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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disorder like other mental 

disorders has come a long way in 

reaching its current status; in different 

periods, this disorder has had various 

names, etiologies, and consequently 

different therapies (Nelson, Lindstrom 

& Foils, 2004). Learning disorder is one 

of the most common neuropsychiatric 
disorders    of     childhood    which    is 

 
classified as a developed-neurological disorder in 

the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM–5) - American Psychiatric 

Association (Sahin, Bezkourt, & Carabeli Raghlo, 

2019). The main symptoms of students with learning 

disorders are lack of accuracy, attention deficiency 

and memory. This disorder can affect memory, 

attention and organization, problem solving ability, 

executive functions, socio-emotional relationships 

and daily activities (Khaledi, Hashemi Razini & 

Abdollahi, 2017).
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A B S T R A C T 
 
Objective: The purpose of this study was to determine the effectiveness of resiliency training on stress 

management, affects and academic help seeking in students with learning disabilities. The method of this 

study was semi-experimental and pre-test-post-test with control and follow-up group.  

Methods:  The statistical population consisted of 380 third- to fifth-grade primary students with all kinds 

of learning disabilities who had referred to the Center of Learning Disabilities in Bushehr province’s 

Department of Education in 2019-2020 school year. The sample consisted of 40 students who were 

selected through convenience sampling and randomly assigned to two groups (experimental and control). 

The measurement tools were the Watson, Clarke & Teljin's affects questionnaire, Ryan & Pentrich's 

helplessness questionnaire and Endler & Parker's stress coping strategies questionnaire. The experimental 

group received 9 training sessions and the control group did not receive any intervention .  

Results: The data were analyzed using repeated measure ANOVA and SPSS software version 22. Findings 

showed that resiliency training has a significant effect on stress management, affects, and academic help seeking 

behavior of students with learning disabilities and this effect remains unchanged in the two-month follow-up 

phase.  

Conclusion: Since resiliency training helps improves individuals’ interactions with peers and increases 

their awareness, acceptance and emotional expression, such training can be used as effective intervention 

method to improve stress management, affects and academic help seeking in students with learning 

disabilities. 
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About 80% of students with learning disabilities have 

reading problems (Lerner, 2003). Reading disability or 

dyslexia occurs more frequently in males and in people 

with ADHD and epilepsy (Vega, Smith, Cockrell, Tang, 

Agar_Arierzobita, Goyal, & Gomez, 2015). Because 

learning disabilities, skills, and performance of students 

with learning disabilities are significantly lower than 

expected, this is in line with academic achievement and the 

day-to-day activities that require the application of this 

skills interfere and cause these students to show high levels 

of social, emotional problems compared to normal students 

(Sadock, Sadock & Ruiz, 2015). In the field of improving 

the skills of students with disabilities, several educational 

programs have been conducted, one of which is relatively 

new and little research has been done in Iran and foreign 

countries that is resilience education. Resilience education 

in the field of positive psychology has been developed with 

the aim of creating mental well-being, promoting life 

satisfaction and treating mental disorders such as 

depression, aggression and stress (Lau, Chiesi & 

Saklofske, 2019). Therefore, the purpose of this study is to 

evaluate the effectiveness of resilience training on 

managing stress, emotions and academic supportive 

behavior of students with learning disabilities. 

2. Materials and Methods 

The research method was quasi-experimental with pre-

test-post-test design and follow-up with a control 

group. The experimental group underwent resilience 

training intervention and the control group did not 

receive any intervention. Forty students with learning 

disabilities in the third, fourth and fifth grades of 

elementary school (9 to 11 years old) were randomly 

selected as the sample. After training and running the 

post-test in both groups, the obtained data were 

analyzed by repeated measures analysis method. 

 

3. Results 

The results showed that, in the experimental group, the 

difference between the mean scores of pre-test, post-test 

and follow-up stress management was significant, but in 

the control group it was not significant. The results 

showed that the use of resilience training program 

significantly improves stress management, positive and 

negative emotions and academic supportive behavior of 

students with learning disabilities. In addition, it was 

found that the effect of this training program lasted up to 

two months after the end of the treatment sessions. 

 
 

Table 1. Results of Benfroni post hoc test to determine the effect of intervention on research variables 
 

Variable Measurement time Experimental group Control group 

  MD SD MD SD 

Stress management 

Pre-test - Post-test -13.42** 0.15 - 0.45 0.05 

Pre-test - Follow-up -13.32** 0.14 - 0.43 0.12 

Post-test-Follow-up 0.05 0.12 - 0.09 0.13 

Emotions 

Pre-test - Post-test 17.53* 0.73 0.19 0.23 

Pre-test - Follow-up 18.43* 0.72 0.17 0.26 

Post-test-Follow-up 0.56 0.65 0.16 0.04 

Academic assistance 

Pre-test - Post-test 14.47** 0.23 0.12 0.12 

Pre-test - Follow-up 15.34** 0.24 0.13 0.10 

Post-test-Follow-up 0.21 0.09 0.09 0.09 
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4. Discussion and Conclusion 

According to the findings of the first hypothesis, the 

use of resilience training program significantly 

improves the stress management of students with 

learning disabilities. In addition, it was found that the 

effect of this training program lasted up to two months 

after the end of the treatment sessions. In explaining 

this hypothesis, it can be said that resilient education, 

which also includes training in ways of attracting 

social support, enables the ability to control the 

environment and communicate effectively with others, 

which makes dependent people they receive more 

social support in difficult life situations and as a result 

their stress load is reduced. Receiving help and support 

from others also gives a child with a learning disability 

a greater opportunity to address their own issues and 

thus more relaxation, which will help them manage 

stress (Afeli, 2019). 

Findings of the study on the effect of resilience 

training on positive and negative emotions of students 

with learning disabilities (second research 

hypothesis), indicated that resilience training 

significantly improves stress management of students 

with learning disabilities. In addition, it was found that 

the effect of this training program lasted up to two 

months after the end of the treatment sessions. 

Explaining the effectiveness of resilience training on 

improving and controlling students' emotions, it can be 

said that these students often have difficulty in 

perceiving and interacting socially with classmates 

and other people due to poor reasoning. Teaching 

emotion regulation to these students enables them to 

monitor their actions and reactions to others and to 

improve their judgment of others. By controlling 

negative feelings about others and sharing their 

perceptions with them, these students can establish a 

positive and effective relationship with others and, 

following the positive feedback they receive from 

them, strengthen their self-esteem, which ultimately 

leads to controlling emotions (Niven, 2017). 

Finally, the results showed that resilience training has 

improved academic help-seeking behavior in students 

with learning disabilities. This finding can be 

explained by the fact that resilience training increases 

students' perception of their ability to do homework 

and apply effective coping strategies against academic 

failure. Also, teaching these strategies by promoting 

academic help as one of the most important resource 

management strategies, helps students with learning 

disabilities to adjust and manage the facilities in the 

classroom, school and the environment and prevent 

academic failure (Zander, Chen & Hannover, 2019). 

Overall, based on the findings of the present study, it 

can be concluded that resilience training program 

improves the management of stress, emotions and 

academic supportive-behavior of students with 

learning disabilities. Resilience has a protective role 

because it reduces the stressful nature of accidents and 

leads to providing mental and physical health and 

greater peace of mind and increases the ability to cope. 
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 مقاله پژوهشی
 

آموزان دانشطلبی تحصیلی مدیریت استرس، عواطف و رفتار کمکآوری برتاب اثربخشی آموزش

 مبتال به اختالل یادگیری
 

        2امین حسنیمحمد  و    *1یوسف دهقانی
 

 

 .رانیفارس، بوشهر، ا جیدانشگاه خل ،یشناسگروه روانشناسی، دکتری تخصصی روان. 1

 ، بوشهر، ایران.شناسی، دانشگاه پیام نورکارشناسی ارشد روان. 2
 

 

مقدمه
یکی از مشکالت تحصیلی که باعث مراجعات مکرر والدین به 

 بندیدر طبقه .است 1شود، ناتوانی یادگیریهای بالینی میکلینیک

DSM-IV ،شود که ناتوانی یادگیری زمانی تشخیص داده می

 های استاندارد شده برای خواندن، ریاضیات و بیانپیشرفت در آزمون

ای زیر حد انتظار بر حسب سن، نوشتاری به طور قابل مالحظه

)مرازیک، نایدو، بورزا، کوبیتویچ و تحصیالت و سطح هوشی باشد 

 . (2۰1۹، 2شرگیل

آموزان ها و کارآیی دانشاز آنجا که مشکالت یادگیری، مهارت

تر از سطح مورد ای پایینمبتال به ناتوانی یادگیری به طور قابل مالحظه

های روزمره انتظار است، این موضوع، با پیشرفت تحصیلی و با فعالیت

هاست، تداخل ایجاد کرده و سبب که مستلزم به کارگیری این مهارت

آموزان سطوح باالیی از مشکالت اجتماعی، شود این دانشمی

)سادوک،  آموزان بهنجار نشان دهندهیجانی را در مقایسه با دانش

 . (2۰15، 3سادوک و رویز
 

1. Learning disabilities 

2. Mrazik, Naidu, Borza, Kobitowich & Shergill 

3. Sadock, Sadock & Ruiz 
 

 نویسنده مسئول:* 

  یوسف دهقانی

 .رانیفارس، بوشهر، ا جیدانشگاه خل ،یشناسگروه روانشناسی، دکتری تخصصی روان نشانی:

 +98( 71) 42214425 تلفن:

 ydehghani@pgu.ac.irپست الکترونیکی: 
 

 

 

 :اطالعات مقاله

 2۹/12/13۹8 تاریخ دریافت:

 16/۰7/13۹۹ :تاریخ پذیرش

 2۰/۰۹/14۰۰ تاریخ انتشار:

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ها:کلیدواژه

آوری، موودیووریووت آموووزت تووا 

طلبی اسووتر ، عواط ، رفتار کمک

 تحصیلی، اختالل یادگیری

 

 چکیده

 

آموزان مبتال طلبی تحصیلی دانشآوری بر مدیریت استر ، عواط  و رفتار کمکهدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزت تا  :هدف

 .بودبه اختالل یادگیری 

جامعه پس آزمون با گروه کنترل و همراه با پیگیری بود. -آزمایشی و به صورت پیش آزمونحاضر از نوع نیمهروت پژوهش   :هاروش

شده به مرکز اختالل یادگیری آموزت و پرورت  ارجاع داده اختالل یادگیری پایه سوم تا پنجم ابتداییانواع آموز دچار دانش 38۰آماری 

)آزمایش  گروه دو در و انتخا  در دستر گیری نمونه روت به کهآموز دانش 4۰شامل  نمونه د.بو 13۹۹-13۹8بوشهر در سال تحصیلی 

. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه عواط  واتسون، کالرک گمارت شدند  تصادفی صورت ( بهنفر 2۰ و )کنترل نفر( 2۰

 ۹استفاده شد. گروه آزمایش تحت  انودلر و پوارکر های مقابله با استر پرسشنامه راهبرد و طلبی ریان و پنتریچو تلجین، پرسشنامه کمک

 مورد در هاپرسشنامه اجرای از حاصل هایداده .گونه آموزشی دریافت نکردندآوری قرار گرفتند و گروه کنترل هیچجلسه آموزت تا 

  تحلیل و تجزیه 22 نسخه SPSS آماری افزارنرم و مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل  از استفاده با گیری،اندازه مرحله سه در گروه دو

 شد.

اختالل با آموزان دانشطلبی تحصیلی بر مدیریت استر ، عواط  و رفتار کمکآوری آموزت تا  نشان داد هایافتهایج تحلیل نت :هایافته

 داشته و این تأثیر در مرحلۀ پیگیری دو ماهه پایدار ماند. یادگیری تأثیر

 شود،می او هایهیجان ابراز پذیرت و آگاهی، افزایش ها،مسأله با فرد تعامل آوری سبب ارتقاءتا  آموزت که آنجا از :گیرینتیجه

آموزان مبتال به طلبی تحصیلی دانشمدیریت استر ، عواط  و رفتار کمکبرای بهبود  مؤثری ایمداخله به عنوان روت آن از توانمی

 .کرد استفادهیادگیری اختالل 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1شماره  .11. دوره 1400پائیز   
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کودکان دچار ناتوانی یادگیری در یک یا چند فرآیند اساسی 

شناختی از قبیل درک و فهم، استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری روان

رغم داشتن هوت عادی قادر به آموزان علیناتوانی دارند، این دانش

 ،1نسر)باگیری از آموزت ویژه نیستند تحصیل یا ادامه آن بدون بهره

 ایران، در شده انجام هایپژوهش روی بر فراتحلیلی . در(2۰16

 درصد 58/4ابتدایی،  مقطع در های یادگیریناتوانی میزان شیوع

 مبتال دخترها از بیش درصد 2/2تا  1/1پسرها  که است شده گزارت

 (.13۹6گنجی،  و آبادیبهرام )زارع،هستند  اختالل این به

شناختی شایع یکی از مشکالت روان استاز آن  اکیوح اوههشوپژ

ها آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری، استر  و ضع  آندر بین دانش

. مدیریت (2۰18، 4گرین ؛2۰1۹، 3)افلیاست  2در مدیریت استر 

کارگیری و های الزم جهت بهاستر  عبارت است از داشتن مهارت

حفظ روابط حمایتی و رضایت بخش و کنار آمدن با محیط جامعه 

جهت مدیریت کردن فشارهای موجود در زندگی. این توانایی شامل 

ها بر فرد است های مختل  زندگی و تأثیر آنشناخت استر 

. به بیانی (2۰1۹، 5)ماتیوچی، اسکالون، توماستو، کاورینی و سلیری

سازی در مقابل استر  است، دیگر، مدیریت استر  نوعی خود ایمن

روبرو های شدید آموزان دچار ناتوانی یادگیری که با استر دانش

خورند و دچار میهای اجتماعی به مشکل برشوند در واکنشمی

)آگوئر، آگوئر، کادیما، کوریا شوند اختالل در عملکرد تحصیلی می

. این گونه افراد  قادر (2۰17، 7گیولیانی و جاکومتاز ؛2۰1۹، 6و فیالهو

د به صورت مناسب نیستند. همچنین مشخص شده است به ابراز وجو

آموزان هنگام مواجه شدن با مشکالت تحصیلی که این دانش

های حل مسأله استفاده کنند و کنترل توانند به راحتی از سیستمنمی

و جسمانی بهتری را  شناختیهای روانبیشتری داشته باشند و واکنش

 .(2۰17،  8)اسپادا، نیکسیود، مونتا و ولزارائه دهند 

ی نانوانی یادگیری دارا آموزاندانش د،یطور که ذکر گردهمان   

که  دهندیاز خود بروز م حاکی از عدم مدیریت استر  یرفتارها

در مواجه با تکالی  درسی دشوار، ها آن شودیرفتارها باعث م نیا

)انگن و شوند  ۹منفیدچار نوسان در تنطیم عواط  مثبت و 

. مطالعات در مورد عواط  منفی در عملکرد و (2۰18، 1۰اندرسون

آموزان نشان داده است که عواط  منفی موفقیت تحصیلی دانش

تر در زندگی تحصیلی و مقابله باعث تنهایی و سازگاری پایین

. (2۰17، 11)نیونشود ناسازگارانه با احسا  غربت در مدرسه می

های دیگر نشان داده است که عواط  منفی، نگرت بدبینانه پژوهش

و منفی نسبت به موضوعات درسی، انگیزت و یادگیری پایین را 

شود بیشتر کودکانی که دچار ناتوانی کند و سبب میبینی میپیش

)کوان، کاپزیک و یادگیری هستند، در تنظیم عواط  ناموفق باشند 

 رم، اربتزودیس،. (2۰17، 13روالو و دینر  کاپنز، ؛2۰18، 12بنتون

اند که عواط  مثبت نشان داده (2۰17) 14موادینگ، و ندلکوویج

شود. را باعث می های شناختی و عاطفی فراگیرانافزایش موفقیت

بیان کرده است که ناتوانی  (2۰17) 15گنگ و پالسونهمچنین 

تواند همراه با مشکالتی در عواط  مثبت و منفی و یادگیری می

 هیجان همراه باشد.

در برخورد و آموزان دانشکه به  یعواملدیگر از از طرف دیگر، 

کمک کرده و  یآور زندگر و تنشدشوووا یهاتیبا موقع یسازگار

 یزندگ یهایو دشوووار یشووناختبیآس یهالالرا در برابر اخت هاآن

)سان، چو، است  16طلبی تحصیلیدارد، رفتار کمکنگه می در امان

طلبی کمک (1۹۹8) 18باتلر .(2۰2۰، 17یان، چوی، آن و همکاران

تحصیلی را نوعی تالت فعاالنه برای استفاده از امکانات موجود در 

طلبی تحصیلی در داند. کمکراستای دستیابی به موفقیت می

ها، برگیرنده رفتارهایی از قبیل پرسش از معلمان، والدین، همکالسی

های حلها و راهتقاضای توضیح بیشتر درباره مسأله، گرفتن سرنخ

های تحصیلی است، و به عنوان وی سایر کمکوجمسأله و جست

)زاندر، کند راهبردی برای جلوگیری از شکست تحصیلی عمل می

 .(2۰17، 2۰رایتر و مورایپام، مک ؛2۰1۹، 1۹چن و هانوور

طلبی تحصیلی تأثیر بسیار زیادی در زندگی تحصیلی پدیده کمک

طلبی نوعی تالت است؛ یعنی یک آموزان دارد، در واقع کمکشدان

شخص به طور فعاالنه از امکانات موجود جهت افزایش احتمال 

 کند.موفقیت خود در آینده استفاده می
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3. Afeli 

4. Green 
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7. Giuliani & Jacquemettaz 
8. Spada, Nikčevid, Moneta & Wells 

9. Positive affect (PA) & negatave affect (NA) 

10. Engen & Anderson 
11. Niven 

12. Kwon, Kupzyk & Benton 

13. Kuppens , Realo, Diener 
14. Arabatzoudis, Rehm, Nedeljkovic & Moulding 

15. Gong & Paulson 

16. academic help seeking   
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19. Zander, Chen & Hannover 
20. Pham, McWhirter & Murray 
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در پژوهشی میزان  (2۰18) 1جانسونفاینی، باری، هورست و 

آموزان دارای اختالل یادگیری و منظور طلبی دانشجستجوی کمک

آنها از کمک گرفتن و اهداف کمک گرفتن، منابع کمک کننده 

های مرتبط با کال  و استفاده از راهبردهای مورد ترجیح، انگیزه

-کمک یادگیری را ارزیابی کرده و نشان دادند که رابطۀ مثبتی بین

طلبی کمک طلبی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. در واقع

 مقابل در آموزاندانش ایمقابله توان بر افزایش شگرفی تأثیر

 .(2۰16، 2)پوتواینداشت  خواهد آنان تحصیلی مشکالت

های آموزان با ناتوانی یادگیری برنامههای دانشدر زمینۀ بهبود مهارت

ها که آموزشی متعددی صورت گرفته است که یکی از این درمان

نسبتا جدید است و در داخل و خارج از کشور تحقیقات اندکی روی 

آوری در است. آموزت تا  3آوریآن صورت گرفته، آموزت تا 

نگر با هدف ایجاد بهزیستی ذهنی، ارتقاء شناسی مثبتحوزۀ روان

های روانی مانند افسردگی، اختاللرضایت از زندگی و درمان 

)کاوه، علیزاده، دالور و پرخاشگری و استر  تدوین شده است 

موضوعات مطالعه شده به وسیله  آوری یکی از  تا .(13۹۰برجعلی، 

)صدری دمیرچی، بشرپور، رمضانی و  است نگر روانشناسی مثبت

 و درمان جهت مهم آوری هدفیتا  . ارتقاء(13۹5پور، انکریمی

، 4است )الو، چیسی و ساکلوفسکی شناختیروان آسیب از پیشگیری

 بر نقاط مبتنی رویکرد اسا  بر که است ایسازه آوری(. تا 2۰1۹

 و با مشکالت آمدن کنار در افراد قابلیت از حاکی و شده بنا قوت

 . به عبارت دیگر،(2۰1۹، 5)ساتلر و گرشافتاست  خطرات

)فلوید است  ناگوار شرایط به واکنش در سازگاری مثبت آوریتا 

 زامشکل حوادث شناختیتأثیر روان از . همچنین(2۰17، 6و السن

 مبنای تریناساسی و مهمترین از کند، به طوری که یکیمی محافظت

زاده )مرادی، دهقانیهاست آن آوریمیزان تا  افراد روانی سالمت

 ویژگی نوعی حدی تا آوریتا  . اگرچه(2۰15و سلیمانی، 

 است، افراد محیطی هاینتیجه تجربه نیز دیگری حدود تا و شخصی

 توان واکنشمی و نیستند خود وراثت یا محیط قربانی هاانسان ولی

 تغییر هادشواری و ناخوشایند رویدادهای استر ، مقابل در را افراد

 غلبه محیط، منفی تأثیرات و مشکالت بر بتوانند طوری که به داد؛

همکاران،  و کاوه از نقل؛ 2۰۰5، 7پیرسون و هال-کنند )کوردیچ

آوری برنامه آموزت تا های مختل  نشان دادند که . پژوهش(13۹۰

بر افزایش احساسات مثبت و افزایش سطح کیفیت زندگی )کاوه، 

نفس دانش آموزان ( و افزایش عزت13۹۰علیزاده، دالور و برجعلی، 

مؤثر است. تحقیقات نشان داده است  (2۰16 ،8میر و هوئفت )هافت،

و افزایش سازگاری مثبت با آوری هایی که با هدف تا که مداخله

پذیر شوند برای کودکان و نوجوانان آسیبشرایط ناگوار انجام می

ها باعث کاهش توان بسیار سودمند واقع شود؛ این گونه مداخلهمی

آموزان شناختی دانشمشکالت روان احتمال بازگشت یا وخامت

 ؛2۰18، ۹فولکوتیلور و دی )لو،شود دارای اختالل یادگیری می

 .(2۰15، 1۰مانینو

آوری با توجه مطالب مذکور، شناسایی عللی که بر روی تا 

ای برخوردار العادهآموزان تأثیر دارد از اهمیت فوقتحصیلی دانش

آنچه نماید. است و این مسائل ضرورت پژوهش را بیشتر آشکار می

با وجود اینکه  که است نیا سازدیپژوهش حاضر را برجسته م تیاهم

 آوریتا زمینه تأثیر  داخل و خارج از ایران در تحقیقات زیادی در

انجام گرفته است، کودکان عادی  شناختیبهبود عالئم روانبر 

مدیریت استر ، عواط  بر  آوریتا  آموزت تحقیقی که اثرات

اختالل کودکان مبتال به  تحصیلی طلبیمثبت و منفی و رفتار کمک

دور از  ن،یعالوه بر ا. ندارد تقریبا وجود ،یادگیری انجام گرفته باشد

 ،اختالل یادگیریبه کودکان با  آوریتا که آموزت  ستیانتظار ن

نوبه  به زیت مقابله با مشکالت را بدهد و حل مشکالت نأو جر توان

و  کندی شتریب یاحسا  توانمند انخود موجب شود تا کودک

 تری را کسب کند.ی مطلو اجتماع یهامهارت

 بر اسا  موارد ذکر شده هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین اثربخشی 

آوری بر مدیریت استر ، عواط  مثبت و منفی و رفتار تا  آموزت

است و  آموزان مبتال به اختالل یادگیریطلبی تحصیلی دانشکمک

تواند آوری میتا  آموزت فرض اصلی پژوهش حاضر این است که

سبب بهبود مدیریت استر ، عواط  مثبت و منفی و رفتار 

 آموزان مبتال به اختالل یادگیری گردد.طلبی تحصیلی دانشکمک
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  پژوهش روش

آزمون و پس–آزمونآزمایشی با طرح پیشروت پژوهش از نوع نیمه

 پیگیری با گروه کنترل است. 

 پژوهش شامل آماری ۀجامعگیری: جامعه، نمونه و روش نمونه 

 پنجم و چهارم سوم، ۀناتوانی یادگیری پایانواع  با آموزانکلیه دانش

شده از سوی مدار  به مرکز اختالل یادگیری ارجاع داده ابتدایی

 تعدادبه ،13۹۹-13۹8شهر بوشهر در سال تحصیلی آموزت و پرورت 

 نفر با 16۰گیری در دستر  نمونهروت بهها از میان آن بود.  نفر 38۰

های ورود های الزم از نظر مالکیادگیری که ویژگیاختالل انواع 

آموز پس از تشخیص دانش 4۰تعداد  و سپسشدند را داشتند فهرست 

مرکز اختالل یادگیری آموزت  سانشنایادگیری توسط رواناختالل 

شهر بوشهر و همچنین مصاحبه بالینی ساختاریافته، انتخا  و پرورت 

 2۰در هر گروه ) کنترلتصادفی در دو گروه آزمایش و  شکل و به

. در اجرای پژوهش پس از توجیه و جلب رضایت گمارت شدندنفر( 

-تهای جمعیها از نظر هوت و سایر ویژگیوالدین کودکان، گروه

شناختی )از قبیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی، امکانات آموزشی و 

های ورود به سطح تحصیالت والدین( با یکدیگر همتا شدند. مالک

پژوهش عبارت بودند از: دریافت تشخیص اختالل یادگیری ریاضی، 

های تشخیصی و خواندن و یا بیان نوشتاری با استفاده از آزمون

از  115تا  85 بین کسب نمره هوشبهرته، مصاحبه بالینی ساختاریاف

 11تا  ۹و سن  2۰۰3وکسلر کودکان  یهوش دنظرشدهیتجد ا یمق

سال، دریافت مداخالت  11های خروج شامل سن باالی سال و مالک

برای گردآوری های همراه. شناختی همزمان و داشتن اختاللروان

 د:داده ها از ابزارهای زیر استفاده ش

واتسون، کالرک این مقیا  توسط  مثبت و منفی:عاطفه  مقیاس

دهی و ساخته شده است. یک مقیا  خود گزارت (1۹88) 1و تلجین

ماده برای عاطفه منفی است  1۰ماده برای عاطفه مثبت و  1۰متشکل از 

ای و دو زیر مقیا  عاطفه مثبت و منفی را در مقیا  پنج درجه

سنجد. حداقل و )بسیار زیاد( می )به هیچ وجه( تا پنج لیکرت از یک

و  1۰های فهرست به ترتیب حداکثر نمره در هر یک از زیر مقیا 

خواهد بود. اعتبار بازآزمایی مقیا  عواط  مثبت و منفی در یک  5۰

محاسبه شده است؛ ضریب  71/۰و  68/۰دوره دو ماهه به ترتیب 

و برای   ۹۰/۰تا  86/۰ه مثبت از های عاطفآلفای کرونباخ برای ماده

)گومز، گزارت شده است  87/۰تا  84/۰های عاطفه منفی از ماده

 یها پژوهش. (1۹88؛ واتسون و همکاران، 2۰۰۰، 2کوپر و گومز

در  ا یمق یسنجروانی هایژگیو کنندهتأیید ران،یشده در ا انجام

 ها،پژوهش این . در(1387)بشارت،  و بهنجار است ماریب یهانمونه

مثبت  عاطفه هایماده برای بیماران در نمونه کرونباخ آلفای ضرایب

 هاینمونه در و 8۹/۰تا  81/۰و برای عاطفه منفی از  ۹1/۰تا  83/۰از 

و برای عاطفه  ۹۰/۰تا  85/۰از  مثبت عاطفه هایماده بهنجار برای

)بشارت، کوچی، دهقانی، گزارت شده است  88/۰تا  83/۰منفی از  

 تعیین با نیز تأییدی عاملی تحلیل . نتایج(13۹1زاده، فراهانی و مومن

 فارسی نسخه سازه روایی منفی، عاطفه و عاطفه مثبت عامل دو

گرفته است  قرار تأیید مورد را منفی و عواط  مثبت فهرست

( 1384دژکام ) و پوربخشی دیگر، ای(. در مطالعه1387)بشارت، 

 آلفای ضرایب و کردند تأیید را مذکور عاملی مقیا  دو ساختار

 گزارت 87/۰را  منفی و مثبت عاطفه زیرمقیا  هر دو برای کرونباخ

ی کرونباخ حاضر ضرایب روایی همگرایی و آلفاپژوهش کردند. در 

و  73/۰ مثبت به ترتیب عواط  مقیا  خرده در مذکورپرسشنامه 

دست به 72/۰و  78/۰منفی به ترتیب  عواط  مقیا  و خرده 6۹/۰

 .آمد

 3ریان و پنتریچاین پرسشنامه توسط  تحصیلی: طلبیپرسشنامه کمک

دهندگان هر گویه گویه است. پاسخ 14ساخته شده و دارای  (1۹۹7)

بندی =کامالً موافقم( درجه5=کامالً مخالفم تا 1را در مقیا  لیکرت )

طلبی است. دامنه کنند و دارای دو بعد پذیرت و اجتنا  از کمکمی

ضرایب آلفای  (1382پور )قدماست.  7۰تا  14نمرات در این مقیا  

طلبی طلبی و اجتنا  از کمککمکهای پذیرت کرونباخ برای عامل

به دست آورده است. همچنین جهت تعیین  68/۰و  73/۰به ترتیب 

های اصلی با چرخش روایی این مقیا  از تحلیل عاملی به روت مؤلفه

واریماکس استفاده کرده است، نتایج نشان دهنده این بود که عامل 

اریانس کل درصد و 4/2۹، ۹4/2طلبی با ارزت ویژه اجتنا  از کمک

درصد  7/14، 466/1طلبی با ارزت ویژه و عامل پذیرت کمک

کند. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه واریانس کل را تبیین می

طلبی های پذیرت کمکطلبی از طریق روت آلفای برای عاملکمک

بدست آمد و نیز  78/۰و  83/۰طلبی به ترتیب و اجتنا  از کمک

همبستگی هر سؤال با نمره کل سؤال استفاده روایی پرسشنامه از طریق 

ها با نمره کل پرسشنامه گردید. نتایج حاکی از همبستگی همه سؤال

 ( معنادار بودند.۰۰1/۰بود. تمامی ضرایب در سطح )
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 توسطاین پرسشونامه  پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس:

در سال و به وسیلۀ اکبرزاده  ساخته شده 1۹۹۰در سال  انودلر و پوارکر

ها ماده است کوه پاسخ 48ترجمه شده است. این تست شامل  1376

تغییرات رفتارهای شود. دامنۀ گذاری مینمره به روت لیکرت

 8۰-16مدار و اجتنابی از مدار، هیجانلهأگانه یعنوی مسرویارویی سه

نشوان داد این پرسشنامه  (1۹۹۰های اندلر و پوارکر)است. نتایج یافته

بوه نقول از ؛ 1۹۹۰ ،منود اسوت )انودلر و پوارکراز توان باالیی بهره

در پژوهش  (1387. شکری و همکاران )(1387شوکری و همکاران،

است و  برخوردارخود نشان دادند ایون پرسشونامه از اعتبار باالیی 

هفتوه بورای ابعواد  12ضرایب حاصل از بازآزمایی با فاصلۀ زمانی 

به دست آمد.  61/۰و  6۰/۰، 64/۰مدار و اجتنابی مدار، هیجانلهأمس

نشان داد الگوی سه عاملی این بوه عوالوه تحلیول عواملی تأییدی 

حاضر پژوهش هوا دارد. در پرسشونامه برازنودگی مقبوولی بوا داده

ترتیب به مذکورضرایب روایی همگرایی و آلفای کرونباخ پرسشنامه 

 .دست آمدبه 7۹/۰و  76/۰

جهت انتخا  افراد گروه نمونه ابتدا مجوزهای الزم از  روش اجرا:

گرفته شد و سپس گروه آزمایش و  آموزت و پرورت شهر بوشهر

ها گمارده شدند. صورت تصادفی در گروهکنترل مشخص و افراد به

 افراد حضور تمام با توجیهی نشست در این تحقیق پس از برگزاری

 آزمایش توسط گروه در ها، آموزتآن هایمعلم و والدین نمونه،

 پژوهشگران با همراه مذکور مرکز مشاوران و متخصصان از نفر دو

به جلسه  2ای در هر هفته دقیقه ۹۰جلسه  ۹ به مدت حاضر، پژوهش

 پایان و گروه قبل دو هر هایمعلم  شد. برگزار گروهی شکل

-پرسشنامه به پیگیری، مرحله در ماه دو گذشت از پس نیز و آموزت

برنامه  پژوهش مراحل اتمام از پس دادند. پژوهش پاسخ های

 نیز کنترل گروه جلسه به 2  در طور فشردهبه آوریتا  آموزشی

 انسیوار لیها از طرح تحلل دادهیمنظور تحل. بهداده شد آموزت

 .مکرر استفاده شد یریگبا اندازه مختلط

های یک بسته آموزشی از شیوهآوری: برنامه آموزشی تاب

رفتاری است. این -آوری کودکان دارای اختالل عاطفیافزایش تا 

های ، روت(1۹۹1) 1کرشوانسازی بی از روت دلگرمبرنامه ترکی

خواهی و جست و جوی معنا، های مقابله، آموزت معناآموزت مهارت

آورانه با استفاده بازسازی شناختی و ایجاد الگوی تفکر سازنده و تا 

رفتاری بک و عناصری از آدلر، -از روت درمانگری شناختی

های تفکر تبیینی سلیگمن درمانگری عقلی، هیجانی الیس و سبک

ای در هر دقیقه ۹۰جلسه  ۹گروه آموزت طی آموزان دانشاست. 

آوری قرار جلسه به صورت گروهی تحت آموزت برنامه تا  2هفته 

 گرفتند.
 

 

 

1. Schoenaker

 
 
 

آوریبرنامه آموزشی تاب مختصر شرح .1 جدول  
 

 جلسه محتوای جلسه

 .گروه چارچو  و قوانین هدف، تبیین پژوهشگر، و گروه اعضای معارفه و برنامه با آشنایی اول جلسه

 .آورانهتا  رفتارهای و آوریتا  مفهوم درباره آموزت استر ، مفهوم با آشنایی دوم جلسه

 .مناسب و موثر ایمقابله راهبردهای گرفتن کار به در کمک و استر  با مقابله راهبردهای معرفی سوم جلسه

 ها،هیجان و رفتار بین افکار، ارتباط توضیح آورانه،تا  و سازنده تفکر الگوی ایجاد و شناختی بازسازی هایشیوه آموزت چهارم جلسه

 A,B,C. نظریه الیس با آشنایی

 منفی، هایخودگویی افکار و با چالش استر ، تجربه در خودگویی های منفی و افکار نقش و محرک شناختیپدیدار ادراک پنجم جلسه

 .سازنده و مثبت هایگویی خود و افکار با هاآن جایگزینی و تغییر

خوت تفکر سبک جایگزین کردن آوری،تا  افزایش در هاآن نقش و سلیگمن تبیینی و تفکر هایسبک با اعضاء کردن آشنا ششم جلسه

 .بینانهتبیینی خوت و تفکر سبک نگهداری و ایجاد بدبینانه، تفکر سبک جای به بینانه

 .رفتارها بودن هدفمند بر کیدأت و سازی دلسرد سازی، دلگرم خود سازی، دلگرم معرفی هفتم جلسه

 .انسان زندگی شیوه در انتخا  حق داشتن و آزادی نقش اهمیت بر تاکید و درمانی معنا رویکرد معرفی هشتم جلسه

 آزمون پس اجرای و گیرینتیجه و مرور بندی، جمع نهم جلسه
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 نتایج

آموزان دچار ناتوانی یادگیری در میانگین و انحراف معیار سنی دانش

بود.  11/2، 35/۹گواه در گروه و  14/2و  74/۹گروه آزمایش 

 آموزان هر دو گروهمیانگین مدت زمان تشخیص ناتوانی در دانش

 

آموزان هر دو گروه دچار درصد( از دانش 4۰نفر ) 16سال بود.  3/1 

نفر  11درصد( دچار ناتوانی در ریاضی و  5/32نفر ) 13نارساخوانی، 

 درصد( دچار ناتوانی در امالء بودند. 5/27)

گیری های توصیفی متغیرها در سه مرحله اندازه. یافته2جدول   
 

 

آزمون تقریباً در پیشگروه آزمایش  هاینمره دهدنشان می 2ل جدو

 پیگیری متفاوت شده است. آزمون ومشابه گروه گواه ولی در پس

و همگنی  نمرهبودن طبیعی هایفرضپیش هاقبل از تحلیل داده

 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که  های دو گروهواریانس

 

مقدار آزمون کرویت همچنین برقرار است.  های مذکورمفروضه

خوانی فرض مبنی بر هم ،بنابراین ؛(P=128/۰)نبود دار الی معناچم

 شود. ریس کواریانس خطای مربوط به متغیرهای وابسته تأیید میمات

 

گیری برای متغیرهای پژوهش. نتایج تحلیل اندازه گیری مکرر در سه مرحله اندازه3جدول   
 

 F df Eta گروه متغیر

 مدیریت استرس

گروهی(آزمایش )مقایسه درون 3و  26 *4/381   3۰1/۰  

گروهی(درونگواه )مقایسه   546/۰ 3و  26    

گروهی )گواه و آزمایش(مقایسه بین 3و  26 *2/684   185/۰  

 عواطف

گروهی(آزمایش )مقایسه درون 3و  26 **4/452   2۰5/۰  

گروهی(گواه )مقایسه درون  451/۰ 3و  26    

گروهی )گواه و آزمایش(مقایسه بین 3و  26 **3/4۰1   143/۰  

تحصیلی طلبیکمک  

گروهی()مقایسه درون آزمایش 3و  26 *4/46۹   156/۰  

گروهی(گواه )مقایسه درون  68۰/2 3و  26    

گروهی )گواه و آزمایش(مقایسه بین 3و  26 *3/5۹1   1۰5/۰  

۰1/۰˂ P** ۰5/۰˂ P*       

 

دهد در گروه آزمایش تفاوت میانگین نشان می 3نتایج جدول 

دار امعن مدیریت استر پیگیری  و آزمونآزمون، پسهای پیشنمره

( و P=351/۰دار نیست )ا(، اما در گروه گواه معنP=۰۰4/۰)است 

مدیریت های دهد تفاوت میانگین نمرهگروهی نشان میمقایسه بین

(. P=۰21/۰)دار است معنا های آزمایش و گواه، بین گروهاستر 

موجب  آوریتا کارگیری مداخله درمانی توان گفت بهبنابراین می

آموزان با ناتوانی یادگیری شده در دانش مدیریت استر دار بهبود معنا

درصد است. 18است. با توجه به مقدار مجذور اتا میزان این تأثیر حدود 
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 گروه متغیر
آزمونپیش آزمونپس   پیگیری 

M SD M SD M SD 

 مدیریت استر 
44/15 آزمایش  27/1  16/32  16/3  44/32  1۹/3  

23/14 گواه  18/1  12/14  36/1  73/14  ۰6/1  

 عواط 
23/17 آزمایش  25/2  18/25  26/5  ۰3/25  27/5  

54/17 گواه  47/2  73/17  7۹/2  38/17  38/2  

طلبی تحصیلیکمک  
35/25 آزمایش  14/2  48/12  3۹/1  ۰3/12  13/1  

62/25 گواه  37/2  ۹3/25  83/2  45/25  65/2  
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پیگیری  و آزمونآزمون، پسهای پیشهمچنین، تفاوت میانگین نمره

(، اما در P=۰31/۰)دار است معنامتغیر عواط  در گروه آزمایش 

گروهی نشان ( و مقایسه بینP=432/۰دار نیست )گروه گواه معنا

های آزمایش و های عواط ، بین گروهدهد تفاوت میانگین نمرهمی

کارگیری توان گفت به(. بنابراین میP=۰۰3/۰)دار است معنا گواه

دار عواط  در موجب بهبود معنا آوریتا مداخله درمانی 

آموزان شده است. با توجه به مقدار مجذور اتا میزان این تأثیر دانش

آزمون، های پیشدرصد است. تفاوت میانگین نمره 14حدود 

در گروه آزمایش ز نی طلبی تحصیلیکمکپیگیری  و آزمونپس

دار نیست (، اما در گروه گواه معناP=۰36/۰)دار است معنا

(4۰1/۰=Pو مقایسه بین )دهد تفاوت میانگین گروهی نشان می

دار معنا های آزمایش و گواه، بین گروهطلبی تحصیلیکمکهای نمره

کارگیری مداخله درمانی توان گفت بهمی ،(. بنابراینP=۰27/۰)است 

در  طلبی تحصیلیکمکدار موجب بهبود معنا آوریتا 

میزان این تأثیر  ،آموزان شده است. با توجه به مقدار مجذور اتادانش

 درصد است. 1۰حدود 

فرونی برای تعیین اثر مداخله بر متغیرهای پژوهشنتایج آزمون تعقیبی بن . 4جدول   
 

گیریزمان اندازه متغیر  گروه گواه گروه آزمایش 

  MD SD MD SD 

آزمونپس-آزمونپیش   -13/42** 15/۰  45/۰-  ۰5/۰  

پیگیری-آزمونپیش مدیریت استرس  -13/32** 14/۰  43/۰-  12/۰  

پیگیری-آزمونپس   ۰5/۰  12/۰  ۰۹/۰-  13/۰  

آزمونپس-آزمونپیش   17/53* 73/۰  1۹/۰  23/۰  

پیگیری-آزمونپیش عواطف  18/43* 72/۰  17/۰  26/۰  

پیگیری-آزمونپس   56/۰  65/۰  16/۰  ۰4/۰  

آزمونپس-آزمونپیش   14/47** 23/۰  12/۰  12/۰  

یلیتحص طلبیکمک پیگیری-آزمونپیش   15/34** 24/۰  13/۰  1۰/۰  

پیگیری-آزمونپس   21/۰  ۰۹/۰  ۰۹/۰  ۰۹/۰  

۰1/۰˂ P** ۰5/۰˂ P*         
 

آزمون و آزمون و پسدار پیشدهنده تفاوت معنانشان 4نتایج جدول 

است در گروه آزمایش  مدیریت استر  هایمیانگین نمرهپیگیری 

(۰۰5/۰=Pاما بین پس ،) آزمون و آزمون پیگیری در گروه آزمایش

حاکی از پایداری اثر مداخله بر  ( کهP=43/۰)دار نیست معناتفاوت 

های جفتی یک از مقایسهدر گروه گواه هیچ است. مدیریت استر 

فرونی بیانگر (. همچنین نتایج آزمون بنP=42/۰)دار نیست معنا

آزمون و آزمون آزمون و پیشآزمون و پسدار پیشتفاوت معنا

است عواط  در گروه آزمایش  هایمیانگین نمرهپیگیری 

(۰6/۰=Pاما بین پس ،) پیگیری در گروه آزمایش آزمون و آزمون

حاکی از پایداری اثر مداخله بر  ( کهP=67/۰)دار نیست معناتفاوت 

یک از در گروه گواه هیچ است.گروه آزمایش در عواط  

دهنده تفاوت (. نتایج نشانP=16/۰)دار نیست معناهای جفتی مقایسه

آزمون و آزمون پیگیری آزمون و پیشآزمون و پسدار پیشمعنا

است در گروه آزمایش  طلبی تحصیلیکمک هاینگین نمرهمیا

(۰۹/۰=Pاما بین پس ،) دار نیست معناآزمون و آزمون پیگیری تفاوت

(72/۰=Pکه )  طلبی تحصیلیکمکحاکی از پایداری اثر مداخله بر 

های جفتی در گروه گواه هیچ یک از مقایسه است.گروه آزمایش 

 (.P=14/۰)دار نیست معنا
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 گیریبحث و نتیجه

آوری بر تا  آموزت اثربخشی بررسی با هدف حاضر پژوهش

طلبی تحصیلی مدیریت استر ، عواط  مثبت و منفی و رفتار کمک

 پژوهش نتایج شد. آموزان مبتال به اختالل یادگیری انجامدانش

آوری موجب تا  آموزشی برنامۀ به کارگیری که بود آن از حاکی

 آموزان مبتال به اختالل یادگیریدار مدیریت استر  دانشبهبود معنا

 دو تا آموزشی برنامه این تأثیر که شد مشخص شود. به عالوه،می

 هاییافته .است داشته دوام نیز، درمانی جلسات از پایان پس ماه

 1گانگلن، یانگ و وانگهای پژوهش نتایج با پژوهش این از حاصل

این یافته  در تبیینهمسو است.  (2۰18) 2و ناصر و کودر (2۰17)

جلب  هایآموزت راه که آوریتا  آموزت توان گفت کوهمی

 مؤثر و ارتباط محیط کنترل توان بردارد، در نیز را اجتماعی حمایت

 افراد شودمی امر موجب همین که سازدمی مقدور را دیگران با

 را بیشتری اجتماعی زندگی حمایت دشوار شرایط در آورتا 

یابد. همچنین می کاهش ها آن استر  نتیجه بار در و کنند دریافت

به  مبتال کودک سایر افراد، برای سوی از و حمایت کمک دریافت

 در و خود مسائل به پرداختن برای بیشتریفرصت  اختالل یادگیری

در مدیریت  هاآن به امر همین که بخشدمی بیشتری نتیجه آرامش

 دالیل دیگر (. از2۰1۹کرد )افلی،  خواهد شایانی کمک استر 

 راهبردهای ایجاد مدیریت استر ، بر آوریتا  آموزت اثربخشی

 با افراد است. افراد در بهتر دفاعی کارهای ساز و و آمدن کنار

ابراز  بینی،خوت با زااستر  رویدادهای مقابل در آوری باال تا

 این رویدادها نتیجه، کنند، درمی برخورد نفس به اعتماد و وجود

 پردازت بینانه،خوت هاینگرت بینند و داشتنمی کنترل قابل را

 بیشتری فعال مقابله فرد راهبردهای و سازدمی مؤثرتر را اطالعات

 یابدمی افزایش دشوار شرایط با آمدن کنار و توان گیردمی کار به را

برنامه  (. همچنین2۰18،  نیگردهد )می کاهش استر  را و

 هایو مهارت راهبردها افراد که شودمی باعث آوریتا  آموزشی

 طور را فراگیرند و به زندگی ناخوشایند رویدادهای با رویارویی

 کرده و با عمل مقاوم درونی عامل یک عنوان به آوریتا  کلی،

مشکالت  با مقابله برای فرد افزایش انگیزه و مسأله حل توان افزایش

واقع  نمایند. در تعدیل را استر  بتوانند که کندبه افراد کمک  می

 شرایط امکان مدیریت افراد به آوریآموزت تا  از ناشی توانمندی

 تعادل و رشد فرصت دهد ومی را زندگی زایاستر  و دشوار

 کمک افراد به هاتوانمندی این کند. تماممی مهیا فرد برای را مثبت

 هنگام در و کرده برخورد ترراحت زندگی با شرایط تا کنندمی

آیند  کنار با مشکالت بیشتر درونی آرامش با بروز مشکالت

 (.2۰1۹، )ماتیوچی، اسکالون، توماستو، کاورینی و سلیری

های تحقیق حاضر بهبود عواط  در نتیجه آموزت تا از دیگر یافته

انگن و است. این یافته با نتایج به دست آمده از تحقیقات  آوری

در تبیین این یافته،  .( همسو است2۰17) ونین ( و2۰18) اندرسون

توان به این نکته اشاره کرد که ناتوانی در پردازت همچنین می

از نظر عاطفی و شناختی دچار  را شناختی اطالعات هیجانی فرد

. این ناتوانی، سازمان عواط  و کندآشفتگی و درماندگی می

 سببزا آموزان را مختل و در شرایط استر های این دانششناخت

در تبیین اثربخشی شود. می پایین تحصیلی عملکردنتیجه  ناکامی و در

وان تآموزان میعواط  دانشو مهار بر بهبود  آوریآموزت تا 

دلیل ضع  در استدالل، اغلب در ادراک آموزان بهاین دانش گفت

. آموزت دارندها و سایر افراد مشکل کالسیو تعامل اجتماعی با هم

کنش و واکنش بر شود آموزان باعث میتنظیم هیجان به این دانش

در مورد خود را و قضاوت  کنندنظارت ، نسبت به دیگرانخود 

های منفی احسا مهار آموزان با دانشاین دیگران بهبود بخشند. 

، هاآنهای خود با نسبت به دیگران و در میان گذاشتن برداشت

دنبال توانند رابطه مطلو  و مؤثری با دیگران برقرار کنند و بهمی

 راکنند، حرمت خود ها دریافت میبازخوردهای مثبتی که از آن

ن، وین) شودمی  به مهار عواط منجرنهایت  در که کنندتقویت 

2۰17). 

بهبود رفتار  آوری باعثآموزت تا  که دهدنشان می نتایج همچنین

 آموزان دارای اختالل یادگیری شدهدانش در طلبی تحصیلیکمک

( و 2۰1۹، چن و هانور )زاندر هایپژوهش نتایج با یافته است که این

توان چنین همسو است. این یافته را می (2۰17)رایتر و مورای ، مکپام

بر افزایش ادراک توانایی  آوریتبیین نمود که آموزت تا 

ای کارگیری راهبردهای مقابلهان در انجام تکالی  و بهآموزدانش

گذارد. همچنین، های تحصیلی تأثیر میکارآمد در برابر شکست

عنوان یکی از طلبی تحصیلی به آموزت این راهبردها با ارتقاء کمک

آموزان دارای اختالل دانشهای تنظیم منابع، به مهمترین راهبرد

و  مدرسه ، کند تا امکانات موجود در کالکمک می یادگیری

محیط اطراف را تنظیم و مدیریت نمایند و از شکست تحصیلی 

  (.2۰1۹، چن و هانور، زاندر) جلوگیری کنند
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، در زمینووه عواموول مؤثر بر رفتووار کمووک طلبی نتووایج پژوهش پووام

نیز نشووان داد که رفتار کمک طلبی تحت  (2۰17) رایتر و مورایمک

های آموزشی  ، روتتأثیر هنجارهای اجتماعی، ساختار اهداف کال

ادراک از آموزان، دانشها و رفتار ها، نگرت، دانش و مهارتمعلمان

تار کمک الصووو یادگیری خودتنظیمی و ادراک از رف یت علمی،  ح

 .طلبی قرار دارد

سا   گرفت نتیجه توانمی حاضر پژوهش هاییافته در مجموع، برا

شی ستر ، عواط   یآورتا  که برنامه آموز باعث بهبود مدیریت ا

ری آموزان مبتال به اختالل یادگیطلبی تحصووویلی دانشو رفتار کمک

زایی زیرا ویژگی اسوووتر  ؛آوری نقش محافظتی داردتا  شوووود.می

حوادث را کاهش داده و منجر به تامین سووالمت روانی و جسوومی فرد 

گردد و توان مقووابلووه وکنووار آموودن افزایش و آرامش بیشوووتر او می

ای مؤثر و فعال، های مقابلهافزون بر این، با به کاربردن روت .یابدمی

اسوووتر  و  روانی مربوط به های جسووومانی وبه بیماریاحتمال ابتال 

تاری وضوووع  کاهش میمع های رف بدلکردی  دیگر  از سووووی .یا

تواند تأثیر مثبت در کاهش فشوووارروانی داشوووته آموزت گروهی می

شد سا   ؛با شدن افراد در گروه و اینکه تک تک افراد اح زیرا جمع 

شابه با آن شکالتی م و در گروه از تجار   ها دارندکنند دیگران نیز م

یکدیگر برای مقابله با اسوووتر  اسوووتفاده کنند، در کاهش اسوووتر  و 

پژوهش حاضووور  یهاتیاز محدود .افزایش خودباوری مؤثراسوووت

پژوهش که از نوع در دسوووتر   نیدر ا یریگبه روت نمونه توانیم

پژوهش ین که از ا ییهاافتهی میرو در تعم نیبوده است اشاره کرد، از ا

جامعه  به همچنین تعمیم این نتایج .کرد اطیاحت دیدسوووت آمده بابه 

هایی محدودیتبا  یریادگیاختالل  انواع دیگر با آموزانسووایر دانش

 را دیگر هایبا روان درمانی آن مقایسه عدم همچنین .است روروبه

 پیشونهاد لذا دانسوت. پژوهش این هایمحدودیت دیگر از توانمی

 هایدرمان سایر با درمانی شیوه این آتی، هایپژوهش شود درمی

 پیشنهاد همچنین، .شود مقایسه با هم نتایج و و مقایسه شناختیروان

مدیریت استر ،  بر یآورتا  آموزت اثربخشی به توجه با شودمی

آموزان با دانش طلبی تحصووویلیعواط  مثبت و منفی و رفتار کمک

 هایناتوانی درمان مراکز در رویکرد موثر، این از ،یریادگی اختالل

ستفاده یادگیری آوری های تا نکته مهم در آموزت مهارت .شود ا

های آموزشی که توسط به این کودکان این است که بهتر است برنامه

یادگیری به کار برده  اختاللمعلمان یا متخصوووصوووان برای کودکان با 

ساعتی برای  شود در خانه توسط والدین ادامه یابد و حتی جدول ومی

به کان و چگونگی  ماعی این کود های اجت تار یل رف کارگیری تحل

فردی توسوووط معلم کمکی یا خود والدین مدنظر قرار های بینمهارت

های مناسوووب یادگیری مهارت اختاللآموز با گیرد. زمانی که دانش

تواند منجر به بهبود خودپنداره آوری و اجتماعی را یاد بگیرد میتا 

نفس، سازگاری اجتماعی باالتر، داشتن دوستان بیشتر افزایش عزتو 

و بهبود عملکرد تحصووویلی و در نهایت شوووانس باالتر برای موفقیت 

 شغلی در آینده شود.

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شوورکت .اسووت شووده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصووول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشووتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 نکرده است. دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش

 

 نویسندگان مشارکت
 

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

 اند.حاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسندگان اظهار بنابر

 

 منابع

(. تحلیل عاملی مقیا  عاطفه مثبت 1384) .دژکام، م .، وپور، عبخشی

 .351 – 365(، 36)4، شناسیمجله روانو منفی. 

های روانسنجی نسخه فارسی بررسی ویژگی(. 1387). بشارت، م
. گزارت پژوهشی، دانشگاه فهرست عواط  مثبت و منفی

 تهران.

زاده، مومن.ا.، و ؛ فراهانی، ح.،دهقانی، م ،؛.کوچی، ص .،بشارت، م

(. بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی 13۹1) . 

بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتال 

-113(، 7)1۹، شناسی بالینی و شخصیتروانبه درد مزمن. 

1۰3. 
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(. بررسی شیوع اختالل 13۹6) .گنجی، کو  .،زارع بهرام آبادی، م

 اختالل با آن فعالی و همبودیبیش نارسایی توجه /

 هایمجله ناتوانی. دبستانی آموزانشدان در یادگیری

 .25-43(، 4)3، یادگیری

کاپالن و سادوک. (. 13۹5روئیز، پ. ) و.،سادوک،  .ج.،سادوک،  
. پزشکی بالینی(پزشکی )علوم رفتاری، رواننخالصه روا

 انتشارات ارجمند.  جلد سوم. ترجمه فرزین رضاعی.

 .،موالیی، م .،پاییزی، م .،گراوند، ف .،لو، صتقی .،شکری، ا

(. ساختار عاملی و 1387) .اکبری، هو  .آ.،پور، معبدااهلل

سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مقابله با های روانویژگی

 .22-33(، 3)1۰، های شناختیتازهاستر . 

پور، غ. چی، ا.، بشرپور،  .، رمضانی، ت.، و کریمیانصدری دمیر

آوری بر خشم و اثربخشی آموزت برنامه تا (. 13۹5)

مجله . آموزان تکانشوربهزیستی روان شناختی دانش
 .13۹-12۰(، 4)6، روانشناسی مدرسه

طلبی و (. نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک1382) .ا.پور، عقدم

شناسی و علوم روان مجله .آموزانپیشرفت تحصیلی دانش
 .112-126 (،2)7، تربیتی

(. تدوین برنامه 13۹۰) .برجعلی، ا.، و دالور، ع .،علیزاده، ح .،کاوه، م

های لفهؤثیر آن بر مأآوری در برابر استرا  و تافزایش تا 

کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی 

-14۰(، 2)11، استثناییفصلنامه ایرانی کودکان خفی . 

11۹. 

 تیحما(. 13۹4. )خشا ، ع یمانیسل.ح.، و زاده، میدهقان .،م ،یمراد

-: نقش واسطهیلیتحص یشده و سرزندگادراک یاجتماع

مطالعات آموزت و ی. لیتحص یخودکارآمد یباورها یا
 .1-24(، 1)7، یریادگی
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