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مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری
Compare emotion regulation strategies and assertiveness in students with
and without learning disabilities
*2
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 حسین سوری، خدیجه پژوهشی نیا

Abstract
The aim of this study was to compare the
expression and emotion regulation strategies in
students with and without disabilities learn.
This study is a survey of expost facto. The
study population consists of all male students
12-18 years Khoramabad city in the academic
year 94-93 are enrolled in High school. Of the
population, 30 students with learning
disabilities to simple random sampling, and 30
normal students were selected by cluster
sampling. In order to collect data from
Emotion Regulation Questionnaire Garnfsky
and scale of assertiveness (assertiveness)
Gambrill and Ritchie were used. Data obtained
through multivariate analysis of variance
(MANOVA) were analyzed. The results of this
study showed that students with learning
disabilities in emotion regulation strategies and
assertive with their normal peers are major
differences, which means they were lower than
their normal counterparts (P<0/05). According
to the results of this study, it is suggested to
emotional regulation and expression in
students with learning disabilities special
attention paid weights.
Keyword: Emotion regulation strategies,
assertiveness, learning disabilities

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظی هیجان و ابراز
 پژوهش.وجود در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری است
 جامعه آماری این.حاضر زمینه یابی از نوع علی مقایسه ای است
 سال12-18 پژوهش عبارتست از تمامی دانش آموزان پسر
 در مقطع93-94 شهرستان خرم آباد که در سال تحصیلی
31 ، از میان جامعه آماری.متوسطه مشغول به تحصیل می باشند
دانش آموز با ناتوانی یادگیری به روش نمونه گیری تصادفی
 دانش آموز عادی به روش نمونه گیری خوشه ای31  و،ساده
 به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه تنظی.انتخاب شدند
هیجان گارنفسکی و مقیا ابراز وجود ( جرات ورزی) گمبریل
 داده های بدست آمده از طریق تحلیل.و ریچی استفاده شد
( مورد تجزیه و تحلیلMANOVA) واریانس چند متغیری
 نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که دانش.قرار گرفتند
آموزان با ناتوانی یادگیری در راهبردهای تنظی هیجان و ابراز
وجود با همساون عادی خود تفاوت عمده ای دارند بدین معنی
 با.)P<0/05( که آنها پائین تر از همتایان عادی خود بودند
 پیشنهاد می گردد،توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر
به تنظی هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان با ناتوانی
.یادگیری توجه خاصی مبذول گردد
. ناتوانی یادگیری، ابراز وجود، راهبردهای تنظی هیجان:کلید واژه ها
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مقدمه
تنوع بسیار زیاد و گسنترش زمنانی ینادگیری انسنان
که به وسعت طول عمنر اوسنت ،باعنث شنده اسنت
علیرغ تفاوت های زیادی کنه در ینادگیری بنا هن
دارنند ،برخنی افنراد در رونند عنادی ینادگیری و
آموزش دچار مشکل شوند .ینک گنروه از اینن افنراد
داننش آمنوزان مبنتال بنه نناتوانی هنای ینادگیری
هسننتند (صننبحی ،ابوالقاسننمی و دهقننان .)1393 ،در
 DSM-5نناتوانی ینادگیری بنه اخنتالل ینادگیری
خنناص (SLD)1تغییننر نننام و ماهیننت داده و
اختالل خوانندن ،اخنتالل نوشنتن و اخنتالل ریاضنی
بنه عننوان ینک مشخصنه بنرای اخنتالل ینادگیری
خنناص شننناخته مننی شننوند (گنجننی .)1392 ،ایننن
اختالل به عننوان ینک مشنکل عصنب شنناختی در
نظرگرفتنه شنده اسنت کنه بنا مشنکالت جندی در
توانایی خوانندن ،نوشنتن و ریاضنیات همنراه بنوده و
بنا تواننایی ذهننی منورد انتظنار در فنرد هن خنوانی
ندارد .افنراد مبنتال ،دارای توزینع هنوش بنه هنجنار
بوده امنا در هجنی کنردن ،حسناب و خوانندن دارای
مشننکالتی هسننتند (حیمننان و برگننر .)2118 ،2بننه
عبارت دیگنر داننش آمنوزان مبنتال بنه نناتوانیهنای
ینادگیری بنه دلینل اخنتالل در خوانندن و نوشنتن ینا
محاسننبات در اغلننب درو خننود بننا مشننکل مواجننه
میشوند (آناسنتازی و ا.ربیننا .)1999 ،3مینزان شنیوع
ناتوانی های یادگیری در نقناط مختلنف جهنان بنین
 3تنا  12درصند بنرآورد شنده اسنت (هاوهنان 4و
همکاران .)2115 ،برخنی پژوهشنگران مینزان شنیوع
اینن اخنتالل را  15/11درصند گنزارش نمنوده انند
(موگاسننال ،پاتیننل ،پاتیننل و موگاسننال .)2112 ،امننا
تننرا  ،تامسننون و مینننیس )2119( 5معتقدننند کننه
کودکان مبتال به ناتوانی ینادگیری عنالوه بنر داشنتن
مشکل در یک حوزه از ینادگیری ،بنه نظنر منی رسند

درگیننر مشننکالتی در حیطننه رفتنناری و هیجننانی نیننز
مننی باشننند .زیننرا تحمننل شکسننت هننای پننی در پننی
ینننادگیری اینننن کودکنننان را در مقابنننل مشنننکالت
هیجانی ،رفتاری و عاطفی مسنتعدتر منی کنند .یکنی
از مواردی که به نظر منی رسند کودکنان و نوجواننان
مبننتال بننه ننناتوانی یننادگیری بننا آن درگیننر هسننتند
منندیریت و تنظننی هیجننان 3اسننت (تامسننون.)1994 ،
تنظنی شنناختی -هیجنانی راهبردهنایی اسنت کنه
افنراد در شنرایط پریشنانی بنه کنار منی برنند تنا
9
هیجننان هننای خننود را کنتننرل کنننند (گننرو ،
2112؛ سلیمانی و حبیبی.)1393 ،
تنظی هیجان به عنوان ینک فناکتور مهن درجهنت
عملکنرد سنازگارانه وزم اسنت کنه بنه معننای
آگناهی ،فهن  ،پنذیرش هیجنان هنا  ،تواننایی مهنار
دررفتارهنای تکانشنی ،رفتنار مطنابق بنا هندفهای
شخصننی در موقعیتهننایی کننه هیجانهننای منفننی
تجربنه میشنود و تواننایی اسنتفاده از راهبردهنای
هیجنانی منعطنف و متناسنب بنا موقعینت اسنت.
آگنننالیوتیس و کنننالیوا .)2118 ، 8معتقدنننند داننننش
آمنوزان دارای نناتوانی ینادگیری در درک هیجنان
ها ضعیف هستند و احساسنات بسنیار سنطحی دارنند
که از ناتوانی آنهنا در درک ارتبناط هنای غیرکالمنی
دیننداری مایننه مننی گیننرد .بنناعزت ( )1389درپژوهشنی نشنان داد کنه داننش آمنوزان مبنتال بنه
نارساخوانی تحنولی دچنار اخنتالل هنای هیجنانی از
جملنه نارسنایی توجنه همنراه بنا فنزون کنشنی،
اضننطراب ،افسننردگی ،پرخاشننگری و مشننکالت
اجتماعی و بین فردی هستند.
تاروینان ،نیکنوو و فکوئنت )2119( 9نشنان دادنند
که داننش آمنوزان بنا اخنتالل در خوانندن و نناتوانی
در آن یکنی از حوزههنای بسنیار مهمنی اسنت کنه
عنالوه بنر روابنط اجتمناعی ،در روابنط عناطفی و

1 Specific Learning Disorder
2 Heiman & Berger
3 Anastasi & Urbina
4 Hallahan
5Terras, Thompson, &Minnis -

6 Emotion regulation
7 Gross
8 Agaliotis I, Kalyva
1 Taroyan, Nicolas & Fawcett
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هیجانی نینز تأثیرگنذار خواهند بنود .امنا دیگنر متغینر
روانشنننناختی کنننه نقنننش مهمنننی در سنننازگاری و
اجتماعی شدن افنراد بنا نناتوانی ینادگیری دارد و کن
1
تر بنه آن پرداختنه شنده اسنت ،تواننایی ابنراز وجنود
اسننت .منظننور از ابننراز وجننود ،توانننایی ابرازخویشننتن
به صورت صنریح ،مسنتقی و مناسنب ،ارجنح نهنادن
بننه احسننا و تفکننر خننود و شننناخت نقنناط قننوت و
ضننعف خویشنننتن اسنننت (سنناجدی ،آتنننش پنننور و
صمصام شنریعت .)1388 ،زینرا وجنود چننین تواننایی
در فننرد موجننب مننی شننود کننه فننرد احساسننات و
هیجانننات خننود را در برابننر دیگننران کننه مننی تواننند
طیننف از تحقیننر تننا تحریننک را داشننته باش ند ،بنندون
تر و بنه شنکل صنحیحی ابنراز کنند (حسنینیان و
2
امننامی پننور .)1385 ،پاتریننک ،چانننگ و رانسنندل
( )2118معتقدند داننش آمنوزان بنا نناتوانی ینادگیری
از خودپنننداره ضننعیف تننری نسننبت بننه همسنناون
عننادی خننود برخوردارننند همننین عامننل شنناید ابننراز
وجود در فعالیت هنای اجتمناعی را بنا مشنکل مواجنه
کننند .نریمننانی ،پننرزور و بشننرپور ( )1394در پننژوهش
خننود نشننان دادننند کننه دانننش آمننوزان بننا ننناتوانی
ینادگیری در زمیننه ی مهنارت هنای بنین فنردی-
ارتبناطی و رشند عناطفی نسنبت بنه همتاینان عنادی
خننود کمبودهننای بیشننتری دارننند .مارگالیننت و آل
ینناگن )2112( 3در پژوهننی نشننان دادننند کننه دانننش
آموزان با نناتوانی ینادگیری خجنالتی و گوشنه گینری
بوده و تعدادی از آنها احسنا منی کننند کنه از نظنر
اجتمنناعی طننرد شننده و تنهننا هسننتند .بنننابراین در
ادامنه هننر یننک از پننژوهش هننای بنناو و از آنجائیکننه
تنناکنون در زمینننه متغیرهننای مننورد مطالعننه بننر روی
دانش آموزان بنا نناتوانی یناگیری بنه شنکل مسنتقی
پژوهشننی صننورت نگرفتننه اسننت ،هنندف از پننژوهش
حاضننر مقایسننه راهبردهننای تنظننی هیجننان و ابننراز

1- Assertive
2-Patrick, Cheung & Ransdell
3-Margalit & Al-Yagon

مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و 40 ...
وجود در دانش آمنوزان بنا و بندون نناتوانی ینادگیری
در مقطع متوسطه است.
روش پژوهش
روش پننژوهش توصننیفی و از نننوع علننی مقایسننه
ای می باشد .بنه عبنارت دیگنر پژوهشنگر بندنبال آن
اسننت کننه متغیننر مننورد مطالعننه را بننین دو گننروه از
دانننش آمننوزان بننا و بنندون ننناتوانی یننادگیری مننورد
مقایسه قرار دهد.
جامعهن ننهنه و روش ننهنه گیری
جامعننه آمنناری ایننن پننژوهش عبارتسننت از تمننامی
دانننش آمننوزان پسننر  12-18سننال شهرسننتان خننرم
آبننناد کنننه در سنننال تحصنننیلی  93-94در مقطنننع
متوسننطه مشننغول بننه تحصننیل مننی باشننند.از میننان
جامعنه آمناری 31 ،داننش آمننوز بنا نناتوانی یننادگیری
بننه روش نمونننه گیننری تصننادفی سنناده ،و  31دانننش
آمننوز عننادی بننه روش نمونننه گیننری خوشننه ای
انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش
مقیاس تمظیم شماختک هیجات :
مقیا تنظنی شنناختی هیجنان توسنط گارنفسنکی،
کننراج و اسننپین هننوون )2111( 4بننه منظننور ارزیننابی
تفکننر بعنند از تجربننه رخنندادهای تهیننه کننننده یننا
استر زای زنندگی تهینه شنده اسنت .اینن مقینا
دارای  33منناده اسننت کننه کننه نحننوه پاسننخ دادن بننه
ایننن مننواد بننه صننورت  5درجننه ای در دامنننه ای از 1
(هرگز) تا  ( 5همیشه) منی باشند .دامننه نمنرات اینن
پرسشننننامه بنننین  33تنننا  181منننی باشننند .اینننن
پرسشنننامه  9خننرده مقیننا را مننورد سنننجش قننرار
مننی دهنند .ایننن  9خننرده مقیننا عبارتننند از-1 :
مقصننر دانسننتن خننود؛  -2مقصننر دانسننتن دیگننران؛
 -3پننذیرش؛  -4توجننه مجنندد بننه برنامننه ریننزی؛ -5
4 Garnefski, Kraaij, & Spinhoven
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توجنننه مثبنننت مجننندد؛  -3تمرکنننز بنننر تفکنننر؛ -9
بازارزیننابی مثبننت ؛ -8در جننای حقیقننی خننود قننرار
دادن؛  -9مصننیبت بننار تلقننی کننردن .ضننریب پایننایی
این پرسشنامه بنا اسنتفاده از ضنریب آلفنای کرونبناو
در دامنننه ی از  1/89تننا  1/93بننه دسننت آورده اننند.
یوسننفی ( )1385اعتبننار و پایننایی ایننن مقیننا را در
نوجوانننان ایرانننی مننورد بررسننی قننرار داده اسننت.
ضننریب پایننایی بننه روش آلفننای کرونبناو بننرای کننل
مقیا  1/81بدست آمده است.
مقیاس ابراز وجهد جهانات
ایننن پرسشنننامه دارای  33سننوال اسننت کننه سننه
مولفننه :رفتنناری مبتنننی بننر ابننراز وجننود ،غیننر ابننراز
وجننود و پرخاشننگرانه را مننی سنننجد و حاصننل ایننن
سه مولفه توانایی ابنراز وجنود شنخ را منی سننجد.
این آزمون را پژوهشنگران متعنددی (سناجدی ،آتنش
پننور و صمصننام شننریعت1388 ،؛ ملننک پننور.)1393 ،
در جامعه ایران منورد اسنتفاده قنرار داده انند و اعتبنار
و روایی آن نیز مورد تائید بوده است.
روند اجرا :جهت انجنام اینن پنژوهش بعند از اخنذ
مجوزهنای وزم از واحند تحقینق و پنژوهش اداره
کنل آمنوزش و پنرورش اسنتان لرسنتان بنه مرکنز
آموزشنی و توانبخشنی مشنکالت وینژه ینادگیری در
شنهر خنرم آبناد مراجعنه و لیسنت تمنامی داننش
آموزان آن مراکز با توجه بنه ننوع اخنتالل در اختینار
قرارگرفنت .رونند ارزینابی و انتخناب داننش آمنوزان
بنه صنورت شناسنایی داننش آمنوز توسنط آموزگنار،
معرفنی توسنط مندیر مدرسنه بنه مرکنز و سنپس
مراجعه برای آن جنا بنرای ارزینابی هنای اولینه منی
باشند .بنه منظنور بررسنی اعتبنار و تأییند تشنخی
ثبنت شنده در پروننده هنر داننش آمنوز مبنتال بنه
ناتوانی یادگیری،مصناحبه بنالینی بنر اسنا منالک
هنای DSM-5بنرای اخنتالل ینادگیری خناص
صنورت گرفنت سنپس هندف از اجنرای تحقینق و
لنزوم همکناری صنادقانه آزمنودنی هنا و نحنوه ی
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پاسخ دهنی بنه پرسنش نامنه هنا ،توسنط پژوهشنگر
تشنریح گردیند .پنس از جمنع آوری اطالعنات ،داده
هنا بنه کمنک شناخ هنای توصنیفی و تحلینل
وارینانس چنند متغینری ) (MANOVAتجزینه
و تحلیل شدند.
یافته ها
اطالعننات توصننیفی مؤلفننه هننای حننل مسنناله در
جننندول  1بنننه تفکینننک گنننروه عنننادی و نننناتوانی
یادگیری در افراد نمونه ارایه شده است.
جدول  .1اطالعات توصیفی مؤلفه های حل مساله به تفکیک
ناتوانی یادگیری و عادی
گروه

عادی

ناتوانی
یادگیری

آماری

شاخ
مقیا
مقصر دانستن خود
مقصر دانستن دیگران
پذیرش
برنامه ریزی
توجه مثبت مجدد
تمرکز بر تفکر
بازارزیابی مثبت
در جای حقیقی خود قرار دادن
مصیبت بار تلقی کردن
ابراز وجود
مقصر دانستن خود
مقصر دانستن دیگران
پذیرش
برنامه ریزی
توجه مثبت مجدد
تمرکز بر تفکر
بازارزیابی مثبت
در جای حقیقی خود قرار دادن
مصیبت بار تلقی کردن
ابراز وجود

تعداد

میانگین

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

3/93
3/21
3/33
3/93
3/21
9/33
8/33
3/93
5/21
99/33
9/91
3/13
5/23
3/93
5/93
5/13
4/33
5/31
3/89
94/33

انحراف
معیار
1/83
1/58
1/98
1/83
2/23
2/19
1/98
1/83
2/23
9/19
1/18
1/21
1/39
1/19
1/31
1/99
1/98
1/99
2/45
12/19

بننه منظننور آزمننون فرضننیه ی تفنناوت مؤلفننه هننای
تنظی هیجنان و ابنراز وجنود ،درداننش آمنوزان بنا
و بدون نناتوانی ینادگیری ،از شنیوه تحلینل وارینانس
چند متغیری اسنتفاده شند کنه نتنایج آن در جندول 1
گزارش شده است.
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جدول .2آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نمرات ابعاد تنظی هیجان و ابراز وجود در دو گروه
شاخ

آزمون

آماری

F

ارزش

dfفرضیه

Sig

Dfخطا

اثر
اثرپیالی

1/29

3/24

11

49

1/111

تفاوت دو گروه

ومبدای ویلکس

1/93

3/24

11

49

1/111

اثرهتلینگ

1/33

3/24

11

49

1/111

بزرگترین ریشه روی

1/39

3/24

11

49

1/111

وجننود دانننش آمننوزان عننادی و دارای ننناتوانی
یادگیری تفناوت وجنود دارد (ومبندای ویلکنس
=.)p<0.05 ،1/93

نتایج جدول  2نشان منی دهند بنا روش تحلینل
واریننانس چننند متغیننری ،یننک اثننر معنننی دار
بننرای عامننل ننناتوانی یننادگیری «متغیرمسننتقل»
وجود دارد .این اثر نشنان منی دهند کنه حنداقل
بین یکی از مولفه هنای تنظنی هیجنان و ابنراز

جدول .3آزمون تحلیل وواریانس یک راهه در متن تحلیل وواریانس چندمتغیری
شاخ

آماری

منبع تغییر

SS

Df

F

متغیرها

سطح

اندازه اثر

معناداری

توان
آزمون

مقصر دانستن خود

گروه

19/19

1

3/98

1/11

1/11

1/93

مقصر دانستن دیگران

گروه

19/23

1

9/94

1/113

1/14

1/83

پذیرش

گروه

31/81

1

13/93

1/111

1/19

1/95

برنامه ریزی

گروه

13/12

1

3/59

1/113

1/11

1/91

توجه مثبت مجدد

گروه

22/81

1

8/49

1/114

1/13

1/82

تمرکز بر تفکر

گروه

33/95

1

13/94

1/111

1/19

1/95

بازارزیابی مثبت

گروه

528/13

1

31/33

1/111

1/34

1/99

در جای حقیقی خود قرار

گروه

224/23

1

13/48

1/111

1/22

1/99

دادن
مصیبت بار تلقی کردن

گروه

881/33

1

31/12

1/111

1/34

1/99

ابراز وجود

گروه

8521/41

1

13/11

1/111

1/18

1/94

نتننایج جنندول  2نشننان مننی دهنند ،فرضننیه پننژوهش
مبنی بر وجنود تفناوت معننادار در متغیرهنای مقصنر
دانسننتن خننود؛ مقصننر دانسننتن دیگننران؛ پننذیرش؛
توجننه مثبننت مجنندد؛ تمرکننز بننر تفکننر؛ بازارزیننابی
مثبننت ؛در جننای حقیقننی خننود قننرار دادن؛ و مصننیبت

بار تلقی کردن و ابنراز وجنود داننش آمنوزان عنادی و
دارای ناتوانی ینادگیری تاییند منی گنردد .همانگوننه
کننه از نتننایج جنندول  2مالحظننه مننی گننردد سننطح
معننناداری حاصننل شننده بننرای ایننن متغیرهننا در
مقایسه با سنطح معنناداری  1/115بنه دسنت آمنده از
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اصننالح بنفرونننی (تقسننی سننطح معننناداری  1/15بننر
 11مولفننه تنظننی هیجننان و ابننراز وجننود) کننوچکتر
می باشند .بنه عنالوه تنوان بناوی آزمنون آمناری در
پژوهش حاضر بیانگر این نکتنه اسنت کنه بنا احتمنال
 83درصد فر صفر به درستی رد شده است.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر بنا هندف مقایسنه راهبردهنای تنظنی
هیجننان و ابننراز وجننود در دانننش آمننوزان بننا و بنندون
ننناتوانی یننادگیری در دانننش آمننوزان  12-18سننال
مقطننع متوسننطه شهرسننتان خننرم آبنناد انجننام شنند.
نتنننایج حاصنننل از تجزینننه و تحلینننل فرضنننیه اول
پژوهش نشان داد که بنین داننش آمنوزان بنا و بندون
نننناتوانی ینننادگیری در تنظنننی هیجنننان تفننناوت
معننناداری وجننود دارد بنندین معنننا کننه دانننش آمننوزان
دارای نننناتوانی ینننادگیری در راهبردهنننای تنظنننی
هیجننان نسننبت بننه دانننش آمننوزان عننادی دارای
مشکالت بییشتری می باشند.
نتننایج حاصننل از ایننن یافتننه را مننی تننوان بننا نتننایج
بدسنت آمنده از پنژوهش هنای تنرا  ،تامسنون و
مینننیس ( ،)2119بنناعزت ( )1388همسننو دانسننت .در
تبیین این یافته پنژوهش منی تنوان گفنت :براسنا
الگننوی تنظننی هیجننان گننرا تنظننی هیجننان
مهارتی آموختنی اسنت و منی تنوان بنا آمنوزش بنه
دیگران انتقال داد.
امننا از آنجائیکننه دانننش آمننوزان مبننتال بننه ننناتوانی
یننادگیری در فرایننند یننادگیری بننا مشننکالتی مواجننه
اننند در ننتیجننه ایننن دسننته از افننراد در یننادگیری
چگونگی تنظنی هیجاننات خنود بنا مشنکل روبنه رو
مننی باشننند .امننا نتننایج حاصننل از تجزیننه و تحلیننل
فرضننیه پایننانی پننژوهش نشننان داد کننه بننین دانننش
آموزان دارای ناتوانی ینادگیری در مولفنه ابنراز وجنود
با همتایان عنادی خنود تفناوت معنناداری وجنود دارد
بدین معنا که داننش آمنوزان بنا نناتوانی ینادگیری در
توانایی ابراز وجنود در سنطح پنائین تنری عمنل منی
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کنند .در تبین اینن یافتنه پژوهشنی منی تنوان گفنت:
از آنجائیکننه افننراد دارای ننناتوانی یننادگیری بنندلیل
ناتوانی در امور تحصنیلی ممکنن اسنت منورد اسنتهزا
و تمسننخر همنوعننان خننود قننرار بگیرننند و همننین
عامننل سننبب شننود کننه آنهننا بننه مننرور رفتارهننای
اجتنننابی را در پننی گیرننند و نتیجننه آن کننناره گیننری
ایننن دسننته از افننراد در فعالیننت هننا و محننیط هننای
گوناگو ن اجتمناعی اسنت کنه بنه منرور زمنان قندرت
ابراز وجود را از این افراد سلب می کند.
ماننننند هنننر پژوهشنننی ،پنننژوهش حاضنننر خنننالی از
محنندودیت نبننود کننه همننین عامننل تعمننی پننذیری
یافتننه هننای حاصننل از آن را نیازمننند تعمننی هننر چننه
بیشننتر مننی نماینند .از جملننه :پننژوهش حاضننر فقننط
مربنننوط بنننه داننننش آمنننوزان مقطنننع متوسنننطه و
شهرستان خرم آبناد بنود ،اینن پنژوهش بندون توجنه
بننه مالحظننات اقتصننادی و اجتمنناعی نمونننه پننژوهش
صورت گرفنت همچننین تنهنا ابنزار اسنتفاده در اینن
پژوهش پرسسشنامه بود .اما با توجنه بنه یافتنه هنای
حاصننل از پننژوهش حاضننر بننه معلمننین و مشنناورین
مدارسننی کننه دانننش آمننوزان دارای ننناتوانی یننادگیری
را در خود جنایی منی دهنند ،پیشننهاد منی گنردد بنا
توجننه بننه محنندودیت هننای ایننن دانننش آمننوزان در
تنظننی هیجننان و ابننراز وجننود ،آمننوزش هننایی را در
جهننت توانمننند کننردن آنهننا در زمینننه هننای مننذکور
اعمال نمایند.
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