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مقدمه
در ويرايش چهارم کتابچهي تشخيصي و آماري

زبان نوشتاري و گفتاري اختالل نشان ميدهند .اختاللها

اختالالت رواني Diagnostic and ( DSM-IV

در گوش دادن ،تفکر ،گفتار ،خواندن ،نوشتن ،هجي کردن

)Statistical Menual of Mental Disorders

و رياضي نمود پيدا ميکند و شامل شرايطي ميشود که از

اصطالحات اختالل يادگيري ارائه شد .مشخصه اختالل

آن به عنوان مشکالت ادراکي ،آسيب مغزي ،نارساخواني،

يادگيري در کودك يا نوجوان عدم پيشرفت تحصيلي در

آفازياي رشدي و غيره ياد ميشود .اين موارد مشکالت

زمينهي خواندن ،بيان نوشتاري يا رياضيات در مقايسه با

يادگيري را که اساساً ناشي از ناتواني ديداري ،شنيداري،

توانايي هوش کلي است .اختالالت يادگيري سبب مي-

حرکتي ،عقب ماندگي ذهني ،آشفتگي هيجاني يا

شوند که پيشرفت کودك کمتر از حد مورد انتظار بر

محروميت هاي محيطي است ،شامل نميشود (.)4

اساس توان بالقوه و فرصتهاي آموزشي باشد .اختالالت

اختاللهاي يادگيري در کودکان ،پيوند بين والدين و

يادگيري در حالي  0درصد کودکان سنين مدرسه را شامل

کودك را دستخوش تغيير مينمايد ،زيرا والديني که کودك

ميشود که اغلب سبب عدم موفقيت در تحصيل و در

داراي اختالل يادگيري دارند ،دچار مشکالت فراواني مي-

برخي موارد منجر به دلسردي ،عزت نفس پايين،

شوند و اين موضوع رابطه مراقبتي و صميمانه والد-فرزند

سرخوردگي مزمن و روابط ضعيف با همساالن ميگردد

را دستخوش مشکالت زيادي ميکند ( .)0ويتار ( )3نشان

(.)1

داد که بسياري از مشکالت يادگيري در مدرسه ميتواند

اولين بار در سال  1730ساموئل کرك براي توصيف

پيشبيني کنندهي مشکالت قبل از مدرسه (چگونگي رفتار

تمام نشانههاي رفتاري کودك که ناشي از بدکاري

والدين ،چگونگي پاسخدهي آنها و )...باشد .از طرفي

مکانيسمهاي پردازش مرکزي است ،اصطالح ناتواني

نتايج تحقيقات ادي ،بروين ،دکوي و ميجن ( )9نشان مي-

يادگيري را پيشنهاد کرد ( .)1تاکنون هيچ کس به طور

دهد که رفتارهاي والدين در ارتباط با کودك ميتواند

کامل به علت ناتوانيهاي يادگيري پي نبرده است .در اين

نقش مؤثري برتحصيل کودك داشته باشد.

رابطه نظريههاي زيادي مطرح شده است .هميشه تشخيص

غالباً کودکان داراي اختالل يادگيري متعلق به خانواده-

دقيق گروهي از دانشآموزان به عنوان  LDو گروهي

هايي هستند که در دوران رشد خود پيوندهاي عاطفي

ديگر به عنوان فاقد ناتواني يادگيري آسان نيست .تقريباً

الزم با والدين خود نداشتهاند؛ به عبارت ديگر اين کودکان

همه ما در برخي از جنبههاي زندگيمان ناتواني يادگيري

از نظر ارتباطات عاطفي–رواني با پدر و مادرشان خاطرات

داريم .دانشآموزان در برخي تکاليف مدرسه مشکل دارند

و تجارب خوشايندي ندارند .آنها در بسياري از موارد از

و در برخي ديگر موفق عمل ميکنند ( .)0کودکان زيادي

سوي والدين مورد سرزنش ،تحقير ،تهديد و احياناً تنبيه

هستند که عليرغم فقدان هرگونه مشکالت جسماني و

بدني واقع شدهاند ( .)9محققان همواره به تأثيرات مؤلفه-

عاطفي از دشواريهاي شديد يادگيري رنج ميبرند .گاهي

هاي رواني بر جنبههاي گوناگون زندگي افراد توجه

اوقات چنين کودکاني به عنوان بيش فعال ،داراي کژکاري

بسياري کردهاند که از اين ميان ميتوان به تأثير اين مؤلفه-

يادگيري-مغزي ،حداقل آسيب مغزي ،نارسا خوان يا مبتال

ها بر عملکرد تحصيلي ،اجتماعي ،عاطفي و....اشاره کرد

به معلوليت ادراکي بر چسب ميخورند.

( .)7کودکان داراي اختالالت يادگيري داراي مشکالت

کميته مشاوره ملي کودکان معلول در آمريکا ناتواني
يادگيري را به اين صورت تعريف ميکند :کودکان LD

روانشناختي گوناگوني بوده و بر اعضاي خانواده فشار
رواني وارد ميآورند که اين فشار رواني ميتواند زمينه

در يك يا چند فرآيند رواني اساسي مانند درك و کاربرد
دو ماهنامه علمي ـ پژوهشي جنتاشاپير ،دورهي چهارم ،شمارهي  ،3سال 2311
http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir

142

فرامرزي و همكاران

تغيير سبك دلبستگي و شيوهاي فرزند پروري را فراهم

ميدهد که دلبستگي در تبيين مشکالت هيجاني اجتماعي

آورد (.)11-13

افراد مبتال به اختالالت يادگيري نقش دارد (.)10-10

ماروين و پيانتا ( )10اظهار نمودند که نظريه دلبستگي،

کودکان سنين مدرسه ( ،)19 ،13بزرگساالن داراي اختالل

نظريهي مفيدي براي درك و حل مشکالت کودکاني است

يادگيري ( )10و کودکاني که در معرض اختالل يادگيري

که داراي اختالل يادگيري هستند .بدون شك نظريهي

هستند ( )10به طور مشکوك دلبستگي ايمن کمتر و

دلبستگي يکي از برجستهترين و مهمترين دستاوردهاي

دلبستگي ناايمن بيشتري در مقايسه با کودکان عادي دارند

روانشناسي معاصر است ( .)14پيوند عاطفي را که بين

(.)19 ،14

نوزاد و مادر پديد ميآيد ،دلبستگي مينامند ( .)19-10به

ترديدي نيست که خانوده و رفتار پدر و مادر اثرات

عبارتي ديگر دلبستگي را ميتوان به صورت الگوهاي

مستقيم و مهمي بر تحصيالت کودك و ناتوانيهاي

تفکر ،احساس و رفتارهاي شخصي در رابطه نزديك با

يادگيري و مهارتهاي زبان آنان دارد .پدر و مادر الگوها و

مراقب ،شريك عاطفي و ديگر افراد صميمي تعريف کرد

ارزشهاي جامعه خود را درست همانطور که توسط

( .)19بالبي براي رشد هيجاني و عاطفي انسانها به وجود

والدين ،معلمان و به آنها تحميل شده در کودك خود

دورهاي حساس متمايل بود و معتقد است که تجارب

منعکس ميکنند ( .)17تأثير هر يك از افراد و هر يك از

عاطفي در برخي مراحل زندگي ممکن است اثر حياتي و

روابط مثبت يا منفي اعضاي خانواده از شدت و دوام زياد

طوالني مدت بر جاي گذارد ( .)19اگر چه در ايجاد پيوند

برخودار است ( .)03شيوههاي فرزند پروري را ميتوان

دلبستگي ميان مراقب و کودك ويژگيهاي مربوط به

مجموعهاي از رفتارها دانست که تعامالت والد –فرزند را

مراقب نقش مهمي دارد ،اما برخي عوامل و ويژگيهاي

در طول دامنهي گستردهاي از موقعيتها توصيف ميکند

مربوط به کودك نيز در تعيين دلبستگي مراقب-کودك

(.)01

حايز اهميت است ( .)17تفاوتهاي فردي افراد در سبك-
هاي دلبستگي بر اساس دو بعد اضطراب و اجتناب به
وجود ميآيد (.)13
سبك دلبستگي کودکان در دوران کودکي تغيير ميکند
زيرا تواناييهاي کودك و شيوهي مراقبت او در دوران
رشد تغير ميکند و اين تغيير متأثر از رشد کودك و عوامل
مربوط به جهان اطراف اوست ( .)11زماني که والدين
متوجه نارساخواني کودك ميشوند ،به دليل تنشهايي که
بر آنها وارد ميشود ،در کيفيت دلبستگي فرزندشان
تغييراتي به وجود ميآيد .فقدان روابط صميمانه ،عدم
تأييد ،عدم پذيرش و رفتارهاي غيرقابل انعطاف از
ويژگيهاي چنين والديني است .نتايج مشاهدات مستقيم
حاکي از آن است که اين کودکان در چنين خانوادههايي با
والدينشان و نيز ديگران کنش متقابل منفي بيشتري به کار
ميبرند ( .)11تحقيقات متعددي وجود دارد که نشان

بامريند ( )01که مطالعات طولي برجستههاي را با
مشاهدهي تعاملهاي والدين با فرزندان خود انجام داد،
شيوههاي فرزند پروري را شامل رفتارهاي گوناگون متنوع
و بهنجار و طبيعي ميداند ( .)00بامريند دريافت که شيوه-
هاي مختلف فرزندپروري والدين در دو بعد با يکديگر
تفاوت دارند .بعد اول توقع وکنترل و بعد دوم پذيرندگي
و اجابتکنندگي ميباشد .ترکيب گوناگون دو بعد
توقع/کنترل و پذيرندگي/اجابت کنندگي چهارشيوهي
فرزند پروري را به وجود ميآورد که پژوهش بامريند بر
سه شيوه آن متمرکز است :مقتدرانه (دموکراتيك)،
مستبدانه و سهلگيرانه .چهارمين شيوه يعني شيوهي کناره-
گير (مسامحهکار) را محققان ديگري مورد مطالعه قرار
دادهاند ( .)04سبك مقتدرانه با پذيرش و روابط نزديك،
روشهاي کنترل سازگارانه و استقالل دادن مناسب
مشخص ميشود .سبك مستبدانه از نظر پذيرش و روابط
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نزديك پايين و از نظر کنترل اجباري باال و از نظر استقالل

از پژوهشها و مطالعات انجام گرفته استنباط ميشود

دادن پايين است .والدين با سبك فرزند پروري سهلگيرانه

که مادران دانشآموزان مبتال به اختالل يادگيري در زمينه-

روش مهرورز و پذيرا را نشان داده ،متوقع نيستند و کنترل

ي سبكهاي دلبستگي و شيوههاي فرزندپروري با مادران

کمي بر رفتار فرزندان خود اعمال ميکنند .اين والدين به

دانشآموزان عادي تفاوت دارند .اين پژوهش نيز با هدف

فرزندان خود اجازه ميدهند تا در هر سني که باشند

بررسي و مقايسهي سبكهاي دلبستگي و شيوههاي

خودشان تصميمگيري کنند ،حتي اگر هنوز قادر به انجام

فرزندپروري مادران دانشآموزان مبتال به اختالل يادگيري

اين کار نباشند ( .)00بامريند دريافت که مطلوبترين

و مادران دانشآموزان عادي انجام گرفت .بدين منظور

نتايج تحولي که سبب سازگاريهاي مختلف در فرزندان در

فرضيههايي به شرح زير مطرح شد:

رشد همه جانبه آنان ميشود ،با شيوه فرزند پروري

 )1بين سبكهاي دلبستگي مادران دانشآموزان مبتال

مقتدرانه والدين در ارتباط است ( .)03مطالعات بروفي،

به اختالل يادگيري و مادران دانشآموزان عادي تفاوت

هارت ،دي ولف وبرتز ،فورمن و کاچانسکا از يافتههاي

معناداري وجود دارد.

بامريند در خصوص تأثير شيوههاي فرزند پروري بر رفتار
فرزندان حمايت کرد (به نقل از برنز؛ .)03
ناتواني يادگيري و عوامل ديگري مانند ناتواني در

 )1بين شيوههاي فرزندپروري مادران دانشآموزان
مبتال به اختالل يادگيري و مادران دانشآموزان عادي
تفاوت معناداري وجود دارد.

انجام تکاليف نوشتني ،حفظ کردن مطالب و ناکارآمدي
ادراك همراه با حالتهاي عاطفي منفي به رفتارهاي اجتنابي

روش

در کودکان منجر ميشود ( .)09پژوهشها به طور کلي

از نظر روش شناسي ،پژوهش فوق از نوع توصيفي

نشان ميدهد که سبك فرزندپروري با متغيرهايي همچون

است و از بين طرحهاي توصيفي روش علي -مقايسهاي

پيشرفت تحصيلي ( ،)43-09عملکرد رواني-اجتماعي

مورد استفاده قرار گرفته است.

( )41و يادگيري خود نظم داده شده ( )41در ارتباط است.
مطالعه بون ( )40بيانگر اينست که پاسخدهي و تقاضاهاي
باالتر که از ويژگي هاي فرزندپروري مقتدرانه است با
پيشرفت تحصيلي فرزندان به طور معنادار در رابطه است.
در مقابل پاسخدهي باال و تقاضاهاي پايين که از ويژگي-
هاي فرزندپروري مسامحهکارانه است با پيشرفت تحصيلي
پايين فرزندان همبستگي دارد .بهمني ( )17در پژوهش
خود نشان داد که نمرات والدين در شيوهي فرزندپروري
مقتدرانه بين دو گروه کودکان عادي و نارسانويس متفاوت
است و والدين دانشآموزان عادي نمرهي بيشتري در اين
شيوه بهدست آوردهاند .به طور کلي بيشتر مگادران
کودکگان دچار ناتگوانيهاي يادگيري در مقگايسه با مادران
کودکان عادي از شيوههاي فرزندپروري سهلگيرانه و
مستبدانه استفاده ميکنند (.)44

جامعه ،نمونه و روش نمونه گيري :جامعهي پژوهش
را کليهي مادران دانشآموزان پسر عادي و مبتال به
اختبالل يادگيري مقطع دبستان شهر طبس که در سال
تحصيلي  1097-73مشغول به تحصيل بودند تشکيل مي-
دهد .از بين مادران دانش آموزان عادي شهر طبس  03نفر
واز بين مادران دانشآموزان مبتال به اختالل يادگيري نيز
 03نفر به به روش نمونه گيري چند مرحلهاي انتخاب
شدند .مالكهاي ورود به پژوهش براي مادران دانش-
آموزان با اختالل يادگيري عبارت بود از )1 :داشتن حداقل
تحصيالت رسمي در حد ديپلم  )1داشتن فرزند با اختالل
يادگيري در يکي از زمينههاي خواندن ،نوشتن و رياضيات
که اين فرزند الف) هيچگونه اختالل رواني همراه نداشته
باشد ،ب) نقص حسي و جسمي خاصي نداشته باشد ج)
اختالل وي به تأييد روانپزشك و روانشناس رسيده باشد
د) عملکرد تحصيلي وي در يك يا چند درس در سطح
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پايين بوده باشد (به عبارتي ناهمترازي شديدي بين

جدول  1شاخصهاي آماري سبكهاي دلبستگي و

عملکرد تحصيلي و توانايي هاي دانشآموز وجود داشته

شيوههاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و مبتال به

باشد) .براي جمع آوري اطالعات از ابزارهاي زير استفاده

اختالل يادگيري را نشان مي دهد.
يافتههاي جدول  1بيان ميدارد که بين سبكهاي

شد:
-2پرسشنامه سبكهاي دلبستگي هازن و شيور:

دلبستگي و شيوههاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و

اين پرسشنامه سه سبك دلبستگي ايمن ،ناايمن و

مادران کودکان مبتال به اختالل يادگيري در کل درسطح

دوسوگرا رامورد سنجش قرار مي دهد .اين آزمون از 10

 P>3/31تفاوت معنادار وجود دارد .همچنين با توجه به

سؤال تشکيل شده است .که هر سبك دلبستگي با  0سؤال

مجذور اتا ميتوان گفت که  31درصد تفاوت دو گروه

سنجيده ميشود .شيوه پاسخدهي به اين آزمون به صورت

مربوط به سبكهاي دلبستگي و شيوههاي فرزندپروري

ليکرت  0درجهاي (هرگز 3 ،؛ به طور اتفاقي1 ،؛ گاهي

است و توان آزمون ( )1/33نيز نشان دهنده کفايت حجم

اوقات1،؛ بيشتر اوقات0،؛ تقريباً )4،ميباشد .هازن و شيور

نمونه است..

پايايي باز آزمايي کل اين پرسشنامه را  3/91و پايايي با

اولين فرضيهي پژوهش بيان ميدارد که بين سبكهاي

آلفاي کرونباخ را  3/99به دست آوردند .در پژوهشي

دلبستگي مادران دانشآموزان عادي و مادران دانشآموزان

رحيميان آلفاي کرونباخ اين آزمون را 3/90گزارش نموده

مبتال به اختالل يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد.

است .در پژوهش وي آلفاي کرونباخ براي سبك دلبستگي

همچنين دومين فرضيهي پژوهش بيان ميدارد بين شيوه-

ايمن  ،3/99سبك دلبستگي نا ايمن اجتنابي  ،3/91سبگ

هاي فرزندپروري مادران دانشآموزان عادي و مادران

دلبستگي ناايمن دو سوگرا  ،3/90گزارش شده است.

دانشآموزان مبتال به اختالل يادگيري تفاوت معناداري

 -1پرسشنامه فرزند پروري بامريند:

وجود دارد .پژوهشگران براي آزمون اين دو فرضيه و

اين پرسشنامه در سال  1791توسط دايانا بامريند

بررسي دقيق تفاوت نمرههاي سبكهاي دلبستگي و شيوه

طراحي شد .اين پرسشنامه شامل  03سؤال ميباشد که

هاي فرزند پروري مادران دانش آموزان عادي و مادران

هر ده سؤال يك شيوهي فرزندپروري را ميسنجد و بدين

دانش آموزان مبتال به اختالل يادگيري از تحليل واريانس

ترتيب سه شيوه فرزندپروري مقتدرانه ،سهل گيرانه و

چند متغيري ( )Monovaاستفاده کردند که نتايج در

مستبدانه اندازهگيري ميشود .بون ( )40ضريب پايايي اين

جدول شماره  0گزارش شده است

پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمايي در بين گروه

بر اساس يافته هاي جدول  0که نتايج تحليل واريانس

مادران براي شيوه سهل گيرانه ،91/3شيوه مستبدانه 3/93و

چند متغيري ( )Manovaبر روي نمره هاي سبكهاي

شيوه مقتدرانه  3/99گزارش نموده است.

دلبستگي و شيوههاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و
مادران کودکان مبتال به اختالل يادگيري را نشان مي دهد،
تفاوت بين نمرات سبكهاي دلبستگي دو گروه در خرده

نتايج
براي تجزيه وتحليل دادهها از آمار توصيفي و
استنباطي استفاده شده است .با توجه به طرح تحقيق و
نوع فرضيهها روش تحليل واريانس چند متغيري استفاده
شده است که با استفاده از نرمافزار  Spssدادهها مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت.

مقياسهاي سبك دلبستگي ايمن و ناايمن دوسوگرا در
سطح  P>3/31معنادار ميباشد .به عبارت ديگر ميتوان
گفت ،بين نمرات سيكهاي دلبستگي دو گروه در خرده
مقياسهاي سبك دلبستگي ايمن و ناايمن دوسوگرا
تفاوت معناداري وجود دارد .و بين  13تا  49درصد
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تفاوت ها با توجه به مجذور اتا قابل تبيين است .همچنين

عبارت ديگر ميتوان گفت بين نمرات شيوههاي

توان آزمون نشاندهنده کفايت حجم نمونه ميباشد .اما

فرزندپروري دو گروه در شيوههاي فرزندپروري سهل

تفاوت دو گروه در خرده مقياس دلبستگي ناايمن اجتابي

گيرانه و مقتدرانه تفاوت معناداري وجود دارد .و بين 10

در سطح  P=3/199معنا دار نميباشد.

تا  19درصد تفاوتها با توجه به مجذور اتا قابل تبيين است

همچنين تفاوت بين نمرات شيوههاي فرزندپروري دو

و توان آزمون نشان دهنده کفايت حجم نمونه ميباشد .اما

گروه در شيوههاي فرزندپروري سهل گيرانه و مقتدرانه به

تفاوت دو گروه در شيوه فرزندپروري مستبدانه در سطح

ترتيب در سطح  P>3/31و P>3/31معنادار ميباشد .به

 P=3/910معنا دار نميباشد.

جدول  :2شاخصهاي آماري سبكهاي دلبستگي و شيوههاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و مبتال به اختالل يادگيري
شاخصهاي آماري
عادي
متغيرها

تعداد

ميانگين

اختالل يادگيري
تعداد

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

ميانگين

دلبستگي ايمن

03

14/13

1/37

03

13/93

1/33

دلبستگي ناايمن اجتنابي

03

9/03

0/19

03

9/33

0/30

دلبستگي ناايمن دو سوگرا

03

0/40

0/09

03

9/00

1/30

شيوه سهل گيرانه

03

10/33

0/33

03

17/33

0/79

شيوه مقتدرانه

03

00/93

0/11

03

13/90

9/03

شيوه مستبدانه

03

19/13

0/30

03

13/93

0/13

جدول  :1شا خص هاي آماري المبداويلكز سبكهاي دلبستگي و شيوههاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و مبتال به اختالل
يادگيري

گروه

المبداويلکز

F

سطح معناداري

مجذوراتا

توان آزمون

3/09

14/09

3/331

3/31

1/33

جدول  :3نتايج تحليل واريانس چند متغيري ( )Manovaسبكهاي دلبستگي و شيوههاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و
مبتال به اختالل يادگيري
مجموع

درجه

ميانگين

شاخصهاي آماري
متغيرها

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح

اتا

توان آزمون

معناداري

دلبستگي ايمن

013/139

1

013/139

01/47

3/331

3/49

1/33

دلبستگي ناايمن اجتنابي

10/33

1

10/33

1/93

3/199

3/30

3/137

دلبستگي ناايمن دوسوگرا

134/31

1

134/31

11/009

3/331

3/13

3/71

شيوه سهل گيرانه

149/39

1

149/39

13/49

3/331

3/10

3/99

شيوه مقتدرانه

941/31

1

941/31

10/04

3/331

3/19

3/77

شيوه مستبدانه

0/13

1

0/13

3/110

3/910

3/33

3/33
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بحث
پژوهش با هدف بررسي و مقايسهي سبكهاي
دلبستگي و شيوههاي فرزندپروري مادران دانشآموزان

است به گونهاي که عملکرد رواني ،اجتماعي ،جسمي و
تحصيلي کودك را تحت تأثير خود قرار ميدهد.

عادي و مادران دانش آموزان با اختالل يادگيري صورت

اين در حالي است که کودکان داراي اختالل يادگيري

گرفت .فرضيه اول پژوهش بيان ميدارد بين سبك

به داليلي در مهارتهاي شناختي(کارکردهاي اجرايي)

دلبستگي مادران دانشآموزان عادي و مادران دانشآموزان

نقايص جدي داشته و در عملکرد تحصيلي نوعي

با اختالل يادگيري تفاوت وجود دارد .همان گونه که نتايج

ناهمخواني بين مهارتهاي ايشان ديده ميشود .براي

(جدول  1و  )0نشان ميدهد که سبك دلبستگي مادران

بسياري از والدين درك اين نکته مشکل خواهد بود که

کودکان با اختالل يادگيري نسبت به مادران کودکان عادي

کودك باهوش و توانمند در يك زمينهي تحصيلي مشکل

بيشتر سبك نا ايمن دوسوگرا ميباشد .اين يافتهها با مباني

جدي داشته باشد .احساسهاي دوگانه و متضاد مثل

نظري پژوهش قابل تبيين است.

عواطف والدي و نارضايتي از عملکرد کودك ميتواند بر

با توجه به يافتههاي تحقيقات مختلف به نظر ميرسد

سبك دلبستگي والدين تأثير داشته باشد.

که کودکان ،نوجوانان و جوانان با نيازهاي خاص به دليل

فرضيه دوم پژوهش بيان ميدارد که بين شيوههاي

محدوديتهاي خود بيش از ساير افراد ،مورد انواع

فرزندپروري مادران کودکان عادي و مادران کودکان با

بدرفتاريها قرار ميگيرند .از زمان تشخيص ابتالي کودك

اختالل يادگيري تفاوت وجود دارد .همان گونه که نتايج

به ناتوانيهاي خاص يادگيري والدين متحمل انواعي از

(جدول 1و  )0نشان ميدهد بين دو گروه در دو شيوه

فشارهاي رواني ميشوند که سبب بر هم خوردن آرامش

فرزندپروري مقتدرانه و سهل گيرانه تفاوت معناداري

و سازش يافتگي زندگي آنها ميشود ( .)43از طرفي

مشهود ميباشد .اين يافتهها با مباني نظري پژوهش قابل

مسائلي نظير مزاج کودك ،وابستگي معيوب و نارسا،

تبيين ميباشد.

سبكهاي دلبستگي والدين و فقدان مهارتهاي تربيتي

پژوهشها به طور کلي نشان ميدهد که سبك

والدين در ارتباط والد-کودك تأثير بهسزايي دارد .به

فرزندپروري با متغيرهايي همچون پيشرفت تحصيلي

وجود آمدن دلبستگي طبيعي بين مادر-کودك موجب

( ،)43-09عملکرد رواني-اجتماعي ( )41و يادگيري خود

بهداشت همه جانبهي کودك از جمله بهداشت رواني او

نظم داده شده( )49در ارتباط است .عالوه بر اين بون()40

خواهد شد .از طرف ديگر فقدان دلبستگي مناسب بين

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است که پاسخدهي

مادر-کودك ميتواند پيامدهاي منفي رشدي براي کودك

و تقاضاهاي باالتر که از ويژگيهاي فرزندپروري مقتدرانه

و جامعه داشته باشد .به گونهاي که حتي ميتواند منجر به

است با پيشرفت تحصيلي فرزندان به طور معنادار در

مشکالت روانپزشکي بعدي گردد (.)41

رابطه است .در مقابل پاسخدهي باال و تقاضاهاي پايين که

امروز در مشاوره و درمان خانواده يکي از مهمترين
ويژگيهاي روانشناختي که مورد توجه قرار ميگيرد،

از ويژگيهاي فرزندپروري مسامحه کارانه است با
پيشرفت تحصيلي پايين فرزندان همبستگي دارد.

سبك دلبستگي والدين (همسران) ميباشد که در ثبات و

نتايج اين پژوهش نيز نشان داد که والدين کودکان

دوام خانواده نقش مهم و زيربنايي دارد .از طرفي تعامل

داراي اختالل يادگيري با فرزندان خود با شيوهي سهل

والد-کودك نيز در رشد و تحول فرزندان مهم تلقي شده

گيرانه برخورد ميکنند .آنچه که تاکنون در پژوهشها
نشان داده شده است ،رابطه بين انتظارات والدين و
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پژوهش ولي پيشنهاد ميشود که اين پگژوهش روي سگاير

 هرچه انتظارات والدين از.عملکرد کودکان بوده است

ويژگيهاي روانشناختي مادران دانگشآمگوزان بگا اخگتالل

کودکان کمتر باشد عملکرد کودکان نيز ضعيف تر خواهد

 عگالوه بگر ايگن مطلگوب اسگت.يادگيري صگورت گيگرد

بود و هر چه انتظارات بيشتر باشد عملکرد کودك نيز

پژوهشي نيز در زمينهي سبكهاي دلبستگي و ويژگيهاي

 اما بايد توجه داشت که گاهي.بهبود خواهد يافت

فرزند پروري مادران کودکگان مبگتال بگه سگاير اخگتالالت

 به.انتظارات بيش از حد والدين نيز ميتواند آسيبزا باشد

 جنسيت و عوامل روانشناختي،روانپزشکي با توجه به سن

هر ترتيب والدين سهلگير آنگونه که انتظار ميرود بر

.صورت گيرد

رشد و پيشرفت کودکان خود نظارت ندارند و براي ايشان
 لذا.جنبههاي مهم رشد خيلي مورد توجه قرار نميگيرد

تشكر و قدرداني

در تبيين اين نتيجه با توجه به نتايج پژوهشها ميتوان

از کليهي پرسنل زحمتکش مرکز اخگتالالت يگادگيري

گفت که بيتفاوتي والدين نسبت به عملکرد کودکان

بشارت شهرستان طبس کگه کمگال همکگاري را در جمگع

موجب خواهد شد که کودکان کمتر به ناتوانيهاي خود

-آوري دادهها با تيم تحقيق داشتند تشکر و قگدرداني مگي

در انواع مختلف عملکرد تحصيلي توجه نمايند و در حد

.نماييم

.مطلوب موفق به شناخت نقاط قوت و ضعف خود نشوند
 از،اگرچه پژوهش محدوديتهگايي نيگز داشگته اسگت
جمله محدوديت درنوع ابزار اندازهگيري و انتخاب نمونگه
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Abstract
Background: This study has been conducted with the purpose of
investigation and comparison between the attachment styles and
mothers of child rearing in ordinal elementary students and the
elementary students with learning disorder in the city of Tabas.
Methods: The current study has been carried out in causalcomparative (reason-comparative) way. Mothers of 30 ordinal
students and 30 mothers of students with learning disorder were
selected with the consideration of research purpose and multi-level
sample methodology. Data was collected using questionnaire of
attachment styles of Hazen and Shiver, and the questionnaire of
child rearing styles of Bamerind have been implemented. The
obtained data have been analysed in statistical Multivariate
Analysis of Variance.
Results: the results of the study indicated that in two secure and
unsecure styles of ambivalent attachments between two groups of
ordinal students and the students of learning disorder, there is a
significant difference. There is a significant difference in two styles
of easy-going and confident child rearing between two groups of
ordinal and learning-disorder students as well.
Conclusion: the results of the study shows that the secure
attachment style of ordinal mothers and the unsecure attachment
style of ambivalent mothers of learning disorder were high.
Besides, the mothers of ordinal group in confident child-rearing
style and the mothers of learning disorder group in easy-going child
rearing style have obtained high scores. In summary it can be
claimed that in training and counseling of families and these
children, the psychological factors of mothers should be
considered.
Keywords: attachment styles, child rearing styles, learning
disorder.
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