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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

learning disability is a neurological 

condition which affects the brain's 

ability to send, receive and process 

information. A child with a learning 

disability may have difficulties in 

reading, writing, speaking, listening and 

complications with understanding 

mathematical concepts and general 

comprehension. 

 

 

 
 

Learning disabilities include a group of disorders 

such as dyslexia, dyspraxia, dyscalculia 

and dysgraphia so that each type of disorder may 

coexist with another (Lerner, 2013). 

Learning disabilities in children can change the 

relationship between parents and children because 

parents may experience many problems with these 

children leading to lots of obstacles in the caring and 

intimate parent-child relationships. 
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A B S T R A C T 
 
Objective:  The purpose of the present study was to compare the quality of parent-child relationship and 

the level of child abuse of mothers who have to children (one with learning disabilities and one children 

with no learning disabilities).  
 

Methods: The research method of the present study is causal-comparative. The statistical population of 

the present study included all mothers with one child with learning disabilities and one child with no 

learning disabilities with age range of 8 to 12 years old in Qeshm city who referred to the center for 

diagnosis and empowerment of government learning disorders in the city to receive services. Sixty 

mothers with one child with learning disability and one child without learning disability in 2018- 2019 in 

Qeshm port were selected by purposeful sampling. The mothers completed the parent child relationship 

scale (PCRS) of Piyanta and their two children completed the Child Abuse Questionnaire.  
 

Results: The results showed a significant difference between child with learning disorder and siblings 

without learning disorder in proximity and conflict, the positive relationship was (P≤0.0001). The 

significant difference between parental child abuse among children with and without learning 

disabilities was such that there was a significant difference between child abuse scores (P≤0.0001), 

physical abuse child (P≤0.0001) and neglect (P ≤0.01). 
 

Conclusion: These results have shed light on the necessity of taking some actions in order to protect the 

children with learning disabilities. Also with the knowledge gained about child abuse of children with 

special learning disabilities, we can take a step towards educating families with children with learning 

disabilities and improving their relationships, and somehow facilitate the treatment of these children. 
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On the other hand, childhood is one of the most 

important stages of life and children's personality is 

mostly established in this period (Singer, 2006). 

Children with this disorder behave in an inappropriate 

active way at home so they experience problems such 

as internalizing and externalizing symptoms due to the 

lack of social skills (Shahim, 2003). In addition to the 

poor quality of the parent-child relationship, children 

with learning disabilities are also vulnerable to child 

abuse by parents. In most countries, child abuse is a 

health and social issue that may causes serious harms 

to the child which in some cases can even lead to death 

therefore investigations on the quality of child parent 

relationships and child abuse seems to be of great to 

reveal the level of child abuse in families (Dion, 

Paquette, Tremblay, Collin-Vezina & Chabot, 2018). 

The aim of this study was to compare the extent of 

child abuse and the quality of the parent-child 

relationship with a child with a learning disability and 

their normal child. 

 

2. Materials and Methods 

The research method of the present study is causal-

comparative and participants include 60 mothers with 

one learning disability child and another child aged 

between 6 to 10 with their children in Qeshm City 

during 2018 to 2019 school year were chosen by 

purposive sampling method. Pianta child-parent 

questionnaire (Driscoll & Pianta, 2011) was applied 

for mothers and their two children filled out child 

abuse questionnaire (Hosseinkhani, Nedjat, 

Majdzadeh, Mahram, Aflatooni, 2014). The data were 

analyzed by multivariate covariance test. 

 

3. Results 

There was a significant difference between the learning 

disability children and their sister or brother on 

proximity, conflict and positive relationship. The results 

indicated that there was no significant difference on 

dependence aspect. Mean difference of mother’s child 

abuse aspects between learning disability children and 

others demonstrate that there is a significant difference 

between emotional child abuse, physical child abuses 

scores, neglect and internalizing. In fact, mothers annoy 

children with learning disability more than other 

children and there is less proximity and positive 

relationship with these children so mothers experience 

more conflict with them. 

 
Table 1. T-test results comparing the dimensions of child abuse and the parent-child relationship 

  
 

Sig T DF SD  M variable  

0/0001 7.2 59 7.2  6.7 emotional child abuse 

Child abuse 0/0001 4.9 59 4.7  2.9 physical child abuses 

0/01 2.4 59 2.9  0.9 neglect 

0/0001 11.01 59 5.6  7.9 proximity 

Child-parent 

interaction 

0/0001 12.6 59 14.2  23.1 conflict 

0/1 1.5 59 5.09  1.03 dependency 

0/0001 9.7 59 20.4  25.6 positive relationship 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

Having a child with a learning disability causes a range 

of negative emotions such as family stress, parental 

conflicts and negative reactions in family members. 

Due to spending more time with children, mothers 

experience more stress in comparison with fathers. 

Comparing their normal children with LD ones, these 

mothers encounter lots of psychological reactions 

including denial, anger, guilt and anxiety which affect 

the quality of their relationship with their children and 

children’s successful coping with their peers. 
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 مقاله پژوهشی
 

و فرزند  ی خاصریادگیاختالل مبتال به  فرزند مادر بارابطه کیفیت  آزاری ومیزان کودک سهیمقا

 خود مبتالی غیر
 

   2زادهبدریه بازیاری و    *1سمیه غالمی

 
 

 شناسی، مجتمع آموزش عالی الرستان، الرستان، ایران.استادیار گروه روان. 1

 .شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر لنگه، بندر لنگه، ایرانآموخته رواندانش. 2
 

 

مقدمه
چند فرآیند  ای کیدر  1یری خاصادگاختالالت ی مبتال به کودکان

 یکتب ای یکاربرد زبان شفاه ای دنیدر ارتباط با فهم یروان یاساس

 صورتبهممکن است  یناتوان نیتظاهرات ا دهند.مینشان  یناتوان

اختالل در گوش دادن، فکر کردن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن، 

اند دانسته یطیشرا جهینت رااختالالت  نیحساب باشد. ا ایکردن  یهج

در کارکرد  جزئیاختالل  ،یغزم عهیضا ،یادراک نقایصکه شامل 

اختالل  .(1392، 2لرنر)است  رهیو غ ییایاختالل گو ،یمغز، نارساخوان

 ،یینایکه مربوط به ب ستین یکودکان از نوع مشکالت نیا یادگیری

 ایو  یعاطف یشانیپر ،یذهن یماندگعقب ،یحرکت نقایص ای ییشنوا

ی ریادگی یاهاختالل .(1392 لرنر،)باشد  یطیامکانات مح بودکم

 رییو کودک را دستخوش تغ نیوالد نیب وندیدر کودکان، پ خاص

 ی خاصریادگیاختالل  یدارا ودککه ک ینیوالد رایز ؛دینمایم

ی موضوع رابطه مراقبت نیشوند و ایم یدارند، دچار مشکالت فراوان

 کندیم یادیفرزند را دستخوش مشکالت ز -والد مانهیو صم

 مراحل ترینمهم از کودکى دوران فیاز طر .(2006، 3نگری)س

شکل  و ریزىپایه دوران این در فرد شخصیت است و زندگى

 .(1392آبکنار، عاشوری و افروز، )جلیلگیرد می
 

1. Learning disabilities 

2. lerner 

3. Singer 
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 ها:کلیدواژه

لدآزاری، کودک عامل وا ، فرزند -ت

 .ی خاص ریادگیاختالل 

 

 چکیده

 

 یریادگیاختالل  آزاری مادران نسبت به فرزند مبتال بهو میزان کودکرابطه والد با فرزند  تیفیک سهیمقا هدف پژوهش حاضر  :هدف

 .غیر مبتالی خود بود و فرزندخاص 
 

فرزند  کی یدارا مادران ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامیمقایسه -روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی ها:روش

بودند که به مرکز تشخیص و توانمندسازی اختالالت در شهر قشم  ساله 12تا  8غیر مبتالی فرزند  کیو  ی خاصریادگیمبتال به اختالل 

شدند  انتخاب هدفمندگیری روش نمونه ان بامادراین  نفر از 60نمودند. یادگیری خاص دولتی شهرستان جهت دریافت خدمات مراجعه می

 .را تکمیل نمودند آزاریها پرسشنامه کودکو دو فرزند آن انتایکودک پ-رابطه والدمادران پرسشنامه  و
 

او در  ی خاصریادگیو خواهر و برادر بدون اختالل خاص  یریادگیاختالل  یکودک دارا نیب معنادار تفاوت دهندهنتایج نشان :هایافته

تفاوت میانگین (. ≥1/0Pاست )دهتفاوت معنادار نبو یدر بعد وابستگ(. همچنین ≥0001/0P)است مثبت  یرابطه و تعارض ،یکیابعاد نزد

ی آزارکودکصورت که نمرات ینبدآزاری والدین در بین فرزندان دارای اختالل و بدون اختالل یادگیری خاص خود ابعاد کودک

 .ت معناداری وجود داردتفاو (≥1/0Pتوجهی )، غفلت و بی(≥0001/0Pی جسمی )آزارکودکعاطفی، 
 

سازی تمهیداتی برای محافظت از کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص هم به لحاظ آموزش والدگری این نتایج لزوم فراهم گیری:نتیجه

دارای اختالل آزاری کودکان شده از میزان کودکسازد. با آگاهی کسبرا آشکار می به پدران و مادران و هم حمایت قانونی از این افراد

ها برداشت و و بهبود روابط آنخاص   یریادگیاختالل مبتال به  فرزند یدارا یهادر جهت آموزش خانواده یگامتوان یادگیری خاص می

 .کرد لیکودکان را تسه نیدرمان ا انیجر نوعیبه
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آمیز برای جهت خانواده نقشی اساسی در ایجاد یک فضای محبت

اهداف و الگوهای اصلی رفتاری در تمام زندگی فرد  دادن به آرزوها،

خانزاده، آهنگر قربانی، ؛ به نقل از حسین2013)بریدا،  کندازی میب

-والد روابط ،درواقع(. 1399بهزادفر، سیدنوری و محبوبه طاهر، 

 هر اجتماعى و روانى رشد بر مؤثر عوامل ینترمهم از کودک

کودک  -و کیفیت روابط والد (2006، 1)مانتیمااست  کودکى

ی را فراهم سالبزرگتماعی شناختی و اج -ساختارهای هیجانی

ز سوی دیگر مراقبت عاطفی مناسب مادر حس اسازند. می

دهد و از طرف ی بودن و شایسته بودن را به کودک میداشتندوست

ساز بروز انواع مشکالت دیگر، یک ارتباط نامناسب و ناکافی زمینه

، 2)بارلو، پارسونز و استورات برونزروان است  سالمتبهمربوط 

داشتن  یاست که اثرات منف نیاز ا یحاک شدهانجاممطالعات . (2003

 یدر اعضا تنش و فشار جادیناتوان موجب ا ایتوان کودک کم

 چراکه؛ (1387 ،ییرایو بح ی)تاجرشود یمادر م خصوصاًخانواده 

با کودک ارتباط برقرار  میمستق طوربهت که اس یشخص نیمادر اول

از  یناش تیو محروم یناکام ،ریتقص ه،مثل گنا یکند. احساساتیم

مادر و عدم عالقه به  گیریگوشهتواند سبب ینبودن کودک م یعاد

و احساس  نفسعزتآمدن  نییپا نیو همچن طیرابطه با مح یبرقرار

آن  امدیادر شود که پو غم و اندوه در م ارزشیبیو  بینیخودکم

مادر  یو به خطر افتادن سالمت روان یبروز افسردگ ن،ییپا نفسعزت

جود کودک ناتوان، و. (1386 ،یو رجب انیآقا محمد ،یمانی)نراست 

کند و یم دیمادر را تهد یو روان یو سالمت جسم یافتگیسازش 

 ؛2003، 3نینونویل و نایالتال تا،ی)سالوو گذاردمی یبر و یمنف غالباً تأثیر

که مادران  انددادهنشان  هاپژوهش نی. همچن(2004، 4نگلیو س گوپتا

فرزندان در مقابل  خود تیدر برابر کنترل عصبان ییکودکان استثنا

ی مانی؛ به نقل از نر1996 ،5یو را یلیب نگز،ی)کامدارند  یشتریمشکل ب

پارک، پرز، میل استین، لوبرتو، تراگر،  (.1386، و همکاران

معتقدند که جامعه رو به افزایش  (2020) 6پروسزینسکی و همکاران

مادران دارای فرزند اختالل یادگیری خاص یا نقص توجه نیازهای 

خاصی دارند که برآورده نشده است. او معتقد است که  شناختیروان

این مادران شدیداً نیازمند مداخالتی برای کنار آمدن با استرس، 

ها برای حفظ آرامش خود افسردگی و اضطراب هستند؛ چرا که آن

 کنند. وپنجه نرم میبا مشکالت زیادی دست

ن گروه از علیرغم این مسائل، در طول سالیان آگاهی و آموزش به ای

افراد داده نشده است و همچنان سالمت روانی این گروه کودکان در 

نشان داد  (1382) میشهپژوهش  مثال عنوانمعرض خطر قرار دارد. به

 مبتال بههای اجتماعی و مشکالت رفتاری کودکان که مهارت

تفاوت  لمانو عادی بر اساس ارزیابی معخاص تالالت یادگیری اخ

کسب درزمینه معنادار ندارد؛ اما والدین، کودکان عادی را 

اختالالت  مبتال بههای اجتماعی در خانه بهتر از کودکان مهارت

در اند و میانگین نمرات کودکان عادی ارزیابی کرده خاص یادگیری

معنادار بیشتر از کودکان  طوربه پذیریکاری و مسئولیتزمینه هم

بوده است. افزون بر این، کودکان  خاص یادگیری اللاخت مبتال به

بیشتر از کودکان عادی در خانه دارای  خاص اختالل یادگیری مبتال به

مشکالت رفتاری هستند و این وضعیت در سه عامل مشکالت رفتاری 

 است. شده دیدهو پرتحرکی  زازا، بروندرونشامل رفتارهای 

 جهینت نیبه ا (1390و ستوده ) لیزاهد بابالن، عادل، جبرائ ،یمانیسل

در روابط  یادگیری خاص آموزان دارای اختاللدانشرسید که 

شان رفتارهایی چون اجتماعی ضعیف بوده و در روابط اجتماعی

 ،افراطی اعتمادی خودانشی، پرخاشگری، جسارت نابجا، عمل تک

های پژوهش دهند. یافتهگیری از خود نشان میحسادت و گوشه

 دارای اختالل یادگیری نآموزاحاضر حاکی از مشکالت دانش

 ینهای هیجانی است. والددر تعامالت اجتماعی و تواناییخاص 

اختالل یادگیری  یماریدر مورد عالئم بصحیحی  یدانش مفهوم

مقابله با مشکل  یمناسب برا یهادستورالعمل ینو همچنص نداشته خا

نسبت به  یمنف یهاها و واکنشها نگرشآن ندارند.فرزندشان 

صورت رد، انکار، بهاختالل یادگیری خاص را فرزند مبتال به  یصتشخ

والدین در . دهندمینشان  یدو از دست دادن ام ازحدیشمحافظت ب

، ی، شخصیجسم یبارها کنندن احساس میمراقبت از این فرزندا

)ساهو، براگوا، یرد گیقرار م بر دوششان یو عاطف ی، مالیاجتماع

را در برابر پریشانی  هاآناین موضوع  .(2018، 7ساگار و مهتا

کند و چون مدیریت استرس را نابلدند، پذیر میآسیب شناختیروان

همچنین  .(2020)پارک و همکاران، یابد سالمت روانشان کاهش می

مطالعات نشان داده است که افراد با اختالل یادگیری خاص پیوندهای 

آورند و ینمعاطفی کافی با والدین خود در مسیر رشد را به دست 

تنبیه بدنی دارند تجارب ناخوشایندی چون سرزنش، تحقیر، تهدید و 

 .(1398)افروز، 
 

1. Mantymaa 

2. Barlow, Parsones & Stewart-Brown 

3. Salovita, Ltalinna & Leinonen 
4. Gupta & Singhl  

5. Cummings, Billy & Ray  
6. Park, Perez, Millstein, Luberto, Traeger, Proszynsky 

7. Sahu , Bhargava , Sagar & Mehta 
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ودکان دارای است که ک شدهمشخصای در اکثر مطالعات مقایسه

های رشدی یا ذهنی بیش از خواهر یا برادر بهنجار در خانه ناتوانی

وزینا )دیون، پاکیوت، ترمبلی، کولینگیرند مورد بدرفتاری قرار می

در مورد خود  هاآنی دیدگاه بدرفتارو این تجربه  (2018، 1و چابوت

 تأثیرایط دهد. البته این شری را مورد تزلزل قرار میکارآمدو باور به 

اختالل یادگیری خاص نیز هست. ادراک  مبتال بهرفتار خود فرزندان 

ه خودمداراناختالل یادگیری خاص بسیار  مبتال بهبین فردی کودکان 

پذیرند و بروز رفتارهای می تأثیراست و کمتر از دیدگاه دیگران 

که یدرحالخاطر فقدان درک دیدگاه دیگران است،  هاآننامناسب 

قدرت مانند والدین و معلمان این رفتارها را نافرمانی عمدی منابع 

. (1384)جمشیدی و سیف نراقی، کنند شمارند و سریع منع مییبرم

اختالل همچنین در خانه رفتارهای پرتحرک و  مبتال بهکودکان 

های رند و به دلیل کمبود مهارتدا زابرونو  زادرونمشکالتی چون 

. عالوه بر (1382)شهیم، دهند اجتماعی رفتارهای نامناسبی بروز می

فرزندی، کودکان مبتال به اختالل یادگیری  -کیفیت نازل ارتباط والد

دین نیز هستند. در اغلب آزاری توسط والخاص در معرض کودک

آزاری موضوعی بهداشتی و اجتماعی است که کشورها کودک

نماید که حتی گاهی به مرگ منجر صدمات جدی به کودک وارد می

. (2011،  2 )گیلبرت، ویدوم، براون، فرگوسن، وب و جانسونشود می

 سالمتبهآزاری را تهدید و آسیب سازمان بهداشت جهانی کودک

سال که توسط والدین یا کسانی که  18کودک زیر  جسم و روان

. (2002و همکاران،  3)اتینهداند نسبت به او مسئولیت دارد می

ی و آزارکودکآزاری طبق تعریف سازمان ملی اطالعات کودک

 4ی دارای آزارکودکغفلت در آمریکا و سازمان جهانی بهداشت 

)اتینه و کروگ لیندا، حیطه فیزیکی، عاطفی، جنسی و مسامحه است 

چان و . از دیدگاه (2002داالبرگ، جامز، مرسی، آنتونی و همکاران، 

شدن یک مادر به مادری عوامل متعددی در تبدیل (2016) 4لم

ضعف در  ترین آن استرس والدینی است.آزارگر مؤثرند که مهم

کند. بار ذهنی سنگین برای مادران ایجاد میعملکرد تحصیلی یک

این موضوع هم باعث خستگی والدین شده و هم ترس از آینده را 

سازد که کودک در معرض کند و شرایطی را فراهم میایجاد می

)متین، احمدی و جاللی، پرخاشگری کالمی یا فیزیکی قرار گیرد 

برای پریشانی  5فرزندی ماشه چکانی -. مشکالت تعاملی والد(1397

، 6)فرناندز آلکانتاراشود شناختی هر دو طرف والد و فرزند میروان

رود که تعامل آزاری تا آنجا پیش می. پیامدهای کودک(2017

سازد ی را دچار آسیب میوالد و همچنین سبک دلبستگ -کودک

رغم . علی(2019، 7)تالمون، هورُویتز، شبات، هرامتی و گینزبورگ

آزاری یک تکنیک آزاری، گاهی کودکپیامدهای منفی کودک

ها، والدین شود. درواقع در برخی فرهنگتلقی می 8انضباطی

دارند که از تنبیه بدنی به اسم نظم و ترتیب استفاده کنند؛ حق

در برخی کشورها چون فرانسه، نروژ و نپال این موضوع  کهدرحالی

های بدنی کامالً ممنوع است )جنبش سراسری پایان دادن به مجازات

ها این موضوع خانوادگی قلمداد ( و در برخی خانواده2019کودکان، 

. (2020، 9)جانگرود شده و والد به خاطر رفتارش زیر سؤال نمی

ه ممنوعیتی قانونی وجود ندارد و به ایران نیز جز کشورهایی است ک

رود دلیل درگیری بیشتر مادران در انجام تکالیف درسی، احتمال می

آزاری نشان دهند. صورت کودکمادران بیشتر استرس خود را به

مطالعات نشان داده که کودکان دارای اختالل یادگیری خاص دو و 

اری قرار آزنیم برابر بیشتر از یک کودک عادی در معرض کودک

تر به علت وابستگی به والدین و گیرند. همچنین کودکان کم سنمی

)پیترسون، جوزف گیرند قدرت بدنی کمتر، بیشتر مورد آزار قرار می

کنند که معلوم نیست که . این مطالعات اذعان می(2014، 10و فیت

های مشکالت رفتاری این کودکان باعث این امر شده یا نقص مهارت

)هلتون، ولی درهرحال لزوم اقدام پیشگیرانه ضروری است  اجتماعی،

والدی بین  -. تفاوت در رابطه فرزند(2017، 11گوچزکر و گروبر

کودک مبتال به اختالل با خواهر یا برادر بهنجار خود نیز حس 

آورد. داشتن یک فرزند ناکارآمدی بیشتری در فرد مبتال به وجود می

که خواهر و برادر کودک حالیدارای اختالل یادگیری خاص در 

گذاری و داشتن نگرش متفاوت فاقد اختالل باشند، منجر به تفاوت

شود. وقتی در یک محیط مشترک والدین نسبت به فرزندان می

یابد و عزت تبعیض وجود داشته باشد، رضایت از زندگی کاهش می

)الهان، شاه، نگرال و یابد نفس کودک مبتال به اختالل کاهش می

. عزت نفس پائین با تعدادی از پیامدهای روانی، (2013، 12مثک

 جسمی و اجتماعی برای این کودکان همراه است.
 
 

 

1. Dion, Paquette, Tremblay, Collin-Vezina, & Chabot 

2. Gilbert, Widom, Browne, Fergusson, Webb & Janson 
3. Etienne, Krug Linda, Dahlberg, James, Mercy & Anthony 

4. Chan & Lam 
5. trigger 

6. Fernandez-Alcantara 

7. Talmon, Horovitz, Shabat, Haramati, & Ginzburg 
8. discipline technique 

9. Jahng 

10. Petersen, Joseph & Feit 
11. Helton, Gochez-Kerr &  Gruber 

12. Lahane, Shah, Nagarale & Kamath 
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دهد این پیامدها دوران نوجوانی تا بزرگسالی را نیز تحت تأثیر قرار می

و حتی و تحقیقات عوارضی چون اضطراب، مصرف مواد، افسردگی 

 ؛2004، 1ریس)مان، هوسمان، اسکاما و دیاند خودکشی را نشان داده

و  3نیومارک اسزتینر ؛2007، 2بوساکی، دانه، مارینی و کیورا

 (2013الهان و همکاران ). (2000، 4استروس و 2007همکاران، 

گرش مادران نسبت به فرزند مبتال به اختالل یادگیری خاص و بهنجار ن

، «کندفرزندم مرا عصبی می»را مقایسه کردند. مادران جمالتی مانند 

کنم فرزندم را دوست احساس می»، «ریزدهای مرا به هم میاو برنامه»

ای کاش او نیز مانند دیگر »و « کنمگاهی او را درک نمی»، «ندارم

را در مقابل فرزند دارای اختالل یادگیری خود اظهار « بود فرزندم

یابد و او احساس داشتند. مسلماً این نگرش به فرزند نیز انتقال می

کند چیزی برای افتخار کردن ندارند و فردی شکست خورده می

کند. البته که خواهر یا برادر خود را موفق قلمداد میهستند در حالی

ت تأثیر گزارشات ارسالی مدرسه، شکست این نگرش نامطلوب تح

)لوندرولد، پوسرود، شود تر نیز میتحصیلی و مشکالت درسی منفی

. همه این عوامل پیوند عاطفی (2011، 5اولبو، سورنسن و گیلبرگ

 .(2013الهان و همکاران، )سازد کودک را تضعیف می -والد

دهد که ینشان م متغیر نیا یقاتیتحق نهیشیپ یمطالب باال و بررس

تر از نییپا ی خاصریادگیاختالل  مبتال به فرزند یزندگ تیفیک

دستخوش  یاست و روابط والد فرزند خواهر یا بردار غیر مبتالی خود

 ار نیهم والدفرزند و  یتواند هم زندگیم کهطوریبه ؛است یراتییتغ

و رابطه  تیفیتفاوت ک در گام نخست، مطالعهقرار دهد.  تأثیرتحت 

 مبتال بهو کودک  یدر مورد کودک عاد آزاریکمیزان کود

های مختلف رفتار در یک خانواده، با شفاف نمودن جنبه اختالل

والدین منجر به افزایش دانش شده و به متصدیان حوزه سالمت 

دهد. در گام دوم، پس از آگاهی را میاجتماعی آگاهی الزم 

 یدارا یهادر جهت آموزش خانواده یگامتوان شده، میکسب

ها برداشت و بهبود روابط آنخاص   یریادگیاختالل مبتال به  فرزند

تاکنون مطالعات کرد.  لیکودکان را تسه نیدرمان ا انیجر نوعیبهو 

از دو خانواده به مقایسه کودکان دارای اختالل و بدون اختالل 

مقایسه تفاوت به دنبال  رو پژوهش حاضراند، ازاینمختلف پرداخته

با فرزند  آزاری در یک خانوادهفرزند و میزان کودک -ارتباط والد

غیرمبتال که هر دو فرزند در و فرزند  ی خاصریادگیاختالل  مبتال به

ام این نکته حائز اهمیت دیگر انج است. مقطع ابتدائی باشند، پرداخته

پژوهش در این است که اگرچه شواهد از این حکایت دارد که فرد 

سالی همراه است، آزاردیده در کودکی با آشفتگی روانی در بزرگ

هایی آزاریچنینی باهدف بررسی و مقایسه نوع کودکپژوهشی این

تواند در شناسایی موارد آزار و غفلت دهند، میکه والدین انجام می

رسد این بعد مورد غفلت به نظر می چراکهکرده  کبه متخصصان کم

 .است قرارگرفتههای مربوط دستگاه
 

  پژوهش روش

 بود. یاسهیمقا -یعلّروش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع 

جامعه آماری پژوهش حاضر  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

خاص  یریادگیفرزند مبتال به اختالل  کی یمادران دارا شامل تمامی

بودند در سطح شهرستان قشم  ساله 12تا  8غیر مبتالی فرزند  کیو 

نمندسازی اختالالت یادگیری دولتی که به مرکز تشخیص و توا

 روشنمودند. گروه نمونه به شهرستان جهت دریافت خدمات مراجعه 

فرزند مبتال به  کی یمادر دارا 60هدفمند انتخاب شد که شامل 

 بهنجار بود. زند فر کیو خاص  یریادگیاختالل 

توسـط  ایگویه 26 این مقیاس :6یآزارکودک اسیمق

 صورتبه (1392) خانی، نجات، مجدزاده، مهرام و افالطونیحسین

شود و در مطالعات یم لیکنندگان تکمتوسط شرکت گزارشیخود 

شود. روایی پرسشنامه پس از بررسی یاستفاده م رانیا یآزارکودک

نیـز بـا  اعتبارمتون و تهیه نسخه اولیه، با محاسبه مناسبت و شفافیت، 

آلفـای کـرونبـاخ و تکرارپذیری با ضریب همبستگی درون 

شده است.  یریگبه فاصله دو هفته اندازه ییپس از باز آزمای هاخوشه

و دامنه  5/92و  36/80 بیبه ترت مهو مناسبت پرسشنا تیشفاف نیانگیم

کرونباخ به  یبوده است. آلفا 2/97 – 14/90 نیها بمناسبت سؤال

 یروان یهاشامل حوزه اسیمق نیاست. ا 92/0و  95/0 بیترت

گذاری است. نمـره یتوجهیب ای( و غفلت ی)جسم یکیزی(، فی)عاطف

 صـدق ( برای قطعا5ً) نمـرهلیکـرت  یاآن بر اساس مقیـاس درجه

 .، هستکندی( بـرای قطعـاً صـدق نم1) کنـد و نمـرهمـی

ین مقیاس توسـط پیانتـا : ا7انتایکودک پ-رابطه والدپرسشنامه 

مـاده است که  33( ساخته شد و شـامل 1994برای اولین بار در سال )

های حوزه سنجد.میرا  شانادراک والدین در مورد رابطه بـا کـودک

تعارض، نزدیکی، وابستگی و رابطه مثبت کلی این مقیاس شامل 

 است.
 

 

1. Mann, Hosman, Schaalma, de Vries 
2. Bosacki, Dane, Marini, Cura 

3. Neumark-Sztainer 

4. Strauss 
5. Lundervold, Posserud, Ullebø, Sørensen & Gillberg 

6. Child abuse questionnaire 

7. Pianta Parent-Child Relationship Scale 
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 5دهی بر اساس طیف این پرسشنامه خودگزارشی است و نمره

 مام سنین قابل استفاده است.ای لیکرت است. این مقیاس در تدرجه

( ترجمه و روایی 1368این پرسشنامه توسط طهماسیان در سـال )

 آمدهدستبه (1388) ابارشـیمحتوا و پایایی ایـن پرسشـنامه توسـط 

 10)ی کیماده(، نزد 17) های تعـارض. این مقیاس شامل حوزهاست

به ترتیب بـا  هرکدامکه  یماده( و رابطه مثبت کل 6)ی ماده(، وابستگ

از پایایی  80/0و  84/0، 69/0، 46/0 کرونبـاخضـرایب آلفـای 

آلفای کرونباخ  (2011و پیانتا ) 1دریسکول. مناسبی برخوردار بودند

پرسشنامه را در هر یک از مؤلفه های تعارض، نزدیکی، وابستگی  این

گزارش  80/0و  69/0، 74/0، 75/0و رابطه مثبت کلی به ترتیب 

کودک  -دهنده رابطه مثبت والدنمره باالتر در هر حوزه نشان  کردند.

 است.

 روش اجرا

شهرستان قشم، به مرکز  وپرورشآموزشپس از اخذ مجوز از 

ی اختالالت یادگیری شهرستان قشم مراجعه شد. بخشتوانتشخیص و 

در نخستین گام پس از ورود، شناسایی افراد واجد شرایط شرکت در 

آموزان های دانشقرار گرفت. با بررسی پرونده موردنظرتحقیق 

آموزانی که دارای ، لیستی از دانشالذکرفوقبه مرکز  کنندهمراجعه

زندگی  باهمشتند، پدر و مادر دا 12 -8یک خواهر یا برادر سنین 

و جسمی در خانواده وجود نداشت،  پزشکیروانکردند و اختالل می

آموز اختالل همبود در فهرست قرار گرفت. همچنین اگر دانش

دیگری با اختالل یادگیری خاص داشت از لیست حذف شد. پس از 

تهیه لیست نهایی، محقق به مدت دو ماه مستمر در مرکز حضور داشت 

ی فرزند خود را به مرکز بخشتوانو با هماهنگی قبلی وقتی مادر برای 

شد و پس از کسب آورد، اهداف مطالعه برای وی شرح داده میمی

-والد شد. پرسشنامهرضایت پرسشنامه در اختیار وی قرار داده می

، یکی برای فرد دارای اختالل و یکی دومرتبهتوسط مادران  کودک

آزاری نیز توسط کمیل گردید. پرسشنامه کودکبرای دیگر فرزند ت

هر دو فرزند مادر تکمیل گردید. شرح ابزارهای پژوهش در ادامه 

 است. شده ارائه
 

 نتایج

فرزند  کی یدارامادر  60کنندگان در پژوهش حاضر تعداد شرکت

ساله  12تا  8غیر مبتالی فرزند  کیو خاص  یریادگیمبتال به اختالل 

فرزندان دارای اختالل  سال بود. 45تا  26بین بود. سن مادارن 

نفر دختر بود. فرزندان بدون  10پسر و  20یادگیری خاص شامل 

های آمار توصیفی پسر بود. در ادامه شاخص 11دختر و  19اختالل نیز 

 شده است.گزارش 1مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول شماره 
 

 

 شپژوه یرهایمتغ فیتوص هایشاخص. 1جدول 
 

 فرزند غیر مبتال فرزند مبتال به اختالل یادگیری خاص متغیر

 M SD M SD 

 آزاریکودک

 2/3 3/13 3/9 03/20 عاطفی

 4/1 1/11 1/5 1/14 جسمی

 2/2 5/24 8/2 6/23 توجهیغفلت یا بی

 فرزندی -رابطه والد

 7/4 8/39 9/5 9/31 نزدیکی

 2/4 6/15 3/3 7/16 وابستگی

 4/9 5/38 3/15 7/61 تعارض

 5/14 7/118 6/19 1/93 رابطه مثبت کلی
 

های نزدیکی دهد که در مؤلفهنشان می 1اطالعات جدول شماره 

(8/39=M( و رابطه مثبت )7/118=M میانگین نمره فرزندان عادی )

(8/39=Mبیشتر است و در مؤلفه )( 7/16های وابستگی=M و )

ن مبتال به اختالل یادگیری ( میانگین نمره فرزنداM=4/61تعارض )

آمده در دو دستهای بهخاص بیشتر است. همچنین مقایسه میانگین

( و جسمی M=03/20آزاری عاطفی )دهد که کودکگروه نشان می

(1/14=M در کودکان مبتالی به اختالل یادگیری خاص بیشتر )

 شود. است. در ادامه به بررسی سؤاالت پژوهشی پرداخته می

آیا رابطه مادر با فرزند »پژوهش عبارت بود از اینکه  سؤال نخست

منظور پاسخ به به« مبتال متفاوت از رابطه با فرزند بهنجار خود است؟

سؤال مزبور از آزمون تی وابسته استفاده شد که نتایج در جدول شماره 

  است. شدهارائه 2
 

 

1. Driscoll 
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 های یادگیریناتوانی
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 فرزند -ی میانگین نمرات رابطه والدگروهدرونوابسته جهت مقایسه  t. آزمون 2جدول 
 

 

دهد که تفاوت میانگین ابعاد نزدیکی، تعارض نشان می 2نتایج جدول 

 ≤0001/0کودک معنادار است ) -و رابطه مثبت از ابعاد رابطه والد

Pطور ند غیرمبتال بهها به فرز(. رابطه مثبت والدین و نزدیکی آن

معناداری باالتر از رابطه مثبت و نزدیکی با فرزند مبتال به اختالل 

فرزند نیز والدین با  -یادگیری خاص است. در بعد تعارض والد

فرزندان دارای اختالل یادگیری خاص تعارض باالتری را تجربه 

د کنند. در بعد وابستگی تفاوتی بین فرزندان مبتال و بهنجار وجومی

 (.P ≤1/0ندارد )

آیا فرزندان مبتال به اختالل »سؤال دوم پژوهش عبارت بود از اینکه 

تر مورد آزار و یادگیری خاص در مقایسه با خواهر یا برادر خود بیش

منظور بررسی سؤال پژوهشی مزبور از آزمون به «گیرند؟اذیت قرار می

t  است شدههارائ 3وابسته استفاده شد که نتایج در جدول شماره. 
 

 یآزارکودکگروهی میانگین نمرات وابسته جهت مقایسه درون t.  آزمون 3جدول 
 

 

آزاری وت میانگین ابعاد کودکدهد که تفانشان می 3جدول شماره 

والدین در بین فرزندان مبتال به اختالل و بهنجار خود معنادار است. 

، (≥ t ،0001/0P=2/7آزاری عاطفی )صورت که نمرات کودکبدین

توجهی و غفلت و بی (≥t ،0001/0P=9/2آزاری جسمی )کودک

(9/0=t ،01/0P≤تفاوت معناداری وجود دارد. درواقع، مادران ) 

فرزندان مبتال به اختالل یادگیری خاص خود را بیشتر مورد آزار قرار 

 دهند.می
 

 گیریبحث و نتیجه

آزاری و کیفیت رابطه هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان کودک

والد با فرزند مبتال به اختالل یادگیری خاص و فرزند بهنجار خود بود. 

نزدیکی، تعارض و  نتایج بیانگر آن است که تفاوت میانگین ابعاد

کودک معنادار است. رابطه مثبت  -رابطه مثبت از ابعاد رابطه والد

ها به فرزند غیر مبتال به اختالل یادگیری خاص والدین و نزدیکی آن

طور معناداری باالتر از رابطه مثبت و نزدیکی با فرزند مبتال به اختالل به

ز والدین با فرزند نی -یادگیری خاص هست. در بعد تعارض والد

کنند. در بعد وابستگی فرزندان مبتال تعارض باالتری را تجربه می

 تفاوتی بین فرزندان مبتال و بهنجار وجود ندارد.

توان گفت که تفاوت بین کودکان آمده، میدستبا توجه به نتایج به 

و خواهر و برادر عادی او در ابعاد  دارای اختالل یادگیری خاص

رابطه مثبت معنادار است، ولی در بعد وابستگی نزدیکی، تعارض و 

، (1382شهیم )های ها با پژوهشتفاوت معنادار نیست. این یافته

روتا، دی آریگو و  موگنو، ،(1394نژاد و رجبی مقدم )مهری

مبنی بر کیفیت  (1390سلیمانی و همکاران )(، 2007) 1مازرونی

فرزندی در کودکان با مشکالت یادگیری  -نامناسب رابطه والد

 موجب یری خاصیادگ همخوان است. داشتن فرزندی با اختالل

والدین،  اختالف خانوادگی، استرس ای از عواطف منفی چونگستره

شوند. مادران فرزند خانواده می اعضای در منفی هایواکنش بروز

اینکه  دلیل به پدران با مقایسه در یادگیری خاص اختالل مبتال به

تحمل  را بیشتری تنش گذرانندمی خود فرزند با بیشتری وقت

 با مقایسه مادران این هستند، بیشتری فشار معرض رد و کنندمی

 شناختیروانهای واکنش از انبوهی کودکان بهنجار با خود فرزند

 که کنندیم تجربه را و اضطراب گناه احساس خشم، انکار، ازجمله

 سازگاری در هاآن نقش و با فرزندانشان هاآن ارتباط کیفیت بر

، 2یاگون)آلگذارد یم تأثیر نشانهمساال کودکان با این آمیزیتموفق

2015). 
 

 

1. Mugno, Ruta, Di Arrigo & Masony 

2. Al-Yagon
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Sig T Df SD M متغیر 

0001/0  01/11  59 6/5  9/7  نزدیکی 

0001/0  6/21  59 2/14  1/23  تعارض 

1/0  5/1  59 09/5  03/1  وابستگی 

0001/0  7/9  59 4/20  6/25  رابطه مثبت 

Sig T Df SD M متغیر 

 آزاری عاطفیکودک 7/6 2/7 59 2/7 0001/0

 آزاری جسمیکودک 9/2 7/4 59 9/4 0001/0

 توجهیغفلت یا بی 9/0 9/2 59 4/2 01/0

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان   
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رابطه مختل والد با کودک دارای اختالل یادگیری خاص،  در تبیین

های ی به سزا دارد. مادران این گروهتأثیرنقش ذهنیت منفی مادر هم 

کنند. مادران های منفی کودکان خود را توصیف میکودکان با واژه

های مرا به هم او برنامه»، «کندفرزندم مرا عصبی می»جمالتی مانند 

گاهی او را »، «کنم فرزندم را دوست ندارمیاحساس م»، «ریزدمی

را در مقابل « ای کاش او نیز مانند دیگر فرزندم بود»و « کنمدرک نمی

)الهان و همکاران، فرزند اختالل یادگیری خاص ازخود اظهار داشتند 

یابد و او احساس  این نگرش به فرزند نیز انتقال میمسلماً .(2013

کند چیزی برای افتخار کردن ندارند و فردی شکست خورده می

کند. البته هستند در حالیکه خواهر یا برادر خود را موفق قلمداد می

این نگرش نامطلوب تحت تأثیر گزارشات ارسالی مدرسه، شکست 

)لوندرولد، پوسرود، شود یتر نیز متحصیلی و مشکالت درسی منفی

. همه این عوامل پیوند عاطفی (2011، 1اولبو، سورنسن و گیلبرگ

. (2013)الهان و همکاران، سازد کودک را تضعیف می -والد

، خوددارندزندان استرس باال همراه با ذهنیت منفی که در مورد فر

کند. این ذهنیت منفی باعث فرزندی را مغشوش می -رابطه مادر

های شناختی طبیعی و مربوط به سن را نقص شود که حتی نقصمی

رینگر،  و 2020و همکاران،  2)الرکینمربوط به اختالل نسبت دهند 

 درواقع. این ذهنیت منفی (2019، 3وایلدر، اسکجا و گوستاوسون

کودک است  -شدن رابطه والد دارخدشهسترس مادر و واسطه بین ا

 .(2019، 4)والتزر، باکسلی و داهل

توان گفت که مادر با کودک عادی خود های فوق میدر تبیین یافته

دهد و کند و با او تعارض کمتری نشان میرابطه مثبتی برقرار می

خود  نزدیکی بیشتری با او دارد؛ در مقابل با کودک مبتال به اختالل

کند و فشار روانی که به خاطر مشکالت خاصی که برای او ایجاد می

تری دارد و تعارضات او با رنگآورد، رابطه مثبت کمبر او وارد می

این کودک بیشتر است و همچنین نزدیکی کمتری با این فرزند خود 

ها تقریب یکسان دارد؛ اما نظر وابستگی به مادر، شرایط هردوی آن

 است.

ج تحقیق نشان داد که مادران فرزندان دارای اختالل یادگیری نتای

خاص خود را بیشتر از فرزند دیگر خود مورد آزار جسمی، عاطفی و 

کشاورز ولیان و دهند. همسو با این یافته، توجهی قرار مییب

نیز متوجه شدند که مادران دارای فرزند با  (1389کشاورزی ارشدی )

اختالل یادگیری خاص در مقابل مادران دارای فرزند عادی، نمرات 

آزاری در عاطفی، آزار جسمی و نمره کل کودک بیشتری در آزار

توان از چند آورند. این نتایج را میآزاری به دست میمقیاس کودک

متین و همکاران ه تبیین نمود. نخست به اظهارات مادران در مطالعه وج

اشاره نمود که بیان داشتند موقع انجام تکالیف کودک با  (1397)

شود پرت است و موجب میدقت و حواساختالل یادگیری کند، بی

ی خود اظهاررا کتک بزند. همچنین مادران این مطالعه در مادر او 

توانند صبوری به خرج دهند بیان داشتند که در مقابل این فرزندان نمی

شوند. درواقع مشکالت آموزشی مانند فراموش نمودن طاقت میو بی

پرتی، ضعف در دقتی، حواسدروس، احتیاج به تمرین زیاد، بی

پرخاشگری بیشتر به این کودکان نسبت  و ... موجب حافظه، روخوانی

 شود.یم مشکلشانبه خواهر یا برادر فاقد 

شده توسط توان به مدل ارائهآزاری، میدر تبیین دوم دلیل کودک

اشاره نمود. در این مدل  (2018استرالیا )دپارتمان آموزش جنوب 

اند. اول اینکه فقدان آزاری این کودکان دخیلچهار عامل در کودک

نوعی دهند بهدانش کافی والدین از اینکه کاری که انجام می

آوری آزاری است، در کنار سطح استرس و کاستی تابکودک

رفع  یبرا ل نیزاختال یودکان داراگیرد؛ در ادامه کوالدین قرار می

مراقبت  نیاز به همراهی و وابسته هستند و یگرانخود به د یازهاین

 یهابا خواسته یشترکه ب آموخته هادر تکالیف به آن یگرید

العملی در مقابل آزار انجام و عکس مطابقت داشته باشند ساالنبزرگ

ساز بروز بدرفتاری نسبت به این گروه از ندهند. این عوامل زمینه

 ودکان است.ک

در تبیین دیگر دلیل بدرفتاری با کودکان دارای اختالل یادگیری 

های جدید معتقد است که وجود چالش (2019) 5یاپ، نصیر، تان و لو

یابد و این در برخورد با جریان رشد، استرس والدینی افزایش می

ای مناسبی برخوردار های مقابلهکه مادر از مهارتاسترس تا هنگامی

 دهد.آزاری خود را نشان میصورت کودکد، بهنباش

کننده به مراکز نمونه پژوهش حاضر منحصر به مادران مراجعه

اختالالت یادگیری شهرستان قشم است که تعمیم را با محدودیت 

همچنین عدم همکاری و صداقت برخی از والدین در  کند.مواجه می

طوالنی  آزاری موجبپاسخ به سواالت پرسشنامه مقیاس کودک

آموزان در درک مفهوم ضعف دانشگیری گردید. شدن روند نمونه

کودک آزاری موجب نیاز به توضیح برخی از سئواالت آزمون 

کرد و موجب انصراف ها بود که زمان تکمیل را طوالنی میگویه

  کنندگان شد.برخی شرکت
 

 

1. Lundervold, Posserud, Ullebø, Sørensen & Gillberg 
2. Larkin 

3. Ringer, Wilder, Scheja & Gustavsson 

4. Waltzer, Baxley & Dahl 
5. Yap, Nasir, Tan & Lau 
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نتایج پژوهش نشان داد که کودکان دارای اختالل یادگیری خاص در 

آزاری از سمت والدین هستند. پیشنهاد می شود که معرض کودک

ای و کنترل خشم به مادران دارای فرزند آموزش رفتارهای مقابله

اختالل یادگیری خاص به عنوان امری نو صورت پذیرد. همچنین 

کودک و  -امون رابطه والدای پیرشود مطالعهپیشنهاد می

آزاری در پدران نیز انجام شود. درمجموع مادران دارای کودک

کودک مبتال به اختالل یادگیری خاص، سالمت اجتماعی کودکان 

اند و این موضوع ضرورت حمایت و را در معرض خطر قرار داده

 دهد.ازپیش نشان میرسیدگی به وضعیت این گروه کودکان را بیش

 

 

 

 

 اخالقی ظاتمالح
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

شـــرکت کنندگان با رضـــایت کامل در پژوهش شـــرکت نمودند و 

 محرمانگی کامل اطالعات رعایت گردید.
 

 مالی حامی
 

این پژوهش با حمایت مالی هیچ سازمانی انجام نشده است و کلیه 

 .ها توسط نویسندگان تامین شدهزینه
 

 نویسندگان مشارکت
 

 در طراحی، اجرا و تکمیل پژوهش با هم مشارکت داشتند. نویسندگان
 

 منافع تعارض
 

   بر اساس اظهار نویسندگان، این پژوهش تعارض منافع ندارد.
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 منابع

(. تأثیر آموزش 1389ابارشی، ز.، طهماسبیان، ک. و مظهری، م. ع. )

برنامه ارتقای رشد روانی اجتماعی کودک از طریق بهبود 

کودک بر خود اثرمندی والدگری و رابطه  –تعامل مادر

فصلنامه علمی پژوهشی در سال.  3 ک زیرکود -مادر
 . 57-49(، 3)3 شناختی،سالمت روان

https://rph.khu.ac.ir/article-1-115-fa.html 
 وپرورشآموزششناسی و ای بر روانمقدمه(. 1400افروز، غ. )

 شارات دانشگاه تهران. . تهران: انتکودکان استثنائی
https://www.adinehbook.com/gp/product/9640340774 

 سهی(. مقا1393) .جعفری، ا س. ف.، وحسینی، م.، امیری مجد، 

کودکان سندرم داون،  یدارا نیوالد یزندگ تیفیک

 نیو والد یریادگی یناتوان یکودکان دارا نیوالد

 . 55-38(، 1)4، یریادگی یفصلنامه ناتوان ی.کودکان عاد
http://jld.uma.ac.ir/article_216.html?lang=fa 

استرس، نگرش  یرابطه ی(. بررس1387) . ر.، اییرایو بح .،، بیتاجر

 یتوان ذهنپسر کم رش کودکانیبا پذ یگاهو آ یمذهب

-205 ،(2) 28 ، ییفصلنامه کودکان استثنامادران.  در

224 . 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81503 

های یسه مهارت(. مقا1384جمشیدی، ع.، و سیف نراقی، م. )

های ویژه یادگیری نارسایی مبتال بهآموزان اجتماعی دانش

فصلنامه کودکان ساله.  12تا  8آموزان عادی و دانش
 .69-86(، 1)5، استثنایی

حسینخانی، ز.، نجات، س.، مجدزاده، ر.، مهرام، م.، و افالطونی، ع. 

آزاری در ایران. (. طراحی پرسشنامه کودک1392)

، نشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتیفصلنامه دا

11(3 ،)38-29. 
 http://jsp.uma.ac.ir/article_900.html 

(. 1390) . ب.م ،و ستوده .،رزانه، جع.، فزاهد بابالن،  ا.، ،یمانیسل

های اجتماعی هیجانی و مهارتمقایسه نارسایی 

مجله  .آموزان دارای اختالل یادگیری و بهنجارنشدا
 . 93-78(، 1)1 ،های یادگیریناتوانی

http://jld.uma.ac.ir/article_91.html 

(. مقایسه مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاری در 1382شهیم، س. )

ال به اختالالت یادگیری دو گروه از کودکان عادی و مبت

، شناسی و علوم تربیتیفصلنامه رواندر خانه و مدرسه. 

33(1 ،)138-12. 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7407 

(. اثربخشی 1392) جلیل آبکنار، س. س، عاشوری، م.، و افروز، غ. ع.

های اجتماعی آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود مهارت

-40(، 3)4، بخشیفصلنامه توانتوان ذهنی. نوجوانان کم

31 . 
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article- ۱-۱۲۶۳ -fa.html 

های . مقایسه مهارت(1384ی، م. )سیف نراقو  ، ، ع.یدیجمش

های ویژه یادگیری آموزان مبتال به نارساییاجتماعی دانش

فصلنامه کودکان ساله.  12تا  8آموزان عادی و دانش
 .69-86 ،(1)5 ،استثنایی

 http://joec.ir/article-1-455-fa.html 

آزاری (. مقایسه کودک1389) .فکشاورز ولیان، ن.، و کشاورز، 

بین کودکان عادی و دارای اختالل یادگیری در مقطع 

 .49-42(، 3)11، یبخشتوانفصلنامه  ابتدایی.
 https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-645-fa.html 

-های یادگیری: اصول نظری تشخیص و توانناتوانی(. 1392لرنر، ج. )

. ترجمه اکبر فریار و فریدون رخشان. LDبخشی کودکان 

 تهران: نشر مبنا.

(. پدیدارشناسی تجارب 1397متین، ح.، احمدی، ص.، و جاللی، م. )

شناسی روانری. مادران با فرزند مبتال به ناتوانی یادگی
 . 53-64(، 2)5، خانواده

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=481618 

کودک با رشد  -رابطه مادر نیارتباط ب یبررس(. 1390). مفرد، ف
در کودکان زبان  یو رشد کاربرد یکارکرد یجانیه
ارشد  یکارشناس نامهانیپا .مشهد 7 هیناحی دبستانشیپ

و  یتیمشهد، دانشکده علوم ترب یدانشگاه فردوس

 . شناسیروان
https://www.virascience.com/thesis/557958/ 

 یالگوها سهی(. مقا1394) .مقدم، س یو رجب س. ا. ،نژاد یمهر

آموزان مادران دانش یجانیه میو تنظ یارتباطات خانوادگ

ADHD ،LD نیو اول یکنفرانس مل نیدوم ی.و عاد 
 ،یدر علوم انسان نینو یهاپژوهش یالملل نیکنفرانس ب

 .رایو تختیپرداز پا دهیا رانیتهران، موسسه مد
 https://civilica.com/doc/390686/ 

(. 1386نریمانی، م.، آقامحمدیان شعرباف، ح. ر. و رجبی، س. )

ی مادران کودکان استثنایی با سالمت سالمت روانمقایسه 

فصلنامه اصول بهداشت روانی مادران کودکان عادی. 

 . 15-24(، 33-34)9 ،روانی
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=66294 
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