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 چکیده
 خاص بـود. روش ایـن   یادگیري اختالل بدون و با آموزان دانش در هیجانی بیانگري و منفی خلق تنظیم ي یسهمقاهدف پژوهش حاضر 

عادي  آموز دانش 45 با ناتوانی یادگیري و آموز دانش 45( آموز دانش 90مقایسه اي است. نمونه این پژوهش شامل -پژوهش از نوع علی
 یمنف خلق تنظیم يها پرسشنامهاز  ها داده يآور جمعشدند. براي  انتخاب ساده تصادفی یريگ نمونه صورت به که به شیوه همتاسازي) بود

)NMR (یعاطف تعادل و میرنز و کاتانزار )BEQ (توصیفی يها شاخصبه دست آمده با استفاده از  يها دادهجان استفاده شد.  و گروس 
 یـادگیري و  داراي نـاتوانی  آمـوزان  دانش بین که داد نشان مطالعه این نتایج .شدند تحلیل و مانوا) تجزیهچندمتغیري ( واریانس تحلیل و

 در ناتوان آموزان دانش که دهد یم نشان پژوهش این هاي یافتههیجانی تفاوت معناداري وجود دارد.  بیانگري و منفی خلق تنظیم در عادي
 تحصیلی رشد در مشکالتی با معموالً هیجانی، و رفتاري يها نقص. دارند هیجانی و رفتاري ي ینهزم در هایی یکاستمشکالت و  یادگیري

 در اساسی يها گام جمله از یادگیري هاي یناتوان به مبتالیان هیجانی و رفتاري هاي یژگیو شناخت لذا هستند، همراه فردي هاي یتقابل و
 .است آموزان دانش این بازپروري و تشخیص فرآیند
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 مقدمه 

 زمان طی در درمانده و موجودي ناتوان آن، ي یجهنت در که دانست فرایندي ترین یاديبن را یادگیري توان یم جرئت به
 و مـرزي  حـد  او اندیشـه  قدرت و شناختی هاي ییتواناکه  رسد یم یافته تحول فردي به جسمی، رشد و تعامل در و
 آمـوزان  دانـش  افراد این از گروه یک. مشکل شوند دچار آموزش و یادگیري عادي روند در افراد برخی .شناسد ینم

 یـادگیري  نـاتوانی  DSM-5). در1393صبحی قراملکی، ابوالقاسمی و دهقان، هستند ( یادگیري هاي یناتوان مبتال به
 بـه  ریاضـی  اختالل و نوشتن اختالل خواندن، اختالل و داده ماهیت و نام تغییر )SLD(4خاص یادگیري اختالل به

 مشکل یک به عنوان اختالل این ).1392 گنجی،( شوند یمشناخته  خاص یادگیري اختالل براي مشخصه یک عنوان
 و بوده همراه ریاضیات و خواندن، نوشتن توانایی در جدي مشکالت با است که شده نظر گرفته در شناختی عصب

 بـه  ورود از معمـوالً پـیش   یـادگیري  هـاي  ینـاتوان  به ندارد. مبتالیان خوانی هم فرد در مورد انتظار ذهنی توانایی با
 توزیع هوش بهنجـار بـوده   داراي مبتال، افراد. یابند یم ظهور مدرسه در ها یناتوان این زیرا ؛شوند ینمشناخته  مدرسه

 ). 2008، 5برگر و هیمیانهستند ( مشکالتی داراي خواندن و حساب کردن، هجی در اما
 15تـا   5آکادمیـک خوانـدن، نوشـتن و ریاضـی،      هـاي  ینهزم، شیوع اختالل یادگیري خاص در DSM-5به گزارش 

مختلف است. شیوع آن در بزرگساالن معلوم نیسـت،   يها زبان، جوامع و ها فرهنگ، در يا مدرسهدرصد در کودکان 
درصد  11/15 را این اختالل شیوع میزان پژوهشگران اخیراً ).1392گنجی، باشد (درصد  4حدود  رسد یماما به نظر 

مختلـف و   درصدهاي با آن شیوع میزان نیز ایران در ).2012، 6موگسالی و پاتیل پاتیل، موگسالی،( اند نموده گزارش
 و نریمانی ، 2/11) 1374(چاي  فالح درصد، 5/5) 1372(کار  دانه مثال براي. است شده گزارش البته رو به رشدي

 .اند نموده برآورد درصد5/10) 1387( داوري و و شریفی درصد 13، )1384(رجبی 
 بـه  نسبت کنند یمتجربه  را تحصیلی شکست مکرر و مداوم طور به که یادگیري هاي یناتوان داراي آموزان دانش

عالوه  آموزان دانش). لذا این 1391 کیا، معینی و زاهدبابالن گنجی،هستند ( پذیرتر یبآسهیجانی  و رفتاري مشکالت
 نشان خود از بهنجار آموزان دانشبا  مقایسه در رفتاري و هیجانی مشکالت از باالیی سطوح بر مشکالت تحصیلی،

 .)2007 ،8لینچ و کالسن ؛2008 ،7شالو و مانور تسیر،-گراس آوربچ،دهند ( یم

 ؛2003، 9گردون- تروپ و (الد فردي بین يها مهارت، مشکالتی در آموزان دانشکه این  دهد یمتحقیقات نشان 
)، مشـکالت  2007 ،12سـیدریدیس ؛ 2002،  11و اسـچنیدر  (واینـر  و افسـردگی  خلقـی  )، اخـتالالت 2004، 10واینـر 

؛ آوربچ و همکاران، 2004؛ واینر، 2004، 14؛ شارما13،2004یاگان و میکولینسر-سازگاري از نوع درونی و بیرونی (آل
   .دارند) 1383جمشیدي ،( يرفتار هاي زمینه در مسائلی ) و2008

                                                   
4. Specific Learning Disorder 
٥. Heiman & Berger 
٦. Mogsale, Patil, Patil & Mogsale 
٧  . Auerbach, Gross-Tsur, Manor & Shalev 
٨. Klassen & Lynch 
٩. Ladd & Troop-Gordon 
١٠. Wiener 
١١. Schneider 
١٢  . Sideridis 
١٣. Al-Yagon & Mikulincer 
١٤. Sharma 



 و کاتـانزارو  .اسـت  15مشکالتی در تنظـیم خلـق منفـی    یادگیري، ناتوانی داراي افراد در احتمالی مسائل از یکی
 و یا کـاهش  به پایان رساندنبه عنوان باورهاي مربوط به توانایی فرد در  را منفیتنظیم خلق  مفهوم )1990( 16میرنز
و اعتقـاد  این  کننده منعکس تنظیم خلق منفی .کنند یمتعریف  خود فرد يها تالشاز طریق  خلق و خوي منفی دادن

داشته باشند و یا با  بهتري احساس با انجام دادن کارهایی توانند یم، دارندخلق و خوي بد  افراد باور است که وقتی
 مختلف، خلق منفی خود را خنثی کنند. يا مقابله يراهبردها استفاده از

یادگیري خلق منفـی بـاالتري نسـبت بـه      يها یناتوانبا  آموزان دانش) نشان دادند که 2006(17الکایی و مارگالیت
بـا   تنظـیم خلـق منفـی   کـه،   ندداد نشان ) در پژوهش خود2006( 18کاسل، بورنوالوا و مهتاعادي دارند. آموزان دانش

طبق شـواهد  . دارد فعاالنه همبستگی مثبتی يا مقابلهو با راهبردهاي  ناسازگارانه همبستگی منفی ي مقابله راهبردهاي
 اضـطرابی  حساسـیت  و پریشـانی، افسـردگی   از بـاالیی  سـطوح  پـایین،  منفـی  خلق تنظیم با آموزان دانش پژوهشی،

  .)1990میرنز،  و کاتانزارو، 1991؛ مینرز، 1993؛ کاتانزارو، 1996، 19هورلوك و دارند(کاتانزارو
یادگیري میزان باالیی از ابعـاد مختلـف    يها یناتوانبا  آموزان دانشاست که طبق شواهد پژوهشی،  این در حالی

 22پالس -پریش و لوفی( )، عمل تکانشی2000، 21؛ هلث و راس2006، 20خلق منفی از جمله، افسردگی(ماگ و رید
ـ ) و 2007سـیدیریدیس،   ؛2002، رو اسـچنید  (واینـر ، اضطراب، مشـکالت خُلقـی   )2005،  (موحدي، یحوصـلگ  یب

 دریافـت ) 1974(برایانعادي دارند. همچنین  آموزان دانشبیشتري نسبت به  )1392علیزاده گورادل و محمودعلیلو، 

 ،زده وحشـت  نگـران،  افـرادي  عنـوان  بـه  خـود  همسـاالن  وسیله به یادگیري، خاص يها یناتوان داراي کودکان که
ـ  توصـیف  هسـتند،  غمگـین  و نداشـته  خـوبی  اوقـات  هرگـز  که افرادي و عصبی مضطرب، (بـه نقـل از    شـوند  یم

 تواند یمخلق  تنظیم که دادند نشان پژوهشی، در) 1393(دلگشاد و ، تازیکیزاده قاسم ). همچنین افروز،1390تکلوي،
 نیـز در  )1382(شـهیم  .تـأثیر مثبتـی داشـته باشـد     یـادگیري  ناتوانی با آموزان دانش اجتماعی کفایت و خودپنداره بر

 رفتـاري  مشکالت داراي خانه در عادي کودکان از بیشتر یادگیري اختالالت به مبتال کودکان که داد نشان يا مطالعه
 . دهند یم نشان خود از نامناسبی خُلق و بوده

یادگیري ممکـن اسـت بـا آن مواجـه شـوند، مشـکالتی در        يها یناتوانبا  آموزان دانشیکی دیگر از مواردي که 
خـود در   هیجـانی  يهـا  واکنش ابرازبه  گرایش ابرازگري هیجانیابراز هیجان است.  يها وهیشیا  23بیانگري هیجانی

). 2000، 26چـاردس یر و گروس، جـان و  1990، 25کینگ و امونز ؛1995، 24گروس و جان( است رفتار قابل مشاهده
کارکرد فرد را مختل کرده و عالئـم آسـیب شـناختی را     توانند یمبرخی الگوهاي تنظیم و ابراز هیجان یا فقدان آنها 

 داشـتن  هیجان ابراز به گرایش هیجانی، ابرازگري در دوسوگرایی). 1994، 27ایجاد و دوام بخشند(کل، میچل و تتی
                                                   
١٥. Negative Mood Regulation 
١٦. Catanzaro & Mearns 
١٧. Lackaye & Margalit  
١٨. Kassel, Bornovalova & Mehta 

١٩. Horlock 
٢٠. Maag & Reid 
٢١. Health & Ross 
٢٢. Lufi & Parish-Plass 
٢٣. Emotional Expressiveness 
٢٤. Gross & John 
٢٥  . King   & Emmons 
٢٦. Richards 

٢٧. Cole ,Michel & Teti 



 و (کینگ باشد یم شدن، پشیمان سپس و ابرازکردن یا و واقعی تمایل بدون هیجان ابراز بودن، آن ابراز از ولی ناتوان
 ).  1990امونز، 

 نیز یادگیري اختالالت داراي هیجانی، يها یینارسا داراي درصد کودکان 78 الی 38 بین دهد یم نشان تحقیقات
 افتهیرشدنهیجانی  يها مهارت. )1992، 29ولر و فرستاد، توپولوسکی ؛1991، 28روزنبرگ و فسلر، روزنبرگ(باشند یم

براي رشد و دوام مشکالتی در فرد بـه   يدار یمعن، خطر دهند یمو استفاده از راهبردهایی که عاطفه منفی را افزایش 
 حـاکی  پژوهشی ). شواهد2010، 31، دیودلی و تانگیوولونی، گ؛ هیوگس2009، 30و آلن ولونی، گ(بتشندیآ یمحساب 

 آموزان دانش با مقایسه در هیجانی مشکالت از باالیی سطح یادگیري، يها یناتوان داراي آموزان دانش که است آن از
  ).2008 آوربچ و همکاران،(دهند یم نشان خود از بهنجار

 و عـزت نفـس   خودپنداره یادگیري، ناتوانی داراي آموزان دانش از بسیاري دهد یماز سوي دیگر تحقیقات نشان 
 ابراز و که هیجانات است یحال)، این در 1387 تفتی، اخوان و مختاري بیات از نقل ؛ به2001دارند (واگن،  ضعیفی

باشد (رضـاپور میرصـالح، ریحـانی کیـوي، خبـاز و ابـوترابی        فرد داشته در خودپندارة سزایی به تأثیر تواند یم آنها
 يهـا  ینـاتوان  داراي آمـوزان  دانـش  کـه  کردند مشخص پژوهشی در نیز )1392(وحیدي  ). نریمانی و1389کاشانی، 
 پژوهشی شواهد همچنین. دهند یم نشان خود از عادي آموزان دانش با مقایسه در بیشتري هیجانی نارسایی یادگیري،

 يهـا  جـان یه مـورد  در عینـی  تفکـر  و توصـیف  شناسـایی،  در یادگیري اختالل داراي آموزان دانش که دهد یمنشان 
) 1384 موحد، کاشانی(هیجانی ثبات و پایداري در همچنین و) 1390 ستوده، و فرزانه زاهدبابالن، سلیمانی،(خویش 

  .کنند یم عمل ضعیف معناداري طور به بهنجار آموزان دانش با مقایسه در
 هـایی  ینـاتوان  از حاصـل  مشـکالت  کامـل  و با در نظر گـرفتن اینکـه فهـم    شده ارائهبا توجه به سوابق پژوهشی 

 -عـاطفی  رفتـاري، حـاالت   مشـکالت  ،یشـناخت  روان هاي یژگیوبه  توجه و پژوهش نیازمند آموزان دانشیادگیري 
، ممکن است بـا  آموزان دانشفردي این  هاي یتقابلرشد  و تحصیلی عملکردهاي که آنجایی از و هاست آن هیجانی

تنظـیم خلـق    ي یسهمقابگذارند، لذا هدف این پژوهش،  تأثیر هم بر متقابل طور بهآنها  رفتاري و هیجانی هاي یژگیو
 خاص است.  یادگیري اختالل بدون و با آموزان دانش در بیانگري هیجانی و منفی

 روش  

 آموزان دانش ي یهکل را پژوهش این آماري ي جامعه .است اي یسهمقا -مقطعی نوع از و اي یسهمقا -علی پژوهش این
 شـهر  اخـتالالت یـادگیري   مراکـز  به کننده مراجعه یادگیري ناتوانی به مبتال ابتدایی ششم و پنجم ي یهپا پسر و دختر

 93-94شهر اردبیل در سـال تحصـیلی    ابتدایی ششم و پنجم ي یهپا پسر و دختر عادي آموزان دانش ي یهکل و اردبیل
 کـه  صورت بدین. شد انتخاب نفر 90 حجم به يا نمونهپژوهش  هدف به توجه با یادشده ي جامعه از تشکیل دادند.

 و شناسایی اردبیل ت ویژه یادگیري شهرمشکال یبخش توان و شیزموآ مرکز به کننده مراجعه آموزان دانشتمامی  ابتدا
 ي یـه کلشـدند.   تصـادفی سـاده انتخـاب    یـري گ نمونـه  روش بـه  فهرست اسامی طریق نفر از 45 آنها میان از سپس
 تشـخیص  مقـدماتی  يهـا  آزمـون و  شـده  داده ارجـاع  مدارس از یادگیري هاي یناتوان دلیل به مرکز این آموزان دانش

                                                   
٢٨. Fessler, Rosenberg & Rosenberg 
٢٩. Fristad, Topolosky & Weller 
٣٠. Betts, Gullone &  Allen 
٣١. Hughes, Gullone, Dudley & Tongue 



 تحـت  مراکـز  ایـن  در یـادگیري  هـاي  ینـاتوان  بـا تشـخیص   و انجـام  ها آن روي مراکز این در هوشی آزمون یژهو به
 سـن،  اسـاس  بـر  همتاسازي ي یوهش به نیز عادي آموزان دانش از نفر 45 همچنین .بودند قرارگرفته ویژه يها آموزش

 نفر 90 انتخاب مورد در. شدند انتخاب تصادفی به عنوان گروه مقایسه طور بهتحصیلی و بهره هوشی  ي یهپا ، جنس
 و نفر باشـد  15 حداقل زیرگروه هر باید اي یسهمقا -علی روش در که کرد اشاره باید) گروه هر براي نفر 45( نمونه
 در نفر 90 تعداد باشد، داشته باالیی بیرونی اعتبار و باشد، جامعه واقعی ي یندهنما ،شده انتخاب ي نمونه که این براي
 .است شده استفاده زیر ابزارهاي از ها داده يآور جمع جهت حاضر، پژوهش در. )1390 دالور،( شد گرفته نظر

 و کاتـانزار  توسـط  و بـوده  سؤالی 30 مقیاس یک منفی خلق تنظیم پرسشنامه: )NMR(منفی خلق تنظیم پرسشنامه
 5 لیکـرت  مقیـاس  یـک  در را منفـی  خلـق  کـاهش  بـراي  کلی انتظار تهیه شده است. این پرسشنامه، )1990( میرنز
 بـاور  ایـن  نشـانگر  پرسشـنامه  این در باال نمره. کند یم يریگ اندازه )موافقم کامالً( 5 تا) مخالفم کامالً( 1 از يا درجه
 نشـان  عـاملی  تحلیل. دهد کاهش دارویی غیر يها روش از استفاده با را خود منفی خلق تواند یم فرد که است قوي
 يهـا  پاسـخ  و هیجـانی  حـاالت  افسـردگی،  اضطراب، سنجشی ابزارهاي با و است بعدي تک NMR مقیاس که داد

 تفکیکـی  روایی). 2006 ،34لیورس و سوربرگ ؛33،2008همکاران و لیورس ؛2008 ،32دروال(دارد همبستگی يا مقابله
) در 1990میرنز( و همچنین کاتانزار ).1991میرنز، (است شده ثابت کنترل منبع و افسردگی اجتماعی، مطلوبیت با آن

. همچنین در ایـن پـژوهش   اند آوردهبراي این پرسشنامه به دست  92/0تا  86/0ضریب آلفاي کرونباخ  ییها پژوهش
 است. بخش تیرضابراي این پرسشنامه به دست آمد که  85/0ضریب آلفاي کرونباخ 

و  گـروس  آیتمـی اسـت کـه توسـط     16ایـن پرسشـنامه یـک ابـراز      ):BEQپرسشنامه بیانگري هیجـانی برکلـی(  
(کـامالً   7(کامالً مخالفم) تا  1از  يا نقطه 7و میزان بیانگري هیجانی را در یک مقیاس لیکرت  شده هیته) 1995جان(

ده مقیاس شدت تکانه، بیانگري منفی و بیـانگري مثبـت تشـکیل شـ     3. این پرسشنامه از کند یم يریگ اندازهموافقم) 
، خـرده مقیـاس   ردیگ یمهیجانی فرد را اندازه  يها تکانهآیتم بوده و شدت  6است. خرده مقیاس شدت تکانه شامل 

آیـتم اسـت کـه     4منفی و خرده مقیاس بیانگري مثبت نیـز شـامل    يها جانیهآیتم که شدت  6بیانگري منفی شامل 
ت درونی باالیی نشان داده و پایایی بازآزمایی خوبی . کل این پرسشنامه ثباکند یم یابیارز مثبت را يها جانیهشدت 

این پرسشنامه نیز خـوب گـزارش شـده اسـت(گروس و      يها اسیمقدارد. اعتبار همگرا و واگراي هر یک از خرده 
 يهـا  اسیـ مق) ضریب آلفاي کرونباخ هر یک از خرده 2007(35). در مطالعه دوبس، اسلوان و کارپینسکی1995جان، 

 بـه دسـت   82/0 براي کل پرسشنامه در مطالعـه  و 63/0، 63/0، 78/0قدرت تکانه، بیانگري منفی و مثبت به ترتیب 
 آمد.

 و آمـوزش  اداره کـل  تحقیـق و پـژوهش   واحد الزم از مجوزهاي اخذ از بعد پژوهش این انجام جهتروش اجرا: 
 تمامی لیست و مراجعه اردبیل یادگیري در شهر ت ویژهمشکال یبخش توان و شیزموآ مرکز به استان اردبیل پرورش

 صورت به آموزان دانش انتخاب و ارزیابی روند. قرار گرفت اختیار در اختالل نوع به توجه با مراکز آن آموزان دانش
 جـا بـراي   آن مراجعـه بـراي   سـپس  و مرکـز  بـه  مدرسـه  مـدیر  توسط معرفی آموزگار، توسط آموز دانش شناسایی

                                                   
٣٢. Drwal, 
٣٣. Lyvers et al 
٣٤.Thorberg & Lyvers 
٣٥. Dobbs, Sloan, Karpinski 



 بـه  مبـتال  آمـوز  دانـش  هـر  پرونـده  در شده ثبت تأیید تشخیص و اعتبار بررسی منظور به. باشد یم اولیه هاي یابیارز
 بـه  الزم .صورت گرفت اختالل یادگیري خاص براي DSM-5 يها مالك اساس بر بالینی یادگیري، مصاحبه ناتوانی

 جملـه  از ناتوان یـادگیري  آموزان دانش پرونده در موجود يها گزارش تمامی از روند این تکمیل براي که است ذکر
 مـورد  نمونـه  شد و نهایتاً گرفته بهره نیز مختلف دروس معلمان يها گزارش و تشخیصی هوشی و يها آزموننتایج 

 انتخـاب  يا مرحلـه چنـد   تصـادفی  ي یوهشـ  بـه  نیـز  عـادي  آموزان دانش .انتخاب شدند نظر براي شرکت در تحقیق
 نمـودن  تکمیـل  در را هـا  یآزمـودن  صـادقانه  همکـاري  و لـزوم  تحقیـق  اجراي از هدف پژوهشگر، گردیدند. سپس

 تشـریح  هـا  نامـه  پرسش به یده پاسخ ي نحوه گرفت و قرار ها یآزمودن اختیار در ها نامه پرسش و مطرح ها نامه پرسش
 متغیـري  چنـد  واریـانس  تحلیـل  و توصـیفی  يهـا  شـاخص  کمـک  بـه  ها داده اطالعات، يآور جمع از گردید. پس

)MANOVAشدند تحلیل و ) تجزیه. 

 ها   یافته
 82/11 و )44/0(و  74/11 ترتیب برابـر بـا   به ناتوان یادگیري و عادي آموزان دانش سنی معیار) انحراف (و میانگین

درصـد) اکثـراً جـزو    46عـادي(  آمـوزان  دانـش درصد) و  56ناتوان یادگیري( آموزان دانش) بود. شغل پدران 38/0(و
درصـد) اکثـراً    66عادي ( آموزان دانشدرصد) و  88ناتوان یادگیري ( آموزان دانشمشاغل آزاد بود. همچنین مادران 

 درصـد) اکثـراً   62عـادي(  آمـوزان  دانـش درصـد) و   70با ناتوانی یادگیري( آموزان دانشبودند. هر دو گروه  دار خانه
 ي متوسط داشتند.با وضعیت اقتصاد يا خانواده

 
 

 یادگیري در تنظیم خلق منفی و بیانگري هیجانی هاي یناتوانبا و بدون  آموزان دانشآماري  يها شاخص. 1 جدول

 متغیرها
LD  بدونLD 

M SD M SD 
19/6 82/111 تنظیم خلق منفی  62/115  15/7 

 20/2 22/22 02/2 96/22 ي هیجانیها تکانهشدت 
 80/1 74/13 47/1 80/12 بیانگري مثبت هیجان
 81/1 82/15 73/1 90/16 بیانگري منفی هیجان

 در یـادگیري  نـاتوانی  بـا  آموزان دانش، میانگین(و انحراف معیار) نمرات شود یم مشاهده 1 جدول در که طور همان
و  )47/1 و( 80/12 )، بیـانگري مثبـت هیجـان   02/2(و  96/22)، شـدت تکانـه   19/6(و  82/111تنظیم خلق منفـی  

عادي، میانگین(و انحراف معیـار) نمـرات    آموزان دانش. همچنین در باشد یم )73/1 و( 90/16بیانگري منفی هیجان 
 و) 80/1 و( 74/13 مثبـت هیجـان   بیـانگري  ،)20/2 و( 22/22 تکانـه  شـدت  ،)15/7 و( 62/115 منفـی  خلق تنظیم

 . است) 81/1 و( 82/15 منفی هیجان بیانگري
 و بـاکس  از آزمـون  آن، يهـا  فـرض  رعایت جهت چندمتغیري، واریانس تحلیل پارامتریک آزمون از استفاده از قبل

 متغیرها از کدام یچه براي آزمون این. شد رعایت کواریانس/ واریانس هاي یسماتر همگنی شرط و شد استفاده لوین



 قابلیـت  هـا  آزمـون  تمـامی  معنـاداري  سـطوح . است بالمانع پارامتریک يها آزمون از استفاده نتیجه در نبود، معنادار
 .شماردند یم مجاز را) مانوا( واریانس متغیري چند تحلیل از استفاده

 وابسته متغیرهاي بر گروه متغیر اصلی اثر براي MANOVAمعناداري  يها آزمون نتایج .2جدول 
 F P ارزش آزمون متغیر

 

 گروه

 001/0 112/4 148/0 بارتلت -پیالیی
 001/0 112/4 852/0 ویلکز المبداي

 001/0 112/4 173/0 اثر هتلینگ
 001/0 112/4 173/0 روي ریشه ینتر بزرگ

 852/0 و =001/0P<، 112/4F( است معنادار وابسته متغیرهاي خطی ترکیب بر گروه اثر ،2 جدول اساس بر
 از یکی در حداقل یادگیري ناتوانی داراي آموزان دانش و عادي آموزان دانش بین دیگر، عبارت به). ویلکز المبداي=

  .دارد وجود معنادار تفاوت وابسته متغیرهاي

 بدون و با آموزان دانش در و بیانگري هیجانی تنظیم خلق منفی میانگین روي چندمتغیري واریانس تحلیل . نتایج3جدول 
 یادگیري هاي یناتوان

 SS DF MS F P متغیر وابسته
 006/0 060/8 361 1 361 تنظیم خلق منفی

 084/0 046/3 690/13 1 690/13 شدت تکانه

 005/0 150/8 090/22 1 090/22 بیانگري مثبت

 003/0 593/9 160/29 1 160/29 بیانگري منفی

تنظیم خلق منفی  نمرات ، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میانگینشود یممشاهده  3که در جدول همانطور
). همچنین >001/0Pاست ( پایین تر عادي آموزان دانش از یادگیري ناتوانی داراي آموزان دانش معناداري در طور به

بیانگري منفی هیجان، بیشتر و در بیانگري مثبت هیجان،  در یادگیري ناتوانی داراي آموزان دانش میانگین نمرات
ی تفاوت معناداري بین دو گروه از هیجان يها تکانه). ولی در شدت >001/0Pعادي است( آموزان دانشپایین تر از 

 وجود ندارد.  آموزان دانش

 گیري نتیجهبحث و 

خاص  یادگیري اختالل بدون و با آموزان دانش در بیانگري هیجانی و تنظیم خلق منفی ي یسهمقاهدف این پژوهش 
 تفـاوت  تنظیم خلـق منفـی   در ناتوانی یادگیري بدون با و آموزان دانش گروه دو بین که داد نشان پژوهش نتایج بود.

یادگیري، توانایی تنظیم خلق منفی کمتري داشته و  ناتوانی داراي آموزان دانش دیگر عبارت به. دارد معناداري وجود
ایـن نتیجـه در راسـتاي     .دارنـد  عـادي  آمـوزان  دانـش  با در مقایسه در تنظیم خلق منفی، میانگین نمرات پایین تري

) و 2002اسچنیدر( واینر و )،2006رید ( و )، ماگ2006( مارگالیت و )، الکایی2007پژوهش سیدیریدیس( هاي یافته
 آمـوزان  دانـش ) قرار دارد. این مطالعات نشان دادند که 1382( ) و شهیم1383پژوهش جمشیدي( هاي یافتههمچنین 

 بـا  مقایسه رفتاري در ي ینهزم مشکالتی در یادگیري، خلق منفی، افسردگی و مشکالت خلقی بیشتر و اختالل داراي



) مبنـی بـر اینکـه    2005پـالس (  -پـریش  و همچنین این یافته با نتایج پـژوهش لـوفی  دارند.  هنجار به آموزان دانش
 رفتـاري و  یـادگیري نسـبت بـه گـروه همسـاالن عـادي خـود، مـدیریت         يهـا  یناتوان مبتال به و نوجوانان کودکان

 پایین تري دارند، هماهنگ است. يدار شتنیخو
 در مکرر و متوالی يها شکست و زا تنیدگی رویدادهاي گفت، وقوع توان یمپژوهش حاضر  ي یافتهدر تبیین این 

 و مارتورل(یريگ گوشه و ییگرا درون با همراه رفتارهاي یريگ شکل در یادگیري هاي یناتوان به مبتال آموزان دانش
آموزان  دانش این خلقی بد و افسردگی ، ناامیدي غمگینی، منفی، از جمله خلق در همچنین و) 2008 ،36تساکانیکوس

 رفتارهاي کنترل مشکل دلیل همین به. دارد نقش ،هاست آن اجتماعی و تحصیلی موفقیت عدم نتیجه حدودي تا که
 بروز خود از را مشکالت این که عادي آموزان دانش به نسبت یادگیري هاي یناتوان با آموزان دانش از بسیاري منفی

 پایین توانایی دالیل از یکی دیگر ). همچنین2005، 37مارتینز و ویس کافمن، لیود، هاالهان،(است تر سخت ،دهند یم
 براي ها آن تالش که رسند یم باور این به تدریج به آنها که است ناتوان یادگیري این آموزان دانش منفی خلق تنظیم
 انزوا به و برداشته تالش از دست که شود باعث خود نوبه به هم منفی احساس این و است فایده یب موفقیت کسب

 تنظیم براي الزم ) و در نتیجه ظرفیت1392نهري،  جاوید و میاه کافی، زینعلی، خسرو(شوند  کشیده افسردگی و
 باشند. نداشته را اجتماعی و تحصیلی مکرر يها شکست از حاصل منفی خلق
 کاسـل، (منفـی  خلق تنظیم توانایی با) مدار مسئله(سازگارانه  مقابله راهبردهاي رابطه به با توجهدیگر،  سوي از 

 مواجهه کنند، در کنترل را منفی خود و خلق رفتارهاي نامناسب توانند یم که یآموزان دانش )،2006مهتا،  و بورنوالوا
 هیجـان  تـا  کننـد  یمـ  اسـتفاده  مـدار  مسـئله  راهبردهـاي  از بیشـتر  کننـده  ناکـام  شـرایط  و زا اسـترس  رویدادهاي با

 در. کنند یمو تعدیل  تنظیم را خود منفی خلق و یافته کاهش آنها منفی احساسات یجهدر نت ،)2002، 38استروب(مدار
 و تحصـیلی  ي کننده ناکام و منفی يها باتجربه مکرر شدن روبرو دلیل به یادگیري، ناتوانی داراي آموزان دانش مقابل

مشـکالت خلقی(افسـردگی،    نتیجه در و کنند یم استفاده منفی و ناسازگارانه يا مقابله راهبردهاي از بیشتر اجتماعی،
  .دارند کمتري منفی خلق تعدیل و تنظیم غمگینی و احساس تنهایی و ...) بیشتر و توانایی

بیـانگري   در یـادگیري  نـاتوانی  بـدون  و بـا  آمـوزان  دانـش  گروه دو بین داد که نشان پژوهش نتایج این همچنین
در  یـادگیري  نـاتوانی  داراي آمـوزان  دانـش  نمـرات  میـانگین  صورت که بدین دارد. وجود معناداري هیجانی تفاوت

ایـن   هـاي  یافتـه است. طبـق   عادي آموزان دانش از تر پایین هیجان، مثبت بیانگري در و بیشتر هیجان، منفی بیانگري
منفی ابـراز   طور بهعادي، هیجانات خود را اکثراً  وزانآم دانشداراي ناتوانی یادگیري نسبت به  آموزان دانشپژوهش، 

 از ابرازگري مثبت هیجان، کمتري دارند. و کنند یم
نریمــانی و  ،)2008(شــالو و مــانور تســیر،-گــراس پــژوهش حاضــر بــا نتــایج مطالعــات آوربــچ، ي یافتــهایــن 
 نـاتوانی  داراي آمـوزان  دانـش مبنـی بـر اینکـه     )1384(موحـد  کاشانی ،)1390(همکاران و )، سلیمانی1392وحیدي(

 نارسـایی و مشـکالت هیجـانی بـاالیی دارنـد، همخـوانی مسـتقیمی دارد.        یادگیري نسبت به همساالن عادي خـود، 

                                                   
٣٦. Martorell & Tsakanikos 
٣٧. Hallahan, Lioyd, Kaufman, Weiss & Martinez    
٣٨. Strobe 



 اینکـه  بـر  مبنـی ) 1992( ولر توپولوسکی و فرستاد، ) و1991( روزنبرگ و روزنبرگ فسلر، مطالعه نتایج با همچنین
 دارد.   همخوانی ،باشند یم نیز یادگیري اختالالت داراي هیجانی، ییها یینارسا داراي کودکان درصد 78 الی 38 بین

 هیجـانی  مشـکالت  بـراي  احتمـالی  دالیـل  یکـی از  دهد یمگفت، تحقیقات نشان  توان یم ها یافتهدر تبیین این 

را  اجتمـاعی  يهـا  نشانه آنها دارند. هیجانی شناخت حوزه در نقایصی آنها که است این یادگیري ناتوان آموزان دانش
 به اختالل مبتال کودکان که يطوره ب.کنند یرسوءتعب را دیگران هیجانات و احساسات است ممکن و کرده درك غلط

 يها نشانهرمزگشایی  و موقعیتی يها نشانه )،1991، 39کیرکپاریک و (هولدر اشاره عالئم تمیز در یادگیري، مشکالتی
 از متفـاوت  روشی به را هیجانی اطالعات غیرکالمی یادگیري در ناتوان کودکان دارند. همچنین هیجانی - غیرکالمی

به دلیل نقص  آموزان دانش). لذا این 2005، 40موراش و ادلزتین (بائومینگر،نمایند یم ارسال و دریافت بهنجار کودکان
 کـه  ابـراز هیجـان نیـز مشـکالتی دارنـد. نوجوانـانی       هـاي  یوهشـ اجتماعی، در -هیجانی يها مهارتاحتمالی در این 

را  خـود  هیجـانی  مؤثرتري تجربه گونه به ،کنند یم درك را آنها ضمنی معنی و دهند یم را تشخیص خود احساسات
 با مقایسه در افراد . ایندهند یم) و در واقع بیانگري مثبت هیجان نشان 1997 ،41سالوي و مایر( کنند یمو بیان  تنظیم

 بیشـتري  موفقیـت  از منفـی  يهـا  باتجربه کنار آمدن در ندارند، را هیجانی يها حالت بیان و درك توانایی که افرادي
 .)1995 ،42گلمن(دهند یم نشان دیگران و محیط با ارتباط در را تري مناسب سازگاري و برخوردارند

 یادگیري، توانایی مدیریت و تنظـیم خلـق منفـی    ناتوانی داراي آموزان دانش که داد نشان مطالعه این مجموع، در
 کـه  يطـور بیانگري منفی هیجان بیشـتري دارنـد، بـه     عادي، آموزان دانش به از خود نشان داده و نسبت تري یینپا

 روي اجراي تحقیـق  .دارند پایین تري هیجان، مثبت بیانگري و کنند یم ابراز منفی به صورت اکثراً را خود هیجانات
 نتـایج ایـن   مبناي بر .سازد یم محدود را پژوهش این تعمیم دهی توان اردبیل، شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش نمونه

. دارند هیجانی و رفتاري ي ینهزم در هایی یکاست و یادگیري، مشکالت در ناتوان آموزان دانش گفت توان یمپژوهش 
 شـناخت  لـذا  هستند، همراه فردي هاي یتقابل و تحصیلی رشد در مشکالتی با معموالً هیجانی، و رفتاري يها نقص

 و تشـخیص  فرآینـد  در اساسـی  يهـا  گـام  جملـه  از یادگیري هاي یناتوان به مبتالیان هیجانی و رفتاري هاي یژگیو
 بـه  اقدام که کرد پیشنهاد یادگیري ویژه يها اختالل متخصصان به توان یمهمچنین  .است آموزان دانش این بازپروري

 هیجـانی  يهـا  مهـارت رفتـاري و   هـاي  یـت قابل بـر  مـؤثر  ترکیبـی  درمـانی  و آموزشـی  يها برنامه و اجراي طراحی
بـودن و قابـل آمـوزش بـودن      اکتسـابی  بـه  توجـه  بـا  گـردد  یمـ  پیشنهاد. کنند یادگیري اختالل داراي آموزان دانش

 مناسـب  هـاي  مدل و راهبردها از فادهاست با متغیرها این آموزش تنظیم خلق منفی و توانایی ابراز هیجان، يها مهارت
 .آید به عمل یادگیري خاص داراي اختالل آموزان دانش براي

ت ویـژه  مشکال یبخشـ  تـوان  و شیزموآ مرکز به خصـوص  و پرورش و آموزش مدارس همکاري با مطالعه این
. اسـت  گرفتـه  اردبیـل صـورت   شهرسـتان  عـادي  و یـادگیري  اخـتالل  داراي آمـوزان  دانـش  با همکاري و یادگیري

مسئوالن واحد تحقیق و پژوهش اداره  يها مساعدتآنها و همچنین  همکاري از که داند یم الزم خود بر نویسندگان
  .نمایند قدردانی و تشکر کل آموزش و پرورش اردبیل

                                                   
٣٩. Holde & Kirkpatrick 
٤٠. Bauminger, Edelsztein & Morash 
٤١. Mayer & Salovey 
٤٢. Goleman 
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