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لا به آموزان مبتفردريکسون بر تنظیم هیجانات دانشموزش هیجانات مثبت آبرنامه  تأثیر

 نارساخوانی

 
 2، سالار فرامرزی3، امیر قمرانی2يارمحمديان ، احمد2*احمد عابدی، 1ماندانا سپنتا

 دانشگاه اصفهان، ايران ،شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتیدانشجوی دکترای روان .1

  ايرانکودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، شناسی رواندانشیار گروه  .2

 تربیتی، دانشگاه اصفهان، ايران شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوماستاديار گروه روان .3

 14/10/47تاريخ پذيرش:  11/15/49تاريخ دريافت: 

 

 چکیده

حاضر  رو هستند. پژوهشبا آن روبهنارساخوانی  مبتلا به آموزانکه دانش استمشکل در تنظیم هیجان از جمله مسائلی  زمینه و هدف:

  .انجام شدنارساخوانی مبتلا به موزان آر تنظیم هیجانات دانشب موزش هیجانات مثبت فردريکسونبرنامه آ تأثیربا هدف 

نفر از  31نمونه مورد مطالعه شيييامل . انجام شيييد با گروه گواهآزمون آزمون، پسطرح پیشآزمايشيييی با  اين مطالعه به روش روش:

 1349-45از مدارس آموزش عمومی شهر اصفهان در سال تحصیلی سال  4-12دامنه سنیبا  خوان مقطع ابتدايینارسا دختر آموزاندانش

، نفر( 15گواه )و  نفر( 15گروه آزمايش )دو در  تصادف و بر حسبانتخاب شيدند ای تصيادفی نندمرحله گیریکه به شيیوه نمونه بود

 شييناختی از پرسييشيينامه تنظیم در اين مطالعهشييد. بود که در گروه آزمايش اجرا  ایدقیقه 95جلسييه 12شييامل  له. مداخاندجايدهی شييده

و آزمون خواندن و نارساخوانی )کرمی  ،(2113، آزمون هوش وکسلر ويرايش نهارم )وکسلر، (2112هیجان )گرانفسيکی و همکاران، 

 ها از آزمون تحلیل کوواريانس نندمتغیره استفاده شد. استفاده شد. جهت تحلیل داده (1307نوری و مرادی، 

آموزان مبتلا انشد تنظیم هیجان بر موزش هیجانات مثبتآکه برنامه  نشان دادمتغیره از تحلیل کوواريانس نندهای حاصل يافته ها:يافته

 (.P<1111/1) داردمعنادار  تأثیر به نارساخوانی

ذارد و آموزان نارسييياخوان تأثیر گمثبت فردريکسيييون می تواند بر تنظیم و مهار هیجانات دانشبرنامه آموزش هیجانات : گیرینتیجه

 درمانی استفاده کنند.-آموزشیهای توانند از آن در کنار ساير روشدرمانگران می

 تنظیم هیجانات، نارساخوانیرنامه آموزش هیجانات مثبت، ب :هایدواژهکل

  

1397زمستان  ،4شماره  پنجم، دوره -کودک  مت رواناسل فصلنامه  

 پژوهشی مقاله

 

 .ايرانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، دانشیار گروه روان ،عابدی احمد *نويسنده مسئول:

 131 -37432120تلفن:                        A.abedi44@gmail.comايمیل: 
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 مقدمه
ترين علت درصد مهم 15تا  5با شیوع  1اختلال يادگیری خاص

رود. براساس راهنمای عملکرد ضيعی  تحصيیلی به شيمار می

بقه ط تشيخیصيی و آماری اختلالات روانی، اختلال يادگیری در

ين ناتوانی به صييورت ا تحولی قرار دارد. -های عصييبیاختلال

ی های تحصیلمشيکلات يادگیری و نارسيايی در کسب مهارت

. اين ودشمی های اولیه تحصیلی آشکاردر سالمتناسب با سن، 

 هایتوانیکمماه دوام يافته و ارتباطی با  9مشيييکليات حيداقل 

های تحولی يا عصييبی حرکتی ندارد. مشييکلات ذهنی و اختلال

بیان نوشييتاری و محاسبات رياضی  شيامل اختلال در خواندن و

نی مگناه، شامل گروه افراد مبتلا به اختلال يادگیری (.1) اسيت

 اين معنی که اختلال يادگیری گسييترهبه  ؛(2) از نیازها هسييتند

گیرد می رب تر از مشکلات شناختی و تحصیلی را دربسیار وسیع

و فهم کامل آن  ،(3شود )که اغلب در مدرسه ناديده گرفته می

 و رفتاری زندگی ،های اجتماعی، عاطفینیازمند توجه به حوزه

 (. 9) است فرد

 یايهترين مهارتخواندن و نوشيتن يکی از اساسی توانايی

 ،لعمرااست که در دستیابی به موفقیت تحصیلی، يادگیری مادام

و شواهد پژوهشی نشان داده است  (5و رشد پايدار نقش دارد )

به عنوان يک عامل خطر برای کاهش  اختليال در خوانيدن کيه

مشکلات  (.9) طرح اسيتو رضيايت از زندگی م 2یادزيسيتشي

شناختی های روانبر جنبه 3آموزان نارسياخوانتحصيیلی دانش

مشييکلات سييلامت  به طوری که، (5گذارد )منفی می تأثیر آنها

درصد افراد دارای اختلال يادگیری ديده  34تا  21روان در بین 

نسييبت به  عمومی آموزش هایمعلمان در کلاس (.0شييود )می

 ،کنندنمی اآنهنیستند، توجه بیشتری به نارسياخوان صبور افراد 

 دارند که موجب آنهاو برخی از معلمان نظرات منفی نسبت به 

در بسیاری از مواقع، به . (5شود )می آنها در شرمندگی احساس

آموزان مبتلا به اختلالات های مکرر در دانشعليت شيييکسيييت

                                                           
1. Special learning disorder 

2. Happiness 

3. Dyslexic 

4. Coping strategies 

 شيييکل آنهاييادگیری، بياورهای مربوب به عدم پیشيييرفت در 

 که فراتر از کندگیرد که به خودی خود مشکلاتی ايجاد میمی

ر اناهبردهای کافراد از ربه همین دلیل اين . اختلال اصلی هستند

منفی برای غلبه بر مشييکلات ناشييی از ناتوانی يادگیری  4آمدن

تعاملات نارساخوانی منجر به اختلال  (.4کنند )شيان استفاده می

( 11افسيييردگی )و  اختلالات خلقیو همچنین  (11) اجتماعی

 تأثیرنشييان داد که نارسيياخوانی نیز ( 12مطالعه ايسييا ) .شييودمی

که  افراد دارد و منجر به اين می شيييود 5منفی بر حرميت خود

یلی و پیشرفت تحص از نظرديگران آنها احساس کنند نسبت به 

ی قرار دارند. ترپايیندر سطح  6شناختیاحساس بهزيستی روان

د انننمود منمود و بروندروناز مشييکلات رفتاری  آنهاچنین هم

تنی، اضييطراب، افسييردگی، مشييکلات  -طرد، شييکايات روان

نه رنج و رفتار بزهکارا ،اجتماعی و مشکلات تفکر، پرخاشگری

های منفی از سيييوی العملاغلب اين کودکان با عکسبرند. می

که اگر  دشييونو کودکان ديگر روبرو می ،والدين، بزرگسييالان

امعه ناپذيری برای جتوجهی قرار بگیرنيد، نتايج جبرانمورد بی

 (. 13) داشت و خانواده در برخواهد

بخشيييی از زندگی  7و هیجيانی هيای اجتمياعیکشييياکش

که مشيييکلات اما برای افرادی ، روزمره برای هر فردی اسيييت

 ازيکی د. باش ترکنندهناامید تواندله میيادگیری دارند، اين مسئ

و  های يادگیریوجود ناتوانیبه دلیل  متغیرهيايی کيه احتميالياً

آموزان اجتماعی ناشييی از آن در اين دانش -پیامدهای هیجانی

به تنظیم هیجان .(19) اسيييت 8شيييود، تنظیم هیجانمختل می

د که از سوی افراد برای حفظ، شوهايی تعري  میتلاشعنوان 

(. 15) شيييودکار برده میو ابراز هیجان به ،افزايش تجربه ،مهار

در زندگی روزمره افراد همواره راهبردهای منظمی برای تعديل 

شيييدت يا نوع تجارب هیجانی خود يا واقعه فراخواننده هیجان 

همکيياران تنظیم هیجييان را  (. جرمن و19)گیرنييد بييه کييار می

و يا  ،راهبردهای مورد اسييتفاده در کاهش، افزايش، سييرکوب

5. Self-esteem 

6. Psychological well-being 

7. Social and emotional challenges 

8. Emotion regulation 
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های داننيد و معتقدند تنظیم هیجان از ويژگیابقيای هیجيان می

دهی هیجان توان گفت نظم(. می17ذاتی و فطری آدمی است )

کننده در بهزيسيييتی روانی و عملکردی عياملی کلیدی و تعیین

 1آورتنشرويدادهای  فتگیايشکه در سييياز ،بخش اسيييتاثر

کند، تا جايی که بايد گفت بر کل زندگی نقش اساسی ايفا می

بیان مناسيييب هیجانات (. 10گذارد )زندگی فرد اثر می کیفیت

تواند حمايت همسالان را در پی داشته باشد شديد يا دشوار می

ه تواند منجر بو در مقابل بیان بیش از حد هیجانات شيييديد می

نتايج مطالعات صورت گرفته در . (14دوری افراد از فرد شود )

اسييت که اين  آن از آموزان با اختلالات يادگیری حاکیدانش

های آن هلفؤهیجان و مطور کلی سطوح پايینی از تنظیم افراد به

هييای يييادگیری افراد دارای نيياتوانی(. 21) کننييدرا تجربييه می

شييان را دارند و های درونیتوانايی محدودی در تفسييیر حالت

در نتیجييه آگيياهی و درک محييدودی از تجربیييات هیجييانی 

مشيييکلاتی در پردازش اطلاعات اجتماعی و  و (21خودشيييان )

اتی را در اين افراد مشيييکلهمچنین،  (.22)تنظیم هیجانی دارند 

دارنيد کيه ممکن اسيييت منجر به بروز زبيان بیيانی و درييافتی 

مشيييکلياتی در انتقال اطلاعات در مورد هیجانات خودشيييان و 

 (؛21)درييافيت حمياييت و تسيييکین گرفتن از ديگران شيييود 

ان و بزرگسييياليانی کيه دارای اختلال يادگیری درواقع، کودکي

 های معناداری را تجربه کنند وکنند تا دوستیهسيتند تلاش می

در  آنهاکننيد کيه ميانع از توانايی اغليب احسييياس تنهيايی می

تعاملات با  درها ييادگیری شييينياخيت هیجانی و تنظیم مهارت

نتايج پژوهش بیرامی، هاشييمی و  (.23)شييود همسييالانشييان می

آموزان مبتلا به اختلالات نشيييان داد کيه دانش (29)شيييادبيافی 

 اجتماعی بیشتری برخوردارند.  -يادگیری از مشکلات هیجانی

ن کودکا مورد مطالعات پیشييین دردر نندين دهه گذشييته 

شناختی  و يادگیری مشکلات بر عمدتاً اختلال يادگیری، به مبتلا

 طراحی مبنا همین بر نیز هيايیهميداخليو  بوده متمرکز آنيان

                                                           
1. Stressful 

2. Compensation hypothesis 

3. Positive self-esteem 

4. Fredrickson's Broaden-and-Build Theory of Positive 

Emotions  

درصد از  21اين در حالی است که اين کودکان فقط  د؛انشده

مانده در درصد باقی 01 و گذرانندزمان خود را در مدرسيه می

به د. شييوسييپری می غیره و ،ارتباب با ديگران، زمین بازی، خانه

 بيرای کيودکييان دارای نیييازهييای خيياص، ،(25ورن )نيظير 

های ترمیمی متعددی تدارک ديده شيييده، اما نیازهای آموزش

کمتر مورد توجييه قرار گرفتييه، مگر  آنهييااجتميياعی و عيياطفی 

 شيييد.بازة تحصيييیلی آنان اثر منفی گذاشيييته زمانی که بر حو

اد برای ايجيي " 2فرضيييیييه جبرانی"از هييای پژوهشيييی يييافتييه

مبتلا به اختلال يادگیری  در بین کودکان  3مثبت خودپنداشيييت

های را از طريق حوزه آنهاکنيد و توانمندسيييازی حمياييت می

و  ،غیردرسی )مانند يادگیری اجتماعی و هیجانی، فعالیت بدنی

 ،نشيياورزش( به منظور غلبه بر ادراک مشييکلات در يادگیری

هييای اخیر، آگيياهی از در سييييال (.29)د نييدهمييدنظر قرار می

و عاطفی اين کودکان بسيييیار  ،اجتماعیمشيييکليات رفتياری، 

وان برای تاز جمله مداخلاتی که می؛ بنابراين است افزايش يافته

تنظیم هیجان دانش آموزان با اختلال يادگیری خاص اسيييتفاده 

 اسييت 4کرد، مدل بسييط و ايجاد هیجانات مثبت فردريکسييون

 تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است.( که 27)

هييای نگونگی ( جهييت تبیین مکييانیزم20ون )فردريکسييي

اهمیت هیجانات مثبت برای بقاء، نظريه گسيييترش و سييياخت 

ند که کنظريه بیان میاين هیجيانيات مثبت را بنیان گذاشيييت. 

هیجيانات مثبت عینی خاص هر نند به لحا  پديدارشيييناختی 

 -فکر متمايز هستند، اما همگی در توانايی برای گسترش خزانه

)منابع هوشيييی،  افراد و ايجياد منيابع فردی بيادوام 5عميل آنی

و اجتماعی( مشترک هستند. اين نظريه  ،شناختیجسمانی، روان

 های عمل خاص قرارهای سنتی مبتنی بر گرايشدر مقابل مدل

های عمل خاص که به وسييیله هیجانات منفی گیرد. گرايشمی

ا ر عمل آنی يک فرد -، خزانه فکرشيييوندبيه کيار انداخته می

کند که هیجانات اين نظرييه بیيان می (.27سيييازد )محيدود می

5. Action- thought span 
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قدرشناسی، آرامش، علاقه، امید، افتخار، خنده و مثبت )شادی، 

آگاهی و اشييتیاف فرد را از و عشييق(  ،سييرگرمی، الهام، حیرت

 (.20دهد )افزايش می ،و اکتشافی ،اعمال و افکار جديد، متنوع

کار کنند الگوهايی از افمی افرادی که هیجانات مثبت را تجربه

ب و موج پذيرانعطاف ،یقابل توجه طورهدهند که برا نشان می

هیجانات مثبت به عنوان  و (24)شوند شناختی میبهزيستی روان

منييابع مفیييدی برای تنظیم تجربیييات عيياطفی منفی در زنييدگی 

توجيه بيه ميداخلات مبتنی بر تنظیم  بياکننيد. روزمره عميل می

 ندامطالعات قبلی کارايی ننین مداخلاتی را نشييان دادههیجان، 

ر بررسيييی درمان مبتنی ببه طور مسيييتقیم اما تاکنون پژوهشيييی 

ک در يهیجانات مثبت فردريکسون را مدنظر قرار نداده است. 

هیجانی در  -پژوهش، مشيييخد شيييد که مداخلات شيييناختی

اجتماعی و در اصيييلاح رفتارهای  -بینی رفتارهای هیجانیپیش

پیچیيده کودکيانی کيه از اختليال يادگیری رنج می برند، موثر 

در  (19)زاده، پورعبدل و سراوانی حبیب .(31و  31)بوده است 

پژوهشی به اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی در کاهش نارسايی 

جراحتی در بین دانش آموزانی که  -هیجيانی و رفتارهای خود

 پرداخت. نتايج نشيييانند، دبراز اختلال يادگیری خاص رنج می

داد که آموزش تنظیم هیجان در زمینه نارسايی هیجانی )مشکل 

به  و تفکر معطوف ،در توصی  احساسات، شناسايی احساسات

 جراحتی موثر بوده است. -بیرون( و کاهش رفتارهای خود

 به طور کلی هيای درمانی ناتوانی ويژه يادگیریآوردویر

 -مييداخلييات روانی. 2 ،آموزش جبرانی .1 :در سييييه دسيييتييه

. گیرندقرار می ،درمانی دارو ازنی در صييورت و. 3 ، واجتماعی

مختل   آوردهایرویفقط از در حال حاضييير  متأسيييفانه اميا

در يادگیری  آموزان نياتوانجبرانی برای درميان دانش آموزش

های مهارت ،روش نند حسيييی شيييامل کهشيييود اسيييتفاده می

اده از استف ،فرا شناختی -های شيناختیروش، حرکتی -ادراکی

 -ديداریت حافظه، ادراک و تقوي های کمک آموزشیروش

ناتوان آموزان که برای دانش است دقت نهمچنیو  ،شينیداری

رند، ز داکه اغلب مشييکلات هیجانی و اجتماعی نی در يادگیری

و  درسييی مشييکلات در کنار شييودمیو باعث کند کفايت نمی

ز باشند نی و اجتماعی ،رفتاریتحصیلی دنار مشکلات عاطفی، 

 سييردرگمیخود را دنار و الدين ن همچنی مدرسييه و و اولیای

نوين درمانی به  آوردهيایرویبنيابراين لزوم توجيه بيه  کننيد؛

، کياهش حرمت نمودرفتياری درون اختليالياتمنظور کياهش 

ش بی ،آنهانايافته در سازشو همچنین رفتارهای مخرب و  خود

اهمیت برنامه هیجانات مثبت براساس شود. از پیش احساس می

عنوان  ميدل بسيييط و ايجياد هیجيانات مثبت فردريکسيييون به

و کاهش  ،هيای کلیيدی در موفقیيت، ارتقيای سيييلامتیعياميل

 آموزان و همچنین خلييأشييينيياخيتيی دانشمشيييکيلييات روان

در اين زمینه و اسييتفاده از نتايج  های داخلی و خارجیپژوهش

شيييناسيييی مبتلايان به ناتوانی در یباين پژوهش در زمینه آسييي

 ،های مهم اين مطالعه اسيييت. بنابرايناز ضيييرورت ،ييادگیری

برنامه آموزش هیجانات  تأثیربررسييی پژوهش حاضيير با هدف 

ن هیجانات مثبت فردريکسو بسط و ايجادمثبت بر اسياس مدل 

وره د نارسييياخوانیمبتلا به  دختر آموزانبر تنظیم هیجان دانش

 انجام شد.اصفهان ابتدايی شهر 

 روش
 اين مطالعه به روش کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

آزمون با گروه گواه انجام آزمون، پسطرح پیشآزمايشيييی با 

آموزان با دانش تمامی شامل جامعه آماری در اين پژوهششد. 

که در بود  سيييال 4-12در دامنه سييينی  اختلال يادگیری خاص

مناطق  آموزش عمومی مدارسدر  1349-1345سيال تحصیلی 

تخاب برای ان .گانه شيهر اصيفهان مشيغول به تحصیل بودندپنج

 ؛دای استفاده شگیری تصيادفی نندمرحلهنمونه از روش نمونه

 3 ،گانه شيهر اصفهانبدين صيورت که ابتدا از بین نواحی پنج

 ،و سپس از بین مدارس هر ناحیه ،مدرسه 9ناحیه و از هر ناحیه 

 در مرحله بعدشيييد. صيييورت تصيييادفی انتخاب کلياس بيه  3

جهت تشيييخید ناتوانی  خواندن و نارسييياخوانی پرسيييشييينامه

آموز دانش 30آموزان اجرا شييد و سييرانجام دانش دريادگیری 

مبتلا به نارساخوانی تشخید داده شد. در نهايت پس از کسب 

آموز در اين مطالعه مشيييارکت دانش 31 ،رضيييايت از والدين
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گواه و ( نفر 15) در گروه آزمايش یتصييادف ورط بهداشييتند و 

ط ورود به مطالعه، هوش اي. شيييراندجيايدهی شيييده، نفر( 15)

بینايی  ، حواس)اجرای تست وکسلر( متوسط يا بالاتر از متوسط

توسييط  ) که رفتاری -و شيينوايی سييالم، عدم پريشييانی عاطفی

بررسيييی پرونده سيييلامت و بهداشيييت دانش آموزان همچنین 

اتوانی ن آموز و والد تأيید شد( و بررسیبالینی با دانشمصاحبه 

نک لیسيييت تشيييخید اختلال  ) که با خواندن ييادگیری در

گزارش معلم مربوطيه و ارزييابی خواندن(  ييادگیری خياص و

رضايت کتبی برای شرکت در و بالاخره کسب  شيد،مشيخد 

آموزان در جلسات دانش ایو جلسيهدیبت غ همراه بود. آزمون

رف ، مصجسمانی و روانی( )آموزشی، ابتلای به بیماری خاصی

دارو و وجود مشيييکلات و اختلالاتی که روند مداخله را تحت 

عنوان معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته داد، بهثیر قرار میأتي

ای آموزش دقیقه 95جلسه 12مداخلات شامل در نهايت،  شيد.

روه که برای گ راسيياس مدل فردريکسييون بودمثبت ب هیجانات

  آزمايش اعمال شد.

 ابزار پژوهش( ب
  1مقیاس راهبردهای شناختی تنظیم هیجان .1

کامر، ندتوسييط گارنفسييکی، وا هیجان تنظیم شييناختی مقیاس

منظور ارزييابی راهبردهييای  بيه( 32)کراچ، تیرز و لیگرسيييتی 

کننده ای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رويداد ناراحتمقابله

ه بکند( )روييدادی کيه در فرد حياليت هیجانی منفی ايجاد می

اسييت که  گويه 39سيياخته شييد. اين مقیاس شييامل برد، کار می

=هرگز تييا 1اسييياس مقیيياس لیکرتی ) نحوه پيياسيييخ بييه آن بر

زيرمقیاس که در دو بعد کلی راهبردهای  4( و شامل 5همیشه=

، تمرکز مثبت 3ريزی، تمرکز مجدد بر برنامه2انطبياقی )پذيرش

( و راهبردهای 6پذيریو ديدگاه ،5، ارزيابی مجدد مثبت4مجدد

و  ،9، نشخوارگری8، ملامت ديگران7غیرانطباقی )سرزنش خود

ای مقیاس نیز دارهر خرده .اند( تنظیم شييده10آمیزپنداریفاجعه

                                                           
1. Cognitive emotion regulation strategies 

2. Acceptance 

3. Refocus on planning 

4. Positive refocusing 

5. Positive reappraisal 

اسييت.  21تا  9نهار عبارت اسييت و نمره هر خرده مقیاس بین 

تا  39ای از در اين مقیياس حيداقيل و حيداکثر نمرات در دامنه

اعتبار  ،(32)قرارگرفتيه اسيييت. گارنفسيييکی و همکاران  101

مقیياس راهبردهيای شييينياختی تنظیم هیجان را از طريق آلفای 

یاس به و کل مق ،کرونباخ برای راهبردهای انطباقی، غیرانطباقی

گزارش کردند. ضييرايب آلفا برای  43/1و  09/1، 41/1ترتیب 

تا  92/1در دامنه ( 33اين عوامل در پژوهش سامانی و صادقی )

 00/1تا  74/1و همچنین ضييرايب بازآزمايی آن در دامنه  41/1

در ( 39گزارش شده است. صالحی، باغیان، بهرامی و احمدی )

پژوهشيييی روايی همزمييان اين مقیيياس را بييا نمرات مقیيياس 

بررسيييی های اختلالات روانی نک لیسيييت نشيييانهافسيييردگی 

فياجعه آمیزپنداری کردنيد. نتيايج نشيييان داد کيه راهبردهيای 

(، ملامت ديگران 30/1(، پذيرش )51/1)(، نشخوارگری 55/1)

رابطه  ،( بيا علائم افسيييردگی20/1و سيييرزنش خود ) ،(32/1)

 .اشتندمنفی دهمبستگی  ،و بقیه راهبردها با اين علائم ؛بتمث

 هوش وکسلر ويرايش نهارم آزمون. 2

امکييان ( 2113) آزميون هيوش وکسيييلير وييراييش نهييارم

نهار شييياخد شيييامل وری کلی هوش و گیری کنشانيدازه

 و سرعت ،درک مطلب کلامی، اسيتدلال ادراکی، حافظه فعال

از اين آزمون برای کسيييب اطمینان  کند.فراهم میپردازش را 

بودن هوش گروه نمونيه، که يکی از معیارهای لازم  بهنجياراز 

وسييط که ت اتوانی يادگیری اسييت، اسييتفاده شييددر تشييخید ن

وکسلر  است. شيدهسيال تهیه  19تا  9برای افراد  (39کسيلر )و

های ها و بهرهبرای بررسيييی ضيييرييب اعتبيار زيرمقیاس( 35)

سييازی اسييتفاده کرده اسييت. ضييريب نیمههوشييی از روش دو 

گزارش شده است. همچنین  47/1اعتبار بهره هوش کل برابر با 

های هوشی ديگر، بیشترين ضريب اعتبار مربوب به درباره بهره

( و کمترين آن مربوب به سيييرعت 49/1درک مطلب کلامی )

عابدی صادقی، ربیعی و اين آزمون را  ( اسيت.00/1پردازش )

6. Putting into perspective 

7. Self-blame 

8. Other-blame 

9. Rumination 

10. Catastrophizing 
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و هنجيياريييابی  ای از کودکييان ايرانی انطبييافروی نمونييه (39)

بازآزمايی در محدوه  به روشهيا آزمونکردنيد. پياييايی خرده

 09/1تا  71/1و ضيييراييب پياييايی تنصيييی  از  45/1تيا 95/1

با اجرای  9محاسبه روايی وکسلر کودکان  .گزارش شده است

نفر با آزمون ريون و وکسييلر کو دکان  31همبسييتگی نمرات 

و  1/ 30تجديد نظر شيده محاسيبه شده که میزان آن به ترتیب 

دار است. همچنین معنی 1/1 5/ به دسيت آمد و در سيطح  25

ها و افزايش نمرات آزمونهمبسيييتگی منياسيييب متقابل خرده

 همراه با افزايش سن حاکی از روايی اين ابزار در ايران است.

 1 آزمون خواندن و نارساخوانی .3

انيدازه گیری سيييطح توانيايی خواندن و تشيييخید بيه منظور 

آموزان نارسييياخوان، آزمون خواندن و نارسييياخوانی که دانش

( 37، حسيينی و پرهون )کرمی نوریحسييینی، مرادی، توسييط 

اين آزمون بر  .سيياخته و هنجاريابی شييده اسييت، اسييتفاده شييد

دانش  099موز پسييير و آدانش 771) آموزدانش 1919روی 

ز شييهر تهران، سيينندج، تبري تحصييیلی در پنج پايه (آموز دختر

 11اين آزمون دارای  .يييابی شييييده اسييييتو هنجييارانجييام 

 آزمون خوانييدن کلمييات، درک خوانييدن متن، زنجیرهخرده

کلمات، درک کلمات، قافیه، حذف آواها، خواندن کلمات با 

. اسييتو نشييانه کلمات  ،معنی، نامیدن تصيياوير، نشييانه حروف

 هاینامه، پاسخمراجعه به پاسخ ها، باآزمونخردهاز اجرای  پس

آزمون مشخد و نمره خام وی درسيت آزمودنی در هر خرده

 157با توجه به نقطه برش اين آزمون که  .شيييودمحاسيييبه می

يا کمتر از  157آموزی که در اين آزمون نمره او اسييت، دانش

ن نارساخواآموز خطا يا بیشتر( شود، به عنوان دانش 119) 157

ضريب آلفای کرونباخ آزمون خواندن شود. تشخید داده می

لازم به ذکر است که گزارش شده است.  02/1و نارسياخوانی 

به  02/1نارساخوانی ضريب آلفای کرونباخ آزمون خواندن و 

. همسانی درونی اين آزمون در پژوهش (30) دست آمده است

 (.37ست )حسینی و همکاران مورد تايید قرار گرفته ا

بيا مطيالعيه نظرييه هیجانات مثبت : ایج( برنااماه ماداخلاه

های اخیر مطرح ( در مقالات لاتین که در سال27فردريکسون )

هیجان )شادی، قدردانی، آرامش،  11شده بود بر آن شديم که 

ا و عشيييق( ر ،، حیرتو سيييرگرمی علاقه، امید، افتخار، تفريح

دارای آموزان مأيوس استخراج و به منظور احیای روحیه دانش

ای ههای متعدد و ملامتخاطر شييکسييتهکه باختلال يادگیری 

والدين، اولیای مدرسيه و گاه مطرود شييدن از سييوی همسالان 

صال و خود استی ،تفاوتی، اضطراب، خشمبیدارای افسردگی، 

د، بودنشييده های روانی بودند و دنار ديگر آسييیبسييابی تاک

ده از برمبنای اين نظريه و با استفا بسته آموزشیاقدام به ساخت 

ی . طی جلساتی که با گروه تخصصکرديم روش تحلیل قیاسی

و همچنین اصيييفهييان  3مشيييياوره آموزش و پرورش نيياحیييه 

یز اين ن آنهاکارشيناسيان و متخصيصان دوره ابتدايی بر پا شد، 

قويت ی و تايده را که نبايد بر درمان آموزشی اختلالات يادگیر

وان خآموزان نارساان تنها تأکید کرد؛ بلکه دانشفرايندهای رو

از طريق ايجياد و بسيييط  ت و احیيای اعتمياد بيه خودبيه تقويي

هیجيانات مثبت شيييديداً نیازمندند که خود عامل انگیزه تلاش 

جهيت آموزش و ييادگیری خواهيد بود و از هميه مشيييکلات 

. ندکتواند پیشيييگیری اجتمياعی جلوگیری و حتی می -روانی

 که بود ای دو جلسه()هفته ایدقیقه 95جلسه 12امل ش لهمداخ

و  3در سالن اجتماعات مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 

ناسی شتوسط يک متخصد با دکترای روان صورت گروهیهب

گروه سيييتيادهييای کودکيان بيا نیياز خياص کيه مورد تييأيیيد ا

جرا ا کو دکان با نیاز خاص دانشگاه اصفهان بود، شيناسیروان

برنيامييه آموزش هیجييانييات مثبييت خلياصيييه جلسيييات  شيييد.

 ارائه شده است. 1در جدول  فردريکسون
 

 

 

 

 

                                                           
1  . Reading and dyslexia test 
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 برنامه آموزش هیجانات مثبت فردريکسون: خلاصه جلسات 1جدول 

 جلسه هیجان توضیحات تکلیف

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات -

 اين هیجاناتآوری تصاوير از جرايد مرتبط با جمع -

 گويی مرتبط با اين هیجاناتداستان -

 اول مثبت و منفی شنايی با هیجانات مثبت و منفی مختل آ

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات -

 جمع آوری تصاوير از جرايد مرتبط با اين هیجان -

 گويی مرتبط با اين هیجانداستان -

ات مثبت نآشنايی با هیجانات مثبت با تأکید بر هیجا

 فردريکسون
 دوم مثبت

   

    

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات -

 آوری تصاوير از جرايد مرتبط با اين هیجانجمع -

 گويی مرتبط با اين هیجانداستان -

های مختل  آن و آشنايی با هیجان شادی و مقوله

 شرايط ايجاد در خود و گسترش و انتقال آن
 سوم شادی

 نقاشیکشیدن  -

 نوشتن تجارب و خاطرات -

 آوری تصاوير از جرايد مرتبط با اين هیجانجمع -

 گويی مرتبط با اين هیجانداستان -

های مختل  آن و آشنايی با هیجان قدردانی و مقوله

 شرايط ايجاد در خود و گسترش و انتقال آن
 نهارم قدردانی

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات-

 تصاوير از جرايد مرتبط با اين هیجانجمع آوری  -

 گويی مرتبط با اين هیجانداستان -

های مختل  آن و آشنايی با هیجان آرامش و مقوله

 شرايط ايجاد در خود و گسترش و انتقال آن

آرامش )هیجان 

 رضايت(
 پنجم

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات -

 هیجانآوری تصاوير از جرايد مرتبط با اين جمع -

 گويی مرتبط با اين هیجانداستان -

های آشنايی با هیجان علاقه و کنجکاوی و مقوله

مختل  آن و شرايط ايجاد در خود و گسترش و 

 انتقال آن

 ششم علاقه

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات -

 آوری تصاوير از جرايد مرتبط با اين هیجانجمع -

 جانگويی مرتبط با اين هیداستان -

های مختل  آن و آشنايی با هیجان امید و مقوله

 شرايط ايجاد در خود و گسترش و انتقال آن
 هفتم امید

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات -

 آوری تصاوير از جرايد مرتبط با اين هیجانجمع -

 گويی مرتبط با اين هیجانداستان -

 آن وهای مختل  آشنايی با هیجان افتخار و مقوله

 شرايط ايجاد در خود و گسترش و انتقال آن
 هشتم افتخار

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات -

 آوری تصاوير از جرايد مرتبط با اين هیجانجمع -

 گويی مرتبط با اين هیجانداستان -

 هایآشنايی با هیجان تفريح و سرگرمی و مقوله

مختل  آن و شرايط ايجاد در خود و گسترش و 

 انتقال آن

 نهم تفريح و سرگرمی

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات -

های مختل  آن و آشنايی با هیجان حیرت و مقوله

 شرايط ايجاد در خود و گسترش و انتقال آن
 دهم حیرت
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 آوری تصاوير از جرايد مرتبط با اين هیجانجمع -

 گويی مرتبط با اين هیجانداستان -

 کشیدن نقاشی -

 نوشتن تجارب و خاطرات-

 جمع آوری تصاوير از جرايد مرتبط با اين هیجان -

آشنايی با هیجان عشق )که در برگیرنده کل 

هیجانات قبلی می باشد( و شرايط ايجاد در خود و 

 گسترش و انتقال آن

 يازدهم عشق

    

    داستان گويی مرتبط با اين هیجان -

کارهايی که در جلسات قبل برگزاری نمايشگاه از کل تکالی  و 

 ارائه داده بودند.
 ارزيابی شناخت هیجانات مثبت فردريکسون

ارزيابی هیجانات 

 مثبت
 دوازدهم

 

و اخييذ مجوز در وزال پس از تصيييويييب پروپ: د( روش اجرا

شييناسييی از دانشييکده علوم تربیتی و روان 1349/ 9/ 2 تاريخ

از آموزش و پرورش اصفهان  مجوز دانشيگاه اصفهان و کسب

 سيييپس .انجام شيييد هماهنگی های لازم پژوهش، جرایبرای ا

افراد نمونه بر حسب شرايط ورود و خروج افراد نمونه انتخاب 

ايت نامه با تاکید بر رعفرم رضايت شدند. لازم به ذکر است که

و بدين  کنندگان ارائه شدنکات اخلاقی و رازداری به شيرکت

از دانشيييگاه  .IR.UI.REC) 159/1349اخلاف )منظور کيد 

ر د جلسييات درمان به صييورت سييخنرانیاصييفهان گرفته شييد. 

آغاز توسيط پژوهشگر های مختل  آن مورد هیجانات و جلوه

ط توس اطمینان از شناخت هیجانات کسيب به منظور شيد ومی

و  ،ويسینتجربه ،نقاشی تکالیفی در قالب آنهاآموزان به دانش

 . شدداده میگويی قصه

در پژوهش حاضيييرجهت تحلیل ليازم بيه ذکر اسيييت که 

های توصييیفی نظیر میانگین و انحراف ها علاوه بر شيياخدداده

 معیار از روش کوواريانس استفاده شد. 

   هايافته
نفر در گروه گواه،  3بييا ريزش دو نفر در گروه آزمييايش و 

نفر  12 گواهنفر وگروه  13حجم نمونييه برای گروه آزمييايش 

میانگین، انحراف اسييتاندارد و نتايج بررسييی فرم نرمال  .شييد

بودن متغیرهای وابسته پژوهش به تفکیک دو گروه آزمايش و 

، ارائييه 2آزمون در جييدول آزمون و پسدر مراحييل پیش گواه

 شده است.

 
 ويلکز برای متغیرهای پژوهش بر حسب عضويت گروهی و مراحل ارزيابیمیانگین، انحراف استاندارد و نتايج آزمون شاپیرو  :2جدول 

 متغیر

 نفر( 13) گواه نفر( 13) آزمايش

 میانگین
انحراف 

 معیار
z P نمیانگی 

انحراف 

 معیار
z P 

 سرزنش خود
 177/1 419/1 14/2 25/19 174/1 003/1 52/3 45/13 پیش آزمون

 593/1 495/1 19/2 11/19 519/1 499/1 32/3 39/4 پس آزمون

 پذيرش
 101/1 419/1 92/2 91/11 004/0 703/1 17/2 94/11 پیش آزمون

 355/1 420/1 12/2 10/11 190/1 070/1 33/2 53/19 پس آزمون

 نشخوارگری
 351/1 427/1 95/1 11/14 027/0 090/1 40/1 10/14 پیش آزمون

 907/1 453/1 53/1 03/10 145/1 412/1 15/2 32/13 پس آزمون

تمرکز بر روی برنامه 

 ريزی

 292/1 419/1 33/1 19/11 193/1 412/1 11/1 11/11 پیش آزمون

 102/1 070/1 29/1 19/11 179/1 002/1 91/1 09/15 پس آزمون

 گیریديدگاه
 107/1 419/1 91/1 19/11 219/1 415/1 25/1 94/11 پیش آزمون

 192/1 411/1 35/1 25/11 191/1 075/1 30/1 91/15 پس آزمون
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شيييود، در مرحله ملاحظه می 2طور کيه در جيدول  هميان

آموزش هیجييانييات مثبييت آزميون و بيعييد از مييداخلييه پيس

عاد نمرات متغیرهای وابسته )اب ،فردريکسيون بر تنظیم هیجانات

ای نسيييبيت بييه مرحلييه تنظیم هیجييان( تغییرات قييابيل مليياحظييه

لکز وي-اسيت. همچنین نتايج آزمون شاپیروآزمون داشيته پیش

 15/1ننييد مورد بزرگتر از مقييدار  برای همييه متغیرهييا بييه جزء

ا ههای حاصييل بررسييی فرم نرمال بودن دادهطبق يافتهاسييت. 

ن متغیرهای پژوهش به جزء توان گفيت که فرم نرمال بودمی

، و تمرکز مجدد مثبت گریمقیاس پذيرش، نشييخوارسييه خرده

امه اثربخشيييی برنبنابراين به منظور بررسيييی  ود؛شيييد میتيأيیي

هييای مقیيياسخردهآموزش هیجييانييات مثبييت فردريکسيييون بر 

گیری، ريزی، ديييدگيياهز بر روی برنييامييهسيييرزنش خود، تمرک

در  و سيييرزنش ديگران ،سيييازیارزييابی مجيدد مثبت، فاجعه

از تحلیييل کوواريييانس  آموزان مبتلييا بييه نييارسيييياخوانیدانش

شيييد؛ و بيا توجيه بيه نرمال نبودن خرده  هاسيييتفيادننيدمتغیره 

و تمرکز مجدد مثبت به  ،هيای پذيرش، نشيييخوارگریمقیياس

اثربخشيييی برنييامييه آموزش هیجييانييات مثبييت منظور بررسيييی 

 و ،مقیاس پذيرش، نشيييخوارگریبر سيييه خرده فردريکسيييون

ز ا آموزان مبتليا به نارسييياخوانیدانشتمرکز مجيدد مثبيت در 

 .شدآزمون من ويتنی استفاده 

به  ويتنی يوماندر ادامه نتايج تحلیل کوواريانس و آزمون 

ی آزمون کارگیربا توجه به اينکه به ترتیب گزارش شده است.

ها مسيييتلزم فرم نرميال بودن دادهکووارييانس علياوه بر پیش

ی واريانس ها، همسيييانی کوواريانس و همگنی رعايت تسييياو

ون ت آزم. قبل از بررسی مفروضااست شيیب خطر رگرسيیون

 کييايزر، میر و اولکینکوواريييانس، بييا اسيييتفيياده از آزمون 

(KMO ) کفايت حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفت و نتايج

؛ 2X=519؛ KMO=991/1) حاکی از کفايت حجم نمونه بود

111/1=sig .)ه ب پس از کسييب اطمینان از کفايت حجم نمونه

ها از آزمون لوين فرم تسييياوی واريانسمنظور بررسيييی پیش

ی هامقیياسشيييد و نتيايج آزمون لوين برای خردهبهره گرفتيه 

ريزی تمرکز بر برنامه، (F=425/1 ؛sig=399/1)سرزنش خود 

(579/1=sig325/1 ؛=F)، 115/1)گييیييری ديييدگيياه=sig؛ 

059/2=F)،  ارزيابی مجدد مثبت(517/1=sig932/1 ؛=F)ف 

و سيييرزنش ديگران  ،(F=209/9 ؛sig=152/1)سيييازی فاجعه

(599/1=sig374/1 ؛=F)فرم تسييياوی پیشتأيید نشيييانگر  ؛

 .(<P=15/1) اسييتهای مذکور مقیاسها برای خردهواريانس

نشييانگر ( M=113/9؛ 249/1sig) همچنین نتايج آزمون باکس

ن بررسی اي ها است. علاوه برفرم تساوی کواريانسپیشتأيید 

 ؛sig=125/1) خود های سرزنشمقیاسشيیب رگرسیون خرده

117/2=F)، 109/1)ريييزی تييمييرکييز بيير روی بييرنييامييه=sig؛ 

711/1=F)، گیری ديييدگياه(995/1=sig071 ؛=/F)،  ارزيييابی

سييييازی فيياجعييه ،(F=471/3 ؛sig=101/1)ميجييدد ميثيبييت 

(332/1=sig239/1 ؛=F)،  952/1)و سيييرزنش ديگران=sig؛ 

400/1=F)، حاکی از برقراری اين مفروضه است (15/1=P>)؛ 

له بررسيييی مداخ متغیره جهتبنيابراين تحلیيل کوارييانس نند

آزمون مورد اسيييتفياده قرار گرفت که پژوهش در مرحليه پس

 ارائه شده است. 5و  9، 3نتايج آن در جداول 
 

 

 

 ارزيابی مجدد مثبت
 254/1 417/1 71/1 11/11 219/1 415/1 45/1 09/4 پیش آزمون

 100/1 419/1 55/1 33/11 112/1 049/1 72/1 09/13 پس آزمون

 سازیفاجعه
 135/1 045/1 90/1 11/19 205/1 429/1 57/1 15/15 پیش آزمون

 172/1 073/1 51/1 10/19 110/1 043/1 71/1 91/7 پس آزمون

 سرزنش ديگران
 109/1 074/1 03/1 42/15 172/1 001/1 77/1 09/15 پیش آزمون

 150/1 411/1 40/1 10/19 217/1 419/1 99/1 79/4 پس آزمون

 تمرکز مجدد مثبت
 113/1 790/1 41/1 51/11 217/1 419/1 73/1 23/11 پیش آزمون

 114/1 740/1 19/2 75/11 511/1 499/1 57/1 15/19 پس آزمون
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 های تنظیم هیجان مقیاسر تحلیل واريانس چند متغیره خردهنتايج آژمون لامبدای ويلکز د: 3جدول 

 توان آماری مجذور اتا معنی داری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرض f مقدار ويژه تاتأثیرمنبع 

 111/1 444/1 111/1 111/9 111/4 753/405 111/1 عضويت گروهی

 

شيييود نتايج آزمون ، ملاحظه می3طور که در جدول  همان

است که مداخله پژوهش، بر مجموع  لامبدای ويلکز نشانگر آن

داری داشيييته آزمون، اثرمعنیمتغیرهای وابسيييته در مرحله پس

نیز حاکی از آن است که با در نظر گرفتن  9نتايج جدول  است.

انه نیز، اثر مداخله گهر ييک از متغیرهيای وابسيييته به طور جدا

 .استپژوهش بر تمامی متغیرها معنادار 

 های تنظیم هیجانمقیاسفاوت گروه آزمايش و گواه در خردهنتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیره ت: 4ول جد

 گروه اتتأثیرمنبع 
میانگین 

 تعديل شده

اختلاف 

 میانگین

خطای 

 معیار
F 

سطح معنی 

 داری
 مجذور اتا

توان 

 آماری

هی
رو
 گ
ت
وي
ض
ع

 

 سرزنش خود
 12/19 گواه

90/9 550/1 525/71 111/1 039/1 11/1 
 39/4 آزمايش

تمرکز بر روی برنامه 

 ريزی

 14/11 گواه
92/5- 370/1 032/221 111/1 491/1 11/1 

 02/15 آزمايش

 گیریديدگاه
 37/11 گواه

12/5- 947/1 301/119 111/1 009/1 11/1 
 51/15 آزمايش

 ارزيابی مجدد مثبت
 17/11 گواه

12/9- 307/1 907/117 111/1 005/1 11/1 
 14/19 آزمايش

 سازیفاجعه
 34/19 گواه

19/7 510/1 114/143 111/1 432/1 11/1 
 33/7 آزمايش

 سرزنش ديگران
 37/19 گواه

07/9 944/1 571/104 111/1 431/1 11/1 
 51/4 آزمايش

 

شيييود سيييطوح مشييياهده می 9طور که در جدول  هميان

اسييت که  15/1)گروه( کمتر از مقدار  معناداری متغیر مسييتقل

در نمرات گواه دهنده آن اسييت که بین گروه آزمايش و نشييان

های سييرزنش خود، مقیاسخرده) آزمون متغیرهای وابسييتهپس

گیری، ارزييابی مجدد مثبت، ريزی، دييدگياهتمرکز بر برنياميه

عناداری وجود دارد ( تفاوت مانو سرزنش ديگر ،سيازیفاجعه

(15/1P≤ ؛)ی کييه میييانگین تعييديييل شييييده نمرات بييه طور

ريزی، کز بر روی برنييامييههييای تمرمقیيياسآزمون خردهپيس

ر گروه آزمايش بیشيييت و ارزيابی مجدد مثبت در ،گیریديدگاه

های مقیياسآزمون خردهو نمرات پساز از گروه گواه اسيييت 

و سيييرزنش ديگران در گروه  ،سيييازیسيييرزنش خود، فياجعه

های فوف حاکی از . ييافتهاسيييتگواه آزميايش کمتر از گروه 

برنياميه آموزش هیجيانات مثبت فردريکسيييون بر مثبيت  تيأثیر

ريزی، سيييرزنش خود، تمرکز بر برنييامييههييای مقبيياسخيرده

سيييازی و سيييرزنش گیری، ارزيابی مجدد مثبت، فاجعهديدگاه

 آموزان دوره ابتيدايی مبتلييا بيه نييارسييياخوانیدانش ديگران در

 است.

مقیيياس پييذيرش، سييييه خرده بييا توجييه بييه نرمييال نبودن

و تمرکز مجدد مثبت، به منظور بررسی اثربخشی  ،نشخوارگری

آموزان مبتلا به دانشهيای مذکور در ميداخليه بر خرده مقیياس

 ن درکه نتايج آشد ويتنی استفاده يومان از آزمون  نارساخوانی

 گزارش شده است. 5جدول 
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های مقیاسآزمون خرده( به منظور بررسی تفاوت بین گروه آزمايش و گواه در نمرات پسMann- Whitnney: نتايج آزمون يومان ويتنی)5جدول

 پذيرش، نشخوارگری، و تمرکز مجدد مثبت

 سطح معناداری zآماره  يو من ويتنی هامجموع رتبه اهمیانگین رتبه میانگین گروه متغیرها

 پذيرش
 11/70 51/9 10/11 گواه

1111/1 293/9- 111/1 
 11/297 11/14 53/19 آزمايش

 نشخوارگری
 11/224 10/14 03/10 گواه

111/5 400/3- 111/1 
 11/49 30/7 32/13 آزمايش

 تمرکز مجدد مثبت
 11/74 50/9 75/11 گواه

111/1 217/9- 111/1 
 11/299 42/10 15/19 آزمايش

 

شيييود، سيييطح مشييياهده می 5طور کيه در جدول  هميان

ويتنی برای هر سه متغیر کمتر از مقدار  يومانمعناداری آزمون 

دهنده آن اسييت که بین گروه آزمايش و که نشييان اسييت 15/1

و تمرکز  ،گریآزمون پيذيرش، نشيييخواردر نمرات پس گواه

تفياوت معناداری وجود دارد. علاوه براين نتايج  ،مجيدد مثبيت

آزمون ی از آن اسيييت کيه میانگین نمرات پسحياک 5جيدول 

 هروه آزمايش بیشتر از گروپذيرش و تمرکز مجدد مثبت در گ

گری در گروه آزمايش آزمون نشييخواراسييت و نمره پسگواه 

ثبت م تأثیردهنده ها نشييان . اين يافتهاسييتگواه  کمتر از گروه

مقیيياس پييذيرش، آميوزش هیجييانييات مثبييت بر سييييه خرده

آموزان و تيميرکيز مجييدد مثبييت در دانش ،نشيييخيوارگيری

 .دبونارساخوان دوره ابتدايی 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش 

موزان آهیجانات دانش هیجانات مثبت فردريکسيييون بر تنظیم

 برنامه آموزشکه نتايج نشيييان داد . بودنارسييياخوانی مبتليا به 

هیجييان  تنظیم بهبودهيیيجييانييات ميثيبييت فيردريکسيييون در 

ر ايی که بیشت از آنج .بوده است موثر نارسياخوانآموزان دانش

آموزشی و شناختی مشکلات کودکان ، حیطه های قبلیپژوهش

که  پژوهشیه بودند، دمبتلا به نارسيانی را مورد بررسيی قرار دا

کاملاً و دقیقاً مشييابه پژوهش حاضيير باشييد يافت نشييد، با اين 

ها به صيييورت غیر مسيييتقیم با پژوهش وجود برخی از پژوهش

کنند. از حاضييير در ارتباب و همسيييو هسيييتند و آن را تأيید می

خانزاده روش، خسروجاويد و حسینجمله نتايج پژوهش خوش

یم هیجييان موجييب افزايش ( نشيييان داد کييه آموزش تنظ34) 

آموزان مبتلا به نارسييياخوانی پذيرش اجتماعی و همدلی دانش

های اين پژوهش در راسيييتای نتايج ييافتهمی شيييود . همچنین 

 اهتبیین اين يافتهدر . است( 19زاده و همکاران )پژوهش حبیب

 روابط ابخشيييیييدن بييه هیجييانييات بييکييه نظم بیييان کردتوان می

و  (91) تحصيييیلی مطلوب ارتبيياب داردفردی و عملکرد بین

تواند پیامدهای اختلال در رشيد سيالم يا موثر تنظیم هیجانی می

اسيييتفاده از راهبردهای درواقع،  ؛منفی را در پی داشيييته باشيييد

ها، تو موقعی هاناتنظیم هیجان غیرانطباقی مانند اجتناب از هیج

 و، نگرانی هاناپنهيان ييا سيييرکوب کردن بیيان و تجربيه هیجي

پیييامييدهييای زيييانبيياری در  ،انتقييادی -و خود ،نشيييخوار ذهنی

کنييد و منجر بييه کيياهش هييای ميخيتيل  ايجيياد میزميیينييه

اختلال خواندن منجر به  (.91شيييود )پذيری روانی میانعطياف

ود شايجاد مشکلات هیجانی و مشکل در تعاملات اجتماعی می

برای اين کودکان، نارسياخوانی يک شيکست است  زيرا( 29)

ی گذاشيته و منجر به پرخاشگر تأثیر آنهاکه بر حالات هیجانی 

شيييود و همچنین اين کودکيان در حوزه شيييناخت هیجانی می

های هیجانی را به درسييتی تشييخید نارسييايی دارند و نشييانه

ی ديگران را هانادهند و ممکن اسييت احسيياسييات و هیجنمی

نقض در توانايی منجر به اين موضوع  که (29) نندسيوءتعبیر ک

از سيييوی ديگر کودکان دارای  د.شيييومی آنهياتنظیم هیجيان 

گونه که پیش از اين ذکر شييد دارای  اختلالات يادگیری همان

قدمه بنابراين م ؛هیجانات منفی هسيييتند که از آن آگاه نیسيييتند
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ت هیجانات مثب و ترجیحاً ،آموختن هیجانات ،تنظیم هیجيانيات

در مورد کودکيان دارای اختلياليات يادگیری اسيييت؛ نرا که 

تنها براسييياس هیجانات  آنهاتنظیم  ،بيدون آگاهی از هیجانات

 ،ين کهنتیجه ا پذير نیسييت.منفی که از پیش دارا هسييتند امکان

روش برنيامه آموزش هیجانات بر اسييياس مدل بسيييط و ايجاد 

ند کن مقدمه را فراهم میابتدا اي ،هیجانات مثبت فردريکسيييون

 آنهاو اين افراد پس از آگياهی از هیجيانات مثبت و قرار دادن 

 به اين هیجانات متناسييب آنهادر کنار هیجانات منفی و ترجیح 

 ظیمتوانند به تنمی ،گیری در موقعیتها و تصيييمیمبيا موقعیيت

نیز  گونه که گارلند و همکارانهمان. هیجيانات خود بپردازند

قراری، پژوهش خود هیجيانيات مثبيت را نیروی مخال  بیدر 

اختلالات  افراد باهيای فقيدان لذت در ترس، و ييا مشيييخصيييه

ديدگاه، هیجانات اين  براسييياس(. 92) اندهیجيانی بیيان کرده

د و همه دهنگرايشات رفتاری و شناختی را گسترش می ،مثبت

ه کشوند. افرادی هیجانات منجر به گرايشيات عمل خاصی می

را  ایدهند ترجیحات افزايش يافتههیجيان مثبيت را نشيييان می

هييای ای از انتخيياببرای تغییر و پييذيرش مجموعييه گسيييترده

 (.93دهند )رفتاری را نشان می

بييه  توانمی يييافتييههمچنین در تبیین ديگری در مورد اين 

اشييياره کرد. اين پژوهش نشيييان  و همکاران پژوهش پورگس

ات مثبت منجر به افزايش تونوس دهيد کيه آموزش هیجيانيمی

مسيييتقیمی بر  تييأثیرد و اين افزايش شيييوعصييييب وا  می

ی غزهای متوان به کنشهیجان دارد؛ اين اثربخشی را میتنطیم

بنابراين اين  ؛ها نسيييبت دادو از آن جمليه نقش انتقيال دهنيده

جانات هی های تنظیمبهبود مهارت ای برات بالقوهتيأثیربرنياميه 

در زندگی  (.99) دارای اختلال يادگیری خواندن داردکودکان 

ی منفی هاناتجربيه هیج نيارسييياخوانی آموز مبتليا بيههر دانش

مک تواند کمی تنظیم هیجان شيييود کهی يافت میناپذيرگريز

 .(95) آن داشته باشد پذيری در شرايط دشوارانعطافشايانی به 

مثبت برنياميه آموزش هیجانات اثربخشيييی  موجيباميا آنچيه 

ع عنوان منابهآن اسييت که هیجانات مثبت ب شييد فردريکسييون

ر کمک پذيبه افراد انعطاف مفیدی برای تنظیم تجارب هیجانی

 نندک معنای مثبتی پیدا ،در شيييرايط دشيييوار زندگی تا کنندمی

برنامه آموزشی فردريکسون بر تنظیم استفاده از  واقع، در ؛(99)

نگاه و ديدگاه متفاوتی به شيييود کيه فرد بيا می بياعيثهیجيان 

ا ی منفی را بهاناارزييابی رويدادها و وقايع منفی بپردازد، هیج

به  های هیجانی نسبتشدت کمتری تجربه کند، شدت واکنش

ی خود احسييياس هاناهیجي مهياردر مورد  ،را تغییر دهيد آنهيا

 در نتیجه ناراحتی و تنیدگی کمتری را تجربهکنند، و  کفياييت

  کند.

دييگری از تبیین اثربخشيييی برنييامييه آموزشيييی بيخيش 

 ساخوانینارتلا به موزان مبآهیجان دانشتنظیم  فردريکسيون بر

که  کنندادعا می که فردريکسون و لوسادا اين اسياس اسيتبر 

ای هیجيانيات مثبيت، هرننيد زودگيذر، در طول زمان به گونه

راد م افطور افزايشی منابع بادواهشوند که بانباشيته و ترکیب می

موزان مبتلا به آسيييت که دانشا سيييازنيد و اين درحالیرا می

خواندن به علت مشييکلات تحصييیلی متعدد اختلالات يادگیری 

شيييناختی متعدد شيييده و در نتیجه فرايند دنار مشيييکلات روان

توانند با میبنابراين  ؛(97) شييودآنان مختل می نظیم هیجاناتت

برنامه آموزشيی فردريکسيون به تدريج احساسات  شيرکت در

 کنند. قبلیمثبت را جايگزين احساسات منفی و سرکوب شده 

پيژوهيش حيياضييير مييانينييد هير پيژوهش ديگری دارای 

توان به مختد ترين آنها میهيايی بود کيه از مهممحيدودييت

بودن جامعه آماری پژوهش به دامنه سنی و تحصیلی محدود به 

آموزان پسيير اشييياره کرد که بايد در تنها دانشدوره ابتدايی و 

م در تعمی تعمیم نتييايج پژوهش احتیيياب کرد. در ضيييمن بيايييد

ن را نیز در بخش تنظیم هیجا های فرهنگیتفياوت ، نقشنتيايج

ای ه. افت آزمودنی نیز يکی ديگر از محدوديتداشت در نظر

عييدم وجود شيييود. همچنین، ايين پيژوهيش ميحسيييوب می

هييای زمييانی و محييدوديييتمييدت بييه دلیلنیهييای طوليياپیگیری

ه شود کپیشنهاد میسازد. تعمیم نتايج را محدود می ،آموزشيی

های آتی در صورت امکان با رفع اين پژوهشيگران در پژوهش

دهی و دقت بیشيييتر نتايج عمل ها، در جهت تعمیممحيدوديت

ه ب اهمیت توجهها همچنین، بيا توجه به اين که پژوهش. کننيد
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 ،دانت قرار دادهرا مورد غفل بعيد هیجان در اختلالات يادگیری

مهم را موضييوع اين های بعدی که پژوهش شييودپیشيينهاد می

های پژوهش بيا توجه به يافته و مجموع در ميدنظر قرار دهنيد.

 آموزان مبتلا به اختلال يادگیریتوان گفت که دانشحاضير می

د از نارسيانويسی مبتلا هستنو به خصيوص افرادی که به اختلال 

های هم ناشيييی از اختلال برند کهمشيييکليات هیجيانی رنج می

عوامييل توانييد يکی از اسييييت و هم می آنهييايييادگیری در 

ا توجه ب همچنین باشند. های يادگیری خاصاختلال ايجادکننده

برنامه آموزش هیجانات مثبت فردريکسون بر اثربخش بودن به 

شييود اين افراد با تمرکز و پرورش میکه منجر  تنظیم هیجانات

ه باز شيييرايط مختل  را  ارزيابی مجدد مثبتی ،هیجانات مثبت

راهيبيردهييای تينظیم هیجييانی منفی ميياننييد و  ورنييدعيمييل آ

و نشخوار ذهنی که با سطوح بالای  ،سرزنشیسازی، خودفاجعه

اضيطراب و افسيردگی مرتبط است را کمتر مورد استفاده قرار 

و  ،شييينيياسيييان، معلمييانشيييود کييه روانپیشييينهيياد می ؛دهنييد

اندرکاران آموزشيييی از اين روش به منظور آموزش به دسيييت

آموزان جهييت افزايش توانمنييدی هیجييانی و يييادگیری دانش

خیر انداختن واکنش، اسيييتفاده از ارزيابی أهايی مانند به تروش

ین همچن و تغییر جهت توجه اسيييتفاده کنند. ،مجدد شيييناختی

برای توانبخشيييی انواع اختلالات يادگیری در کنار راهکارهای 

درمييانی از برنييامييه آموزش هیجييانييات مثبييت  -آموزشيييی 

فردريکسيييون نیز بهره ببرنييد کييه انگیزه تحصيييیلی و تليياش 

های يادگیری خاص تقويت شود و آموزان مبتلا به اختلالدانش

 ود.از ابتلا به اضطراب و افسردگی آنها، پیشگیری ش

 ی خانمارنامه دکتاين پژوهش برگرفته از پايان: تشااکر و قدردانی

 شيييناسيييی کودکان با نیازهای خاصرشيييته روانسيييپنتا در  مياندانا

و کد  2/9/49در تاريخ  1144751د دانشگاه اصفهان با ک )استثنايی(

از معاونت  بدين وسيييیله اسيييت. REC.UI.IR، 1349، 159اخلاف 

پژوهشيی دانشگاه اصفهان، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان 

وهش مشييارکت داشييتند و تمامی افراد نمونه که در اجرای اين پژو 

راهنما و مشيياور اين پژوهش تشييکر و قدردانی همچنین اسييتادهای 

 شود.می

 وهش هیچ گونه تضاد منافع ندارد.اين پژ تضاد منافع:
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Abstract  

Background and Purpose: The difficulty in emotion regulation is one of the problems faced by 

students with dyslexia. The purpose of this study was to investigate the effect of the Fredrickson's 

positive emotion training program on emotion regulation of students with dyslexia. 

Method: The sample consisted of 30 dyslexic female students aged 12-9 years old from the general 

schools of Isfahan in the academic year of 2012-2013 selected by multi-stage random sampling 

method and randomly assigned to the experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The 

intervention consisted of 12 45-minute sessions that were conducted in the experimental group. 

The cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefski et al, 2002), Wechsler intelligence 

scale for children- fourth edition (WISC-IV) (2003) and the reading and dyslexia test (Karami 

Noori and Moradi, 2008) were used in this study. To analyze the data, multivariate analysis of 

covariance was used. 

Results: The results of multivariate analysis of covariance indicated that positive emotion training 

program had a significant effect on emotion regulation of students with dyslexia (P < 0.0001). 

Conclusion: Fredrickson's positive emotion training program can influence the regulation and 

control of the emotions of dyslexic students, and therapists can use it along with other teaching 

methods. 

Keywords: Positive emotion training program, Emotion regulation, Dyslexia 
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