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تأثیر آموزش خودتنظیمی شناختی هیجانی  
بر خودکارآمدی و  نارسایی هیجانی  

 ان با اختالل ناتوانی یادگیری آموزدانش
 

  3  رقیه عسگری ،  2محبوبه وحیدی فرد  ، 1سما جدیدی

 5سهیال ابوبکری ماکویی ،  4نازنین زهرا عباسی
 

 12/1400/ 11تجدیدنظر:                            4/8/1398تاریخ دریافت: 

 27/2/1401پذیرش نهایی: 

 چکیده 
خودتنظیمي    هدف: آموزش  تأثیر  بررسي  هدف  با  پژوهش  اين 

هیجاني  هیجا  شناختي نارسايي  و  خودكارآمدی  بر  با  آموزدانشني  ان 

نیمه آزمايشي  طرح پژوهش    روش:اختالل ناتواني يادگیری انجام شد.  

آماری   هجامع همراه با گروه كنترل بود.  آزمون پس -آزمونبا طرح پیش

تمامي   را  ششم    ننارساخوا ن  ا آموزدانشپژوهش  ابتدايي  پايه  مقطع 

استان تهران  پرورش    و   آموزش  تواني يادگیرینا  زك اكنند به مر  مراجعه

تحصیلي   سال  دادند.  1397-98در  آنها،    تشکیل  بین  به  نمونهاز  ای 

و    آموز دانش  13)  آموزدانش  30  محج به  (  دختر  آموزدانش  17پسر 

و به صورت تصادفي در دو گروه    انتخابدردسترس    گیریروش نمونه

( )  15آزمايش  كنترل  گروه  و  گن   15نفر(  شدندفر(  برنامه  .  مارش 

در     2ای )دقیقه  90جلسه    8آموزشي خودتنظیمي شناختي هیجاني 

بر روی گروه آزمايش اجرا شد؛ در حالي كه گروه  جلسه در هر هفته( 

هیچ مداخله كنترل  بهگونه  نکردند.  دريافت  را  جمعای  آوری  منظور 

ي  يارسا و ن  شوارزر و جروسالمهای خودكارآمدی  اطالعات از پرسشنامه

ها از  هیجاني بگبي و همکاران استفاده شد. جهت تجزيه و تحلیل داده

های  يافته  ها:یافتهآزمون تحلیل كوواريانس چندمتغبره استفاده شد.  

داده تحلیل  از  اثر  حاصل  كنترل  با  كه  داد  نشان  پژوهش  های 

نارسايي  آزمونپیش و  خودكارآمدی  نمرات  بین  در  معنادرای  تفاوت   ،

د گروهیجاني  پسو  مرحله  در  كنترل  و  آزمايش  دارد.    آزمونه  وجود 

نتايج اين پژوهش مي  گیری:نتیجه توان گفت كه آموزش  با توجه به 

بهبود   و  خودكارآمدی  افزايش  بر  هیجاني  شناختي  خودتنظیمي 
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Abstract  
Objective: The purpose of this study was to 
investigate the effect of cognitive-emotional self-
regulation training on self-efficacy and emotional 
failure in students with learning disabilities. 
Method: The research method was quasi-
experimental with pretest-posttest design with 
control group. The statistical population of the 
study consisted of all students with dyslexia in the 
sixth grade of elementary schools who were in 
educational disabilities centers in districts 2, 3 and 
5 of Tehran province in the academic year of 2019-
2020. The number of these students was estimated 
at 230. Statistical population was the sample of 30 
students (13 male students and 17 female students) 
selected by multistage cluster sampling. The 
experimental cognitive self-regulation training 
program was administered to the experimental 
group in 8 sessions of 90 minutes (2 sessions per 
week), while the control group did not receive any 
intervention. Schwarzer and Jerosalem Self-
efficacy Questionnaires and EBSIs were used to 
collect data. Multivariate analysis of covariance 
was used to analyze the data. . Results: The results 
of the analysis of the data showed that there was a 
significant difference between self-efficacy and 
emotional failure scores in the experimental and 
control groups in the post-test. Conclusion: 
Therefore, it can be said that cognitive-emotional 
self-regulation training has an effect on increasing 
self-efficacy and improving emotional failure in 
students with learning disabilities. 

 

Keywords: Cognitive Emotional Self-

Regulation, Self-efficacy, Emotional Failure, 
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 مقدمه 

هااا و در تعاادادی از يااادگیری در بساایاری از زمینااه

راماناتان،   كودكان ممکن است دچار مشکل شود )رائو،

يااک كااودک ممکاان   (.2017،  شارما، دار، تاتکار و پال

شفاهي مشکل داشته باشد؛ امااا  است در زمینه تکالیف

ای از خااود نشااان در زمینه نوشتاری قابلیت برجسااته

، لو، اينااای، بیااران و مارگالیااتالساات نعاایم،باان) دهااد

 يا اينکه كودكي در زمینه گفتاری يا شاانوايي(.  2017

-های بیناااييمهارت الزم را داشته باشد؛ اما در فعالیت

داوس، وانااوورن، )  حركتي عملکرد ضعیفي نشان دهااد

همچنین كودكاااني (. 2017، واندراورا، قسکوير و ووترز

کاارد واقعااي هااای نهنااي و عملتوانايي  هستند كه بین

 معمااوالً(.  2013)بندورا،    آنها تفاوت زيادی وجود دارد

اينگونه مشکالت در درک و كاربرد زبااان نوشااتاری يااا 

در تفکاار، خواناادن،  صورت مشااکلگفتاری است كه به

حاارف زدن، گااوش دادن، نوشااتن، هجااي كااردن، يااا 

كنااد كااه در مااواردی از آنهااا مي  حساب كردن تظاهر

 شود )مونتاااگو وياد مي  1يادگیری  هایيعنوان ناتوانبه

عنااوان بااه يااادگیری هااایيناااتوان (.2013، كاويندش

هااا اشاااره از اختالل  يبه گروه ناهمگن  ي كلي،اصطالح

 در اكتساب و اسااتفاده از  داريمعنيهاتفاوت  با  دارد كه

 يااا  و  خواندن، نوشتن، پاسخ دادن  ی،گفتار  هایمهارت

خااانزاده، ینشااود )حساا يآشکار ماا   ياضير  یهامهارت

 و ترينشايع از كه نارساخواني (.1395زنجاني و طاهر، 

 اساات، كودكان های يادگیری در بینناتواني مهمترين

 در پااايین توانااايي در رمزگشااايي وا،ه، مشااکالتي بااا

 مختلفي مشکالت و شناختي های پردازش واجمهارت

)وفااايي،  شااودزبان نوشااتاری مشااخ  مااي زمینه در

كتاب راهنمای تشخیصااي و  يش پنجمدر ويرا (.2012

بااا اصااطالح   ، نارساااخواني2هااای روانااياختالل  آماری

است. افراد مختلااف  جايگزين شده«  3»اختالل خواندن

های متفاااوت تحاات تااأثیر نارساااخواني قاارار در درجه

از مشااکل در   نارساخواني عبارتند:  گیرند. مشکالتمي

وردن تلفظ كلمات، خواندن سريع، نوشتن كلمااات، درآ

كلمات در نهن، تلفظ كلمات هنگام خواندن بااا   صدای

ملي  مؤسسه)شود صدای بلند و درک آنچه خوانده مي

اختالل در خواندن يا نارساخواني بااا (.  2015،  4سالمت

ها، خواندن و كنااد نادرساات و شناخت وا،ه نق  برای

 فهم ضعیف در غیاب هوش پائین يا نق  حسي قاباال

ياان اخااتالل در ساانین شااود. امالحظه مشااخ  مااي

 دبستان نسبتاً شايع است و غالباً با اختالل در نوشتن،

هااای ارتباااطي اختالل در رياضیات يا يکااي از اخااتالل

عملکرد ضعیف  همراه است. خصوصیت عمدة خواندن،

ظرفیاات   از  تاارهای خواندن است كااه پااايیندر مهارت

)رحماني، پیراني، حیاادری و داوودی،  هوش فرد است

نارساخوان نامشااخ  اساات، امااا   درصد افراد  (.1397

درصد و حااداكثر تااا   5شود كه حداقل  تخمین زده مي

 جمعیت جهان دچار نارساااخواني باشااند  درصد از  17

 تواناادعلت نارساخواني مااي(.  2017،  پترتو و ماساااال)

 پیترسون و پنینگتون،)عوامل ،نتیکي و محیطي باشد  

هااا اتفااا  ادهاز اياان مااوارد در خااانو بعضااي (.2012

در افراد مبااتال بااه اخااتالل   افتد. اين اختالل اغلبمي

دهااد و بااا مشااکالت ميتوجه رخ  كمبود    فعالي بابیش

 موسسااه ملااي)مشااابه خواناادن اعااداد همااراه اساات 

 (.2015سالمت، 

اختالل   دارای  افراد  در  احتمالي  مشکالت  از  يکي 

به    ني . نارسايي هیجااست  5نارسايي هیجاني  يادگیری،

ي در پردازش شناختي اطالعات هیجاني و تنظیم  اتوانن

گفته هیجان هاشمي،    شود مي  ها  و  (.  1397)ناظمي 

 از متشکل چندوجهي، است اینارسايي هیجاني سازه

 توصیف در  دشواری  شناسايي احساسات، در  دشواری

دشواری برای احساسات  بین تمايز در ديگران، 

بر طمربو بدني  هایتهییج و احساسات   تگيانگیخبه 

فقر   حسب بر كه محدود تجسم قدرت هیجاني،

 عیني )غیرتجسمي(،  شناختي سبک  و  هاپردازیخیال

شود  عیني مشخ  مي تفکر يا مدارواقعیت و  گراعمل

 مانع نارسايي (. اين2003)دودا، ايساک و چاتورودی،  

 مشکل را آمیزسازگاری موفقیت شده، هیجانات تنظیم 

ناگومبتال    افراد سازد،  مي فقدان  به  از  هیجاني  يي 

برند و همچنین نقاي  وسیعي  آهنگ كالم نیز رنج مي
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 وايت،های هیجاني دارند )در توانايي تشخی  محرک

(  2017)دانگس و سوسلوو  (.  2010گرويانو،   و كرفت

پژوهش    22مند مروری به بررسي  در يک پژوهش نظا

ودند،  شده ب  انجام    2016  تا    1990های  سال  كه بین 

ناگويي    اند كه افراد مبتال بهاند و گزارش كردهرداختهپ

های هیجاني هم در  خلقي در پردازش خودكار محرک

در هم  و  رفتاری  مشکل    سطح  نوروبیولو،ی  سطح 

به  .  دارند كمي  واكنش  اختالل  اين  به  مبتال  افراد 

مسئول    هایمحرک مغزی  نواحي  در  هیجاني 

پاسخ و  كدگذاری    مانند   هیجاني   دهي برانگیختگي، 

پس نواحي  دارند -سریآمیگدال،  اينسوال  و    گیجگاهي 

شالني،   و  و  (.  1395)آبباريکي  هیجاني  نارسايي 

از ناشي  در    مشکالت  اختالل  آموزدانشآن  با  ان 

از   بیشتر  ويژه  است آموزدانشيادگیری  عادی    ان 

شالني،   و  در  1395)آبباريکي  پورعبدل،    يپژوهش(. 

)  صبحي عباسي  و  ض1394قراملکي  مطال(  ای  عهمن 

كه دادند  اختالل  آموزدانشبین    نشان  بدون  و  با  ان 

و   يادگیری ويژه در نارسايي شناختي، نارسايي هیجاني 

در   و  دارد  وجود  معناداری  تفاوت  شناختي  اجتناب 

يادگیریآموزدانش اختالل  دارای  از     ان  بیشتر 

استآموزدانش عادی  عالوهان  مطالعات  .  نشان  براين، 

ومتغیكه    اندهداد هیجاني  ايجاد    رهای  با  شناختي 

شکاف بین تفکر و هیجانات فرد و همچنین اجتناب از  

ان با  آموزدانشتوانند پیشرفت تحصیلي  پذيرش آن مي

روبرو مهمي  موانع  با  را  ويژه  يادگیری    سازند  اختالل 

(. بیرامي، هاشمي و  1395)پیرزادی و شريفي ارداني،  

( پونز،1396شادبافي  و   بندر، روساني  (  و    ،  دودين 

( كه  2014همکاران  دادند  نشان  خود  مطالعات  در   ،)

مي يادگیری  در  مشکالت  اختالل  بروز  سبب  تواند 

تعامالت   در  مشکل  و  هیجاني  مشکالت  نظیر  ديگری 

شود.آموزدانشاجتماعي   نشان   ان  پژوهشي  شواهد 

كه  مي اختالالت    30دهد  به  مبتال  كودكان  از  درصد 

مش  از  هی يادگیری  رنکالت  ميجاني  )ساهو،  ج  برند 

  (.2015بیسواس و پادهي، 

از جمله متغیرهای ديگری است كه   6خودكارآمدی

ان با اختالل يادگیری بايست بااه آموزدانشدر رابطه با  

آن توجه كاارد )امراللهااي بیااوكي و حسااین خااانزاده، 

 اجتماااعي بناادورا  -اساس ديدگاه شااناختي(. بر1396

پديااده در   بنیاديترين  ات خودكارآمدی،ادراك(،  2005)

فرايندهای شناختي است. اياان مفهااوم ناااظر باار باااور 

تکلیااف خااا    قضاوت فرد از توانايي خود برای انجااام

عنوان يک میانجي شناختي عمل هاست. اين ادراكات ب

قضاااوت در مااورد  كاارده و فاارد را باارای بررسااي و

ارزيابانااه در انجام كاری به فعالیت فکری و  اش  ناييتوا

اينکااه ماهیاات و كیفیاات  دارد. نکته قاباال توجااهوامي

هايشان، بر تفکر، هیجااان قضاوت افراد در مورد توانايي

)خالق خواه، علیپور كتگیری،   گذاردو عمل آنها اثر مي

اورهااای خودكارآماادی (. ب1396حیدری و میرمهدی،  

انگیاازش و  هااايي اساات كااه پژوهشااگران،يکااي از راه

هايشان برای انجااام قابلیت ان دربارهآموزدانشباورهای  

اند. درجات باااالی سازی كردهتکالیف مدرسه را مفهوم

يافتااه عملکاارد در  خودكارآماادی بااه سااطوح افاازايش

، اساتابس و مايناارد) شودتکالیف منجر مي شماری از

خودكارآماادی (.  1394ثمره و خضری مقاادم،  ؛  2017

هااوش و تااوان   هااایاز اينکه تحت تأثیر ويژگي  بیشتر

شخصاایتي   هایشد تحت تأثیر ويژگيدگیری افراد بايا

نفس(، تالشااگر بااه  ازجمله باور داشااتن خااود )اعتماااد

عاادم موفقیاات بااه   بودن و تسلیم نشدن، وارسي علاال

آرايش جديااد مقاادمات و   ،هنگام ناكامي )خودسنجي(

رسیدن به هدف )خااودتنظیمي( و   های اجتماعيروش

 ( قاارار داردها )خودرهبریتحت كنترل درآوردن تکانه

اياان عواماال (. 2015)اسمیت، شپلي، الکساندر و آيرز، 

در برخي از افراد حتي بیشتر از توان يادگیری موجااب 

شااود. پیااا،ه معتقااد اساات و موفقیاات مي پیشاارفت

 سااازی وهااای خودكارآماادی طااي درونطرحااواره

گیاارد كااه در شااماری شااکل ماايهااای باايسازیبرون

واسااطه به رآماادیدهااد. خودكاميهای غني رخ محیط

طور شااود كااه فاارد بااهانگیاازه درونااي موجااب مااي

باورهااای  خودانگیختااه در محاایط تااالش كنااد و بااه
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)اسااالمي، آزادی، غرايااا    كارآمدی خااود دساات يابااد

 زيدمنزيااات، موسااات، (.1396زناادی و عمادالاادين، 

 اگااااار( معتقدنااد كااه  2016)  تاراسچ، هاداياد، براناد

باااه ن اساات عالئمااي  هديد شود، ممکاا خودكارآمدی ت

. اسااترس و ضااعف تحصاایلي بااروز كننااد صاااورت

بااه نارساااخواني   مبااتال    انآموزدانشخودكارآمدی در  

(. عاليااي خاارايم، 2017)هوآنااگ،  بیناادآساایب مااي

( معتقدنااد كااه 1391خاارايم )نريماااني و عاليااي 

پااايین   دلیل سطوح  ان با ناتواني يادگیری بهآموزدانش

ی یني از باورهااااخاااود، ساااطوح پاااايانتظاااارات از 

از   بخااش وساایعي.  كنناادرا تجربااه مااي  خودكارآمدی

ان مبااتال آمااوزدانشخودكارآمدی در  رهدربا  هاپژوهش

هااای پیچیاادهای را بااه يادگیری، يافتااه هایبه ناتواني

هااا، اياان دهند. قسمت اعظمي از اياان يافتااهدست مي

بااه ان مبااتال آمااوزدانشكننااد كااه يید ماايأرا ت عقیده

 يااادگیری در مقايسااه بااا همساااالن خااودی هاناتواني

تری مراتب پايیندارای خودپنداشت و خودكارآمدی به

 یهااای مکااررشکساات هستند. اين امر ممکن است از

هااای يااادگیری ناشي شود كه كودكان مبتال به ناتواني

-امراللهااي بیااوكي و حسااین) اناادكرده ها را تجربهآن

( 1390دانش )ر، كاكاوند و  (. حق رنجب1396خانزاده،  

بااا افاازايش من مطالعااه ای بیااان داشااتند كااه ضاا 

ان دچااار ناااتواني يااادگیری آمااوزدانشخودكارآماادی 

توان اخااتالل هیجاااني و احساااس تنهااايي آنهااا را مي

 .كاهش داد

اند كه يکي از علاال مهاام نارسااايي محققان دريافته

، بااه انآمااوزدانشهیجاني و پايین بودن خودكارآمدی  

یمي اساات دن راهبردهااای خااودتنظعلت به كااار نباار

، يکي 7(. آموزش تنظیم شناختي هیجان2013)كازن،  

توانااد باار های خودتنظیمي است كااه مااياز اين روش

-دیان تأثیر بسزايي داشته باشااد )آموزدانشعملکرد  

؛ 2018كیاار، ديااواس و ونديولااد،    اسمول، هیاارو ، و

تااوان گفاات از . مي(2018گارساایا، فااالکنر و ويويااان، 

های عصبي ها در خصو  نقش سیستمهمترين مدلم

در كنترل هیجان، راهبردهای شناختي هیجان اساات. 

های ها در تنظیم كنشبه بیان ديگر اين دسته از مدل

هیجاني به فرايناادهای گوناااگون شااناختي مااوثر روی 

آورند. مديريت اطالعات برانگیختااه شااده هیجاااني مي

توان »تنظاایم يی شناختي هشیار را متوسط راهبردها

ي هیجان« تعريف نمااود )كاارايج و گرانفسااکي، شناخت

های تنظیم هیجان افراد، بر دريافاات و (. فرآيند2019

كنند، چه موقع ادراک اينکه چه هیجاناتي را تجربه مي

نماينااد، كنند و چگونه آنها را بیان ميآنها را تجربه مي

رت د تنظیم هیجان به صااوگذارد و اين فرآينتأثیر مي

شود كااه تعاادادی از نظر گرفته ميساختار وسیعي در  

های زيربنااايي و اساسااي فرآيندهای تنظیمي ِخصیصه

پذيری فیزيولو،يااايي، اجتماااعي، هیجانات مثل واكنش

رفتاااری، فرايناادهای شااناختي و نیااز تنظاایم تجربااه 

دهد )لي، لااي، وا و وانااگ، هیجانات را درخود جای مي

فراگیاااران (. 2016 جورماااان و اساااتانتون، ؛2019

از راهبردهای يادگیری   خودنظم يافته، عالوه بر آگاهي

و به كارگیری اثربخش آنها، از توانايي حفظ يا ارتقااای 

بااه انجااام رسااانیدن وظااايف   سطح انگیزش خود برای

تحصیلي حتي در شرايطي كااه بااا تکااالیف پیچیااده و 

گردنااد، رو ماايكننده روبااه  دشوار يا يکنواخت و كسل

مطالعااات  .(1397)جلیاال زاده و زارعااي،  دارناادبرخور

متعدد نشان دهنده پیامدهای اثااربخش روش تنظاایم 

شااناختي شناختي هیجان بر متغیرهااای مختلااف روان

(؛ 2019بوده است. بر اساس نتايج مطالعااات مالساازا  )

(؛ هريويااک، اپیاااال، 2018بنفاار، باااردين و كالمااس )

ان، پیکاات و (؛ كیاارو2018مکاااران )كاتاپان، واتاار و ه

(؛ باقرزاده نیم چاهي، حسیني طبقدهي 2017جارت )

(، 1393( و مامي، ناصری و ويسي )1397و حافظیان )

توان اظهااار داشاات كااه آمااوزش تنظاایم شااناختي مي

شااناختي همچااون های روانهیجااان در بهبااود مؤلفااه

اضطراب و افسردگي، تنظیم هیجان و خودكارآمدی به 

رهباار  كنااد.ودنمااايي مييک روش تأثیرگذار خ عنوان

( 1397كرباسدهي، ابوالقاساامي و رهباار كرباساادهي )

ش آمااوزش ای نشااان دادنااد كااه روضاامن مطالعااه

توانااد در عنوان يک تکنیااک ميهای هیجاني بهمهارت
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كودكااان بااا هااای فراشااناختي بهبااود باورهااا و انگیزه

ي نعمتااي و اساادالله .مااؤثر باشااد اخااتالل يااادگیری

آمااوزش ای نشااان دادنااد كااه ( در مطالعااه1398)

اخااتالل   باااان  آمااوزدانشراهبردهای خودتنظیمي بااه  

ثری برای بهبااود نگاارش اياان ؤم  روش  ،يادگیری ويژه

هاينوس، هي و ل است.  ان نسبت به مدرسه  آموزدانش

كااه آمااوزش  در پژوهشي نشان دادنااد( 2016)فرازتي 

ب رساااندن دهي هیجان بر كاهش آسیهای نظممهارت

افسااردگي، اضااطراب و  هااایاهش نشااانهبه خود و كاا 

نفااس و استرس تأثیر مثبت دارد و باعث افزايش عاازت

 . شودمثبت مي های اجتماعيتعامل

از  و  شد  بیان  آنچه  به  توجه  بخش    با  كه  آنجايي 

مشکالت   از  توجهي  نااتواني آموزدانشقابل  دچاار  ان 

باهيادگیری   كاااربرداكتساااب    مرباوط   و 

شن تنظی ای  راهبردهاا هیجان  م  از  اختي  و  اساات 

و  مطالعااات  ديگاار  بسایار  بررساي  سااوی  هاای 

باا   رابطاه  در  خودتنظیمي   تأثیرانادكي  آموزش 

شناختي هیجاني بر خودكارامدی و  نارسايي هیجاني  

گرفته   صورت  يادگیری  ناتواني  اختالل  با  كودكان 

م ديگر،  سويي  از  بااالیازان  است.   ناتواني ی  شایوع 

تأثیريادگیر و  آن  اتی  ضرورت    ،نامطلوب  از  حاكي 

رو، اين  ای است. از اينه از پیش اين برنامۀ مداخل  بیش

خودتنظیمي   آموزش  تأثیر  بررسي  هدف  با  پژوهش 

شناختي هیجاني بر خودكارآمدی و  نارسايي هیجاني  

 كودكان با اختالل ناتواني يادگیری انجام شد.  

 روش 

  -آزمونرح پیششي با طاين پژوهش نیمه آزمايروش  

بود.    آزمونپس كنترل  گروه  با  آماری    هجامعهمراه 

تمامي   را  ششم    ننارساخوان  اآموزدانشپژوهش  پايه 

  ناتواني يادگیری   زكاكنند به مر  مقطع ابتدايي مراجعه

در    5و    3،  2  نواحي  وپرورش  آموزش تهران  استان 

تحصیلي   دادند  1397-98سال  اين    . تشکیل  تعداد 

  آماری ياده  . از جامعبرآورد شدنفر    230ن  ازآمودانش

نمونه حجشد،  به   آموز دانش  13)  آموزدانش  30  مای 

  سال   12ین سني  گدختر( با میان  آموزدانش  17پسر و  

( شده  كنترل  هوشي  نمره  و    يکو  باالتر  انحراف 

يعنيپايین میانگین  از  نمونه(  85-111تر  روش  -به 

به  دردسترس    گیری و  دو  در    يدفتصاصورت  انتخاب 

آزمگ كنترل    15ايش  رو  گروه  و  گمارده    15نفر  نفر 

 شدند.  

عمومي :ابزار خودكارآمدی  اين    :8پرسشنامه 

دهه   در  جروسالم  توسط  1979مقیاس  و   شوارزر 

اگر  »سؤال از جمله    10ساخته شد. اين مقیاس شامل  

قاا همیاشه  كانم،  تالش  كافي  اندازه  باهبه  حال   در 

 ه باه صاورتد كاباشامي ،  «باشم ماشکالت سخت مي

هاای اصاالً صاحیح نیاست تاا كاامالً صاحیح  گزيناه

بندی شده اسات. اخاذ نماره درجه  4تاا  1  اسات و از

مقیااس  ايان  در  دهنااده    نااشان   بااال 

و بااوده  باااالتر  عمااومي  بالعکس    خااودكارآماادی 

بین   آن  دامنه  جروسالم،    است  40  تا10و  و  )شوارزر 

پر  .(1995 رواييسشنامه  اين  الزم    از  پايايي  و 

است همساني.  برخوردار  ويرايش  ضرايب  های  دروني 

خودكارآمدی در    مقیاس  دانشجويان،  برای  را  عمومي 

كاستاريکا 84آلمان   در  اسپانیا    درصد،  و    81و  درصد 

چین   آوردند  91در  دست  به  پرسشنامه    .درصد 

زير  خودكارآمدی   افراد  برای  نباست    سال   12عمومي 

شود.  استفاد منه  به  حاضر  پژوهش  بررسي  در  ظور 

استفاده   كرونباخ  آلفای  روش  از  ابزار  دروني  همساني 

 به دست آمد.   86/0شد كه میزان آن 
آلکسي مقیاس   (:TAS-20)  9تايمیا مقیاس    اين 

بگبي  ای ماده  20 تیلورتوسط  و  پاركر   ، (1994  )

شده   هیجانيو  ساخته  زيرمقیاس    نارسايي  سه  در  را 

تدشوا در  اح ری  )شخی   در  ما  7ساس  دشواری  ده(، 

 ( ماده  8)  مدار برونماده( و تفکر    5توصیف احساس )

  شیوه اين آزمون به    گذارینمره. روش  كندميارزيابي  

  درجه   5شامل  پاسخ به هر ماده    ی دامنهلیکرت است.  

تا    كامالًاز   مت  كامالًمخالف  پاسخ  موافق  به  است.  غیر 

پ  کي  ینمرهمخالف،    كامالً به  موافق،    كامالًاسخ  و 

 19،18،10،5،4  هایمادهو    گیردميپنج تعلق    ینمره

به   بودن  منفي  دلیل    گذارینمرهمعکوس    یشیوهبه 
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اين مقیاس  شوندمي   ی دهندهنشان  باالتر    ینمره. در 

بیشتر   هیجانيشدت  نسخهاست  نارسايي  در  ی  . 

اي برای فارسي  كرونباخ  آلفای  ضرايب  پرسشنامه،  ن 

نا  هرنم به    3و    هیجانيرسايي  كل  آن  مقیاس  زير 

كه    72/0و    75/0،  82/0،  85/0ترتیب   كرد  محاسبه 

پايايي   است.  مقیاس  مناسب  دروني  همساني  نشانه 

نمونه   يک  در  آن  با   67بازآزمايي  نوبت،  دو  در  نفری 

از    4فاصله   كل   87/0تا    80/0هفته  نمره    برای 

هیجاني زيرمقیاس  نارسايي  آنو  مختلف  تأيید    های 

روايش هم د.  بین  ي  همبستگي  بر حسب  نیز  آن  زمان 

مقیاس مقیاسزير  و  آزمون  اين  هوش  های  های 

روان بهزيستي  روانهیجاني،  درماندگي  و  -شناختي 

شد  تأيید  و  بررسي  در  1391يي،  )زكي شناختي   .)

ا حاضر  مقیا پژوهش  كل  ا   سعتبار  استفاده  روش  با  ز 

 .ت آمدبه دس 77/0و   79/0و بازآزمايي  سازی دونیمه

مداخله پیش  :روش  اجرای  از  و  آزمونبعد  ها 

ان در دو گروه آزمايش و كنترل،  آموزدانشجايگزيني  

در   هیجاني  شناختي  خودتنظیمي  آموزشي    8برنامه 

بار در هر هفته( بر روی گروه    2ای )دقیقه  90جلسه  

شد؛  اجرا  حالي   آزمايش  هیچدر  كنترل  گروه  گونه  كه 

درمداخله را  نکراي ای  پاياندند.  فت  از  جلسات    پس 

د.  به عمل آم  آزمونها پسآموزش، از هر يک از گروه

داده  تحلیل  و  تجزيه  تحلیل  جهت  آزمون  از  ها 

 كوواريانس چندمتغبره استفاده شد.
 ( 2007قتباس از گراس،. خالصه جلسات آموزشی خودتنظیمی شناختی هیجانی )با ا1جدول 

 شرح جلسه  جلسه 

 ، معارفه افراد نمونه پژوهش با يکديگر، بیان ضرورت آشنايي و استفاده از تنظیم هیجان در زندگي.ونزمآپیش  یااجر جلسه اول 

كاركرد روزاناه، تکلیاف تعريف هیجان، شناخت انواع هیجان و توضیح در مورد فرايند بیولو،يکي ايجاد هیجان و اثرگذاری هیجان بر   جلسه دوم 

 سط اعضای گروه تا جلسه آينده.شده توتجربه    تخانگي و نوشتن انواع هیجانا

های مثبات از طرياق تجسام نهناي های مثبت، آموزش آگاهي از تجربیات مثبت، ايجاد تجربههايي جهت افزايش تجربهآموزش راه جلسه سوم 

 های شادی بخش و غفلت از نگراني.صحنه

 واب كافي.ي و كاهش هیجانات منفي از طريق خات منفتجربی  زاهای كاهش هیجانات منفي، آموزش آگاهي آموزش راه م جلسه چهار 

 توجه آگاهانه به هیجان فعلي، توجه كامل به هیجان مثبت و منفي خود و پذيرش آن بدون قضاوت و ابراز صحیح هیجان. جلسه پنجم 

ای هر هیجان و تالش بارای اباراز پیامدهجه به وتیجانات مثبت و منفي، آموزش ارزيابي از هیجانات و آموزش ارزيابي مجدد و ابراز ه جلسه ششم 

 سب و بازداری از ابراز نامناسب هیجان.منا

 آموزش تغییر هیجانات منفي از طريق عمل بر خالف هیجان تجربه شده مانند ترس، عصبانیت و استرس. جلسه هفتم 

 ها.آزمونآموزشي جلسات گذشته و اجرای پس  جمع بندی مطالب جلسه هشتم 

 هاه یافت

انحراف آماره،  2ل  جدودر   و  )میانگین  توصیفي  های 

استاندارد( متغیرهای خودكارآمدی و نارسايي هیجاني  

مرحله   دو  در  كنترل  و  آزمايش  گروه  دو  تفکیک  به 

 ارائه شد. آزمونو پس آزمونپیش

 
 و نرمالیته متغیرها   آزمونسپ -آزمونپژوهش به تفکیک دو گروه و دو مرحله پیش های توصیفی متغیرهایشاخص  .2جدول  

ارائ از  نتايج تحلیل آزمون كوواريانس، پیش    هقبل 

آزماونفرض سانجیدههای  پارامترياک    .شد  هاای 

واريانس   تساوی  بررسي  جهت  لوين  آزمون  نتايج 

متغ   هاگروه نارساييدر  و  خودكارآمدی    یرهای 

كلموگرف  كنترل آزمايش  گروه  متغیر/

 داری معني لوين داری معني اسمیرنوف
 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 18/0 18/0 79/1 18/0 35/33 10/23 05/31 17/23 میانگین  خودكارآمدی 

 20/0 17/0 90/1 20/0 31/4 04/4 33/5 11/4 اف معیار انحر

 17/0 67/0 18/0 17/0 28/21 25/41 76/31 12/43 میانگین  جاني يي هینارسا 

 20/0 22/0 52/1 20/0 41/3 58/3 10/3 21/3 انحراف معیار 
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به معناداری  داد، سطح  نشان  در  هیجاني،  آمده  دست 

بزر  پژوهش  وابسته  از  متغیرهای  است،    05/0تر 

با   مي  95بنابراين،  اطمینان  كرد  درصد  قضاوت  توان 

گروه پراهاكه  نظر  از  كنترل  و  آزمايش  كندگي  ی 

مرحله   در  هیجاني  نارسايي  و  خودكارآمدی  نمرات 

نتايپیش همچنین،  هستند.  يکسان  آزمون  آزمون  ج 

اسمیرنوف به منظور بررسي نرمال بودن    –كلموگروف  

نارسايي   و  خودكارآمدی  متغیرهای  نمرات  توزيع 

بودن  نرمال  شرط  داد،  نشان  پژوهش  توزيع    هیجاني 

پ  نمرات مرحله  در  وابسته  رعايت  سمتغیرهای  آزمون 

 (.   <05/0P)گرديده است 

شیب  همچنین،   همگني  فرض  آزمون  نتايج 

داده داد،  نشان  شیب  رگرسیون  همگني  فرضیه  از  ها 

سطح  در  مي<05/0P)  رگرسیون  پشتیباني  .  كنند( 

كوواريانس   تحلیل  نتايج  به  توجه  با  همچنین، 

جدول   امکان  3چندمتغیری  وجود  ،  دوم  نوع  خطای 

مح  و  است  تحلیل  نداشته  آزمون  از  تا  است  مجاز  قق 

 . كوواريانس استفاده كند

 . تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای بررسی اثر گروه بر خودکارآمدی و نارسایی هیجانی3جدول 

 F زش را آزمون  متغیر
درجه آزادی  

 فرضیه 

درجه  

 آزادی خطا 
 اندازه اثر  معناداری 

 خودكارآمدی 

 84/0 001/0 21 3 90/15 73/0 اثر پیاليي 

 84/0 001/0 21 3 90/15 21/0 المبدای ويلکز 

 84/0 001/0 21 3 90/15 21/5 اثر هتلینگ

 84/0 001/0 21 3 90/15 21/5 روی ترين ريشهبزر 

 نارسايي هیجاني 

 48/0 006/0 21 3 87/4 52/0 اثر پیاليي 

 48/0 006/0 21 3 87/4 71/0 المبدای ويلکز 

 48/0 006/0 21 3 87/4 93/0 اثر هتلینگ

 48/0 006/0 21 3 87/4 93/0 روی ترين ريشهبزر 

نتايج جدول   به  توجه  نمرات  4با  تعديل  از  پس   ،

آزمون دو گروه آزمايش و  آزمون، بین نمرات پسپیش

معني تفاوت  فرض  كنترل  بنابراين  دارد،  وجود  داری 

نبودصفر مبني   شود و  تفاوت بین دو گروه رد مي  بر 

شناختي  ف گ  توانمي خودتنظیمي  آموزش  كه  ت 

خودكارامدی   افزايش  بر  و    =93/18F)هیجاني 

001/0P<)    تأثیر نارسايي    53/0با ضريب  و  كاهش 

تأثیر    ( >0P/ 001و     =45/20F)هیجاني   ضريب  با 

تأثیر  61/0 يادگیری  ناتواني  اختالل  با  كودكان   ،

 معناداری دارد.  
 آزمون با کنترل اثر پیشخودکارآمدی و نارسایی هیجانی بر روی میانگین نمرات   ره.  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغی4جدول 

 2Eta سطح معناداری  F میانگین مجذورات  df مجموع مجذورات  منبع تغییرات متغیر

 

 خودكارآمدی 

 35/0 021/0 06/11 23/143 1 23/143 آزمون پیش

 53/0 006/0 93/18 73/198 1 73/198 گروه

 - - - 75/562 27 75/562 خطا 

 48/0 209/0 69/13 44/421 1 44/421 آزمون پیش نارسايي هیجاني 

 61/0 009/0 45/20 90/121 1 90/121 گروه

 - - - 56/697 27 56/697 خطا 

 گیرینتیجه بحث و  

آموزش   تأثیر  بررسي  هدف  با  حاضر  پژوهش 

شناخت و   خودتنظیمي  خودكارآمدی  بر  هیجاني  ي 

هیجاني يادگیری  وك  نارسايي  ناتواني  اختالل  با  دكان 

 انجام شد. 

شناختي  يافته خودتنظیمي  آموزش  كه  داد  نشان  ها 

خودكارآمدی  هیجاني   افزايش  اختالل  بر  با  كودكان 

تأثیر معناداری دارد. اين يافته همسو    ناتواني يادگیری

و هريويک  مطالعات  نتايج  )  با  (؛  2018همکاران 

( همکاران  و  باقر2017كیروان  و  دزا(؛  چاهي  نیم  ه 

( كرباسدهي  1397همکاران  رهبر  و  ابوالقاسمي  (؛ 
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( و  1393(؛ ابوالفاسمي، برزگر و رستم اوغلي )1397)

در تبیین اين  (، همسو است.  1393مامي و همکاران )

آموزش خودتنظیمي شناختي  توان گفت كه  يافته مي

به   فرآيندهیجاني   كه  است  خودسنجي  و    خودنگری 

عملک فارد  آن  هدفش    دارموجب  وضعیت  با  را  خود 

صاورت  كند و با زير نظار گارفتن خاود باهمقايسه مي

مرتاب، و  را ممکن مي  دقیاق  بعاد خودسنجي    سازد. 

گرفاتاين  از صاورت  خودسانجي  باه    ،كاه 

-هدف و اجرای قصدها اضافه مي   ينادهای تعیاینآفر

توان  دهد كه ميای را در اختیار قرار ميیلهشود و وس 

ۀ پیشارفت هادف اطالعااتي را  زمین  آن در  ک اكمبه  

دسا آوردباه  میزانو    ت  جزئیات    بي  از  به  توجهي 

درساي    ،بکاهند موضوعات  به  نسبت  بیشتری  تمركز 

به  داشاته و  از  باشند  مسئولیت،  احساس  خاطر 

 گاوش  خوبي به موضوعات  دستورات معلم تبعیت و به

كنند  داده ساماندهي  را  مربوطه  تکالیف  او  رو  ين از  ، 

خودكارآمدی   انتظار  آموزدانشافزايش  از  دور  ان 

موجاب مهارت  ،همچنین  نیست. خاودتنظیمي  هاای 

نهناي، حواس    تاالش  تمركز  و  الزم  اجزاء  به  توجه 

)خواهد شد همکاران  و  مامي  رابطه،  اين  در   .1393  )

دريافت خود  مطالعه  آموزشك   نددر  راهبردهای    ه 

ش راهبردهای  از  اعم  فراشناختي  خ ناخودتنظیمي  تي، 

تسهیل    سبب گسترش  هیجانيو   ادراكي،  فرآيندهای 

مهارت فرآيندهای  انتقال  تسهیل  شناختي،  های 

انگیزشي، خود مفهومي، خودكفايي و    مسئله، خود حل

  اكتساب فرآيندهای شناختي و تعمیم و ازدياد توجه و 

گر نمودن يادگیرندگان  ي خود تنظیم دقت يا به عبارت

ياد فرآيند  ميرگیدر  ايجادی  اثر  اين  در    شود.  شده 

طول آموزش در طول زمان نیز تقريباً ثابت و در مقابل  

خودتنظیمي   يادگیری  آموزش  است.  مقاوم  فراموشي 

،  با به كارگیری راهبردهای شناختيشناختي هیجاني  

در    هیحاني سعي  مناسب،  فراشناختي  و 

آموزان دارد؛ از  يادگیری و درک و تمركز دانشيشافزا

گردد؛ در  آموزان ميرو موجب بهبود عملکرد دانش ناي

آموزان كاهش و موجب افزايش  نتیجه، اضطراب دانش

يادگیری    همچنین،  خودكارآمدی خواهد شد. آموزش 

هیجاني،  خودتنظیمي   های  مهارتشناختي 

در  دانش را  دانجام  آموزان  ارتقا  موجب  تکالیف  اده، 

دانشمي كه  وشود  درسي  تکالیف  ائل  س م  آموزان، 

پي را  اينمربوط  از  كنند؛  ميگیری  آنان  در  رو  توانند 

در   و  كنند  اعتماد  خود  به  بوده،  موفق  مسائل  حل 

داشته   بااليي  خودكارآمدی  و  كفايت  احساس  نهايت، 

 (. 1393)ابوالقاسمي و همکاران،    باشند

كه  يافته داد  نشان  خودتنظیمي  ها  آموزش 

ودكان با  كي  بر بهبود نارسايي هیجان شناختي هیجاني  

يادگیری  ناتواني  اين    اختالل  دارد.  معناداری  تأثیر 

(؛ بنفر و  2019يافته همسو با نتايج مطالعات مالسزا )

و    اتو(؛  2016و همکاران )  هاينوس(؛  2018همکاران )

( )2014همکاران  اسداللهي  و  نعمتي  (؛  1398(؛ 

(؛ صدری دمیرچي  1398باسدهي و همکاران )رهبركر

قاضي اسماعیلي  )لو   و  و  1395وئي  اشکاني  و    )

( يافته  1393حیدری  اين  تبیین  در  است.  همسو   ،)

ناتواني يادگیری  آموزدانشتوان گفت كه  مي ان دارای 

اين   از  ناشي  رواني  و  جسماني  مشکالت  دلیل  به 

در صورموقعیت  ناتواني  به  را  خود  اجتماعي،  ت  های 

  های كنند و كمتر خود را در موقعیتمنفي ارزيابي مي 

مي مجتا درگیر  زندگي  آن  اعي  منفي  آثار  كه  كنند 

سازگاری مي ابعاد  در  مشکالت  صورت  به    تواند 

شود  ظاهر  تحصیلي  و  هیجاني  )صدری    اجتماعي، 

ولوئي،   قاضي  اسماعیلي  و  اما  (1395دمیرچي  ؛ 

مهارت هیجانيآموزش  خودتنظیمي شناختي  به    های 

شد باعث  تأثیر    آنان  و  منفي  هیجانات  وجود  از  كه 

بازارزيابي  آي  منف با  و  آگاهي پیدا كنند  بر خويش  نها 

موقعیت  هیجانات  سالم  در  به  نسبت  مختلف  های 

از   و  كنند  تالش  خويش  هیجاني  زندگي  نگهداشتن 

از میزان نارسايي هیجاني آنها كاسته شود.  طريق    اين

قا اسماعیلي  و  دمیرچي  ولوئي صدری  (  1395)  ضي 

كه   مهارتمعتقدند  اين  كود   هاآموزش  دارای    ن كابه 

نظم يادگیری،  عواطف،ناتواني  فشار    بخشي  كنترل 

رواني، كنترل هیجانات، خودكنترلي و برقراری ارتباط  
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با  شايسته  و  مناسب  نحو  برمي  به  در  را  گیرد  ديگران 

نتیجه تعامل شخ  با محیط، منجر به كاهش    كه در

مي  غیراجتماعيرفتارهای   پرخاشگرانه  در  شودو   .

اختالل يادگیری  كودكان با    ه ك  توان گفتمجموع مي

اين   از  ناشي  رواني  و  جسماني  مشکالت  دلیل  به 

و منفي    اختالل ممکن از وجود هیجانات مثبت  است 

قرار گرفتن هنگام  و  باشند  نداشته  آگاهي  در    خويش 

خود    خوبي از هیجانات   های زندگي نتوانند بهموقعیت

كنند  خودتنظیمي    استفاده  آموزش  طريق  از  از  كه 

فهم  هیجاني  تيشناخ از  هیجانات    و  كودكان  اين  به 

و  افرايش    طريق؛ احساسات  كنترل  در  توانايي 

رفتارها و احساسات    رفتارهای آني، شناسايي و تعديل

ارتقاء و  آسايش      منفي  راستای  در  مثبت  احساسات 

 هیجانیشان كاست.  توان از میزان نارسايي  آنها، مي

دارا رخي  بی  تحقیق حاضر همانند ساير تحقیقات 

جملهمحدوديت از  بود  خودها  ابزار  از  استفاده    :  

جهت  گزارش به  پیگیری  مرحله  وجود  عدم  و  دهي 

عدم امکان كنترل    های زماني و مکاني، بود.محدوديت

شرايط قبیل  از  كننده  مداخله  محیطي،    متغیرهای 

شخصي    اقتصادی،  وضعیت خا   مسائل  و  عاطفي 

تانآموزدانش در  محدوديت  باعث  كه  دادن  ی عم،  م 

ميشودمي  نتايج مجموع  در  آموزش  .  كه  گفت  توان 

و   مسائل  جمله  از  هیجاني  شناختي  خودتنظیمي 

تحصیلي   و  اجتماعي  فردی،  حوزه  در  ضروريات 

مهم  مي اين  به  بايد  پرورش  و  آموزش  نظام  و  باشد 

اساسي كرده   و  برای آموزدانشو  توجه جدی  را  را  ان 

چالش با  پرترويارويي  زندگي  و  كند.  طالها  آماده  م 

مي را  پژوهش  اين  مراكزنتايج  در  ويژه    توان 

برای  ناتواني يادگیری  ناتوانيآموزدانشهای  با  های  ان 

مشکالت كنار  در  كه  زمینه  يادگیری  در    تحصیلي 

هیجانات كنترل  و  مناسب  ارتباط  و    برقراری 

 بست.   با مشکالتي مواجه هستند، بکار دی خودكارآم

 ها نوشتپی 
1. learning disability 

2. Diagnostic and statistical manual of mental  

disorder: DSM-5 

3. reading disorder 

4. National Institutes of Health 

5 . alexithymia 

6 . self-efficacy 

7. Cognitive Emotion Regulation 

8 . General Self Efficacy-10 

9 . Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20) 

 منابع 

( بیتا  شالني،  و  اكرم  اثربخشي  1395آبباريکي،  كلمات  (.  با  بازی 

هیجاني   نارسايي  كاهش  بر  ناتواني  آموزدانشاحساسي  با  ان 

روان.  يادگیری استثناييفصلنامه  افراد  -225(،  24)6،  شناسي 

205. 

( زهرا  اوغلي،  رستم  و  سبحان  برزگر،  عباس؛  (.  1393ابوالقاسمي، 

آاثربخش و  مي  خودكارآمدی  بر  خودتنظیمي  يادگیری  وزش 

دانش زندگي  از  رياضيرضايت  اختالل  دارای  فصلنامه  .  آموزان 

 .6-21(، 2)4، های يادگیریناتواني

، يداله؛ غرايا  زندی، حسن  و عمادالدين،  اسالمي، محمد علي؛ آزادی

( السادات  رابطه  1396زينب  با  بین خوش(.  و خودكارآمدی  بیني 

فصلنامه  .  فت ورزشي در دانشجويان رشته تربیت بدنيرپیشانگیزه  

 .111-132(، 32)8 درماني، فرهنگ مشاوره و روان

نیم مرباقرزاده  حافظیان،  و  لیال  طبقدهي،  حسیني  صفورا؛  يم  چاهي، 

سازگاری  1397) با  خودتنظیمي  يادگیری  و  خودآگاهي  رابطۀ   .)

مطالعات    امهفصلن ان دختر دورة دوم متوسطه.  آموزدانشاجتماعي  

 . 29-50، 30، شناسي تربیتيروان

منصورب  مقايسه    (.1396)  محمد  ،شادبافي  و    تورج  ،هاشمي  ؛ یرامي 

 به  آموزان مبتال و غیرمبتالاجتماعي در دانش  -مشکالت هیجاني

رياضي اختالل و  خواندن  يادگیری  روان    .های  سالمت  فصلنامه 

 .69-78، (3) 4، كودک

حسین و  فرزانه  )هزادخان بیوكي،  عباسعلي  نأثیر  1396،  تکنیک (. 

خودكارآمدی  خودآموزش و  خواندن  عملکرد  بهبود  در  دهي 

دانش نارساخوانتحصیلي  روان.  آموزان  افراد  فصلنامه  شناسي 

 .53-73، (25)7، استثنايي

(. نیمرخ  1394)  سلم؛ عباسي، ماصرقراملکي، ن ؛ صبحي عیدپورعبدل، س

و   هیجاني  نارسايي  شناختي،  در  ناجتنارسايي  شناختي  اب 

يادگیری خا آموز دانش اختالل  بدون  و  با  و  روشمجله    .ان  ها 

 .  55-72(، 20)6 شناختي،های روانلمد

ح شريفي  جتپیرزادی،  او  و    (.1395)  حمد اراداني،  دلبستگي  نظريه 

هیجاني دانش-مشکالت  در  ويژه  اجتماعي  مشکالت  با  آموزان 

با كاربردهای  و  نظری  تبیین  و نشريه    .يلینيادگیری:  تعلیم 

 .47-56(، 1)16، تربیت استثنایی

س خضری  ولمازثمره،  ن و  اهداف  1394)  وشیروان مقدم،  بین  رابطه   .)

درگیر میانجي  نقش  تحصیلي؛  خودكارآمدی  و  ی  پیشرفت 

 .20-13، 8،  راهبردهای آموزش در علوم پزشکيمجله  تحصیلي. 

( حیدرعلي  زارعي،  و  حکیمه  زاده،  موزش  آشي  اثربخ(.  1397جلیل 

امتحان   اضطراب  و  تحصیلي  انگیزش  بر  راهبردهای خودتنظیمي 

 . 13-36(، 42)11، نشريه آموزش و ارزشیابي. انآموزدانش در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

https://joec.ir/article-1-1196-fa.html


 ... تأثیر آموزش خودتنظیمی شناختی هیجانی بر خودکارآمدی و  نارسایی هیجانی :سما جدیدی و همکاران

_________________________________________________________________________________________ 

126 

عحسین زنجاني،    باسعلي؛خانزاده،  م ونا  ملطیف  طاهر،    حبوبهو 

ت1395) توانأ(.  رايانهثیر  شناختي  كنشبخشي  بهبود  بر  های  يار 

خواندن   عملکرد  و  نارساخوانيآموزانشداجرايي  به  مبتال    .ان 

 .24-44 ،(2)2 ، شناسينفصلنامه عصب روا 

دانش، عصمت  و  علیرضا  كاكاوند،  فرخ؛  رنجبر،  مقايسه  (.  1390)  حق 

ان  آموزدانشي و احساس تنهايي در  خودكارآمدی، اختالل هیجان 

عادی و  يادگیری  ناتواني  كاربردیروانلنامه  فص  .دچار  ،  شناسي 

5(4 ،)42- 58. 

خواه، علي؛ علیپور كتگیری، شیوا؛ حیدری، حسن و میرمهدی،    قخال 

( اثربخشي  1396رضا  بر  (.  فراشناختي  يادگیری  آموزش 

دانش زندگي  كیفیت  و  اختالخودكارآمدی  دارای  ل  آموزان 

 . 42-60(، 1)7، های يادگیریمجله ناتواني. يادگیری رياضي

داوودی و  حسن  حیدری،  نبیح؛  پیراني،  علي؛  حرحماني،  ین  س، 

  كاری   حافظه  بر  شناختي  بخشيتوان   آموزش  بخشي  (. اثر1397)

 . 7-25(، 2)8، های يادگیریفصلنامه ناتوانيانتخابي.  توجه و

باس و رهبركرباسدهي، ابراهیم  رهبر كرباسدهي، فاطمه؛ ابوالقاسمي، ع

هیجاني بر باورهای    -های اجتماعيأثیر آموزش مهارت(. ت1397)

راهبردها و  ي انگیزشي  مبتال  آموزدانشخودتنظیمي    دگیریای  ان 

خا  يادگیری  اختالل  در  .  به  شناختي  راهبردهای  دوفصلنامه 

 . 39-55(، 10)6، يادگیری

)زكي علي  تايمیا،1391يي،  آلکسي  رابطه  غیرمنطقي،    (.  باورهای 

اختالل با  منفي  و  مثبت  روانيعاطفه  كارشناسي  پايان ،های  نامه 

 ، كرمانشاه.یرازشناسي، دانشگاه ارشد روان

محمد نريماني،  رقیه؛  خرايم،  )  و  عاليي  سارا  خرايم،  (.  1391عاليي 

انگیزة پیشرفت در میان دانش باورهای خودكارآمدی و  -مقايسۀ 

ناتو بدون  و  با  يادگیریآموزان  ناتواني  .اني  يادگیریمجلۀ  ،  های 

1(3 ،)104-85. 

ران: نشر  ه . تبیش فعالي  -اختالل نق  توجه(.  1385)  كاكاوند، علیرضا

 .ويرايش

( فاطمه  ويسي،   و  نصرت  ناصری،  شهرام؛  اثربخشي  (.  1393مامي، 

حل بر  خودتنظیمي  راهبردهای  وآموزش  خودكارآمدی    مسأله 

رياضيآموز دانش در درس  روان مجله دست  .ان  شناختي  آوردهای 

 .169-178(، 2)4 شناسي(، تربیتي و روان )علوم

( جواد  هاشمي،  و  عالیه  هیجاني،    .(1397ناظمي،  نارسايي  مقايسه 

دانشتاب در  همدلي  و  ناتوانيآوری  بدون  و  با  های  آموزان 

 . 90-107(، 1) 8، های يادگیریمجله ناتوانيی. يادگیر

اسدالله و  شهروز  )نعمتي،  مريم  آموزش  1398ي،  اثربخشي   .)

در   مدرسه  به  نسبت  نگرش  بر  خودتنظیمي  راهبردهای 

ياددانش اختالل  دارای  ناتواني  .ويژه  یگیرآموزان  های  مجله 
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