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 چکیده

 یادگیری اختالل دارای آموزان دانش تحصیلی اضطراب کاهش بر هیجان تنظیم آموزش با هدف بررسی اثربخشی پژوهشاین 

جامعه آماری پژوهش باشد. با طرح )پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل( می خاص انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی

شهر  یادگیری ویژه مشکالت توانبخشی و آموزش مراکزمراجعه کننده به  خاص اختالل یادگیری مبتال بهشامل کلیه کودکان 

نمونه جامعه مذکور بود که به شاایوه نفر از  30بود. تعداد نمونه مورد پژوهش  1398-99تحصاایلی سااالنیمه اول اردبیل در 

سترس شدند.به نفر(  15گروه کنترل) و نفر( 15)آزمایش گروه آموزش  دودر انتخاب و  گیری در د  8گروه آزمایش  جایگزین 

هیجااان دریاااراا  کرد. برای گردآوری اطالعااات در پیش آزمون و پس آزمون از  ای آموزش تنظیمدقیقااه 60جلسااااه 

صیلی ضطراب تح شنامه س شد. برای  پر ستفاده  ضیها ستفادهANCOVA) تک متغیره انسیآزمون کوار از پژوهش آزمون رر  ( ا

 هیجان تاثیر معناداری تنظیم بهره گررته شد. نتایج نشان داد که آموزش SPSS20شده که برای این منظور از نرم ارزار آماری 

توان یم.  براساس نتایج به دس  آمده (P<01/0)ارد خاص د یادگیری اختالل دارای آموزان دانش تحصیلی کاهش اضطراب بر

ضطرابمطلوب آموزش نهیبه عنوان گز ی تواندم هیجان تنظیم آموزش نمود انیب  دارای آموزان دانش تحصیلی ی برای کاهش ا

مدارس  . لذا پینهاد می گردد این روش آموزشی/درمانی از سوی مشاوران و رواندرمانگرانمحسوب شودخاص  یادگیری اختالل

 یادگیری مورد توجه قرار گیرد. ویژه مشکالت توانبخشی و آموزش و مراکز مراکز
 

 خاص یادگیری اختالل تحصیلی، هیجان، اضطراب تنظیمکلمات کلیدی: 

 

 



 مقدمه

 ایهاختالل دچار کودکان شااوند،می نام ثب  اسااتانا ی مدارس تمام امروزه در که اسااتانا ی کودکان گروه بزرگترین یکی از

1یادگیری شبالغ و همکاران،   ستند )جعفرزاده دا صادی ها، ررهنگ(، که در تمام زبان1398ه شرایط اجتماعی/ اقت ها، نژادها و 

شکی انجمن)شونددیده می سیدمحمدی، 2013 ،2آمریکا روانپز صی و  (.1393؛ ترجمه  شخی ساس ویرایش پنجم راهنمای ت برا

اختالل یادگیری منوط به وجود مشاکل در یادگیری خواندن، نوشاتن، علم اعداد و ، تشاخی  گذاری 3های روانیآماری اختالل

س   شوند، ا شاهده  سمی م صیلی ر سال تح ضیات که طی یک  شکی انجمن)ریا سیدمحمدی، 2013 آمریکا، روانپز ؛ ترجمه 

اس .  کرده آمریکا ارا ه ورشپر و آموزش وزارت را آن رایجترین که شده یادگیری ناتوانی های از زیادی تاکنون تعاریف (.1393

ساسی ررایند چند یا یک که در اندشده معرری کودکانی یادگیری، های ناتوانی دچار تعریف، کودکان این در از  شناختی روان ا

ستفاده رهم، و درك قبیل شیوع ناتوانی1397 رر، دارند )میالنی ناتوانی نوشتاری، یا گفتاری زبان از ا  زا های یادگیری(. میزان 

صد 15 تا 5 شکی آمریکا شده گزارش در س  )انجمن روانپز 4ا سید محمدی، 2013،  کرك، گاالگر، (. بعالوه 1393؛ ترجمه 

5آناسااتازیو یادگیری در  اختاللشااناختی/ تحولی،  روان -یادگیری عصاا  اختاللیادگیری را در سااه حیطه اختالالت ( 2006)

صیلی و صوص اختاللاجتماعی، طبقه بندی کرده اند.  اختالل تح صیلیدر  در خ ، یگی از عوامل مورد توجه متغیر یادگیری تح

6تحصیلی اضطراب اضطرابی با یادگیری در ارتباط اس  و اضطراب و رشار های عصبی ناشی از این دانش آموزان اس . چرا که  

سته بر نتایج کار شند، این اختالل ناخوا شکالت جسمی می با سیاری از ناکامی ها و م شا ب سوء دارد به طوری که عامل  آن من

 (. 1395اصلی عدم مورقی  در تحصیالت دانش اموزان تلقی می شود )رتحی، برمه زیار و محبی، 

صیلی ضطراب تح 7در واقع ا شاره دارد که ررد را   ضطراب یا هراس های اجتماعی خاص ا س  که به نوعی ا صطالحی کلی ا ا

موقعی  های مانند امتحان اس ، موقعی  هایی که ررد ا د آن کاهش توان مقابله بدرباره توانایی هایش دچار تردید می کند و پیام

( و در حین تحصااایل دانش آموزان ری می دهد. این اضاااطراب 1390را در معرض ارزیابی قرار می دهد)شاااریفی راد و همکاران،

شکل گی ستعدادها،  شکورایی ا ری شخصی  و هوی  اجتماعی آنان اثر سالم  روان دانش آموزان را تهدید کرده و بر کارآمدی و 

8سوء می گذارد )مک دونالد شتغال به خود می باشد که با خود کم انگاری و تردید درباره توانایی های 2001،  ( و همچنین نوعی ا

ضربا شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش ریزیولوژیک نامطلوب مال باال ررتن  شود و غالبا به ارزیابی  ن رردی مشخ  می 

9و بوند قل ، سردی انگشتان و ار  رشار خون و ار  تحصیلی ررد منجر می شود )کوگ ، 2006.) 

اضطراب تحصیلی با رقاب  دانش آموزان با همکالسی هایشان و ارزشیابی منفی آنان نسب  به سایر همکالسی ها، خصوصا 

س شتری دارند، نحوه کار معلم، تکالیف، امتحان و  سی و نگرانی آن هایی که توانایی بی ضعی  در س ، و خ  گیری های نامنا

ستینسن سب  به آینده ارتباط دارد )نیل و کری 1ن 0 (. در کشورمان به نظر می رسد که وحش  از گررتن نمره ضعیف و 2009، 

ذی  سرزنش خانواده، تمسخر همکالسی ها و دوستان، ترس از ناتوانی برای ادامه تحصیل همواره دانش آموزان را مورد آزار و ا

سوء دو چندانی 1387)خسروی وبیگدلی، روانی قرار می دهد  سئله در بین دانش آموزان دارای اختالل یادگیری تأثیر  (؛ این م

دارد. لذا انجام مداخالت روانشاناختی به منظور کاهش هیجانات منفی این دانش آموزان مانند اضاطراب و به تبع آن اضاطراب 

سیار مهم حا ز اهمی  می  صیلی ب سئله میتح شد. چرا که عدم توجه به این م صیلی و به تبع آن با ساز ار  تح تواند زمینه 

معضل ترك تحصیل، گریز از مدرسه و ... باشد. براین اساس، یکی از مداخالتی که می تواند در این خصوص یاری کننده باشد، 
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منظور کاهش، ارزایش یا نگهداری تجارب هیجان به راهبردهایی اطالق می شاااود که به آموزش تنظیم هیجان اسااا . تنظیم 

1هیجانی مورد استفاده قرار می گیرد )گروس، 1  2015.) 

1آلدو 2 (  اظهار داشتند که اختالل و آشفتگی در هیجان ها و تنظیم آنها بدلیل اهمی  ذاتی شان درزندگی 2014و همکاران ) 

داده اند که اررادی که راهبردهای تنظیم هیجان  روزمره، پیامدهای آسی  شناختی خواهند داش . برخی تحقیقات هم نشان

ضعیف را ررا گررته اند ممکن اس  بیش از دیگران مستعد استفاده از ررتارهای پرخطربه عنوان ابزاری برای تسکین هیجان 

1منفی باشند )مک مانوس 3 1؛ اوربک، ایبال و رینگو هو2012و همکاران،  4 شاود که توانایی مدیری  هیجانها باعث می(. 2007، 

1ونترینیداد و جانسا)نماید ای مناس  استفاده ، از راهبردهای مقابلهتنش زا قرار گررتههایی  ررد در موقعی  5 تنظیم (. 2000، 

1ها اشاره دارد )رلدمنها، تعدیل تجربه و ابراز هیجانهیجان به توانایی رهم هیجان 6 (. آموزش تنظیم هیجان 2001و همکاران،  

1)گراتز های منفی و روش استفاده ماب  از هیجان هاس کنترل هیجانبه معنای کاهش و 7 تنظیم هیجان (. 2006، همکاران و 

1ها مستلزم مدیری  هیجان های ماب  و منفی در خود و دیگران بر مبنای شرایط موجود اس  )کوول 8 مدیری  موثر  .(2009، 

کنترل - 4، مدیری  خشم -3 ،اعمال خودکنترلی-2 ،گاام ناراحتیتساکین و آرام سااختن خود باه هن-1 ز:ند اهیجانات، عبارت

ها اداره کردن ناکامی -7 ،اجتناب از اضطراب، خشم و ارسردگی مداوم -6 ،ابراز هیجانات در زمان و مکان مناس - 5 ،هااتکااناه

 -9 ،وت و توانایی حل مساألهجلوگیری از سایه ارکندن هیجانات منفی بر روی قضااا- 8 ،و مشکالت اجتناب ناپذیر زندگی

1پذیرش و ارزش گذاشتن به خودمان )کالرك، 10تحمل ناکامی 9 (. در این راستا نتایج 1389؛ ترجمه رستمی و نیلورری، 2001، 

 اثر عواطف و اجتماعی پذیرش تحصیلی، ررسودگی بر هیجان تنظیم آموزشنشان داد که  (1397دهقانی و همکاران)مطالعه 

( در تحقیقی نشان 1398نایینی و همکاران ) صفاییهمچنین  .اس  مانده پایدار ماهه دو پیگیری مرحله در ثیرتأ این و داشته

2تاثیر معناداری داش . دینگلی تحصیلی ررسودگی برکاهش هیجان تنظیم داد که آموزش 0 ( در تحقیقی نشان 2016و همکاران) 

اداری بر بهبود کارکردهای آموزشی/تحصیلی نوجوانان در معرض ررتارهای داد که ارا ه مداخله مبتنی بر تنظیم هیجانی تاثیر معن

2( و رورنهام2014پرخطر داش . نتایج مطالعات جداگانه میکا یلی و همکاران ) 1 ( حاکی از این بود که آموزش 2013و همکاران ) 

 از نتیجه در و ان شدهآموزدانش خستگی و ناامیدی، کسال  دلزدگی، مانع می تواند کالس درس محیط در تنظیم هیجان

 نماید. پیشگیری تحصیلیررسودگی

ه زمینه ساز کخاص و مشکالت رردی، خانوادگی به ویژه مشکالت تحصیلی  یادگیری در نهای  با توجه به شیوع باالی اختالل

تی در این انشااناخمشااکالت بعدی مانند ار  تحصاایلی، ترك تحصاایلی و ... در این دانش آموزان می گردد، انجام مداخالت رو

 لیتحصی اضطراب کاهش بر هیجان تنظیم خصوص حا ز اهمی  اس . براین اساس پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش

 خاص پرداخ . یادگیری اختالل دارای آموزان دانش

 روش

آماری پژوهش شامل پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه  –آزمایشی با طرح پیش آزمون نیمه این پژوهش به لحاظ نوع روش

شهر اردبیل  یادگیری ویژه مشکالت توانبخشی و آموزش مراکزمراجعه کننده به  خاص اختالل یادگیری مبتال بهکلیه کودکان 

بود.  1398-99تحصیلی سالنیمه اول در ( آموزدانشنفر  150نوین اردبیل و معین، با تعداد کل  مشکالت ویژه یادگیری)مراکز 

آزمایش گروه آموزش  دودر انتخاب و  نمونه گیری در دسترسنفر از جامعه مذکور بود که به شیوه  30د پژوهش تعداد نمونه مور

                                                             
1 1. Gross 
1 2. Aldo 
1 3. McManus 
1 4. Auerbach, Abela & Ringo Ho 
1 5. Trinidad  & Jahnsone 
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ای پیشنهاد شده برای مطالعات انتخاب حجم نمونه با استناد به حجم نمونهجایگزین شدند. به نفر(  15گروه کنترل) و نفر( 15)

های آماری گروه (. بعد از انتخاب نمونه1396نفر( صورت گرر  )دالور،  15آزمایشی و نیمه آزمایشی )برای هر گروه حداقل 

دریار  کرد و گروه کنترل بدون هیچگونه ( 2002) گروس هیجانی تنظیم ی آموزش آموزشدقیقه 70 یجلسه هش  آزمایش

وزشی، عدم ابتالء به مشکالت های ورود عبارتند از: تکمیل ررم رضای  نامه شرک  در برنامه آممالكمداخله ای باقی ماند. 

)از سوی  های آموزشی، عدم تمایل به شرک  در طول برنامههای خروج نیز شامل: شرک  در سایر برنامهروانشناختی. مالك

دانش آموزان مراکز با توجه به اینکه نمونه مورد مطالعه از بینغیب  متوالی دو جلسه بود.  والدین یا خود دانش آموزان( و

ان آموزدانششکالت یادگیری صورت گرر ، مالك تشخیصی پژوهشگران، مبتنی بر تشخی  درج شده در پرونده تخصصی م

ها و تشویق پژوهشگران در خصوص ادامه شرک  در پژوهش آزمودنی ها، در مطالعه بود. الزم به ذکر اس  که با توجه به پیگیری

ی ها تنها از یک جلسه آموزشی، پژوهشگر برنامهیکی از آزمودنی حاضر ریزشی آزمودنی صورت نگرر  و در صورت جاماندن هر

هفته از هر دو گروه پس  4نمود. در نهای  بعد از انجام جلسات آموزشی و سپری شدن روق العاده برای رساندن به گروه اجرا می

معیار( و آمار استنباطی )آزمون  انحراف آزمون دریار  گردید و داده های جمع آوری شده با آمار توصیفی )شامل میانگین و

صورت گرر . مشخصات ابزار و خالصه  SPSS20 آماری ارزار نرم گیری از( با بهرهANCOVAتحلیل کواریانس تک متغیره )

 روش آموزشی به شرح ذیل می باشد:

اس . این پرسشنامه الف( پرسشنامه اضطراب تحصیلی: در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد اضطراب تحصیلی استفاده شده 

و  92/0تهیه گردید و اعتبار آن توسط پژوهشگران علوم پزشکی ایران )با ضری  همبستگی 1960توسط ساراسون در سال 

سوال  30(. این پرسش نامه شامل 1381تایید و مورد استفاده قرار گررته اس  )محمود عالمی و همکاران،95/0ضری  انطباق 

( 10تا 0و حداقل آن صفر بوده و تقسیم بندی نمرات آن به صورت خفیف ) 30که حداکارنمره آن با جواب بلی و خیر می باشد 

(. و عالوه بر اضطراب امتحان به طور کلی اضطراب 1390( می باشد)شریفی راد و همکاران،30تا 21( و شدید )20تا 11متوسط)

ی ها و .. مورد سنجش قرار می دهد. ضری  آلفای تحصیلی دانش آموزان را در برخورد با محیط کالس و مدرسه و هم کالس

 گزارش شده اس . 81/0( 1395کرونبای برای این پرسشنامه در پژوهش محمدی )

کل جانی تنظیم آموزش ب( پروت کل: گروس هی جان در این پژوهش مبتنی تنظیم آموزش پروت ند گروس  مدل بر هی ررای

شنهادی برای شیوه یک ( که2002) س  جانهی تنظیم آموزش پی ستفاده مداخله عامل عنوان به ا سط این پروتکل شد. ا  تو

ستفاده ارراد هیجانات تنظیم و مدیری  چگونگی آموزش برای و شده ساخته جیمزگروس س  ا سات  شده ا شامل جل که 

 که به صورت هفته ای طبق مراحل زیر تشکیل شد: دقیقه ای اس  60جلسه ای  8آموزشی 

 (2002گروس ) هیجانی تنظیم آموزشی جلسات : خالصه محتوای1جدول

 محتوای جلسات مراحل

 گروه در شرک  قواعد و چارچوب و مداخله مراحل و منطق بیان یکدیگر، با گروه اعضای آشنایی جلسه اول

 جلسه دوم
 کوتاه اثرات و هیجانها انواع عملکرد تفاوت آموزش طریق از برانگیزاننده موقعیتهای و هیجان شناخ 

 هیجانها ازمدتدر مدت و

 اعضاء هیجانی مهارتهای و آسی  پذیری میزان ارزیابی جلسه سوم

 جلسه چهارم
حل  و وجود اظهار رردی )گفتگو، بین مهارتهای آموزش و هیجان برانگیزاننده ی موقعی  در تغییر ایجاد

 تعارض(

 نگرانی و رکری نشخوار کردن متوقف و توجه تغییر جلسه پنجم

 بازارزیابی راهبرد آموزش و شناختی ارزیابیهای تغییر جلسه ششم

 هیجان ریزیولوژیکی و ررتاری پیامدهای تغییر جلسه هفتم

 کاربرد موانع ررع و مجدد ارزیابی جلسه هشتم

 پژوهش های یافته



عداد  رل وارد نفری آزمایش و کنت 15خاص در دو گروه  یادگیری اختالل دارای آموزان نفر از دانش 30در پژوهش حاضااار ت

بود. در هر دو  24/10±49/0و در گروه کنترل  28/10±52/0مطالعه شاادند. میانگین و انحراف معیار ساانی ارراد گروه آزمایش

 گروه کمترین رراونی ششم ابتدایی و در هر دو گروه بیشترین رراوانی دوم ابتدایی بود. 

 
 رد مطالعهمیانگین و انحراف اضطراب تحصیلی در بین گروه های مو -2جدول 

 گروه متغیر
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

اضطراب 

 امتحان

 98/3 87/22 60/3 07/22 کنترل

 15/3 30/16 24/3 34/22 آزمایش
 

ضطراب شود میانگین و انحراف معیار ا شاهده می  صیلی در دو گروه آزمایش و ک همانطور که در جدول روق م نترل به تح

 تفکیک پیش آزمون و پس آزمون ارا ه شده اس .

باکس انجام شد. نتایج آزمون -کواریانس، آزمون بررسی همگنی واریانس ها لوین و ام-قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس

ام آزمون (، حاکی از برقرار بودن پیش ررض های جه  انج<255/1F= ،05/0P( و آزمون باکس )<064/1F= ،05/0Pلوین به )

 کوواریانس می باشد. -واریانس

 آزمونابهام در پس میانگین نمرات تحمل یمقایسهبرای تحلیل کواریانس تجزیه و  -3 جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F Sig اندازه اثر 

 812/0 001/0 765/29 422/76 4 690/305 شدهمدل تصحیح

 198/0 465/0 550/0 418/1 1 418/1 عرض از مبدا

 605/0 001/0 516/49 950/126 1 950/126 اضطراب تحصیلی آزمونپیش

 692/0 001/0 654/60 685/170 1 685/170 گروه

    573/2 24 651/65 خطا
 

در  کنترلو  یشآزماآزمون، تفاوت بین گروه ( پس از تعدیل نمرات پیشP , 51/49=F<01/0) روق  با توجه به نتایج جدول

 دارای آموزان دانش تحصیلی بر اضطراب هیجان تنظیم می توان گف  که آموزش ،معنادار اس . بنابراین 01/0آلفای سطح 

 خاص تاثیر داشته و موج  کاهش آن در گروه آزمایش شده اس . یادگیری اختالل

 بحث و نتیجه گیری

خاص  یادگیری اختالل دارای آموزان دانش تحصیلی اضطراب شکاه بر هیجان تنظیم مطالعه حاضر با هدف بررسی آموزش

 اختالل دارای آموزان دانش تحصیلی اضطراب کاهش بر هیجان تنظیم صورت گرر . نتایج به دس  آمده نشان داد که آموزش

(، 2016همکاران)(، دینگلی و 1397دهقانی و همکاران)های این نتایج با یارته(. >01/0pتاثیر معناداری دارد)خاص  یادگیری

 (1397دهقانی و همکاران)در این راستا نتایج مطالعه  ( همسویی داش .2013( و رورنهام و همکاران)2014میکا یلی و همکاران )

 پیگیری مرحله در تأثیر این و داشته اثر عواطف و اجتماعی پذیرش تحصیلی، ررسودگی بر هیجان تنظیم آموزشنشان داد که 

 برکاهش هیجان تنظیم ( در تحقیقی نشان داد که آموزش1398نایینی و همکاران ) صفاییهمچنین  .اس  دهمان پایدار ماهه دو

( در تحقیقی نشان داد که ارا ه مداخله مبتنی بر تنظیم 2016تاثیر معناداری داش . دینگلی و همکاران) تحصیلی ررسودگی

نوجوانان در معرض ررتارهای پرخطر داش . نتایج مطالعات هیجانی تاثیر معناداری بر بهبود کارکردهای آموزشی/تحصیلی 

کالس  محیط در ( حاکی از این بود که آموزش تنظیم هیجان2013( و رورنهام و همکاران)2014جداگانه میکا یلی و همکاران )

 نماید. پیشگیری تحصیلیررسودگی از نتیجه در و ان شدهآموزدانش خستگی و ناامیدی، کسال  دلزدگی، مانع تواندمی درس



استراتژی های  طرحریزی یا و هیجان برای انتقال ررد توانایی بعنوان هیجان که تنظیمدر تبیین این یارته قابل بیان اس  

(. ار ه آموزش های بر پایه تنظیم هیجان موج  می شود 2009شود )سوپلی و همکاران،  تلقی هیجان مدیری  برای مدار مسئله

 ابعاد به راجعاطالعات ها،هیجان انواع عملکرد تفاوت یادگیری طریق از برانگیزاننده موقعی  های و ن هاکه ررد با شناخ  هیجا

 به این هیجان ها)نظیر آموزشی های جلسه دوم در پژوهش حاضر(، نسب  درازمدت و مدت کوتاه اثرات و هیجان مختلف

(. وجود آگاهی به هیجانات به عنوان گامی مهم در کنترل و 1394باشند)طاهریفر و همکاران،  هیجانات آگاهی بیشتری داشته

تنظیم هیجان می باشد، بنابراین زمانی که دانش آموزان نسب  به هیجان های خود آگاهی یارتند با بهره گیری از جلسات 

 ه ررد در موقعی شاود کها باعث میتوانایی مدیری  هیجانآموزش تنظیم هیجان توانایی مدیری  خود را بهبود می دهند و 

؛ که این عامل (2000ون، ترینیداد و جانسا)نمایدای مناس  استفاده ، از راهبردهای مقابلهتنش زای تحصیلی قرار گررتههایی 

2کوپرموج  کاهش اضطراب تحصیلی در آنان شده اس . چنانچه در این خصوص  2  ( بیان داشتند که مدیری 2015و همکاران) 

به  آنها از معموالً که هاییهیجان کنترل در و دهد تشخی  و دیگران خود در را هیجان تا می سازد قادر را ررد و تنظیم هیجان

 مورق دارد، ارراد تحصیلی خلق وخوی و عملکرد جسم، سالم  بر ناخوشایندی اثرهای یاد می شوند، و منفی هیجان   عنوان

 .شود

-یطلوب آموزشم نهیبه عنوان گز تواند یم هیجان تنظیم آموزش مودن انیتوان بیمدر مجموع براساس نتایج به دس  آمده 

 اختالل اراید آموزان دانش تحصیلی اضطراب به کاهشدر کمک  شیهاندیررا قیاز طر یمعنادار ریمحسوب شود و تاث یدرمان

 تحصیلی اضطراب رجمله محدودی  های این پژوهش می توان به انجام این پژوهش بر روی ب ازخاص داشته باشد.  یادگیری

حصیلی باید خاص اشاره کرد، که در تعمیم نتایج به دس  آمده برای سایر مشکالت ت یادگیری اختالل دارای آموزان دانش

ودی  ها در احتیاط کرد. همچنین بهره گیری از روش نمونه گیری غیراحتمالی اشاره کرد. لذا پیشنهاد می گردد این محد

 گیرند. مطالعات آتی مورد توجه قرار

 منابع
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotion regulation training on reducing 

academic anxiety in students with special learning disorder. The research method is quasi-experimental 

with design (pre-test and post-test with control group). The statistical population of the study included 

all children with special learning disorders referred to education and rehabilitation centers for special 
learning problems in Ardabil in the first half of the 2019-2020 academic year. The number of samples 

was 30 people from the community who were selected by available sampling method and were replaced 

in two groups of experimental training (15 people) and control group (15 people). The experimental 
group received 8 sessions of 60-minute emotion regulation training. Academic Anxiety Questionnaire 

was used to collect information in pre-test and post-test. To test the research hypothesis, unilabiate 

covariance test (ANCOVA) was used, for which SPSS20 statistical software was used. The results 
showed that emotion regulation training has a significant effect on reducing academic anxiety in 

students with special learning disorders (P <0.01). Based on the results, it can be stated that emotion 

regulation training can be considered as a desirable educational option to reduce academic anxiety in 

students with special learning disorders. Therefore, it is suggested that this educational / therapeutic 
method be considered by counselors and psychotherapists of schools and centers of education and 

rehabilitation centers for special learning problems. 
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