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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disabilities are manifested as 

learning problems and lack of access to 

age-appropriate academic skills in the 

early years of education. These 

problems last at least 6 months and are 

not related to mental disabilities or 

developmental and neurological 

disorders (Brown, Mc Donald, Besse, 

Manson, Mc Donald & et al. 2020). 

 

 
Learning disabilities include reading disorders, 

writing disorders, and math disorders. This disorder 

is considered a neurological problem that is 

accompanied by serious problems in the ability to 

read, write and do mathematics and is not compatible 

with the mental ability expected of the individual 

(Huijsmans, Kleemans, Van der Ven, & 

Kroesbergen, 2020).
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A B S T R A C T 
 
Objective: The purpose of the present research was to investigate the effectiveness of teaching self-

regulation strategies on social adaptation and visual motor coordination of students with learning  

disabilities.  
 

Methods: In terms of the purpose, the current research was applied research and in terms of method, it 

was a semi-experimental study with a pre-test, post-test design with a control group. The research 

population consisted of all students with learning disabilities in Tehran in 1401-1400. Thirty people were 

selected by connivance sampling method and randomly were assigned into two experimental (15 people) 

and control (15 people) groups. The tools of this research included Sinha and Singh's compatibility 

questionnaire (1993) and visual motor coordination (1950). The experimental group received the protocol 

of self-regulation strategies during 8 sessions of 50 minutes, but the control group did not receive any 

intervention. Data analysis was done through mixed variance analysis (with repeated measurement) in 

SPSS version 26 software.  
 

Results: The findings showed that there was a significant difference between the scores of social 

adaptation and visual motor coordination in the three stages of pre-test, post-test and follow-up by 

considering different experimental and control groups (P>0.05). 
 

Conclusion: According to the results, it can be said that teaching self-regulation strategies can be 

effective on social adaptation and visual-motor coordination of students with learning disabilities and can 

be used as a method to improve social adaptation and visual-motor coordination of students. 
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Areas that are disrupted due to learning disabilities in 

students; we can mention social adaptation (Accariya 

& Khalil, 2016). Social adaptation includes the 

individual's adaptation to the social environment, and 

this adaptation is possible when it is achieved by 

changing oneself or the environment (Lee, Wang, & 

Chen, 2019) 

Many studies on students with learning disabilities 

show that these students have behavioral problems at 

school, have problems in social interaction, and have 

emotional and behavioral disorders (Lipka, Sarid, 

Zorach, Bufman, Hagag, & et al., 2020).  

On the other hand, the weakness of visual-motor skills 

is considered as one of the most important causes of 

learning disabilities (Armun, Gharadaghi, & Vahedi, 

2019). The term Visual Perceptual Disability is used 

by the United States Federal Government to define 

learning disabilities as a group of conditions (Jarrett, 

& Tilley, 2022). 

A group of perceptual-motor theorists such as Marian 

Frostig found learning disabilities caused by 

perceptual problems caused by brain and central 

nervous system dysfunction and the inability to copy 

geometric designs, the inability to copy from the 

blackboard, and the inability to understand the 

difference between letters that are similar in terms of 

shape is considered as an indicator of cognitive 

impairment (Bahaloo hore & Rezaei, 2015). 

Considering that several causes are involved in the 

occurrence of learning disorders, various treatments 

have been considered to improve the symptoms of this 

disorder. One of the treatment methods that can 

improve social adaptation and visual-motor 

coordination in these children is self-regulation 

strategies. Self-regulation strategies are the ability to 

increase emotional awareness and the ability to 

regulate internal pressures and emotional arousal 

states through cognitive processes and emotion self-

regulation strategies (Nurizadeh Mirabadi, Khastari, 

Shirmardi, Bamdad, & Khosravi Farsani, 2015). 

According to the investigations carried out in the field 

of the effectiveness of self-regulation program training 

on social adaptation and visual-motor coordination of 

students with learning disabilities, we are faced with 

few studies and the research gap in this field is quite 

obvious. Therefore, the current research seeks to find 

an answer to this year, is teaching self-regulation 

strategies effective on social adaptation and visual-

motor coordination of students with learning 

disabilities? 

 

2. Materials and Methods 

In terms of the purpose, the current research was 

applied research and in terms of method, it was a semi-

experimental study with a pre-test, post-test design 

with a control group. The research population 

consisted of all students with learning disabilities in 

Tehran in 1401-1400. Thirty people were selected by 

connivance sampling method and randomly were 

assigned into two experimental (15 people) and 

control (15 people) groups. The tools of this research 

included Sinha and Singh's compatibility 

questionnaire (1993) and visual motor coordination 

(1950). The experimental group received the protocol 

of self-regulation strategies during 8 sessions of 50 

minutes, but the control group did not receive any 

intervention. Data analysis was done through mixed 

variance analysis (with repeated measurement) in 

SPSS version 26 software. 

 

3. Results 

The results of Table 1 show that the main effect of group 

for social adjustment (F=73.2, P < 0.01, P < 0.720) and 

for visual motor coordination (F = 39.2, P < 0.01, 417) 

for visual coordination are significant movements; That 

is, there is a significant difference between the two 

groups in terms of average social adaptation and visual 

motor coordination. In other words, there is a significant 

difference between the scores of social adaptation and 

visual-motor coordination in the three stages of pre-test, 

post-test and follow-up by considering different test and 

control groups.

 
Table 1. The results of 2x3 repeated measure analysis of variance in order to investigate the effectiveness of teaching self-

regulation strategies on social adaptation and visual-motor coordination in students with learning disabilities 
 

Variables Test F P Effect size Statistical power 

social adaptation 

The main effect group 73/2 0/001 0/72 1 

The main effect of three stages 

of execution 
54/7 0/001 0/66 1 

visual-motor coordination 

The main effect group 39/2 0/001 0/58 1 

The main effect of three stages 

of execution 
20/06 0/001 0/41 1 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The present study was conducted with the aim of 

determining the effectiveness of teaching self-

regulation strategies on social adaptation and visual 

motor coordination in students with learning 

disabilities. The results of the present research showed 

that teaching self-regulation strategies is effective on 

social adaptation 

In the current explanation, it can be said that teaching 

self-regulation strategies program makes students with 

learning disabilities more aware of their behaviors, 

emotions, and problems. Due to the fact that these 

students are facing problems in predicting and 

observing their emotional reactions and behaviors, 

they need a targeted program to discipline and manage 

their behaviors, which pays attention to both cognition 

and thinking and gives direction to behavior (Fili et al., 

2018). 

Also, another finding of the research showed that 

teaching self-regulation strategies was effective on 

visual-motor coordination of students with learning 

disabilities. 

In the current explanation, it can be said that the 

pattern of self-regulation strategies is one of the best 

patterns regarding the role of the nervous system in 

controlling emotions. This pattern contributes to 

different cognitive processes and is effective in 

regulating emotional reactions (Schroorl, et al., 2016). 

It is an emotion-focused cognitive-behavioral program 

that emphasizes the adaptive and functional nature of 

emotions and attempts to identify maladaptive efforts 

to regulate emotional experiences, facilitate 

appropriate processing, and mute excessive emotional 

responses to internal and external cues. (Benisi, 2018). 

 

Self-regulation is an educational ideal that is 

associated with progress, problem-solving ability, and 

deep self-discovery. Self-regulation learning is used as 

an active, goal-oriented self-restraint behavior with a 

motivational and cognitive concept to perform an 

activity (Chang et al., 2022). 

Zimmerman (2000) defines self-regulation as the 

process of keeping thoughts, behaviors and emotions 

active to achieve goals. He defines self-regulation as 

the extent to which students actively participate in 

their own learning processes in terms of 

metacognition, motivation, and behavior (Zhao et al., 

2022). 
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 مقاله پژوهشی
 

 حرکتی دیداری هماهنگی و اجتماعی سازگاری بر خودتنظیمی راهبردهای آموزش بررسی

 یادگیری هایناتوانی دارای آموزاندانش

 

 3 توکل موسی زاده و     *2محمد نریمانی،     1متین سلطانی 
 
 

 .نشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایراشناسی تربیتی، گروه رواندکتری روان یدانشجو. 1

 .رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یشناسو روان یتیعلوم ترب ۀدانشکد ،یشناسگروه رواناستاد ممتاز . 2

 .اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایرانشناسی، واحد استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، گروه روان. 3

 

 

مقدمه
 به دسترسی عدم و یادگیری مشکالت عنوانبه 1 های یادگیریناتوانی

خود را  تحصیل اولیه هایسال در با سن متناسب تحصیلی هایمهارت

 به مربوط و کشدمی طول ماه 6 حداقل مشکالت این. دهدنشان می

لند، )برون، داوننیست  عصبی و رشدی اختالالت یا ذهنی هایناتوانی

 را یادگیری. (2020، 2دونالد، روحاتینسکی و همکارانبیس، مک

فرد دارای  یکآن  در نتیجه که دانست فرآیند تریناساسی توانمی

 شخصی به جسمی، رشد و تعامل در و زمان با گذشت اختالل،

. نیست محدود او تفکر قدرت و شناختی هایتوانایی که رسدمی

دارند که به مشکل آموزش و یادگیری عادی در روند افراد از برخی

شود گفته می یادگیری در ناتوانی آموزان دارایاین گروه دانش

 .(2018، 3ویژن و پرادودوکالس، لیون، پ -)اسچوارتز، اپینات

 اختالل و نوشتن اختالل خواندن، شامل اختالل های یادگیریناتوانی

  شودمی گرفته نظر در عصبی مشکل یک اختالل این .است ریاضی
 

1. Learning disorders 

2. Brown 

3. Schwartz 
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 ها:کلیدواژه

آموزش راهبردهااای خودتنظیمی، 

سااااازگاااری اجتماااعی، هماااهن ی 

هااای دیااداری حاارکااتاای، ناااتااواناای

 یادگیری

 

 چکیده

 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری اجتماعی و هماهن ی دیداری حرکتی   :هدف

 .های یادگیری بودآموزان دارای ناتوانیدانش
 

آزمون نیمه آزمایشی با طرح پیشهای کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش ها:روش

تشکیل  1401 -1400های یادگیری در شهر تهران در سال آموزان دارای ناتوانیدانشپژوهش را کلیه  جامعۀبود.  آزمون با گروه کنترلپس

نفر(  15نفر( و کنترل ) 15و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ) نفر انتخاب شدند  30ها به صورت در دسترس دادند که از بین آن

( بود. گروه آزمایش 1950( و هماهن ی دیداری حرکتی )1993زار این پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ )اب .گماشته شدند

ای را دریافت نکرد. تجزیه و تحلیلی ای دریافت کرد؛ اما گروه کنترل هیچ مداخلهدقیقه 50جلسه  8پروتکل راهبردهای خودتنظیمی را طی 

 .انجام شد 26نسخه  SPSSافزار در نرم گیری مکرر(س آمیخته )با اندازهواریانتحلیل از طریق ، هاداده
 

با  یری یآزمون و پپس آزمون،شیدر سه مرحله پ یحرکت یدارید یو هماهن  یاجتماع ینمرات سازگار نیبها نشان داد یافته :هایافته

 . (P<05/0) وجود دارد یتفاوت معنادار کنترلو  شیمختلف آزما یهالحاظ کردن گروه
 

تواند بر سازگاری اجتماعی و هماهن ی توان گفت آموزش راهبردهای خودتنظیمی میبا توجه به نتایج به دست آمده، می  گیری:نتیجه

سازگاری اجتماعی و هماهن ی دیداری و به عنوان روشی جهت بهبود  آموزان دارای اختالل یادگیری مؤثر باشددیداری حرکتی دانش

 .مورد استفاده قرار گیردآموزان حرکتی دانش
 

 پژوهشیفصلنامه 

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 12. دوره 1401زمستان    
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 همراه ریاضیات و نوشتن خواندن، توانایی در جدی مشکالت با که

نیست  سازگار است، انتظار که از فرد مورد ذهنی توانایی با و است

 . افراد(2020، 1)هوآجسنمانس، کلیمانس، ون دیر ون و کروسبرگن

 شناسایی مدرسه به ورود از قبل معموالً های یادگیریناتوانی دارای

 مبتال افراد. شوندمی ظاهر مدرسه در هامعلولیت این زیرا شوند؛نمی

 و حساب هجی، در اما برخوردار هستند طبیعی هوشی از ضریب

 (.2018، 2)هیجز، ریکامینی و لیدارند مشکل خواندن

 کمیته تعریف مانند یادگیری، هایناتوانی به مربوط تعاریف برخی در

تحت  اجتماعی کفایتیبی از( 1988) آمریکایی هایناتوانی یادگیری

. (2020، 3)روتم و هینکشود می یاد نیز یادگیری هایناتوانی عنوان

 دچار آموزاندانش در یادگیری هایناتوانی دلیل به هایی کهحوزه

)آکاریا کرد  اشاره 4اجتماعی سازگاری به توانمی شوند؛می اختالل

 محیط با فرد سازگاری شامل اجتماعی . سازگاری(2016، 5و خلیلی

 تغییر با است که پذیرزمانی امکان سازگاری این و است اجتماعی

داشتن  (.2019، 6)لی، وانگ و چنآید  دست به محیط یا خود

ای سالم مستلزم داشتن افرادی سالم است و هرچه میزان جامعه

سازگاری اجتماعی افراد باالتر باشد، سالمت جامعه نیز باالتر خواهد 

 (.1398زاده، پاشائی و نقوی، )محرم ودب

 یادگیری اختالل دارای آموزاندانش مورد در مطالعات از بسیاری

 رفتاری مشکالت دارای مدرسه در آموزاندانش این که دهدمی نشان

 عاطفی اختالالت دارای و دارندمشکل اجتماعی معاشرت در هستند،

، 7لیپکا، یارید، زوراچ، بوفمن، ه اگ و همکاران) هستند رفتاری و

 مشکالت از یادگیری در ناتوانی دارای آموزاندانش (.2020

 برخوردار خود عادی همساالن به نسبت باالتری عاطفی-اجتماعی

 پردازش در این افراد (.2015، 8شارما، ساندهو و زارابی) هستند

 و دارند پایینی فردی بین هایمهارت دارند،اجتماعی مشکل اطالعات

لواسانی، کرامتی و کدیور، ) هستند تنها و محروم اجتماعی ازنظر

 در افراد الزم، اجتماعی هایمهارت بدون که است بدیهی. (1397

 و مستقل زندگی روزمره، زندگی هایمهارت کاری، هایزمینه

آموزان دارای دانش با مشکل مواجه خواهند شد و جامعه در مشارکت

 رفتارهای از بسیاری اجتماعی، عملکرد در های یادگیریناتوانی

 و همساالن توسط شدن طرد افسردگی، خشم، مانند ناسازگار

یانگ، ) ضعیف را نشان خواهند داد اجتماعی زندگی سازگاری

 .(2018، 9هلدن، کارتر و وب

علل  ترینحرکتی یکی از مهم -های دیداریاز طرفی ضعف مهارت

 قره داغی و واحدی، آرمون،شود )محسوب می های یادگیریناتوانی

 فدرال دولت توسط ناتوانی ادراک دیداری اصطالح (.1399

 این شرایط عنوانبه یادگیری هایناتوانی تعریف برای متحدهایاالت

 -بینایی هماهن ی .(2022 ،10یلیت و جارت)شده است استفاده  گروه

 اطالعات پردازش هایمهارت که است عمومی توانایی یک حرکتی

 از یکی. کندمی ترکیب باهم را حرکتی هایمهارت و بصری

 ادغام توانایی حرکتی، -بینایی هماهن ی هایترین مؤلفهمهم

 منظوربه ظریف حرکتی هایسیستم با شکل درک هایمهارت

 دست و چشم بین هماهن ی. است پیچیده بصری ال وهای بازآفرینی

 آمیزی،رنگ تکمیل ازجمله هافعالیت از وسیعی طیف انجام برای

 (.1400 ،یرضائ) است الزم نوشتن و خواندن

 شنک کوئیک ویلیام مانند حرکتی -ادراکی پردازاننظریه از گروهی

 مشکالت از ناشی را های یادگیریناتوانی فروستیگ، ماریان و

 و مرکزی عصبی سیستم و مغز عملکرد در اختالل از ناشی ادراکی

 امکان عدم هندسی، هایطرح از برداریکپی در توانایی عدم

 از لحاظ که حروف بین تفاوت درک عدم و سیاه تخته از برداریکپی

 کنند؛عنوان می ادراکی نقص شاخص عنوانبه هستند، مشابه شکل

بینایی  حس طریق از اطالعات دریافت موارد، این همه در زیرا

و فقط از طریق حس بینایی و اطالعاتی که از آن  گیردصورت می

آورد، اطالعات جدید را با اطالعات قبلی خود طریق به دست می

هوره و  )بهالودهد تلفیق کرده و پاسخ حرکتی مناسب را ارائه می

 .(1396 رضایی،

 دارند، نقش یادگیری اختالالت بروز در علت چندین اینکه به توجه با

 شده گرفته نظر در اختالل این عالئم بهبود برای مختلفی هایدرمان

 و اجتماعی سازگاری تواندمی که درمانی هایروش از یکی. است

بخشد راهبردهای  در این کودکان بهبود را حرکتی - بینایی هماهن ی

 آگاهی افزایش توانایی خودتنظیمی است. راهبردهای 11خودتنظیمی

 بران یخت ی هایحالت و داخلی فشارهای تنظیم توانایی و عاطفی

 خودتنظیمی هایو استراتژی شناختی فرآیندهای طریق از عاطفی

زاده میرآبادی، خواستاری، شیرمردی،  )نوریهستند  احساسات

 .(1396بامداد، خسروی و همکاران، 

 نقش مورد در ال وها بهترین از یکی خودتنظیمی راهبردهای ال وی

 .است احساسات کنترل در عصبی سیستم
 
 

 

1. Huijsmans 

2. Hughes, Riccomini, Lee 
3. Rotem, Henik 

4. social adaptation 

5. Accariya, Khalili 
6. Lee, Wang, Chen 

7. Lipka 
8. Sharma, Sandhu, Zarabi 

9. Yang, Holden, Carter, Webb 

10. Jarrett & Tilley 

11. Self-regulation strategies
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 هایواکنش تنظیم در مؤثر و فرآیند شناختی مختلف روند به ال و این

گووزن و وید، ونریجن، دی)اسکورل، ونکند می کمک عاطفی

 بر متمرکز رفتاری-شناختی برنامه یک این (.2016، 1سواب

 هیجانات عملکردی و سازگار ماهیت بر که و هیجان است احساسات

 تنظیم برای را ناسازگار هایتا تالش دارد تالش و دارد تأکید

 هایپاسخ خاموش کردن و مناسب پردازش تسهیل عاطفی، تجربیات

)بنیسی، کند  و بیرونی را شناسایی داخلی هاینشانه به مفرط عاطفی

هایی درباره اثربخشی آموزش راهبردهای . پژوهش(1398

دیداری  -خودتنظیمی بر سازگاری اجتماعی و هماهن ی حرکتی

 2سوسا و الگاناهای پژوهش شده است. یافتهآموزان انجامدانش

عنوان راهبرد ی ویدئویی بههاحاکی از تأثیر آموزش بازی (2019)

هامر، پالس، خودتنظیمی بر سازگاری اجتماعی بود. نتایج پژوهش 

های دیجیتالی مبتنی بیان ر اثربخشی بازی (2018) 3رافائلی، ابر و علی

آموزان دبیرستانی بر خودتنظیمی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش

نیز نشان از مؤثر بودن آموزش راهبردهای  (1398بنیسی )بود. پژوهش 

 های یادگیریناتوانیآموزان دارای خودتنظیمی بر سازگاری دانش

در پژوهش  (1398الدین و جناآبادی )مهقانی جمالدارد. همچنین 

 های یادگیریناتوانیآموزان دارای دارند دانشخود عنوان می

دیداری دارند که آموزش  -مشکالتی در هماهن ی حرکتی

 -تواند موجب بهبود هماهن ی دیداریراهبردهای خودتنظیمی می

 حرکتی این کودکان شود.

میزان اثربخشی آموزش  یدرزمینه شده انجامهای با توجه به بررسی

 -و هماهن ی دیداری سازگاری اجتماعیبر  برنامه خودتنظیمی

های اندکی با پژوهش های یادگیریناتوانیآموزان با دانش کتیحر

آشکار است. بیشتر  کامالًپژوهشی در این حوزه  خألمواجه هستیم و 

ای و همبست ی هستند در این حوزه از نوع رابطه شدهانجام مطالعات 

، تاکنون در واقع. اندشدهانجام ذهنی یا والدین  توانکمو بر روی افراد 

آموزش اثربخشی  مستقیم به بررسی صورتبه پژوهشی هیچ 

 -راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری اجتماعی و هماهن ی دیداری

؛ نپرداخته است های یادگیریناتوانیآموزان مبتال به حرکتی دانش

آموزان ی دانشای در حوزهبنابراین، پرداختن به این روش مداخله

تواند کمک بسیاری در حل می های یادگیریناتوانیمبتال به 

آموزان رسد دانشبه نظر میآموزان داشته باشد. مشکالت این دانش

ها ، سطوح متفاوتی از تحول شناختی و واکنشهای یادگیریناتوانیبا 

و هماهن ی تواند سازگاری اجتماعی کنند که میهیجانی را تجربه می

پژوهش بنابراین،  .قرار دهد تأثیرتحت  هاآنرا در حرکتی  -دیداری

حاضر در پی یافتن پاسخ به این سال است که آیا آموزش راهبردهای 

حرکتی  -خودتنظیمی بر سازگاری اجتماعی و هماهن ی دیداری

 مؤثر است؟ های یادگیریناتوانیدانش آموزان مبتال به 

 

  پژوهش روش

پس -طرح پیش آزمونبا  نیمه آزمایشی پژوهش حاضرروش 

 پژوهش، شامل. جامعه آماری بود کنترلبا گروه  پی یری -آزمون

های یادگیری شهر تهران در نیم آموزان دارای ناتوانیدانشتمامی 

آموز به صورت روش دانش 30بود.  1400 -1401سال تحصیلی 

های گروه درصورت تصادفی بهگیری در دسترس انتخاب و نمونه

گروه کنترل( نفر  15نفر گروه آزمایش و 15) و کنترل آزمایش

عبارت بود از: داشتن جای زین شدند. معیارهای ورود به مطالعه 

و تمایل به شرکت در  سال 11تا  9اختالالت یادگیری، دامنه سنی 

های خروج نیز شامل: غیبت بیش از دوجلسه، دریافت مطالعه و مالک

به شناختی و عدم تمایل به ادامه همکاری بود. سایر مداخالت روان

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:آوری دادهجمعمنظور 

نامه توسط سینها این پرسش پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ:

آموزان را از نظر ساخته شده است که دانش 1993و سینگ در سال 

میزان سازگاری عمومی و نیز در سه بعد عاطفی، آموزشی و اجتماعی 

 شده استفادهی سؤال 60کند. در پژوهش حاضر از فرم ارزیابی می

های منطبق بر سازگاری نمره صفر گذاری به پاسخاست و برای نمره

جموع کل نمرات شود. منمره یک منظور می منطبق ریغهای و پاسخ

دهندة سازگاری عمومی فرد و مجموع نمرات فرد در هر حوزة  نشان

کننده سازگاری سازگاری )عاطفی، آموزشی و اجتماعی( مشخص

دهنده سازگاری باالتر و نمرة نمره پایین نشان. در آن حوزه استفرد 

این اند مؤلفان عنوان داشتهتر است. دهنده سازگاری پایینباال نشان

 آزمون در هر سه سطح اجتماعی، عاطفی و آموزشی از روایی و پایایی

، برای (1387و عطاری ) یرجبی، چهار دولناسبی برخوردار است. م

بررسی روایی سازه مقیاس فوق، از روش تحلیل عاملی )تحلیل 

های اصلی( استفاده شد که پنج عامل ناسازگاری عاطفی، مؤلفه

اجتماعی، آموزشی و فردی شناسایی شدند و یک عامل هم به علت 

بود. پنج عامل درمجموع  یگذارها )سه ماده( فاقد نامتعداد کم ماده

و همکاران  ارینس مقیاس را تبیین کردند. پورشهراز واریا 91/24

( نیز در پژوهش خود، ضریب روایی درونی )هم ونی( 1387)

 صورت تصادفی انتخاب سازگاری کل را برای هفتاد آزمودنی که به

 اعالم نمودند. 91/0شده بودند، 
 

 

1. Schoorl 
2. Sosa, Lagana 

3. Homer, Plass, Raffaele, Ober, Ali
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نامه، توسط سه نفر از اساتید روایی محتوایی و صوری این پرسش

الذکر تأیید اساتید فوق است. شده دییو آمار تأ یسنجمشاوره، روان

نامه برای سنجش سازگاری در سه حوزهی اند که این پرسشکرده

آموزان دبیرستانی و اجتماعی و آموزشی برای دانشعاطفی، 

، صفوی، موسوی لطفی و لطفی)است  دییتأ دانش اهی قابلپیش

ضریب پایایی این آزمون را مؤلفان )سینها و  .(258: 1388

کردن، برای سازگاری کل، عاطفی،  مهیاز طریق دون( 1993سینگ،

و با روش  96/0و  93/0، 95/0،94/0اجتماعی و آموزشی به ترتیب 

اند. نویدی گزارش کرده 93/0و  93/0،96/0،90/0 ییباز آزما

آموز دبیرستانی، دانش 164با اجرای این پرسشنامه در مورد ( 1387)

 یسازگاربرای  و 82/0 کلضریب آلفای کرونباخ را برای سازگاری 

 گزارش 65/0 و 68/0، 70/0 ، عاطفی و اجتماعی به ترتیبیآموزش

 (1393کردی و ساردویی، ، باقری، درهنادری)به نقل از  کرده است

 سؤال 20بود لذا  نظر مورددر این پژوهش چون سازگاری اجتماعی 

جهت پاسخ ویی در اختیار گروه نمونه قرار خواهد  سؤال 60از 

 گرفت.

این آزمون، یک  حرکتی: -پرسشنامه هماهنگی دیداری

که روی هر کارت  کارت است 9شامل  المیآزمون هوشی غیرک

 های مغزی، ارزیابیو برای تشخیص آسیب شده میطرحی تنظ

های نظر آمادگی ورود به مدرسه، تشخیص دشواری کودکان از

 هایناتوانی ههیجانی و مطالع التارزیابی مشک اندن و یادگیری،خو

های کوشش تاکنونمیالدی  1950 هاز ده. رودیم به کار رشدی

عینی از آزمون و  یگذارمنظور ایجاد یک نظام نمره فراوانی به

که در این میان، سیستم  آمدهعمل های هنجاری آن بهگردآوری داده

منظور ارزیابی  کوپیتز به نظام ت.تر بوده اسموفقکوپیتز ی گذارنمره

بر  یگذارنمره هماد 30رود و شامل کودکان به کار می یهامیترس

یکپارچ ی، چرخش و تکرار  نوع خطای تحریف، عدم 4 اساس

 هاین آزمون با نظام کوپیتز برحسب سن و فاصل ییاست. اعتبار باز آزما

شده است. روایی رشگزا 0٫90تا  0٫53 از اجرا در زمانی

ادراک دیداری  آزمون با همبست ی محاسبه طریق از آنآمده دستبه

میان ین ( 1393)نژاد و همکاران  فراستیگ است. طبق پژوهش مهری

یابد و در است و با افزایش سن، کاهش می 1٫8سال ی،  5خطاها در 

رسد. ضریب پایایی آزمون با روش باز می 1٫44سال ی به  11

شده گزارش 0٫96تا  0٫81ای از ، بسته به سطوح سنی در دامنهییآزما

 .(1395)ایل بی ی قلعه نی،  است

 

 روش اجرا

منظور انجام پژوهش یک جلسه توجیهی برگزار شد و فرم به

دموگرافیک بین  العاتنامه و پرسشنامه حاوی اطرضایت

شد. با هدف ناشناس بودن و برای اینکه حریم  کنندگان توزیعشرکت

کنندگان تضمین شود، برای هر شرکت کننده کد خصوصی شرکت

ها و متناسب اختصاص داده شد. پس از انتخاب و گمارش آزمودنی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی و هماهن ی قبل از اجرای جلسات 

. سپس گروه آزمایشی شدها تکمیل دیداری حرکتی توسط آزمودنی

تحت  ایدقیقه 50ای و بر اساس جلسات جلسه 8تحت مداخله 

ای مداخله کنترلگروه  آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرار گرفتند.

های هردو گروه دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان آزمودنی

و بعد از گذشت  ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند مجدداً با

های حاصل از پژوهش با . دادهاه نیز پی یری صورت گرفتیک م

واریانس و روش آماری تحلیل  26ویراست   SPSS استفاده از

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آمیخته )با اندازه یری مکرر(

آموزش راهبردهای خودتنظیمی و محتوای جلسات  خالصه اهداف

در زیر آمده است:

 

 خودتنظیمی آموزش راهبردهای. 1جدول 
 

 جلسه اول
ها، های درست درباره هیجانها، دیدگاهمنطق و مراحل آن، ضرورت تنظیم هیجان و یادگیری مهارت انیمعرفی برنامه باب: هاجانیهآگاهی از احساسات و 

 ا.ههای اولیه و ثانویه، کمک گرفتن از هیجانهیجان

 جلسه دوم
و برچسب زدن به احساسات، تمایز میان هیجانات مختلف،  یگذارناسایی و نامشآموزش و معرفی هیجان، ی درک هیجان و انتخاب موقعیت: هامهارت

 .، عوامل موفقیت در تنظیم هیجانیشناختشناسایی هیجان در حالت فیزیکی و روان

 جلسه سوم

هیجانی در فرد،  یریپذبیخودارزیابی باهدف شناسایی میزان آسهای هیجانی خود، خودارزیابی باهدف شناخت تجربههای مربوط به پیش یری: مهارت

های هیجانی، پیامدهای های هیجانی، پیامدهای فیزیولوژیک واکنشخودارزیابی باهدف شناسایی از راهبردهای خودتنظیمی، پیامدهای شناختی واکنش

 .ی غلبه بر آنهاهای هیجانی و رابطه این سه باهم، معرفی هیجان خشم و راهرفتاری واکنش

 جلسه چهارم
فردی، اظهار وجود و حل  های گفت وی بینجلوگیری از انزوای اجتماعی و اجتناب، آموزش راهبرد حل مساله، آموزش، مهارتاصالح موقعیت: 

 .تعارض
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 .فکری و ن رانی، آموزش توجهمتوقف کردن نشخوار گسترش توجه:  جلسه پنجم

 جلسه ششم
های هیجانی، آموزش آن بر حالت ریهای غلط و تأثنقش ذهن در تولید، ن هداری، افزایش یا کاهش پاسخ هیجانی، شناسایی ارزیابیارزیابی شناختی: 

 د.راهبرد ارزیابی مجد

 جلسه هفتم
بازداری و بررسی پیامدهای هیجانی آن، مواجهه، آموزش ابراز هیجان، اصالح رفتار از طریق تغییر شناسایی میزان و نحوه استفاده از راهبرد تعدیل پاسخ: 

 .محیطی، آموزش تخلیه هیجانی، آرمیدگی و عمل معکوس یهاکنندهتیتقو

 .خارج از جلسه مداخلهشده در محیط طبیعی های آموختهها، کاربرد مهارتارزیابی میزان دستیابی به هدفارزیابی وکاربرد:  جلسه هشتم
 

 هایافته

های دموگرافیک نشان داد که افراد نمونه های حاصل از دادهیافته

سال بودند که در گروه آزمایش با  11تا  9پژوهش دارای دامنه سنی 

 با   نیز  گواه  گروه  و در 617/0معیار  انحراف  با  6/10میان ین سنی 

 

گزارش شدند.  634/0سال و انحراف معیار  5/10میان ین سنی 

 گیریی اندازهها و در سه مرحلههای پژوهش به تفکیک گروهیافته

 .ارائه شده است 2در جدول 
 

 . مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در بین سه گروه و در سه زمان قبل، بعد از مداخله و پیگیری2جدول 

 

میان ین سازگاری اجتماعی و هماهن ی دیداری حرکتی را  2جدول 

دهد؛ چنانچه مشاهده در دو گروه آزمایش و گروه گواه نشان می

شود در میان ین سازگاری اجتماعی و هماهن ی دیداری حرکتی می

شود؛ اما بعد از دو گروه در پیش آزمون تفاوت چندانی دیده نمی

شم یری را نسبت به گروه کنترل در مداخله گروه مداخله تفاوت چ

دهند؛ همچنین این تفاوت در مرحله مقایسه با قبل از مداخله نشان می

بررسی اثربخشی در ادامه جهت پی یری نیز قابل مشاهده است. 

آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری اجتماعی و هماهن ی 

بتوان به بایست رعایت نمود تا میرا  هایمفروضه دیداری حرکتی

ها از آژمون جهت بررسی نرمال بودن دادهنتایج اطمینان داشت. 

شاپیرو ویلک استفاده شد که نتایج آن در  گروه آموزش راهبردهای 

(. جهت P>05/0بود ) 05/0تر از خودتنظیمی و گروه گواه بزرگ

بررسی تقارن مرکب ماتریس کواریانس از آزمون باکس استفاده شد 

(، که سطح معنیداری F ،01/0>P=72/3اکس، آماره امب=3/25)

گزارش شد. این نتیجه بدان معنی  05/0بدست آمده کمتر از  Fمیزان 

گیرد است که فرض هم نی ماتریس کوواریانس مورد تأیید قرار نمی

پوشی توان از این فرض چشمها میولی با توجه به برابری تعداد گروه

توزیع خی دو،  =3/28لی، آماره ماچ= 350/0کرد. کرویت ماچلی )

01/0>P نیست، از  05/0( که چون آزمون کرویت ماچلی باالتر از

ای چون گرین هاوس گیسر برای تحلیل آزمون محافظه کارانه

گیری مکرر استفاده شد؛ همچنین هم نی واریانس واریانس اندازه

دهنده تأیید ( گزارش شد که نشانF ،05/0<P=44/1ها )گروه

 .ها استنسهم نی واریا

 

 . نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر3جدول 
 

 F Df1 Df2 P Eta مقدار نام آزمون اثر

 گروه * عامل

 آزمون پیالیی

 آزمون المبدای ویلکز

 آزمون اثر هتلینگ

 آزمون بزرگترین ریشه روی

825/0 

175/0 

70/4 

70/4 

5/22 

5/22 

5/22 

5/22 

5 

5 

5 

5 

24 

24 

24 

24 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

825/0 

825/0 

825/0 

825/0 

ها، دهد، با کنترل اثر پیش آزموننشان می 3که اطالعات جدول چنان

 Wilks 175/0معنادار است. ) 01/0شاخص المبدای ویلکز در سطح 

به عبارت (.  Lambda =، 5/22F=  ،001/0 P= ،825/ 

هماهن ی  و   اجتماعی سازگاری  " توان ادعا کرد که در دی ر می
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 متغیر

 

 گروه

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD M SD 

 سازگاری اجتماعی
 27/1 06/8 883/0 73/7 35/1 4/11 گروه آزمایش

 55/1 1/11 57/1 9/11 57/1 2/11 گروه کنترل

 هماهن ی دیداری حرکتی
 98/1 33/4 80/1 13/4 38/1 06/7 گروه کنترل

 55/1 57/7 68/1 40/7 09/1 93/7 گروه کنترل

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
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ها تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین گروه "دیداری حرکتی

که منظور از درصد  825/0مجذور سهمی اتا حامی از آن است که 

درصد از تغییرات همزمان متغیرهای وابسته  5/82آن این است  

)سازگاری اجتماعی و هماهن ی دیداری حرکتی( به ترتیب مرتبط به 

.مداخله )آموزش راهبردهای خودتنظیمی( است

 

خودتنظیمی بر سازگاری اجتماعی و به منظور بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای  2×3گیری مکرر . نتایج تحلیل واریانس اندازه4جدول

 آموزان دارای اختالل یادگیریهماهنگی دیداری حرکتی در دانش

 توان آماری اندازه اثر F P نام آزمون 

 سازگاری اجتماعی

 1 720/0 001/0 2/73 اثر اصلی گروه

 1 662/0 001/0 7/54 اثر اصلی سه مرحله اجرا

 1 584/0 001/0 2/39 اثر اصلی گروه

 1 417/0 001/0 06/20 اثر اصلی سه مرحله اجرا هماهنگی دیداری حرکتی
 

دهد که اثر اصلی گروه برای سازگاری نشان می 4نتایج جدول 

( و برای هماهن ی دیداری =P ،2/73F <01/0، /720اجتماعی )

( برای هماهن ی دیداری =P ،2/39F <01/0، /417حرکتی )

هستند؛ یعنی بین دو گروه از نظر میان ین سازگاری حرکتی معنادار 

اجتماعی و هماهن ی دیداری حرکتی تفاوت معناداری وجود دارد. 

دهد در متغیر سازگاری اجتماعی اثر اصلی نشان می 1نتایج جدول 

، P <01/0، /7/54آزمون و پی یری )آزمون، پسسه مرحله پیش

7/54F= هماهن ی دیداری حرکتی ( معنادار است. همچنین در متغیر

/417آزمون و پی یری )آزمون، پسنیز اثر اصلی سه مرحله پیش

 ،01/0> P ،06/20F= معنادار است. به عبارتی بین نمرات )

سازگاری اجتماعی و هماهن ی دیداری حرکتی در سه مرحله 

های مختلف آزمون و پی یری با لحاظ کردن گروهآزمون، پسپیش

 .وت معناداری وجود داردآزمایش و گواه تفا

 

 گیریبحث و نتیجه

تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای  هدف باپژوهش حاضر 

خودتنظیمی بر سازگاری اجتماعی و هماهن ی دیداری حرکتی در 

انجام شد. نتیجه حاصل از  های یادگیریآموزان دارای ناتوانیدانش

پژوهش حاضر نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر 

مؤثر  های یادگیریآموزان دارای ناتوانیدانشسازگاری اجتماعی 

 و نیالد جمال یمهقان ،(1398) یسیبن است. این یافته با نتایج پژوهش

 ین قلعه ی یب لیا ،(1397) همکاران و یلواسان ،(1398) رانهمکا

 و سوسا ،(2022) یلیت و جارت ،(2016 ) یلیخل و ایآکار ،(1395)

 همسو است.  ( 2019)  الگانا

راهبردهای خودتنظیمی به توانایی توان گفت در تبیین یافته حاضر می

اجتناب از آن در حالت  جایبه فرد در روبرو شدن با هیجان منفی 

پریشانی و درک توأم با شفقت جهت نیل به اهداف مهم مربوط 

 در این راستا، آموزش برنامه راهبردهای خودتنظیمی سبب. شودمی

آگاهی بیشتری نسبت  های یادگیریناتوانیبا  آموزاندانشتا  شودمی

 کهاینخود پیدا کنند. با توجه به  التبه رفتارها و هیجانات و مشک

هیجانی و  هایواکنشو مشاهده  بینیپیشآموزان در این دانش

و مدیریت  بخشینظمرفتارهای خود با مشکل مواجه هستند برای 

مندی نیاز دارند که هم بر شناخت و رفتارهای خویش به برنامه هدف

)فیلی و همکاران،  تفکر توجه داشته باشد و هم به رفتار جهت دهد

برنامه راهبردهای خودتنظیمی بر تفکر منطقی و ابراز صحیح  (.1398

دارد و در این برنامه  تأکیدو هیجانی  شناختیروان هایواکنش

درک هیجان و انتخاب  هایمهارتو  هاهیجاناز احساسات و  آگاهی

سازگاری اجتماعی  توجهیقابل تأثیر شودمیموقعیت آموزش داده 

 (.2022)چانگ و همکاران،  خواهد داشت

به  های یادگیریناتوانیهای اجتماعی افراد با تجربه کهجاییاز آن

و با موانع  گرددمیدلیل مشکل در یادگیری مطالب درسی محدود 

تحت تأثیر  راحتیبهو  شوندمیروانی اجتماعی مختلفی مواجه 

کمتر  هاآنو سازگاری اجتماعی  گیرندمیهای روانی قرار نشانه

که  شودمیبر این، سازگاری اجتماعی مناسب باعث  الوهعشود. می

فرد بتواند با تجارب درونی و بیرونی منفی و ناخوشایند خود مواجه 

)مک ناتون  خود را حفظ کند شناختیروانگاری و تعادل شود و ساز

از سوی دی ر، راهبردهای خودتنظیمی نقش  (.2022و همکاران، 

 کنند.در ایجاد ان یزش درونی دارند و به این امر کمک می مؤثری

که کودکان به  شودمیراهبردهای خودتنظیمی باعث  کهازآنجایی

جستجوگری بپردازند، این امر موجب افزایش توجه و بهبود 

دور از انتظار نیست  بنابراین .شودمیو سازگاری اجتماعی  آوریتاب

که استفاده از راهبردهای خودتنظیمی بتواند سازگاری اجتماعی 

)مهقانی  را افزایش دهد های یادگیریناتوانیبا  آموزاندانش

 (.1398الدین و همکاران، جمال
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یادگیری خودتنظیمی، شامل راهبردهایی توان گفت از سوی دی ر می

کنند. هایشان را تنظیم برند تا شناختآموزان به کار میاست که دانش

هایی هستند که یادگیرندگان راهبردهای خودتنظیمی، فنون یا روش

کنند. راهبردهای استفاده می هاآناز  العاتبرای اکتساب اط

گرایی است و این نظریه به نقش سازنده نظریهسته از اخودتنظیمی برخ

فعال فراگیر در یادگیری تأکید دارد و این فعال بودن و داشتن حق 

 عنوان( به2005)ادی عواملی هستند که توسط اسکلکتی انتخاب و آز

. با استناد به اندشدهمطرح سازگاری و خودکارآمدیعوامل مؤثر بر 

 همکارانزیمرمن و و نتیجه پژوهش ( 1999) همکاراننظریه پینتریچ و 

برتر از  مراتبسازگاری به از نظرخودتنظیم  آموزاندانش (2000)

 با نیازهای خود درگیر شوند توانندمیهستند و بهتر  آموزاندانشسایر 

 (. 1400)به نقل از نظری، 

راهبردهای  کارگیریبهآموزش یادگیری خودتنظیمی با جا که از آن

شناختی و فراشناختی و همچنین راهبردهای مدیریت مناسب منابع، 

دارد؛  آموزاننشداسعی در افزایش یادگیری و درک و تمرکز 

موجب بهبود یادگیری بهتر و درک لذت یادگیری و متعاقب  روازاین

نتیجه، آموزش یادگیری  . درشودمی آموزاندانشآن سازگاری 

 هایمهارتخودتنظیمی با کاربرد راهبردهای شناختی و خودتنظیمی 

، آموزاندانش شودمیرا در تکالیف ارتقا داده و موجب  آموزاندانش

لیف درسی را بیشتر پی یری کنند و اهداف تحصیلی را دنبال کنند تکا

و برای این موردنیاز به سازگاری بهتر با محیط مدرسه و شرایط 

 دارند.موجود در آن 

همچنین یافته دی ر پژوهش نشان داد آموزش راهبردهای 

آموزان دارای حرکتی دانش -خودتنظیمی بر هماهن ی دیداری

 ر بوده است. اختالل یادگیری مؤث

 خودتنظیمی راهبردهای توان گفت ال ویدر تبیین یافته حاضر می

 کنترل در عصبی سیستم نقش مورد در ال وها بهترین از یکی

 در مؤثر و فرآیند شناختی مختلف روند به ال و این. است احساسات

کند )اسکورل و همکاران، می کمک عاطفی هایواکنش تنظیم

و  احساسات بر متمرکز رفتاری-شناختی برنامه یک (. این2016

 دارد تأکید هیجانات عملکردی و سازگار ماهیت بر که هیجان است

 عاطفی، تجربیات تنظیم برای را ناسازگار هایتا تالش دارد تالش و

 به مفرط عاطفی هایپاسخ خاموش کردن و مناسب پردازش تسهیل

 (. 1398کند )بنیسی،  و بیرونی را شناسایی داخلی هاینشانه

آل آموزشی است که با پیشرفت، خودتنظیمی یک نهایت و ایده

توانایی حل مسئله و خویشتن یابی عمیق مرتبط است. یادگیری 

گرا با مفهومی گری فعال، هدف عنوان رفتار خود مهارخودتنظیم به

شود )چانگ و کاربرده میان یزشی و شناختی برای انجام فعالیت به

 (. 2022ان، همکار

عنوان فرآیند فعال خود نظم دهی را به (2000) همکارانزیمرمن و 

ها برای دستیابی به اهداف عنوان داشتن افکار، رفتارها و هیجانن ه

کند. او خودتنظیمی را میزان و مقداری که دانش آموزان ازنظر می

فرآیندهای یادگیری خودشان فراشناختی، ان یزشی و رفتاری در 

ژائو و همکاران، ) کندکنند، بیان میصورت فعال شرکت میبه

2022.)  

راهبردهای خودتنظیمی مشتمل بر سه سازه شناخت، فراشناخت، 

مدیریت منابع و نظارت است. شناخت در این مدل مشتمل بر 

گردد. انتقادی می راهبردهای شناختی یادگیری و قدرت تفکر

راهبردهای شناختی یادگیری در این مدل شامل مرور ذهنی، بسط 

دهی اطالعات و تفکر منطقی است. در این مدل، معانی، سازمان

راهبردهای نظارت بر فرآیند یادگیری و خودتنظیمی، فراشناخت 

ی راهبرهایی شود. راهبرد مدیریت منابع که دربرگیرندهخوانده می

غیر شناختی یادگیری، مانند زمان، تالش ی عوامل برای کنترل و اداره

 آید.و محیط است، سومین مخلفه خودتنظیمی در این مدل به شمار می

 بودن یی هم همراه بود ازجمله : محدودهاتیمحدودپژوهش حاضر با 

 یدارا ییابتدا دوره آموزاندانش یرو درمان به پژوهش نمونه

 ریسا به آن یریپذمیتعم لذا گرفت صورت های یادگیریناتوانی

 نیا مورد در تنها توانیم را جینتا و ستین ریپذامکان جامعه اقشار

 نقش بررسی به بعدی مطالعات در و همچنین کاربرد به گروه

 یآت یهاپژوهش در گرددیم شنهادیپ شود. پرداخته  ریدی هامؤلفه

 ،یاجتماع طیشرا و هافرهنگخرده ریتأث چون یگرمداخله یرهایمتغ

 یرگذاریتأث به توجه با توان گفتهمچنین می شود لحاظ زین یاقتصاد

 مستقل یمداخله کی عنوانبه یمیخودتنظ یراهبردها آموزش شتریب

 تیریمد ی بردرمان دارو همراه مکمل یمداخله کی عنوان به ای

های ناتوانی یدارا کودکان برای و افزایش سازگاری رفتاری

  .ردیگ قرار استفاده مورد یادگیری
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان اصول اخالقی تماماّ در این مقاله رعایت شده است. شرکت

مایل بودند از پژوهش خارج شاااوند.  ند هر زمان که  اجازه داشااات

کت مه شااار ند. همچنین ه ند پژوهش بود یان رو گان در جر ند کن

 .ها محرمانه ن ه داشته شداطالعات آن
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 مالی حامی
 

های تأمین مالی در گونه کمک مالی از سازمانتحقیق هیچ نیا

های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی را دریافت نکرده است. این بخش

شناسی تربیتی دانش اه ازاد مقاله مستخرج از رساله دکتری روان

 است. اسالمی واحد اردبیل 
 

 نویسندگان مشارکت
 

پژوهش  هایبخش همه ن ارش و اجرا طراحی، در نویسندگان تمام

 .اندداشته مشارکت حاضر
 

 منافع تعارض
 

 .با اطمینان کامل و اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد
 

 منابع
اثربخشی آموزش روش (. 1400). شواحدی  و ، قره داغی عس.آرمون 

آموزان مبتال به حرکتی دانش -های دیداری سوری بر تواناییمونته

-144، (10)10 ،رویش روان شناسیهای یادگیری غیرکالمی. اختالل

133 . 
http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1400.10.10.4.2 

های حرکتی مبتنی ثیر آموزش مهارتأ(. ت1396. )فرضایی،  ل وبهالو هوره، 

بر آزمون اوزرتسکی بر بهبود ادراک دیداری )تشخیص شکل از 

اولین کنفرانس بین المللی آموزان با اختالل یادگیری. زمینه( در دانش
 شناسی.علوم انسانی و روان یتیربعلوم اجتماعی، ت

 https://civilica.com/doc/676680/ 

 یآورتاب بر یمیخودتنظ یراهبردها آموزش یاثربخش(. 1398ب. ) ،نازیپر

 کودکان توانمندسازیی. ریادگی اختالل با آموزاندانش یسازگار و

 .107-115 (،1)10. استثنایی
 [DOI:10.22034/ceciranj.2019.91936] 

ی عملکرد (. بررسی رابطه1387چهاردولی، ح و عطاری، ی. ) .،رجبی، غ

آموزان اجتماعی کالس با ناسازگاری دانش -خانواده و جو روانی

، (2)1، شناسیی علوم تربیتی و روانمجله ر.دبیرستانی شهرستان مالی

128- 113٫. 

 و یینایب ادراک بر درشت یحرکت یهانیتمر یاثرگذار(. 1400م. ) ی،رضائ
 یدارا کودکان در ییفضا تجسم و یداریشن و یدارید پردازش
 استان نور امیپ دانش اهنامه کاشناسی ارشد. . پایانیریادگی یناتوان

 .بناب نور امیپ مرکز ،یشرق جانیآذربا
 https://civilica.com/doc/1572177/ 

(. بررسی همبست ی بین هوش 1388) ر. لطفی، م و موسوی لطفی،م.،  صفوی،

 پیش دختر آموزاندانش  اجتماعی –هیجانی و سازگاری عاطفی 

بهشتی،  شهید پزشکی علوم دانش اه مجله تهران، شهر دانش اهی

14(5 ،)261-255. 

مقایسه سرمایه روانشناختی، (. 1398زاده، م.، پاشائی، م و نقوی، ل. )محرم

آموزان ورزشکار های عاطفی در دانشسازگاری اجتماعی و سبک

مجله روانشناسی مدرسه و . )فردی و گروهی( و غیرورزشکار
 . 168-155(، 3)8، آموزش اه

https://jsp.uma.ac.ir/article_847.html 

 یباز ی(. اثربخش1397. )، پوریکد و ی، ه کرامتی، م.، لواسان یمحمدعل

و  یاجتماع یبر سازگار یرفتار -یشناخت کردیبر رو یمبتن یدرمان

 یهایناتوانآموزان با اختالل خواندن. دانش یلیتحص یسازگار
 [DOI: 10.22098/jld.2018.629]   .109-91 ،(3)7 ،یریادگی

 آموزش یاثربخش(. 1398ح. ) ی،جناآباد، س.، نیالد جمال ی،مهقان

-دانش یلیتحص شرفتیپ زهیان  بر یمیخودتنظ یریادگی یراهبردها

، یادگیری در شناختی راهبردهایی. ریادگی اختالل یدارا آموزان

7(12 ،)15-1.            https://www.sid.ir/paper/255126/fa 

 رابطه بررسی (.1393ع.ر. ) ،ساردوییع.،  ،کردی درهم.،  ،باقریس.،  ،نادری

 میزان به توجه با آموزاندانش سازگاری با مادر دلبست ی هایسبک

  .105-123(. 5)3، یفرد یها تفاوت و تیشخص. والدین تحصیالت
https://www.sid.ir/paper/249754/fa 

 یدرمانینقاش ری. تأث(1397ی، ر. )قلعه ن ی یب لی، ای، ع.ابوالقاسمی، م.، مانینر

کودکان مبتال به  یحرکت-یدارید یو هماهن  ییاجرا یبر کارکردها

 .50،  8، یمجله مطالعات ناتواناختالل خواندن. 
http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.17.2 

تنظیمی و خرده مقیاس های آن در -سطح خود ی(. بررس1400)نظری، زهرا. 

اولین کنفرانس ملی میان دانشجویان دختر و پسر دانش اه هرمزگان. 
 مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت.

و  سبامداد،  س.،شیرمردی،  س.،خواستاری،  م.،نوری زاده میرآبادی، 

اخله مبتنی بر تنظیم هیجان (. اثربخشی مد1396. )آخسروی فارسانی، 

دهی شناختی هیجانی و ناگویی هیجانی در بیماران بر راهبردهای نظم

های نوین در علوم پیشرفتمبتال به نارسایی عروقی کرونر قلب. 
 .1-13(، 10)2، رفتاری

http://ensani.ir/file/download/article/20171231161032-

10089-58.pdf 
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