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Abstract 

Background & Objectives: Emotional regulation refers to the ability to access strategies that allow individuals to reduce the intensity of the 
emotion when needed. In other words, being hurt by others must not be responded to with harsh physical actions or other ineffective reactions. 

The current research aimed to study the effects of emotion regulation skills training on academic adjustment in students with specific learning 

disabilities. 
Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The Adjustment Inventory for School Students 

(AISS) developed by Sinha and Singh (1998) was applied for data collection. Moreover, we used the training package of emotion regulation 

skills. The statistical population of the study included all students with specific learning disabilities in the fourth and fifth grades in Tabriz City, 
Iran. The sample consisted of 40 students (20 per experimental and control groups) who were selected through convenience sampling technique. 

The experimental group received the emotion regulation package training in eight 90–min sessions. Next, the posttest was performed. The 

coefficient of reliability of the Sinha and Singh compatibility scale was obtained as 0.95 by the split–half method and 0.93 by re–examination.  
Results: According to the statistical analysis, the mean and standard deviation of the academic adjustment of the experimental group changed 

from 13.1±3.14 before the intervention to 2.3±3.12 after intervention, and control group changed from 12.2±3.19 before the intervention to 
13.1±3.22 after intervention, In addition, analysis of covariance showed that the intervention training program is effective (p<0.001).  
Conclusion: According to the present study findings, the program of training emotion regulation skills is effective in increasing the academic 

adjustment of students with a specific learning disability; thus, teaching these skills is required for this population. 

Keywords: Emotion regulation training, Academic adjustment, Specific learning disorder. 
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  .1۲۷(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ مرداد برخط انتشار   

آموزان با اختالل یادگیری های تنظیم هیجانی بر سازگاری تحصیلی دانشبررسی آموزش مهارت
 ویژه
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 .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

کند. هدف کلی این پژوهش شناختی است که نقش مهمی در کمک به سازگاری افراد با اختالل یادگیری ویژه ایفا میهای مهم روانتنظیم هیجانی یکی از مهارت زمینه و هدف:
 آموزان با اختالل یادگیری ویژه بود.های تنظیم هیجانی بر سازگاری تحصیلی دانشتعیین اثربخشی آموزش مهارت

گیری دردسترس روش نمونهآموزان با اختالل یادگیری ویژه بهنفر از دانش ۴۰منظور آزمون با گروه گواه بود. بدینآزمون و پسآزمایشی با پیشپژوهش از نوع نیمه طرح بررسی:روش
صورت مصاحبٔه ساختارمند ( به1۹۹8زگاری سینها و سینگ )نامٔه سا آزمایش و گواه تقسیم شدند. در هر دو گروه پرسش ٔنفره۲۰طور تصادفی به دو گروه انتخاب شده و سپس به

شده آوریآزمون گرفته شد. درنهایت اطالعات جمعهای تنظیم هیجانی صورت گرفت. سپس از هر دو گروه پستکمیل شد. به افراد گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش مهارت
 وتحلیل شد.تجزیه ۲۲نسخٔه   SPSSافزارو انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس( با نرمنامه با استفاده از آمار توصیفی )میانگین وسیلٔه پرسشبه

در بعد از مداخله و در گروه گواه میانگین  ۲٫۳ ±۳٫1۲در قبل از مداخله به  1۳٫1±۳٫1۴طبق تحلیل آماری، میانگین و انحراف معیار سازگاری تحصیلی گروه آزمایش از ها: یافته
 (.>۰٫۰۰1pای مؤثر است )عالوه تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامٔه آموزشی مداخلهآزمون رسید. بهدر پس 1۳٫1±۳٫۲۲آزمون به در پیش 1۲٫۲±۳٫1۹از 

 آموزان با اختالل یادگیری ویژه باشد.مؤثری درجهت بهبود سازگاری تحصیلی دانش تواند رویکرد درمانیهای تنظیم هیجانی میمداخالت آموزشی مهارت گیری:نتیجه
 تنظیم هیجان، سازگاری تحصیلی، اختالل یادگیری ویژه.ها: واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
تحولی است که موجب بروز -اختالل عصب 1ویژه اختالل یادگیری

های اصلی شود. یکی از ویژگیمشکالتی در فرایند یادگیری درسی می
های تحصیلی اختالل یادگیری ویژه، وجود مشکالت مستمر در مهارت

اصلی است که شامل سیالی خواندن، درک خواندن، بیان نوشتاری و 
رو اختالل در کودکان مدرسهشود. میزان شیوع این استدالل ریاضی می

(. اختالل یادگیری مشکالتی را 1درصد گزارش شده است )1۷٫۵تا۳
آموزان ایجاد های اجتماعی و هیجانی و تحصیلی برای دانشدر زمینه

های اجتماعی و عاطفی کند که فهم کامل آن نیازمند توجه به حوزهمی
موزان دارای آ(. این گروه از دانش۲،۳و رفتاری زندگی فرد است )

مشکالت اجتماعی و عاطفی و تحصیلی هستند که اغلب در مدرسه 
(. مشکالت سازگاری )تحصیلی( یکی از ۳شوند )نادیده گرفته می

دلیل وجود اختالل یادگیری در متغیرهایی است که احتماالً به
شود. سازگاری، مکانیسمی است که افراد را قادر می ایجادآموزان دانش

دست آورده در حل مسائل سازشی، اطالعات هیجانی را به سازد تامی
سازد تا مطابق الزامات بافت ها را قادر میکار گیرند؛ همچنین آنو به

 (.۴و محیط، تجربه و ابراز هیجانی را تعدیل و تنظیم کنند )
آموزان تأثیرگذار باشد تواند بر سازگاری دانشهایی که میازجمله درمان

های مدنظر پژوهشگران قرار گرفته، آموزش مهارتو تاکنون کمتر 
تنظیم هیجان برای کودکان با اختالل یادگیری است. تنظیم هیجانی به 

شود که ازطریق آن فرد احساسات هایی گفته میای از تواناییمجموعه
ها کند و از راهبردهای مؤثر برای تغییر هیجاندقت نظارت میخود را به

در توانایی تعدیل احساسات خویش دارای اطمینان نماید و استفاده می
 (.۵به خود است )

شواهدی وجود دارد که آموزش پذیرش/تعهد و تنظیم هیجان سازگاری 
(. سازگاری ۶بخشد )آموزان با اختالل ریاضی را بهبود میدانش

گویی معنای توانایی افراد در پاسختحصیلی مفهومی چندبعدی بوده و به
 (.۷تقاضاهای متنوع و مختلف آموزشی است ) آمیز بهموفقیت

آموزان با اختالل یادگیری مانند افراد عادی دوران تحصیلی دانش
ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریع دوره

عنوان یکی از ابعاد رو سازگاری تحصیلی به(؛ ازاین8افتد )اتفاق می
ر پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده کلی سازگاری روانی اجتماعی، مدنظ

سوی  های زیادی در راستای تعیین عوامل مؤثر بر آن ازو تالش
محققان صورت گرفته است؛ مثالً برخی از پژوهشگران مفهوم وسیع 
سازگاری تحصیلی را مشتمل بر چیزی غیر از صرف توان بالقؤه 

ن کردند و همکاران بیا ۲(. روسر۹آموزان تلقی کردند )تحصیلی دانش
شوند رو میآموزانی که در امر سازگاری تحصیلی با اشکال روبهدانش

 (.1۰کند )این مشکل غالباً در سایر ابعاد نیز تظاهر می
از آن است مرور ادبیات پژوهشی مربوط به اختالل یادگیری ویژه حاکی

لحاظ تنظیم هیجانی درمقایسه با آموزان بهکه این گروه از دانش
دهند شان مشکالت درخورتوجهی را از خود نشان میادیهمساالن ع

عنوان خأل های تنظیم هیجانی به(. در این راستا آموزش مهارت11)
پژوهشی برای کمک به این گروه از کودکان مشاهده شد؛ لذا هدف 

                                                      
1. Specific learning disorder  
2. Roeser 

های تنظیم هیجانی بر پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت
تالل یادگیری ویژه بود. در این آموزان با اخسازگاری تحصیلی دانش

پژوهش این فرضیه بررسی شد که آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری 
 تحصیلی دانش آموزان با اختالل یادگیری مؤثر است.

 بررسیروش 2
آزمون با آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

مدت ساعته بهنیمویکگروه گواه بود. در این پژوهش طی هشت جلسٔه 
آموزان با های تنظیم هیجانی به دانشدو ماه بستٔه آموزشی مهارت

گیری متغیر اختالل یادگیری ویژه آموزش داده شد. همچنین اندازه
آزمون در دو گروه گواه و آزمون و پسسازگاری تحصیلی در مرحلٔه پیش

 آزمایشی صورت گرفت.
آموزان پسر با جامعٔه آماری در این پژوهش عبارت بود از تمامی دانش

های چهارم و پنجم که در سال تحصیلی اختالل یادگیری ویژه در پایه
در مدارس تبریز مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از  1۳۹۴-۹۵
گیری دردسترس، از یکی از مدارس عادی ناحیٔه دو تبریز روش نمونه
نفر  ۳۷۲ز پایٔه چهارم و پنج کالس از پایٔه پنجم به تعداد پنج کالس ا

آموز با اختالل یادگیری عنوان دانشها بهنفر از آن ۴۳انتخاب شده و 
آموزان نفر از دانش ۴۰ویژه باتوجه به پروندٔه تحصیلی شناسایی شدند. 

 ۲۰نفر از میان پنج کالس پایٔه چهارم و  ۲۰با اختالل یادگیری ویژه )
صورت تصادفی در دو گروه، از میان پنج کالس پایٔه پنجم( به نفر
نفر( قرار گرفتند.  ۲۰گروه گواه )نفر( و یک ۲۰گروه آزمایش )یک

آموزان خدمات آموزشی مخصوص مدرسه عادی و دولتی بود؛ اما دانش
آموزان منظور آنکه دانشکردند. بهاختالل یادگیری ویژه را دریافت می

ذهنی نداشته باشند، از نمرٔه هوشی آزمون ریون  منتخب ناتوانی
آموزان با آموزان استفاده شد و دانششده در پروندٔه تحصیلی دانشدرج

ذکر است  از نمونٔه پژوهش حذف شدند. شایان ۹۰بهرٔه هوشی کمتر از 
شان عنوان نمونٔه تحقیق، در پروندٔه تحصیلیشده بهتمامی افراد انتخاب
یادگیری تأییدشده توسط مرکز مشاورٔه اختالالت وجود اختالالت 

آموزان باوجود اینکه یادگیری ثبت شده بود. پروندٔه تحصیلی دانش
بودن خدمات اختالل فرایندهای قانونی الزم را برای واجد شرایط

های ارزیابی و نیز مصاحبٔه بالینی را یادگیری ویژه سپری کرد )آزمون
حت واکاوی قرار گرفت و ارزیابی برای تشخیص داشتند( مجددًا ت

بالینی در مورد وجود اختالل یادگیری ویژه از طریق سنجش خود دانش 
 آموزان و مصاحبه با معلمان انجام شد.

. ۲. جنسیت پسر؛ 1های ورود به پژوهش عبارت بود از: مالک
. تحصیل در مدارس عادی ۳های چهارم و پنجم؛ آموزان پایهدانش

. ۶. داشتن اختالل یادگیری ویژه؛ ۵ناتوانی ذهنی؛ . فقدان ۴دولتی؛ 
 داشتن پرونده در مرکز اختالالت یادگیری.

آموزان از گیری میزان سازگاری دانشدر این پژوهش برای اندازه
نامه، ( استفاده شد. این پرسش1۹۹8)  ۳نامٔه سینها و سینگپرسش

ینها توسط س 1۹۹۳کاغذی است که در سال -ابزار خودگزارشی مداد
آموزان آموزان با سازگاری خوب از دانشو سینگ با هدف تفکیک دانش

3. Sinha & Singh 
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۳ 

سال( از لحاظ عاطفی  18تا1۴با سازگاری ضعیف )در محدودٔه سنی 
سؤال )برای هر حوزه  ۶۰و تحصیلی و اجتماعی تدوین شد و شامل 

صورت بلی و خیر نامه بههای پرسشسؤال( است. پاسخ سؤال ۲۰
گذاری است. در سازگاری دستی قابل نمره صورتباشد که بهمی

دهندٔه وضعیت درسی و نامه با نمرات بیشتر نشانتحصیلی پرسش
مندی به تحصیل تحصیلی ضعیف و با نمرات کمتر مخصوص عالقه

توسط کرمی ترجمه شد.  1۳۷۷نامه در سال و مدرسه است. این پرسش
 ۰٫۹۵ترتیب به کردن و بازآزماییضریب پایایی آزمون با روش دونیمه

(. در پژوهش حاضر ضریب پایایی 1۲گزارش شده است ) ۰٫۹۳و 
دست آمد. باتوجه به اینکه به ۰٫8۲آزمون ازطریق آلفای کرونباخ 

سال قرار  11و 1۰آموزان حاضر در پژوهش در محدودٔه سنی دانش
صورت نامه بهداشتند و به نرم سنی مقیاس نزدیک بودند، پرسش

 مند تکمیل شد. مصاحبٔه ساختار
بستٔه آموزشی تنظیم هیجان در این پژوهش توسط اقبالی طراحی شده 

بر آموزش تنظیم هیجان در رفتاردرمانی است. این برنامٔه آموزشی مبتنی
بود. در این پژوهش تنظیم هیجان شامل توانایی   1دیالکتیکی لینهان

  ٔ درباره  آموزشی و آشنایی ٔها پس از طی دورهخاصی بود که آزمودنی
های غیرانطباقی، ها، شناسایی هیجانها، بیان هیجانماهیت هیجان

ها، های مثبت، ارتباط بین هیجانها و تمرکز بر جنبهارزیابی دوبارٔه آن
های بدنی و رفتارها و... کسب کردند. آموزش تنظیم افکار، واکنش

اگیران ای به فردقیقه۹۰صورت بستٔه آموزشی در هشت جلسٔه هیجان به
 ارائه شد. اهداف آموزش تنظیم هیجانی در این جلسات عبارت بود از: 

 نمایند، درک کنند. هایی را که تجربه می. افراد هیجان1
 ها را شناسایی )مشاهده و توصیف( کنند. الف. هیجان

 دهند. ها برایشان چه کارهایی انجام میب. بفهمند هیجان
 ها: پذیری هیجان. کاهش آسیب۲

 از هیجان منفی را کاهش دهند. پذیری ناشیالف. آسیب
 های مثبت را افزایش دهند. ب. هیجان

 . رنج هیجانی را کاهش دهند. ۳
 آگاهی رها کنند. وسیلٔه ذهنهای دردناک را بهالف. هیجان

 واسطٔه عمل متضاد تغییر دهند.های دردناک را بهب. هیجان

 های تنظیم هیجان. جلسات برنامٔه آموزشی مهارت1جدول 

 جلسٔه اول

ها. مروری بر های درست دربارٔه هیجانها. بیان دیدگاهبودن آموختن این مهارتتعریف تنظیم هیجان. دلیل الزم
پذیری آسیبدادن شده، کاهشهای تجربهکردن هیجانهای اولیه و ثانویه. اهداف آموزش تنظیم هیجان )درکهیجان

 هیجانی و رنج هیجانی(.
 کردن هیجان اولیه و ثانویه.تکلیف: توصیف دو نمونه از تجربٔه هیجانی با مشخص

 جلسٔه دوم
های عمل، ها، برانگیزانندهها )رویداد ایجادکننده، تفسیر رویداد، تغییرات بدنی، پاسخ بدنی به هیجانتوصیف هیجان

 .۳و  ۲های هیجانی. استفاده از راهنمای درمان شنایی با حالتبیان و ارتباط و اثرات بعدی(. آ
 .1تکلیف: تکمیل کاربرگ 

 جلسٔه سوم

ها )مثالً دربارٔه واژٔه هایی برای توصیف هیجان. روش۴ها، استفاده از راهنمای درمان نکاتی برای توصیف هیجان
کردن کنندٔه احساسات عشق، تجربهداشتن، تفسیر فعالدوستکردن داشتن: رویدادهای برانگیزاننده برای احساسدوست

 داشتن(.داشتن و اثرات بعدی دوستکردن براساس دوستداشتن، بیان و عملهیجان دوست
 .۲تکلیف: تکمیل کاربرگ 

 جلسٔه چهارم

 دیگران.برقرارکردن و نفوذ بر ها برای ارتباط. بودن هیجان1                                     
 ها ایجادکنندٔه سازماندهی و انگیختن عمل.. هیجان۲ها               کارکرد هیجان

 ها.بودن آنکنندهها جهت تأیید. توانایی هیجان۳                                     
 .۵استفاده از راهنمای درمان 

 جلسٔه پنجم
کردن از لینهان )درمان بیماری جسمی، تعادل خوردن، اجتناب های منفی، چارتپذیری به هیجاندادن آسیبکاهش

 .(۶شدن( )راهنمای درمان داروهای تغییردهندٔه خلق، تعادل خواب، انجام تمرین و مسلط
 .۳تکلیف: تکمیل کاربرگ 

 جلسٔه ششم
 های بلندمدت(.مدت و گامهای کوتاههای مثبت )گامهایی برای افزایش هیجانگام

ها. بحث دربارٔه فهرست رویدادهای خوشایند. نبودن دربارٔه نگرانیآگاهبودن درخصوص تجارب مثبت و ذهنآگاهذهن
 (.8و  ۷)استفاده از راهنمای درمان 

 جلسٔه هفتم
 (.1۰و  ۹کردن متضاد. )استفاده از راهنمای درمان واسطٔه عملآزادشدن از رنج هیجانی، تغییردادن هیجان به

بودن عمل در های اخیر.  شرح موقعیتی با نامناسبکردن خود بر ضد هیجانهایی از چگونگی عملآوردن مثالتکلیف: 
 آن بر ضد هیجان موجود خود.

 مروری بر تنظیم هیجان. جلسٔه هشتم

                                                      
1. Linehan 
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۴ 

جهت بررسی روایی صوری و محتوایی بستٔه آموزشی از نظر 
بستٔه آموزشی در اختیار سه نفر از که طوریاستفاده شد؛ بهمتخصصان 

متخصصان قرار گرفت و نظرات پیشنهادی این متخصصان در بستٔه 
 (.1۳آموزشی اعمال شد )

های تنظیم هیجانی باتوجه به رویکرد در این بستٔه آموزشی مهارت
 شرح زیر آموزش داده شد.رفتاردرمانی دیالکتیکی به

آزمون ها به این صورت بود که در پیشآوری دادهروش اجرا و جمع
مقیاس سازگاری تحصیلی برای هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد. 

ساعته برای ونیمسپس بستٔه آموزشی تنظیم هیجان در هشت جلسٔه یک
آموزان با اختالل یادگیری ویژه در گروه آزمایش آموزش داده شد دانش

شود. در ادامه از مشاهده می 1در جدول که خالصٔه مربوط به جلسات 
بودن توزیع فرض نرمالآزمون گرفته شد. جهت پیشهر دو گروه پس

کار رفت؛ این آزمون نشان اسمیرنف بهمتغیر وابسته، آزمون کولموگروف
(. همچنین آزمون لون p<۰٫۰۵ها نرمال است )داد که توزیع داده

بررسی  گن است.ها هممشخص کرد که واریانس خطا در گروه
ها باتوجه به نتایج تحلیل واریانس اثرات فرض همسانی شیبپیش

های فرض همگنی شیبتعاملی صورت گرفت؛ نتایج نشان داد که پیش
ها اطالعات فرضشدن پیشرگرسیون برقرار است. باتوجه به محقق

و توسط روش تحلیل کوواریانس  SPSSافزار حاصل ازطریق نرم
  .وتحلیل شدمتغیره تجزیهتک

لحاظ شده بودند. همچنین بهها از نظر جنسیت و هوش کنترلگروه
آوری اطالعات، رعایت موضوعات اخالقی، در رابطه با جمع

نامه داشتند و توضیحات پژوهشگران نظارت دقیقی بر تکمیل پرسش
ر گرفت. این توضیحات شامل آگاهی کنندگان قراالزم در اختیار شرکت

ماندن اطالعات از حق انتخاب برای شرکت در پژوهش، محرمانه
شخصی، اهمیت شرکت در تحقیق و اطالعات اندکی در ارتباط با 

 موضوع پژوهش بود.

 هایافته ۳
میانگین و انحراف معیار نمرات افراد در دو گروه آزمایش و گواه برای 

ارائه شده  ۲آزمون در جدول مون و پسآزسازگاری تحصیلی در پیش
 است.

 ها در مراحل مختلف تحقیق. مقایسٔه میانگین و انحراف معیار نمرات سازگاری آزمودنی۲جدول 
 pمقدار  انحراف معیار میانگین مرحلٔه آزمون گروه

 آزمایش
 آزمونپیش

 
1۳٫1 ۳٫1۴ 

۰٫۰۰1> 
 ۳٫1۲ ۲٫۳ آزمونپس

 گواه
 آزمونپیش

 
1۲٫۲ ۳٫1۹ 

 ۳٫۲۲ 1۳٫1 آزمونپس

ها رنف بیانگر آن است که پیروی دادهنتایج آزمون کالموگراف اسمی
۰٫۰۵<p منطبق بر توزیع  هااز توزیع نرمال است، رد نشده و توزیع داده

نرمال است، نتایج آزمون لون نیز نشان داد که همگنی واریانس 
های مورد مقایسه از نظر آماری معنی دار سازگاری تحصیلی در گروه

( و باالخره نتایج تحلیل کوواریانس نیز نشان داد که p>۰٫۰۵نیست )
است و لذا پیش فرض همگنی  ۰٫۰۵محاسبه شده بزرگتر از   pمقدار 

 یب رگرسیون رعایت شده است.ش
، نتایج نشان داد که میانگین سازگاری ۲های جدول براساس یافته

که طور چشمگیری کاهش یافته است؛ درحالیتحصیلی گروه آزمایش به
دهندٔه میانگین گروه گواه تغییر درخورتوجهی نداشت و این خود نشان

حلیل کوواریانس افزایش میزان سازگاری در گروه آزمایش بود. نتایج ت
آزمون اختالف معناداری در مشخص کرد که پس از حذف اثر پیش

شود آزمون نمرات سازگاری تحصیلی بین دو گروه مالحظه میپس
(۰٫۰۰1p< ؛ بنابراین آموزش تنظیم هیجانی بر سازگاری تحصیلی)

 آموزان با اختالل یادگیری ویژه تأثیر معناداری دارد.دانش

 بحث 4
های تنظیم هیجانی بر هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتاین پژوهش با 

آموزان با اختالل یادگیری ویژه صورت گرفت. سازگاری تحصیلی دانش
نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامٔه آموزش مهارت تنظیم هیجانی 
موجب افزایش سازگاری تحصیلی در گروه آزمایش شده و فرضیٔه 

طرز آزمون گروه آزمایش بهپستحقیق تأیید شد؛ زیرا میانگین 
چشمگیری کاهش یافته که نشانگر افزایش سازگاری تحصیلی 

آموزان است. به عبارت دیگر آموزش مهارت تنظیم هیجانی دانش
آموزان گروه آزمایش را قادر ساخت تا در حل مسائل سازشی دانش

ها، ای و تکالیف مربوط به آنمربوط به تجارب کالسی و مدرسه
کار گیرند؛ همچنین آنان ها را بهدست آورند و آنت هیجانی بهاطالعا

را قادر ساخت تا مطابق الزامات بافت آموزشی و محیط مدرسه و 
ها و ابرازهای هیجانی را تعدیل و تنظیم کنند و درواقع یادگیری، تجربه

 به سازگاری بهتری دست یابند. 
، معلمان، عنوان انطباق با محیط مدرسهسازگاری تحصیلی به

ها، مواد آموزشی، محتوای دروس، داشتن عالقه به آموزش کالسیهم
ها نشان دادند (. پژوهش1۴و توجه به دروس تعریف شده است )

آموزان نقش دارد؛ ادراک عوامل متعددی در سازگاری تحصیلی دانش
های متفاوت فضای مدرسه نظیر ناهمخوانی و آموزان از جنبهدانش

آموزان در ایجاد عوامل مدرسه و رقابت با سایر دانش نظر بااختالف
های (. پذیرش ویژگی1۵سزایی دارد )مشکالت رفتاری آنان سهم به

( 1۶آموز )دانش-آموزان توسط معلم و کیفیت ارتباط معلمفردی دانش
آموزان های مهم سازگاری دانشو پذیرش اجتماعی همساالن از جنبه

کنند حمایت بسیاری را از که تصور می آموزانی(. دانش1۷،18است )
های اجتماعی )والدین و دوستان و معلمان( دریافت سوی شبکه

ورزند، از مدرسه آفرین اجتناب مینمایند، بیشتر از رفتارهای مشکلمی
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۵ 

تری احساس رضایت بیشتری دارند، دارای احساس خودکارآمدی قوی
نند و نمرات بهتری کهستند، ساعات زیادی را برای مطالعه صرف می

توان گفت پیامدهای تحصیلی (؛ بنابراین می1۹آورند )دست میرا به
یابد که عوامل مختلف آموزشگاهی نظیر مثبت هنگامی افزایش می

 مساعدی را برای سازگاری  ٔ عوامل فیزیکی و رفتاری و ارتباطی زمینه
ق با نتایج آمده در این تحقیدستسازد. نتایج بهآموزان فراهم میدانش

 ( همسوست.۶،۲۰،۲1ها )برخی پژوهش
نتایج مطالعٔه دیگر، نشان داد که درمان تنظیم هیجانی کاهش 
درخورتوجهی در میزان اضطراب کودکان با اختالل یادگیری داشته و 

ها در زمینٔه تحصیل های آنشود این کودکان و حتی خانوادهباعث می
 (.۲۲) کودکانشان نگرانی کمتری داشته باشند

شواهد پژوهشی نشان داد ادراک گرما و محبت نوجوانان از جانب 
ها رابطه دارد و این والدین با تنظیم شناختی و موفقیت تحصیلی آن

ادراک برخالف ادراک بعد تربیتی مهار، نوجوانان را برای پیشرفت 
انگیزد. این پژوهش همچون بسیاری از مطالعات دیگر، بر بیشتر برمی

کنندٔه والدین گرم و بامحبت در موفقیت تحصیلی نوجوانان ننقش تعیی
کند؛ چراکه والدین بامحبت در فضای گرم خانواده فرزندانی تأکید می

های بیشتر ها را برای موفقیتدهند و آنبا عواطف مثبت پرورش می
انگیزانند و توان مقابله را در فرزندان خود برای مواجهٔه سازنده با برمی

 (.۲۳دهند )نفی رشد میوقایع م
های تنظیم بر تأثیر آموزش مهارتدر تبیین نتایج پژوهش حاضر مبنی

آموزان با اختالل یادگیری ویژه هیجان بر سازگاری تحصیلی دانش
براساس رفتاردرمانی دیالکتیکی با درنظرگرفتن چندین موضوع که این 

، به رفع جویی هیجان مدنظر بودههای نظمموضوعات در خالل مهارت
توان بیان کنند. طبق اصل قطبیت میمشکالت تحصیلی کمک می

ها و دلیل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، انسان با تناقضداشت که به
سو تمایل دارند آموزان از یکشود. دانشرو میهای زیادی روبهتعارض

موقعیت خود را تغییر دهند و از سوی دیگر خواهان حفظ وضعیت 
شان سو دوست دارند براساس تمایالت درونیاز یک فعلی هستند؛

ها شان رفتار دیگری را از آنعمل کنند و از سوی دیگر، منطق درونی
شود که در طلبد. لینهان معتقد است مشکل از آنجا ناشی میمی
توانند افراط یا تفریط را کنار بگذارند. ها، نمیوفصل این تعارضحل
منطقی عمل کنند یا براساس دلشان رفتار  کنند یا بایدها فکر میآن

نمایند. یا باید شرایط را به کل دگرگون کنند یا اینکه به سیاه و سفید نیز 
کند تا ها کمک میهای تنظیم هیجان به آن(. مهارت۲۴دست نزنند )

این تعارض را حل نمایند و برای تغییر وضعیت اقدام را به انفعال و 
آموزان با اختالل ترجیح دهند؛ درواقع به دانش ریزی را بر ابهامبرنامه

کند هم احساس خویش را مدنظر داشته باشند و هم یادگیری کمک می
مقتضیات منطقی غلبه بر نیازهای خویش را در زمینٔه پیگیری مسائل 
مربوط به تحصیل و انجام تکالیف درسی در نظر بگیرند. سازگارکردن 

شود تا با تدارک باهم باعث می این دو مسئله یعنی احساس و منطق
ریزی دارای قابلیت اجرایی و متناسب با موقعیت برای برنامه
ها را در رفع مشکل مربوط به آموزان با اختالل یادگیری، آندانش

 یادگیری و تکالیف درسی یاری دهد. 
آموزان با اختالل یادگیری کمک های تنظیم هیجان به دانشمهارت

نیافتن اهداف درسی ازطریق های خویش را از تحققکند تا نگرانیمی
جداسازی آن از افکار و ارزیابی غیرواقعی کاهش دهند. افراد با اختالل 

شوند. اختالل یادگیری یادگیری در مارپیچ شکست تحصیلی گرفتار می
کند های تحصیلی را مختل میخاص الگوی عادی یادگیری مهارت

دلیل مشکالت انگیزشی به ویژه(. اشخاص با اختالل یادگیری 1)
سر شده( غالباً در این نگرانی به)سبک اسنادی منفی و درماندگی آموخته

رسد و این مسئله به افکار قالبی ها به نتیجه نمیبرند که اقدامات آنمی
ها مربوط است. مهارت تنظیم هیجان قابلیت یا نشخوارهای فکری آن

آموزان با اختالل یادگیری انشجداسازی هیجانات را از افکار به د
شود که بار هیجانی افکار غیرمنطقی و طریق باعث میآموزد و بدینمی

ها کاسته شود. بودن آنهای ناسالم جدا شده و از شدت دردناکارزیابی
آموزان با اختالل یادگیری تمایل طبیعی است در چنین موقعیتی، دانش

ها و انتظارات، درخواستبیشتری برای انطباق با شرایط، محیط، 
ریزی بهتر برای ساختارهای اجتماعی حاکم بر محیط آموزشگاه و برنامه
از اختالل غلبه موفقیت در امر یادگیری نشان دهند تا بر مشکالت ناشی

 پیدا کنند.

 گیرینتیجه ۵
گیری از بستٔه آموزشی تنظیم هیجان توانست با این پژوهش با بهره

آموزان با اختالل یادگیری ویژه انی به دانشآموزش مهارت تنظیم هیج
روشدن با مسائل درسی و تکالیف ها اقدامات روبهکمک کند تا آن

ای و کالسی خویش را با احساسی جدید و خوشایند یاد بگیرند. مدرسه
رو شوند و به عبارت دیگر به آنان آموخت که با مشکالت خویش روبه

با احساس مثبت دنبال کنند؛ نه با  تکالیف و مسائل مربوط به مدرسه را
اثربودن تالش و ها را متقاعد به بیهای منفی قبلی که آناحساس

ای کردند؛ بنابراین اجرای آموزش برنامٔه تنظیم هیجانی تکالیف مدرسه
آموزان در محیط مدرسه و خانواده برای افزایش میزان سازگاری دانش

تواند راهگشای معلمان، ح میتواند مفید واقع شود. نتایج این طرمی
خصوص شناسان و درمانگران حوزٔه اختالل یادگیری، بهمربیان، روان

هایی مثل کودکان با اختالل یادگیری باشد. این پژوهش با محدودیت
نکردن از دختران با اختالل یادگیری ویژه و محدودیت سنی استفاده

بخشی آموزش تنظیم شود اثرافراد آزمودنی همراه بود؛ لذا توصیه می
تر های بزرگهیجان در فواصل سنی مختلف و روی دختران و در نمونه

 و نیز در دیگر مقاطع تحصیلی صورت گیرد.

 تشکر و قدردانی 6
تبریز که در انجام این  ۲از کلیه معلمان و دانش آموزان عزیز ناحیه 

 پژوهش ما را یاری کردند، نهایت تشکر را داریم.

 بیانیه 7
ع فاین تحقیق و امتیازات علمی و پژوهشی حاصل از آن با مناانجام 

مادی و معنوی هیچ کسی، هیچ گروه و نهادی در تعارض نیست. 
همچنین، مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته 

و با کد  ۰۳/11/۹۴روانشناسی تربیتی دانشجو است که در مورخه 
روانشناسی و علوم تربیتی در معاونت پژوهشی دانشکده  8۵۳1۷

 دانشگاه تبریز به تصویب رسیده است.
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