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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disability refers to a single 

structure or disorder that is associated 

with a defect in the development of 

academic skills. This disorder has a 

heterogeneous nature, which shows the 

heterogeneity in academic patterns, strengths and 

weaknesses of information processing as well as in the 

main classification systems as academic disorders of a 

specific field such as reading, writing or learning 

disabilities such as mathematics. This disorder has 

characteristics such as difficulty in learning and 

functioning of listening, speaking, reading, writing 

and calculating.
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A B S T R A C T 

 
Objective:  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotion regulation training on 

continuous attention performance, planning-organizing and continuous performance in students with 

learning disabilities.  

Methods:  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. 

The statistical population of the study consisted of all male and female elementary school students with 

learning disabilities who referred to the Center for Learning Disabilities in Ardabil in 2019-2020, of which 

40 students were selected by simple random sampling as a research sample. They were randomly assigned 

to experimental and control groups. The experimental group was trained in 10 emotion regulation sessions 

and the control group did not receive any training. The research instruments included daily attention test, 

London Tower test and continuous performance test and the data were analyzed by multivariate 

covariance test. 

Results:  The results showed that emotion regulation training has an effect on continuous attention, planning-

organizing and continuous performance in students with elementary school learning disabilities, thus leading to 

the improvement of these components in students (0/05>P).  

Conclusion: These results can have important effects on the prevention, pathology and treatment of this 

disorder. 
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However, it seems that students with learning disabilities 

need help in everyday life and other basic skills in addition 

to reading and writing and educational materials. These 

disorders have a neurological basis and a developmental 

process, which begins in preschool and continues into 

adulthood if left untreated. Studies have shown that 

children with learning disabilities perform worse than 

normal children, and some findings even suggest that the 

disorder persists into adulthood. Research suggests that one 

of the areas in which students with learning disabilities 

have difficulty is attention function. Also, one of the 

neurological problems that children with learning 

disabilities have is executive function. Therefore, 

considering the importance of elementary school, 

empowering students in the field of executive functions is 

very important and is a key to gaining other capacities. 

There is a lack of education and serious problems and 

anomalies in them. One of the effective strategies in 

empowering students is emotion regulation training. 

Recently, psychologists have found that emotion regulation 

is one of the strategies that can affect the condition of 

students with learning disabilities. Successful emotion 

regulation is associated with positive gains such as the 

development of social skills and health of the employer, 

and in contrast, unregulated emotion is associated with a 

variety of psychological damage. Considering the number 

of students with problems of executive functions such as 

continuous attention performance, planning-organizing 

and continuous performance and its consequences on 

academic achievement and receiving the relationship 

between attention problems and academic problems in 

existing backgrounds, it is necessary to make experimental 

interventions to increase attention. In addition to repairing 

attention problems, educational problems are also reduced. 

Research in Iran shows the gap in this area. The aim of this 

study was to evaluate the effectiveness of emotion 

regulation training on continuous attention performance, 

planning-organizing and continuous performance in 

students with learning disabilities. 

 

2. Materials and Methods 

The research method was quasi-experimental with 

pretest-posttest design with control group. The 

statistical population of the study consisted of all male 

and female elementary school students with learning 

disabilities referred to the Center for Learning 

Disabilities in Ardabil in 2020-21. Among them, 40 

students with learning disabilities were selected as a 

research sample by simple random sampling method 

and were randomly assigned into two experimental 

groups (20 people) and a control group (20 people). The 

experimental group was trained in 10 emotion 

regulation sessions and the control group did not 

receive any training. The research instruments included 

questionnaires of daily attention test, London Tower 

test and continuous performance test and the data were 

analyzed by multivariate covariance test.  

 

3. Results 

According to Table 1 the results showed that emotion 

regulation training has an effect on continuous attention, 

planning-organizing and continuous performance in 

students with elementary school learning disabilities, 

which leads to the improvement of these components in 

students (P <0.01). In fact, teaching emotion regulation 

skills to this group of children increases their ability to 

recognize and distinguish positive and negative emotions.  
 

 
Table 1. Results of multivariate analysis of covariance to evaluate the effect of treatment on the post-

planning-organizing and continuous performance test 
 

Source Variable SS df MS F Sig Eta 

Group 
Time 2046.02 1 2046.02 21.58 0.001 0.435 
Score 306.82 1 306.82 21.23 0.001 0.435 

Error 
Time 2654.24 28 94.79    

Score 399.02 28 14.25    

Source Variable SS df MS F Sig Eta 

Group 

Omission errors 74.03 1 74.03 13.05 0.001 0.318 
Commission errors 78.41 1 78.41 11.51 0.002 0.291 

Correct answer 1696.60 1 1696.60 60.97 0.001 0.685 

Error 

Omission errors 158.74 28 5.67    

Commission errors 190.62 28 6.80    

Correct answer 779.06 28 27.82    
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4. Discussion and Conclusion 

Changing attention from negative emotions to positive 

emotions continuously and in the form of various 

exercises causes the performance of sustained 

attention to improve in them.  However, studies have 

shown that children with learning disabilities are more 

at risk of experiencing negative emotions than normal 

children, and the presence of these emotions can 

increase the likelihood of emotion regulation problems 

and reduce the child's performance. Emotional 

regulation programs also improve learners' ability to 

control their emotions and their flexibility, and 

research has shown that people who are more 

successful in controlling their emotions have better 

executive function. These trainings, especially the 

training of self-awareness and cognition of negative 

and positive emotions by increasing the effort to 

achieve the goal, self-efficacy and metacognitive 

strategies lead to continuous improvement of 

performance and self-regulation skills. Students find 

opportunities to create self-direction, and these 

opportunities leading to more activity in the learning 

process increased attention to the internal and external 

stimuli needed to learn, and continued attention.  

In general, it can be said that emotion regulation 

training reduces the problems of students with learning 

disabilities and especially in components such as 

sustained attention, executive functions such as 

planning-organizing and continuous performance 

improves their condition. Considering that the 

trainings that are done in this group of students are 

more based on cognition and in these trainings, less 

emotional components are paid, so adding trainings 

such as emotion regulation training can be as a new 

education in achieving goals to reduce the problems of  

 

 

 

 

students with learning disabilities. Because this type of 

training makes students have a better attitude towards 

themselves, others show more adaptation in behavior 

and more accuracy in their performance. Based on this 

research, future researchers are recommended to 

combine this type of training with cognitive training in 

addition to examining emotion regulation training on 

other important components in students with learning 

disabilities so that a complete program can be 

developed. 
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 مقاله پژوهشی
 

سازماندهی و عملکرد پیوسته -ریزیعملکرد توجه مداوم، برنامهاثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر 

 آموزان دارای اختالالت یادگیریدر دانش
 

 3سپیده بشیرگنبدیو         2، نسیم محمّدی      *1اسماعیل صدری دمیرچی
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 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران.دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روان. 2

 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران.دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روان. 3

 

 

مقدمه
به یک سااااوا دایا یا یک اختالل به با       1اختالل یادگیری     

بناا این ا امهای تحصاای م ارت ا اسااما ا اااردر پیشاار م ارار 

ین  اهمگنم در الگوهای اختالل دارای ااهیتم  اهمگن اساااما به ا

های تحصی ما قو  د ضعف پرداوش اطالعا  د همچنین در سیستم

بنای اصااا م به عنواخ اختالت  تحصااای م یووا خاد اا نا ط  ه

اختالل در خوا اخا  و اااتن د یا اختالل  در دردخ افت ف همچوخ 

 .(2012ا  2)بسم ود ریاضم انعکس ام
 

هایم  ظیر د ااواری در  راگیری د اختالل یادگیری دارای اشاافصااه

باربرد گوش دادخا یرف ودخا خوا اخا  و ااتن د احاساا ه اساام 

پاسااااتریا  یاخ  رد د  یه (1397)ده ا ما یکمت پا .  این اختالت  

 ااناختم د رد ای تحولم داردا به پیا او دبسااتاخ  اارد  عصاا 

اه ام  اااودام تا بسرگساااالم ادا )بالما یابا د اگر درااخ  شاااود 

کاراخ ی  د هم یکا د  ماترا  ؛2019ا  3پرینساااوخا د ارادراا دد پرل

 (.2017ا 4گرگور د گورددخاک
 

1. Learning disorder  

2. Casey 
3. Bulthe & Prinsen. Vanderauwera, Duyck, Daniels & et al 

4. Perelmutter, McGregor & Gordon 
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 ها:کلیدواژه

عم کرد توجه  جاخایه میآاووش تنظ

اه ااادما اا اه-یسریبر ا   امسااااو

  .یریادگیاختالل 

 

 

 چکیده

 

عم کرد پیوسته در ساواا اهم د  -ریسیپژدها یاضر با هاف اثربفشم آاووش تنظیم هیجاخ بر عم کرد توجه ااادما بر ااه :هدف

 ا جام  ا.  آاوواخ دارای اختالت  یادگیریدا ا
آاوواخ دا ا آااری پژدها را ب ّیه آواوخ با گردا بنترل بود. جااعهپس-آواوخردش پژدها او  و   یمه آواایشم با طرح پیاها:روش

تشکی  داد ا  1399-98ختالت  یادگیری  رر اردبی  در سال بنناا به اربس ادختر د پسر ا طع ابتاایم ا تال به اختالل یادگیری اراجعه

گیری تصاد م سادا به عنواخ  مو ه پژدها ا تفاب  اا د در دد آاوو دارای اختالل یادگیری با ردش  مو ه فر دا ا 40ها به او بین آخ

هیجاخ آاووش دادا  ا د گردا بنترل تنظیمج سه  10گردا آواایا د گردا بنترل به صور  تصاد م جایگسین  ا ا. به گردا آواایاا 

های آواوخ توجه ردواراا آواوخ برج لناخ د آواوخ عم کرد پیوسته بود د هیچ آاوو م دریا م  کرد ا. ابسار پژدها  اا  پرسشنااه

 ها او طریق آواوخ آااری بوداریا س چنااتغیرا اورد تجسیه د تح ی  قرار گر تنا.دادا

آاوواخ ساواا اهم د عم کرد پیوسته در دا ا -ریسیپژدها  شاخ داد به آاووش تنظیم هیجاخ بر عم کرد توجه ااادما بر ااه تایج  :هایافته

 (.P<05/0گردد )آاوواخ امها در دا ادارای اختالت  یادگیری ا طع دبستاخ تأثیر داردا به این صور  به انجر به بر ود این اؤلفه

  ناسم د درااخ این اختالل دا ته با ا.توا ا تأثیرا  ارمم در واینه پیشگیریا آسی اماین  تایج  :گیرینتیجه
 

 فصلنامه پژوهشی
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اختالل یادگیری را در پسراخ سه برابر دختراخ گسارش برخم  یو  

ا 1)آر ما پنینگتوخا پترسوخا دی کو ا دیفرو د السوخا ا بردا

آاوواخ دارای اختالل یادگیری عالدا بر رسا دا ا. به  ظر ام(2017

های خوا اخ د  و تن د اطال  آاوو م در و اگم ردوارا د ارار 

ها یابم او آخ پژدها اساسم دیگری  یس  یاوانا بمک هستنا.

آاوواخ دارای اختالل یادگیری در هایم به دا ااسم یکم او یووا

)اوریاا دی  سا اسم  2آخ با اشک  اواجه هستناا عم کرد توجه

ع ار  اسم او توا ایم ا تفاب  4. توجه(2019ا 3دی سوخ د دالای

ا 5بفشم او اطالعا  احیطم برای پرداوش بعای )گورددخ د  رددر

توجه . (1393به     او ع ایا عربا م دا اا یاتمم د پر اا ؛ 2001

او  ترین بارهای عالم ذهن اسم د به تنرایم یکمیکم او ارم

م به در ساختار هوشا یا ظه د های اص م ساختار  ناختم اسجن ه

. (1394) ریما ما س یما م د ت ریسچما  ادراك  یس   ا ارمم دارد

دها به بتوا ا دردد خ را امتوا ایم توجها به ا ساخ این ااکا

های افت ف را به صحنه هشیاری ذهن بنترل بنا د او ایاخ احرك

ها را برگسیناا د احاددی او آخهای گو اگوخا   ا تعاااحرك

ایساخ توجه یادگیر اگاخ به اوضو  درخ او عواا  اص م در اار 

بنا اری ه آاووش د یادگیری اسم؛ به طوری به بنادرا تأبیا ام

 ود د اگر توجه با م   ا اا ابتاایم هر یادگیری با توجه آغاو ام

. توجه یکم او (2011ا 6)دایم ود دار امیادگیری  رد خا ه

های های عالم ذهن اسم د به تنرایم یکم او جن هترین  عالیمارم

اص م ساختار  ناختم اسم به در ساختار هوشا یا ظه د ادراك  یس 

های های اص م  اتوا م  ا ارمم دارد.  ارسایم توجه یکم او هسته

سینکوینا گیتوخ . (2018ا 7درخشاخ د  ابس )هوتوخایادگیری اسم 

ا در پژدها خود  شاخ داد ا به در توجه  نیااری (2019) 8د سواوخ

آاوواخ دارای  اتوا م یادگیری در ا ایسه  ااا عم کرد دا ات سیم

(ا در 2019تر اسما بات م د همکاراخ )آاوواخ عادی ضعیفبا دا ا

د به بررسم اشکال  ر تاری د عم کردی در بودباخ با پژدها خو

اختالل یادگیری پرداخته د  شاخ داد ا به این بودباخ در عم کرد 

توجه با اشک  ردبرد هستنا د در این ییطه  یاو به اااخ ه دراا م 

ا در اطالعه (2017) 9برخا وا وا دینگ د با سی دار ا. همچنین 

های یادگیری  شاخ داد ا به بر ردی بودباخ ا تال به  اتوا مخود 

این ا راد در توجه بصری ا تفابما تغییر توجه د توجه پایاار عم کرد 

 دهنا. تری  س م به ا راد عادی  شاخ امضعیف

 

 

 ناختم به بودباخ با اختالل همچنین یکم او اشکال  عص 

ا 11)گریاسم  10اجرایمیادگیری در آخ ضعف دار ا باربرد 

ای به یووا باربردهای . در طول دهه اخیر توجه  سایناا(2010

باربردهای اجرایم اغس  اا  اجرایم در بودباخ  اا اسم. 

 ود امپیشا م ا جام عم کردهای  ناختم اسم به توسا ل  پیا

با ما ابوال اسم  د  ابر یاا )دطن خواا احما آبادیا 

باربرد اجرایم به طور سنتم به عنواخ اصطالیم چتر اا نا .(1400

ریسیا یا ظه باریا بنترل تکا ها برای باربردهایم اا نا بر ااه

د همچنین  رد  د ساواا اهم عم  تعریف  12باوداریا تغییر آاایه

یشا م اغس د  ود. او لحاظ تاریفم این باربردها با ساختارهای پام

بما )بویاا اکپیشا م ارت ا هستنا به طور خاد با قشر پیا

. باربردهای اجرایم (2009ا  13هولتسبالدا بارا ک د بود یا

هاسم به برای اجرا د بنترل ر تار بارآااا ای او توا ایماجموعه

)بیگرا م اسم  گر در احیطم با تغییرا  پیوسته توها منا د آیناا

. این اصطالح (2013ا 14دیرداا اسپرخا تیو یسا بو  د گیورتس

دربرگیر اا بنترل د هماهنگم عم یا   ناختم اسم د افروم ارمم 

در عص  ردا شناسم ااردوی داردا افروم باربرد اجرایم به 

راهنمایم ر تار در  رآیناهای بنترلم سطح بات ا ارا دارد به برای 

. (2007ا 15)جورادد د ردس م ود های گو اگوخ استفادا اماحیا

پرداخته اسم.  16ساواا اهم -ریسیپژدها یاضر به اؤلفه بر ااه

ساواا اهم یک ارار   ناختم اسم به به  ظار   -ریسیبر ااه

ریسی توا ایم داردا بر ااه رسا م اعمال  یاوردوپیوستها ارویابم د به

ا 17بنا )هی بودك برای اایریم تک یف  ع م د آتم را ارویابم ام

(. رسیاخ به عم کرد برینه به اعنم رسیاخ به بیشترین بارایم با 2004

صرف بمترین ا رژی اسم. او دیگر باربردهایم اجرایم د  ناختم 

 اسم. 18عم کرد پیوسته

 
 

1. Arnett, Pennington, Peterson, Willcutt, DeFries & Olson 

2. Attention function 
3. Moreau, Wiebels, Wilson & Waldie 

4. Attention 

5. Gordon & Schroeder 
6. Witt 

7. Hotton, Derakshan & Fox 

8. Cinquin, Guitton & Sauzeon 
9. Crane, Zusho, Ding & Cancelli 

10. executive function 

11. Geary 
12. shifting set 

13. Boyd, McBee, M.; Holtzclaw, T.; Baranek, G. and Bodfish 

14. Begeer, Wierda, Scheeren, Teunisse, Koot & Geurts 
15. Jurado & Rosselli 

16. Planning – Organizing 

17. Hiil 

18. Continuous performance 
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توسا راودلا  1965عم کرد پیوسته برای ادلین بار در سال آواوخ 

تریه  ا د به سرعم ا  ولیم عام یا م. ابتاا این آواوخ برای سنجا 

ترین به عنواخ اتاادل 1990بار گر ته  ا ااا در دهۀ ی اغسی بهضایعه

 عال همراا با  ارسایم  یوا آواایشگاهم در ارویابم بودباخ بیا

. هاف این آواوخ سنجا  گرااری توجه د توجه به بار ر م

وددا گیفتگم اسما در ی ی م آواوخ عم کرد پیوسته یک آواوخ 

های افت فم او آخ جرم اهااف دراا م یا دایا  یسم. تابنوخ گو ه

پژدهشم تریه  اا اسم. توجه د ا گیفتگم برینها یکم او ارمترین 

ی اص م ساختار هابارهای عالم ذهن اسم د به تنرایم یکم او جن ه

 ناختم اسم به در ساختار هوشا یا ظه د ادراك  یس   ا ارمم 

های یادگیری های اص م اختاللدارد.  ارسایم توجه یکم او هسته

ا ا بودباخ ها  شاخ دادا. پژدها(2006ا 1)سوا سوخ د ژراناسم 

تری برنجار عم کرد ضعیفدارای اختالل یادگیری  س م به بودباخ 

دها این  ارسایم در ا راد تا ها  شاخ امدار اا یتم بعضم او یا ته

 . (2010ا 2)ت ارل د دی  رگریابا سنین بسرگسالم  یس ادااه ام

آاوواخ بنابراینا با توجه به اهمیم ددرۀ ابتاایم توا منا  مودخ دا ا

ای اجرایم بسیار ارم بودا د واینۀ اساسم در بس  در واینه باربرده

هاسم د  کسم در این توا منایا عاا  ا م تحصی م سایر ظر یم

هاسما یکم او راه ردهای های جای در آخد اشکال  د  اهنجاری

 3آاوواخا آاووش تنظیم هیجاخاؤثر در واینۀ توا منا  مودخ دا ا

ا ا به تنظیم هایم دریا تهدها ناساخ با ا جام پژاسم. به تاوگم رداخ

توا ا بر دضعیم او جم ه راه ردهایم اسم به ام 4هیجاخ

)ده ا ما گ ستا م آاوواخ دچار  اتوا م یادگیری اثرگذار با ا دا ا

 . تنظیم(2013ا 5م ید گر ترد اخیا کاای ودیس ؛1397د و گویما 

های هیجاخ او ق همراا با دستادردهای اث تم او ق ی  ر ا قاب یم

اجتماعم د سالاتم به بار گیر اا تنظیم هیجاخ اسم د در ا اب ا 

هیجاخ تنظیم  شاا با ا وا  آسی  های ردا م همراا اسم. اطالعا  

توا ا   ا  شاخ داد ا به تنظیم هیجاخ همچوخ اااخال   ناختم ام

-در ا سایا  رم د درك ر تارهای هیجا م ارم د تأثیرگذاری

آاوواخ با  اتوا م یادگیری دا ته با ا اجتماعم د بر ود عم کرد دا ا

. آاووش تنظیم هیجاخ به اعنای (2010ا 6دایاا دایا د بوبست )دی

هاسم های انفم د  حوۀ استفادا اث م او آخباها د ارار هیجاخ

. ارت اط بین هیجاخ (2017ا 7)اربتسددیسا رما  الکودیج د اوادینگ

 ناختم د هم بر اساخ ویسم-د  ناخم هم براساخ اطالعا  عص 

   ت یین اسم.  ناختم قاباطالعا  رداخ

های  رد تال به به عنواخ جایگاا  ناختم ل ویسم-او دیاگاا عص 

 و ا در بنترل خود  یس به م  ناخته امبنترل باربردهای اجرای

هیجا م اسم ایفای   ا  -جتماعمهای اتابعم او ر ا  ایستگم

. (2006ا 8بار  د ایولر)ریگسا جرراما رضاا دی ورثبننا ام

  ا ارم باربردهای اجرایم د   ناساخ  یس بر اهمیم درداخ

) ریرا بسم ا ا  ناختم تأبیا برداهای بفشم هیجاخ بر  عالیم ظم

در پژدها  (2013) 10سی ودیکاا ایترد اخ د گری م. (2014ا 9د د رام

خود به این  تیجه رسیا ا به بار بر ردی راه ردهای تنظیم هیجاخ د 

اربردهای اجرایم ها در بودباخ اوج  ارت اء د بر ود ببر ود آخ

(ا در 1397گردد. ده ا ما گ ستا ه د و گویم )در ایشاخ  یس ام

پژدها خود به بررسم اثربفشم آاووش تنظیم هیجاخ بر 

آاوواخ دچار  اتوا م یادگیری پرداخته د  شاخ داد ا به این  و  دا ا

آاوواخ توا ا به بر ود اشکال  این گردا او دا ااو آاووش ام

خسردتاشا ابوالمعالم الحسینم د ها میاخ بمک  مایا همچنین 

ا در پژدها خود به ا ایسه اثربفشم آاووش باربردهای (1396)

بر ود عم کرد توجه ااادم در هیجا م بر -اجرایم د آاووش اجتماعم

شاخ  شاخ آاوواخ با اختالل ریاضم پرداختنا.  تیجۀ پژدها ایدا ا

هیجا م بر بر ود عم کرد توجه  -داد به آاووش ارار  اجتماعم

 ااادم تأثیر اث م دارد. 

آاوواخ با اشکال  باربردهای اجرایم او با توجه به تعااد دا ا

د عم کرد  مساواا اه-یسریعم کرد توجه ااادما بر ااهجم ه 

بین  د پیاااهای آخ بر پیشر م تحصی م د دریا م ارت اط وستهیپ

های اوجودا توم اشکال  توجه د اشکال  تحصی م در پیشینه

اسم اااخال  تجربم در ا سایا توجه به عم  آیا تا عالدا بر ترایم 

های اشکال  توجها اشکال  تحصی م  یس باها یابا. پژدها

دهنا. او اوجود در بشور ایراخ خالء اوجود در این واینه را  شاخ ام

ضرر درصاد بررسم اثربفشم آاووش تنظیم این رد پژدهشگراخ یا

ساواا اهم د عم کرد  -ریسیهیجاخ بر عم کرد توجه ااادما بر ااه

 ا ا. آاوواخ دارای اختالت  یادگیری برآاااپیوسته در دا ا
 

 

1. Swanson & Jerman 
2. Landerl & Willburger 

3. Excitement regulation 

4. Excitement regulation 
5. Ciuluvica, CMitrofan, & Grilli 

6. De Wied, Wied & Boxtel 

7. Arabatzoudis, Nedeljkovic & Moulding 
8. Riggs, Jahromi, Razza, Dillworth-Bart & Mueller 

9. Ferrier, Bassett, Denham 

10. Ciuluvica, Mitrofan & Grilli 
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  پژوهش روش

پس آواوخ -ردش پژدها او  و   یمه آواایشم با طرح پیا آواوخ

 با گردا بنترل بود. 

 جااعۀ آااری پژدها را ب ّیۀ :گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

آاوواخ دختر د پسر ا طع ابتاایم ا تال به اختالل یادگیری دا ا

-1399اراجعه بنناا به اربس اختالت  یادگیری  رر اردبی  در سال 

آاوو دارای اختالل  فر دا ا 40ها تشکی  داد ا. او بین آخ 1398

خ  مو ه پژدها گیری تصاد م سادا به عنوایادگیری با ردش  مو ه

 فر(  20 فر( د گردا بنترل ) 20ا تفاب  اا د در دد گردا آواایا )

ج سه  10به صور  تصاد م جایگسین  ا ا. به گردا آواایاا 

تنظیم هیجاخ آاووش دادا  ا د گردا بنترل هیچ آاوو م دریا م 

ها او طریق آواوخ آااری بوداریا س چنااتغیرا اورد  کرد ا. دادا

ح ی  قرار گر تنا. ابسار اورداستفادا در این پژدها به  رح تجسیه د ت

 ویر اسم: 

: به انظور ارویابم اختصاصم 1آواوخ توجه ردوارا برای بودباخ

آواوخ توجه  1996تا  1994د همکارا ا در سال  2توجها رابرتسوخ

برای  4های توجه پاسنر د پترسوخرا در راستای  ظریه   که 3ردوارا

. به د  ال (2002ا 5)    او چاخ د هوسیاخ یم برد ابسرگساتخ طرا

ها اا  م د همکارا ا آواوخ توجه ردوارا ارویابم 1999آخ در سال 

)اا  ما رابرتسوخا را برای استفادا در بودباخ اطاب م داد ا 

آواوخ توجه ردوارا برای . بنابراین (2007ا 6ا ارسوخ د  یمواسمیم

بودباخ بر اساخ اال اا  م د همچنین بولما ا وا  توجه پایاارا 

سال  16تا  6 اا را در داانه سنم ا تفابما بنترل توجه د توجه ت سیم

این آواوخ را ردی  2001دها. بولم در سال اورد ارویابم قرار ام

ن اساخ اعت ار بودك استرالیایم سالم استا ااردساوی برد. بر ای 293

 85/0تا  57/0آواوخ خردا 9تا  7هم ستگم آواوخ د باوآواوخ برای 

 اا در به دسم آاا. با توجه به ردایما ارت اط بین  مرا  اشاهاا

بررسم  ا  7آواوخ د سه اعیار توجرم او طریق تح ی  عاا م تأییای

 گیری با هاف تشفی  ارت اط بین خردابه یک  و  اال ا ااوا

های با ساختار اشترك اسم. بنابراینا اعیار ضری  تناس  آواوخ

(FIV)8  د بیشتر بود د برای  اخ  براوش  9/0برای هر سه اعیارا

  به ترتی 11د براوش هنجار  شاا 10ا براوش هنجار  اا9ایا ایسه

 به دسم آاا. 96/0ا 913/0ا 973/0

 

 

 

. (2001ا 12 یمواسمیما تر را داتسوخ د رابرتسوخ)اا  ما ا ارسوخا 

ردایم د پایایم  1395 تحم آ تیا ما اخواخ تفتم د خادام در سال 

این آواوخ را در ایراخ بررسم برد ا. اتفصصاخ بادراا م ردایم 

ا ا. پایایم آواوخ د احتوای  سفه  ارسم این آواوخ را تأییا بردا

( گسارش  اا اسم. 82/0تا  40/0خ اتوسا تا اط وب )باوآواو

اسم به  شاخ  1تا  78/0دهم دد آواو گر در این آواوخ ارت اط  مرا

دها پایایم بین آواو گراخ اط وب اسم. در بررسم ردایم ام

داگرای این آواوخ د آواوخ دبس ر ارت اط اعناداری به دسم  یااا 

بودخ دد عم کرد هوش د توجه ( به یابم او اجسا-339/0تا  314/0)

. در (2016) تحما یسنم اررباخا اب ر ریمم د ایروایما اسم 

پژدها یاضر با توجه به هاف پژدها به بررسم توجه ااادم 

آواوخ توجه آاوواخ دارای اختالل یادگیری بود تنرا او خردادا ا

سطح  5آواوخ خود  اا  پایاار این آواوخ استفادا  ا. این خردا

 عالیم  اا  )تک یف ددگا ه ااتیاوا ااتیاوا گسارش باا تک یف 

با ا به در هر سطح راا  رد( ام-ددگا ه جستجوی آسماخ د راه رد

 تکالیفم برای آواود م در  ظر گر ته  اا اسم. 

 1965: این آواوخ برای  فستین بار در سال 13آواوخ عم کرد پیوسته

د همکاراخ تریه  ا د به سرعم ا  ولیم عام یا م توسا راودلا 

های افت فم او این . تابنوخ گو ه(1386 را )    او یسنم د هادیاخ

آواوخ جرم اهااف دراا م یا پژدهشم تریه  اا اسم.  رم  ارسم 

 ود؛ دارای اعااد  ارسم به عنواخ آواوخ به او طریق رایا ه اجرا ام

درصا( به عنواخ احرك  20احرك ) 30ك اسم. او این تعااد احر

ایه ای م ثا یه د وااخ ار 500با ا.  اص ه بین ارائه دد احرك هاف ام

ای م ثا یه اسم. دراین  رم آواوخا آواود م بایا  150هر احرك 

برای ااتم توجه خود را به یک اجموعه احرك  س تاً سادا دیااری 

 ود( ج   بنا د هنگام ر  اارت  ارائه امطوبه به 9تا  1)اعااد 

 ا پاسخ دها. spaceظرور احرك هافا با  شار ب یا
 

 

1. Daily attention test for children 
2. Robertson 

3. Test of Everyday Attention (TEA) 

4. Posner and Peterson 
5. Chan RC, Hoosain 

6. Manly, Robertson, Anderson, Nimmo Smith 

7. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
8. Fit Index Value (FIV) 

9. Comparative Fit Index (CFI) 

10. Normed Fit Index (NFI) 
11. Non-Normed Fit Index (NNFI) 

12. Manly, Anderson, Nimmo Smith, Turner, Watson & Rob-ertson 

13. continuous performance test 
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این آواوخ ردی رایا ه  ص   ا. هاف این بود به آواود م او 

یاابثر توا ایم خود استفادا بنا د در عین سرعما برترین عم کرد 

های افت ف آواوخ را دا ته با ا. ضرای  پایایم )باوآواایم( قسمم

 43ردو ردی  20ا با  اص ه (1386 ر )هادیاخدر اطالعۀ یسنم د 

قرار  93/0تا  59/0ای بین آاوو پسر دبستا م ا جام  ا؛ در داانهدا ا

هم ستگم اعناداری  001/0دارد. تمام ضرای  احاس ه  اا در سطح 

دار ا. ردایم آواوخ با  یوا ردایم ساوی االبم او طریق ا ایسه 

  عالم همراا باآاوو پسر دبستا م( د بیادا ا 30رنجار )گردا ب

آاوو پسر دبستا م( ا جام گر م. ا ایسه دا ا 25 ارسایم توجه )

های افت ف آواوخا تفاد  آااری ایا گین دد گردا در قسمم

 (.P<001/0اعناداری را بین عم کرد این دد گردا  شاخ داد )

بسارهای ارم جرم : این آواوخ یکم او ا1آواوخ برج لناخ

ریسی د ساواا اهم د ی  اسأله گیری باربرد اجرایم بر ااها ااوا

. همچنین این آواوخ دارای یساسیم  س م به (2004ا 2)باردخاسم 

)پا ت یسا بار سا   سوخا تا رخا دثرلم د عم کرد لوب پیشا م اسم 

 ود تا . در این آواوخ او اعاینه  و اگاخ خواسته ام(1997ا 3ادخ

های ر گم سوار  اا بر سه ای ۀ عمودی را برای هایم او اررااجموعه

جا بننا. پاسخ آواود ما دقتم جور  اخ با یک هاف اشف  جابه

صحیح اسم به اوقعیم  رایما با یااق  یربم )اطابق برگه 

اوخ دارای ردایم ساوهم خوب در راهنما(ا یاص   اا با ا. این آو

ا 4)بال رستوخ دوی مرریسی د ساواا اهم ا راد اسم سنجا بر ااه

.  اعت ار این آواوخ اورد (1994ا 5بریکریاخا بارتوك د گای 1998

ا 6)لساكا هویسوخ د لورینگگسارش  اا اسم  79/0ق ول د 

2004).  

بر ااه آاوو م تنظیم هیجاخ براساخ  معرفی برنامه آموزشی:

د الگوی تنظیم  (1990) 7اایرا سالوی د باریوخ ظریه هوش هیجا م 

گذاری  ا. با استفادا او پایه  ظری بر ااه ( پایه2002) 8هیجاخ گراخ

اااخ ها احتوای اناس  آاوو م با استفادا او بتاب هوش هیجا م 

 90ای دد ج سه ج سه تنظیم د هفته 10( در 2009ا 9)برادبری د گردیس

وضو  ج سا  آاووش ا  ای اجرا  طرایم د آاادا اجرا گردیا.دقی ه

 به  رح ویر اسم:

 

 (2009محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان )برادبری و گرویز،  .1جدول 
 

 شرح جلسه جلسه

ها د قوا ین اربوط به یضور هایم دربارا ااهیم آااووش د  حاوا برگساری ج سههاا ارائه توضیحاعار ه دآ نایم با آواود م اول

 .ها با افروم هیجاخ د تنظیم هیجاخهای آاوو م د آ نایم آواود مخارج او ج سهها د ا جام تکالیف در به اوقع در بالخ

 .های اث م )اث   ادی( در خود د دیگراخ ناسایم هیجاخ دوم

 .های انفم )خشما ا ااداا تنفارا تارخ د اضاطرابا یاساد ( در خود د دیگراخ ناسایم هیجاخ سوم

 چهارم
 و پنجم

 . ردیدانفم در ردابا بینهای اث م باربرد هیجاخ

 .هایم اا نا به تاخیر ا ااختن داباناا اساتفادا او ارویاابم اجااد  ناختما تغییر جرم توجهآاووش  یوا ششم

 هفتم
 و هشتم

آاووش ا اب ه با خشم طریق باوی یا ظه بنتارل خاودا بااوی ددایناوی بنترل خودا باوی بنتارل خاودا اعر ام خودگاویم 

 .های آرااا اث  تنفس عمیق د  مارشصاح م باا خاودا بااوی بنتارل خاود عردسکما ردشیاا 

 .دادخ  عالا قام بردا تن به سوی طارف ا اب ا استفادا او طنس د  وخمهای دیگراخ او طریق گوشتنظیم هیجاخ نهم

 آواوخ.های آاوو م د اجرای پسجمع بنای ج سه دهم

 
 

1. Tower of London test 
2. Baron 

3. Pantelis, Barnes, Nelson, Tanners, Weatherley & Owen 

4. Culbertson & Zillmer 
5. Krikorian, Bartok & Gay 

6. Lezak, Howieson & Loring 

7. Mayer, Salovey & Caruso 
8. Grass 

9. Berry & Greaves 
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 نتایج

درصا(  60دختر ) 12آواایا  بنناگاخ در پژدها در گردا ربم

 پسر  9درصا( د  55دختر ) 11درصا( د در گردا بنترل  40پسر ) 8د 
 

 

های توصیفم د استن اطم درصا( بود ا. در ذی  به ارائۀ یا ته 45)

  ود:پرداخته ام

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در دو گروه کنترل و آزمایش .2جدول 
 

 مرحله مؤلفه متغیر

 گروه

 بنترل آواایا

 ا حراف استا اارد ایا گین ا حراف استا اارد ایا گین

 

 

 عم کرد توجه ااادم

 ااتیاو
 95/1 35/8 90/1 05/8 آواوخپیا

 06/2 80/7 53/2 90/10 آواوخپس

 راا  رد-برد راا
 93/1 45/5 05/2 15/5 آواوخپیا

 13/2 85/4 58/2 85/7 آواوخپس

 تک یف ددگا ه جستجوی آسماخ
 14/2 75/7 98/1 35/7 آواوخپیا

 38/2 7 53/2 90/9 آواوخپس

 گسارش با
 08/2 40/7 18/2 15/6 آواوخپیا

 06/2 55/7 26/2 10/10 آواوخپس

 ااتیاوتک یف ددگا ه 
 06/2 45/9 16/2 20/8 آواوخپیا

 05/2 30/9 27/2 15/12 آواوخپس

 –ریسیبر ااه

 دهمساوااخ

 وااخ
 001/8 65/263 54/6 25/261 آواوخپیا

 91/9 05/261 91/10 30/244 آواوخپس

 ااتیاو
 46/2 10/15 53/2 25/14 آواوخپیا

 55/3 75/15 76/3 10/22 آواوخپس

 

 پیوستهعم کرد 

 خطای یذف
 46/2 20/19 61/2 30/18 آواوخپیا

 04/3 70/17 08/2 15/14 آواوخپس

 خطای ارتکاب
 49/2 30/11 37/2 30/10 آواوخپیا

 71/2 75/9 18/2 95/6 آواوخپس

 پاسخ صحیح
 66/4 40/125 78/5 70/123 آواوخپیا

 73/7 90/127 49/6 10/145 آواوخپس

 

ایا گین د ا حراف استا اارد عم کرد توجه ااادما  2جادل 

دهم د عم کرد پیوسته را در دد گردا بنترل د ساوااخ-ریسیبر ااه

ها پس او انظور ا ایسه این ایا گیندها به بهآواایا  شاخ ام

 های ادلیه  اا  قرار گر تن اتغیر دابسته یااق  در  رضبررسم پیا

 

 

 

ای/ س ما  راال بودخ توویع  مرا  اتغیر دابسته د  اص هسطح 

ها به همگم تأییا  ا ا او آواوخ تح ی  همگنم داریا س

 ا د  تایج آخ به ( استفاداMANCOVAبوداریا س چنااتغیری )

   اا اسم:ها در ویر ارائه تفکیک  رضیه
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   آاووای دارای اختالت  یادگیری اثربفا اسم.دا اآاااووش تنظاایم هیجاااخ باار عم کاارد توجااه ااااادم فرضیییا اول: 

 های عملکرد توجه مداومآزمون مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت بررسی اثر درمان در پس .3جدول 
 

 SS df MS F Sig Eta متغیر منبع

 

 گروه

 424/0 001/0 64/20 10/88 1 10/88 ااتیاو

 378/0 001/0 99/16 15/80 1 15/80 راا  رد-برد راا

 371/0 001/0 51/16 24/82 1 24/82 تک یف ددگا ه جستجوی آسماخ

 248/0 005/0 22/9 19/44 1 19/44 گسارش با

 320/0 001/0 15/13 58/64 1 58/64 تک یف ددگا ه ااتیاو

 

 خطا

    26/4 28 47/119 ااتیاو

    71/4 28 10/132 راا  رد-برد راا

    97/4 28 42/139 تک یف ددگا ه جستجوی آسماخ

    79/4 28 18/134 گسارش با

    90/4 28 44/137 تک یف ددگا ه ااتیاو

 

راا  رد -(ا راا برد64/20آواوخ ااتیاو )برای پس Fبا توجه به ا ادیر 

(ا گسارش با 51/16(ا تک یف ددگا ه جستجوی اسماخ )99/16)

اسم  05/0تر او ( به بوچک15/13( د تک یف ددگا ه ااتیاو )22/9)

(05/0 P<).  

 

 ود به آاووش تنظیم هیجاخ اثربفا بودا اسم د اشاهاا ام

رد  رضیۀ ادل توا سته اسم عم کرد توجه ااادم را بر ود دهاا او این

  ود. پژدها تأییا ام

 

   یادگیری اثربفا اسم. آاووای دارای اختالتدا ا                        ساواا اهم -ریسیآاووش تنظیم هیجاخ بر بر ااه فرضیا دوم:

 دهیسازمان-ریزیآزمون برنامه: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت بررسی اثر درمان در پس4جدول 
 

 SS df MS F Sig Eta متغیر منبع

 گروه
 435/0 001/0 58/21 02/2046 1 02/2046 وااخ

 435/0 001/0 23/21 82/306 1 82/306 ااتیاو

 خطا
    79/94 28 24/2654 وااخ

    25/14 28 02/399 ااتیاو
 

( 23/21( د ااتیاو )58/21آواوخ وااخ )برای پس Fبا توجه به ا ادیر 

 05/0اسم ) 05/0تر او ( به بوچک001/0) هاد سطح اعناداری آخ

P<). 

 

 

 

 

 

 ود به آاووش تنظیم هیجاخ اثربفا بودا اسم د اشاهاا ام 

رد  رضیه دهم را بر ود دهاا او اینساوااخ-ریسیتوا سته اسم بر ااه

 . ودددم پژدها تأییا ام
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 آاووای دارای اختالت  یادگیری اثربفا اسم.دا اآاااووش تنظاایم هیجاااخ باار عم کاارد پیوسااته : سییومفرضیییا 

 آزمون عملکرد مداوم: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت بررسی اثر درمان در پس5جدول 
 

 SS df MS F Sig Eta متغیر منبع

 گروه

 318/0 001/0 05/13 03/74 1 03/74 خطای یذف

 291/0 002/0 51/11 41/78 1 41/78 خطای ارتکاب

 685/0 001/0 97/60 60/1696 1 60/1696 پاسخ صحیح

 خطا

    67/5 28 74/158 خطای یذف

    80/6 28 62/190 خطای ارتکاب

    82/27 28 06/779 پاسخ صحیح

(ا خطای 05/13آواوخ خطای یذف )برای پس Fبا توجه به ا ادیر 

 ها( د سطح اعناداری آخ97/60( د پاسخ صحیح )51/11ارتکاب )

 ود ( اشاهاا ام>P 05/0اسم ) 05/0تر او ( به بوچک001/0)

به آاووش تنظیم هیجاخ اثربفا بودا اسم د توا سته اسم عم کرد 

  ود. أییا امرد  رضیه سوم پژدها تااادم را بر ود دهاا او این

 

 

 گیرینتیجه و بحث

پژدها یاضر با هاف اثربفشم آاووش تنظیم هیجاخ بر عم کرد 

ساواا اهم د عم کرد پیوسته در -ریسیتوجه ااادما بر ااه

ا جام  ا.  تایج تجسیه د  آاوواخ دارای اختالت  یادگیریدا ا

اثربفا بودا د  ها  شاخ داد به آاووش تنظیم هیجاختح ی  دادا

ساواا اهم د عم کرد پیوسته -ریسیتوا سته اسم توجه ااادما بر ااه

 آاوواخ دارای اختالل یادگیری بر ود بفشا. را در دا ا

ها در خصود  رضیه ادل  شاخ داد به  تایج یاص  او تح ی  دادا

آاوواخ دارای آاووش تنظیم هیجاخ بر عم کرد توجه ااادم دا ا

گیری اؤثر بودا د اوج  بر ود این  و  او توجه در اختالت  یاد

د  (2010) 1های ای توخگردد. این یا ته با پژدهاایشاخ ام

( همسو اسم. در 1396خسردتاشا ابوالمعالم الحسینم د ها میاخ )

 ظراخ اعت ا ا به     توجه تواخ گفم صای ت یین این یا ته ام

داانۀ توجه بودباخ با  های یادگیری اسم.ا نای بیشتر  ارسایم

اختالل یادگیری بوتاا اسم د در تمربس اشک  دار ا. آاووش 

 ود تا های تنظیم هیجاخ به این گردا او بودباخ اوج  امارار 

توا ایم  ناخم د تفکیک هیجا ا  اث م د انفم در آ را ا سایا یابا. 

 دم تغییر توجه او هیجا ا  انفم به سمم هیجا ا  اث م به صور  ااا

 

 

 

 

 

 ود تا عم کرد توجه پایاار در د در قال  تمارین افت ف س   ام

ا ا به بودباخ با اایشاخ بر ود یابا. ضمن این به اطالعا   شاخ داد

تر در اعرض خطر اختالل یادگیری  س م به بودباخ عادی بیا

توا ا تجربه هیجا ا  انفم قرار دار ا د دجود این هیجا ا  ام

  تنظیم هیجاخ را ا سایا دادا د او سوی دیگر ایتمال اشکال

)احمودیا برجع ما ع یساداا عم کرد بودك را باها دها 

. توجه پایاار اوج  بر ود (1395بنابا اختیاری د همکاراخا غ اری

 ود؛ چرا به  رصم پرداوشا ها امعم کرد بودك در همه واینه

)بسائیاخا بنا  راخوا م اطالعا  را ایجاد امذخیرا بردخ د 

رسا آاووش تنظیم . به این ترتی  به  ظر ام(1392بیاانا د بررااما 

هیجاخ با بر ود دضعیم هیجا م بودك د تفکیک هیجا ا  اث م د 

توا ا توجه دی را به هیجا ا  انفم د تمربس بر هیجا ا  اث م ام

 طوف بردا د  رآینا توجه را در دی ت ویم  مایا. اث م اع

 تایج در خصود  رضیه ددم  شاخ داد به آاووش تنظیم هیجاخ بر 

آاووای دارای اختالت  یادگیری ساواا اهم دا ا-ریسیبر ااه

های سی ودیکاا ایترد اخ د گری م اثربفا اسم. این یا ته با پژدها

 یک راستاسم.در (2010) 2ایسترا آ تو یوا آرا سیو د بااینو( د 2013)
 

 

1. Milton 

2. Ester, Antonio, Aranzu & Camino 
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تواخ گفم به تأثیرا  ددسویه بین هیجاخ د در این خصود ام

توا نا به ساواا اهم تفکر  ناخم احتم  اسما هیجا ا  ام

ا 1)لی رانا گیس ریچ د اولرها بمک بننا  ف ا یادگیری د بنا

های تنظیم هیجا م اوج  بر ود توا ایم . در داقع بر ااه(2007

 ود د پذیری ایشاخ ام راگیراخ در بنترل عواطف د ا عطاف

تر ا ا ا رادی به در بنترل عواطف خود او قها  شاخ داداپژدها

ا 2) وستر د اسکوترجرایم برتری برخوردار ا هستنا او باربرد ا

( در پژدها بررسم تنظیم هیجا م خودبار 2012) 3آ. سم(2011

ن  تیجه دسم یا م به تکالیف ا جام توسا باربرد اجرایم به ای

یناهای ی  رآهای باودار ااتوا ا بر جن هی باربرد اجرایم ام اا

ساوی باربردهای بگذارد. دی بیاخ برد به  عالهیجا م تأثیر 

توا ا در  رایناهای باها هیجا ا  انفم د ا سایا اجرایم ام

هیجا ا  اث م اؤثر با ا د در  رایم  تیجه گر م به ا سایا 

های باربرد اجرایم عماتاً به بنترل یسم هیجا ا  بمک ارار 

توا ا به  یس ام تواخ گفم تنظیم هیجا ا بنا. در این راستا امام

بر ود عم کرد اجرایم او جم ه توا ایم  رد در ساواا اهم د 

 ریسی بمک  مایا. بر ااه

آاووش تنظیم سوم  شاخ داد به  ها در رابطه با  رضیهتح ی  دادا

آاووای دارای اختالت  یادگیری هیجاخ بر عم کرد پیوسته دا ا

ینگتوخا پترسوخا این  تیجه با اطالعا  آر ما پن اثربفا اسم.

بردایکا باپالا ادبا ر د اک( د 2017دی کا ا د ریس د السوخ )

تواخ در یک راستاسم. در ت یین این یا ته ام (2015) 4ب وریاک

گفم در آاووش هیجا م خودآگاهما آگاهم اجتماعم د 

به خصود ها یابا. این آاووشهای ارت اطم ارت اء امارار 

آاووش خودآگاهم د  ناختم هیجا ا  انفم د اث م او طریق 

ا سایا تالش برای رسیاخ به هافا خودبارآاای د راه ردهای 

دهم  را ناختم انجر به بر ود عم کرد پیوسته د ارار  خود ظم

. در داقع ر تارهای اعطوف به (2017ا 5)سادا ع م د هاردخ ود ام

یادگیریا سرعم دابنا را بر ود بفشیاا د بر  رخ پاسخ صحیح به 

 ا ساینا. تصادیر د اعااد ام

 

 

 

 

 همچنین ا سایا خودآگاهم با ا سایا خودتاا م )تفکر بر  حوا

 ود د به د  ال آخ ها( همراا امها د ادلویمیادگیری د تعیین بر ااه

یابا بر ود ام ر تارهایم او جم ه ا گیساا توجه د عم کرد  رد

. بنابراین با ا سایا خودآگاهم او طریق آاووش (2013ا 6)ب ینگتوخ

 هایم را برای خ ق خودآاوواخ  رصمتنظیم هیجا ا ا دا ا

های بیشتر در ها به  عالیمبننا د این  رصمپیاا ام 7دهمجرم

های درد م د بیرد م اورد  رآینا یادگیریا ا سایا توجه به احرك

)دداینودیچا  ود  یاو برای یادگیری د تاادم این توجه انجر ام

  (.2008ا 8براد ادا پوددسکاا هاددا باب م د همکاراخ

 ود تا تواخ گفم آاووش تنظیم هیجاخ اوج  امطور ب م امبه

یادگیری باها یابا د به آاوواخ دچار اختالت  اشکال  دا ا

هایم  ظیر توجه پایاارا باربردهای اجرایم چوخ دیژا در اؤلفه

ساواا اهم د عم کرد پیوسته اوج  بر ود دضعیم  -ریسیبر ااه

هایم به در این گردا او گردد. با توجه به اینکه آاووشایشاخ ام

این گیرد بیشتر بر پایۀ  ناختم بودا د در آاوواخ صور  امدا ا

های هیجا م پرداخته  اا اسما لذا ا سددخ ها بمتر به اؤلفهآاووش

توا ا به عنواخ یک هایم همچوخ آاووش تنظیم هیجاخ امآاووش

آاووش  و در رسیاخ به اهااف در جرم باها اشکال  

آاوواخ دارای اختالل یادگیری اؤثر با ا. چرا به این  و  او دا ا

آاوواخ  گرش برتری  س م به  ا ود تا داها اوج  امآاووش

خودا دیگراخ د اارسه پیاا بردا د ساوگاری بیشتری در ر تار د دقم 

بیشتری در عم کرد خود  شاخ دهنا. بر پایۀ این پژدهاا به 

 ود به عالدا بر بررسم آاووش تنظیم پژدهشگراخ بعای پیشنراد ام

ی اختالل آاوواخ داراهای پراهمیم در دا اهیجاخ بر سایر اؤلفه

های  ناختم بپرداو ا یادگیری به ت فیق این  و  او آاووش با آاووش

تا  ایا بتواخ بر ااۀ باا  د جااعم برای این ا راد ارائه برد. قاب  ذبر 

اسم به در این پژدها پیگیری صور   گر م د همچنین به دلی  

آاوواخ دچار اختالل یادگیریا در تعمیم احاددیم تعااد دا ا

 ج بایا دقم توم صور  گیرد. تای
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 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

  ااربم .اساام  اااا رعایم ا اله این در تماااً اخالقم اصااول

 خارج پژدها او بود ا اای  به وااخ هر دا اتنا اجاوا بنناگاخ

. بود ا پژدها رد ا درجریاخ بنناگاخ ربم همه همچنین . و ا

 . ا دا ته  گه احراا ه هاآخ اطالعا 
 

 مالی حامی
 

در  االم تأاین هایساوااخ او االم بمک گو ه هیچ تح یق این

  کردا اسم. دریا م غیرا تفاعم یا تجاری عمواما هایبفا
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژدها تمام  ویسناگاخ در طرایما اجرا د  گارش همه بفا

 ا ا.یاضر اشاربم دا ته
 

 منافع تعارض
 

  اارد. انا ع تعارض ا اله این  ویسناگاخ اظرار بنابر

 

 منابع

(. ا ایسه  گراا م توجه در 1386 را ح. )یسنما ج.ا د هادیاخ

بیماراخ ا تال به اسکیسد ر ما ا سردگم اساسم د ا راد 

-184(ا 1)37 اج ه ردا شناسم د ع وم تربیتمابرنجار. 

159. 

(. 1396) د ها میاخا ك. خسردتاشا پ.ا ابوالمعالم الحسینما خ.ا

ا ایسه اثربفشم آاووش باربردهای اجرایم د آاووش 

هیجا م بر بر ود عم کرد توجه ااادم در -اجتماعم

 ردا شناسم ا راد استثنایماآاوواخ با اختالل ریاضم. دا ا

 . 113-79(ا 27) 7

(. اثربفشم آاووش 1397گ ستا ها م.ا د و گویما خ. )ده ا ما ی.ا 

هیجاخ بر  رسودگم تحصی ما پذیرش اجتماعم د تنظیم

 ص نااه آاوواخ دچار  اتوا م یادگیری. عواطف دا ا
 . 182-163(ا 46) 2 ردا شناسم باربردیا

(. اثربفشم 1393. )ع ایا ا.ا عربا یاا اا  .ا یاتمما ج.ا د پر اا ا

ای  ناختم بر بر ود یا ظۀ باریا توجه د ا ههای رایباوی

. ADHD پذیری  ناختم در بودباخ ا تال به ا عطاف

 . 23-19(ا 1)14  ص نااه بودباخ استثنایما

 

 

(. اثربفشم 1395) آ تیا ما م.ا اخواخ تفتما م.ا د خاداما م. تحم

آاووش  ناختم بر سرعم پرداوش د یا ظه باری 

 ص نااه ردا شناسم های یادگیری. بودباخ ا تال به  اتوا م
 .125-141(ا 40)12ا تربیتم

(. ا ایسه عم کرد 1392) د بررااما ا. بسائیاخا ك.ا بیااناا  .ا

اوواخ با د بادخ آیا ظه  عال د  گرااری توجه دا ا

-112(ا 4)3 اج ه  اتوا م یادگیریاهای یادگیری.  اتوا م

123 . 

یاریا اختاحمودیا م.ا برجع ما ا.ا ع یساداا ح.ا غ اری بنابا ب.ا 

(. تنظیم هیجاخ در 1395) ح.ا د اب ری وردخا ها خ.

پژدها در بودباخ با اختالل یادگیری د بودباخ عادی. 
 . 84-69(ا 13)4یادگیری آاوو گاهم د اجاویا 

بررسم اثربفشم (. 1394 ما م.ا س یما ما ا.ا د ت ریسچما خ. ) ریما

توا  فشم  ناختم بر  گرااری توجه د پیشر م تحصی م 

اج ه . ADHD آاوواخ دارای اختاللدا اریاضم 
 .134-118(ا 2)4ا ردا شناسم اارسه

 ا ا. ابر یاا  .ا د ابوال اسمما م.ا با م ا م.اآبادیدطن خواا احما

آگاهم با اثربفشم  ناخم دراا م ا تنم بر ذهن(. 1400)

تعاا   اخ  تودا با م بر بنترل دوخا باربردهای 

. اج ه آاوواخ  وجواخاجرایم د تنظیم هیجاخ دا ا
 .203-180(: 2)10ا ردا شناسم اارسه

. وادا هنراناا مهادیا فرا ح.ا  جاریاخا ب.ا  کربنا ح.ا د اررابم

رسم آواوخ عم کرد (. تریه د ساخم  رم  ا1379)

 .388-404(ا 4)4 اج ه ردا شناسماپیوستها. 
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