغیرهای در آزمایش گروه در پیگیری

 آزمون، پیش مرحله سه در گروهی درون تفاوت ولی ،(P= 221/2) است معنادار اجتماعی کفایت و

 .نیست معنادار متغیرها از یکهیچ در گواه گروه در پیگیری و آزمون پس
 

 پژوهش متغیرهای بر مداخله اثر تعیین برای فرونیبن تعقیبی آزمون نتایج .6 جدول
 گواه گروه آزمایش گروه گیریاندازه زمان متغیر
 معیار انحراف میانگین تفاوت معیار انحراف میانگین تفاوت  

 سازگاری
 اجتماعی

 20/2 24/2 21/2 71/17** آزمون پس-آزمون پیش
 23/2 22/2 12/2 34/17** پیگیری-آزمون پیش
 24/2 12/2 12/2 11/2 پیگیری-آزمون پس

 سازگاری
 تحصیلی

 24/2 11/2 17/2 24/13* آزمون پس-آزمون پیش
 31/2 12/2 14/2 18/17* پیگیری-آزمون پیش
 27/2 11/2 22/2 32/2 پیگیری-آزمون پس

 سازگاری
 هیجانی

 24/2 11/2 14/2 38/18** آزمون پس-آزمون پیش
 21/2 13/2 11/2 21/14** پیگیری-آزمون پیش
 22/2 28/2 22/2 23/2 پیگیری-آزمون پس

 11/2 11/2 18/2 07/21** آزمون پس-آزمون پیش کفایت
 22/2 10/2 12/2 42/22** پیگیری-آزمون پیش اجتماعی

 23/2 12/2 22/2 20/2 پیگیری-آزمون پس 
*P<2/20**P<2/21 
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