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ل آموزان با اختالآوری و سازگاری دانشراهبردهای خودتنظیمی بر تابآموزش اثربخشی 

 یادگیری
 1پریناز بنیسی*

 چکیده

آموزان با اختالل دانشاجتماعی  یو سازگار یآوربر تاب یمیخودتنظ راهبردهایهدف تعیین میزان اثربخشی آموزش پژوهش حاضر با هدف: 

 با گروه کنترلآزمون پس -آزمونطرح پیش حاضر، آزمایشی و طرح مورد استفاده در پژوهشنیمه، پژوهش: این روشانجام شد. یادگیری 

آموزان از دانش نفر 28 شاملگروه نمونه  بودند. 1398در سال شهر تهران یادگیری با اختالل آموزان دانش. جامعه آماری در این پژوهش بود
گروه  .جایگزین شدندنفری  14در دو گروه ساده تصادفی  روش اانتخاب و ب در دسترس گیریروش نمونه اکه بند بودیادگیری با اختالل 

شرکت کرد و گروه کنترل هیج مداخله یمیخودتنظ راهبردهایآموزش  گروهیبار در جلسات  دوای ای، هفتهدقیقه 50جلسه  8آزمایش طی 
( 1961) بل سازگاری اجتماعی پرسشنامهو ( 2003) ی کانر و دیویدسونآورتاب مقیاسدر پژوهش حاضر  مورد استفادهای دریافت نکرد. ابزار 

 تحلیل شد. افزار بسته آماری در علوم اجتماعینرم 24متغیری در نسخه چند با استفاده از روش تحلیل کوواریانس هبه دست آمدهای بود. داده

 یادگیریآموزان با اختالل دانشاجتماعی  یو سازگار یآورتاببر تاثیر معناداری  یمیخودتنظ راهبردهاینشان داد که آموزش  : نتایجهایافته

آموزان با اختالل دانشاجتماعی  یو سازگار یآورابتتواند می یمیخودتنظ راهبردهایبرنامه آموزش : گیرینتیجه .(>001/0P)داشت 

 فاده شود.استآموزان دانشاین اجتماعی  یو سازگار یآورابتبرای بهبود  این برنامهاز  شودپیشنهاد می؛ بنابراین، بهبود بخشدرا یادگیری 
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 مقدمه

های کودکان یکی از گروه 1های یادگیری ویژهآموزان با اختاللدانش

با نیازهای ویژه هستند که به آموزش ویژه و خدمات وابسته نیاز دارند 

طور های یادگیری ویژه یا به. اختالل(2018، 2)هاالهان، کافمن و پولن

، 3اختالل یادگیری به سه زیرگروه اختالل خواندن یا نارساخوانیخالصه 

تقسیم  5نارساو اختالل ریاضی یا حساب 4اختالل نوشتن یا نارسانویسی

پزشکی انجمن روان ؛1397، مجد یریام یاثوند وغ وندیتروشود )می

یادگیری در  آموزان با اختالل(. دانش2016، 7؛ تانکوک2013، 6آمریکا

( و سازگاری 2016، 9فارلند و وکسلر)ویلیامز، میسیاک، مک 8یآورتاب

 ای مواجه هستند.( با مشکالت عمده2017، 11)پترتو و ماساال 10اجتماعی

 آموزاندانش یشناختروان هاییژگیکه در بهبود و ییهااز شاخص یکی

 ییتوانا یبه معنا یآور. تاب(1397)صدوقی،  است یآورتاب یزاندارد م یرتاث

رزشمند ا یرشد و چارچوب یبرا یآنها به فرصت یلغلبه بر مشکالت و تبد

ارکر و )و باشدیم یزندگ یزبرانگچالش هاییتتعامل با افراد و موقع یبرا

 یاز عوامل حفاظت کننده است که نقش مهم یکی یآور(. تاب2012، یلیدو

که  یطورناگوار دارد. به  یطافراد و جان به در بردن از شرا یتدر موفق

ند، افراد رفتار سازگارانه داشته باش شودیباعث م یتخصوص یناز ا یبرخوردار

و امکان برخورد موثر با  کندیتر مآنها ساده یبا مشکالت را برا یاروییرو

)هاالهان و  دهدیم یشبه اهداف است را افزا یدنکه در راه رس یموانع

 وندشیکه فرزندان با آن مواجه م یمشکالت ین،(. عالوه بر ا2018همکاران، 

 یآورباعث کاهش تاب یو گاه گذاردیم یرهم تاث ینوالد یجاندر ابراز ه

 (. 2014تولوانن، کارلسون و کارلسون،  یوی،آنها شود )کاروک

شود که فرد برای اداره کردن سازگاری به همه راهبردهایی گفته می

(. 2003، 12)سادوک و سادوکبرد زا به کار میهای استرسخود در موقعیت

شود هایی که فرد با آن رو به رو میخصوصیات شخص و حساسیت موقعیت

از جمله عواملی هستند که بر سازگاری اجتماعی مؤثرند. از ضروریات اساسی 

دوران تحصیل که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و 

بهینه از نیروهای کارآمد و وری پرداختن به آن شرط اساسی در بهره

                                                           
1. Students with specific learning disorders 

2. Hallahan, Kauffman and Pullen 

3. Reading disorder or dyslexia 
4. Writing disorder or dysgraphia 

5. Math disorder or dyscalculia 

6. American Psychiatric Association  
7. Tannock 

8. Resiliency 

9. Williams, Miciak, Mc Farland and Wexler 
10. Social adjustment 

باشد توانایی سازگاری با محیط تحصیل است. توانمندی کرده میتحصیل

 در سازگاری اجتماعی از موضوعات مهم در حوزه آموزش است که باعث

ت، گردد. در حقیقمی آموزاندانش در تحصیلی کفایت و کارایی بردن باال

نی دارد )کرک، گاالگر و سازگاری اجتماعی ارتباط نزدیکی با هوش هیجا

  .(2015، 13کولمن

ت با مشکال و سازگاری اجتماعی یآورتابکودکان با نیازهای ویژه در 

ها که در (. یکی از برنامه2018ای مواجه هستند )هاالهان و همکاران، عمده

است.  14راهبردهای خودتنظیمیتواند به افراد کمک کند برنامه این راستا می

 درونی فشارهای تعدیل و تنظیم توانایی و هیجانی آگاهی افزایش به توانایی

راهبردهای  شناختی، فرآیندهای طریق از هیجانی برانگیختگی هایحالت و

 ،خواستاری ،زاده میرآبادینوریشود )هیجان گفته می خودتنظیمی

 راهبردهای (. الگوی1396، خسروی فارسانی و بامداد ،شیرمردی

 در عصبی هایسیستم بهترین الگوها درباره نقش از خودتنظیمی یکی

 در موثر و فرایندهای شناختی گوناگون به الگو است. این هیجان کنترل

 دیواید، ریجن،ون اسکورل،)کند کمک می هیجانی هایواکنش تنظیم

 هیجان بر متمرکز رفتاری این برنامه شناختی (.2016، 15سواب و ونگوزن

 یفیرط)دارد  تاکید هاهیجان کارکردی و سازگارانه ماهیت بر که است

، 16؛ گروس1396یرگانی، ب پوریعال یخچالی و یحاج ییالق، یشهن ینی،حس

 تنظیم برای ناسازگارانه هایتالش و تصحیح شناسایی به دنبال و( 2007

مفرط  هایپاسخ خاموش کردن و مناسب پردازش هیجانی، تسهیل تجارب

)ویلیاموسکا، تامسون هولندز، درونی و بیرونی است  هاینشانه به هیجانی

 (.2010، 17فارهولم، االرد، فارشینو و بارلو

بر  خودتنظیمی راهبردهایاثربخشی آموزش هایی درباره پژوهش

آموزان انجام شده است. در این راستا، دانش و سازگاری اجتماعی یآورتاب

 های( حاکی از تاثیر آموزش بازی2019) 18های پژوهش سوسا و الگانایافته

 یآورابتپذیری شناختی، ویدیویی به عنوان راهبرد خودتنظیمی بر انعطاف

11. Petretto and Masala 

12. Sadock and Sadock 

13. Kirk, Gallagher and Coleman 
14. Self-regulation strategies 

15. Schoorl, van Rijn, de Wied, Van Goozen and Swaab 

16. Gross 
17. Wilamowska, Thompson-Hollands, Fairholme, Ellard, Farchione 

and Barlow 

18. Sosa and Lagana 
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، ابر هامر، پالس، رافائلینتایج پژوهش  بزرگساالن بود. و سازگاری اجتماعی

می های دیجیتالی مبتنی بر خودتنظی( بیانگر اثربخشی بازی2018) 19و علی

 پذیری شناختی و سازگاری اجتماعیبر بهبود کارکردهای اجرایی، انعطاف

، چن، لیندو، اوپیوال، سبالوسهای پژوهش یافته آموزان دبیرستانی بود.دانش

 شیوهدرمانی با بازی ( نشان داد2016) 20والن، چنگ و همکارانمینی

های آنها آوری والدین و ارتقای مهارتباعث بهبود نگرش و تاب تراپیفیلیال

آموزش نشان داد که  (1397)ی زارع زاده ویللهای پژوهش یافتهشد. 

ضطراب اکاهش و  یلیتحص یزشانگ باعث افزایش یمیخودتنظ یراهبردها

 و رزگرب ی،بوالقاسما دختر پایه نهم شد. نتیجه پژوهش آموزانامتحان دانش

ر ب یمیخودتنظ یادگیریآموزش  یاثربخش حاکی از (1393)ی رستم اوغل

 یاضی بود.اختالل ر یآموزان دارادر دانش یاز زندگ یتو رضا یخودکارآمد

اثربخشی آموزش  نیز بیانگر  (1390زاده )وکلیتهای پژوهش یافته

پسر سال  نآموزاراهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سالمت روانی دانش

 بود. شهر مشهد ییدوم راهنما

توجه به مشکالت اجتماعی و هیجانی کودکان و نوجوانان با اختالل 

و  نکودکاگرفته است.  ای قراریادگیری در چند سال اخیر مورد توجه ویژه

نسبت به همساالن عادی خود مشکالت با اختالل یادگیری  نوجوانان

ر کنند که تاثیری منفی بشناختی بیشتری را تجربه میهیجانی و روان

( 2018 هاالهان و همکاران،)گذارد آنها می و سازگاری اجتماعی یآورتاب

ها پذیری شناختی آنانعطافو گاهی چنین شرایطی تاثیر نامطلوبی بر 

های انجام شده بررسی با توجه به (.2018و همکاران،  کرک) گذارندمی

و  یآوراببر تخودتنظیمی آموزش برنامه  اثربخشی در زمینه میزان

 های اندکیبا پژوهشیادگیری آموزان با اختالل دانشاجتماعی  یسازگار

 آشکار است. بیشتر مواجه هستیم و خالء پژوهشی در این حوزه کامالً

ای و همبستگی هستند و بر مطالعات انجام شده در این حوزه از نوع رابطه

اند. در واقع، تاکنون هیچ توان ذهنی یا والدین انجام شدهروی افراد کم

اهبردهای رآموزش برنامه  اثربخشیپژوهشی به صورت مستقیم به بررسی 

آموزان با اختالل دانشاجتماعی  یو سازگار یآوراببر تخودتنظیمی 

، یرییادگبا اختالل آموزان رسد دانشنپرداخته است. به نظر مییادگیری 

نند که کها هیجانی را تجربه میسطوح متفاوتی از تحول شناختی و واکنش

را در آنها تحت تاثیر قرار دهد. اجتماعی  یو سازگار یآورابتتواند می

آموزش برنامه  اثربخشیهش بررسی بنابراین، هدف اصلی این پژو

                                                           
19. Homer, Plass, Raffaele, Ober and Ali 
20. Lindo, Opiola, Ceballos, Chen, Meany-Walen, Cheng and et. al. 

آموزان با دانشاجتماعی  یو سازگار یآوراببر تراهبردهای خودتنظیمی 

  بود.یادگیری اختالل 

 روش

آزمون و با طرح پیشآزمایشی نیمهپژوهش حاضر یک پژوهش 

جامعه آماری پژوهش را کلیه آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. پس

که در  دادندتشکیل می ساله 12تا  10 دختریادگیری با اختالل آموزان دانش

مهر دانش در شهر تهران  از مرکز اختالل یادگیری 1397-1398سال 

آموز دانش 28نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  کردند.خدمات دریافت می

اب شدند. انتخدر دسترس گیری شد که به روش نمونهمییادگیری با اختالل 

به این . انجام شدتصادفی صورت  نیز بهکنترل آزمایش و ها به روهانتساب گ

نفر از  14نفر به گروه آزمایش و  14ترتیب که به صورت تصادفی، 

ه ورود ب هایمالکاختصاص یافتند. کنترل کنندگان به گروه شرکت

اشتغال به ، یادگیریاختالل سال، داشتن  12تا  10سن داشتن  ،پژوهش

ی با زندگ ،، تمایل به شرکت در پژوهشپنجم و ششمتحصیل در کالس 

استفاده از خدمات مشاوره و بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز والدین 

اختالل گونه  هر شناختی از سایر مراکز در حین اجرای پژوهش، وجودروان

ادگیری یبا اختالل  یا اختالل به جزگونه معلولیت  داشتن هرشناختی یا روان

اخالتی دو غیبت بیش از یک جلسه در برنامه م پرونده تحصیلیاساس  بر

 آوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شد.برای جمع بود.

کانر و دیویدسون در سال  توسط این مقیاس: 21آوریتاب مقیاس. 1

ای لیکرت با مقیاس پنج درجه که دارد گویه 25تدوین شده است و  2003

شود. حداقل گذاری میچهار=کامالً درست( نمره)صفر=کاماًل نادرست تا 

 ین پرسشنامهنقطه برش ااست.  آوری صفر و حداکثر نمره آن صدنمره تاب

 یآورتاب ینشانگر افراد دارا 50نمره باالتر از  ی،باشد. به عبارتیم 50 یازامت

شدت تاب یزانبه همان م باشد، 50باالتر از  یازامت ینا چه خواهد بود و هر

اعتبار این مقیاس را از طریق  باالتر خواهد بود و برعکس. یزفرد ن یرآو

اند )کانر و گزارش کرده 87/0و از طریق بازآزمایی  89/0آلفای کرونباخ 

( اعتبار این مقیاس را از طریق آلفای 1386(. جوکار )2003دیویدسون، 

در رد. برآورد ک 91/0و روایی آن را از طریق تحلیل عاملی  93/0کرونباخ 

آوری از طریق آلفای کرونباخ تاب مقیاسپژوهش حاضر، ضریب پایایی 

 . به دست آمد 80/0از طریق تحلیل عاملی  آن و روایی 84/0

21. Resiliency scale  
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 بل سازگاری توسط پرسشنامه :22سازگاری اجتماعی . پرسشنامه2

 سوال 32سازگاری اجتماعی  پرسشنامه است. شده ساخته 1961در سال 

 گزینه است که دانمنمی و خیر و به صورت بله آن هایگزینهدارد و پاسخ به 

دارد. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره آن به  نمره صفر خیر و بله نمره یک

 این کل پایایی زاده،امام و میکائیلی پژوهش است. در 32ترتیب صفر و 

 (.1387زاده، امام و به دست آمد )میکائیلی 80/0و روایی آن  84/0 آزمون

به دست آمد و روایی آن  81/0ضریب پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر، 

 .محاسبه شد 77/0

 شیوه اجرای پژوهش 

مراکز اختالل یادگیری شهر تهران مراجعه شد. به برای اجرای پژوهش 

 یارسازگ ی و پرسشنامهآورتاب یاسمقها با راهنمایی پژوهشگر، آزمودنی

ه کراهبردهای خودتنظیمی برنامه  بعد، مرحله را تکمیل کردند. دری اجتماع

( و 2007شناختی هیجان گروس و تامسون )تنظیم بر اساس راهبردهای 

 گروه برای( 1396) پور و وهابی هماآبادیموحدی، خالقیپروتکل آموزشی 

 در ایدقیقه 50 جلسه 8 در گروهی صورت به پژوهشگر توسط آزمایش

نامه این بر کنترل در گروه ولی شد اجرا جلسه دو ایهفته و هفته چهار طول

ا پس از اجرای برنامه مداخله، نیز ب. شرکت نداشت و در لیست انتظار ماندند

 ی از هر دواجتماع یسازگار ی و پرسشنامهآورتاب یاسمقاستفاده از همان 

 راهبردهای خودتنظیمیآزمون گرفته شد. محتوای جلسات برنامه گروه پس

 توضیح داده شده است. 1تفکیک جلسات در جدول  در گروه آزمایش به

 شناختی هیجانراهبردهای تنظیم برنامه  جلسات محتوای .1جدول 

 محتوا هدف جلسات
اگاهی از احساسات و  اول

 ها هیجان
 ها،هیجان و یادگیری مهارت تنظیم آن، ضرورت مراحل و منطق معرفی برنامه با بیان

 هاکمک گرفتن از هیجان ثانویه، و اولیه هایهیجان ها،درباره هیجان درست هایدیدگاه
های درک مهارت دوم

هیجان و انتخاب 
 موقعیت

 میان تمایز احساسات، به زدن برچسب و نامگذاری و شناسایی هیجان، معرفی و آموزش
 در موفقیت عوامل روانشناختی، و فیزیکی حالت در هیجان مختلف، شناسایی هیجانات

 هیجان تنظیم
های مربوط به مهارت سوم

 پیشگیری
 میزان شناسایی هدف با خودارزیابی خود، هیجانی هایتجربه شناخت هدف با خودارزیابی

 راهبردهای خودتنظیمی، از شناسایی هدف با خودارزیابی فرد، در پذیری هیجانیآسیب

 هیجانی، هایواکنش فیزیولوژیک هیجانی، پیامدهای هایواکنش شناختی پیامدهای
 هایراه و خشم معرفی هیجان هم، با سه این رابطه و هیجانی هایواکنش رفتاری پیامدهای

 آن بر غلبه
 هایمهارت آموزش، مساله، حل راهبرد آموزش و اجتناب، اجتماعی انزوای از جلوگیری  اصالح موقعیت چهارم

 تعارض حل و وجود فردی، اظهارگفتگوی بین
 توجه آموزش نگرانی، و فکری نشخوار کردن متوقف گسترش توجه  پنجم
 و غلط هایارزیابی تولید، نگهداری، افزایش یا کاهش پاسخ هیجانی، شناسایینقش ذهن در   ارزیابی شناختی ششم

 ارزیابی مجدد راهبرد آموزش هیجانی، هایحالت بر آن تاثیر
 مواجهه، آن، هیجانی پیامدهای بررسی و بازداری راهبرد از استفاده نحوه و میزان شناسایی تعدیل پاسخ هقتم

 تخلیه آموزش محیطی، هایکننده تقویت تغییر طریق از رفتار هیجان، اصالح ابراز آموزش
 معکوس عمل و آرمیدگی هیجانی،

های آموخته شده در محیط طبیعی خارج از ها، کاربرد مهارتارزیابی میزان دستیابی به هدف ارزیابی و کاربرد هشتم
 جلسه مداخله

نامه کتبی از رضایت ،پژوهش به منظور رعایت مالحظات اخالقی

آموزشی  کارگاهن گرفته شد و پس از پایان پژوهش هم کنندگاشرکت

 برگزار برای گروه کنترل روزیک  مدت بهراهبردهای خودتنظیمی برنامه 

                                                           
22. Social adjustment questionnaire 

متغیری ندچواریانس کوتحلیل . نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از گردید

افزار نرم 24ها از نسخه جهت تحلیل داده تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مورد 

 استفاده شد. SPSSآماری 
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 هایافته

اختالل  با آموزاننفر از دانش 28کنندگان این پژوهش، شامل شرکت

 ± 67/0آزمایش  میانگین و انحراف معیار سن گروهکه بودند یادگیری 

برای بررسی اثر متغیرهای کنترل   بود. 13/11 ± 59/0و کنترل  07/11

مستقل استفاده  tها از آزمون آماری پژوهش یعنی سن و هوش آزمودنی

شد. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از نظر سن و هوش 

معیار متغیر  انحراف و میانگین. (<05/0Pرد )تفاوت معناداری وجود ندا

در دو گروه آزمایش و کنترل در موقعیت اجتماعی  یو سازگار یآورابت

 است. گزارش شده 2آزمون در جدول آزمون و پسپیش

 اجتماعی یو سازگار یآورابهای تتوصیفی متغیر هایشاخص .2جدول 

 گروه کنترل آزمایشگروه  موقعیت  متغیر
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 98/1 59/46 17/2 67/46 آزمونپیش یآورابت
 20/2 63/46 34/2 31/61 آزمونپس

 17/1 93/11 19/1 92/11 آزمونپیش اجتماعی یسازگار
 21/1 01/12 17/2 14/16 آزمونپس

 

آزمون و به علت وجود یک متغیر مستقل تعدیل اثر پیش به منظور

 یو سازگار یآورابتمتغیر وابسته  دوو راهبردهای خودتنظیمی آموزش 

ستفاده ا نکووایا مامتغیری چنداز آزمون آماری تحلیل کوواریانس اجتماعی 

 یو سازگار یآورابتبرای تعیین اثربخشی برنامه مداخالتی بر . شد

ا استفاده باین دو متغیر های مربوط به ا نرمال بودن توزیع دادهابتداجتماعی، 

اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و تائید  -از آزمون آماری کلموگروف

کوواریانس را تایید -آزمون باکس فرض همگنی واریانس(. <05/0Pشد )

. مفروضه شیب خط ( بودP=44/0و    s M,Box=11/4برابر با )کرد که 

ون آزمرای متغیرها و خطی بودن رابطه متغیرها برقرار بود. رگرسیون ب

ود ب حاکی از وجود همبستگی کافی بین متغیرهای وابستهکرویت بارتلت 

(001/0=P.) ر ها دنتایج آزمون لون نیز برقراری فرض همگنی واریانس

آزمون آماری های . بنابراین مفروضه(<05/0Pهمه متغیرها را تائید کرد )

های . به این منظور، متغیربرقرار است کوواریانس چندمتغیریتحلیل 

فرض در پیش کنترلآزمایش و  در گروه اجتماعی یو سازگار یآورابت

و  P=001/0)مورد محاسبه قرار گرفت  ترین ریشه رویبزرگآماری 

24/88=F هامتغیرحداقل در یکی از  کنترل(. بنابراین گروه آزمایش و 

 آزمون آماریبردن به این تفاوت، از به منظور پی .رندتفاوت معناداری دا

در  استفاده شد که نتایج هر یک)مانکووا( چندمتغیری تحلیل کوواریانس 

 آمده است. 3جدول 

 اجتماعی یو سازگار یآورابتبرای  مانکووانتایج تفکیکی  .3 جدول

میانگین  آزادی درجه مجموع مجذورات متغیرهای وابسته منابع تغییر
 مجذورات

 سطح Fنسبت 

 معناداری
 مجذور اتا

 31/0 001/0 64/10 48/37 1 48/37 آزمونپیش یآورابت
 75/0 001/0 52/44 73/156 1 73/156 گروه

    52/3 24 67/84 خطا
     27 84/291 کل

 یسازگار
 اجتماعی

 28/0 002/0 43/9 12/18 1 12/18 آزمونپیش
 77/0 001/0 78/48 67/93 1 67/93 گروه
    92/1 24 11/46 خطا
     27 53/180 کل
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 آزمون، گروه اثر معناداری بر نمرات پس3با توجه به نتایج جدول 

داشته است  (F=78/48) اجتماعی یسازگار ( وF=52/44) یآورابت

(001/0P<)و  75ترتیب توان بیان کرد به. با توجه به مجذور اتا می

 یاجتماع یو سازگار یآورابتدرصد تغییرات هر یک از متغیرهای  77

 .شودمی برنامه آموزشی خودتنظیمی ناشیها در از شرکت آزمودنی

 یریگجهینتبحث و 

 راهبردهایپژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش    

آموزان با اختالل دانشاجتماعی  یو سازگار یآوربر تاب یمیخودتنظ

که آموزش  نشان دادانجام شد. نتایج این پژوهش یادگیری 

 اجتماعی یو سازگار یآورتابافزایش  سبب یمیخودتنظ راهبردهای

های این یافته با نتایج پژوهش .شد یادگیریآموزان با اختالل دانش

های ویدیویی ( مبنی بر اثربخشی آموزش بازی2019سوسا و الگانا )

و  یرآوتابپذیری شناختی، به عنوان راهبرد خودتنظیمی بر انعطاف

هامر و همکاران نتایج پژوهش  بزرگساالن و سازگاری اجتماعی

های دیجیتالی مبتنی بر ( در خصوص اثربخشی بازی2018)

 پذیری شناختی وخودتنظیمی بر بهبود کارکردهای اجرایی، انعطاف

همچنین با  آموزان دبیرستانی همسو بود.دانش سازگاری اجتماعی

مبنی بر اثربخشی ( 2016)لیندو و همکاران های پژوهش یافته

ی والدین و آوربر بهبود نگرش و تاب تراپیفیلیال شیوهدرمانی با بازی

های یافتهعالوه بر این با  آنها همخوانی داشت.های ارتقای مهارت

 یراهبردها مبنی بر تاثیر قابل توجه (1397)ی زارع زاده ویللپژوهش 

حان اضطراب امتکاهش و  یلیتحص یزشانگ بر افزایش یمیخودتنظ

 یاثربخش در خصوص (1393)ی و همکاران بوالقاسما، آموزاندانش

در  یاز زندگ یتو رضا یبر خودکارآمد یمیخودتنظ یادگیریآموزش 

 مبنی بر  (1390زاده )وکلیتیاضی و اختالل ر یآموزان دارادانش

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سالمت روانی 

 همسو بود.  نآموزادانش

افزایش  سبب یمیخودتنظآموزش  پژوهش که در تبیین این یافته   

 شد یادگیریآموزان با اختالل دانشاجتماعی  یو سازگار یآورتاب

ت از جمله مشکالبا مشکالت زیادی  یادگیریاختالل توان گفت می

تواند میارتباطی، روانی و هیجانی همراه است. چنین مشکالتی 

توانمندی شناختی فرد را به چالش بکشد یا کمتر از حد واقعی نشان 

راهبردهای برنامه در حالی که  ،(1397، غفوریان)عاشوری و دهد 

های مربوط مهارتبر  ،عالوه بر آموزش مدیریت هیجان یمیخودتنظ

اجتماعی، پیشگیری از بروز هیجان نامناسب و  یسازگاری، آورتاببه 

ه هایی از این برنامه کاصالح موقعیت نیز تاکید دارد. همچنین بخش

 اربردزیابی و کبه گسترش توجه، ارزیابی شناختی، تعدیل پاسخ و ار

شناختی مربوط است و آن را کاهش مشکالت روانشود به مربوط می

 به یمیخودتنظراهبردهای از سوی دیگر، . (2007)گروس، دهد می

 در آن از اجتناب جای منفی به هیجان با شدن در روبرو فرد توانایی

مهم مربوط  اهداف به نیل شفقت جهت با توأم درک و پریشانی حالت

(. در این راستا، آموزش برنامه 2016شود )اسکورل و همکاران، می

با اختالل آموزان دانششود تا سبب می یمیخودتنظراهبردهای 

الت خود مشکهیجانات و آگاهی بیشتری نسبت به رفتارها و  یادگیری

 مشاهده وبینی در پیشآموزان این دانشبا توجه به این که  .پیدا کنند

خود با مشکل مواجه هستند برای  یرفتارهاو های هیجانی شواکن

بخشی و مدیریت رفتارهای خویش به برنامه هدفمندی نیاز دارند نظم

 که هم بر شناخت و تفکر توجه داشته باشد و هم به رفتار جهت دهد

راهبردهای برنامه (. از آن جایی که 2018)هاالهان و همکاران، 

ناختی شهای روانو ابراز صحیح واکنشبر تفکر منطقی  یمیخودتنظ

 هاو هیجانی تاکید دارد و در این برنامه اگاهی از احساسات و هیجان

شود های درک هیجان و انتخاب موقعیت آموزش داده میو مهارت

اجتماعی خواهد داشت  یو سازگار یآورتابتاثیر قابل توجهی بر 

 (.1396و همکاران،  یوحدم)

 به یادگیریبا اختالل های اجتماعی افراد جربهکه تاز آن جایی    

گردد و با موانع دلیل مشکل در یادگیری مطالب درسی محدود می

شوند و به راحتی تحت تأثیر روانی اجتماعی مختلفی مواجه می

آنها اجتماعی  یو سازگار یآورتابگیرند های روانی قرار مینشانه

 یو سازگار یآورتاب(. عالوه بر این، 1395شود )عاشوری، کمتر می

شود که فرد بتواند با تجارب درونی و بیرونی اجتماعی مناسب باعث می

منفی و ناخوشایند خود مواجه شود و سازگاری و تعادل روانشناختی 

 از سوی دیگر،(. 2018خود را حفظ کند )هاالهان و همکاران، 

نقش موثری در ایجاد انگیزش درونی دارند و  یمیودتنظخ راهبردهای

 یمیخودتنظ راهبردهایکنند. از آن جایی که به این امر کمک می

شود که کودکان به جستجوگری بپردازند، این امر موجب باعث می

ین شود. بنابرامیاجتماعی  یو سازگار یآورتابافزایش توجه و بهبود 
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بتواند  یمیخودتنظ راهبردهایه از دور از انتظار نیست که استفاد

را  یادگیریبا اختالل آموزان دانشاجتماعی  یو سازگار یآورتاب

 افزایش دهد.

هایی مواجه بود. در این مطالعه از پژوهش حاضر با محدودیت   

های خودگزارشی استفاده شد، پژوهش بر روی گروهی از پرسشنامه

حجم نمونه کم انجام شد.  با دختر یادگیریبا اختالل آموزان دانش

وامل عنشد. عالوه بر این  فراهم پیگیری آزمون انجام همچنین فرصت

 خانواده، فرهنگ و وضعیت اقتصادی و اجتماعیمختلفی مانند ساختار 

 یادگیریبا اختالل آموزان اجتماعی دانش یو سازگار یآورتاببر 

های بعدی با حجم شود پژوهشبنابراین پیشنهاد می. استاثرگذار 

های سنی مختلفی انجام گیرد نمونه بیشتری از هر دو جنس و در گروه

آموزان سایر دانش برای یمیخودتنظراهبردهای  آموزشی هایدورهو 

های آنها برگزار شود. عالوه براین، پیشنهاد با نیازهای ویژه و خانواده

توانبخشی کودکان و نوجوانان و همچنین  شود مراکز آموزش ومی

 ودبرای بهب یمیخودتنظاز برنامه راهبردهای  یادگیریاختالل مراکز 

فاده است یادگیریبا اختالل آموزان دانشاجتماعی  یو سازگار یآورتاب

 کنند.

 منابع

 ی(. اثربخش1393زهرا ) ی،رستم اوغل و سبحان ،برزگر ؛عباس ی،بوالقاسما

 در یاز زندگ یتو رضا یبر خودکارآمد یمیخودتنظ یادگیریآموزش 

  .21-6 ،(2)4 ،یادگیری یهایناتوان. یاضیاختالل ر یآموزان دارادانش

 یآموزش راهبردها یاثربخش ی(. بررس1390) یرجهانش ،زادهیوکلت

آموزان پسر سال دوم دانش یبر سالمت روان یمیخودتنظ یادگیری

 . 250-259 ،(51)13، یبهداشت روانمجله اصول شهر مشهد.  ییراهنما

رابطه بین هوش  در آوریتاب ایواسطه نقش (.1386بهرام ) جوکار،

(، 2)2 ،روانشناسی معاصر. زندگی از رضدایت با عمومی هوش و هیجانی

3-12 . 

 ی(. اثربخش1397) یمجتب ،مجد یریام و نسترن یاثوند،غ وندیترو

 یآموزان دارافعال دانش ۀالگ بر حافظ یتانکاپ یافزار شناختنرم

  .15-5 ،(3)9 ،ییکودکان استثنا یتوانمندساز. یادگیری هاییناتوان

 با تحصیلی آوریتاب و خودکارآمدی (. رابطه1397صدوقی، مجید )

 نشریهعلوم پزشکی.  دانشجویان تحصیلی عملکرد و سازگاری

  .14-7(، 2)11، پزشکی علوم در آموزش راهبردهای

 رضا ویعل یخچالی، یحاج یجه؛من ییالق، یشهن ید؛حم ینی،حس یفیرط

 ۀبرنام یابیییو روا ینتدو ی،(. طراح1396) یروسس یرگانی،پور بیعال

 ییاجرا یبر کارکردها یمبتن یتوانمندساز شناختیی روانآموزش

 رییادگیآموزان با اختالل دانش ی( برایکلوسک)مدل مک یمیخودتنظ

 . 33-17 ،(4)8 ،ییکودکان استثنا دسازیتوانمن. یژهو

های یادگیری . ناتوانی(1395) سمیهآبکنار سیدهجلیل و عاشوری محمد

های روانی و ویژه در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

 تعلیم و تربیتای پاسخ به مداخله برای تشخیص. الیه 3ارایه الگوی 

 .46-37(، 140) 3. استثنایی

 یادگیری. کودکان با اختالل (1397) محسن یان،غفورو  دمحم ی،عاشور

و  میتعل. ینمعلمان و والد یبرا ییو رهنمودها یابیارز یی،: شناسایژهو

 .66-57، (152)3، ییاستثنا یتترب

زرگر  و فرح ی،نادر ؛زهرا ی،افتخار صعاد ؛ساالر ی،فرامرز ؛داود ی،تحف

له بر پاسخ به مداخ یهدفمند خواندن مبتن ۀمداخل ی(. اثربخش1397) یداهلل

 ۀیآموزان نارساخوان پادانش یلیتحص یبر عملکرد خواندن و خودکارآمد

 .98-87 ،(3)9 ،ییکودکان استثنا یتوانمندساز. ییسوم ابتدا

آموزش  ی(. اثربخش1397) یدرعلیح ی،زارع یمه وحک زاده،یلل

و اضطراب امتحان در  یلیتحص یزشبر انگ یمیخودتنظ یراهبردها

-13، (42)11، یابیآموزش و ارزش یپژوهش یعلم یهنشرآموزان. دانش

36. 

(. 1396جالل ) یهماباد یوهاب و شهناز ،پوریخالق یم؛مر ی،وحدم

 یجانه یشناخت یمدر تنظ یجانه یندیفرا یریتمد یراهبردها یاثربخش

 یفصلنامه علم. یامقابله یدختران نوجوان مبتال به اختالل نافرمان

 .128-111 ،(34)9 ،زن و فرهنگ یپژوهش

 هیجانی هوش رابطه (.1387) زهرا زاد،امام و مددی فرزانه میکاییلی،

 و انظباطی حکم دارای انشجویاند در اجتماعی سازگاری و اجتماعی

، تبریز پژوهشی علمی فصلنامه حکم، بدون دانشجویان با آن مقایسه

3(11 ،)47-61. 

 ،بامداد ؛سارا ،شیرمردی ؛سهیال ،خواستاری ؛مریم ،میرآبادیزاده نوری

اثربخشی مداخله مبتنی بر تنظیم (. 1396) آتوسا ،خسروی فارسانی و سارا

هیجان بر راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی و ناگویی هیجانی در 

های نوین در علوم پیشرفتبیماران مبتال به نارسایی عروق کرونر قلب. 

 .13-1(، 10)2، رفتاری

American Psychiatric Association. (2013).



آوری و سازگاری...راهبردهای خودتنظیمی بر تابآموزش اثربخشی   

1398(، بهار 30، )1، شماره 10نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، سال   | 141   

 

  

Diagnostic and statistical manual of mental disorder. 

Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Conner, K.M., & Davidson, J, R. (2003). 

Development of a new resilience scale. Depression 

and Anxiety, 18, 76-82. 

Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion 

regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross 

(Ed.), Handbook of Emotion Regulation. Guilford 

Press.  

Hallahan, D. P, Kauffman, J. M, & Pullen, P. C. 

(2018). Exceptional learners: an introduction to 

special education (14th Ed). Published by Pearson 

Education, Inc.  

Homer, B. D., Plass, J., Raffaele, C., Ober, T. M., & 

Ali, A. (2018). Improving high school students' 

executive functions through digital game play. 

Administration, Leadership & Technology Applied 

Psychology, 117, 50-58. 

Karukivi, M., Tolvanen, M., Karlsson, L., & 

Karlsson, H. (2014). Is alexithymia linked with 

marital satisfaction or attachment to the partner? A 

study in a pregnancy cohort of parents-to-be. Compr 

Psychiatry, 55(5), 1252-1257. 

Kirk, S., Gallagher, G., & Coleman, M. R. (2015). 

Educating Exceptional Children. 14th Ed. Cengage 

Learning, Printed in the United States of America. 

Lindo, N. A., Opiola, K., Ceballos, P. L., Chen, S. Y., 

Meany-Walen, K. K., Cheng, Y. J. Barcenas, G., 

Reader, E., & Blalock, S. (2016). The impact of 

supervised filial therapy training on attitude, 

knowledge, and skills. The Family Journal: 

Counseling and Therapy for Couples and Families, 

24(3), 239-246. 

Petretto, D. R., & Masala, C. (2017). Dyslexia and 

Specific Learning Disorders: New International 

Diagnostic Criteria. Journal of Childhood & 

Developmental Disorders, 3(4), 1-6. 

Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2003). Synopsis of 

psychiatry Philadelphia: Lippincott williares & 

wilkins. 

Schoorl, J., van Rijn, S., de Wied, M., Van Goozen, 

S., & Swaab H. (2016). Emotion regulation 

difficulties in boys with oppositional defiant 

disorder/conduct disorder and the relation with 

comorbid autism traits and attention deficit traits. 

PLoS ONE, 11(7), 323-330. 

Sosa, G. W., & Lagana, L. (2019). The effects of 

video game training on the cognitive functioning of 

older adults: A community-based randomized 

controlled trial. Archives of Gerontology and 

Geriatrics, 80, 20-30. 

Tannock, R. (2016). Provision of evidence-based 

intervention is not part of the DSM-5 diagnostic 

criteria for Specific Learning Disorder. Eur J Child 

and Adolescent Psychiatry, 25, 209-210. 

Varker, T., & Devilly, G. J. (2012). An analogue trial 

of inoculation/resilience training for emergency 

services personnel: Proof of concept. Journal of 

Anxiety Disorders, 26(6), 696-701. 

Wilamowska, Z. A., Thompson-Hollands, J., 

Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Farchione, T. J, & 

Barlow, D. H. (2010). Conceptual background, 

development, and preliminary data from the unified 

protocol for trans diagnostic treatment of emotional 

disorders. Depress Anxiety, 27(10), 882-890. 

Williams, J. L., Miciak, J., Mc Farland, L., & Wexler, 

J. (2016) Learning disability identification criteria 

and reporting in empirical research: a review of 2001-

2013. Learning Disability Research & Practice, 31, 

221-229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 | Empowering Exceptional Children Journal, Volume 10, Issue 1, Spring 2019  
 

Empowering Exceptional Children 

Volume 10, Issue 1, Spring 2019 

 

Effectiveness of self-regulation strategies training on resiliency and social 

adjustment in students with learning disorder 

Parenaz Banisi*1 

Abstract  

Aim: The aim of the present research was to investigate of the effectiveness of self-regulation 

strategies training on resiliency and social adjustment in students with learning disorder.  

Methods: This study was a quasi-experimental research with pre-test, post-test design and 

control group. The participants were 28 students with learning disorder from Tehran City in 

2019 academic year who were selected by convenient sampling method. Subjects were placed 

into experiment and control groups randomly, each group consisting of 14 students. The 

experiment group participated in 8 sessions of self-regulation strategies training (two times a 

week; each session lasted 50 minutes), while the control group did not. The instrument was used 

were Connor-Davidson Resiliency Scale (2003) and Bell's Social Adjustment Questionnaire 

(1961). Multivariate analysis of covariance was used by SPSS24 for analyzing the data. Results: 

The results showed that self-regulation strategies training had a significant effect on the 

resiliency and social adjustment in students with learning disorder (P<0/001). Conclusion: The 

self-regulation strategies training can increase resiliency and social adjustment in students with 

learning disorder. Therefore, it is recommended that this program be used for improvement of 

resiliency and social adjustment in these students. 
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