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و  ، تنظیم هیجانیبازآموزی اسنادی یآموزش یهابسته یاثربخش
افزایش سازگاری اجتماعی  بر یاجتماع -یمسئله شناخت حل

 یادگیری اختالالتآموزان با دانش

 0، مهناز اخوان تفتی2، ملوک خادمی اشکذری1زهرا ترازی

 72/01/69تاریخ دریافت: 
 01/17/62تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 -یمسئله شناختحلو  ، تنظیم هیجانیبازآموزی اسناد ی مداخلهاثربخشبررسی  هدفپژوهش حاضر با 

 نانجام شد. ایتهران شهر  ی ابتداییریادگی یآموزان با ناتواندانشسازگاری اجتماعی  در افزایش یاجتماع
آموز با نشدا 01بود.  یریگیآزمون و دوره پآزمون، پسشیهمراه با مراحل پ یشیآزمامهیمطالعه از نوع ن

گروه  سهدر  یانتخاب شدند و به صورت تصادف ساله به روش تصادفی ساده 07تا  1ناتوانی یادگیری 
 -یمسئله شناختحلو  ، تنظیم هیجانیاسنادبازآموزی ی هاگروه شاهد قرار گرفتند. آموزش کیو  شیآزما

سازگاری اجتماعی  نامهسشاز پر .دیگرد هیارا شیگروه آزما سهساعته، به  یک لسهج 1طی  یاجتماع
روش  ازها با استفاده استفاده شد. داده یریگیآزمون و پآزمون، پسشیدر مراحل پ (0661) سینگو  سینها

بازآموزی ی هاآموزش قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز یریچندمتغمتغیری و تک انسیکووار لیتحل
با  د،یگرد سازگاری اجتماعیدار یمعن شیباعث افزا، یاجتماع -یمسئله شناختحلو  ، تنظیم هیجانیاسناد

ی ارتقابا اثربخشی یکسان در  یاجتماع -یمسئله شناختحلو  ی تنظیم هیجانیتفاوت که برنامه آموزش نیا
 کردیکه از رو یآموزش یهابرنامه بود. بازآموزی اسنادی یتر از برنامه آموزشموفق سازگاری اجتماعی
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دارند.  یشتریدار بیمعن راتیتأث رند،یگیبهره م یآموزش یهابسته یطراح یبرا شناختی اجتماعی بندورا
 یآموزش یو بهبود دستاوردها رانهیشگیپ یآموزش یهابرنامه یپژوهش در طراح جیاستفاده از نتا ن،یبنابرا

 باشد.میمؤثر 

-شناختیی مسئلهحل ،ی، تنظیم هیجانبازآموزی اسنادیناتوانی یادگیری، کلیدی:  گانواژ
 اجتماعی، سازگاری اجتماعی

 مقدمه
 یگیردیا ایبر مختلف قطر با ریبیشما مطالب ن،نساا جتماعیو ا دیفر تحیا هگستردر 

ی آن، نتیجهر د که نستدا ییندآفر تریندیبنیا انمیتو أتجر بهرا  یگیردیا ند.دار دجوو
 دتبدیل میشوای فتهیا لتحو دفر به جسمی شدر با تعامل طیدر  هماندو در انناتو دیموجو

و  قیانر)سیف شناسدنمی  زمرو  حدی وی ندیشها رتقدو  شناختی یناییهااتو که
آن   تبع بهو  اردمیگذ ثرا یگیردیا یندافرروی  که اردیمواز  یکی (.0117 ی،میرمهد

آن  تحتتأثیر دفر شخصیت کلی رطو بهو  ییرآکا زش،موآ ،هاشنگر ،عالیق ،هاادستعدا
(. 0111)باباپور خیرالدین و صبحی قراملکی، ستا 0یگیردیاالالت اخت د،گیرمی ارقر

 یگروه فیتوص یبرا 0691در سال  7بار ساموئل کرک نیرا اول یریادگی اختالل اصطالح
بودند  نارساییدچار  یارتباط یهااز کودکان که در تحول زبان، گفتار، خواندن و مهارت

م عدم پیشرفت غیرمنتظره معادل است. این یادگیری با مفهو اختاللمفهوم  کرد. شنهادیپ
آموزانی کاربرد دارد که اگرچه فرصت کافی برای یادگیری مفهوم به ویژه برای دانش

های ، و یا توسعه مهارت0، نوشتن1دارند ولی قادر به گوش دادن، صحبت کردن، خواندن
 نکادکو(. 7100 می،تفتی، حیدرزاده، خاداخوان) شان نیستندهایمطابق با توانایی 5ریاضی

در  هاآن تمشکالو  نمیشوند شناسایی سهرمد سناز  قبل تا غلبا یادگیری اختاللبا 
 چنددر  ستا ممکنو  دمیشو مشخص صخا سیدر تکالیف با جهاموو در  سهرمددوران 
 یفرتعا نتاکنو(. 0167 )گنجی، باشند مشکل رچاد صخادرس  یکدر  فقط یادرس 

 به یگیردیا اختالالت تعریف ست.ا هشد حمطر یگیردیا اختالالتی رهبادر مختلفی
                                                           
1. Learning Disorders 

2. Samuel Kirk 

3. dyslexia 

4. dysgraphia 

5. dyscalculia 
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و  یگیرافردر  یجد اریشود رتصو به که دمیشو قطالا هانارساییاز  ناهمگن هیوگر
 هااین نارسایی میکند. تظاهر محاسبهو  نوشتن ن،نداخوزدن،  فحردادن،  شگو دبررکا

 نبستااز د پیشاز  که ستا تحولی ندرو یکو دارای  شتهدا عصبشناختی منشأاحتماال 
 اختالل باافراد  (.7112 ،0یندروسسترو ا تلندر)گا کندمی اپید مهادا سالیرگبز تاو  وعشر

یاضی( و ر نوشتن ن،ندا)خو تحصیلی یگیردیاای در هیژو تمشکالدارای  یگیردیا
-DSMنی )روا یهالختالا ریماو آ تشخیصی هتجدیدنظر شد یهنمارا سساا بر. هستند

 سه پسرها ادتعد معموالًو  هستند نارسایی ینا به مبتال نکادکواز  درصد 01تا  7د وحد (،5
درصد  05تا  5 وعیبا ش یریادگی اختالالت (.7100 ،تفتی انخوا) ستاخترها د برابر

 . رودیبه شمار م ی و اجتماعیلیتحص فیعلت عملکرد ضع نیترمهم
از های مختلف زندگی انسان، دوران کودکی و نوجوانی از بین دورهکه با توجه به این

 تمشکال ،رودبه شمار می هر فرد )تغییرات عمیق( زندگی مراحلترین ترین و حساسمهم
 دککویهیندآ تحصیلی و اجتماعی یهاریگازناسا زسامینهزتواند می سنینیادگیری این 

اجتماعی های مهم روانی، عقالنی، جسمانی و ، تغییراتی در جنبهاندر این دور شوند.
 و نوجوانان کودکان .گذارددهد که هرکدام به نوعی بر او اثر مینوجوان رخ میکودک و 

را  تیهای متفاونقش ،کنندیپیدا مو همساالن تری از خود شناخت گسترده اندر این دور
 (.7105 ،7کارپیک، هودک، کاردوم) کنندای پیدا میهای تازهگیرند و مهارتبرعهده می

 نیروا شتابهد بهتوجه دارد و  ایهیژو همیتا نناانوجوو  نکادکو سالمت جامعههر در 
یفا ا ربهترا  دخو جتماعیا نقش، دهبو جسمی سالمو  نیروا نظراز  تا میکند کمک هاآن

 مختلف دبعاا صحیح شناخت ،ستارا یندر ا(. 0111 ،رکشتکا وضیایی  ،نلوامد ام،)خد کنند
 ایبر مناسب یمعنوو  دیما یطاشر تأمیندر راه  کوششو  سنی وهگراین  نیو روا جسمی

 باشد شتهدا تأکید به جحتیاا که ستاز آن ا ضحتروا نناآ یفکرو  عاطفی ،بدنی شدر

 (. 0111 ران،همکا و ام)خد
 خنر صخا یگیردیا اختالل با زانموآنشدا که ندداد ننشا مختلفی هشهاوپژ
 میباشنددارا  دیعا نکادکو به نسبترا  جتماعیو ا عاطفی ،تحصیلی تمشکال از یباالتر

 اختالل(. 7111، 0شالوو  رنوام ،رتیشو وسگر چ،باریو؛ آ7101 ،1شچمنو  )فریلیچ

                                                           
1. Gartland & Strosnider 

2. Krapic, Hudek, Knezvic & Kardum 

3. Freilich & Shechtman 

https://www.gisoom.com/search/book/author-343270/پدیدآورنده-ژانت-هاشمی-آذر/
https://www.gisoom.com/search/book/author-343270/پدیدآورنده-ژانت-هاشمی-آذر/
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جانب سایر  تحقیر از بلکه به سرزنش، پذیرد،نمیتنها به اتالف بودجه پایان یادگیری 
این مشکل منجر به  اندازد وآموزان را به مخاطره میسالمت روان دانش آموزان،دانش

دهد که ما تمام زندگی فرد را تحت پوشش قرار می اضطراب و ناخشنودی گردیده و
و  پورملک)کارگرشورکی،  باشدحصل آن آسیب به بهداشت روانی فرد و جامعه می

 شکست رمکرو  اوممد رطو به که یگیردیا اختالالت با زانموآنشدا(. 0116 احمدی،
 هستند سیبپذیرترآ هیجانیو  اجتماعی تمشکال هـب نسبت میکنند تجربهرا  تحصیلی

 ،تحصیلی تمشکال بر وهعال زانموآنشدا ینا ا(. لذ0160 ،معینیکیاو  نهدبابالزا ،)گنجی
از  ربهنجا زانموآنشدا با مقایسهدر  هیجانیو  اعی، رفتاریاجتم تمشکالاز  باالیی حسطو

(. 7،7112لینچو  کالسن؛ 7111، شالوو  رمانو ،تسیر-اسگر ،بچ)آور دهندمی ننشا دخو
، (0611) اسلبی و گورا .ه شده استئسازگاری اجتماعی تعاریف بسیار زیادی ارا برای

مودند که عبارتست از توانایی سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی توصیف ن
در  .قابل قبول باشد برقراری ارتباط متقابل با دیگران به طریقی خاص که در عرف جامعه

دانند که فرد را سازگاری اجتماعی را فرایندی می (0669) 1حالی که اسلوموسکی و دان
دیگر رفتار طرف  بینی نماید و ازسازد تا از طرفی رفتار دیگران را درک و پیشقادر می

 . (0119 )خدایاری فرد، خود را کنترل کند تا نهایتا تعامالت اجتماعی خود را تنظیم نماید
 تمشکال سهرمددر  یگیردیا اختالالت با انزموآنشداکه  هنددمی ننشا هاپژوهش

 ریفتاو ر هیجانیی هالختالو ا هستند مشکلدارای  نشد جتماعیدر ا ،نددار ریفتار
 یسواز  غلبا ن،همساال با یدفرنمیا تکالـمش شتندا علت به نکادکو یناند. دار

 میشوند گرفته هیددنا یا هشد دطر هانآ یسواز  هنشد پذیرفته دخو یهمکالسیها
 ؛7115 ران،همکاو  نهاالها از نقل به؛ 7117 ،ناهوو دو 0نگ؛ وا7110 ،فمنو و رسریدا)

 به دککو بدبینی ،نساالهمو  نفیااطرا یسواز  ننشد پذیرفته (.0161اده،علیز یترجمه
 ،5وان و )هاگر دارد پیرا در  دککو تحصیلی فتو ا تنهایی ،یگوشهگیر ،سهرمددرس و 

 هستند جهامو مشکل با جتماعیا تطالعاا دازشپردر  هیژو بهان زموآنشدا ینا (.0665

                                                                                                                                        
1. Auerbach, Gross, Tsur, Manor & Shalev 

2. Klassen & Lynch 

3. Slomowski & Dunn 

4. Wong 

5. Haager & Vaughn 
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و از  (7110 ،7ینر)وا نددار پایینی دیبینفری هارتمها (.7111 ،0کایند و یکیمها ،)بامینگر
 ،1کینو رود مررفا ،کروان ا ل،پیر ،جانس ،ستلا) هستند تنهاو  هشد دطر جتماعیا ظلحا

 ظلحااز  عادیان زموآنشدا با مقایسهدر یادگیری  اختالالتبا  انزموآ(. دانش7111
 و منرندآ ،پینتریچ؛ 5،7110ستینکمپو ا رلیو؛ او0666 ،0وشاپیر دان و) پیشرفت شنگیزا

 2و راس هیس( افسردگی 0160 ،یماخر عالییو  نریمانی ،یمارخ عالیی؛ 0660 ،9رکلبوکا

 سحسا( ا0666) 1نگارمو و ،مررفا ،لینگپاورقیرستاا ،یدیکر) نفستعز(، 7111)
( تفاوت قابل 0661) 01( و خودتنظیمی فولک، بریگام و لوهمان7110 ،6)واالس تنهایی

 (. 7119 ،00یدیسر)ساید دهندای نشان میمالحظه
تواند ای کودکان و نوجوانان را افزایش داده و میتی که منابع مقابلهاز جمله مداخال

 01، تنظیم هیجانی07منجر به بهبود سازگاری اجتماعی آنان شود، آموزش بازآموزی اسنادی
است که این سه برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد  00اجتماعی-مسئله شناختی و آموزش حل

نیاز به مداخله  تربیتیعلومشناسی و رواندر  هاپژوهش شناختی اجتماعی بندورا است.
تأثیرگذار بسیار مهم و  آموزشیمداخالت  جادیا یبرا یو استفاده از تئور ر داردمحویتئور
محور، در طول دهه یمداخالت تئور یاثربخش بر یمبن یر طبق شواهد. باست یحیات

 است شده توصیهآموزشی  یهاهعنوان اساس برنام به شناختی یهایگذشته استفاده از تئور

 به (0661) 09بندورا یاجتماعی شناخت هیمطالعه نظر نیدر ا(. 7112 ،05)جموت و همکاران
 یاجتماع یشناخت یتئور قرار گرفت. عنوان محور مداخله و شیوه آموزش مورد استفاده

                                                           
1. Bauminger, Kimhi & Kind 

2. Wiener 

3. Estell, Jones, Pearl, Van Acker, Farmer & Rodkin 

4. Dunn & Shapiro 

5. Olivier & Steenkamp 

6. Pintrich, Anderman & Klobucar 

7. Heath & Ross 

8. Riddick, Sterling, Farmer & Morgan 

9. Valas 

10. Fulk, Brigham & Lohman 

11. Sideridis 

12. Attributional retraining 

13. Emotion regulation  

14. Social- cognitive problem solving  

15. Jemmott, Heeren, Ngwane, Hewitt, Jemmott & Shell 

16. Social cognitive theory 
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عتقد بندورا م .گیرندیم ادی یمجموعه اجتماع رد گرانیکه افراد با مشاهده د کندیفرض م
رات رفتاری، شناختی و یتوان به صورت تعامل متقابل بین تاثاست که رفتار انسان را می

شناختی محیطی، بهتر درک کرد. او با این ادعا بر نقش تاثیرات محیطی در رشد روان
نوان ع .خودمان است یاست که محیط ما ساخته ، اما در عین حال معتقدکندمیتاکید 

وان مناسبی است که هم به خاستگاه اجتماعی رفتار و هم به بعد اجتماعی، عن -شناختی
 (.0161 ،از کدیور 0619شناختی رفتار توجه دارد )بندورا، 

شان، در پی آموزان از عملکرد ضعیفهای دانشبازآموزی اسنادی با بازسازی توضیح
)مانند  رقابل مهارها با اسنادهای غی)مانند تالش( و جایگزینی آن تشویق اسنادهای قابل مهار
شناسایی علل موفقیت و شکست  هدف اسنادی بازآموزی درهوش و توانایی( است. 

ها ها و موفقیتها در مورد اسنادهای علّی، شکستآموزان و تغییر شیوه تفکر آندانش
نفس، شور و بهبدین ترتیب، نسبت دادن موفقیت به توانایی، اعتماد (.7110، 0دوک) است

 دهدهای بعدی افزایش میفرد را برای نیل به موفقیتو عالقمندی انتظار عالقه، سطح 

دهد که بازآموزی اسنادی با سازگاری های پژوهشی نشان می(. یافته0121 احدی،)
یادگیری  اختاللآموزان با دانش(. 7100 ،7)وانگ، ژانگ، لی، ژانگ اجتماعی ارتباط دارد

شتن، ریاضیات، حافظه یا سازماندهی تجربه را در زمینه خواندن، نو التیاغلب مشک
آموزان احساساتی از قبیل سرخوردگی، خشم یا شرم کنند. در بسیاری از این دانشمی
چنین پایین و هم نفسروانی مانند اضطراب، افسردگی، عزت التتواند منجر به مشکمی

، میر، روتچب) رفتاری از قبیل سوء مصرف مواد یا بزهکاری در نوجوانی شود التمشک
های اسنادی یادگیری سبک اختاللآموزان با به طور کلی دانش (.7110 ،1کاپلو، کیدنی

، کلیفتون، دانیالز، )استوارت عادی خود دارا هستند ساالنبیشتری را نسبت به همی بدبینانه
 زا الیییادگیری سطوح با اختاللآموزان با همچنین دانش(. 7100 ،0پری، چیپرفیلد

روت ) کنندرا ندارند، تجربه می اختاللآموزانی که این ا نسبت به دانشر رفراگیاضطراب 
 (. 7116 ،5و رودریگرز

                                                           
1. Dweck 

2. Wang, Zhang, Li,  Zhang & Zhang 

3. Brotchie, Meyer, Copello & Kidney 

4. Stewart, Clifton, Daniels, Perry & Chipperfield 

5. Routh  & Rodriguez   
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 تجربه تعدیلو  تهیجانا فهم ناییاتو به ایبه عنوان یک رویکرد مداخلهتنظیم هیجانی 
 ،ساگر ؛7110، 0، گراس، کریستنسن، بنونتورتبا فلدمن) دارد رهشاا تهیجانا ازبرو ا

مواجه  نکه با آ ایژهیمشکالت و لتعبه یادگیری  اختالالتبا  نازآموشدان (.7110
 ریگازسا با هیجانی تنظیم (.7111 ،7استر) دارند تریشیب یجانیمشکالت ه ،ستنده
ی تجربه نیاوافردر  یشافزو ا( 7111 ،1نیرسا؛ 7117 وس،)گر ستا مرتبط مثبت جتماعیا

و  د)توگا دمیبر باالرا  جتماعیا یموقعیتهابه  در پاسخ زمال یفعالیتها مثبت هیجانی
 دمیشو ی اجتماعیزاسسترا یموقعیتهار با مؤثی قبهامر و باعث (7110 ،0نیکسودرفر

 (7119 ،5نسورگاند و تسا)گر نتنظیم هیجا زشموآی هدف از برنامه (.7117 وس،)گر
( و 7117) 9یلست. جا تهیجانااز  مثبت دهستفاا هنحوو  منفی تهیجانا لکنترو  کاهش

در  شناختی تخالامد که ندداد ننشا دخو یسیهاربردر  (7112) 2لبرو  یزرندآ ر،سکنتیزا
 با نکادکو ارشود یهارفتار حصالو ا جتماعیا -هیجانی یهارفتاو درک ر فهم یشافزا

 زانموآنشدا تفکر رتقد یشافزا عاملرا  خلههاامد ینو ا میباشد مؤثر یگیردیا اختالل
 ننشا نتایج نستند.دا جتماعیا بطدر روا شوخی فهمو درک و سازی هفرضی مینهدر ز

در عاطفی  ادثحوو  منفی تهیجانا کاهش با نهیجا تنظیم یهادهبررا که هددمی
از  ادفرا فهم ن،هیجا تنظیم مثبت یهادهبررا بر تمرکزدارد و  بطهرا تعامالت اجتماعی

 ،1یانگو  ردیچار روف،یفندد) میبخشد ءتقاار را در روابط اجتماعی نهیجا مدیریت
7111 .) 

 ننشا سیهاربراست. جتماعی ا-شناختی حل مسألۀرویکرد مداخالتی دیگر، آموزش 
 یا جتماعیا-شناختی حل مسألۀ رتمهادر  یادگیری اختاللبا  نکادکو که هنددمی
 از ،دهبو کاستیهاییی دارا جتماعیا قابلیت یهپیچیدو  مهم بعد یک انعنو به ،یدفرنمیا

و  ارگو، گیسبرو ،رو)تو نددار ارقر یدعا نکادکواز  پایینتر سطحیدر  نظر ینا

                                                           
1. Feldman- Barrett,  Gross, Christensen & Benvenuto 

2. Sterr        

3. Sarrni 

4. Tugade  & Fredrickson     

5. Gratz & Gunderson       

6. Jill 

7. Schnitzer, Andries & lebeer     

8. Diefendorff, Richard &Yang 
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رفتاری است که فرد -اجتماعی فرایندی شناختی-مساله شناختی (. حل0661 ،0شتیناالیبن
به کمک آن راهبردهای موثر و سازگارانه برای مشکالت روزمره را شناسایی یا ابداع 

مسئله به عنوان یک  (. در این تعریف حل0112 بوالقاسمی،، به نقل از ا0621 )نزو، کندمی
شود که در درون محیط اجتماعی و طبیعی رخ فعالیت هوشیار، عقالنی و هدفمند مطرح می

 یادگیری ارتباط دارد.  اختاللآموزان با دهد و با مشکالت فردی و اجتماعی دانشمی
 جملهاز  دفر ندگیز یهاجنبهاز  ریبسیا بر مؤثر ملیعا یگیردیا اختاللجا که از آن

 نیازموآنشدا انعنو بهان زموآنشدا ینا هعمداست، جتماعی ا هایمهارتو  نفستعز
از  نقل به ؛7119 ،)شافر میشوند شناخته ، و فاقد سازگاری اجتماعیدهفسرا ،ویمنز

 یگیررکا بهدر  نیاناتو جملهاز  (. با توجه به اهمیت سازگاری اجتماعی7101 ،7دیلزیوا
 اختالل با آموزاندانشجتماعی و ا تحصیلی ردعملک ندامیتو که جتماعیاهای ترمها

و  ندراگذر ثا شخص دیبینفر بطروا برو  هنددر اقر تحتتأثیر منفیای گونه بهرا  یگیردیا
 یبرنامهها یگیررکا به همیتا(، 7110 ،1)آشر و تیلر شوند دفر واینزو ا دطر موجب

در این رابطه  .مییابند ورتضر تین مشکالا دنبر نمیااز  یا کاهش رمنظو بهای خلهامد
اجتماعی نیز با  -مسئله شناختی بررسی پیشینه نظری و پژوهشی، حاکی از آن است که حل

 هداشو .(7110، 0نلو، واینو، رومیتو، آرنائو)سانتی سازگاری اجتماعی رابطه مثبت دارد
زگاری بر بهبود سارا  اجتماعیمسئله  حل زشموآ که تأثیر د داردجوو ریبسیاپژوهشی 

 . (0111 ؛ احدی و همکاران،0117 )محمدی، اندردهآموزان تایید کاجتماعی دانش
-یجانیه-یشناختی گولبر ا یمبتن یآموزش یهابرنامه چه گفته شد،بر اساس آن

از  یاریو نشانگان بس یمدر درمان و کاهش عال ییباال یاثربخش ،یرفتار-اجتماعی
شناختی  کردیرو یامح یتیشناسان تربروان. دارند یشناختاختالالت روانها و یناتوان

هستند تا با  شدر تال ش،یگرا نیسال از ظهور ا نیندچ تبا گذش ،اجتماعی بندورا
 یهابسته حیو طرا فاهدا نمودن یاتیبه عمل ه،ینظر نیاصول و فنون موجود در ا تکاربس
پذیری ستان سن یادگیری و آموزشکه دوره دب نیوجه به ا. با تندیدام نماقمتعدد ا یآموزش
مهمى محسوب  اریاجتماعى دوره بس-یو عاطف یشناختروان ،یستیاز لحاظ مبانى ز است و

                                                           
1. Toro, weissberg, gura & liebenstein 

2. AL Zyoudi 

3. Asher & Taylor 

4. Santinello, Vieno, Romito & Arnau 
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تحصیلی و  بر عملکرد میمستقدوره، به طور  نیو خلل در ا ىیوجود هر نوع نارسا، شودیم
یادگیری و  تمشکال زمینهسازتواند می و تخواهد داش ىیبسزا ریتأثکودک  اجتماعی

از انجام  فرو، هد نیاز اشوند.  دککو یهیندآ تحصیلی و اجتماعی یهاریگازناسا
و  یبازآموزی اسنادی، تنظیم هیجان یآموزش یهابسته یاثربخش یاضر، بررسحپژوهش 

 اختاللبا  آموزاندانشسازگاری اجتماعی بهبود ر داجتماعی -ی شناختیمسئله حل
مورد  تواندیپژوهش حاضر م جینتا زین یکاربردد از بع بود. تهرانشهر  تداییی ابریادگی

گران و پژوهش یریادگی اختاللمتخصصان حوزه  ،ییابتدا یاستفاده معلمان دوره
 ایاست که آ نیپژوهش حاضر ا یرو سؤال اصل نی. از اردیقرار گ نهیزم نیمند در اعالقه

-مساله شناختی سنادی، تنظیم هیجانی، و حلتاثیر سه روش آموزش بازآموزی ا نیب
 دجوو وتتفا یادگیری اختاللآموزان با افزایش سازگاری اجتماعی دانش اجتماعی بر

 ؟دارد

  روش
آزمون و سآزمون، پشیپ یهاب طرحچهارچوبود که در  یشیآزمانیمهالعه از نوع طم نیا
دختر آموزان تمامی دانشوهش را پژ یانجام شد. جامعه آمار گواههمراه با گروه  یریگیپ

کننده به مراکز مراجعه ییابتداو ششم  پنجم ،سوم، چهارمدوم،  هیپا ساله 07تا  1 و پسر
 اختالالتکه در مرکز  0169-62 یلیشهر تهران در سال تحص یریادگی اختالالت ژهیو

 روش هب گیریهای الزم هستند تشکیل داد. نمونهیادگیری مشغول دریافت آموزش
با کسب معرفی از دانشگاه و ارائه آن به آموزش و ابتدا  صورت گرفت. تصادفی ساده

نامه از پرورش کل استان تهران و آموزش و پرورش استثنایی تهران و اخذ مجوز و معرفی
یادگیری معرفی شده از طرف آموزش و پرورش  اختاللمرکز  پنجاین واحدها، از بین 

سپس نمونه کز به طور کامال تصادفی انتخاب گردید. استثنایی استان تهران، یک مر
به طور ساله  07تا  1یادگیری  اختاللپسر( با  11دختر و  01) آموزدانش 01پژوهش شامل 

یادگیری  اختاللآموزان با شان از بین دانشها و والدینتصادفی با جلب رضایت آزمودنی
 یهانموو آز کسلرو نموآز ایجرو ا شناس مرکزنو روا پزشکنروا تشخیص باکه 
های برای اجرای برنامه نددبو هشد شناخته یگیردیا اختالل بایاضی و ر نوشتن ن،نداخو

نفره تقسیم شدند و در ادامه  01به صورت تصادفی به چهار گروه و شدند  بنتخاا آموزشی
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ین ا به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه جای گرفتند.
 ییگرد اههمر لختالایادگیری بوده،  اختاللشان تنها دارای ن با توجه به پروندهآموزادانش

 سیربر کلی رطو بهو  نشد اجد یگیردیا اختالل اعنوا هشوپژ ینادر  همچنین شتند.اند
شامل  شیآزما یهاهروگ انآموزی دانشبرا یورود به برنامه آموزش یارهایمعشدند. 

سال در  07تا  1م تا ششم دوره ابتدایی و در رده سنی ورودی پایه دو آموزاندانش یهمگ
 چیپژوهش در ه نیزمان با اکننده همآموزان شرکتدانش ،ندبود 0169-62سال تحصیلی 

کننده آموزان شرکتدانشو  رده بودندشرکت نکشناختی خدمات روان یدوره آموزش
پزشک روان خیصـتش وشان سالمته ندوپرهوشی طبیعی بودند و براساس بهرهدارای 

حرکتی مراه از قبیل اختالل رفتاری، حسی سایر اختالالت هگونه نقیصه حسی و هیچ مرکز
 یدادهایمواجه با رو ،یآموزش یهادر کالس تبیدو جلسه غ و اوتیسم نداشتند.

محرک  یمصرف داروها، آموزو انصراف خود دانش یماریابتال به ب ای دیشد یزااسترس
بازآموزی اسنادی، مشابه با  یاشرکت در جلسات مداخله نهیشیپو ، آموزدانش یاز سو

با توجه  تیخروج در نظر گرفته شد. در نها یهابه عنوان مالک مسئلهیا حل تنظیم هیجانی
ورود  یبرا نفر( 01آموز )در مجموع دانش 01، برای هر گروه ورود و خروج یهابه مالک

؛ 0619) د حجم نمونه، از روش پیشنهادی کوهنبه منظور برآور. به پژوهش مناسب بودند
 0ه دارای ( استفاده شد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ک0161نقل از سرمد و همکاران، 

 01، با انتخاب 51/1و حجم اثر برابر با  ɑ=15/1، با پذیرش گروه آزمایش و گواه است
در مرحله دست یافت.  61/1 توان به توان آزمون برابر باکننده برای هر گروه، میمشارکت

در  یحاتیتوضند، کردیشرکت م یکه در جلسات آموزشانی آموزدانش مادران برایبعد، 
نامه کتبی گرفته شد. فرایند اجرای رضایت نیدلوا از پسس. داده شد آموزشی مورد مداخله

پژوهش  ها در اینماه به طول انجامید. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده 0پژوهش 
 ( بود.0661) آزمون سازگاری اجتماعی سینها و سینگ

 ینا .شد دهستفاا سینگو  سینهاز پرسشنامه ا جتماعیا ریگازسا سنجش ایبر
 به ،0661) سینگ و سینها توسط کاغذی است که-یک ابزار خودگزارشی مدادپرسشنامه 

 (0122) کرمی توسطو  ستا هشد ینوتد (0161،یصمد و وزفرا ،جبیر ،نریمانیاز نقل 
 خیرو  بله رتصو بهو  میباشد السؤ 91دارای  پرسشنامه یناست. ا هشد رشنگاو  ترجمه

 سهدر  ضعیف زانموآنشرا از دا بخو ریگازسا با زانموآنشو دا ستا هیددگر حیاطر
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 سازد.می اجدگویه(  71)هر کدام شامل  تحصیلیو  هیجانی ،جتماعیا ریگازسای زهحو
 ینا اریگذه. نمرسنجدلحاظ میزان سازگاری کلی یا عمومی می ها را ازهمچنین آن

در  ریگازسا نشانگر یپاسخها ایبر پرسشنامه یندر ا ست.ا یکو  صفر رتصو به نموزآ
 باال هنمر که ددمیگر رمنظو یک هنمر رتصو ینا غیرو در صفر  هنمر زهحو سه هر
مجموع کل  میباشد. ریگازسا یدهندهننشا پایینی هنمرو  ریگازناسای دهندهننشا

 ی سازگاریی سازگاری عمومی فرد و مجموع نمرات فرد در هر حوزهدهندهنمرات، نشان
باشد. ی سازگاری فرد در آن حوزه میکننده( مشخصتحصیلیو  هیجانی ،جتماعیا)

تر ی سازگاری پاییندهندهی باال نشانی سازگاری باالتر و نمرهدهندهی پایین نشانهنمر
 .است 91کلی ی سازگاری و ماکزیمم نمره 71ی هر مقیاس فرعی است. بیشترین نمره

 و ماییزآزبا دن،کر نیمهدو  یهاروش بارا  نموآز ینا پایایی ضریب نموآز نندگازسا
 یهاسمقیادهخر پایایی ند.اآورده بدست 60/1و  61/1 ،65/1ترتیب  به نسوردیچار درکو
 به دست آمده است. 60/1، 69/1، 67/1 بترتیب ،شیزومو آ عاطفی ،جتماعیا ریگازسا
را  نسوردیچار درکو ضریبو  ماییزآزبا ضریب دخو هشوپژ ( در0115چنگ )دالفو
 ییامحتو ییروا همچنین ست.ا دهنمو ارشگز 17/1و  16/1 ترتیب به پرسشنامه ینا ایبر
 از ساقی و رجایی،)به نقل  ندادهکر تایید شناسیروان نمتخصصااز  نفر 71را  نموآز ینا

0112.) 
آموزان در س از انتخاب تصادفی دانشصورت بود که پ نیپژوهش بد یاجرا شرو

در  یآموزان به صورت تصادفدانش)سه گروه آزمایش و یک گروه گواه(،  چهار گروه
یک گروه آزمایش به طور تصادفی برنامه آموزشی بازآموزی اسنادی گرفتند. ر راقها گروه

 رد و گروه آزمایشی دوم برنامه آموزشی تنظیم هیجانی و گروه سوم برنامهرا دریافت ک
بازآموزی اسنادی،  یدوره آموزشرا دریافت نمود.  اجتماعی-مسئله شناختی آموزشی حل

 یکبار به مدت کی یاجلسه، هفته 1 دراجتماعی -مسئله شناختی تنظیم هیجانی و حل
توسط  یآموزش یهامداخله دورهشد.  برگزار یادگیری اختالالترکز در م تساع

نکرد.  تافیرا در یاگونه مداخلهچیه گواهگروه ضر انجام گردید. حا مطالعهگر پژوهش
د. یک ماه پس از اتمام آزمون به عمل آمسگروه پ چهارها، از هر خلهاز اتمام مدا سپ

 یترعا تدر جهد. پژوهش ارزیابی شدن وه دوباره با استفاده از ابزارها، چهار گرمداخله
 فالزم در مورد اهدا حاتی، توضآموزشی هایبرنامهی بل از برگزارق ،قیظات اخالحمال
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 یاریآزادانه و اختهای آموزشی برنامهدر  تداده شد. شرک نیجلسات به والد یو محتوا
داده شد که  یح. به افراد توضدیاخذ گرد ینامه کتبیتآموزان رضاو دانش نیبود. از والد

ماند و یزنند، محرمانه میکه در طول جلسات م ییهاحرفها و تمام آن یشخصعات اطال
 یمقاصد پژوهش یو تنها برا رکزها بدون ذکر نام و نام منامهپرسش یآمار یهااز داده

 شود.یاستفاده م
و از  توضیح مستقیماز روش روش بازآموزی اسنادی  زشموآ ایبرپژوهش،  نیدر ا

گلپرور ضرایب روایی و اعتبار این بسته شد.استفاده ( 0111) رورگلپبسته آموزشی 
 محتوای برنامه آموزشی تنظیم هیجانگزارش کرده است.  19/1و  67/1آموزشی را 

 حل ( تدوین گردید و برنامه آموزشی7117) مدل جیمز گروس یآموزش یبستهبراساس 
و (، 7111) استرات-ربست ی آموزشی دو مدلبراساس بستهاجتماعی -مساله شناختی

شد.  طراحی در مطالعات گذشته هالحاظ اثربخشی آن (، به7111اسپیواک و شوره )
های دو یا سه نفره در محل به صورت گروههای مطروحه های آموزشی براساس مدلبسته

 یمحتوا هر جلسه، یدر ابتداجلسه آموزش داده شد.  1یادگیری طی  اختالالتمرکز 
 سشد. سپیم یهفته انجام شود، بررس طول در دیکه با یفیو تکال دیدبل مرور گرقجلسه 
مربوط به آن را  ناتیشد و افراد تمریداده م شمربوط به آن جلسه آموز یآموزش یمحتوا

 ندهیجلسه آ یبرا یخانگ فیو تکال یبندعشده جم هئالب اراطدادند. در انتها، میانجام م
و خالصه  0بازآموزی اسنادی در جدول گروه  جلساتی داده شد. خالصه محتوا یحتوض

اجتماعی  -مسئله شناختی حلو خالصه جلسات گروه  7جلسات تنظیم هیجانی در جدول 
متغیری و تک انسیکووارتحلیل ها با استفاده از آزمون . دادهآمده است 1 لودر جد
 فت.رار گرق لیو تحل هیمورد تجز 71نسخه   SPSS افزاردر نرم یریچندمتغ

 بازآموزی اسنادیانجام شده در گروه  یهاتیها و فعالجلسه یخالصه محتوا. 1جدول 
 هاجلسه یخالصه محتوا جلسات
جلسه 

 اول
و بیان چارچوب و  بحث پیرامون اهداف آموزشییادگیری،  آموز دارای اختاللیی با دانشمعارفه و آشنا

 قواعد شرکت در برنامه آموزشی.
جلسه 

 دوم
 یهاگفته ریآموزان نسبت به تاثارائه مثال، به منظور آگاه ساختن دانش قیاز طر یدرون یآموزش گفتگو

 .ندیناخوشا یدادهایخود در مورد رو

جلسه 
 سوم

 -یدر مورد سبک اسناد و اشاره به سه بعد آن)درون حیآموزان با ارائه توضدادن سبک اسناد دانش رییتغ
نسبت  نانهیبو خوش نانهیبدب یاسنادها یهایژگیو فی( و توصاردیناپا -داریپا ،یاختصاص -یکل ،یرونیب

 مذکور. با توجه به سه بعد دادهایبه علل رو
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جلسه 
 چهارم

 یو چالش با باورهامجادله به  :D، امدیپ :C ،باور :B کننده،اتفاق ناراحت :ABCDEF، (Aشرح مدل 
 احساساتبه  ؛fو ها ها و چالشمجادله نیا یو رفتار یجانیه یامدهایبه پ ؛E ،مربوط است B  نادرست

ها به آموزان که احساسات آنمطلب به دانش نیفهماندن ا یبه زبان ساده همراه با مثال، برااشاره دارد.( 
 .باشدیم یاحساس نیفراخوان چن یشود بلکه گفتار درونینم یکننده ناشواقعه ناراحت کیطور قطع از 

جلسه 
 پنجم

آن  یشد، سپس از کودکان خواسته شد علل احتمال فیتوص یاناراحت کننده دادیجلسه رو نیدر ا
کنند و بعد هر برش را بر اساس ابعاد  ادداشتیکاغذ  یرو کیک کیمختلف  یهارا در برش دادیرو

 بود. دادیرو کی یبرا ددمتع یاحتمال لیدال افتنیجلسه  نیا ی. هدف اصلندینما ریذکر شده تفس یاسناد
جلسه 
 ششم

اندیشی، احساس گناه و تاثیر آن آموزان با تفکر مطلقشخیص سبک سرزنش خود و آشنا ساختن دانشت
 در تشدید اسنادهای بدبینانه و افسردگی.

جلسه 
 هفتم

خود به  دگاهید یجلسه کودکان با موشکاف نیپندارانه. در افاجعه یهاآموزش مجادله و مقابله با نگرش
 که متوجه خودشان بود پرداختند. یاکورکورانه یهاسرزنش رفتنیو نپذ ینیو بدب ینگریمقابله با منف

جلسه 
 هشتم

آموزان باید ضمن بیان علل نادرست بودن افکار و مجادله با آن، آموزان. دانشبه دانش ارائه افکار بدبینانه
 آزموناجرای پس تری را جانشین بسازند./بینانهافکار خوش

 تنظیم هیجانی انجام شده در گروه یهاتیها و فعالجلسه یخالصه محتوا. 2جدول 
 هاجلسه یخالصه محتوا جلسات
جلسه 

 اول
و بیان چارچوب و  بحث پیرامون اهداف آموزشییادگیری،  آموز دارای اختاللیی با دانشمعارفه و آشنا

 قواعد شرکت در برنامه آموزشی.

جلسه 
 دوم

 به توجهو عشق( و  یعالقهمند دی،)شا مثبت تهیجانااز  گاهیآ زشموآهای احساسی و معرفی واژه
 نوشتن خانگی تکلیف ،هنیذ تجسم رتصو به لمثا با اههمر هاآناز  دهستفاا وملزو  مثبت تهیجانا

 .هعمد مثبت تهیجانا
جلسه 
 سوم

و  منفی تهیجانا به توجهو  و شرم( تنفر ،خشم ،غمگینی اب،ضطرا) منفی تهیجانااز  گاهیآ زشموآ
 .هعمد منفی تهیجانا نوشتن خانگی تکلیف ،هنیذ تجسم رتصو به لمثا با اههمر هاناز آ دهستفاا وملز

جلسه 
 چهارم

 سحساا بر که هنشد حل ینجشهاو ر غم ،حتیهارانا شناساییتوانایی شناخت درست هیجانات، 
آوری زی ذهنی و جمعبا استفاده از تصویرسا اردمیگذثیر تأ دخوو ارزش  دخو به نطمینااز ا آموزدانش
 موقعیتدر  نیهادمودادن آز ارقر. هاهای هیجانی از مجالت جهت شناسایی صحیح هیجانات به آنچهره

 ند.دازگفتگو بپر به دخو ندگیز مهمو  ارتأثیرگذ صشخاا با تا خالی صندلی یگوو  گفت
جلسه 
 پنجم

و  خانگی تکلیف ،مثبت تنامنفی هیجاو  مثبت یپیامدها شپذیرو  مثبت تهیجانا شپذیر زشموآ
 مثبت. تهیجانا دنبو باال یا پایین ردمودر  یکدنز ستو دو لدیناز وا هیانظرخو

جلسه 
 ششم

و  لدیناز وا هیانظرخوو  خانگی تکلیف ،آنمنفی و  مثبت یپیامدهاو  نفیم تهیجانا شپذیر زشموآ
از  های منفیل و مقابله با هیجانآموزش کنتر منفی، و تهیجانا دنبو باال یا پایین ردمودر  یکدنز ستدو

 دهبررا زشموآ ،نیانگرو  یفکر ارنشخو دنکر متوقفآموزش تخلیه هیجانی،  زی،ساآرام تکنیک طریق
 تجربهبه منظور کاهش  (رضتعا حلو  دجوو رظهاا ،)گفتگودیبینفر یهارتمها زشموآو  ،حلمسئله

 آموز.دانش ماندگیدر
 تجسم رتصو به مثبت تهیجانا هنیذ تجربه زشموآ ،مثبت تهیجانا ازبرو ا دمجد یابیارز زشموآجلسه 
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 .تهیجانا ینا مناسب ازبرا زشموو آ هنیذ زداریبا، عشق(و  یعالقهمند دی،هنی)شاذ هفتم
جلسه 
 هشتم

 ،غمگینی اب،ضطرا) منفی تهیجانا هنیذ تجربه زشموآ :منفی تهیجانا ازبرو ا دمجد یابیارز زشموآ
 آزمون/اجرای پس.تهیجانا ینا نامناسب ازبرا زداریباو  مناسبنا ازبرا(، تنفرو  خشم

 اجتماعی-حل مسئله شناختی انجام شده در گروه یهاتیها و فعالجلسه یخالصه محتوا. 3جدول 
 هاجلسه یخالصه محتوا جلسات

جلسه 
 اول

 ی،ریادگی اختالل فیو توص یسازمفهوم (7یادگیری،  آموز دارای اختاللیی با دانشمعارفه و آشنا( 0
 ،هاآن یبا اهداف جلسات مداخله و علت برگزار ییشناآ(1 ی،ن بر عملکرد اجتماعآ راتیو تأث میعال

 (زشیانگ شیآموزش)به منظور افزا راتی(بستن قرارداد مشارکت و طرح تأث0

جلسه 
 دوم

 کی یهانشانهطرح  ،یاضیر ۀساد ۀمسأل کیبا طرح  یاجتماع ۀو آموزش حل مسأل ۀآموزش حل مسأل(0
کردن  دای( پ1، مسأله ایمشکل  قیدق فیموزش تعرآ( 7 ی اتومبیلاز خراب یمشکل ناش کی انیو ب یماریب

ی، ابی( اجرا و ارز5، حلراه نیانتخاب بهتر وها حلراه یابیارز(0 مختلف به روش بارش افکار، یهاحلراه
 بعد. ۀها تا جلسمهارت نیتمر یبرا فیارائه تکل (9

ه جلس
 سوم

به روش  هانآ بندیتو صور یفردنی(طرح سه داستان در مورد روابط ب7مرور جلسه قبل، (0
و  یدقتیاز فرزندش در مورد بلد نبودن آداب معاشرت، انتقاد معلم از ب یمسأله)انتقاد مادرحل
ارائه (1و ساعت ورزش(،   حیتفر یهانگآموز در زدانش کیآموز، تنها بودن دانش کی یپرتحواس

 .بعد ۀها تا جلسمهارت نیتمر یبرا فیتکل

جلسه 
 چهارم

مسأله با با روش حل لیو تحل جیرا یفردنیطرح دو داستان در مورد تعارضات ب( 7مرور جلسه قبل، (0
دعوت نشدن به جشن تولد  ،دوست کیعمل نکردن )اختالف با  یمشکل و تکانش قیبر شناخت دق دیتأک

 چگونه است؟( گرانیمن با د ۀها تا جلسه بعد)رابطمهارت نیتمر یابر فیدوست( و ارائه تکل

جلسه 
 پنجم

 یهاآموز با هدف آموزش مهارتدانش کی ییطرح داستان در مورد تنها(7مرور جلسه قبل، ( 0
)توقف کن و فکر کن مشکل  FASTآموزش روش (1 ی.و همدل یریپذتیمسؤل ،یهمکار ،یابیدوست

و  حل تالش کن(راه نیبهتر یاجرا یبرا و حل مناسب را انتخاب کنکن، راه دایحل را پراه. ستیچ
 ها تا جلسه بعد.مهارت نیتمر یبرا فیارائه تکل(0

جلسه 
 ششم

 لی(تشک1 ها،آن و پرسش در مورد جاناتیمختلف از ه یهانشان دادن عکس (7مرور جلسه قبل، ( 0
احساسات  فیخود و سپس توص یریادگی اختاللرد شان در موافراد از احساس فیو توص ییجادو ۀریدا

دارم که...؛  یکه...؛ احساس بد رمدا یاحساس خوب یمثل:من وقت یجمالت ناتمام لیمختلف با تکم
 (5 و یاو چهره یمختلف بدن یهاژست یشینما ی(اجرا0 ،که...؛ آرامش دارم که... ( شومیم یعصبان

 بعد. ۀها تا جلسمهارت نیتمر یبرا فیارائه تکل
جلسه 
 هفتم

ها در مکان هاآن تیریمناسب و نامناسب و مد جاناتیطرح داستان در مورد بروز ه (7 مرور جلسه قبل،(0
 بعد. ۀها تا جلسمهارت نیتمر یبرا فی( ارائه تکل1، مختلف یهاو زمان

جلسه 
 هشتم

 ۀویبا ش آن کنترل یابراز خشم و چگونگ یهاداستان در مورد روش کی( طرح 7 مرور جلسه قبل،(0
(SLAM  ،)کردن مشکل،  یکالم وزشآم(1توقف کن، نگاه کن، سؤال کن، پاسخ مناسب بده

 افکار و احساسات، شناخت نیارتباط ب ندیخودآ یطرح داستان برا (0ی، دارشتنیو خو یگرخودمشاهده
./اجرای مثبت ییدگوافکار مثبت و خو یسازنیهنگام بروز تعارضات و جانش یمنف و افکار هاییخودگو
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 آزمونپس

  نتایج
باشند و های مورد مطالعه بیشتر از دو گروه میکه تعداد گروهبا توجه به اینپژوهش  نیدر ا

 انسیکووارتحلیل روش آزمون از شناختی و پیشبخاطر کنترل متغیرهای جمعیت
استفاده شد. عالوه براین، ( ANCOVAو MANCOVA) یریچندمتغمتغیری و تک

واریانس مورد ارزیابی قرار گرفتند. کوهای آماری هم جهت استفاده از تحلیل فرضیشپ
بررسی دقیق میانگین متغیرها در چهار گروه از آزمون تعقیبی مقایسه و همچنین جهت 

تعداد افراد ها، شناختی دادهبراساس توصیف جمعیت بنفرونی براساس دوره استفاده شد.
ها دختر نفر از آن 01سال( بودند که از این تعداد  07تا  1) نفر 01پژوهش  نیحاضر در ا

آموزان به تفکیک نوع ها پسر بودند.  همچنین فراوانی دانشنفر از آن 11بودند و تعداد 
 اختاللآموزان دارای درصد( از داتش 1) در کلهای آزمایش و گواه در گروه اختالل

آموزان از دانش درصد( 1نوشتن، ) اللاختآموزان دارای درصد( از دانش 1خواندن،)
 71خواندن و نوشتن،) اختاللآموزان دارای درصد( از دانش 01ریاضی، ) اختاللدارای 

آموزان درصد( از دانش 75نوشتن و ریاضی، و ) اختاللآموزان دارای درصد( از دانش
  خواندن و نوشتن و ریاضی بودند.  اختاللدارای 

آزمون و پیگیری متغیر سازگاری و آزمون، پسف استاندارد نمرات پیش. میانگین و انحرا4جدول 
 های آن به تفکیک گروهمؤلفه

 گروه متغیر
آزمونپیش آزمونپس   پیگیری 

ینمیانگ  
انحراف 

 معیار
ینمیانگ  

انحراف 
 معیار

ینمیانگ  
انحراف 

 معیار

 

 سازگاری اجتماعی

11/75 گواه  00/7  21/70  19/0  01/75  62/1  
وزی بازآم

 اسنادی
61/75  01/7  01/79  00/1  61/79  12/1  

نیتنظیم هیجا  71/79  05/7  01/72  10/1  11/76  70/7  
حل مسئله 

 شناختی
01/79  10/0  01/72  51/0  51/72  09/7  

 سازگاری تحصیلی
01/71 گواه  21/1  11/72  01/1  11/71  60/1  

بازآموزی 
 اسنادی

91/72  01/0  01/72  79/0  91/72  02/0  
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نیهیجاتنظیم   11/72  11/0  51/72  15/1  71/71  01/0  
حل مسئله 

 شناختی
21/71  19/0  01/72  66/1  21/79  65/1  

سازگاری 
 عاطفی/هیجانی

21/72 گواه  27/6  01/76  50/7  91/76  00/1  
بازآموزی 

 اسنادی
61/72  10/7  71/71  06/1  01/71  00/1  

نیتنظیم هیجا  01/72  07/7  11 00/7  01/11  05/0  
ه حل مسئل
 شناختی

51/71  29/7  11/11  12/7  01/10  66/7  

سازگاری عمومی 
 )نمره کل(

61/10 گواه  16/01  01/10  90/1  11/11  11/1  
بازآموزی 

 اسنادی
01/10  06/5  21/10  27/9  61/17  20/9  

نیتنظیم هیجا  01/10  60/7  61/10  01/7  91/61  01/1  
حل مسئله 

 شناختی
91/11  19/1  11/10  11/1  11/15  12/0  

12/17 - جمع  10/9  07/11  05/0  57/15  00/5  

 میانگین آزمونپیش مرحله ، در0 جدول از آمده دست به توصیفی نتایج اساس بر
 تقریباً کنترل و آزمایش هایگروه در نمونه های آن در افرادو مؤلفه نمرات سازگاری

 در هاینمرات آزمودن آزمون درپس مرحله در که حالی در باشد.می هم به نزدیک
 هایگروه یافته تغییر نمرات همچنین است. شده ایجاد محسوسی تغییر آزمایش هایگروه

 .است بوده پایدار نیز آزمونپس در مرحله آزمایش
اجتماعی، تحصیلی و سازگاری) افزایش بر اسنادی بازآموزی آموزش :اولفرضیه 

  تأثیر دارد. یادگیری اختالل با آموزاندانش (عاطفی/هیجانی
های اصلی به منظور اجرای آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره، ابتدا برخی از مفروضه

کواریانس و بررسی  -های واریانسهای رگرسیون، یکسانی ماتریسمانند همگنی شیب
سطح معناداری تعامل بین بدین قرار که ها مورد بررسی قرار گرفته است. یکسانی واریانس

 -همگنی ماتریسها و سازگاری و نیز برابری واریانس مونآزآزمایشی با پیش گروه
سبه شده از لحاظ محا Fبه دست آمده است. بنابراین  15/1بیشتر از آلفای کوواریانس 
ها برقرار بوده نی شیب رگرسیون و برابری واریانسدار بوده است و فرض همگآماری معنی

 غیری استفاده نمود.متتوان از تحلیل کوواریانس چنداست. بنابراین می



 17  ...و هیجانی تنظیم اسنادی، بازآموزی آموزشی هایبسته اثربخشی

بر  اسنادی بازآموزی آموزش تأثیر سیربر ایبر یچندمتغیر انسیوارکو تحلیل جینتا. 5جدول 
 سازگاری)اجتماعی، تحصیلی و عاطفی/هیجانی(

 F مقدار آزمون نام
درجه آزادی 

 فرضیه
درجه آزادی 

 خطا
سطح 

 معناداری
اندازه اثر 

(Eta) 

ییالیپ اثر آزمون  697/1  601/0  9 17 110/1  010/1  

لکزیو یالمبدا آزمون  792/1  921/0  9 11 117/1  011/1  

نگیهتل اثر آزمون  161/0  001/0  9 71 111/1  019/1  

 شهیر نیتربزرگ آزمون
یرو  

015/0  150/9  1 09 119/1  517/1  

 آن انگریب ها،آزمون همه یداریمعن سطوح شودیم مالحظه 5 جدول در که طورهمان
ی وجود معنادار تفاوتها، آزمون سازگاری گروهنمرات پس یکی از نیب حداقل که هستند

دارد. جهت بررسی معناداری این تفاوت خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار 
 گرفته است.

 های جفتی( )آموزش بازآموزی اسنادی(فرونی)مقایسه. نتایج آزمون تعقیبی بن6جدول 
 داریسطح معنا خطای استاندارد تفاوت میانگین (Jگروه دوم) –( Iگروه اول) متغیر وابسته

لیخستگی تحصی  
بازآموزی اسنادیآموزش  -گواه   591/0-  619/1  009/1  

گواه - بازآموزی اسنادیآموزش   591/0  619/1  009/1  

یلیعالقگی تحصبی  
بازآموزی اسنادیآموزش  -گواه   101/1-  000/1  051/1  

گواه - بازآموزی اسنادیآموزش   101/1  000/1  051/1  

لیناکارآمدی تحصی  
بازآموزی اسنادیآموزش  -گواه   066/0  151/0  020/1  

گواه - بازآموزی اسنادیآموزش   066/0-  151/0  020/1  

سازگاری)اجتماعی، تحصیلی و عاطفی/ دهد که میانگین نیز نشان می 9نتایج جدول 
به گروه گواه نداشته است. بنابراین با در گروه آزمایشی تغییر چندانی نسبت هیجانی( 

در  0H(، فرض <15/1Sigو ) Fها و نیز عدم معناداریعنایت به یکسان بودن نسبی میانگین
 65شود. بدین ترتیب با تأیید می( ی)اجتماعی، تحصیلی و عاطفی/هیجانیسازگارمورد 

بر افزایش آموزش بازآموزی اسنادی  توان نتیجه گرفت که روشدرصد اطمینان، می
 تأثیر معناداری ندارد.  یادگیری اختالل آموزان باسازگاری دانش
)اجتماعی، افزایش سازگاری بر اجتماعی-شناختی مسئله حل آموزش فرضیه دوم:

 تأثیر دارد. یادگیری اختالل با آموزاندانش تحصیلی و عاطفی/هیجانی(
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های اصلی ا برخی از مفروضهبه منظور اجرای آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره، ابتد
کواریانس و بررسی -های واریانسهای رگرسیون، یکسانی ماتریسمانند همگنی شیب

سطح معناداری تعامل بین بدین قرار که ها مورد بررسی قرار گرفته است. یکسانی واریانس
 -همگنی ماتریسها و سازگاری و نیز برابری واریانس آزمونآزمایشی با پیش گروه

محاسبه شده از لحاظ  Fبه دست آمده است. بنابراین 15/1بیشتر از آلفای وواریانس ک
ها برقرار بوده دار بوده است و فرض همگنی شیب رگرسیون و برابری واریانسآماری معنی

 توان از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده نمود.است. بنابراین می

بر  حل مسئله آموزش تأثیر سیربر ایبر ییرچندمتغ انسیوارکو تحلیل جینتا. 7جدول 
 سازگاری)اجتماعی، تحصیلی و عاطفی/هیجانی(

 F مقدار آزمون نام
درجه آزادی 

 فرضیه
درجه آزادی 

 خطا
 سطح معناداری

اندازه اثر 
(Eta) 

ییالیپ اثر آزمون  621/1  010/5  9 17 110/1  016/1  

لکزیو یالمبدا آزمون  777/1  970/5  9 11 110/1  576/1  

نگیهتل اثر آزمون  905/7  010/9  9 71 111/1  592/1  

 شهیر نیتربزرگ آزمون
یرو  

712/7  227/00  1 09 111/1  911/1  

 آن انگریب ها،آزمون همه یداریمعن سطوح شودیم مالحظه 2 جدول در که طورهمان
 تفاوتهای آن، سازگاری و مؤلفه لحاظ به هاآزمون گروهنمرات پس نیب که هستند

 ی وجود دارد. ادارمعن

 های جفتی( )آموزش حل مسئله(فرونی)مقایسه. نتایج آزمون تعقیبی بن8جدول 
 داریسطح معنا خطای استاندارد تفاوت میانگین (Jگروه دوم) –( Iگروه اول) متغیر وابسته

 سازگاری اجتماعی
حل مسئلهآموزش  -گواه   -7/001* 512/1  011/1  

حل مسئلهآموزش  گواه -   7/001* 512/1  011/1  

 سازگاری تحصیلی
حل مسئلهآموزش  -گواه   065/1  111/1  902/1  

حل مسئلهآموزش  گواه -   065/1-  111/1  902/1  

یسازگاری هیجانی/ عاطف  
حل مسئلهآموزش  -گواه   609/1  670/1  177/1  

حل مسئلهآموزش  گواه -   609/1-  670/1  177/1  

ن متغیر سازگاری اجتماعی در گروه آزمایشی دهد که میانگینشان می 1نتایج جدول 
معنادار است. بنابراین با عنایت به معناداری تفاوت  کمتر از گروه گواه بوده و این تفاوت
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رد  سازگاری اجتماعیدر مورد  0H(، فرض Sig>15/1و ) Fها و نیز معناداریمیانگین
توان نتیجه میانگین نمرات، میدرصد اطمینان، با توجه به تفاوت  65شود. بدین ترتیب با می

 آموزان باسازگاری اجتماعی دانشوجب افزایش آموزش حل مسئله م گرفت که روش

در سطح سازگاری تحصیلی و  که تغییر چندانیشود. در حالیمی یادگیری اختالل
 آموزان مشاهده نشده است.هیجانی این دانشعاطفی/

سازگاری)اجتماعی، تحصیلی و تنظیم هیجان بر افزایش  آموزش فرضیه سوم:
 تأثیر دارد. یادگیری اختالل با آموزانعاطفی/هیجانی( دانش

های اصلی به منظور اجرای آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره، ابتدا برخی از مفروضه
کواریانس و بررسی -های واریانسهای رگرسیون، یکسانی ماتریسمانند همگنی شیب

سطح معناداری تعامل بین بدین قرار که رسی قرار گرفته است. ها مورد بریکسانی واریانس
-همگنی ماتریسها و سازگاری و نیز برابری واریانس آزمونآزمایشی با پیش گروه

محاسبه شده از لحاظ  Fبه دست آمده است. بنابراین 15/1بیشتر از آلفای کوواریانس 
ها برقرار بوده برابری واریانس دار بوده است و فرض همگنی شیب رگرسیون وآماری معنی

 .توان از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده نموداست. بنابراین می

تنظیم هیجان بر  آموزش تأثیر سیربر ایبر یچندمتغیر انسیوارکو تحلیل جینتا. 9جدول 
 سازگاری)اجتماعی، تحصیلی و عاطفی/هیجانی(

 F مقدار آزمون نام
درجه آزادی 

 فرضیه
ادی درجه آز
 خطا

 سطح معناداری
اندازه اثر 

(Eta) 

ییالیپ اثر آزمون  072/0  110/9  9 17 011/1  591/1  

لکزیو یالمبدا آزمون  019/1  556/1  9 11 110/1  910/1  

نگیهتل اثر آزمون  077/0  102/01  9 71 110/1  916/1  

 شهیر نیتربزرگ آزمون
یرو  

611/1  690/71  1 09 
110/1  

262/1  

 آن انگریب ها،آزمون همه یداریمعن سطوح شودیم مالحظه 6 دولج در که طورهمان
 تفاوتهای آن، سازگاری و مؤلفه لحاظ به هاآزمون گروهنمرات پس نیب که هستند

 ی وجود دارد. معنادار
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 های جفتی( )آموزش تنظیم هیجانی(فرونی)مقایسه. نتایج آزمون تعقیبی بن11جدول 
 داریسطح معنا خطای استاندارد تفاوت میانگین (Jگروه دوم) –( Iگروه اول) متغیر وابسته

 سازگاری اجتماعی
انیتنظیم هیجآموزش  -گواه   -7/966* 107/1  111/1  

واهگ - تنظیم هیجانیآموزش   7/966* 107/1  011/1  

 سازگاری تحصیلی
انیتنظیم هیجآموزش  -گواه   709/1-  171/1  095/1  

واهگ - تنظیم هیجانیآموزش   970/1  171/1  095/1  

یسازگاری هیجانی/ عاطف  
انیتنظیم هیجآموزش  -گواه   560/1-  160/1  501/1  

واهگ - تنظیم هیجانیآموزش   560/1  160/1  501/1  

دهد که میانگین متغیر سازگاری اجتماعی در گروه آزمایشی نشان می 01نتایج جدول 
نابراین با عنایت به معناداری تفاوت معنادار است. ب کمتر از گروه گواه بوده و این تفاوت

رد  سازگاری اجتماعیدر مورد  0Hفرض  (،Sig>15/1)و  Fها و نیز معناداریمیانگین
توان نتیجه درصد اطمینان، با توجه به تفاوت میانگین نمرات، می 65شود. بدین ترتیب با می

 آموزان باانشآموزش تنظیم هیجانی موجب افزایش سازگاری اجتماعی د گرفت که روش

که تغییر چندانی در سطح سازگاری تحصیلی و شود. در حالیمی یادگیری اختالل
 آموزان ایجاد نکرده است.عاطفی/هیجانی این دانش

یم هیجان در بین تأثیر آموزش بازآموزی اسنادی، حل مسئله و تنظ چهارم:فرضیه 
 د.ود دارتفاوت وج با اختالل یادگیری آموزانافزایش سازگاری دانش

مسئله آموزش بازآموزی اسنادی، حل  تأثیر سیربر ایبر یمتغیرتک انسیوارکو تحلیل جینتا. 11جدول 
 و تنظیم هیجان در افزایش سازگاری 

متغیر 
 وابسته

 (Eta)اندازه اثر  سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی فرضیه مجموع مجذورات

121/010 سازگاری  1 960/10  050/1  112/1  701/1  

داری محاسبه جایی که سطح معنیاز آن شودیم مالحظه 00 جدول در که طورهمان
توان نتیجه . بنابراین میدار استمحاسبه شده معنی Fکوچکتر است،  15/1شده از آلفای 

مسئله و تنظیم هیجان در افزایش های آموزشی بازآموزی اسنادی، حل گرفت که برنامه
حذف آماری با توجه به کنترل و اما  مؤثر است. با اختالل یادگیری موزانآسازگاری دانش

 15/1آزمون(، سطح معناداری محاسبه شده از سطح آلفای متغیر تصادفی کمکی)پیش
ی محاسبه شده از لحاظ آماری در این متغیر معنادار است. اندازه  Fکوچکتر است. بنابراین 
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است بدین معنی است که در مجموع،  (2r)بستگی واقع مترادف با مجذور هم اثر که در
بازآموزی  به تأثیر آموزش سازگاری،آزمون های پستغییرات در نمرهدرصد از  70حدود 

 آموزان مربوط است.دانش مسئله و تنظیم هیجان در افزایش سازگاری اسنادی، حل

مسئله و  زآموزی اسنادی، حلآموزش با تأثیر سیربر ایبر فرونی. نتایج آزمون تعقیبی بن12جدول  
 تنظیم هیجان در افزایش سازگاری 

 (Jگروه دوم) (Iگروه اول)
-Jتفاوت میانگین)

I) 
خطای 
 استاندارد

سطح 
 داریمعنا

 گواه

آموزش بازآموزی 
 اسنادی

101/1-  010/0  111/0  

101/0 آموزش تنظیم هیجان  010/0  191/1  
615/7 آموزش حل مسئله  061/0  101/1  

بازآموزی  آموزش
 اسنادی

1./101 گواه  010/0  111/0  
711/1 آموزش تنظیم هیجان  011/0  772/1  
025/7 آموزش حل مسئله  065/0  672/1  

 آموزش تنظیم هیجانی

101/0 گواه  010/0  191/1  
آموزش بازآموزی 

 اسنادی
711/1  011/0  772/0  

175/0 آموزش حل مسئله  065/0  111/0  

 آموزش حل مسئله

156/7 گواه  061/0  101/1  
آموزش بازآموزی 

 اسنادی
020/0  065/0  672/1  

-175/0 آموزش تنظیم هیجان  065/0  111/0  

ضمن  (،<15/1Sig) 07ها بر اساس جدول با توجه به عدم معناداری تفاوت میانگین
شود. به تأیید می سازگاریدر مورد  0H، فرض 00در جدول  F (15/1< Sig)معناداری
مسئله و تنظیم هیجانی بر سازگاری،  های آموزشی حلتوجه به تأثیر معنادار روشعبارتی با 

توان چنین نتیجه گرفت که بین میزان در مقایسه چهار گروه، می Fو نیز معناداری آزمون 
مسئله و تنظیم هیجانی بر سازگاری تفاوت معنادار وجود  های آموزشی حلتأثیر روش

یادگیری  آموزان با اختاللکسانی بر سازگاری دانشأثیر یندارد. یعنی دارای میزان ت
 باشند.می
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 گیری بحث و نتیجه

و  یبازآموزی اسنادی، تنظیم هیجان یآموزش یهابسته یاثربخش یبررس پژوهشاین  فهد
 اختاللبا  آموزاندانش ی اجتماعیسازگار شیافزادر اجتماعی -ی شناختیمسئله حل

 یآموزش بازآموز) در ارتباط با فرضیه اول این مطالعه بود. انتهرشهر  ی ابتداییریادگی
آموزان با دانش (اجتماعی، تحصیلی و عاطفی/هیجانی) یسازگار شیافزا بر یاسناد

نتایج بررسی این فرضیه بیانگر آن است که میانگین نمره  (،تاثیر دارد یریادگی اختالل
قایسه با پیش از مداخله، افزایش سازگاری اجتماعی گروه آزمایش پس از مداخله در م

 بازآموزی آموزشیافته است اما این افزایش از لحاظ آماری معنادار نیست. بدین معنی که 

یادگیری تأثیری نداشته است. این  اختاللآموزان با بر سازگاری اجتماعی دانش اسنادی
(؛ و 0111) (؛ کالنتری، مولوی و جعفری7117) 0اشتاینها با نتایج پژوهش بالنکیافته

های ( همخوانی دارد. از سوی دیگر یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش0112) فیروزی
 (؛7100) وانگ و همکاران؛ (7101) شریفی و همکاران(؛ 7110) و همکاران 7ریشال

اهمسو است. ن( 7112) و سیدریدیس (؛0660) 5کاویل(؛ 0665) 0استرادرز(؛ 7112) 1الولر
های شناختی در افزایش ( به مفید بودن نقش مداخله7112سیدریدیس) های پژوهشیافته

آموزان با اجتماعی و اصالح رفتارهای دشوار در دانش-فهم و درک رفتارهای هیجانی
کند و شاید بتوان دلیل اثربخش بودن برنامه را تاکید این یادگیری اشاره می اختالالت

آموزان را در ی درونی به عنوان ابزاری دانست که قدرت تفکر دانشوگوروش بر گفت
زاده و )خانخانی دهدزمینه درک و فهم مفاهیم مربوط به روابط اجتماعی، افزایش می

( نیز موید آن بود که افرادی که در 7110) نتایج پژوهش الریش و همکاران(. 0160باقری، 
های اولیه در مقایسه با افراد برخوردار از مراقبت مداخله بازبینی اسنادی شرکت کرده بودند

های روانی اجتماعی نامشخص، به طور معنادار سازگاری اجتماعی و هیجانی باالتر و نشانه
جسمانی، اضطراب، و افسردگی کمتری  نشان دادند. دلیل موثر بودن مداخله بازآموزی 

ختصاصی ضروری برای نظاره کردن های اتوان ناشی از موفقیت آن در مهارتاسنادی را می

                                                           
1. Blankenstein 

2. Larisch 

3. Lawlor 

4. Schnitzer 

5. Coville 
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کنندگان برای در های جسمانی در نظر گرفت. این مهم از طریق آگاه ساختن شرکتاختالل
زای های جسمانی مانند عوامل استرسنظر گرفتن نقش عوامل گوناگون  تشدیدکننده نشانه

و مدیریت  فردی و محل کار و سپس آموزش این افراد برای شناساییمعمولی در روابط بین
 سازی رفتار مطلوب حاصل شده است.موارد مذکور از طریق مدل

( نیز اثربخشی بازآموزی اسنادی بر اختالل افسردگی اساسی، 7100) وانگ و همکاران
اجبار را از طریق ایجاد بهبود قابل مالحظه در -اختالل اضطراب فراگیر و اختالل وسواس

احساس نگرانی و ناامیدی در گروه مورد  سازگاری اجتماعی، بهزیستی ذهنی و کاهش
با وجود این، در پژوهش حاضر بازآموزی اسنادی موجب مطالعه خود گزارش کردند. 

یادگیری نشد. در تبیین این یافته  اختالالتآموزان با افزایش سازگاری اجتماعی دانش
توان ر میگتوان به این نکته اشاره کرد که اگرچه براساس مشاهده بالینی آزمایشمی

آموزان افزایش یافته است ولی های سازگاری اجتماعی در دانشاستنباط نمود که نشانه
 اختالالتآموزان در مرکز عدم معناداری این افزایش، احتماال به دلیل حضور دانش

رسد که های اضافی بر تکالیف مدرسه بوده است. به نظر مییادگیری و دریافت آموزش
یادگیری برای  اختاللیادگیری و دریافت برچسب  الالتاختحضور در مراکز 

ها تاثیر زا بوده است که بر میزان سازگاری اجتماعی آنای استرسآموزان به اندازهدانش
گذاشته است. همچنین عدم کنترل سایر عواملی که در پژوهش حاضر مدنظر قرار 

یادگیری، خواب،  اختالالتا آموزان باند مانند جو محیطی و عاطفی خانواده دانشنگرفته
تواند باشد که اظهارنظر قطعی در این های فیزیکی)ورزشی( دلیل دیگر میتغذیه و تمرین

جایی که کاربرد بازآموزی اسنادی مبتنی بر های آتی است. از آنمورد مستلزم پژوهش
کافی  آموز برای شناسایی اسنادهای ناسازگار و منفی و وجود انگیزهمشارکت فعال دانش

آموزان در فاصله بین باشد این احتمال وجود دارد که دانشبرای تغییر این اسنادها می
ها و تکالیف ارائه شده را به خرج جلسات بازآموزی اسنادی، اهتمام الزم برای انجام تمرین

نداده باشند. با توجه به این نکته که در فاصله زمانی بین جلسات آموزشی نظارت مستقیم از 
شد این احتمال وجود دارد که ی والدین بر اجرای کامل تکالیف اعمال نمیسو

ی اند لذا به اندازهآموزان انگیزه کافی برای تغییر دادن اسنادهای ناسازگار را نداشتهدانش
اند تا به درک درست و دقیقی از نقش اسنادها بر رفتار و عملکرد خود کافی تالش نکرده

 دست یابند.
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لی دیگر متفاوت بودن گروه سنی افراد مورد مطالعه در این پژوهش است دلیل احتما
گروه نمونه تاثیر قرار داده باشد.شی را تحتکه ممکن است جریان جلسات آموز

وانگ و ؛ (7101شریفی و همکاران )(؛ 7110) و همکاران ریشالهایی مانند پژوهش
اثربخشی بازآموزی اسنادی بر ها که در آن( 7117) بالنک اشتاینو  (؛7100) همکاران

افزایش سازگاری اجتماعی تایید شده است، مشتمل بر بزرگساالن بوده است. احتمال 
آموزان در دامنه سنی موردنظر در پژوهش حاضر به اهمیت نقش باورها در رود دانشمی

-یمسأله شناخت آموزش حلدر ارتباط با فرضیه دوم پژوهش) سازگاری پی نبرده باشند.
آموزان با دانش )اجتماعی، تحصیلی و عاطفی/هیجانی( افزایش سازگاری ی برماعاجت

 است که، نیبه دست آمد ا این فرضیه یکه از بررس ایافتهی (،تاثیر دارد یریادگی اختالل
افزایش سازگاری  اجتماعی-مسئله شناختی حل آزمون گروه آزمایشیمیانگین نمرات پس

 .است داریمعن یحاظ آمارلبه  افزایش نیو ادهد اه نشان میاجتماعی را نسبت به گروه گو
آموزان که تغییر چندانی در سطح سازگاری تحصیلی و عاطفی/هیجانی این دانشدر حالی

منجر به  اجتماعی-مسئله شناختی حل آموزش برنامهبه عبارت دیگر، مشاهده نشده است. 
 جینتا نیعالوه بر ا .شده است یادگیری با اختالل آموزاندانش افزایش سازگاری اجتماعی

پژوهش حاضر با  یهاافتهی ت.مانده اس داریپا یریگیمرحله پدر  زیماه ن یکپس از گذشت 
 و همکاران 1هاروی(؛ 7119) و همکاران 7(؛ فرانسر7111) 0تلیوو ا تیسرکو یهاافتهی
(؛ 0116) کارانو هم افتخارصعادی (؛0111) مخبری؛ (0160) رانهمکاو  یمعتمد(، 7110)

و  تگالسی(؛ 7110) رانهمکاو  0نتاگر (؛0111) احدی و همکاران(؛ 0117) محمدی
 جملهاز  گرانیپژوهش ییافتهها در همچنین( به طور مستقیم همسو است. 7110) 5تمنرا

 رانهمکاو  گنجی(؛ 0116) رانهمکاو  رکااهرز (؛7110) 9نلو، واینو، رومیتو، آرنائوسانتی
سازگاری و  اجتماعی-مساله شناختی راهبردهای حل بین که ستا هشد ( بیان0160)

رفتاری است -اجتماعی فرایندی شناختی-مساله شناختی . حلدارد دجوو بطهرااجتماعی 
مره را شناسایی یا که فرد به کمک آن راهبردهای موثر و سازگارانه برای مشکالت روز

                                                           
1. Curtis & Elliott 

2. Franser 

3. Harvey 
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آموزان فراهم فرصتی را برای دانش اجتماعی-شناختیمساله  حل آموزشکند.ابداع می
های روزمره زندگی، مساله در موقعیت مهارت حل آورد تا قبل از اجرای واقعیمی

های جدید تفکر و رفتار مانند کالس، تمرین و شیوه« امنی» طهای خود را در محیآموخته
  را با هم تجزیه کنند.

را  تحصیلی شکست رمکرو  اوممد رطو به که یگیردیا اختالالت با زانموآنشدا
 ،)گنجی هستند سیبپذیرترآ هیجانیو  اجتماعی تمشکال هـب نسبت میکنند تجربه

 حسطو ،تحصیلی تمشکال بر وهعال زانموآنشدا ینا ا(. لذ0160 ،معینیکیاو  نهدبابالزا
 دخواز  ربهنجا زانموآنشدا با مقایسهدر  هیجانیو  تماعی، رفتاریاج تمشکالاز  باالیی

 دفر ندگیز یهاجنبهاز  ریبسیا بر مؤثر ملیعا یگیردیا اختاللجا که از آن دهند.می ننشا
 انعنو بهان زموآنشدا ینا هعمداست، جتماعی ا هایمهارتو  نفستعز جملهاز 

 ننشا سیهارمیشوند. بر شناخته ، و فاقد سازگاری اجتماعیدهفسرا ،ویمنز نیازموآنشدا
 یا جتماعیاشناختی  مسألۀ حل رتهامدر  یادگیری اختاللبا  نکادکو که هنددمی
 از ،دهوـب کاستیهاییی دارا جتماعیا قابلیت یهپیچیدو  مهم بعد یک انعنو به ،یدفرنمیا

مسائل  حلدر  نارساییهمچنین ند. دار ارقر یدعا نکادکواز  پایینتر سطحیدر  نظر ینا
و  خانه ،سهرمد) آموزاناین دانش ندگیز مختلف یهازهحو دعملکر بر ،جتماعیا شناختی

 .اردمیگذ ثرا (زیبا حتی

بر افزایش سازگاری اجتماعی  اجتماعی-مساله شناختی مداخله حلثر ا تبیین ایبر
 اریبرقر یهارتمها یگیردحتماال یااکه  گفت انمیتو یادگیری اختاللآموزان با دانش

اری افزایش سازگ موجب ستیابیدوهنر و  تمدیریت هیجاناو  تنظیم، جتماعیا طتباار
 رفتار منجااز ا پس بالفاصله نچوو  ستا هشدیادگیری  اختالالتآموزان با اجتماعی دانش

 تربمطلو افهدا اومتد ،نددمیکر یافتدر مثبت ردخوزبا گروهشپژ فطراز  ستانهدو
ممکن  جتماعیا مسألۀ حل رفتارسازگاری اجتماعی و  یشافزا است.یافته  یشافزا جتماعیا

 اپید ایبر ادفرا کالمیو  عملی کترمشاآموزشی  تجلسادر  که دباش لیلد ینا هـب است
 هایپاسخو  بمطلو یهارفتاو ر گرفته ارقر توجه ردمو تشد به حلراه دنکر
 شنگر دبهبوو  مثبت یبهتجر به کسباحتماال حالت  ین. استاه تشویق شد زانموآنشدا
وی  ییرگرهکناو  غیرکالمیو  کالمی یپرخاشگر کاهشو  انیگرد به زموآنشدا
او  بهو  ستا دککو شناختح صالا جهتدر  گامی شناختی یهادهبر. راستا هنجامیدا
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مساله  ی حلمداخله شاید بیاید. ونبیر« ردهخو شکست دفر یک» نقشز ا تا کمک میکند
 همافر یادگیری اختاللبا  نکادکو ایبررا  فرصت ینا رلینبااو ایبراجتماعی -شناختی

 که نددار هاییرتمها کنند سحساو ا شوندمواجه  دخو مشکل با فاصله با باشد که دهکر
ها آن ایبررا  بخشتلذ طتباار یک اریبرقر نمکاا ،تحصیلی تمشکال دجوو غمرعلی

 .میکند دیجاا
 یسازگار شیافزا ی برجانیه میآموزش تنظدر ارتباط با فرضیه سوم پژوهش 

 ایافتهی ،تاثیر دارد یریادگی لاختالآموزان با دانش)اجتماعی، تحصیلی و عاطفی/هیجانی( 
آزمون گروه میانگین نمرات پس است که، نیبه دست آمد ا این فرضیه یکه از بررس

و  دهدافزایش سازگاری اجتماعی را نسبت به گروه گواه نشان می یجانیه میتنظآزمایشی 
)تحصیلی،  که بر سایر ابعاد سازگاری. در حالیاست داریمعن یحاظ آمارلبه  افزایش نیا

تنظیم هیجانی آموزش برنامه  گر،یبه عبارت د عاطفی/هیجانی( تأثیر معناداری نداشته است.
عالوه بر  .شده است یادگیری اختاللبا  آموزاندانش افزایش سازگاری اجتماعیمنجر به 

 یهاافتهیت. مانده اس داریپا یریگیمرحله پدر  زیماه ن یکپس از گذشت  جینتا نیا
ریف،  (؛ پو،7105) 0لودکوپر، فیلیپس، جانسون، وایت و مک یهاافتهیر با پژوهش حاض

(؛ گرینبرگ، 7107) 1(؛ انگلیش، جان، سریواستاوا و گراس7101)7استوکمن و گادو
لبر و  یزرندآ ر،سکنتیزا(؛ 7111) یانگو  ردیچار روف،یفندد(؛ 7111) 0واروار و مالکولم

و  دتوگا(؛ 7119) 9(؛ گارنفسکی و گرایچ2711) 5لینهان، بوهاس و لینچ (؛7112)
 شادو رضویان(؛ 7117) گروس(؛ 7111) 6نیرسا؛ (7117) 1جیل(؛ 7110) 2نیکسودرفر

 رانهمکا و 01تشو ،جملهاز  گرانیپژوهش ییافتههادر  همچنین همسو است.( 0110)
و  هیجانی راهبردهای تنظیم بین که ستا هشد بیان (0112) سیچانی فالحی(، 7119)
توان گفت که . در تبیین سازگاری اجتماعی میدارد دجوو بطهراازگاری اجتماعی س
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سازگاری اجتماعی همانند رشد جسمانی، عاطفی و عقلی یک کمیت پیوسته است و به 
شود و به ها حاصل میرسد و در طول  زندگی در برخورد با تجربهتدریج به کمال می

(. 0161)ابوالقاسمی و همکاران،  باشدودکان میترین نشانه سالمت روان در کعنوان مهم
ن کند و با سالمت یتواند میزان موفقیت در زندگی را تعیبنابراین آموزش تنظیم هیجان می

اند تنظیم مطالعات نشان دادهفردی رابطه مثبت معنادار داشته باشد. روانی، و روابط بین
ای در رد انسان است و نقش حیاتیهای عملکی جنبههیجانی یک فرایند محوری برای همه

کنند، ایفا کنند و شادی را تجربه میزا مقابله میهایی که افراد با تجارب استرسشیوه
کند. همچنین تنظیم هیجانی دارای تلویحات رشدی و اجتماعی مهمی است، مانند رشد می

جان با هماهنگ هی( 0666) (. به عقیده لوینسون0،7111)فوسکا و روابط با همساالن همدلی
شود وضعیت فرد در ارتباط با محیط کردن فرایندهای ذهنی، زیستی و انگیزشی موجب می

کند و در نهایت های ویژه و کارآمد مناسب با مسائل مجهز میو فرد را با پاسخ تثبیت شود
 آموزاندانش گرا ،ینابنابر (.0666 شود )گروس،موجب بقای جسمانی و اجتماعی وی می

از  ریبسیا نندامیتو حتماالًا ،هندد توسعه دشانخورا در  هیجانیتنظیم  یهادهبررا
 .هندد کاهشرا  دخو دیبینفرو  دیفردرون تضارتعاو  تمشکال

 ،یاسناد یآموزش بازآموز یهابرنامه ریتأث بیندر ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش)
آموزان دانش اجتماعی افزایش سازگاریبر  ی جانیه میتنظ ی، واجتماع-یحل مسأله شناخت

های آموزشی توان نتیجه گرفت که برنامهمی (،وجود دارد تفاوت یریادگی اختاللبا 
افزایش سازگاری اجتماعی و تنظیم هیجان در -مسئله شناختی بازآموزی اسنادی، حل

شود. بنابراین فرضیه تحقیق تایید می مؤثر است. یریادگی اختاللبا آموزان دانش اجتماعی
مسأله  حل ،یاسناد یآموزش بازآموز یهابرنامه ریتأث زانیمهای پژوهش نشان داد فتهیا

 اختاللآموزان با دانش افزایش سازگاری اجتماعیبر ی جانیه میتنظ ی، واجتماع-یشناخت
های آموزشی بازآموزی اسنادی، برنامه یاثربخش جینتاهمچنین  متفاوت است. یریادگی

آموزان ی دانشاجتماع یسازگار شیافزا ی برجانیه میو تنظ ی،عاجتما-یمسأله شناخت حل
. عالوه مانده است داریپا یریگیمرحله پدر ماه  یکپس از گذشت یادگیری  اختاللبا 

اجتماعی -مسئله شناختی حل، اسنادبازآموری) یکه کدام برنامه آموزشبراین، در مورد این
های نشان داد برنامهها یافتهموثرتر است؛ ی افزایش سازگاری اجتماعبر  (تنظیم هیجانی و

                                                           
1. Fosca 
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 برنامه از با میزان تأثیر یکسان اجتماعی-مسئله شناختی حل و آموزشی تنظیم هیجانی
 هایبرنامه. به عبارت دیگر، تفاوت معناداری در اثربخشی است ، موثرتراسنادبازآموری 

سازگاری اجتماعی  اجتماعی بر میزان افزایش-مسئله شناختی و حل تنظیم هیجانی
 یادگیری مشاهده نشد.  اختاللآموزان با دانش
مسئله  حل، یداسنا بازآموزیمداخالت  سهیبه مقا یمکه به طور مستق ییهاافتهی

پرداخته باشند در افزایش سازگاری اجتماعی در  تنظیم هیجانی واجتماعی -شناختی
کوپر، فیلیپس،  هایپژوهش . اما درنشد افتی یو خارج یداخل یهاپژوهش ینهیشیپ

و  گنگلبرا (؛ 7101) (؛ پو، ریف، استوکمن و گادو7105) لودجانسون، وایت و مک
 (؛ دیویس و همکاران7112) بوتلر (؛7111) آیو و همکاران(؛ لی7110) گسجوبر

 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان وو  یمتر بدان پرداختشیکه پ (7115تن )رموو  (؛7107)
یادگیری را در ارتباط با سازگاری  اختاللآموزان با در دانش اجتماعی-ناختیمسئله ش حل

( نیز نشان 7111کاهرازی و همکاران) در پژوهشی. ، همسو استندبود افتهیموثر اجتماعی 
-مسئله در شایستگی اجتماعی دادند که اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان و حل

شود)نقل از مومنی، باراک، آموزان میی دانشهای اجتماعهیجانی منجر به توانمندی
 و های شناختی تنظیم هیجانیمداخله ز،یحاضر ن وهشدر پژ(. 7107کاظمی و ابوالقاسمی،

افزایش سازگاری در  اسنادی مداخله بازآموزیموثرتر از  اجتماعی-مسئله شناختی حل
های حل مساله دهبررا تنظیم هیجان وحل امران زموآنشدا. عمل کرده استاجتماعی 
FAST  وSLAM  بالفاصله هادهبررا یناز ا دهستفاامثبت  تأثیربه  عمومایاد گرفتند و را 

 .نددکر رهشاا بعد هما یکو  زشمواز آ پس
 از اجتماعی-مسئله شناختی حل های تنظیم هیجانی وکه برنامه افتهی نیا نییتب یبرا
که در جلسات برنامه  اظهار داشت نتوایتر عمل کرده مقموف اسنادی بازآموزیبرنامه 
و  دخودر  نهیجاو اداره  لستدالو ا فهمدرک، بر  شتریب دیتاک ی تنظیم هیجانیآموزش

 کفایتها ،هایینااتوای از مجموعهتنظیم هیجانی  (.7111ران،همکاو  یست)سالوا انیگرد
 تقتضائاا با مقابلهدر  موفقیت کسب ایبر دفر ناییاتو که ستا غیرشناختیهای ترمهاو 

 محیط یهازنیاو  هارفشا بر دفر نمدآ فائق باعث وهد دمی ارقر تحتتأثیررا  محیطی
( فرایند تنظیم هیجان مثبت و منفی 7111) به عقیده دیفندورف، ریچارد و یانگ. ددمیگر

ریزی، اجرا و استمرار تکالیف و لذت بردن از موجب افزایش توانایی فردی برای برنامه
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( که به 0161دلیر)پژوهش مرادیشود. ش آگاهی از نیازهای هیجانی میزندگی و افزای
آموزان مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دانش مقایسه آموزش تنظیم هیجان و حل

های اجتماعی مسئله اجتماعی در بهبود مهارت آموزش حل پرداخت نشان داد که
ه با یافته پژوهش حاضر همخوانی ندارد. . این یافتاستاز تنظیم هیجان  آموزان موثرتردانش

کننده در عامل موثر و تعیین ( معتقدند تنظیم هیجانی7111) سیاروچی و همکاران
شخصی، موفقیت برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، روابط بین

 ساببا اکت باشد.وری سالمت میدر شغل و سازگاری اجتماعی و به طور کلی در کنش
آموزان دانش دیبینفرو  دیفر یشاخصهادر  یچشمگیر اتتغییر تنظیم هیجانی رتمها

 ستد نمواپیر نجهاو  دخو به نسبت قعبینانهوا کیادرا به هاآن که ینحو به د،شومی دیجاا
ر مؤث بطروا اریبرقردر  میشوند. همچنین نمنداتو هارفتاو ر تحساساا لکنترو در  مییابند

سازگاری  یشافزا به نهایتو در  مییابند یبیشتر توفیق انیگردبا  قانهدصاو  عمیقو 
 مسئله حلو  هیجان تنظیم آموزشبرنامه در تبیین اثربخشی بیشتر  نجامد.امی نیز اجتماعی
سازگاری های بر مولفه اسنادی بازآموزیدر مقایسه با آموزش اجتماعی -شناختی

 یادگیری اختاللاین پژوهش دارای  آموزاندانشجایی که از آن توان گفت، میاجتماعی
تنظیم هیجان و پیدا کردن اند و به عبارتی دیگر نوعی نقص در استفاده از راهبردهای بوده

 حلو  تنظیم هیجاناند، تأثیر بیشتر آموزش راهبردهای داشته شانحل برای مشکالتراه
 اختالالتآموزان دانشبر اسنادی  بازآموزینسبت به آموزش اجتماعی -شناختی مسئله

و  اجتماعی-مسئله شناختی حل برنامه کهنیا نییدر مورد تب رسد.طبیعی به نظر مییادگیری 
 گرید هایهشبوده است؛ پژو موثر سازگاری اجتماعیدر بهبود  بازآموزی اسنادی برنامه

 تماعیسازگاری اج زانیم یرو مسئله و بازآموزی اسنادی حل کردیدو رو یبه اثربخش زین
جمله  از. پژوهش است نیای هاافتهیقرار دادند که همسو با  یمورد بررس آموزاندانش

در مورد اثربخشی  توانیم .اشاره کرد (0161) پور و همکارانحاجی به پژوهش توانیم
مسئله به عنوان یک فرایند  حلکه کرد،  نییگونه تبنیا اجتماعی-مسئله شناختی حل برنامه

های موثر بالقوه را برای حلو انواعی از راه نقش فعالیت یادگیرنده تاکید داشته شناختی بر
های مختلف حلحل موثر از بین راهدهد و امکان انتخاب راهیک مساله در دسترس قرار می

 به شاید آموزان،دانشجتماعی ا مسألۀ حل رفتارسازگاری و  یشافزا د.دهرا افزایش می
 دنکر اپید ایبر آموزاندانش کالمیو  عملی کترمشا وهگر تجلسار د که باشد لیلد ینا
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 زانموآنشدا هایپاسخو  بمطلو یهارفتاو ر گرفته ارتوجه قر ردمو تشد حل بهراه
 به زموآنشدا شنگر دبهبوو  مثبت یتحربه کسب به حتماالا حالت ین. استا هتشویق شد

 یهادهبر. راستا هنجامیدی او و افزایش سازگاری اجتماعی یگیررهکناهش کا ،انیگرد
 نقش از تا کندمیکمک او  بهو  ستا دککو شناختح صالا جهتدر  گامی شناختی

-مسئله شناختی بیاید. بنابراین آموزش تنظیم هیجان و حل ونبیر ردهخو شکست دفر یک
یادگیری که در ابراز و تنظیم  اختاللاجتماعی از طریق بهبود این راهبردها در کودکان با 

تواند نقش مهمی در افزایش سازگاری اجتماعی ها و حل مسائل مشکل دارند، میانهیج
 آنان ایفا کند. 

-یشناختی گولبر ا یمبتن یآموزش یهاگفته شد، برنامه هچو بنابر آن یکل طوربه
از  یاریو نشانگان بس یمدر درمان و کاهش عال ییباال یاثربخش ،یرفتار-اجتماعی-یجانیه

خود را در  ریتاث ییهابرنامه نیچن ن،ینچهم. دارند یشناختاختالالت روانها و ناتوانی
نشان  زیدر طول رشد و تحول افراد ن یشناختروان یهایماریاز بروز مشکالت و ب یریشگیپ

 یارتقا. شده است دییمختلف تا یهاعات و پژوهشلموضوع در مطا نیاند که اداده
بازآموزی اسنادی،  التمداخ جهیدر نت یادگیری تاللاخبا  آموزاندانشسازگاری اجتماعی 

 (،اجتماعی بندورا-شناختی کردیبر رو ی)مبتن اجتماعی-مسئله شناختی هیجانی و حل تنظیم
آموزش و پرورش  زانیرو برنامه یادگیری، اختالالت، مراکز کانون توجه مدارس تواندیم

-یآموزان)جسمود عملکرد دانشدر بهب تواندیکار م نیا جیکه نتا چرا رد؛یقرار گ
موثر باشد. به طور  ینوجوانکودکی و ( در دوران یرفتار-اجتماعی-یجانیه-یشناخت

قوه لبا یهاتیاز قابل یریگبهره ،یریادگیادراک  لیبا تسه دیبا یآموزش یهابسته ،یکل
م ا فراهر شانیزندگ یبعد یهاها در دورهتوسعه عملکرد آن ینهیزم جادیآموزان و ادانش
 و بهبود رانهیشگیپ-یآموزشی هابرنامه یپژوهش در طراح جیاستفاده از نتا ن،یبنابراکند. 

همراه بود که  ییهایتاضر با محدودحپژوهش  .تواند موثر باشدیم یآموزش یدستاوردها
 للیبه داشاره کرد که  شتریبا زمان ب یهایریگیامکان انجام پعدم توان به یاز آن جمله م

وجود نداشت.  جیتر نتابلندمدت راتیتاث یدر اتمام پژوهش بررس یزمان یهاتیودمحد
با آموزان شامل دانش پژوهشاین  یآمار یبا توجه به این که جامعهعالوه براین، 

 اختاللآموزان با شهر تهران بود، قابلیت تعمیم به کل دانش در ییادگیر اختالالت
 یققعدم کنترل د باشد.شهر تهران می یدر محدوده را ندارد و قدرت تعمیم آن یادگیری
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در  شودیم شنهادیپ اضر بود.حپژوهش  یتمحدود گریاز د رگذار،یتأث یرهایتمام متغ
ها با انجام برنامه نیتر امدتی طوالن راتیپژوهش، تاث نیمشابه با ا یهاپژوهش

ی العات طولطانجام مبا  ن،یهمچن .گردد یبررس تر،یطوالن یهابا زمان ییهایریگیپ
 یتحول ریس کیدر دیگر  یرهایمتغمتغیر سازگاری اجتماعی را با  انیتوان ارتباط میم

آموزشی تنظیم برنامه  یاثربخش ،یآت یهاپژوهششود در توصیه میرار داد. ق یمورد بررس
آزمون  یآموزش یکردهایرو گریبا د سهیدر مقا اجتماعی-و حل مساله شناختی هیجانی

  شود. 

  یگزارسپاس

 نیباشد. بدیمصوب دانشگاه الزهرا )س( م ریدکتطع نامه مقانیاضر برگرفته از پاح العهطم
ه و کنندتآموزان شرکدانش ،یادگیری اختالالتو مسئوالن مراکز  رانیاز مد لهیوس

 آید.یبه عمل م یدردانقنمودند، تشکر و  یپژوهش همکار نیا یها که در اجراآن نیوالد

  عمناب
آن با  یهاو مولفه یمساله اجتماعارتباط حل یسربر (.0112. )آ ،یامرثیو ک ؛ع ،یابوالقاسم

. لیشهر اردب یرستانیآموزان دبدر دانش یو ضداجتماع فتهیخودش یتیشخص یالگو
 .6-01، 0سال چهارم،  شناختی.روانفصلنامه مطالعات 

ی (. مقایسه0161، ع.)نبابالهد، ح؛ و زاضاییجمالوییر م؛ ،نریمانی ؛ع ،لقاسمیابوا
یادگیری و  دارای اختالل زانموآنشداآن در  یمؤلفههاشایستگی اجتماعی و 

های آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و باال. مجله ناتوانیدانش
 .9-71(، 0)0یادگیری،

علم بررسی اسنادهای علّی در دانشجویان دختر و پسر مرکز تربیت م(. 0121).احدی،ح
 .کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران نامهپایان مشهد.

 لمسئلهـح زشموآ تأثیر .(0111)ع.  م؛ و ابوالقاسمی، ،نریمانیپ؛  ،ییزامیرب؛  ی،حدا
در  هشوژـپ .وکمر زانموآدانش تحصیلی دعملکر وجتماعی ا ریگازسا بر جتماعیا

 .061-717، 1، ستثناییا نکادکو حیطه
(. 0116عسگری، پ. )ح؛ احدی،  ؛نجاریان، ب ؛زاده هنرمند، ممهرابی ؛صعادی، زافتخار

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری 
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آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز. اجتماعی در دانش -فردی
 .012-006 ،(07) 0. روانشناسی و درهای ننامه یافتهفصل. شناسی اجتماعیروان

 تشخیصی دیکررو یگیردیا تختالالا .(0111)، ن.ملکیاقر صبحیو  ج؛ ،لدیناخیر رباباپو
 .وشسر:انتهر .مانیو در

مسئله و تاثیر آموزش روش حل(. 0161).آذر، اپور، ف؛ واحدی، ش؛ فتحیحاجی
نامه پایاندایی. آموزان ابتبازآموزی اسنادی بر کاهش اضطراب و عملکرد دانش

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز.ارشد. دانشکده روانکارشناسی
(. اثربخشی خودآموزی کالمی بر بهبود سازگاری 0160زاده، ه؛ و باقری، س.)خانخانی

های پژوهشی ناتوانی-های یادگیری. فصلنامه علمیآموزان با ناتوانیاجتماعی دانش
 .01-57(، 0)7یادگیری،

 ملابرخی عوو  ریفتار تختالالا .(0111)و کشتکار، ع. ؛ط  ،ضیایی ؛م ،نلوامد ؛ح م،اخد
-12،(00)0، ریپرستا هشو. پژنگرگا شهری سهرمد سن نکادکوآن در  با مرتبط

76. 
(. بررسی عوامل موثر بر سازگاری 0119نژاد، ع.)فرد، م؛ عابدینی،ی؛ رحیمیخدایاری

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،  ی دانشجویان شاهد و غیرشاهد.عاجتما
57 ،07-75. 
یافتگی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه هوش هیجانی با سازش(. 0110شاد، م.)رضویان

شناسی و علوم تربیتی نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان، پایانآموزاندانش
 دانشگاه تبریز.

 حل رتمها زشموآ ثربخشیا سیر(. بر0116ق.) ،حقرو ا ؛آ زاده،ضار ؛ک ر،کااهرز
 نامهفصل شت.ر شهر یهانبیرستاد خترد زانموآنشدا یمدرآکادخو بر مسئله

 .010-051 (،1) 5 ،تربیتی معلودر  زهتا یندیشههاا
 یمدرآکادخو یهاوربای (. مقایسه0160س.) ،یماعالییخرو  ؛م ،نریمانی ؛ر ،یماعالییخر
ی لهمجیادگیری. نی اناتو ونبدو  با  موزانآدانش نمیادر  پیشرفتی هنگیزو ا
 .15-010(، 1) 0،یگیردیا ینیهااناتو

 ریگازسا با ادهخانو دعملکراز  نناانوجوی ادراک بطهرا .(0112)ع. ،جاییر وم؛  ،ساقی
 .20-17(، 01) 1، رفتاو ر ندیشهاها. آن
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تاری. تهران: های تحقیق در علوم رفروش(. 0161و حجازی، ا. ) ؛بازرگان، ع ؛سرمد، ز
 نشر آگاه

در زندگی  عاطفیهوش (. 7111ن.)سیاروچی، ژوزف، فورگاس، ژوزف و مایر، جا
اصفهان:  (.0111اهلل نصیری. )ای و حبیبزادهی اصغر نوری امامترجمه روزمره،

 ته.انتشارات نوش
 زانموآنشدر دا نشانویسیا یلگوهاا یسهـ. مقای(0117)س. ی،میرمهدو  م؛ ،قیاسیفنر
-01، (0)1،ستثناییا نکادکوی حیطهدر   هشوپژ ی. مجلهدیعاو  انساخورنا سرـپ

01. 
 یهارتمها زشموآ تأثیر سیربر .(0112.)زاده، مفاتحیف.،  ،میابهرف.،  ،سیچانیحیفال

 نامۀنپایا ن،صفهاا شهر جینزو ادۀخانو یمدرآکاو  هیجانی یفضا بر هیجانی
 .نصفهاا هنشگاداشد. ار شناسیرکا

بر کاهش درماندگی  ABCDEتاثیر بازآموزی اسنادی به روش (. 0112.)فیروزی،ک
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه . پایانآموخته شده

 آزاد اسالمی واحد مهاباد.  
نامه خانواده صلفنقش الگوهای خانوادگی در سازگاری نوجوانان. (. 0115.)فوالدچنگ، م

 .716-770 ، (2) 7، هیپژو
بررسی اثربخشی آموزش  (.0116).پور، م و احمدی، غکارگرشورکی، ق؛ ملک

های حرکتی ظریف بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختالل مهارت
ی رهبری و مدیریت فصلنامهی سوم تا پنجم شهرستان میبد. یادگیری ریاضی پایه

 .015-079 (،1) 0،رآموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسا
 ، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت.شناسی تربیتیروان(. 0161کدیور، پ.)

(. اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر 0111کالنتری، م.، مولوی، ه. و جعفری، د.)
-05(،0) 1،های علوم شناختیتازهآموزان پسر. کاهش درماندگی آموخته شده دانش

01. 
: انتهراول،  پچاDSM-5. سساا بر ستثناییا نکادکو اسیشنروان .(0167م.) ،گنجی
 .نالواسا راتنتشاا
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در  یافته منجاا یهشهاوپژ تحلیلا(.فر0160م.) ،معینیکیاو  ع؛ ن،هدبابالزا ؛م ،گنجی
ی مجله. زانموآنشدا تحصیلی پیشرفت بر یسرتد یلگوهاا نقش صخصو

 .61-011، 0(0) ،سهرمد نشناسیروا
اثردرمانی آموزش حل مساله اجتماعی و ظرفیت ابراز وجود (. بررسی 0117محمدی، ن.)

مجله بر سطح توانایی مقابله با مشکالت در نوجوانان مبتال به اختالل رفتاری هنجاری. 
 .71-10. (2) 7 شناختی،علوم روان

 جاریابی پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعیهن(. 0111مخبری، ع؛ دالور، ع؛ برجعلی، ا. )

دانشکده . و نقش آن در تبیین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان
 .روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی

مقایسه اثربخشی آموزش (. 0161زادگان، ع.)مرادی دلیر، ز؛ میکائیلی، ف؛ عیسی
های اجتماعی و مسئله اجتماعی بر مهارتی و آموزش حلخودتنظیمی هیجان

-61ارومیه سال تحصیلی آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرسازگاری تحصیلی دانش
 شناسی دانشگاه ارومیه.تربیتی و رواننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علومپایان .67

(. تاثیر آموزش 0160.)بابایی، ح؛ بیگلریان، ا؛ و فالح سلوکالیی، ممعتمدی، س؛ حاج
نامه پژوهش مهارت حل مسئله بر افزایش کفایت اجتماعی نوجوانان دختر. فصل

 .02-76صاعی، سال چهارم، چهاردهم، اجتم
 کزامر یمدرآکا سیربر .(0161)ح. ،خوشخویصمد و غ؛ وز،فرا ؛س ،جبیر ؛م ،نریمانی

 زان،موآنشدا یگیردیا لختالا عالئم دبهبودر  بیلارد نستاا یگیردیا ینیهااناتو
 .016-071(،0)0،یگیردیا ینیهااناتوی مجله

 :یگیردیا یهااختالل. (7115.)ا ،تینزرماو  م ،یسو ؛ج ،کافمن ؛ج ،ل ،پی ؛د ن،هاالها
 راتنتشاا :انتهر .(0161)ادهعلیز حمیدی ترجمه ،مؤثر یسرتدو  یژگیهاو ،مبانی

 .رانسباار

Akhavan Tafti, M., Heidarzadeh, M., Khademi, M.(2014). A Comparison of 
Multiple Intelligences Profile of Students with and without Learning 
Disabilities. International Journal of Applied Psychology. 4(3), 121-
125. 

Akhavan Tafti, M. (2014). Acknowledging the Difference Lessons from 
Differentiated Instruction, Multiple Intelligences, and Visual- Spatial 
Learning Theories for Students with Learning Disabilities. Applied 
Psychology, 6, 1-10. 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/501824
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/501824
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/501824


 139  ...و هیجانی تنظیم اسنادی، بازآموزی آموزشی هایبسته اثربخشی

AL Zyoudi, M. (2010). Differences in self-concept among student with and 
without learning disabilities in al karak district in jorrdan. International 
journal of of special education, 25(2), 21-40. 

Asher, S., Taylor, A .(2001). the social outcomes of mainstreaming: 
sociometric assessment and beyond., Exceptional children quarterly, 
12, 12-39. 

Auerbach, J. G.,  Gross-Tsur, V., Manor, O. & Shalev, R. S. (2008). 
Emotional and Behavioral characteristics over a six year period in 
youths with persistent and nonpersistent dyscalculia. Journal of 
Learning Disabilities, 41(3), 263–273. 

Bauminger, N. & Kimhi-Kind, I. (2008). Social information processing, 
security of attachment, and emotion regulation in children with learning 
disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41, 315–332. 

Butler, R. (2007). Teachers’ achievement goal orientations and associations 
with teachers’ help-seeking: examination of a novel approach to teacher 
motivation. Journal of Educational Psychology, 99, 241-252. 

Brotchie, J., Meyer, C., Copello, A., Kidney, R., & Waller, G. (2004). 
Cognitive representations in alcohol and opiate abuse: The role of core 
beliefs. British Journal of Clinical Psychology, 43, 337-342. 

Blankenstein A., H, Van der Horst H., E, Schilte A., F, de Vries D, Zaat J., 
O, Andre Knottnerus J, et al.(2002). Development and feasibility of a 
modified reattribution model for somatising patients, applied by their 
own general practitioners. Patient Education and Counseling. 47(3): 
229-35. 

Cooper, C. L., Phillips, L. H., Johnston, M., Whyte, M., & MacLeod, M. J. 
(2015). The role of emotion regulation on social participation following 
stroke. British Journal of Clinical Psychology, 54(2): 181-199. 

Coville, P. F., (1991).The effects of a teacher attribution training program 
on the locus- of- control, achievement, persistence, and helpless 
behaviors of students in a remedial reading classroom. EdD 
Dissertation, Boston College. 

Curtis, G., & Elliott, M. (2008). Social self–evaluation and Social problem–
solving skills in learning–disabled and non-learning–disabled males. 
Unpublished doctoral Dissertation, Ball State University. 

Diefendorff JM, Richard EM, Yang, J. (2008). Linking emotion regulation 
strategies to affective events and negative emotions at work. Journal of 
Vocational Behavior, 73(20), 498–508. 

Dunn, P. B., & Shapiro, S. K. (1999). Gender differences in the achievement 
goal orientation of ADHD children. Cognitive therapy and Research, 
23, 327-344. 

Dweck. R. (2001). Attributions, cognitions and coping styles. Journal of 
Applied Social Psychology, 25, 28-117.  

Estell, D. B., Jones, M. H., Pearl, R. A., Van Acker, R., Farmer, T. W., & 
Rodkin, P. R. (2008). Peer groups, popularity, and social preference: 
Trajectories of social functioning among students with and without 
learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41, 5–14. 



 1079تابستان ، 03، شمارة هشتم شناسی افراد استثنایی، سالروانفصلنامة     087

Englberg.E & Sjoberg.L (2004). Emotional intelligence, affected intensity 
and social adjustment. Personality and Individual Diffrences,37, 533 –
542. 

English, T., John, O., Srivastava, S., & Gross, J. (2012). Emotion regulation 
and peer-rated social functioning: A four-year longitudinal study. 
Journal of Research in Personality, 46(6): 780–784. 

Feldman-Barrett, L., Gross, J., Christensen, T. C., & Benvenuto, M. (2001). 
Knowing what you’re feeling and knowing what to do about it. 
Cognition Emotion Journal, 15: 713-724.  

Fosca, G. M.(2008).Beyond the Parent –child Dyad: Testing Family Systems 
Influences on Children’s Emotion regulation, Doctoral Dissertation of 
Philosophy. Marquette University, Milwauke, wiscansin. pp.325. 

Franser, M., Galinsky, E., Smokowski, P., Day Tevzian, A., Rose, A. & 
Guo, S. (2006). Social information – processing skills training to 
promote competence and  prevent aggressive behavior in the third 
grads. Conselling and clinical psychology, 73(6), 1045-1055. 

Freilich, R., & Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the 
social, emotional, and academic adjustment of children with learning 
disabilities. The Arts in psychotherapy, 37, 97-105. 

Fulk, B. M., Brigham, F. J., & Lohman, D. A. (1998). Motivation and self-
regulation: A comparison of students with learning and behavior 
problems. Remedial and Special Education, 19, 300–309. 

Gartland, D., & Strosnider, R. (2007). Learning Disabilities and young 
children: Identification and Intervention. Learning Disability Quarterly, 
30(1), 63-72. 

Garnefski, N., & Kraaij, V.(2006). Relationships between cognitive emotion 
regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of 
five specific samples .Personality and Individual Differences, 40, 1659-
1669. 

Grant,S.,Elliot,R.,Giger,N.,& Bartoluci,A.(2001).Social problem solving 
abilities, social support, and adjustment among family caregivers 
individuals with a stroke. Journal of rehabilitation 
psychology,46(1),44-57. 

Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion 
regulation strategies and depressive symptoms:a comparative study of 
five specific samples. Personality and Individual Differences, 40, 1659-
1669. 

Gratz, K.L.,Gunderson,J.G.(2006).Preliminary Data on an AcceptanceBased 
Emotion Regulation Group Intervention for Deliberate Self-Harm 
Among Women With Borderline Personality Disorder. Behavior 
Therapy. 37: 25-35. 

Greenberg, L. S., Warwar, S. H., & Malcolm, W. M. (2008). Differential 
effects of emotion focused therapy and psycho-education in facilitating 
forgiveness and letting go of emotional injuries. Journal of Counseling 
Psychology, 55(2): 185-196. 



 137  ...و هیجانی تنظیم اسنادی، بازآموزی آموزشی هایبسته اثربخشی

Gross, J.J. (1999). Emotion and emotion regulation. In L. A. Pervin & O. P. 
John (Eds.), Handbook of personality. Theory and research (pp. 52-55). 
New York: The Guilford press. 

Gross, J.J.(2001). Emotion regulation in adulthood: timing is everything. 
Current Directions in Psychological Science. 10(2), 214-219.  Hayes 
SC, Strosahl KD, Wilson. 

Gross, J.J. (2002). Emotion regulation. In: L. Feldman- Barrett & P. Salovey 
(Eds.), The wisdom in feeling. New York: The Guilford Press, 297-318. 

Haager, D. & Vaughn, S. (1995). Parent, teacher, peer and self-reports of the 
social competence of students with learning disabilities. Journal of 
Learning Disabilities, 28, 205-231. 

Harvey,R.,Fletcher,J.,& French,D.(2001).Social reasoning: a source of 
influence on aggression. Clinical Psychology Review, 21,494-527. 

Heath, N.L., & Ross, S. (2000). Prevalence and expression of depressive 
symptomatology in students with and without learning disabilities. 
Learning Disability Quarterly, 23(3), 24–36. 

Jill, P. (2002). Group activity therapy with learningdisabled preadolescents 
exhibiting behavior problems. Unpublished doctoral dissertation, 
University of NorthTexas. 

Jemmott III J, Heeren G, Ngwane Z, Hewitt N, Jemmott L, Shell R.(2007). 
Theory of planned behaviour predictors of intention to use condoms 
among Xhosa adolescents in South Africa. AIDS care.19(5):677-84. 

Klassen, R. M., & Lynch, S. L. (2007). Self-efficacy from the perspective of 
adolescents with learning disabilities and their specialist teachers. 
Journal of Learning Disabilities, 40(3), 494–507. 

Krapic N, Hudek-Knezvic Kardum I.(2015). Stress in adolescence: Effects 
on development. In: Smelser NJ, Baltes PB, editors. International 
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. 2nd ed. 
Philadelphia, PA: Elsevier; vol. 23. p. 562-9. 

Larisch A, Schweickhardt A, Wirsching M, Fritzsche K. (2004). 
Psychosocial interventions for somatizing patients by the general 
practitioner: a randomized controlled trial. Journal of Psychosomatic 
Research; 57(6): 507-514;  

Lawlor, M. S. (2007). Process evaluation of the Attributions education 
program on learning disability. A report commissioned by the Hawn 
Foundation. 

Liau.A.K., Liau.M.T.L., Liau.A.W. L & Teoh.G.B.S.(2003). The case for 
emotional literacy: the influence of emotional intelligence on problem 
behaviors in Malaysian. Secondqry school students. Journal of Moral 
education,32.  

Linehan, M., Bohus, M., Lynch, T., H. (2007). Dialectical Behavior Therapy 
for Pervasive Emotion Dysregulation.In J. J. Gross (Ed.), Handbook of 
emotion regulation (pp. 581-605). New York: Guilford Press. 

Momeni, S., Barak, M., Kazemi, R., Abolghasemi, A. (2012). Study of the 
effectiveness of social Skills training on social and emotional 
competence among student with mathematics learning disorder. 
Creative Education, 3, 1307-1310. 



 1079تابستان ، 03، شمارة هشتم شناسی افراد استثنایی، سالروانفصلنامة     008

Morton, J. A. (2005). A study to determine the influence of teaching 
problem solving tools to educationally at-risk high school students. 
Dissertation Abstracts International Section. Humanities and social 
sciences. 66(4-A), 12-66. 

Olivier, M. A. J., & Steenkamp, D. S. (2004). Attention-dificit/hyperactivity 
disorder: Underlying deficit in achievement motivation. International 
Journal for the Advancement of Counselling, 26, 47-63. 

Pintrich, P. R., Anderman, E. M., & Klobucar, C.(1994).Intraindividual 
differences in motivation and cognition in student with and without 
learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 27, 360-370. 

Riddick, B., Sterling, C., Farmer, M., & Morgan, S. (1999). Self-esteem and 
anxiety in the educational histories of adult dyslexic students. Dyslexia 
Journal, 5, 227–248. 

Pouw, L., Rieffe, C., Stockmann, L., & Gadow, K. (2013). The link between 
emotion regulation, social functioning, and depression in boys with 
ASD. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(4): 549–556. 

Routh, D. K., & Rodriguez, C.M. (2009). Depression, anxiety, and 
performance experience of learning disabled and nonlearning disabled 
children. Journal of clinical child psychology, 18, 299-304. 

Salovey, P., Bedell, B.J., Detweiler, J.B & Mayer, J.D. (2000). current 
directions in emotional intelligence research. Handbook of emotions, 
Newyourk: Gailford press. 

Santinello, M., Vieno, A., Romito, A., & Arnau, F. (2004). Evaluation of I 
Can Problem Solve training to improve social skills in 1st and 2nd year 
elementary school children. Psicoterapia Cognitive Compartmental, 2, 
123-132. 

Sarrni, D All. (2000). Emotional intelligence in the Prediction of Plocement 
Success in the company Business in Centives. Toront, Canada: Multi – 
Health Systems. 

Schnitzer, C., Andries, C., & lebeer. J. (2007). Usefulness of cognitive 
intervention programmes for socio–emotional and behavior problems in 
children with learning disabilities. Journal of Research in special 
Education Needs, 7(3), 161-171. 

Sharifi M, Hajiheidari M, Khorvash F, Mirabdollahi MA.(2013). 
Effectiveness of Attribution Retraining on Women's Depression and 
Anxiety After Miscarriage. International Journal of Preventive 
Medicine; 4 (supple 2): 239-244. 

Sideridis, G.D. (2006). Understanding low achievement and depression in 
children with learning disabilities: A goal orientation approach. 
International Review of Research in Mental Retardation, 31(3), 163–
203. 

Sideridis, G. D. (2007). International approaches to learning disabilities: 
More alike or more different. Learning Disabilities Research & 
Practice, 22, 210-215. 

Shiota, L., Keltner, D., & John, O. P. (2006).Positive emotion dispositions 
differentially associated with Big Five personality and attachment style. 
Journal of Positive Psychology, 1, 61–76. 



 111  ...و هیجانی تنظیم اسنادی، بازآموزی آموزشی هایبسته اثربخشی

Slomowski, C., & Dunn, J. (1996). Young Children's understanding of other 
people's feeling and beliefs. Child Development, 62, 1336-1352. 

Sterr, A, M. (2003). Attention performance in young adults with learning 
disabilities. Learning and Individual Differences, 14 (3), 125-133. 

Stewart TLH, Clifton RA, Daniels LM, Perry RP, Chipperfield JG, Ruthig 
JC. (2011). Attributional Retraining: reducing the likelihood of failure. 
Social Psychology of Education. 2011; 14(1):75–92. 

Struthers, C. W., (1995). Styles of attributions and coping and therapeutic 
inoculation against motivational deficits. Ph. D. Dissertation, the 
University of Manitoba, Canada. 

Teglasi, H., & Rottman, L. (2001).Stories a classroom-based program to 
reduce aggressive behavior. Journal of School Psychology; 39, 49-71. 

Toro, P., A. Weissberg, R., P. Gura, G.& Liebenstein, N., L. (1990).a with 
and without learning disabilities on comparison of children and family 
social problem- solving skill, school behavior, Background. Journal of 
learning disabilities,23.115-120. 

Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient Individuals use 
Positive Emotions to Bounce back from negative emotional 
experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 320-
333. 

Valas, H. (2001). Learned helplessness and psychological adjustment: 
Effects of learning disabilities and low achievement. Scandinavian 
Journal of Educational Research, 45, 101–114. 

Wang, C, Zhang, J, Li, J, Zhang, N, Zhang, Y.(2011).Effectiveness and 
comparison of attribution retraining group therapy: a clinical trial of out 
patients with major depression disorder, generalized anxiety disorder, 
and obsessive compulsive disorder. Journal of Biomedical Research. 
25(5): 348-55. 

Wiener, J. (2004). Do peer relationships foster behavioral adjustment in 
children With learning disabilities? Learning Disability Quarterly, 27, 
21–30. 

 


