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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

pecific learning disabilities are one of 

the most important causes of students' 

poor academic performance, which 

includes persistent academic and 

cognitive problems that persist despite 

the   help   of    others     and    various  

 

 
interventions (American Psychiatric Association, 

2013). In the face of difficult situations related to 

learning disabilities as well as the common challenges 

of educational environments, it is necessary to have 

academic vitality. Given that academic vitality is 

affected by the emotional contexts and emotional 

expression of individuals (Martin, 2013), teaching 

emotion regulation skills are mattered a lot. 
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A B S T R A C T 
 
Objective: The aim of this study was to compare the effectiveness of emotion-oriented cognitive-

behavioral skills training and test techniques on academic vitality students with learning disabilities in 

primary schools.  
 

Methods:  Quasi-experimental research method was used with pretest-posttest design with control group; 

the statistical population included all fourth to sixth grade students with learning disabilities in Rasht in 

the academic year of 1997-1998. Forty five students who were identified with special learning disabilities 

and low academic vitality were randomly assigned to three groups through random sampling (15 people 

in each); 2 experimental groups: teaching emotion-oriented cognitive-behavioral skills and test techniques 

and a control group. The experimental groups underwent 12 sessions of 45 minutes while the control 

group did not receive any intervention during this period. The instruments used in this study included the 

Academic Vitality Questionnaire and the Wexler Children's Scale 4.  
 

Results: The results showed a positive effect of emotion-oriented cognitive-behavioral skills and test techniques 

on increasing students' academic vitality at a significant level of p <0.05. Also, the results of independent group t-

test showed that there was no significant difference between the mean scores of the experimental groups at the 

significant level of p <0.05. 
 

Conclusion:  It seems that teaching exciting cognitive-behavioral skills and test techniques can improve 

the academic vitality of students with special learning disabilities. 
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These skills enable people to control their emotions in the 

face of adversity and environmental challenges. ECBT 

(Emotional-Cognitive Emotion-Behavior Regulation) with 

emphasis on emotional awareness, understanding and 

emotional regulation along with cognitive and behavioral 

techniques influences the symptoms of severe negative 

emotions (Spencer et al., 2011). Another effective way to 

increase academic vitality is to teach exam skills because 

exams are a potential source of academic challenges 

(Halahan, Lloyd, Kaufman, Weiss, & Martinez, 2013). 

These skills enable people to deal with exam situations in 

a good way, to know how to prepare for it and what to do 

during and after the exam (Dudin, Abdul Fateh & Al-

Shamrani, 2014). The aim of this study was to compare the 

effectiveness of emotion-oriented cognitive-behavioral 

skills training and test techniques on students' academic 

vitality with special learning disabilities. 

 

2. Materials and Methods 

The present study was an experimental study with a 

pretest-posttest design with a control group. The 

statistical population of the study included all fourth to 

sixth grade students with special learning disabilities in 

Rasht in the academic year 2018-2019. Among the 

education areas of the city, district 2 was selected as a 

random sample. Then, through random sampling, 45 

students who were diagnosed with special learning 

disabilities according to DSM-5 criteria and had low 

academic vitality were selected and randomly divided 

into three groups of 15: two experimental groups and a 

control group. The experimental groups underwent 12 

sessions of 45 minutes. The instruments used were: a 

researcher-made questionnaire to collect demographic 

information Academic, Vitality Questionnaire prepared 

by Dehghanizadeh and Hossein Chari (2012) and the 

fourth edition of the Wechsler Children's Intelligence 

Scale. The emotion-oriented cognitive trainings used in 

this study were adapted from the ECBT protocol of 

Savage, Kendall, Kamer and Rubin (2006), and the 

Test Skills Protocol, adapted from the four-step method 

proposed by Dodin (2009); Pre, during- and post-test 

skills as well as time management skills were 

developed. 

 

3. Results 

Multivariate analysis of covariance was used to analyze 

the data. First, the assumptions of this statistical test 

(normality of data and homogeneity of regression slope) 

were examined and there was no problem. The results 

showed that there was no significant difference between 

the vitality post-test between the emotion regulation 

group and the test skills group with an average difference 

of -0.228 MD = (<0.05). On the other hand, there is a 

significant difference between the emotion regulation 

group and the control group with an average difference of 

1.55MD = (0.006 <0.05). Also, there is a significant 

difference between the test skills group and the control 

group with an average difference of 1.836 MD = (0.002 

<0.05). According to multivariate tests for vitality and 

according to (F = 8.391) and significance level 0.001 for 

the average post-vitality test which is smaller than alpha 

(0.05), Therefore, there is no significant difference in this 

variable between groups. Also, based on the effect of 

emotion regulation training and test skills intervention on 

students' vitality  with effect size  ή Partial -0/301, f(2.39)-

8/391 had a significant effect (P <0.01). 

 
 

Table 1. Results of pairwise comparison of means and analysis of covariance on the mean scores of post-test 

vitality test 
 

Group (I)  Group (J)  MD (I-J)  SE P 

Excitement regulation 
Testing skills -0.282 0.487 0.001 

Control 1.554 0.473 0.006 

Testing skills 
Excitement regulation 0.282 0.487 0.001 

Control 1.836 0.491 0.002 

Control 
Excitement regulation -1.554 0.473 0.006 

Testing skills -1.836 0.491 0.002 
 

Source SS df MS F SIG Eta Test power 

Constant 27.674 2 13.837 8.391 0.001 0.301 0.951 

Error 64.315 39 1.649     
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4. Discussion and Conclusion 

The results showed that both cognitive-behavioral 

skills training of emotion oriented and test skills were 

effective in improving academic vitality. Considering 

the effect of emotions on various aspects of human 

life, including the performance of individuals in the 

educational environment (Martin, 2013), any action 

taken to regulate students' emotions will also have an 

impact on academic vitality. emotion-based cognitive-

behavioral training by influencing the awareness and 

acceptance of emotions, their timely expression and 

emotional regulation, along with other cognitive and 

behavioral techniques affects the symptoms of severe 

negative emotions (Spencer et al., 2011) and it causes 

the analysis of the individual's position in the 

educational environment to be better and to cope with 

its usual challenges (Best et al., 2009) another part of 

the research results showed that exam skills training 

improves academic vitality. These skills (cognitive-

metacognitive strategies, learning management, and 

stress management skills) are part of executive 

functions, and are involved in doing homework and 

preparing for the exam (Yarmohammadian et al., 

2013; Dembo, 2012). Learning these strategies 

enables students with special learning disabilities who 

do not make good use of these strategies due to their 

learning difficulties (Oswalander & Karin, 2006) to 

plan and manage their learning in accordance with the 

characteristics of their tasks and abilities and be 

prepared to deal with the challenges of the school  

 

 

 

environment, especially stressful and difficult 

situations, by evaluating and changing strategies in a 

timely manner (Chapman and Tanmer, 2004). 
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 مقاله پژوهشی
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 آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاصهای امتحان بر سرزندگی تحصیلی دانشتکنیک
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مقدمه
ت ین علااع عکلک ی ، یکی از مهم1اختالالت یااگیری خ خااگ      

آموزان اساا ه هکس سااگعس تفزای زیگیخ از ضاافیت تیلاایلی ین یا  

آموزان بگ ینیگف  تشااصیا اختالی یگیری خ خگ ، بس توگ ت یا  

هگیشگن ب اخ یگبنز کس تالشنیج ین میتزخوی بگ سگی ین پی ب یه   بس

کساااو موف ی   ساااس  بس ساااگی  هکساااگالن بس  تیجر  نزا ی منج  

شااویه این اختالی، شااگمع مشااکالت پگیزان تیلاایلی   شاانگختی  کی

یان هگخ رو گرون ایامساسااا  کس بگ   وی ککی یین ان   مزاخلس

س   شیوع(2013، 2گپزشکی آم یک)ا جکن ن انا  یگیری خ اختالی ه 

کگن ین خگ     بییچ ) ونتون،اساااا   ینصااااز 12 تگ 5 بین کوی

م تسش بگ اختالی ین موا هس بگ شااا ایش یشاااوان ه  (2015، 3رگب یلی

تیلیع از  کلس سطوح هگخ هگخ متزا ی مییش   یز  گع یگیری خ 

)پونعسزی، صاااسیی  یجس عکلک یتهزیز اعتکگی بنوس ین  ت ؛اسااات  

 ؛تفگمع   فشااگن امتیگن؛ کگه  ا نیزش ؛(1394ق املکی   عسگساای، 

  4یارال  )پوتوین، کو ون ، سیس  یگبیی س    یشوانخ تکلیت
 

1. Special learning disabilities 

2. American Psychiatric Association 

3. Norton, Beach & Gabrieli 

4. Putwain, Connors, Symes, & Douglas-Osborn 
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 نفتااگنخ -شااانااگختی هااگخمهااگنت

جگن ییهی یگن،  هگخمزان، تکن امت

لی، اختالی  ی تیلااا سااا ز اازری 

 یگیری خ خگ ه

 

 چکیده

 

هگخ امتیگن مزان   آموزش تکنیینفتگنخ هیجگن –هگخ شنگختی مهگنت پژ ه  حگض  بگ هزف م گیسس اث بصشی مزاخلس مستنی ب   :هدف

 آموزان  بگ اختالی یگیری خ مزان  م طع ابتزایی ا جگم شزه  ب  س ز زری تیلیلی یا

بویه  گمفر ر  ه کنت ی  یی    یبگ استوگیه از ی  ر  ه آزمگآزمون پس –آزمون آزمگیشی بگ ط ح پی ن ش پژ ه   یکس ها:روش

 98-97تیلیلی نش  ین سگیخ خگ  شه  هگخ  هگنم تگ ششم یبستگن یاناخ اختالی یگیری آموزان پگیسآمگنخ مطگعفس شگمع کلیس یا  

 2آموز یاناخ اختالی یگیری خ خگ    س ز زری تیلیلی پگیین از منط س یا   45یست    ری خ ینهگ از ط یق  کو سبویه کس از بین آن

مزان جگنیه نفتگنخ – یشنگخت خهگآموزش مهگنتر  ه آزمگیشی  2 و ه، شگمع  15شه  شنگسگیی شز ز   بس ن ش تلگیفی سگیه ین سس ر  ه 

اخ تی  مزاخالت مذکون ق ان ر فتنز، یقی س 45 لسس  12  یی ر  ه کنت ی، رکگشتس شز زه ر  ه هگخ آزمگی   امتیگن خهگیی  تکن

لی اخ ینیگف   ک یه ابزان مونی استوگیه ین این پژ ه  شگمع پ سشنگمر س ز زری تیلیکس ر  ه کنت ی ین این مزت هیچ مزاخلسین حگعی

 استوگیه شزه از تیلیع کو انیگ س  نزمتغی ههگ بویه اس ه  ه  تجزیس   تیلیع یایه 4  م یگ  هوشی  کسل  کویکگن 

هگخ امتیگن ب  افزای  س ز زری تیلیلی نفتگنخ هیجگن مزان   تکنیی-هگخ شنگختییهنزۀ تأثی  مثس    مفنگیان مهگنت تگیج  شگن  :هایافته

خ عزم   وی توگ ت مفنگیان بین میگ نین  ک ات یهنزههگخ مست ع  شگن(ه هکچنین  تگیج آزمون تی ب اخ ر  هP<05/0آموزان بوی )یا  

 (هP<05/0هگخ آزمگی  بوی )ر  ه

توا ز بهسوی س ز زری تیلیلی هگخ امتیگن میمزان   تکنیینفتگنخ هیجگن –هگخ شنگختی نسز آموزش مهگنتبس  ظ  می  :گیرینتیجه

  آموزان  بگ اختالی یگیری خ خگ  نا ین پی یاشتس بگشزیا  

 فصلنامه پژوهشی
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  ناهس یهگخ مؤث  م گبلس هگ ب خونیانخ از مهگنت، (2012اشسونن،  -

هگ یکی از این مهگنت 1انت گء س ز زری تیلیلییگبزه ض  نت می

آموزان ی ن این یا   نا ازتنهگ احسگ  خستنی    گامیزخ  ساس  کس 

نا یایه   طون خوی وش سهگ بنهگ توا گیی ا جگم کگبلکس بس آن کنز،می

اسپ عینگ، ) بهت عکلک ی     تگیج مهم ا نیزشی مگ نز اضط اب ککت 

سوعس گ، هگپکینز، ا مگ زسین    ؛2017، 2نیوز، ر  یگ    اسلوان

، اف  ز   قلی )میکگئیلی افزای  پیش ف  تیلیلی، (2012،  3هگعوانخ

، 5کوعی، مگنتین، میلس گ، هگی   رینس ؛3201، 4مگنتین ؛1391 زایه،

س ز زری تیلیلی  (2006) 6مگنتین   مگنشنا بس ی سگی یانیه  (2015

آموزان ین انائس آمیز یا  نا بس عنوان توا گیی ب خونی موف ی 

هگ   موا ع ز زری تیلیلی واع  گع  اکن  سگز زه   مثس  ب اخ ا 

نغم ض  نت ب خونیانخ از س ز زری ا زه علیتف یت  کویه

تیلیلی،  تگیج ب خی از تی ی گت بیگ ن   گکگفی بوین میزان 

آموزان بگ اختالی یگیری خ خگ   سس  س ز زری تیلیلی ین یا  

 ؛1394پونعسزی   هککگنان، )بس هکتگیگن بز ن اختالی آ گن اس  

اخوان  ؛1391زاهز، ن سی   امیزخ، ؛1397عسن خ،  ؛1397توا ن ، 

؛ کس (1395صگیقی   خلیلی رشنینگ ی،  ؛1385توتی    عی زایه، 

توا ز بس صونت تفلع ین ا جگم تکگعیت پیگمزهگخ  گشی از آن می

تیلیلی، اف  تیلیلی   تزا م اختالی یگیری خ ین این 

یه گ ی،  ؛1395)پونعسزی   هککگنان، آموزان آشکگن شوی یا  

 ه (1397حککتیگن ف ی   پگسگالنخ، 

موا هس بگ  یکی از موضوعگت م تسش بگ س ز زری تیلیلی،  یوه 

هگ،   گط هگس هکسگ ی کس بهت  بتوا نز توا گییهیجگ گت   تنظیم آن

قوت   ضفت هیجگ ی خوی نا بشنگسنز، عکلک ی بس م اتو بهت خ نا 

  ین پ یازش اطالعگت  ین ش ایش مصتلت مییطی بس  کگی  رذاشتس

)بس ، میل    ت  ز پی امون   کنگن آمزن بگ آن موفق ینیگفتی از مییش

(  یز س ز زری 2013ه ین هکین نابطس، مگنتین )(2009، 7 و ز

یا زه هگخ هیجگ ی   اب ازر خ هیجگ ی میتأثی  زمینس تیلیلی نا تی 

، اف ای می توا نز ین ب اب  8هگخ تنظیم هیجگنبگ یگیری خ مهگنت

هگخ مییش تیلیلی، هیجگ گت مصتلت خوی از مالیکگت    گع  گ

 کلس خشم، اضط اب   غم نا کنت ی  کویه   ب  امون خوی مسلش 

شو زه تنظیم هیجگن شگمع ف آینزهگیی بی   ی   ین  ی اس  کس از 

شگن هگخ خوی  نا ب اخ یستیگبی بس اهزاف ط یق آن اف ای هیجگ

، بس سگزمگ زهی نفتگن خوی (1994، 9)تگمپسونکننز مزی ی  می

پ یاختس    سس  بس  قگیفی کس ین اط افشگن ین حگی  قوع اس ، 

 یهنزه پذی   شگن می اکن  ا فطگف
 

 شگن یای ز  (2004) 10تورگی   ف ینیکسونهگخ ا جگم یگفتس پژ ه 

هگخ مثس  نابطس مست یم   بگ گنکس س ز زری تیلیلی بگ هیج

هگخ منوی نابطس مفکو  یانیه شواهز تج بی ین مونی تأثی  هیجگن

هگخ تنظیم هیجگن ب  س ز زری تیلیلی مثس  آموزش مهگنت

  یکگ ی،  ؛1396عو، بشگنت ؛ 1398)می ابی، آموزان   وی یانی یا  

 ه  (1392عسگسی، ابواع گسکی   احزخ، 

هگ، هگخ متفزیخ از تنظیم هیجگن مف فی شزه کس یکی از آنمزی 

 ECBT 11 میوننفتگنخ هیجگن-خ شنگختیشیوههیجگن مستنی ب تنظیم

نفتگنخ اس  کس  -خ ینمگن شنگختیاس ه این ن ش، مزی پیش فتس

شگن یگنخ یایه    یگز آن فشگنهگخ هیجگ ی ین  یاف ای نا ین انزیگبی 

اخ  گسگزرگن مگ نز پ خگشن خ، مشگ  ه   مگ نز هگ بس نفتگنهگخ م گبلس

 سس  بس  ECBT(ه ین 2012، 12یهز )اسلیت هگ نا کگه  میاین

هگ شگن ب  شنگخ نفتگنخ، کس تک کز اصلی -هگخ سنتی شنگختیشیوه

زی بنگیی   بگ نهگخ م کزخ مونی  ین سس سطح افکگن خویآینز، قواعز

، تأکیز (2009، 13)اعیس، آب امس   آب امسب نسی   مزاخلس اس  

هگخ شنگسگیی   تشصیا هیجگ گت خوی   یین ان )آرگهی ب  مهگنت

هیجگ ی(،  یوه صییح اب از هیجگن بگ تو س بس موقفی  ا تکگعی )فهم 

ت منوی پی  از ب  ز پگسخ )تنظیم هیجگن(، کگه  شزت هیجگ گ

هیجگ ی(، ین کنگن فنون شنگختی   نفتگنخ بس تأثی رذانخ ب  عالئم 

اس   )اسپنس ، ف ا ن، سونمن، پتی، هیجگ گت شزیز منوی ف ی 

هگخ متفزیخ، تگثی ات ینمگ ی پژ ه  (ه2011، 14کالنک   هککگنان

ECBT هگخ جگ ی   کگه  پ خگشن خ   نفتگتنظیکی هینا ب  بز

کگبوسی   ق بگ ی،  ؛2011؛ اسپنس    هککگنان 1396)کسگئیگن،قلزنخ 

، کگه  مشکالت (2016، 15هگفکن، کگنپنت  ، کونتیس ؛1395

)مظگه خ، میکزخ،   است   هیجگ ی از  کلس افس یری، اضط اب 

، ین م گبلس بگ خشم   غم ین کویکگن (1393یقگئق زایه   افشگن، 

)سگ گ، سو ی، کگم    هگ مضط ب   افزای  خویکگنآمزخ آن

  هنا  شگن یایه اس (1392افشگنخ،  ؛2009، 16کنزای
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توا ز ین افزای  نسز میهگخ یین خ کس بس  ظ  مییکی از شیوه

آموزان یاناخ اختالی یگیری خ خگ  مؤث  س ز زری تیلیلی یا  

آموزان اس ؛ زی ا بس بس این یا   1هگخ امتیگنبگشز، آموزش مهگنت

هگخ اخ از  گع  ظ ان امتیگ گت منسع بگع وهن بسیگنخ از صگحوبگ 

آموزان یاناخ خلو  یا  آموزان   بستیلیلی ب اخ اکث  یا  

عویز، کگفکن،  یس    هگالهگن،)اختالی یگیری خ خگ  هستنز 

 این بسیگنخ ازا ز کس هگ  شگن یایهه ب نسی(1392، 2مگنتینز

   یایه شگن  ر امتیگن یاین از خوی هگیی ین زمینآموزان،   ا  یا

)اسواعنزن    کگینز ت  عکع میآموزان عگیخ ضفیت سس  بس یا  

هگخ شگمع ا واع مصتلت مهگنت امتیگن هگخه مهگنت(2006، 3کگنخ

   هگ صز ف یهز تگ امی مکگنیهنزرگن اامتیگنکس بس اس  شنگختی 

آموزش خوی استوگیه کننز   از بهسوی ین  ه   امتیگنهگخ  یژری

ه (2012، 4)یمسو استوگیه کننز  بگالت  ک اتیا   خوی ب اخ کسو 

عس کلی، خویآموزخ، تو س بس أ ظی  حع مساخ هگخ شنگختیمهگنت

  ایی نا ب اخ تکگعیت منگسو   استزالی است، هگهگخ  شگ س یژری

، 5)اسک ارز   مست  پی خا ز شنگسگیی ک یه موف ی  ین امتیگ گت

یآ نخ کس سسو تسهیع ین ف آینز یگیری خ، یگیسپگنخ   یگ (1988

ا ت گی بس سگی   لی   قگبه هگ قگبع آموزش بویاین مهگنتشو زه می

، 6)سیوسیی، بگیس   پ ی  س نا یانا هستنز هگخ امتیگ ی موقفی 

بگ تهیس  صستین م یگ   گمع ب اخ سنج   (2008) 7ی یینه (2013

هگخ امتیگن هگخ ا عیس نا ین ب نسی مهگنتهگخ امتیگن رگممهگنت

مگیه )مهگنت( ین قگعو  هگن زی   31ب یاشتس اس ه م یگ  ا  شگمع 

هگخ قسع، حین   پس از امتیگن    یز مزی ی  زمگن،  : مهگنتم یگ

هگئی کگنری خ است اتژخبس شگمع هگخ قسع از امتیگن،اس ه مهگنت

امتیگن یاین نا بس ی سگی  ف ی ب اخ منگسو   اس  کس آمگیری مؤث 

گنب ی ؛ مهگنت مزی ی  زمگن، کس ک(2009، 8)هگرز   اسچگمک یان ز 

آن هم ین طوی امتیگن   هم ین تهیس ب  گمس مطگعفس ا عیس ض  نت یانیه 

شوی   ب  آن میکگنر فتس شزه س ب از امتیگن پس کس ییهگاست اتژخ

 سفی    کویه آزمون انزیگبی از پس نا خوی اسگ ، ف ی عکلک ی

 آزمون ففلی  تگیج اسگ ب  نا خوی آمگیری هگخن ش کنز کسمی

آموزش ا زکی ین مونی مطگعفگت  (ه2008)ی یین، بصشز  بهسوی

ا جگم یگیری خ  یاناخ اختالی آموزانبس یا  امتیگن، هگخ ناهس ی

 گپکن    ؛2009؛ هگرز   اسچگمک ، 1981، 9عی   اَعی)یگفتس اس  

هگ از  ه  ه این پژ ه (2005، 11 و   سگعزا گمون ؛2004، 10تگ ک 

آموزان یا  هگخ امتیگن توسش ناهس ی شگن یاین قگبلی  یگیری خ 

هگ ب  بهسوی مهگنت خوا زن     تأثی  آنیگیری خ  یاناخ اختالی

)یگنمیکزیگن، آموزان حگئز اهکی  اس  پیش ف  تیلیلی این یا  

طون ه  ستجو ب اخ یگفتن پژ هشی کس بس(1394سیوی   انفع،  قک ا ی،

هگخ امتیگن ب  س ز زری تیلیلی خگ  بس تأثی  آموزش مهگنت

ی سگی  زاش ه بزین  ه  اخ بسیا   آموزان پ یاختس بگشز،  تیجس

هگخ تالش ر ییز تگ بگ ین  ظ  ر فتن رست یری   تنوع مهگنت

هگخ هگ ین سگی  پژ ه مهگنتهگخ م بوط بس این امتیگن، مؤعوس

هگ م تسش بگ س ز زری تیلیلی  ستجو شو زه از  کلس این پژ ه 

توان بس ب خی مطگعفگت ا جگم یگفتس ین زمینس ناهس یهگخ یگیری خ می

اشگنه یاش  کس ین  (1990، 12)پنت یچ   یین  تخویر یان 

بگ  15  مزی ی  14ف اشنگختی ،13هگخ ناهس یهگخ شنگختیمؤعوس

هگ توا ستس تأثی ات هگخ امتیگن مشگبه  یانی   آموزش آنمهگنت

)کگبینی م زم، مثستی ب  س ز زری تیلیلی یگیری  زرگن یاشتس بگشز 

گ ی، صگیقی   خلیلی رشنین ؛1397ا تلگنفومنی، حجگزخ   اسززایه، 

هگخ مشت کی  یز میگن آموزش ه ب  هکین اسگ ، مؤعوس(1395

)شگمع ففگعی  هگخ نفتگنخ، ف اشنگختی    16هگخ خویتنظیکیمهگنت

هگخ امتیگن   وی یانیه تی ی گت ا جگم ا نیزشی(   آموزش مهگنت

خ تأثی  مثس  آموزش این یگفتس ین حوزۀ خویتنظیکی هم تأییز کننزه

 ؛1397)قه مگ ی،آموزان هستنز ری تیلیلی یا  هگ ب  س ز زمؤعوس

یسی   ؛ 2013، 17مگنتین، ریننز، ب اکیت ، مگعکس گ   هگی

هگخ کنت ی است    یز، ه مهگنت(1397 ون زیگن،  ؛2001،18نایگن

هگخ امتیگن اس  کس ین سش بگ مهگنتیکی یین  از موضوعگت م ت

)پی ، حین   پس از امتیگن( ض  نت آن  تکگمی م احع امتیگن

هگ احسگ  می شویه  تگیج ب خی تی ی گت  شگن یهنزه تأثی  مثس  آن

 ؛1398مسجزخ، ) آموزان اس ب  افزای  س ز زری تیلیلی یا  

 ه(1397تگج اعزینی، توحیزخ   موسوخ  سو،  ؛1396گنتلو، بش
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بگ تو س بس     بگ اهکی  بسیگن س ز زری تیلیلی ین ز زری 

این کس بیشت  آموزان یاناخ اختالی یگیری خ خگ    تیلیلی یا  

آموزان عگیخ اس    مطگعفگت ا جگم شزه ین این زمینس م تسش بگ یا  

هگخ اخ کس بس ب نسی اث بصشی آموزش مهگنت یز یگف   شزن مطگعفس

هگخ امتیگن ب  س ز زری نفتگنخ هیجگن مزان   تکنیی -شنگختی

آموزان بگ اختالی یگیری خ خگ  پ یاختس بگشز   تیلیلی یا  

آموزان، شیوع بگالخ  گتوا ی یگیری خ ین میگن یا   هکین طون

شویه بنگب این، هزف پژ ه  ض  نت ا جگم این پژ ه  احسگ  می

نفتگنخ هیجگن  -هگخ شنگختیاث بصشی آموزش مهگنت حگض  م گیسس

آموزان بگ هگخ امتیگن ب  س ز زری تیلیلی یا  مزان   تکنیی

 اختالی یگیری خ خگ  اس ه 

 

  پژوهش روش

آزمون بگ پس -آزمونپژ ه  حگض   از  وع آزمگیشی بگ ط ح پی 

هگخ آموزان پگیسر  ه کنت ی بویه  گمفر مونی مطگعفس شگمع کلیس یا  

 هگنم تگ ششم ابتزایی یاناخ اختالی یگیری خ شه  نش  ین سگی 

اس ه ابتزا از میگن منگطق آموزش   پ  نش بویه 1398-97تیلیلی 

وان  کو س تلگیفی ا تصگب ر ییزه ب اخ بس عن 2شه  منط س 

کننزه بس م اکز مشکالت یگیری خ تی   ظگنت آموزان م ا فسیا  

 DSM-5نهگخ آموزش   پ  نش این منط س، کس ب  اسگ  مفیگ

س ز زری  تشصیا اختالی یگیری خ  یژه ر فتس بوی ز، پ سشنگمس

بگالیی ین   و  کس  ک ات 45هگ تفزای تیلیلی ا  ا شز   از میگن آن

این پ سشنگمس کسو ک یه بوی ز، ا تصگب شز ز   بس طون تلگیفی 

 و  ین ر  ه  15سگیه بس ر  ه کنت ی   ر  ه مزاخلس رکگنیه شز ز ) 

کس  گینزینی اف ای طونخ و  ین ی  ر  ه آزمگی (؛ بس 30کنت ی   

هگ بس صونت تلگیفی سگیه بویه یکی از ر  ه هگخ آزمگی  ین ر  ه

 لسس  12هگخ تنظیم هیجگن   ر  ه یین  س آموزشی مهگنت لس 12

هگخ امتیگن ینیگف   کوی ز   ر  ه کنت ی ین این آموزش مهگنت

اخ ینیگف   ک یه پس از ی نۀ مزاخلس از ه  سس مزت هیچ مزاخلس

هگخ  ن ی   ین ا تصگب  کو س، مالکر  ه پس آزمون ر فتس شزه 

خ  ن ی شگمع نضگی  هگمالک ین  ظ  ر فتس شز: ذیعخ  ج 

م ن ین پاژ ه ، عازگآرگهگ س  اعزین ب اخ ش ک  ف ز ازا ش

به ه هوشی متوسش،  هگخ مشگبس، یاشاتننک  هکزمگن ین کال گمش

هگخ  سکی، مگ نز  گشنوایی    گبینگیی   اختالالت  زاشتن  گتوا ی

)ب اسگ  رزانش ا تیسم  ففگعی، اضط اب  بی  /تو اس  اا

 هاگخ خا  ج شاگمع  ماالککز اختالالت یگیری خ( ینیگفتی از م 

آزماون یاگ غیس  بی  از سس  لسس ین طوی ینمگن   ا جگم  زاین پی 

آ نخ شزه ین ی  بص  توصیوی هگخ  کعیایهآزماون بوی ازه پاس

-مونی ب نسی ق انSPSS-16 بگ استوگیه از   م افزان   استنسگطی 

 ز ابزان زی  استوگیه شز:هگ اآ نخ یایهر فتنزه ب اخ  کع

سگختس: ین این پ سشنگمس ب خی اطالعگت یمور افیی می ق پ سشنگمس

ت م/ سگی قسع، مل ف یان    ههه(  تیلیلی، نتسس خس ظی  )سن، پگی

 شویهمیخ آ ن  کع

ن م یگ  ایامر یا :(2003) 1هوشی وکسلر نسخه چهارم مقیاس

 ی ای    اقع  هاگنمین سل  کویکگن اس ه ینم یگ  هوش  ک

منتش  شزه  2003م یگ  هوش  کسل  کویکگن اس  کس ین سگی 

کنز کس عسگنتنز اس ه م یگ   کسل ، پنج  وع هوشسه  نا میگسسس می

از: ینک مطلو کالمی، استزالی ایناکی، حگفظرففگی، س ع  

هگ   مونآز ب اخ ب نسی اعتسگن( 2003 کل  ) کع پ یازش   هوشسه 

سگزخ استوگیه ک یه سهگخ  سصر  هگنم  کسل  از ن ش ی  یکشگخا

رذانخ،  کگییگبی   حذف ک ین بس یعیع زهگخ نمین مونی آزمون

ک یه ض یو اعتسگن  آزمگیی استوگیه ابستنی بس س ع  از ن ش بگز

هگ بیشت ین رزانش شزه ین مونی سگی  شگخا (97/0هوش کع ) 

(  ککت ین ض یو اعتسگن بس 94/0کالمی )فهم م بوط بس ض یو اعتسگن

هگ بیشت ین آزمونمونی خ یه ( بویه ین88/0س ع  پ یازش   ب اب  بگ )

 هگ بس استزالی کلکس  ککت ین آن (92/0ض یو اعتسگن بس  اژرگن )

( 1392) میهکچنین، شگیکگ(ه 2003بس یس  آمز ) کسل ،  (81/0)

بس یس  آ نی کس  شگن یهنزه  80/0بگالخ  ض یو اعتسگن این آزمون نا

 خ این م یگ  اس هاعتسگن بگال

 گنخ زایه   حسینیه گ ی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی:

س ز زری تیلیلی نا بگ اعنوری خ از م یگ  پ سشنگمس (2012)

رویس  4کس یاناخ  (2006)  2مگنتین   مگنشس ز زری تیلیلی 

هگ، این اس ، توسفس یای ز   ب اخ ا  اخ م زمگتی   نفع   یلس

یخت (  30پس     30آموزان )هگ ب  ن خ ر  هی از یا  رویس

هگ یبی ستگ ی ین شه ستگن مه یز، ا  ا ک ی زه پس از ا  اخ این رویس

رویس  9 سصس  هگیی مونی بگز ویسی ق ان ر ف ، کس حگصع بگز ویسی 

هگخ مذکون ین یی مطگعفر م زمگتی مجزیا ن خ ویه سپس رویسب

آموزان یبی ستگن، ا  ا   خلوصیگت  و  از یا   186 کو س اخ شگمع 

 سنجی آن ب نسی شزهن ان
 

 

1. Wechsler Scale 4 

2. Martin & Marsh 
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 1اخ از  وع عیک ت از ین س 5هگ ب  ن خ م یگ  ین این م یگ  پگسخ

شو زه رذانخ میموافق( میگسسس    ک ه)کگمال 5مصگعت( تگ  )کگمال

ک   سگخ بزس   تگیج حگصع از این ب نسی  شگن یای کس ض یو آعوگخ 

بویه ین پژ ه   73/0  ض یو بگزآزمگیی ب اب  بگ  80/0آمزه ب اب  

( ض یو پگیگیی م یگ  س ز زری 2012زایه   حسین  گنخ )یه گ ی

بس یس  آمزه ین این پژ ه  ب اخ میگسسس ن ایی  77/0تیلیلی ب اب  

این پ سشنگمس، هکسستنی ه  رویس بگ  ک ه کع میگسسس شز کس یامنس 

هگخ ( از  نسس2006بویه م یگ  مگنتین   مگنش ) 64/0تگ  54/0بین  آ هگ

   80/0هکسگ ی ین  ی   بگزآزمگیی پگیگ بوی )آعوگخ ک   سگخ 

(ه ین پژ ه  حگض  آعوگخ ک   سگخ پ سشنگمس 67/0بگزآزمگیی 

 یس  آمزه بس 75/0س ز زری تیلیلی
 

گن، بس هگخ امتیهگخ تنظیم هیجگن   مهگنتتکنیی: شیوه مداخله

 12عنوان متغیی هگخ مست ع ین این پژ ه  ین  ظ  ر فتس شزه اس ه 

هگخ هگخ ر  هاخ بس آموزش ر  هی بس آزموی ییقی س 45 لسس 

 آزمگی  پ یاختس شزه اس ه 
 

هگخ تنظیم منظون ا  اخ تکنییبس های تنظیم هیجان:تکنیک

هگخ مزان شگمع مهگنتنفتگنخ هیجگن –هیجگن از ن یک ی شنگختی 

شنگسگیی   تشصیا هیجگ گت خوی   یین ان )آرگهی هیجگ ی(،  یوه 

صییح اب از هیجگن بگ تو س بس موقفی  ا تکگعی )فهم هیجگن(، کگه  

شزت هیجگ گت منوی پی  از ب  ز پگسخ )تنظیم هیجگ ی( ین کنگن فنون 

شنگختی   نفتگنخ بس تأثی رذانخ ب  عالئم هیجگ گت شزیز منوی ف ی 

(ه ینمگن شنگختی 2011زه اس  )اسپنس    هککگنان، استوگیه ش

هیجگن مزان مونی استوگیه ین این پژ ه  از پ  تکع  -نفتگنخ

ECBT ( 2006) 1انائس شزه توسش سو یج   کنزای، کگم    ن بین

)ض غگمی، حیزنخ  سو، شفی خ   شه یون،   اقتسگ  شزه اس 

 ت بس ش ح زی  اس :  بس توکیی  لسگ (2015

 

 امتحان یهامهارت یموزشآ جلسات یمحتوا .1جدول 
 

 شرح جلسه جلسه

 اول
کس بگعث  ییهگ ی بگ موقف ییهزف   ن  ز ینمگن/ آشنگ خ ینسین زم ینبس  اعز یحانائس توض /ینابطس ینمگ  خ  ب ق ان ییآشنگ

 هگهی موقف ینهگ ین اآن خهگشوی    وع  اکن یآموزان مین یا   یمنو یجگنه ی افزا

 دوم
 لوه  خکس مککن اس  ی گن  اضط اب شو ز / عگی ییهگی از آن   موقف ی گش یبز  خاضط اب    اکن  هگ یجگنه یمف ف

 کتگب کگنه ی خ  بکگنر یاحسگ / مف ف ینیاین ا

 هآ ن ز می بو وی نا احسگسگت این کس هگییموقفی  بگ آشنگیی/  هگآن از  گشی بز ی هگخ اکن /  غم   شگیخ هیجگن یمف ف سوم

 ههگآن بس  سکگ ی هگخ پگسخ    سکگ ی هگخ س  خ /غ  ن   خشم هیجگن ییشنگسگ چهارم

 پنجم
 توقت   منوی افکگن بگ  گع  آموزش/  سگزرگنا س ییوخویر   مضط بگ س ین  ی روتنوخ توگ ت/  رنگه احسگ  یمف ف

 هفک خ  شصوان

 ه اضط اب مزی ی  ب اخ مسگعس حع ناهس یهگخ آموزش/  هگ تن  کنت ی ین آن هگکگنب ی   یزریآموزش آنم ششم

 .هککگنخایامس  بس آ گن ت غیو / اعزین سواالت بس پگسصنویی /ینمگن ن  ز ب نسی  ه  ینمالقگت ی م بگ  اعز هفتم

 ط اباض مزی ی  ین شزه کسو هگخ موف ی  ب اب  ین خوی بس یهیپگیاش   خویانزیگبی یمف ف هشتم

 نهم
 کم اضط اب بگ هگخموقفی  ین مزی تک ین/  اخ م گبلس اخ م حلس  هگن مزی آموزان بگیا   آشنگیی/  حسگیت احسگ  یمف ف

 هب ا نیز هیجگن تجگنب سگی 

 دهم
 تجگنب سگی    آ ن زمی بو وی نا متوسطی اضط اب کس  اقفی   تلونخ هگخموقفی  ین اخ م گبلس خهگکگنب ی مهگنت

 (  گناحتی   خشم)  ب ا نیز گنهیج

 یازدهم
  سگی   آ ن ز می بو وی نا اضط اب از بگالیی سطوح کس  اقفی   تلونخ هگخ موقفی  ین اخ م گبلس هگخمهگنت ی خبکگنر

 ( گناحتی   خشم)  ب ا نیز یجگنتجگنب ه

 دوازدهم
 ی نه طوی ین شزه ر فتس یگی تک ینگت خ مسایا بس اعضگء تشویق /آموزان یا   هککگنخ بگ شزه یایه خم  ن آموزش هگ

 هشصلی ز زری مصتلت هگخ موقفی  ین آموزشی

 
 

1. Suveg, Kendall, Comer & Robin 
 

 
اعظم یعقوبیان و همکاران. )1400(. مقایسۀ اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش مهارتهای شناختی – رفتاری.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 91-108.

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400ائیز پ  
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یهنزرگن هگخ شنگختی هستنز کس بس آزمونتوا گیی امتیگنهگخ مهگنت

یهی بس شیوه منگسسی هگخ آزمونیهنز تگ بتوا ز بگ موقفی ا گزه می

  بزا نز کس  نو س بگیز خوی نا ب اخ آن آمگیه    م گبلس کننز ب خونی

ی یین، ) کننز    س کگنهگیی ین طی   پس از آزمون ا جگم یهنز

پژ هشن  یناین  ه(2008ی یین،  ؛2014عسزاعوگتح   اعشگم ا ی، 

( 2008اخ پیشنهگیخ ی یین )تی یق بگ اقتسگ  از شیوۀ  هگن م حلس

 میتواخ  لسگت نا تهیس   تنظیم  کویه اس ه

هیجان . محتوای جلسات آموزش تنظیم2 جدول  

 
 

اعظم یعقوبیان و همکاران. )1400(. مقایسۀ اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش مهارتهای شناختی – رفتاری.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 91-108.

جلسه یمحتوا جلسه  

 اول
گن / مف فی کلی م احع هگخ امتیهزف   ن  ز آموزش  مهگنت گ ی/ انائس توضییگت الزم ین زمینرآشنگیی   ب ق انخ نابطس ینم

 امتیگن ) مزی ی  زمگن، پی ، حین   پس از امتیگن (ه  هگنرگ ر

 دوم
هگ ب  اسگ  ز ط یق ب  گمس نیزخ ا جگم ففگعی گن ین ز زری ن زا س اهگخ پی  از امتیگن / آموزش مهگنت مزی ی  زمآغگز مهگنت

 هگهآموزان   تفیین ا عوی  آنآینزه یا  ر تهیس  ز ی کگنهگخ یی هوت ۀهگ / آموزش  یومهم   فونخ بوین آن

 سوم

رگم / رگم ا ی: مشصا ک ین  6و قسع از امتیگن ین قگعر مهگنت هگخ پی  از امتیگن بگ آموزش  نو نی تنظیم ب  گمس خ مطگعف رایام

کالسی قسع از امتیگن(   رکیز ین آخ ین  لسخ امتیگ گت قسلی، اطالعگت مونی تأمیتوا )مطگعو کتگب، صیس  هگخ مفلم، ب رس هگ

 منگبع فوقهر  وع سواالت امتیگن رگم ی م: سگزمگ زهی مطگعف

 چهارم
کلیزخ، هگخ مطگعفس، کلکرمع: تهیس کگنتش ناهس یهگخ خگ  مطگعفس شگهگخ پی  از امتیگن بگ آموزش رگم سوم )آموزمهگنت ایامر

 مطگعو کتگب( / تک ین ناهس یهگ توسش یا   آموزان ه شوان بس زبگن خوی، خالصر، تلوی سگزخ ذهنی،  وشتن مطگعو یس  اژه

 پنجم

ین ن خوا ی مطگعو ینسی   سپس روش هگخ پی  از امتیگن بگ ایامس ناهس یهگخ خگ  مطگعفس )ضسش صزاخ خوی ین حمهگنت رایام

یاین بس آن، پ س  از خوی ب اخ تفیین میزان یگیری خ، پی  بینی  گهگخ مهم میتوا(ه رگم  هگنم: تفیین زمگن مونی  یگز ب اخ 

 ناهس یهگخ یگیری خ ا تصگبیه

 ششم
ناهس یهگخ یگیری خ  لسس قسع ین ب  گمس  هگخ پی  از امتیگن بگ رگم پنجم: اختلگ  یاین زمگن منگسو ب اخ ه یی ازایامس مهگنت

 هوتنی ف ی / رگم ششم: تغیی  ب  گمس ین صونت عز م   ین  ظ  ر فتن  ق  اضگفی ب اخ کگنهگخ  گمگ زهه

 هفتم
ایامس مهگنت هگخ پی  از امتیگن بگ حضون  اعزین )آموزش  نو نی تسزیع ک ین خگ س بس مییش امن   خوشگینز/ آشنگیی بگ احسگسگت 

 ی غم،  گامیزخ، خشم   اضط اب    نو نی ب خونی بگ آن هگهمنو

 هشتم
هگخ مثس  / هگخ پی  از امتیگن بگ شنگسگیی خویرویی هگخ اضط اب زا   آموزش  گع  بگ آ هگ / آموزش خویروییایامس مهگنت

 پگیاش یاین بس خوی ین قسگی ففگعی  هگ / تفیین بهت ین سگعگت   مکگن یگیری خه

 نهم

م حلس اخ / رگم ا ی: آمگیری ب اخ موف ی  ) بگ  وشتن اسم خوی ن خ ب رس  7هگخ حین امتیگن بگ آموزش یی ط ح گنتآغگز مه

امتیگ ی، خویرویی مثس  ، تفیین ا زاء    وع سواالت امتیگن، تفیین میزان یشوانخ آ هگ   تفیین ت تیو  واب یاین (/ آموزش 

 اخ، تش ییی، صییح   غلش،  ونک ی ی (هزرزینست فنزهگخ پگسخ رویی بس ا واع سواالت ) ن

 دهم

هگخ حین امتیگن بگ آموزش رگم ی م: تفیین یستوناعفکع   کلکس  کلیزخ ه  سوای / رگم سوم: خوا زن سواالت   پگسخ ایامس مهگنت

ب اخ ه  سوای  (/  4   3حع یهی بس سواالت آشنگ   نهگ ک ین سواالت یین  بگ  شگ س رذانخ کنگن   آن هگ / رگم  هگنم )تک ان م ا

 رگم پنجم: ب رش  بس ابتزاخ ب رس   پگسخ یاین بس سواالت نهگ شزهه

ازدهمی  
هگخ حین امتیگن بگ رگم ششم: آموزش  نو نی حز  هوشکنزا س پگسخ سواالت رگم هوتم: م  ن مجزی کع سواالت ایامس مهگنت

   آموزش  یوه خ مزی ی  زمگن ین  لسس خ امتیگنه

مدوازده  
هگخ پس از امتیگن بگ م  ن مجزی مهگنت هگیی ب اخ متوقت ک ین س ز   خوی    شصوان فک خ ین قسگی  ک ات بز / آغگز مهگنت

 استوگیه از تج بیگت مثس    منوی امتیگن ففلی ب اخ امتیگ گت بفزخ / رست ش یاین توا کنزخ هگخ خویه

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 11. دوره 1400پائیز      
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 نتایج

 و  بس عنوان  کو س مونی ب نسی ق ان ر فتنزه  45ین این پژ ه  

کننزرگن ر  ه آزمگی  ا ی )تنظیم هیجگن( میگ نین سنی ش ک 

  هکچنین 10±2هگخ امتیگن(  هگنت،   ر  ه آزمگی  ی م )م1±11

آزمون س ز زری بویه میگ نین  ک ات پی 11±1ر  ه کنت ی  

،   ر  ه آزمگی  21±1تیلیلی ر  ه آزمگی  ا ی )تنظیم هیجگن 

 بویه  22±1  هکچنین ر  ه کنت ی  21±1ی م )مهگنت هگخ امتیگن( 

 
 

ر ییزه  ب اخ آزمون سئوای فوق از تیلیع کو انیگ س )آ کوا( استوگیه

یهز اث  متغی  مست ع ب  این آزمون ن ش آمگنخ اس  کس ا گزه می

متغی   ابستس مونی ب نسی ق ان ری ی، ین حگعی کس اث  متغی  یین  نا 

ب ی     وی نابطس بین متغی هگخ  ابستس حذف ک یه یگ از بین می

متوگ ت نا  یز  شگن یهزه ب اخ ا  اخ آزمون آ کوا ین ابتزا پی  

ابتزا   مگی خ این آزمون آمگنخ مونی ب نسی ق ان ر ف ه هگف ض

 هگ ب نسی ر ییز:بوین یایه

 ی تحصیلیسرزندگ لکیو-رویشپ بودن توزیع براساس آزمون نرمال .3جدول 
 

 های آزمایش گروه     متغیر
 ویلک -آزمون شپیرو

S Df Sig 

 سرزندگیپیش آزمون 

 35/0 15 869/0 تنظیم هیجگن

 06/0 13 876/0 خ امتیگن یهیمهگنت هگ

 56/0 15 952/0 کنت ی

 یپس آزمون سرزندگ

 41/0 15 942/0 تنظیم هیجگن

 26/0 13 921/0 مهگنت هگخ امتیگن یهی

 85/0 15 850/0 کنت ی

ی   بگ تو س بس اینکس تفزای س ز زرب اخ ب نسی آزمون   مگعیتی ب اخ 

 یلی -مون   مگعیتی شپی   و  بوی ز از آز  50ین ه  ر  ه ککت  از 

   تو س بس سطح مفنی یانخ بزس   3استوگیه ر ییزه بگ تو س بس  ز ی 

 

آزمون ر  ه کنت ی   آزمون   پسآمزه ین بین  ک ات کع پی 

یفنی   مگی بوین  مو  ضس؛ این اس ، عذا 05/0آزمگی  کس بزنرت  از 

نر سیون بفز هکننی شیو  ر ف ه ین م حلس ق ان تأییز  ک ات مونی

 ب نسی شزه
 

 ی تحصیلی با کنترل پیش آزمونسرزندگ ونیرگرس بیش یآزمون بررس. 4جدول
 

 SS df MS F P منبع

 441/0 837/0 385/1 2 770/2 گروه

 000/0 566/22 34/37 2 343/37 آزمون سرزندگی تحصیلیپیش

 403/0 932/0 543/1 2 086/3 آزمون سرزندگی تحصیلیگروه * پیش

 655/1 37 229/61 خطا
  

 43 23472 کل
   

 42 070/123 کل اصالح شده
   

هگ   بگ تو س بس مفنگیان آزمون اث ات بین آزموی ی 4بگ تو س بس  ز ی 

هگخ آزمگی (    شااازن اث  تفگملی بین ر  ه )ر  ه کنت ی   ر  ه

 ( p>05/0آزمون  ک ات س ز زری )پی 

 

 

 

ا مشاااکلی  یسااا  یفنی پی  توان پذی ف  کس ب اخ ا  اخ آ کومی

تأثی خ ین پس تس آزمون  مگی    کنت ی  زاشااا آزمون بین ر  ه آز

 اس ه

 
 

 
 

 
 

 
 

 

اعظم یعقوبیان و همکاران. )1400(. مقایسۀ اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش مهارتهای شناختی – رفتاری.... فصلنامه ناتوانیهای یادگیری. 11)1(، 91-108.

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1شماره . 11. دوره 1400پائیز   
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 آزمون تعدیل شده سرزندگی تحصیلیآزمون و پس. میانگین پیش5جدول 
 

 تعداد SE تعدیل شده M SE M گروه

 759/23a  332/0 15 718/1 67/23 تنظیم هیجان

 041/24a 357/0 13 553/1 92/23 دهیهای امتحانمهارت

 205/22a  334/0 15 549/1 40/22 کنترل

آزمون س ز زری فزیع شزه پسهگخ تکس میگ نین 5بگ تو س بس  ز ی 

 جگنیه میتنظآزمون ر  ه توان مشگهزه  کوی کس میگ نین پساس  می

-مهگنتآزمون س ز زری ر  ه   میگ نین پس  759/23بس  67/23از 

تفزیع شزه اس ه هکچنین ین  041/24بس  92/23ی از یهامتیگن خهگ

ب نسی ب اخ   تفزیع شزه اس ه 205/22بس   40/22ر  ه کنت ی از 

ی از آزمون عوین س ز زر متغی  خطگخ  انیگ س هکننی

(Levene's Test استوگیه ر ییزه بگ تو س بس بزنرت  بوین انزش )

بوی، عذا  05/0کس بزنرت  از ( F=669/0، 503/0)آمزه پی بزس 

ی ین بین س ز زرتوان  تیجس ر ف  کس  انیگ س خطگخ می

 هستنزهآزمون هکنن   یگ ب اب  آزمون   پسپی 

 سرزندگی تحصیلیآزمون پس: هامقایسه جفتی میانگین. نتایج 6 جدول
 

(I) گروه (J) گروه (I-J) MD SE P 

 تنظیم هیجان
یهیهگخ امتیگنمهگنت  282/0-  487/0  100/0  

554/1 کنت ی  473/0  006/0  

های امتحان مهارت

 دهی

282/0 تنظیم هیجگن  487/0  100/0  

836/1 کنت ی  491/0  020/0  

 کنترل
-554/1 تنظیم هیجگن  473/0  006/0  

هیهگخ امتیگن مهگنت  836/1-  491/0  002/0  

توان مشگهزه  کوی کس هگخ  نزرگ س می( م گیسس 6بگ تو س بس  ز ی) 

هگخ مهگنت  ر  ه  تنظیم هیجگنی بین ر  ه سااا ز زرآزمون پس

MD=  (  05/0> 001/0 ) -282/0بگ توگ ت میگ نین  یهیامتیگن

 جگنیه میتنظیانخ  یس ه از سوخ یین  بین ر  ه یاناخ توگ ت مفنگ

یگ نین  وگ ت م بگ ت 554/1MD= (  05/0> 006/0 )بگ ر  ه کنت ی 

 خهاگمهااگنتیانخ اساااا ه هکچنین بین ر  ه یاناخ توااگ ت مفنااگ

  =836/1MDمیگ نین   توگ ت  بگ  کنت ی ر  ه      ییهامتیگن
 

وگ ت مفنگیانخ اس ه ین مجکوع بگ تو س ( یاناخ ت002/0 <05/0  )

توان بیگن  کوی کس بس توگ ت ه  ی  ر  ه آزمگی  بگ ر  ه کنت ی می

هگخ امتیگن یهی( تگثی  ه  ی  ر  ه آزمگی  )تنظیم هیجگن   مهگنت

ا زه از سوخ یین  بگ آموزان یاشتسمفنگیانخ ب  ن خ س ز زری یا  

توان بیگن   ر  ه آزمگی  میتو س بس عزم مفنگیانخ توگ ت ین بین ی

آموزان  کوی کس ه  ی  ر  ه یاناخ تأثی  اث بصشی ب  س ز زری یا  

 ها زهبویه

 آزمونشیکنترل پا ب یلیتحص یآزمون سرزندگنمرات پس نیانگیم یبر  رو انسیکووار لیتحل .7 جدول
 

 قدرت آزمون SS df MS F SIG Eta منبع تغییرات

 951/0 301/0 001/0 391/8 837/13 2 674/27 ثابت

     649/1 39 315/64 خطا
 

 

ی   بگ تو س س ز زر خب ا  هی نز متغ خهگآزمون( 7بگ تو س بس  ز ی)

آزمون ب اخ میگ نین پس 001/0(   سطح مفنگیانخ F=391/8بس )

توان بیگن  کوی کس میه ( اس 05/0ی کس کو کت  از آعوگخ )س ز زر

 بگ تو س بس  هگ   وی یانیهغی  ین بین ر  هتوگ ت مفنگیانخ ین این مت
 

 

ی   جگ یه میتنظهگخ مزاخلس آموزش تگیج  ز ی فوق   ب اسگ  اث  

ا زازه اث   آموزان بگس ز زری یا  ب  هگخ امتیگن یاین مهگنت

301/0  =ή Partial  ،391/8 ( =2،39 )F س  اث  مفنگیانخ یاشتس ا

(01/0 > Pه) 
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ب  هگخ امتیگن یاین ی   مهگنتجگ یه میتنظهگخ آموزش یفنی اینکس

 کس ین اتگه م گیی  مجذ ناتی آموزان مؤث  بویه اس س ز زری یا  

شوی سهکی از  انیگ س اس  کس م بوط بس متغی   ز ی فوق ییزه می

( این  نین 1988شویه قگعزه کلی ب  اسگ  کوهن )ت کیسی  زیز می

بگشز میزان اث  کو ی، ار  ب اب   01/0اس  کس ار  این م زان ب اب  

بگشز ا زازه اث  بزنگ  14/0بگشز ا زازه اث  متوسش   ار  ب اب   06/0

( 301/0س ز زری شزت این اث  نا ) ن سهکی  إتگ ین متغی اس ه مجذ 

 کننزۀ شزت اث  بگالس ه یهز کس بیگن شگن می
 

 گیری: بحث و نتیجه

-اخ اث بصشی آموزش مهگنتپژ ه  حگض  بگ هزف ب نسی م گیسس

  آموزش  ECBTنفتگنخ تنظیم هیجگن مزان  –هگخ شنگختی 

آموزان یاناخ یلی یا  هگخ امتیگن ب  بهسوی س ز زری تیلمهگنت

اختالی یگیری خ خگ  ا جگم ر ف ه  تگیج تیلیع کو انیگ س  شگن 

-هگ ب  بهسوی س ز زری تیلیلی یا  یای کس ه  ی خ این آموزش

ا زه ین این زمینس ار  س  ستجوهگخ ا جگم شزه آموزان مؤث  بویه

هگخ ب اخ یگفتن تی ی ی کس مست یکگ بس اث بصشی آموزش مهگنت

ب  ن خ س ز زری تیلیلی  ECBTنفتگنخ هیجگن مزان  –تی شنگخ

 زاش ، امگ بگ تو س بس این کس تأثی  اخ ین ب  پ یاختس بگشز،  تیجس

هیجگ گت ب    وه مصتلت ز زری ا سگن، ام خ اس  کس تأییز بسیگنخ 

هگخ تیلیلی  یز یکی  لو  کویه اس    عکلک ی اف ای ین مییش

شوی )مگنتین، ریننز، گ گت متأث  میهگیی اس  کس از هیجاز نسس

(ه تی ی گت بین س ز زری تیلیلی 2013ب اکیت ، مگعکس گ   هگی 

هگخ مثس  نابطس مست یم   مثس       یز هیجگ گت منوی نابطر   هیجگن

(؛ عذا 2004ا ز )تورگی   ف ینیی سون، مفکوسی نا رزانش  کویه

-ان ا جگم ری ی بسآموزه  اقزامی کس ین  ه  تنظیم هیجگ گت یا  

 وعی ب  س ز زری تیلیلی  یز مؤث  خواهز بویه ین این ناستگ 

کگنری خ مزاخالت هگیی مونی تو س  اقع شز ز کس بگ بسپژ ه 

نفتگنخ هیجگن میون،  سس  بس تنظیم هیجگ گت  -آموزش شنگختی

ا زه تک کز ب خی از این کننزرگن ین پژ ه  خوی اقزام  کویهش ک 

تنظیکی هیجگ ی   کگه  پ خگشن خ   نفتگنهگخ بزتی ی گت ب  

؛ 2011؛ اسپنس    هککگنان، 1396قلزنخ بویه اس  )کسگئیگن،

(   ب خی 2016؛ هگفکن، کگنپنت    کونتیس، 1395کگبوسی   ق بگ ی، 

ب  کگه  مشکالت هیجگ ی مگ نز:  ECBTیین  تأثی ات ینمگ ی 

ا ز )مظگه خ   ایهافس یری، اضط اب   است   نا مونی تو س ق ان ی

ین م گبلس بگ خشم   غم ین  ECBT(ه اث بصشی 1393هککگنان، 

هگ ین تی ی گت کویکگن مضط ب   افزای  خویکگنآمزخ آن

ر فتس مونی ب نسی ق ان (1392افشگنخ، ؛ 2009)سگ گ   سو ی، 

ر  ه منوی  اس ه ین مجکوع مزاخالت ذک  شزه ب  تنظیم هیجگ گت

هگخ فوق بگ آزموی ی اث رذان بویه ا زه ین تو یس انتسگط پژ ه 

توان رو  کس س ز زری آموزان میس ز زری تیلیلی ین یا  

هگ    گمالیکگت تیلیع تگ حز ی تیلیلی؛ یفنی توان م گبلس بگ  گع 

هگ زیگیخ بس توا گیی اف ای ین موا هس مؤث  بگ هیجگ گت   تنظیم آن

سگ ی کس بتوا نز آنام  خوی نا حوظ  کویه    بگ کنت ی بستنی یانیه ک

هیجگ گت منوی خوی )از  کلس خشم، اضط اب   غم ( ب  امون مسلش 

آ نخ بیشت خ ین ب خونی بگ توا نز تگب( می1994شو ز )تگمپسون ،

نا از خوی ی ن  س تنهگ احسگ  خستنی    گامیزخ مشکالت یاشتس    

کگنهگ   تکگعیت تیلیلی نا بگ ا  ژخ بیشت  بلکس توا گیی ا جگم  کننز،

)اسپ عینگ، نیوز، ر  یگ    اسلوان، یاشتس بگشنز  عکلک ی بهت   

هگخ (ه مکگ یزم تأثی آموزش2012؛ سوعس گ   هککگنان، 2017

نفتگنخ هیجگن میون ب  کنت ی   تنظیم هیجگ گت بزین رو س  -شنگختی

هیجگ گت   اب از بس اس  کس بگ ف اهم سگزخ امکگن آرگهی   پذی ش 

موقع آن هگ،کگه  شزت هیجگ گت منوی پی  از ب  ز پگسخ )تنظیم 

هیجگ ی(، ین کنگن سگی  فنون شنگختی   نفتگنخ بس تأثی رذانخ ب  

پ یازی )اسپنس    هککگنان، عالئم هیجگ گت شزیز منوی ف ی می

شوی تگ پ یازش اطالعگت ینیگفتی از مییش بس شکع (   سسو می2011

ت خ ا جگم شزه   ف ی بتوا ز بگ تجزیس   تیلیع موقفی  خوی ین قیقی

هگ   فشگنهگخ مفکوی آن کنگن بیگیز هگخ تیلیلی بهت  بگ   گع مییش

 (ه2009)بس ، میل     و ز، 

هگخ بص  یین خ از  تگیج تی یق حگض   شگن یای کس آموزش مهگنت

عسگنتی امتیگن، بهسوی س ز زری تیلیلی نا بس ی سگی یانیه بس

آزمون هگخ امتیگن ین پسس ز زری تیلیلی ر  ه آموزش مهگنت

هگخ بیشت  از ر  ه کنت ی بویه ین این پژ ه  آموزش مهگنت

امتیگن، از ط یق آموزش ناهس یهگخ شنگختی، ف اشنگختی، مزی ی  

سواالت  یهی بس یگیری خ، مزی ی  زمگن، تکنیی هگخ پگسخ

ش   کنت ی است   صونت هگخ ایجگی ا نیزامتیگ ی، تکنیی

 ین نابطس بگ این بص  از پژ ه   یز بگ تو س بس ف زان یگفتس پذی ف ه

هگخ امتیگن ب  بهسوی هگخ قسلی مسنی ب  اث بص  بوین آموزش مهگنت

   آموزان یاناخ اختالی یگیری خ خگ س ز زری تیلیلی یا  

نآموزااین یا   اث بصشی این شیوه آموزشی ب  س ز زری تیلیلی
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ض ، می ستگخ  نسسین پژ ه  حگ هگیی از توان رو  این  تیجس ین نا

مؤث  بوین آموزش  س  شگن یهنزههگخ تی ی گت قسلی ق ان یانی کیگفتس

یگیری خ، ین بهسوی  نگختی   مزی ی   نگختی، ف اشااا ناهس یهگخ شااا

؛ صاااگیقی   1397سااا ز زری تیلااایلی )کگبینی م زم   هککگنان، 

هگخ کنت ی (   اث بصشااای آموزش مهگنت1395خلیلی رشااانینگ ی، 

نز اسااات   ب  افزای  سااا ز زری تیلااایلی یا   آموزان هسااات

جزخ،  یزخ    ؛1396عو، بشااااگنت ؛1398)مسااا عزینی، توح تگج ا

 ه(1397 سو، موسوخ

تس می یگف یس این  کس  ون ین تو  تس اشااااگنه ک ی  بس این  ک توان 

ف آینزهگخ شنگختی، ف اشنگختی   مزی ی  یگیری خ بفنوان بصشی از 

شزن ب اخ کگنک  لیلی   آمگیه  یهگخ ا  ایی، ین ا جگم تکگعیت تی

 ؛2012یمسو،  ؛1392)یگنمیکزیگن   هککگنان، امتیگن یخگع  یان ز 

عزا گ،  هگخ مؤث  ین این (2005مون و   سااااگ یگیری خ ناهس ی عذا  ه 

ن ظگنت ف آی فس مؤث     یز   طگع یگیری  زرگن نا ین م هگ می توا ز  ز

شگن یگنخ  کگیزه آموزش  س ع    یق  یگیری خ هگخ  شصلی ب  

بس یا   هگ  بس این ناهس ی کس  یگیری خ خگ   آموزان یاناخ اختالی 

توا نز بصوبی از  ه  مشاااکالت یگیری خ کس بگ آن ینری  ز،  کی

وگیه  کویه )اساااوا هگ اسااات کگنین، این ناهس ی نزن    بگ 2006ع    )

آموزان عگیخ کنگن هگخ منگسااو ب اخ یگیری خ   امتیگن یا  ب  گمس

هگخ خگصاای ین مییش تیلاایع یان ز، هگ   یشااوانخبیگینز    ن ا ی

شنگ مو و می شنگختی یگیری خ آ شنگختی، ف ا شوی تگ بگ ناهس یهگخ 

س هگخ خوی بشااازه   متنگساااو بگ  یژری هگخ تکگعیت   توا کنزخ

نیزخ   مزی ی  یگیری خ شااگن اقزام  کویه   بگ  ظگنت   تغیی  ب  گمس

بگ  گع  لس  مگیۀ م گب هگ، آ یع   بس موقع ناهس ی هگخ مییش تیلااا

هگخ پ تن    یشوان، انزیگبی   امتیگن آمگیه بگشنز خلوصگ موقفی 

 (ه2004) گپکن   تگ ک ، 

هگیی کس ه ن  بگ بصشاای از  تگیج پژ هگخ تی یق پی هکچنین یگفتس

ا ز  یز هکسااو بس تأثی  مثس  ا نیزش ب  ساا ز زری تیلاایلی پ یاختس

مگ ی، هگی، 1397اساااا  ) قه  مگعکس گ    ک ،  مگنتین، رینز، ب ا ؛ 

توان رو : ا نیزه (ه ین تسیین این موضوع می1397؛  ون زیگن، 2013

عگمع  ه  بصشااای اسااا  کس ب اخ موف ی  ین ه  ففگعیتی از  کلس 

یانیه ین صااونتی کس ا نیزه از ین ن ف ی  شااگت تیلاایع ضاا  نت 

هگخ ا  بگشاااز،  س تنهگ از ی ام   قزنت ر فتس   مستنی ب  شاااگیساااتنی

کگت    گع  بگ  گمالی لس  هگخ مسااای  ب خونیان بیشااات خ ب اخ م گب

شااوی، بلکس نضااگی    خشاانویخ   ین  ی ف یخ نا بس ی سگی یانی می

هگخ امتیگن، ساا  مهگنت(ه بگ یگیری خ   کگنب2001)یساای   نایگن، 

آموز باس میزان زیاگیخ ابتکاگن عکاع یاگیری خ   مسااائوعیا  یا  

نیزخ   آمگیری ب اخ امتیگن نا شصلگ ین یس  ر فتس   یین  ب  گمس

یا زه پذی فتن این     یگیری خ نا  یزخ خگنج از کنت ی خوی  کی

هزفکنزخ   ا نیزه ین  ی  نز امتیگن،  فگی ین م احع مصتلت ف آی ف

بگ  گع بگ لس  ی    م گب یگن ین الت خ ب اخ موف  هگخ  گشااای از امت

بسیا   خگ   یگیری خ  کس   وی میآموزان یاناخ اختالی  آ نی 

 آن بهسوی س ز زری تیلیلی اس ه   تیجس

پ ساا  پژ ه  ین پی ب نساای این بوی کس کزام یی از مزاخالت 

  ی  ر  ه ا ز؟  تگیج  شااگن یای کس ین هاسااتوگیه شاازه، مؤث ت  بویه

آزمگی  بهسوی س ز زری تیلیلی مشگهزه شز   بین میگ نین  ک ات 

شگن یهنزهی  ر  ه توگ ت مفنگیانخ   وی  زانیه این ام  می   توا ز  

این بگشاااز کس ه  کزام از این مزاخالت ین  گینگه خوی مؤث  ز   

توا ااز امکااگ ااگت مو وی   عالیق م بیااگن   شااا ایش مییطی می

نزهتفیین بگشاااازه از آن  کن صگبی  لس ا ت مزاخ کس ه  ی  این  وع   گ 

توا نز ین افزای  س ز زری تیلیلی مویز بگشنز، تهیس مزاخالت می

بسپکیج کس  نگسااااو  کگن   یا  هگخ م بگ این خوبی مفل آموزان نا 

یگبی ین آ هگ نا ین تک ین   مهگنت کننز   زمینسن یک یهگ آشااانگ می

یگیری خ خگ س یا   مزان    م اکز مشاااکالت  آموزان ف اهم   

توا ااز مویااز بااگشاااازه هکچنین این پژ ه  ب  ن خ آ ن ااز، میمی

شزه بگ تو س بس  2آموزان بگ اختالی یگیری خ  گحیس یا   ش  ا جگم  ن

شنهگی میتوگ ت سیعهگخ ف هننی، ا تکگعی پی سطح   ت خ شوی ین 

ن ری خ ا جگم شزه   مطگعفگت بیشت خ ین خلو  اث بصشی ای کو س

ب  ن خ  ف ش  ین ماازاخالت  ی  ا ث ماازاخالت صاااونت ری یه تااأ

هگخ ا تهگیی یبسااتگن ا جگم شااز، بهت  اساا  کس ین آموزان پگیسیا  

 .هم مز  ظ  ق ان ری  ز هگخ یین  تیلیلیهگخ یین  پگیسپژ ه 

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شاا ک  هساا ا شاازه نعگی  م گعس این ین تکگمگً اخالقی اصااوی

 خگنج پژ ه  از بوی ز مگیع کس زمگن ه  یاشاتنز ا گزه کننزرگن

ه بوی ز پژ ه  ن  ز ین  یگن کننزرگنش ک  هکس هکچنین هشو ز

 .شز یاشتس  نس می مگ س هگآن اطالعگت
 

 مالی حامی
 

ین  مگعی تأمین هگخسگزمگن از مگعی ککی رو س هیچ تی یق این

  ک یه اس ه ینیگف  وگعیغی ا ت یگ تجگنخ عکومی، هگخبص 
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 نویسندگان مشارکت
 

هگخ پژ ه  تکگم  ویسنزرگن ین ط احی، ا  ا    نگنش هکس بص 

 ا زهحگض  مشگنک  یاشتس
 

 منافع تعارض
 

  زانیه منگفع تفگنض م گعس این  ویسنزرگن اظهگن بنگب 

این م گعس مستص ج از نسگعس یکت خ خگ م اعظم یف وبیگن از یا شنگه 

 هبگشزآزای اسالمی قم می

 

 منابع

(ه م گیسس سالم  ن ان   1385مه،    عی زایه، زه ) اخوان توتی،

 شجویگن یا شنگه ته ان ین ابتزا   عکلک ی تیلیلی یا

هگخ ت بیتی یا شنگه مجلس پژ ه ا تهگخ ی نه یا شنگهه 
 ه2 -16(، 7)2، آزای اسالمی بجنونی

ه ب نسی   م گیسس اث بصشی ر  ه ینمگ ی شنگختی (1392افشگنخ، اه )
نفتگنخ ب   -مزان   ر  ه ینمگ ی شنگختینفتگنخ هیجگن

ه ا تکگعی کویکگن اختالی اضط اب  زایی   اضط اب

 گمس یکت خه یا شکزه علوم ت بیتی   ن ا شنگسی پگیگن

 یا شنگه اصوهگنه

(ه اث بصشی آموزش شنگختی نفتگنخ 1396عو، عه )بشگنت
ب خویکگنآمزخ ایناک شزه   س ز زری تیلیلی ین 

انشزه ه پگیگن  گمس کگنشنگسییا   آموزان پگیس ششم ابتزایی

 شگه  یهیا شنگه آزای اسالمی  احز 

(ه م گیسس 1394پونعسزی،  ه، صسیی ق املکی، نه،   عسگسی، مه )

-اهکگی کگنخ تیلیلی   س ز زری تیلیلی ین یا  

هگخ مجلس  گتوا یآموزان بگ   بز ن اختالی یگیری خ خگ ه 
 ه22-38(، 3)4، یگیری خ

پونعسزی،  ه، صسیی ق املکی، نه، بسطگمی، مه،   غضنو خ، هه  

-ی ینمگن پذی ش   تهفز ب  کگه  تفلع(ه اث بصش1395)

آموزان یاناخ اختالی یگیری خ  نزخ تیلیلی یا  

(، 6)1، ی فللنگمس ناهس یهگخ شنگختی ین یگیری خخگ ه 

 ه170-157

(ه تگثی  1397 سو،  هحه )تگج اعزینی،  ه، توحیزخ، اه،   موسوخ

آرگهی ب  س ز زری آموزش کگه  است   مستنی ب  ذهن

آرگهی تنظیکی تیلیلی   ذهنتیلیلی، خوی

، مجلس مطگعفگت ن ا شنگسی ت بیتیآموزان یبی ستگ یه یا  

 ه 59-88(، 31)15

 

م گیسس س ز زری تیلیلی   اشتیگق بس مزنسس ین (ه 1397توا ن ، اه )
 گمس ه پگیگنآموزان بگ   بز ن اختالی یگیری خبین یا  

احز کگنشنگسی انشزه یا شکزه علوم ا سگ ی یا شنگه  

 شگه  یه

ا نیزش   ناهس یهگخ یگیری خ ب اخ (ه 2012یمسو، مه،   سلی، هه )
ه ت  کس علی پون احکز؛ نضگیی، اکس ه موف ی  ین یا شنگه

 ته ان:  ش  ان کنزه 

(ه س ز زری تیلیلی   1391زایه، مهحه،   حسین  گنخ، مه )یه گ ی

اخ ایناک از اعنوهگخ انتسگطی خگ وایهه      اسطس

(، 2)4، مجلس مطگعفگت آموزش   یگیری خنآمزخه خویکگ

 ه47-21

(ه م گیسس امیز 1397یه گ ی، خه، حککتیگن ف ی،  ه،   پگسگالنخ، مه )

تیلیلی، س ز زری تیلیلی   ینری خ تیلیلی ین 

فللنگمس آموزان یاناخ اختالی یگیری خ   عگیخه یا  
 ه215-236(، 31)8، شنگسی اف ای استثنگیین ان

(ه م گیسس سگزرگنخ 1391، ن سی،  ه،   امیزخ، مه )زاهز، عه

ا تکگعی، هیجگ ی، تیلیلی   یگیری خ خویتنظیکی ین 

هگخ مجلس  گتوا یآموزان بگ   بز ن  گتوا ی یگیری خه یا  
 ه43-62(، 2)1، یگیری خ

هگخ ن ان سنجی  سصس  هگنم تککیلی  یژری(ه 1393شگیکگمی،  ه )
ه پگیگن آموزان انامنسیا  هگخ  کسل  کویکگن ین م یگ 

  گمس کگنشنگسی انشزه یا شنگه آزای اسالمی  احز قز ینه

(ه     ابفگی یگیری خ 1395صگیقی، مه،   خلیلی رشنینگ ی، زه )

بینی س ز زری تیلیلی یا شجویگن خویناهس  ین پی 

مجلس پژ ه  ین آموزش  یا شنگه علوم پزشکی ع ستگنه
 ه9-17(، 2)8، علوم پزشکی

(ه 1394گمی، فه، حیزنخ  سو، یه، شفی خ، مه،   شه یون، یه )ض غ

 Copingنفتگنخ مستنی ب  ب  گمس -اث بصشی ینمگن شنگختی

cat  سگعس مستال بس  10-8ین کگه  اضط اب کویکگن

 ه202-184(، 19)5، مطگعفگت ن ا شنگسی بگعینیاضط ابه 

 نزخ تیلیلی،  ه  ری خ م گیسس تفلع(ه 1397عسن خ،  ه )
آموزان م طع ی م ف   س ز زری تیلیلی یا  هز

ه پگیگن  گمس کگنشنگسی ابتزایی بگ   بز ن اختالی یگیری خ

 انشزه یا شکزه علوم ا سگ ی یا شنگه آزای  احز شگه  یه
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هگخ ف اشنگختی ب  اث بصشی آموزش مهگنت(ه 1397قه مگ ی، نه )
آموزان آ نخ تیلیلی یا  س ز زری تیلیلی   تگب
انشزه ه پگیگن  گمس کگنشنگسییخت  م طع ا ی متوسطس

یا شکزه علوم ا سگ ی یا شنگه آزای اسالمی  احز شه  

  هقز

 -(ه اث بصشی آموزش شنگختی1395کگبوسی، مهبه،   ق بگ ی، عه )

نفتگنخ کنت ی خشم ب   و وا گن یاناخ اختالی سلوکه 

 ه22-30(، 3)1، مجلس تفلیم   ت بی  استثنگیی

کگبینی م زم،  ه، ا تلگن فومنی، غهحه، حجگزخ، مه،   اسززایه، حه 

ن ین (ه اث بصشی آموزش ناهس ی یگیری خ خویر یا1397)

-افزای  س ز زری تیلیلی     زان تیلیلی یا  

شنگسی ت بیتی یا شنگه فللنگمس ن انکگنه آموزان اهکگی
 ه171 – 193(، 97)14، عالمس طسگطسگیی

مزان ب  نفتگنخ هیجگن -(ه اث بصشی ینمگن شنگختی1396کسگئیگن، نه )
تنظیکی هیجگ ی   پ خگشن خ ین کویکگن بگ  گف مگ ی بز

انشز نشتس ن ا شنگسی ه پگیگن  گمس کگنشنگسیم گبلس اخ

 بگعینیه یا شکزه ن ا شنگسی   علوم ت بیتی یا شنگه سکنگنه 

آموزش تنظیم هیجگن ب  حع تفگنض   (ه 1398می ابی،  ه )
-ه پگیگنآموزان شه ستگن  ی ف س ز زری تیلیلی یا  

 گمس کگنشنگسی انشزه یا شنگه آزای اسالمی  احز 

 بنزنعسگ ه

هگخ کنت ی است   ب  اث بصشی آموزش مهگنت(ه 1398خ،  ه )مسجز
-ه پگیگناست   تیلیلی   س ز زری تیلیلی یا شجویگن

انشزه یا شکزه ن ا شنگسی یا شنگه  گمس کگنشنگسی 

 خوانزمیه

( 1393زایه، حه،   افشگن، حه )مظگه خ، مه، میکزخ، نه، یقگئق

کیوی  اث بصشی مزاخلس خ مستنی ب  مشکالت هیجگ ی   

ز زری بیکگنان مستال بس اختالالت عکلک یخ روانشیه 

 ه109-117(، 2)19،  ش یس روانش

(ه انتسگط خویپنزانه 1391زایه، یه )میکگئیلی، نه، اف  ز، غهعه،    قلی

آموزان   ف سویری تیلیلی بگ عکلک ی تیلیلی یا  

 ه71 -103(، 4)1، مجلس ن ا شنگسی مزنسسیخت ه 

(ه م گیسس 1392سی، مه، ابواع گسکی، عه،   احزخ، به )  یکگ ی، مه، عسگ

اث بصشی آموزش پذی ش/ تفهز بگ آموزش تنظیم هیجگن ب  

مجلس آموزان یاناخ اختالی نیگضیه سگزرگنخ یا  
 ه154-176(، 3)2، هگخ یگیری خ گتوا ی

اث بصشی آموزش خویتنظیکی ب  اشتیگق بس ( 1397 ون زیگن، که )
آموزان ی نه لیلی ین یا  مزنسس   س ز زری تی

انشزه یا شکزه ه پگیگن  گمس کگنشنگسیمتوسطس ا ی شه  قم

 ایبیگت   علوم ا سگ ی یا شنگه قمه

(ه 2005یه، عویز، جه، کگفکن، جه،  یس، مه،   مگنتینز، اه ) هگالهگن،

، ت  کس علیزایه، حکیز؛ هکتی هگخ یگیری خاختالی

س   شجگعی، علکزانعو، ق بگن؛ نضگیی یهنوخ، صزی 

 (  ش  انسسگنان،  گپ  هگنمه1392ستگنه)

(ه اث بصشی 1394یگنمیکزیگن، اه، قک ا ی، اه، سیوی، زه،   انفع، مه )

آموزش ناهس یهگخ شنگختی ب  حگفظس، عکلک ی خوا زن   

مجلس آموزان  گنسگخوانه س ع  پ یازش اطالعگت یا  
 ه 101 -117، 4(4، )هگخ یگیری خ گتوا ی
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