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مقدمه
يآمارویصیتشخيش چهارم کتابچهیرایدر و

DSM-IV)Diagnostic andیاختالالت روان

Statistical Menual of Mental Disorders(
مشخصه اختالل .ارائه شديریادگیاصطالحات اختالل 

در یلیتحصشرفت ینوجوان عدم پا یدر کودك يریادگی
سه با یات در مقایاضیا ریيان نوشتاریب،خواندنينهیزم

-یسبب ميریادگیاختالالت .استیهوش کلییتوانا
شرفت کودك کمتر از حد مورد انتظار بر یپکه شوند 

اختالالت .باشدیآموزشيهان بالقوه و فرصتاساس توا
مدرسه را شامل نیصد کودکان سندر5یدر حاليریادگی
و در لیت در تحصیشود که اغلب سبب عدم موفقیم

ن،ییعزت نفس پا،يموارد منجر به دلسردیبرخ
گرددیف با همساالن میو روابط ضعمزمن یسرخوردگ

)1(.
ف یتوصيبراساموئل کرك1963ن بار در سال یاول

ياز بدکاریکودك که ناشيرفتاريهاتمام نشانه
یاصطالح ناتوان،استيپردازش مرکزيهاسمیمکان

چ کس به طور یتاکنون ه. )2(شنهاد کردیرا پيریادگی
ن یدر ا.نبرده استیپيریادگیيهایکامل به علت ناتوان

ص یشه تشخیهم. مطرح شده استيادیزيهاهیرابطه نظر
یگروهوLDعنوانهآموزان باز دانشیق گروهیدق
تقریباً.ستیآسان نيریادگییفاقد ناتوانبه عنوانگر ید

يریادگییمان ناتوانیزندگيهااز جنبهیهمه ما در برخ
ارند ف مدرسه مشکل دیتکالیآموزان در برخدانش.میدار

يادیکودکان ز.)3(کنند یگر موفق عمل میدیو در برخ
ویرغم فقدان هرگونه مشکالت جسمانیهستند که عل

یگاه.برندیرنج ميریادگید یشديهایز دشوارایعاطف
يکژکاريداراش فعال،یبه عنوان بین کودکانیاوقات چن

تال ا مبینارسا خوان ،يب مغزیحداقل آس،يمغز- يریادگی
. خورندیبر چسب میت ادراکیبه معلول
یکا ناتوانیکودکان معلول در آمریته مشاوره ملیکم

LDکودکان :دکنیف میصورت تعراینرا بهيریادگی

کاربرد مانند درك ویاساسیند روانیا چند فرآیک یدر 

اختاللها .دهندیاختالل نشان ميگفتارويزبان نوشتار
کردن یهجنوشتن،خواندن،گفتار،تفکر،در گوش دادن،

که از شود یمیطیو شامل شراکند یدا مینمود پیاضیرو
،یخواننارسا،يب مغزیآس،یآن به عنوان مشکالت ادراک

ن موارد مشکالت یا.شودیاد میره یغويرشديایآفاز
، يداریشن،يداریدیاز ناتوانیناشرا که اساساًيریادگی

اییجانیهیآشفتگ،یذهنیعقب ماندگ،یحرکت
.)4(شودیشامل نم،استیطیمحيت هایمحروم

ن وین والدیوند بیپ،در کودکانيریادگیياختاللها
که کودك ینیرا والدیز،دینمایر مییغکودك را دستخوش ت

-یمیدچار مشکالت فراوان،دارنديریادگیاختالل يدارا
فرزند - مانه والدیو صمین موضوع رابطه مراقبتیاوشوند

نشان )6(تاریو. )5(کندیميادیرا دستخوش مشکالت ز
ند توایدر مدرسه ميریادگیمشکالت ازياریداد که بس

رفتار یچگونگ(مشکالت قبل از مدرسه يدهکننینیبشیپ
یاز طرف.باشد...)وآنهایدهپاسخیچگونگن،یوالد

-ینشان م) 7(جنیمويدکون،یبرو،يقات ادیج تحقینتا
تواند ین در ارتباط با کودك میوالديدهد که رفتارها

.ل کودك داشته باشدیبرتحصيثرؤنقش م
-متعلق به خانوادهيریادگیاختالل يکودکان داراغالباً

یعاطفيوندهایدر دوران رشد خود پهستند که ییها
ن کودکان یگر ایبه عبارت دند؛انداشتهن خودیالزم با والد

خاطراتمادرشانوپدربایروان–یاز نظر ارتباطات عاطف
موارد از ازياریدر بسآنها.ندارنديندیتجارب خوشاو

ه یتنباناًیحاد ویتهدر،یتحق،ن مورد سرزنشیوالديسو
-مؤلفهتأثیراتمحققان همواره به .)8(اندواقع شدهیبدن

افراد توجه یگون زندگگونايهاجنبهبریروانيها
-مؤلفهن یاتأثیروان به تیان مین میاند که از اکردهياریبس

اشاره کرد....ویعاطف،یاجتماع،یلیها بر عملکرد تحص
مشکالت يدارايریادگیاختالالت يکودکان دارا. )9(

خانواده فشار يعضاابوده و بریگوناگونیروانشناخت
نه یتواند زمیمین فشار روانیکه اآورندیوارد میروان
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را فراهم يفرزند پروريوهایشویسبک دلبستگرییتغ
.)12-10(آورد

،یه دلبستگیر نمودند که نظراظها)13(انتاین و پیمارو
است یدرك و حل مشکالت کودکانيبرايدیمفيهینظر

يهیبدون شک نظر. هستنديریادگیاختالل يکه دارا
ين دستاوردهایترن و مهمیتراز برجستهیکییدلبستگ

ن یرا که بیوند عاطفیپ. )14(معاصر استیروانشناس
هب.)17-15(نامندیمیدلبستگد،یآید مینوزاد و مادر پد

يتوان به صورت الگوهایرا میدلبستگگریدیعبارت
ک با یدر رابطه نزدیشخصيرفتارهااحساس وتفکر،

ف کردیتعریمیگر افراد صمیو دیک عاطفیشرمراقب،
انسانها به وجود یعاطفویجانیرشد هيبرایبالب. )18(

ل بود و معتقد است که تجارب یحساس متمايادوره
ویاتیممکن است اثر حیمراحل زندگیدر برخیعاطف
وندیجاد پیاگر چه در ا. )17(گذارديمدت بر جایطوالن

مربوط به يهایژگیکودك وان مراقب ویمیدلبستگ
يهایژگیعوامل و ویاما برخ،داردیهممراقب نقش م

کودك -مراقبین دلبستگییز در تعیمربوط به کودك ن
- در سبکفراد ايفرديهاتفاوت. )19(ت استیز اهمیحا

و اجتناب به اضطراببر اساس دو بعدیدلبستگيها
.)20(دیآیوجود م

کند یر مییتغیکودکان در دوران کودکیسبک دلبستگ
مراقبت او در دوران يوهیشکودك ويهاییرا توانایز

عوامل ثر از رشد کودك وأر متیین تغیاکند ویر میرشد تغ
ن یوالدکه یزمان.)21(مربوط به جهان اطراف اوست

که ییهال تنشیبه دلشوند،یکودك میمتوجه نارساخوان
فرزندشان یت دلبستگیفیشود، در کیوارد مبر آنها

عدم ،مانهیفقدان روابط صم.دیآیبه وجود میراتییتغ
رقابل انعطاف از یغيرفتارهارش ویعدم پذ،تأیید

م یج مشاهدات مستقینتا.استینین والدیچنيهایژگیو
با ییهان خانوادهین کودکان در چنیت که ااز آن اسیحاک
به کاريشتریبیکنش متقابل منفگرانیز دینشان و نیوالد

وجود دارد که نشان يمتعددقات یتحق. )22(برندیم

یاجتماعیجانین مشکالت هییدر تبیدلبستگکه دهد یم
. )25-23(نقش دارديریادگیافراد مبتال به اختالالت 

اختالل يبزرگساالن دارا، )27، 26(ن مدرسهیکودکان سن
يریادگیکه در معرض اختالل یو کودکان) 23(يریادگی

من کمتر ویایبه طور مشکوك دلبستگ) 25(هستند
دارنديسه با کودکان عادیدر مقايشتریمن بیناایدلبستگ

)14 ،28(.
پدر و مادر اثراترفتارست که خانوده وینيدیترد

يهایناتوانالت کودك ویتحصبریم و مهمیمستق
پدر و مادر الگوها و .زبان آنان دارديو مهارتهايریادگی

طور که توسط را درست همانجامعه خوديارزشها
ل شده در کودك خود یتحمبه آنهامعلمان و،نیوالد

ک از یهروک از افرادیهر تأثیر.)29(کنندیمنعکس م
اد یدوام زخانواده از شدت وياعضایمنفا یروابط مثبت 

توان یرا ميفرزند پروريهاوهیش.)30(برخودار است
فرزند را –از رفتارها دانست که تعامالت والد يامجموعه

کندیف میتوصهاتیاز موقعياگستردهيدر طول دامنه
)31(.

را با يهابرجستهیکه مطالعات طول) 32(ند یبامر
،ن با فرزندان خود انجام دادیوالديتعاملهايمشاهده

متنوع گوناگونيرا شامل رفتارهايفرزند پروريهاوهیش
-وهیافت که شیند دریبامر. )33(داندیمیعیطبو بهنجار و

گر یکدیبعد با ن در دویوالديمختلف فرزندپروريها
یرندگیبعد دوم پذبعد اول توقع وکنترل و.تفاوت دارند

ب گوناگون دو بعد یترک. باشدیمیکنندگو اجابت
يوهیچهارشیاجابت کنندگ/یرندگیپذوکنترل /توقع

ند بر یآورد که پژوهش بامریمبه وجودرا يفرزند پرور
، )کیدموکرات(مقتدرانه:وه آن متمرکز استیسه ش

-کنارهيوهیشیعنیوه ین شیچهارم. رانهیگسهلومستبدانه

مورد مطالعه قرار يگریقان دمحقرا )کارمسامحه(ریگ
ک،یروابط نزدرش ویپذسبک مقتدرانه با.)34(اندداده

استقالل دادن مناسب کنترل سازگارانه ويهاروش
روابط ورشیسبک مستبدانه از نظر پذ.شودیمشخص م
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از نظر استقالل باال وياز نظر کنترل اجبارن وییک پاینزد
رانه یگسهليسبک فرزند پرورن با یوالد.ن استییدادن پا

ستند و کنترل یمتوقع ن،را را نشان دادهیپذروش مهرورز و
ن به یوالدنیا. کنندیبر رفتار فرزندان خود اعمال میکم

که باشند یسندر هرتا دهند یفرزندان خود اجازه م
اگر هنوز قادر به انجام یحتکنند،يریگمیخودشان تصم

ن یترافت که مطلوبیند دریبامر.)35(ن کار نباشندیا
رزندان در مختلف در فيهایکه سبب سازگاریج تحولینتا

يوه فرزند پروریشباشود،یرشد همه جانبه آنان م
،یمطالعات بروف.)36(ن در ارتباط استیمقتدرانه والد

يهاافتهیاز فورمن و کاچانسکاولف وبرتز،يدهارت،
بر رفتار يفرزند پروريهاوهیشتأثیرند در خصوص یبامر

.)36به نقل از برنز؛(ت کردیفرزندان حما
در یمانند ناتوانيگریو عوامل ديریادگییناتوان

يحفظ کردن مطالب و ناکارآمد،یف نوشتنیانجام تکال
یاجتنابيارهابه رفتیمنفیعاطفيهاادراك همراه با حالت
یکلپژوهشها به طور. )37(شودیدر کودکان منجر م

همچون ییرهایا متغبيدهد که سبک فرزندپرورینشان م
یاجتماع-یعملکرد روان،)40-38(یلیشرفت تحصیپ
.در ارتباط است) 42(خود نظم داده شدهيریادگیو ) 41(

يتقاضاهاوینست که پاسخدهیانگر ایب)43(مطالعه بون
مقتدرانه است با يفرزندپروريهایژگیباالتر که از و

.دار در رابطه استمعنافرزندان  به طور یلیشرفت تحصیپ
-یژگین که از وییپايتقاضاهاوباالیدر مقابل پاسخده

یلیشرفت تحصیکارانه است با پمسامحهيفرزندپروريها
در پژوهش ) 29(یبهمن.داردین فرزندان همبستگییپا

يفرزندپروريوهین در شیخود نشان داد که نمرات والد
س متفاوت ینارسانووين دو گروه کودکان عادیمقتدرانه ب

ن یدر ايشتریبيهنمريآموزان عادن دانشیو والداست 
شتر مـادران یبیبه طور کل.انددست آوردههوه بیش

ه با مادران سیدر مقـايریادگیيهایکودکـان دچار ناتـوان
رانه و یگسهليفرزندپروريهاوهیاز شيکودکان عاد

.)44(کنندیمستبدانه استفاده م

شود مطالعات انجام گرفته استنباط میوهاپژوهشاز
-بتال به اختالل یادگیري در زمینهآموزان مکه مادران دانش

هاي فرزندپروري با مادران هاي دلبستگی و شیوهي سبک
با هدف این پژوهش نیز.آموزان عادي تفاوت دارنددانش

هاي هاي دلبستگی و شیوهسبکي بررسی و مقایسه
به اختالل یادگیري آموزان مبتال فرزندپروري مادران دانش

بدین منظور . آموزان عادي انجام گرفتو مادران دانش
:هایی به شرح زیر مطرح شدفرضیه
آموزان مبتال هاي دلبستگی مادران دانشبین سبک)1

وت آموزان عادي تفاري و مادران دانشبه اختالل یادگی
.داردمعناداري وجود

آموزان هاي فرزندپروري مادران دانشبین شیوه)2
آموزان عادي به اختالل یادگیري و مادران دانشمبتال 

. داري وجود داردتفاوت معنا

روش
از نوع توصیفی از نظر روش شناسی، پژوهش فوق

اي مقایسه- هاي توصیفی روش علیاست و از بین طرح
.قرار گرفته استمورد استفاده 

ي پژوهش هجامع:يریجامعه، نمونه و روش نمونه گ
مبتال به آموزان پسر عادي و ي مادران دانشرا کلیه

که در سال طبسمقطع دبستان  شهر اختبالل یادگیري
-مشغول به تحصیل بودند تشکیل می1389-90تحصیلی 

فر ن30طبساز بین مادران  دانش آموزان عادي شهر . دهد
نیزاختالل یادگیريآموزان مبتال به واز بین مادران دانش

انتخاب اي چند مرحلهبه روش نمونه گیري نفر به 30
-مادران دانشيبراهاي ورود به پژوهش مالك.شدند

داشتن حداقل )1: عبارت بود ازيریادگیآموزان با اختالل 
اختالل داشتن فرزند با)2پلم یدر حد دیالت رسمیتحص

ات یاضیخواندن، نوشتن و ريهانهیاز زمیکیدر يریادگی
همراه نداشته یچگونه اختالل روانیه) ن فرزند الفیکه ا

) نداشته باشد جیخاصیو جسمینقص حس) باشد، ب
ده باشد یروانپزشک و روانشناس رستأییدبه ياختالل و

ا چند درس در سطح یک یدر يویلیعملکرد تحص) د
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ن یبيدیشديناهمترازیبه عبارت(ن بوده باشدییپا
آموز وجود داشته دانشيهاییو توانایلیعملکرد تحص

ر استفاده یزياطالعات از ابزارهايجمع آوريبرا).باشد
:شد

:هاي دلبستگی هازن و شیورمه سبکناپرسش- 1
نامه سه سبک دلبستگی ایمن ،ناایمن و این پرسش

15این آزمون از.دوسوگرا رامورد سنجش قرار می دهد
سؤال 5که هر سبک دلبستگی با . تشکیل شده استسؤال

این آزمون به صورت شیوه پاسخدهی به. شودسنجیده می
؛ گاهی 1؛ به طور اتفاقی، 0هرگز، (اي درجه5لیکرت 
هازن و شیور .باشدمی) 4،تقریباً؛ 3؛ بیشتر اوقات،2اوقات،

و پایایی با 81/0نامه راپایایی باز آزمایی کل این پرسش
پژوهشی در .به دست آوردند78/0آلفاي کرونباخ را 

گزارش نموده 75/0آلفاي کرونباخ این آزمون را رحیمیان 
در پژوهش وي آلفاي کرونباخ براي سبک دلبستگی . است

، سبگ 81/0، سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی 77/0ایمن 
.است، گزارش شده 83/0دلبستگی ناایمن دو سوگرا 

: نامه فرزند پروري بامریندپرسش- 2
توسط دایانا بامریند 1972نامه در سال این پرسش

باشد که میسؤال30نامه شامل این پرسش. طراحی شد
سنجد و بدین ي فرزندپروري را مییک شیوهسؤالهر ده 

یرانه و ترتیب سه شیوه فرزندپروري مقتدرانه، سهل گ
ضریب پایایی این ) 43(نبو. شودگیري میمستبدانه اندازه

نامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه پرسش
و 86/0، شیوه مستبدانه0/81مادران براي شیوه سهل گیرانه

.گزارش نموده است88/0شیوه مقتدرانه 

نتایج
صیفی و ها از آمار توبراي تجزیه وتحلیل داده

به طرح تحقیق وا توجه ب. استنباطی استفاده شده است
ها روش تحلیل واریانس چند متغیري استفادهنوع فرضیه
ها مورد دادهSpssافزار که با استفاده از نرمشده است

.تحلیل قرار گرفتتجزیه و

هاي دلبستگی و هاي آماري سبکشاخص1جدول 
هاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و مبتال به شیوه

.دهدیماختالل یادگیري را نشان
هاي بین سبککه دارد یان میب2جدول يهاافتهی

مادران کودکان عادي وهاي فرزندپروريشیوهدلبستگی و 
در کل درسطحمبتال به اختالل یادگیريمادران کودکان

01/0<Pهمچنین با توجه به .تفاوت معنادار وجود دارد
درصد تفاوت دو گروه 62که توان گفتمجذور اتا می

هاي فرزندپروريو شیوههاي دلبستگی مربوط به سبک
نیز نشان دهنده کفایت حجم ) 00/1(توان آزمون است و

..نمونه است
هاي دارد که بین سبکي پژوهش بیان میاولین فرضیه

آموزان آموزان عادي و مادران دانشدلبستگی مادران دانش
. داردمبتال به اختالل یادگیري تفاوت معناداري وجود 

-دارد بین شیوهي پژوهش بیان مین دومین فرضیهیهمچن

آموزان عادي و مادران هاي فرزندپروري مادران دانش
آموزان مبتال به اختالل یادگیري تفاوت معناداري دانش

ه و ین دو فرضیآزمون ايپژوهشگران برا. وجود دارد
وه یو شیدلبستگيهاسبکيهاق تفاوت نمرهیدقیبررس

و مادران يمادران دانش آموزان عاديزند پرورفريها
انس یل واریاز تحليریادگیموزان مبتال به اختالل آدانش 

ج در یاستفاده کردند که نتا) Monova(يریچند متغ
گزارش شده است 3جدول شماره 
نتایج تحلیل واریانس که 3جدول يافته هایبر اساس 
هاي سبکينمره هايبر رو) Manova(چند متغیري 

هاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و دلبستگی و شیوه
،دهدیرا نشان ممادران کودکان مبتال به اختالل یادگیري

دلبستگی دو گروه در خرده هايتفاوت بین نمرات سبک
گرا در ایمن و ناایمن دوسوهاي سبک دلبستگیمقیاس
توان به عبارت دیگر می. باشدمعنادار میP>01/0سطح 

ي دلبستگی دو گروه در خرده هاگفت، بین نمرات سیک
گرا دوسوناایمنهاي سبک دلبستگی ایمن ومقیاس

درصد 47تا 16بین و. تفاوت معناداري وجود دارد
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همچنین .ها با توجه به مجذور اتا قابل تبیین استتفاوت
اما . باشددهنده کفایت حجم نمونه مین نشانتوان آزمو

ایمن اجتابی خرده مقیاس دلبستگی ناروه در تفاوت دو گ
.باشدمعنا دار نمیP=178/0در سطح

هاي فرزندپروري دو تفاوت بین نمرات شیوهنیهمچن
پروري سهل گیرانه و مقتدرانه به هاي فرزندگروه در شیوه

به . باشدمعنادار میP>01/0وP>02/0ترتیب در سطح 

هاي شیوهتوان گفت بین نمرات عبارت دیگر می
هل هاي فرزندپروري سوه در شیوهفرزندپروري دو گر

15بین و. داري وجود داردگیرانه و مقتدرانه تفاوت معنا
درصد تفاوتها با توجه به مجذور اتا قابل تبیین است 28تا 

اما . باشدن نشان دهنده کفایت حجم نمونه میو توان آزمو
ه در سطح تفاوت دو گروه در شیوه فرزندپروري مستبدان

725/0=Pباشدنمیمعنا دار .

هاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و مبتال به اختالل یادگیريهاي دلبستگی و شیوههاي آماري سبکشاخص:1جدول 
شاخصهاي آماري 

تعدادمتغیرها
عادي  

تعداد
اختالل یادگیري

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین
3020/1469/23080/1060/2دلبستگی ایمن

3036/727/33006/805/3دلبستگی ناایمن اجتنابی
3043/537/33033/863/2دلبستگی ناایمن دو سوگرا

3000/1506/53006/1998/3سهل گیرانهشیوه 
3086/3311/33083/2630/7شیوه مقتدرانه
3016/1705/53070/1616/5شیوه مستبدانه

هاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و مبتال به اختالل هاي دلبستگی و شیوهشا خص هاي آماري المبداویلکز سبک: 2جدول 
یادگیري

توان آزمونمجذوراتاسطح معناداريFالمبداویلکز

37/057/14001/062/000/1گروه

هاي فرزندپروري مادران کودکان عادي و هاي دلبستگی و شیوهسبک) Manova(نتایج تحلیل واریانس چند متغیري : 3جدول 
مبتال به اختالل یادگیري

شاخصهاي آماري
متغیرها 

مجموع 
مجذورات

درجه     
آزادي

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداري

توان آزموناتا

267/5161267/51649/51001/047/000/1دلبستگی ایمن
06/13106/1386/1178/003/0269/0ناایمن اجتنابیدلبستگی 

01/104101/104357/11001/016/091/0دلبستگی ناایمن دوسوگرا
67/248167/24847/10002/015/088/0شیوه سهل گیرانه

01/742101/74254/23001/028/099/0شیوه مقتدرانه
26/3126/3125/0725/000/006/0شیوه مستبدانه
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بحث
هاي ي سبکپژوهش با هدف بررسی و مقایسه

آموزان هاي فرزندپروري مادران دانشدلبستگی و شیوه
ت اختالل یادگیري صورباعادي و مادران دانش آموزان 

ارد بین سبک دفرضیه اول پژوهش بیان می. گرفت
آموزان آموزان عادي و مادران دانشدلبستگی مادران دانش

نه که نتایجهمان گو. اختالل یادگیري تفاوت وجود داردبا
سبک دلبستگی مادران کهدهدنشان می) 3و 1جدول (

دي اختالل یادگیري نسبت به مادران کودکان عاباکودکان 
ها با مبانی این یافته. باشدبیشتر سبک نا ایمن دوسوگرا می

.نظري پژوهش قابل تبیین است
رسدهاي تحقیقات مختلف به نظر میتهبا توجه به یاف

با نیازهاي خاص به دلیلکودکان، نوجوانان و جوانانکه
هاي خود بیش از سایر افراد، مورد انواعمحدودیت
ابتالي کودك از زمان تشخیص.گیرندها قرار میبدرفتاري

متحمل انواعی از والدینیادگیري هاي خاص ناتوانیبه 
امش که سبب بر هم خوردن آرشوندمیفشارهاي روانی 

از طرفی).40(شودو سازش یافتگی زندگی آنها می
ودك، وابستگی معیوب و نارسا، مزاج کمسائلی نظیر 

هاي تربیتی اي دلبستگی والدین و فقدان مهارتهسبک
به .سزایی داردهبتأثیرکودك -والدین در ارتباط والد

دك موجب کو-وجود آمدن دلبستگی طبیعی بین مادر
ي کودك از جمله بهداشت روانی او بهداشت همه جانبه

دلبستگی مناسب بین از طرف دیگر فقدان. خواهد شد
هاي منفی رشدي براي کودك تواند پیامدکودك می- مادر

تواند منجر به اي که حتی میبه گونه.و جامعه داشته باشد
).41(شکی بعدي گرددزمشکالت روانپ

ن یاز مهمتریکیان خانواده امروز در مشاوره و درم
، ردیگیکه مورد توجه قرار میروانشناختيهایژگیو

باشد که در ثبات و یم) همسران(نیوالدیدلبستگسبک 
تعامل یاز طرف. داردییربنایدوام خانواده نقش مهم و ز

شده یز در رشد و تحول فرزندان مهم تلقیکودك ن-والد

و ی، جسمی، اجتماعیکه عملکرد روانيااست به گونه
.دهدیخود قرار متأثیرکودك را تحت یلیتحص
يریادگیاختالل يودکان دارااست که کین در حالیا

) ییاجرايکارکردها(یشناختيهادر مهارتیلیبه دال
ینوعیلیتحصداشته و در عملکرد يص جدینقا

يبرا. شودیده میشان دیايهان مهارتیبیناهمخوان
ن نکته مشکل خواهد بود که ین درك ایاز والدياریبس

مشکل یلیتحصينهیک زمیکودك باهوش و توانمند در 
دوگانه و متضاد مثل يهااحساس. داشته باشديجد

تواند بر یاز عملکرد کودك میتیو نارضايدعواطف وال
.داشته باشدتأثیرن یوالدیسبک دلبستگ

هاي ارد که بین شیوهدفرضیه دوم پژوهش بیان می
بافرزندپروري مادران کودکان عادي و مادران کودکان 

ونه که نتایجهمان گ.اختالل یادگیري تفاوت وجود دارد
دهد بین دو گروه در دو شیوه نشان می) 3و 1جدول(

داري معناقتدرانه و سهل گیرانه تفاوت فرزندپروري م
پژوهش قابل ها با مبانی نظري این یافته. باشدمشهود می

.باشدتبیین می
دهد که سبک ینشان میپژوهشها به طور کل

یلیشرفت تحصیهمچون پییرهایبا متغيفرزندپرور
خود يریادگیو ) 41(یاجتماع- ی، عملکرد روان)40- 38(

) 43(ن بونیعالوه بر ا. در ارتباط است) 47(نظم داده شده
یکه پاسخدهده استیجه رسین نتیدر پژوهش خود به ا

مقتدرانه يفرزندپروريهایژگیباالتر که از ويتقاضاهاو
دار در معنابه طور فرزندانیلیرفت تحصشیاست با پ

ن که ییپايباال و تقاضاهایدر مقابل پاسخده. رابطه است
مسامحه کارانه است با يفرزندپروريهایژگیاز و

.داردین فرزندان همبستگییپایلیشرفت تحصیپ
ن کودکان یز نشان داد که والدین پژوهش نیج اینتا

سهل يوهیبا فرزندان خود با شيریادگیاختالل يدارا
ها آنچه که تاکنون در پژوهش. کنندیرانه برخورد میگ

ن و ین انتظارات والدیرابطه ب،نشان داده شده است
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ن از یهرچه انتظارات والد. عملکرد کودکان بوده است
ف تر خواهد یز ضعیکودکان کمتر باشد عملکرد کودکان ن

ز یعملکرد کودك نشتر باشد یبود و هر چه انتظارات ب
ید توجه داشت که گاهیاما با. افتیبهبود خواهد 

به . زا باشدبیآستواند یز مین نیش از حد والدینتظارات با
رود بر یر آنگونه که انتظار میگن سهلیدب والیهر ترت

شان یايشرفت کودکان خود نظارت ندارند و برایرشد و پ
لذا . ردیگیمورد توجه قرار نمیلیمهم رشد خيهاجنبه
توان یمها ج پژوهشیجه با توجه به نتاین نتین اییدر تب

ن نسبت به عملکرد کودکان یوالدیتفاوتیگفت که ب
خود يهایهد شد که کودکان کمتر به ناتوانموجب خوا

ند و در حد یتوجه نمایلیدر انواع مختلف عملکرد تحص
.ضعف خود نشوندمطلوب موفق به شناخت نقاط قوت و

از ،داشـته اسـت  زیـ نییهـا اگرچه پژوهش محدودیت
گیري و انتخاب نمونـه  جمله محدودیت درنوع ابزار اندازه

ر یسـا شود که این پـژوهش روي  لی پیشنهاد میپژوهش و
آمـوزان بـا اخـتالل    مادران دانـش یروانشناختيهایژگیو
مطلـوب اسـت   عـالوه  بـر ایـن   . ردیـ صـورت گ يریادگی

يهایژگیو ویدلبستگيهاسبکي پژوهشی  نیز در زمینه
ر اخـتالالت  یمادران کودکـان مبـتال بـه سـا    يفرزند پرور
یت و عوامل روانشناختیبا توجه به سن، جنسروانپزشکی
.ردیصورت گ

تشکر و قدردانی
يریادگیـ مرکز اخـتالالت  زحمتکش پرسنل يهیاز کل

را در جمـع  يبشارت شهرستان طبس کـه کمـال همکـار   
-یمـ یق داشتند تشکر و قـدردان یم تحقیها با تدادهيآور
.میینما
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«Original Article»
Comparison of attachment styles and child rearing in parenting mothers

of normal students and students with learning disabilities

Salar Faramarzi1, Abbasali Taghipour Javan 2, Mostafa Dehghani3*, Mohammad Reza Moradi2

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 causal-
comparative (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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