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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disabilities are a type of 

neurodevelopmental disorder that 

results in symptoms such as a disability 

to use one's academic skills in reading, 

writing, or mathematics, as well as 

learning performance much lower than 

expected from the cognitive level from 

which one exits (American Psychiatric  

 
Association, 2013). Therefore, this group of students 

often can't achieve their educational goals with 

ordinary educational methods and end up hating 

education and may drop out of school (Grant & 

Grant, 2010). For this reason,this group of students 

needs special training In the last three decades, self-

regulated learning has become an important topic in 

the fields of education and psychology (Azevedo & 

Gasevic, 2019). In particular, self-regulated learning 

refers to  an  active  and  repetitive   process  through  
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A B S T R A C T 
 

Objective:   Learning disabilities can significantly affect academic success and achievement at any age. 

The aim of this study was to compare the effectiveness of the model based on achievement motivation 

and emotion regulation techniques on learning self-regulation in students with learning disabilities. 

Methods:   The present study was an experimental one with a pretest-posttest design with a control group. 

The statistical population of this study included all students enrolled in the Center for Educational 

Learning Disabilities in Ardabil in the academic year of 2019-2020. Forty five people were selected by 

available sampling and were randomly placed in two experimental groups and one control group (15 

people in each group). Data collection tools were self-regulated learning questionnaires. The process of 

implementing the model based on progress motivation lasted for 5 sessions and emotion regulation 

techniques for 10 sessions and each session lasted 90 minutes and the control group did not receive any 

intervention. 

Results: The results were analyzed using Univariate covariance test. The results of analysis of covariance showed 

that after controlling the effects of the pretest, there was a statistically significant difference between the mean 

scores of the three experimental and control groups in the total score of the learning self-regulatory variable (F= 

14.742). 

Conclusion: Practically, due to the effectiveness of the motivational model based on progress and 

emotion regulation techniques, it is recommended as a basic strategy to increase self-regulated learning 

by teachers, psychologists and school counselors for all students, especially students with special learning 

disabilities. 
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which learners purposefully pursue predetermined goals by 

controlling, monitoring, and regulating their cognitive/ 

metacognitive processes and learning behaviors (Winne, 

2019). Klassen (2010) reported that students with learning 

disabilities had lower self-regulation. 

Evidence shows that students with learning disabilities 

have problems rooted in their cognitive and motivational 

factors (Graham & Harris, 1999; Wong, 2000). These 

students tend to have less positive self-concept, lower self-

efficacy, and more negative motivational pattern 

(Tabassam & Grainger, 2002). Therefore, it seems very 

important that interventions focused on building learning 

ability in students with learning disabilities not only teach 

strategies for self-regulation and control of the learning 

process, but also focus on motivating students. In their 

study, Jamil, Jamil & Batool (2019) reported that learning 

disabilities affect students' academic achievement. 

Emotions are complex and short-term responses to 

important situations and have emotional, physiological, 

behavioral, and cognitive aspects (Gross, 2015).  

Sargolzaei, Janabadi and Ali Arab (2017) in a study entitled 

"Effectiveness of metacognitive problem solving methods 

and emotion regulation on emotional processing, 

impulsivity and distraction of students with special 

learning disabilities (math failure)" reported that 

metacognitive problem solving and Emotion regulation are 

effective in reducing negative emotions, impulsivity and 

distraction of students with special learning disabilities 

(math failure). 

 

2. Materials and Methods 

The research method was experimental with a pretest-

posttest design with a control group. The statistical 

population of this study included all students registered 

in the Learning Disabilities Center of Ardabil in the 

academic year of 2019-2020. A total of 45 people were 

selected by available sampling method and by random 

sampling method we formed three groups (15 people in 

each), including experimental group (1), experimental 

group (2) and control group (in the waiting list). Data 

collection tools were self-regulated learning 

questionnaires. The process of implementing the model 

based on progress motivation lasted for 5 sessions and 

emotion regulation techniques for 10 sessions and each 

session lasted 90 minutes and the control group did not 

receive any intervention. 

 

 

3. Results 

The scores of the subjects in the experimental group 

increased in the post-test stage of the learning self-

regulatory variable, but did not change in the control 

group. The results showed that after controlling the 

effects of the pretest, there was a statistically significant 

difference between the mean scores of the experimental 

and control groups in the total score of the learning self-

regulatory variable (F=14.742). In the learning self-

regulatory variable, there was no significant difference 

between progress motivation therapy and emotion 

regulation techniques (P> 0.05), but there was a 

significant difference between progress motivation and 

control group and emotion regulation techniques and 

control group (P< 0.05). In other words, both treatments 

had a significant effect on increasing learning self-

regulation, but the two treatments were not significantly 

different in terms of effectiveness.

 
Table 1. Results of analysis of covariance (ANCOVA) to investigate the significant differences between the 

three experimental and control groups in the learning self-regulatory variable 
 

Sources SS Df MS F Sig Eta 

Pre- test 159.752 1 159.752 6.996 0.14 0.012 

Group 673.257 2 336.628 14.742 0.001 0.42 

Error 936.240 41 22.835    
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4. Discussion and Conclusion 

The purpose of this study was to compare the 

effectiveness of model based on achievement 

motivation and emotion regulation techniques on 

learning self-regulation in students with learning 

disabilities. The results showed that the model based 

on progress motivation is effective on learning self-

regulation. 

Explaining this assumption, it can be stated that in 

motivation training, participants are taught how to 

think, speak, and behave like a person with a high level 

of progress, and then carefully consider how they want 

to plan their lives in the future (McClelland, 1972). 

Progress motivation training has a special emphasis on 

progressive thinking. According to the theory of 

motivation for progress, how a person thinks to some 

extent affects his future work. 

The results showed that emotion regulation techniques 

are effective on learning self-regulation. 

Explaining this hypothesis, it can be said that learning 

disabilities are due to genetic or neurobiological 

factors that change brain function in a way that affects 

one or more cognitive processes related to learning. 

These problems can interfere with the processing of 

learning basic skills such as reading, writing, or math. 

In contrast, teaching emotion regulation techniques is 

a set of behavioral and cognitive strategies that are 

effective in regulating dysfunctional behaviors. 

As the results of Bonferroni test showed, in the 

learning self-regulatory variable, there is no 

significant difference between progress motivation 

therapy and emotion regulation techniques, but there 

is a significant difference between progress motivation 

and control group and emotion regulation techniques 

and control group (P<0.05). In other words, both 

treatments had a significant effect on increasing 

learning self-regulation, but the two treatments were 

not significantly different in terms of effectiveness. 

In explaining this hypothesis, it can be said that the 

model based on progress motivation by teaching 

progress motivation techniques, including identifying 

techniques that can help increase motivation and 

predicting the obstacles they may face, helps students 

to adjust to learning. Teaching methods such as 

delaying reaction, using cognitive reassessment, 

changing attention, and controlling and managing 

emotions increase self-regulated learning in students. 
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 مقاله پژوهشی
 

خودتنظیمی یادگیری های تنظیم هیجان بر مدل مبتنی بر انگیزۀ پیشرفت و تکنیک یاثربخش ۀسیمقا

 های یادگیریآموزان مبتال به ناتوانیدر دانش
 

 3 توکل موسی زادهو        2 محمد نریمانی*،     1 عزت تقدیری
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مقدمه
عصبی است که با -نوعی اختالل رشدی 1های یادگیریناتوانی

های تحصیلی عالئمی چون عدم توانایی فرد در استفاده از مهارت

های خواندن، نوشتن یا ریاضیات و همچنین در انجام خود در زمینه

عملکرد یادگیری بسیار کمتر از حد انتظار از سطح شناختی که از 

و  (2013، 2شناسی آمریکا)انجمن روانشوند رود موفق میها میآن

آموز را تحت تأثیر قرار داده و با به طبع، دیگر مسائل آموزشی دانش

آموزان پیامدهای روانی اجتماعی نامساعد بعدی همراه است. دانش

دارای ناتوانی یادگیری با مشکالت زیادی از جمله مشکالت رفتاری 

)مارینو، )ارتباط با اعضای خانواده، اطرافیان و مردم( روبرو هستند 

در هر . (2018، 3آگیتوس، آلوارز، دل ریوگارما، سندون و همکاران

. آموز دارای اختالل ناتوانی یادگیری وجود داردکالس درس دانش

 ، ای جز ترک تحصیل ندارندچارهراه آموزان هیچ معموالً این دانش
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 ها:کلیدواژه

تنی بر انگیزپ پیشدددرفددت ، مدددل مب

، هددای تدندظدیدن هدیدجددانتدکدندیدد 

می یددادگیری ظی ن ت نی ، خود توا نددا

 یادگیری

 

 چکیده

 

هدف پژوهش . دهد قرار تأثیر تحت توجهیقابل طور به سنی هر در را تحصیلی پیشرفت و موفقیت تواندمی یادگیری اختالالت :هدف

آموزان مبتال به های تنظین هیجان بر خودتنظیمی یادگیری در دانشمدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنی  یاثربخش سهیمقاحاضر بررسی 

 بود. های یادگیری ناتوانی

 ۀشامل کلیجامعۀ آماری این تحقیق  آزمون با گروه کنترل بود.پس -آزمونروش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش  :هاروش

 45از این میان تعداد  بود 99-98وپرورش شهر اردبیل در سال تحصیلی های یادگیری آموزشنام شده در مرکز ناتوانیآموزان ثبتدانش

گروه آزمایشی و گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند  سهو پس از جایگزینی تصادفی در گیری در دسترس انتخاب نمونه صورتبه نفر

مدل مبتنی بر انگیزه اجرا  یندبود. فرآهای خودتنظیمی یادگیری پرسشنامه ،آوری اطالعاتابزار جمع .انتخاب شد نفر( 15)در هر گروه 

ای را دریافت کنترل هیچ مداخله گروه وپرداختند  دقیقه 90جلسه و هر جلسه  10 های تنظین هیجانجلسه و تکنی  5پیشرفت به مدت 

 نکردند.

از کنترل اثرات پیشوتحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بعد یانس ت  متغیره تجزیهکووار از آزموننتایج با استفاده  :هایافته

( F=742/14) یادگیری خودتنظیمیداری بین میانگین نمرات سه گروه آزمایش و کنترل، در نمره کل متغیر اآزمون، تفاوت آماری معن

 وجود دارد.

به عنوان ی  راهبرد  های تنظین هیجانمدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنی  با توجه به اثربخش بودناز لحاظ کاربردی  :گیرینتیجه

آموزان آموزان به ویژه دانششناسان و مشاوران مدارس برای کلیۀ دانشاساسی برای افزایش یادگیری خودتنظیمی توسط معلمان، روان

 گردد.دارای اختالل یادگیری خاص توصیه می

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400پائیز   
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 .گردندو درمان  ودها به موقع تشخیص داده شمگر آنکه مشکالت آن

علیرغن هوش طبیعی در ادامه تحصیل دچار مشکل آموزان دانشاین 

 ایلاز تولد و او قبلهای یادگیری، ریشه در دوران ناتوانی هستند.

، 1گیلیانی و جاکوماتز) داردادامه  سالیبزرگکودکی دارد و تا 

های آموزان اکثراً با روشبنابراین، این گروه از دانش؛ (2017

توانند به اهداف آموزشی نائل گردند وپرورش معمولی نمیآموزش

و نهایت از تحصیل تنفر پیدا کرده و ممکن است ترک تحصیل کنند 

آموزان . به همین دلیل، این دسته از دانش(2010، 2)گرانت و گرانت

 های ویژه هستند.یازمند آموزشن

 هایزمینه در مهن موضوعی به 3خودتنظیمی یادگیری عالوه بر این

. (1399 سوری، ) است شده تبدیل شناسیروان و و پرورش آموزش

 تکراری و فعال فرآیندی به خودتنظیمی یادگیری خاص، طور به

 تنظین و نظارت کنترل، با فراگیران آن طریق از که دارد اشاره

 اهداف خود، یادگیری رفتارهای و فراشناختی /شناختی فرآیندهای

 .(2019 ،4وین) کنندمی دنبال هدفمند طور به را شده تعیین پیش از

 آموزش اصلی اهداف از یکی اند،داده گزارش محققان که طورهمان

 باشد آموزاندانش یادگیری خودتنظیمی هایمهارت پرورش باید

دارای  آموزاندانش .(2011، 6دلینگر و کاستا گرین، ؛2018، 5گرین)

 تأثیرات و هاشناخت رفتارها، مؤثری طور به توانندمی یخودتنظیم

 شخصی اهداف به دستیابی در بنابراین، کنند؛ کنترل و فعال را خود

 ندارند خود تنظین در کافی مهارت که هستند کسانی از ترموفق

 زندگی عصری در ما وسیع، معنای به .(2018 ،7چن و چن یانگ،)

. شودمی برخوردار بیشتری اهمیت از العمرمادام یادگیری که کنینمی

 تنظین هایمهارت به رسمی تحصیالت هایزمینه از فراتر یادگیری

 توجه قابل. (2006، 8استیفنس) دارد احتیاج بیشتری حد تا خودکار

 مؤثر رویکرد ی  عنوان به تواندمی یادگیری خودتنظیمی که است

 تحصیلی هایرشته در هاآن عملکرد بهبود برای آموزاندانش برای

، گرین) است آموزش قابل یادگیری خودتنظیمی هایمهارت و باشد

  10کالسن .(8201 ،9همکاران و گیتس برناکی، ،اوربان ،پالملی

ناتوانی  آموزان دارایخود گزارش دادند دانش در مطالعات (2010)

 برخوردارند.تری یادگیری از خودتنظیمی پایین

 دچار یادگیری ناتوانی دارای آموزاندانشدهد شواهد نشان می

 دارد هاآن انگیزشی و شناختی عوامل در ریشه که هستند مشکالتی

 تمایل انآموزاین دانش. (2000 ،12وونگ ،1999 ،11هریس و گراهام)

 الگوی تر،پایین خودکارآمدی کمتر، مثبت خودپنداره از که دارند

  .(2002 ،13گرینگر و تاباسام) باشند برخوردار بیشتری منفی انگیزشی

 

توانایی  ایجاد بر متمرکز مداخالت رسد،می نظر به مهن بسیار رواین از

 تنها نه یادگیری، ناتوانی دارای آموزاندانش در یادگیری

 آموزش را یادگیری روند کنترل و خودتنظیمی برای راهکارهایی

 چنین مسلماً،. کنند تمرکز نیز آموزاندانش انگیزه بر بلکه دهند،

 مورد در آموزاندانش مثبت باورهای پرورش هدف با باید مداخالتی

 به باید همچنین هاآن. باشد یادگیری فرآیند مدیریت در هاآن توانایی

 ذاتی انگیزه که کالس در هیجانی مثبت محیط ی  منظور ایجاد

رو آموزش انگیزه ، ازاینکند توجه داشته باشندمی ایجاد را یادگیری

آموزان دارای تواند در دانشپیشرفت یکی از مداخالتی است که می

 انگیزش موضوع که مطالعه چندینانگیزه کند.  جادیاناتوانی یادگیری 

 بر تفکر هایاثربخشی مهارت مانند کنند،می بررسی را 14پیشرفت

 ،(2010 ،15الیور و باقدانو لیزاراگا،) دبیرستان آموزاندانش موفقیت

 ،16هیاون و سیاروچی لیسون،) تحصیلی عملکرد و شناختی توانایی

 ؛2010 ،17فرولیچ و شلدون شولر،) عملکرد و هدف تعیین و (2008

 و رفتار شناخت، اهمیت از تحقیقات این. (2008 ،18کوپر و شلدون

 پشتیبانی پیشرفت انگیزش در اساسی هایمؤلفه عنوان به هدف تعیین

خود گزارش  در پژوهش (2019) 19و باتول جمیل، جمیل .کنندمی

آموزان تأثیر دادند که ناتوانی یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که  (2014) 20توولی گذارد.می

آموزان مداخله انگیزش خواندن در قدرت انگیزه خواندن دانش

برین و -م نتایج مطالعات  ی اثربخش است.دارای ناتوانی یادگیر

 که آموزانیدانش با مقایسه در که دهدمی نشان (2020) 21ساواج

 که آموزانیدانش اند،کرده دریافت شناختی خواندنی فقط مداخله

 در اندکرده دریافت را ترکیبی انگیزشی و شناختی مداخله خواندن

 نشان بیشتری دستاوردهای شناختیواج آگاهی و مطلب درک

 اند.داده
 

 

1. Giuliani& Jacquemettaz  

2. Grant & Grant 

3. Self-regulatory learning 

4. Winne 

5. Greene 
6. Greene, Costa & Dellinger 

7. Yang, Chen & Chen 

8. Steffens 
9. Greene, Plumley, Urban, Bernacki, Gates& et al 

10. Klassen 

11. Graham& Harris 
12. Wong 

13. Tabassam & Grainger 

14. Achievement Motivation 
15. Lizarraga, Baquedano& Oliver 

16. Leeson, Ciarrochi & Heaven 

17. Schuler,Sheldon & Frohlich 
18. Sheldon& Cooper 

19. Jamil, Jamil& Batool 

20. Tovli 

21. McBreen & Savage 
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 و هستند مهن هایموقعیت به مدتکوتاه و پیچیده پاسخی هیجانات

 ،1گروس) دارند شناختی و رفتاری فیزیولوژیکی، ،عاطفی هایجنبه

منفی و نحوه  هایهیجانتنظین هیجان به معنای کاهش و مهار  (.2015

است و به عنوان ی  فاکتور مهن در جهت  هاآناستفاده مثبت از 

است که به معنای آگاهی، فهن، پذیرش  الزمعملکرد سازگارانه 

 هایهدف، توانایی مهار در رفتارهای تکانشی، رفتار مطابق با هاهیجان

و توانایی  شودمیمنفی تجربه  هایهیجانکه  هاییموقعیتشخصی در 

هیجانی منعطف و متناسب با موقعیت است  تفاده از راهبردهایاس

سپنتا، تحقیق  نتایج. (2017، 2اربتزودیس، رم، ندلکوویج و موادینگ)

 برنامۀ که داد نشان (2019عابدی، یارمحمدیان، قمرانی و فرامرزی )

 مبتال آموزاندانش هیجان تنظین در مهمی تأثیر مثبت هیجان آموزش

در  (1396) جناابادی و علی عرب ،سرگلزایی. دارد نارساخوانی به

 لهأمسآموزش فراشناختی حل  هایشیوه اثربخشی»پژوهشی با عنوان 

 پرتیحواسو تنظین هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و 

 «(ریاضیدر  نارسایی) خاصیادگیری  اختاللبه  بتالم آموزاندانش

در  هیجان تنظینو  مسألهآموزش فراشناختی حل گزارش دادند که 

با  آموزاندانش پرتیحواسو  نشوری، تکامنفی هیجانات کاهش

خسروتاش،  .است مؤثر (نارسایی در ریاضی)یادگیری خاص  اختالل

، در پژوهش خود به مقایسه (1396الحسینی و هاشمیان )ابوالمعالی 

هیجانی -اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی

آموزان با اختالل ریاضی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش

پرداختند. نتیجه پژوهش ایشان نشان داد که آموزش مهارت 

 تأثیر مثبت دارد.هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم  -اجتماعی

و انگیزش پیشرفت  هیجان تنظین مشکالت نقش به توجه با

آموزان دارای اختالل ناتوانی یادگیری در خودتنظیمی دانش

مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و  آموزش رسدمی نظر به یادگیری،

 کم  درمان از زمینه این بهبود به تواندهای تنظین هیجان میتکنی 

مدل  یاثربخش مطالعه این است که بین سؤال اصلی رواز این. کند

های تنظین هیجان بر خودتنظیمی مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنی 

های یادگیری چه تفاوتی آموزان مبتال به ناتوانییادگیری در دانش

 وجود دارد؟

 

  پژوهش روش

پس آزمون با -روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون

 بود.گروه کنترل 

آماری این پژوهش  ۀجامع: گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

های یادگیری نام شده در مرکز ناتوانیآموزان ثبتدانش ۀشامل کلیه

 45تعداد  .بود 99-98وپرورش شهر اردبیل در سال تحصیلی آموزش

و به روش گمارش انتخاب  در دسترسگیری نمونه با روش نفر

(، 1) شیآزمانمونه، شامل گروه  15امل تصادفی سه گروه هر کدام ش

 در لیست انتظار( تشکیل دادین.کنترل )( و گروه 2) شیآزماگروه 

بعد از هماهنگی و کسب مجوز از دانشگاه، برای تعیین حجن نمونه از 

صورت تصادفی در دو گروه  نفر انتخاب و به 45 در دسترسروش 

گیری جهت نمونهپس از آزمایشی و ی  گروه کنترل گمارده شدند. 

های تمام اعضای نمونه )نتایج تأیید تشخیص داده شده، پرونده

های تشخیصی، آزمون هوشی، گزارشات معلمان و غیره( مورد آزمون

بررسی قرار گرفت و در کنار آن تمام اعضای نمونه تحت مصاحبه 

های های راهنمای تشخیصی و آماری اختاللبالینی بر اساس مالک

جلسات درمانی  .های یادگیری قرار گرفتندناتوانیروانی برای 

ی بود و تنظین اقهیدق 90جلسه  5 آموزش مبتنی بر انگیزش پیشرفت

از  پس ای یکبار انجام شد.ههفتی بود که اقهیدق 90جلسه  10هیجان 

های تحت درمان و گروه کنترل در تمام شدن دوره درمان گروه

ی هادادهبی قرار گرفتند و سپس مورد ارزیا مجدداً آزمونپس مرحله

الزم به ذکر است از  وتحلیل قرار گرفت.به دست آمده مورد تجزیه 

 کتبی برای شرکت در پژوهش دریافت شد. نامهتیرضا هایآزمودن

از آزمون  و SPSS-25 افزارنرمها از داده وتحلیلتجزیهمنظور  به

گردآوری اطالعات ابزار  .شد س ت  متغیره استفادهنتحلیل کوواریا

 در این پژوهش شامل پرسشنامه زیر بوده است:

مصاحبه بالینی ساختاریافته: به منظور بررسی اعتبار و تأیید تشخیص 

چنین آموز با ناتوانی یادگیری و هنثبت شده در پرونده هدر دانش

تأییدد عددم ابدتال بده نداتوانی یدادگیری در گدروه مقایسده عدادی 

های منددرج در لینی ساختاریافته بدر اسداس مالکمصداحبه بدا

های روانی برای ویراسدت پدنجن راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

آموزان اجرا گردید های یادگیری خاص بدرای همده دانشاختالل

. الزم بده ذکدر اسدت که برای (2013پزشکی آمریکا، )انجمن روان

آموز موجود در پرونده دانشهای تکمیل این روند از تمامی گزارش

های معلمان دروس های هوشی و تشخیصی و گزارشاز جمله آزمون

 .مختلف نیز بهره گرفته شد
 

 

1. Gross 
2. Arabatzoudis, Rehm, Nedeljkovic & Moulding 
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گیری به منظور اندازه پرسشنامۀ خودتنظیمی در یادگیری:

ها از پرسشنامه خودتنظیمی میزان خودتنظیمی یادگیری آزمودنی

(SRQ که توسط )،تهیه  (1995) 1الروش و وزیاو بوئیزورت، بوفارد

ه است که به یگو 19شده است استفاده گردید. این پرسشنامه دارای 

بندی شده است. از این سه مقوله شناخت، فراشناخت و انگیزش تقسین

ریزی زمان برای برنامه)گویه به بعد فراشناخت به عنوان مثال  7تعداد 

گویه به بعد شناخت به عنوان مثال  9، (کننمطالعه، وقت صرف می

ده کنن بین مطالب ارائه شوقتی در حال مطالعه کردن هستن سعی می)

گویه به بعد  3و  (در کالس درس و مطالب کتاب ارتباط برقرار کنن

دانن فهمن، نمیزمانی که ی  مطلب را نمی)انگیزش به عنوان مثال 

چگونه خودم را از آن مخمصه نجات بدهن( اختصاص دارد، برای هر 

گویه پنج گزینه در نظر گرفته شده است که بر اساس مقیاس لیکرت 

)کامال با من تطابق دارد(  5وان با من تطابق ندارد( تا )به هیچ عن 1از 

ها ها با توجه به موضوع یکی از گزینهقرار داده شده است، آزمودنی

 1995، الروش و وزیاو بوئیزورت، ،را انتخاب خواهند نمود )بوفارد

از  (1384جوکار )(. این پرسشنامه توسط 1384به نقل از جوکار، 

فرانسه به فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن در جامعه ایران به دست 

 آمده است. 

 

 . ساختار جلسات آموزشی مبتنی بر انگیزش پیشرفت1جدول 
 

 محتوای کلی جلسات جلسات

 اول

 برای برنامه این اینکه ها بهبرنامه آموزشی و توجیه آنآزمون و آگاه شدن از اهداف آموزش، تعریف فرایند کنندگان، انجام پیشآشنایی با شرکت

 هایتوصیف ویژگی پیشرفت، انگیزه توصیف. بود خواهد مؤثر برنامه که داده خواهد شد ها اطمینانبه آن و است هاپیشرفت آن انگیزه قدرت افزایش

 ها بستگی داردها به تالش شخصی آناد این باور که موفقیت تحصیلی آنایج تحصیل. در موفقیت با پیشرفت انگیزه رابطه قوی، پیشرفت انگیزه با افراد

 دوم
چگونگی موفق شدن در امر تحصیل، آموزش روش امتیازدهی  در ارتباط با انگیزه پیشرفت، پردازی ، آموزش ایدهآموزانگویی به سؤاالت دانشپاسخ

 و دادن امتیاز به هر ایده مرتبط با انگیزش.

 سوم
شود، کم  به می آغاز« پیشرفت تفکر» تمرین با آموزان و اخذ نظرات ایشان در خصوص جلسه قبلی، آموزشبه سؤاالت دانشگویی پاسخ

 .کنند پیشرفت اشباع به مربوط تفکر با را هاآن دارند سعی اکنون و بنویسند را هاداستان از جدید ایمجموعه آموزان کهدانش

 چهارم

 گذاری شخصیهدف و اهداف مبحث به آموزش بعدی قسمت آموزان و اخذ نظرات ایشان در خصوص جلسه قبلی،گویی به سؤاالت دانشپاسخ

 بین و تعارضات خود شخصی اهداف مورد در تا کنندمی کم  آموزاندانش به درمانگر( مهن موفقیت هایجنبه از یکی هدف تعیین)دارد  اختصاص

 تحصیل و درس صحبت کنند به مربوط اهداف و خانواده بین تعارضات مانند اهداف،

 پنجم

 آموزاندارد. دانش طرح اختصاص شخصی برای هدف ی  رشد به برنامه قسمت آخرینآموزان، بررسی نکات جلسه قبل و پاسخ به سؤاالت دانش

 که هاییشناسایی تکنی  انگیزه پیشرفت،های کنند، آموزش تکنی می بحث انگیزه پیشرفت بیشتر به دستیابی برای خود فردی اهداف مورد در

کنند.  بینیپیش شوندمی روبرو آن با احتماالً  که را موانعی از کنند برخیمی کم  آموزاندانش به درمانگر انگیزه کم  کند و افزایش به توانندمی

 آزمونآموزان بابت شرکت در جلسات آموزشی، برگزاری پستشکر از دانش
 

 (2۰۰9، 2گرویز)برادبری و محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان  .2 جدول

 
 

1. Bouffard, Boisvert, vezeau & Larouche 

2. Bradberry & Greaves 

 
عزت تقدیری و همکاران. )14۰۰(. مقایسۀ اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزۀ پیشرفت و تکنیکهای تنظیم هیجان.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 2۰-32.

 شرح جلسه جلسه

ها و ها و قوانین مربوط به حضور به موقع در کالسهایی درباره ماهیت آمدوزش و نحدوه برگزاری جلسهها، ارائه توضیحمعارفه و آشنایی با آزمودنی اول

 .ها با مفهوم هیجان و تنظین هیجانهای آموزشی و آشنایی آزمودنیانجام تکالیف در خارج از جلسه

 .ت )مثل شادی( در خود و دیگرانهای مثبشناسایی هیجان دوم

 .های منفی )خشن، انددوه، تنفدر، تدرس و اضدطراب، حدسادت( در خود و دیگرانشناسایی هیجان سوم

 .های مثبت و منفی در روابط بین فردیکاربرد هیجان چهارم

 .های منفی در روابط بین فردیکاربرد هیجان پنجم

 .تأخیر انداختن واکدنش، اسدتفاده از ارزیدابی مجددد شناختی، تغییر جهت توجههایی مانند به آموزش شیوه ششم

ود، آموزش مقابله با خشن طریق بازی حافظه کنتدرل خدود، بدازی دومیندوی کنترل خود، بازی کنتدرل خدود، معرفدی خود گویی یدا صدحبت بدا خد هفتم

 بدازی کنتدرل خدود عروسکی.

 .مثل تنفس عمیق و شمارشهای آرامش روش هشتم

 .های دیگران از طریق گوش دادن فعال، قدم برداشتن به سوی طدرف مقابل، استفاده از طنز و شوخیتنظین هیجان نهم

 آزمونبندی جلسات آموزشی و اجرای پسجمع دهم

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400پائیز      
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 نتایج

گروه آزمایش و سه در آموز دارای اختالل یادگیری دانش 45تعداد 

میانگین نفر در این مطالعه شرکت داشتند.  15کنترل هر کدام به تعداد 

های تنظین گروه تکنی ، گروه انگیزه پیشرفتو انحراف معیار سنی 

و  66/11±/899، 46/11±990/0و گروه کنترل به ترتیب  هیجان

 باشد. می 910/0±60/11
 

و گروه کنترل  تنظین هیجانهای گروه تکنی ، گروه انگیزه پیشرفت

نفر  3، نارساخواندرصد(  60نفر ) 9از لحاظ نوع اختالل یادگیری 

 هستند. حساب نارسا در درصد( 20نفر ) 3و  نارسانویسدرصد(  20)

و گروه کنترل  های تنظین هیجانتکنی ، انگیزه پیشرفتهای گروه

 33/53نفر ) 8درصد( خوب،  33/33نفر ) 5 از لحاظ وضعیت اقتصادی

 درصد( ضعیف هستند. 3/13نفر ) 2درصد( متوسط و 
 

 

 خودتنظیمی یادگیری آزمون سه گروه آزمودنی در متغیرآزمون و پس. میانگین و انحراف معیار نمرات پیش3جدول
 

 

 

شددود میانگین و انحراف معیار مشدداهده می 3طور که در جدول همان

خودتنظیمی  های سددده گروه آزمایش و کنترل را در متغیرآزمودنی

شدددود نمرات طور که مالحظه میدهد. همانرا نشدددان می یادگیری

خودتنظیمی آزمون متغیر های گروه آزمایش در مرحله پسآزمودنی

 اند.یابد، اما در گروه کنترل تغییر چندانی نکردهافزایش می یادگیری

قبددل از اسدددتفدداده از آزمون تحلیددل کوواریددانس تدد  متغیری، 

مال بودن  های آنفرضپیش هت نر فت. ج مورد بررسدددی قرار گر

اسدددمیرنف اسدددتفاده گردید.  -ها از آزمون کولموگروفتوزیع داده

شان می سته در نتایج این آزمون ن دهد که توزیع نمرات متغیرهای واب

هددا از توزیع نرمددال آزمون نرمددال اسددددت و دادهپس -آزمونپیش

ها از ریانس(. برای بررسدددی همگنی وا<05/0pبرخوردار هسدددتند )

های مورد مطالعه از گروه دادنتایج نشان آزمون لوین استفاده شد که 

یانس ندوار یب های همگنی برخوردار به ضدددرا جه  با تو . همچنین 

ی خطی آزمون متغیرها، مفروضددهآزمون و پسهمبسددتگی بین پیش

یا کمکی )نمرات پیش های همپراش  آزمون( بودن روابط بین متغیر

شد و نیز  ستگی محقق  از آنجا که متغیرهای همپراش با یکدیگر همب

 نداشتند؛ بنابراین، مفروضه هن خطی چندگانه اجتناب شد. 7/0باالی 

 

 خودتنظیمی یادگیری . نتایج تحلیل کوواریانس )آنکوا( برای بررسی تفاوت معنادار بین سه گروه آزمایش و کنترل در متغیر4جدول 
 

 

دهد که بعد از کنترل نشددان می 4نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 

 داری بین میانگین نمرات دو آزمون، تفاوت آماری معنااثرات پیش

 

کل متغیر  مایش و کنترل، در نمره   یادگیری خودتنظیمیگروه آز

(742/14=F.وجود داشت ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

عزت تقدیری و همکاران. )14۰۰(. مقایسۀ اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزۀ پیشرفت و تکنیکهای تنظیم هیجان.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 2۰-32.

 متغیر
 گروه کنترل های تنظیم هیجانگروه تکنیک گروه انگیزه پیشرفت

M±SD M±SD M±SD 

 خودتنظیمی یادگیری
 46/70±44/18 00/70±09/15 33/67±50/14 آزمونپیش

 73/70±56/18 86/75±42/15 20/77±84/13 آزمونپس

 SS DF MS F Sig Eta منبع تغییرات

 012/0 14/0 996/6 752/159 1 752/159 آزمونپیش

 42/0 001/0 742/14 628/336 2 257/673 گروه

    835/22 41 240/936 خطا

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400پائیز   
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 های آزمایش و کنترلدر گروه خودتنظیمی یادگیریآزمون . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه میانگین پس۵جدول 
 

 

 

خودتنظیمی گردد در متغیر مشاهده می 5طور که در جدول همان

 های تنظین هیجانتکنی و  انگیزه پیشرفتبین درمان  یادگیری

و  انگیزه پیشرفتاما بین  (P>05/0) تفاوت معناداری وجود ندارد

و گروه کنترل تفاوت  های تنظین هیجانتکنی گروه کنترل و 

عبارتی هر دو درمان در افزایش  (. بهP<05/0معناداری وجود دارد )

درمان از نظر  اند، اما این دوتأثیر معنادار داشته خودتنظیمی یادگیری

 اند.تفاوت معناداری با هن نداشتهاثربخشی 

 

 گیریبحث و نتیجه

 سنی هر در را تحصیلی پیشرفت و موفقیت تواندمی یادگیری اختالالت

حاضر  هدف اصلی پژوهش. دهد قرار تأثیر تحت توجهیقابل طور به

های تنظین مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنی  یاثربخش سهیمقا

های آموزان مبتال به ناتوانیهیجان بر خودتنظیمی یادگیری در دانش

 بود. یادگیری

نتایج تحلیل کوواریانس ت  متغیری نشان داد که مدل مبتنی بر انگیزه 

 هایست. این نتایج با یافتهی یادگیری اثربخش امیخودتنظپیشرفت بر 

 (  که  در  پژوهش   خود به این نتیجه رسید  که   مداخله 2014توولی )

آموزان دارای ناتوانی انگیزش خواندن در قدرت انگیزه خواندن دانش

که در  (1396همکاران ) سعادتی شامیر ویادگیری اثربخش است و 

 با آنهای مؤلفه خرده و هوشی باورهای بینمطالعه خود گزارش دادند 

 با پیشرفت انگیزش بین همچنین و آموزاندانش خودتنظیمی یادگیری

 شد مشاهده دارمعنا و مثبت همبستگی خودتنظیمی یادگیری

 دهدمی نشان (2020برین و همکاران )-همچنین نتایج مطالعات م 

 شناختی خواندنی فقط مداخله که آموزانیدانش با مقایسه در که

 و شناختی مداخله خواندن که آموزانیدانش اند،کرده دریافت

 آگاهی و مطلب درک در اندکرده دریافت را ترکیبی انگیزشی

 اند.داده نشان بیشتری دستاوردهای شناختیواج

 انگیزش آموزش توان اظهار داشت که دردر تبیین این فرض می

 مانند چگونه که شودآموزش داده می کنندگانشرکت به پیشرفت،

 و کنند صحبت کنند، فکر است، باالیی سطح پیشرفت دارای که فردی

 زندگی خواهندمی آینده در که کنند بررسی دقت به سپس و کنند رفتار

 انگیزه آموزش (.1972 کللند، م ) کنند ریزیبرنامه را چگونه خود

 انگیزه نظریه طبق .دارد پیشرفت تفکر بر ایویژه تأکید پیشرفت

 تأثیر وی آینده کارهای بر حدی تا فرد تفکر چگونگی پیشرفت،

 ظاهر فرد تفکر در که هاییانگیزه و انتظارات این، بر عالوه. گذاردمی

به عبارت دیگر این  .گذاردمی تأثیر وی آینده اقدامات بر نیز شودمی

 خودآموزی خود، بر نظارت هدف، آموزش به علت تأکید آن بر تعیین

خود که از جنبه یادگیری خودتنظیمی است باعث افزایش  تقویت و

 یادگیری محیط کنترل و درک آموزان دردانش یادگیری خودتنظیمی

 گردد.می

های تنظین که تکنی نتایج تحلیل کوواریانس ت  متغیری نشان داد 

 هایاثربخش است. این نتایج با یافته بر خودتنظیمی یادگیری هیجان

خسروتاش، ابوالمعالی الحسینی  (،1396)عرب و  جناآبادی ،سرگلزایی

برنامه  مبنی بر اینکه (1392حیدری ) اشکانی و و( 1396)و هاشمیان، 

اسنادی  هایسب و  شناختیرواندرمانی تنظدین هیجدانی بدر بهزیستی 

به این  .دارد تأثیرمبتال به ناتوانی یادگیری مقطع دبسدتان  آموزاندانش

 گیریشکلو  شناختیروانبهبود بهزیستی  منجر بهصورت که این برنامه 

مبتال به  آموزاندانشدار و کلی در اسنادی دروندی، پای هایسب 

همخوان است. شودمیناتوانی یادگیری مقطع دبستان 

  

 عزت تقدیری و همکاران. )14۰۰(. مقایسۀ اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزۀ پیشرفت و تکنیکهای تنظیم هیجان.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 2۰-32.

 مقدار احتمال خطای معیار (I-J) هاتفاوت میانگین (J) گروه (Iگروه ) متغیر وابسته

 درگیری تحصیلی

 انگیزه پیشرفت
 097/0 749/1 874/3 های تنظین هیجانتکنی 

 001/0 751/1 452/9 کنترل

 های تنظین هیجانتکنی 
 097/0 749/1 -874/3 انگیزه پیشرفت

 08/0 745/1 578/5* کنترل

 کنترل
 001/0 751/1 -452/9* انگیزه پیشرفت

 08/0 745/1 -578/5* های تنظین هیجانتکنی 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400پائیز      
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 عوامل دلیل به یادگیری توان گفت اختالالتدر تبیین این فرض می

 تغییر روشی به را مغز عملکرد که است نوروبیولوژیکی یا و ژنتیکی

 تأثیر یادگیری به مربوط شناختی فرآیند چند یا ی  بر که دهدمی

 هایمهارت پردازش یادگیری در تواندمی مشکالت این. گذاردمی

کند. در مقابل  ایجاد تداخل ریاضی یا و نوشتن خواندن، مانند اساسی

ای از راهبردهای رفتاری های تنظین هیجان مجموعهآموزش تکنی 

شناختی است که برای تنظین رفتارهای ناکارآمد اثربخش است. این و 

کند که هیجانات و عواطف خود آموزان کم  میها به دانشمهارت

را بهتر بشناسند و با شناخت بیشتر قادر خواهند بود یادگیری و 

که  خودتنظیمی یادگیری های تحصیلی خود را تنظین کنند وبرنامه

 برای هاآن از آموزاندانش که است شناختیفرا هایاستراتژی شامل

 استفاده خود شناخت مجدد دهیسازمان و نظارت ریزی،برنامه

 کند.کنند افزایش پیدا میمی

در متغیر دهد طور که نتایج آزمون بونفرونی نشان میهمان

های تنظین تکنی و  انگیزه پیشرفتخودتنظیمی یادگیری بین درمان 

و گروه  انگیزپ پیشرفتتفاوت معناداری وجود ندارد، اما بین  هیجان

و گروه کنترل تفاوت معناداری  های تنظین هیجانتکنی کنترل و 

(. به عبارتی هر دو درمان در افزایش P<05/0وجود دارد )

درمان از نظر  اند، اما این دوخودتنظیمی یادگیری تأثیر معنادار داشته

 اند.با هن نداشته اثربخشی تفاوت معناداری

توان گفت مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت با در تبیین این فرض می

 هاییاز جمله شناسایی تکنی  های انگیزه پیشرفت،آموزش تکنی 

 بینی موانعی کهپیش انگیزه کم  کند و افزایش به توانندمی که

 آموزان را جهت تنظین یادگیریدانش شوندمی روبرو آن با احتماالً

هایی مانند آموزش شیوهکند از سوی دیگر تنظین هیجان با کم  می

به تأخیر انداختن واکدنش، اسدتفاده از ارزیدابی مجددد شناختی، تغییر 

جهت توجه و کنترل و مدیریت هیجانات یادگیری خودتنظیمی را در 

 دهد.آموزان افزایش میدانش

اختالل یادگیری آموزان دارای محدود بودن پژوهش حاضر به دانش

آموزان در دیگر مناطق دانش شهر اردبیل که تعمین نتایج به سایر

به  نداشتن مرحله پیگیریکند و جغرافیایی را با محدودیت مواجه می

شود پیشنهاد می. هامنظور تداوم و آگاهی یافتن از اثربخشی درمان

ن مطالعات مشابه این پژوهش در مناطق جغرافیای دیگر بر روی همی

گردد.  های آن با نتایج مطالعه حاضر مقایسهو یافته گروه نمونه اجرا

مدل مبتنی  تأثیرگذاریبرای  مدتطوالنی همچنین جلسات پیگیری

 گردد.اجرا  های تنظین هیجانبر انگیزه پیشرفت و تکنی 

مدل مبتنی بر انگیزه  با توجه به اثربخش بودناز لحاظ کاربردی 

به عنوان ی  راهبرد اساسی برای  ظین هیجانهای تنپیشرفت و تکنی 

شناسان و مشاوران افزایش یادگیری خودتنظیمی توسط معلمان، روان

آموزان دارای اختالل آموزان به ویژه دانشمدارس برای کلیه دانش

 گردد.یادگیری خاص توصیه می

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شرکت .است شده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشتند اجازه کنندگان

 .بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند
 
 
 

 
 

 

 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کم  گونه هیچ تحقیق این

 نکرده است. دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 اند.حاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسندگان اظهار بنابر

از  یریخانن عزت تقد یتخصص یمقاله مستخرج از رساله دکتر نیا

 باشدیم لیواحد اردب یدانشگاه آزاد اسالم

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

عزت تقدیری و همکاران. )14۰۰(. مقایسۀ اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزۀ پیشرفت و تکنیکهای تنظیم هیجان.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 2۰-32.

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400پائیز   
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 منابع

آموزش تنظین هیجانی بر  تأثیر (.1392اشکانی، ف.، و حیدری، ح. )

 آموزاندانشاسنادی  هایسب و  شناختیروانبهزیستی 

های مجله ناتوانی. مبتال به ناتوانی یادگیری مقطع دبستان
 .6-22(، 1)4، یادگیری

(. 1396خ.، و هاشمیان، ک. )خسروتاش، پ.، ابوالمعالی الحسینی، 

مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش 

هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در -اجتماعی

شناسی افراد روانآموزان با اختالل ریاضی. دانش
 .113-79(، 27) 7 استثنایی،

گرایی و خودتنظیمی در (. بررسی رابطه هدف1384جوکار، ب. )

تحصیلی دانشگاه شیراز.  های مختلفتهدانشجویان رش

-71(، 4) 22، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

56. 

 (.1397) س. یفرامرز و ،.ا ی، قمران.ا انیارمحمدی، .ا ی، عابد.سپنتا م

 نیبر تنظ کسونیمثبت فردر جاناتیبرنامه آموزش ه ریتأث

فصلنامه . یدانش آموزان مبتال به نارساخوان جاناتیه
 94-109(، 4) 5 ،سالمت روان کودک

(. اثربخشی 1397عرب، ع. ) و ،.، جناآبادی، ح.سرگلزایی، م

های آموزش فراشناختی حل مسأله و تنظین هیجان بر شیوه

آموزان پرتی دانشپردازش هیجانی، تکانشوری و حواس

مبتال به اختالل یادگیری خاص )نارسایی در 

 .42-67(، 4)7 ،یادگیری هایمجله ناتوانی (.ریاضی

رابطه باورهای (. 1396) سعادتی شامیر، ا.، و صانعی حمزانلویی، ر.

هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی در 

نشریه طب .  %40آموزان دارای والدین جانباز باالی دانش
 .206-210(، 4)9، جانباز

راهبردهای مقایسه خودکارآمدی هیجانی، (. 1399سوری، ا. )

نظیمی و باورهای انگیزشی در یادگیری خودت

، مجله روانشناسی مدرسه. آموزان ممتاز و غیرممتازدانش

9(3 ،)101-119. 
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