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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disabilities, as one of the most 

controversial categories of education, 

refers to a defect in one or more basic 

psychological processes related to the 

comprehension or use of language that 

manifests as an inability to listen, think, 

speak, read, write, spell or do 

mathematical calculations (Grigorenko, 

Compton, Fuchs, Wagner, Willcutt & 

Fletcher, 2019). Learning disabilities, 

which are seen in 8% to 10% of students 

for  various  reasons,  can  have  wider  
 

consequences of educational deficiencies and 

affect various aspects of individual and family 

life, including academic failure and reduced 

mental health, and have a direct impact on mental 

health of individual and family and is 

reciprocally affected by it (Halahan, Lloyd,  

Kauffman, Weiss, & Martinez, 2011). Despite 

many efforts in the field of learning disabilities, 

most common studies and interventions in the 

field of learning disabilities focus only on the 

cognitive dimensions of learning disabilities and 

for the pathology and treatment of these 

disabilities, relying on diagnostic symptoms, 

have taken steps to reduce the symptoms (Waber, 

Boiselle, Forbes, Girard, & Sideridis, 2019).
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A B S T R A C T 
 
Objective: The aim of this study was to identify the family dynamics of children with learning disabilities.  
 

Methods: The research method was qualitative descriptive phenomenology. The statistical population 

was the parents of children with learning disabilities. Purposeful sampling method used to select the 

sample. Data collected using in-depth semi-structured interviews. Considering the theoretical saturation 

criterion for determining the sample size, the interviews continued and the number of participants reached 

twenty. Data analyzed by Colaizzi descriptive phenomenology. 
 

Results:  The results showed that the lived experience of parents of children with learning disabilities 

consisted of three main themes and 9 sub-themes including child issues (comorbid disorders, 

developmental history and behavioral challenges of the child), school issues and family issues 

(developmental -educational functions, economic and environmental challenges, impact on the 

family, social challenges, parental challenges and limited parental literacy). 
 

Conclusion: The findings of this study expand the past literature on family dynamics and the factors 

extracted in the field of family dynamics can have many practical implications for therapists of learning 

disabilities. 
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But other factors affecting learning disabilities such as 

emotional, developmental, family, social, etc., as well 

as the consequences of these disabilities on these 

indicators have been neglected. One of these factors is 

family dynamics. 

Family dynamics has an important effect on people's 

attitudes toward themselves, family and society, and 

by its nature, it affects relationships, behavior and 

health in the individual, social, family, educational, 

etc. areas (Becvar & Becvar, 2013; Cui & Hong, 2021; 

Delalibera et al., 2015; Prickett, 2018; Sexton, 2019). 

Therefore, examining these dynamics with a holistic 

and integrated approach can be effective in assessing 

and treating so as to better identify issues related to the 

child in the family and its nature to help improve the 

educational situation and learning problems of 

students with learning disabilities (Hassanpour, 2018). 

Therefore, with the aim of discovering family 

dynamics and using it to improve educational 

relationships, pathology of family problems and 

helping the integrated development of children with 

learning disabilities, this study examines the family 

dynamics of these children in a phenomenological 

context. In qualitative phenomenological research, 

lived experience refers to a representation of the 

experiences and choices of a particular person and the 

knowledge that he or she acquires from these 

experiences and choices. 

 

2. Materials and Methods 

The research method is qualitative and according to 

the purpose of the research and achieving the lived 

experience of individuals, the phenomenological 

method used. Phenomenological research seeks the 

answer to the question, what is the structure and nature 

of the experience of a phenomenon by humans? The 

statistical population included parents of children with 

learning disabilities living in Mashhad. Purposeful 

sampling method used to select the sample. Data 

collected using in-depth semi-structured interviews. In 

the present study, the theoretical saturation criterion 

considered to determine the sample size and the 

interviews continued until saturation. In the end, the 

number of participants in the study reached 20. The 

study participants answered the general question, 

"What problems has your child's learning problem 

created in your family?" Data analyzed by descriptive 

phenomenological method. Four separate Goba and 

Lincoln criteria used for data reliability. 

 

3. Results 

The analysis and coding of the findings led to the 

emergence of three main themes, which are: child issues 

(including sub-themes of comorbid disorders, 

developmental history, and child behavioral challenges); 

School and family issues (including sub-themes of 

educational-developmental functions, environmental 

and economic challenges, impact on the family, social 

challenges, parental challenges and limited parental 

literacy). The following is a description of these codes 

and categories in Table 1. 

 
Table 1. Summary of titles of concepts and categories extracted from qualitative interviews 

 

Main themes Sub-themes 

1. Child issues 

Co-occurring disorders 
Stress and anxiety, dependence, attention deficit/ hyperactivity disorder, 

sensory processing disorder 

Growth history Delay in language development, pregnancy, delivery problems 

Child Behavioral 

Challenges 

Difficulty expressing emotions, low responsibility, aggression, difficulty 

communicating with peers, motivation to do homework 

2 .School issues 
Quality of teaching, communication with students, lack of support, large volume of assignments, 

inappropriate evaluation 

3. Family issues 

 

developmental-

educational 

functions 

Low happiness and joy, reaction to emotions, cold emotional relationships, limited 

relationships, excessive use of mobile phones and television, lack of conversation 

within the family, interference from others, parental understanding, not caring about 

opinions and ideas, sharing feelings, dealing with problems logically, Order and 

regularity, too easy/ strict 

Economic and 

environmental 

challenges 

The role of economic problems in family peace, the role of economic problems in 

treatment, limited space for play and movement 

Impact on the 

family 

Concern about the future, negative impact on parents and life, concern about the 

awareness of others about the child's learning difficulties 

Social 

challenges 

School closures, disruption of treatment, escalation of tensions, limited relationships 

and entertainment 

Parent 

Challenges 

Lack of emotion control, parental depression, parental stress, busyness, inadequate 

physical presence, marital disputes 

Limited 

parenting 

literacy 

Comparing the child with others, not accepting the child's problem, neglecting and 

not following the learning problem, not recognizing learning disorders, high 

academic expectations, play and its fit with the learning problem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Arkhodi Ghalenoei, M., et al. (2022). Identification Family Dynamics of Children with Learning…. Journal of Learning Disabilities, 12 (1):6-21. 

Journal of 

Learning Disabilities 

 

Autumn 2022. Vol 12. Issue 1 

http://jld.uma.ac.ir/?lang=en
http://jld.uma.ac.ir/?lang=en


8 

 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The results provided in-depth insights into the family 

dynamics of children with learning disabilities. One of 

the features of this study that distinguishes it from 

previous studies was the adoption of a 

phenomenological approach and the study of the 

subject from the perspective of those involved in the 

research. Another distinguishing feature of the present 

study is the use of the developmental, individual 

differences, relationship-based approach (DIR), with a 

holistic perspective, examined the issue of family 

dynamics of children with learning disabilities in an 

integrated context and considering all its aspects. In 

this study, the obtained model of family dynamics 

included three main themes: child issues, school 

issues, and family issues. Therefore, it can be said that 

the multifactorial model is a good model for 

identifying family dynamics. The distinguishing 

feature of this study, however, was the study of family 

dynamics of children with learning disabilities, and the 

other studies also showed the three dimensions of 

child, school and family that can affect family 

dynamics. 
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 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یشناساستاد روان. 2

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یتیترب یشناسروان اریدانش. 3

 .رانیمشهد، مشهد، ا یمشاوره، دانشگاه فردوس اریدانش. 4
 

 

مقدمه
های مقوله یزترینبرانگجنجال یکی از  عنوانبه 1های یادگیرییناتوان

، فوش، واگنر، ویلکات و کامپتون گریگورنکو،)وپرورش آموزش

 مربوط پایه شناختیروان فرآیند چند یا یک در نقص به (2019، 2فلچر

 گوش در ناتوانی صورتبه که اشاره دارد یا کاربرد زبان، درک به

 یا کردن هجی نوشتن، دن،خوان کردن، صحبت کردن، فکر دادن،

هاالهان، لوید، کافمن، ویس و )کند یمبروز  ریاضی محاسبات انجام

درصد دانش  10تا  8های یادگیری که در یناتوان (1392مارتینز، 

، آهون و اندالک)ساینیو،  شودیمآموزان به علل مختلف دیده 

ی هاضعفتری از نقص و یعوسای یامدهپتواند یم( 2019، 3کیورو

، 4وبر، بوئیسله، فوربس، گیرارد و سیدریدیس)باشد آموزشی داشته 

از جمله افت تحصیلی و  و ابعاد مختلف زندگی فرد و خانواده (2019

ری )گراهام، هبرت، فیشمن،  سازد متأثرکاهش سالمت روان فرد را 

یر مستقیمی بر بهداشت روانی فرد و خانواده داشته تأثو  (2020، 5و رز

. باوجود (1391اصغری نکاح، ) یردپذیمیر تأثو به طور متقابل از آن 

های یادگیری، اغلب مطالعات و یناتوانی فراوان در حوزه هاتالش

بر ابعاد شناختی  صرفاًیری های یادگیناتوانمداخالت رایج در زمینه 
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 .کیفی

 

 چکیده

 

 .یادگیری بود هایناتوانی با کودکان خانواده هایپویایی شناسایی حاضر پژوهش هدف  :هدف
 

 برای. بودند یادگیری هایناتوانی به مبتال کودکان والدین اریآم جامعه. بود توصیفی پدیدارشناسی نوع از کیفی پژوهش روش ها:روش

 نظر در با. شد گردآوری عمیق ساختاریافته نیمه هایمصاحبه از استفاده با هاداده. شد استفاده هدفمند گیرینمونه روش از نمونه انتخاب

. رسید نفر 20 به کنندگانشرکت تعداد پایان در و یافت ادامه اعاشب به رسیدن تا هامصاحبه نمونه، حجم تعیین برای نظری اشباع معیار گرفتن

 .شد تحلیل کالیزی توصیفی پدیدارشناسی روش به هاداده
 

 مسائل شامل فرعی مضمون زیر 9 و اصلی مضمون سه بر مشتمل یادگیری هایناتوانی با کودکان والدین زیسته تجربه داد نشان نتایج :هایافته

 زیر شامل) خانواده مسائل و مدرسه مسائل ،(کودک رفتاری هایچالش و رشدی سابقه همبود، اختالالت هایمونمض زیر شامل) کودک
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ها، با تکیه بر نشانگان تشخیصی، در جهت کاهش نشانگان قدم ینناتوا

های یادگیری چون یناتوانبر  مؤثر، اما سایر عوامل اندبرداشته

و نیز  و... ی هیجانی، تحولی، خانوادگی، اجتماعیهاشاخص

 ی مذکور مغفول مانده است.هاشاخصها بر یناتوانیامدهای این پ

، درمانگران و معلمان مسائل مربوط به به لحاظ تاریخی، پژوهشگران 

گرفتند، اما یم در نظریرهای مستقل از هم و مجزایی مسانسان را در 

تفاوت های فردی مبتنی بر -تحولی) از منظر رویکرد تحول یکپارچه

ی هاحوزهمطرح شد،  (1997) 2گرسنپن و ویدرکه توسط  (1ارتباط

توان آن را به ینمیده بوده و تندرهممختلف مرتبط با انسان بسیار 

ها و یانبناین رویکرد به  .(2020ویدر، )گرفت صورت مجزا در نظر 

پردازد و معتقد یمریشه آن برای ایجاد یک فرآیند سالم در تحول 

ه معنی عدم وجود مشکل نیست و لذا ب هانشانهاست عدم وجود برخی 

، هانشانه بر کاهشجای تمرکز برای رفع مشکالت کودکان، به

های تحولی اساسی یتوانمندبایست به کودک در جهت کسب یم

؛ (2021، 3تایر و بلومفیلد)شود همچون ارتباط، مبادله و تفکر کمک 

رشد،  گانهسهیر این عوامل تأثت بنابر این رویکرد، هر کودک تح

کند یمی تعامل، رشد متفاوتی را تجربه الگوهای فردی و هاتفاوت

، 4فولی و دان-اسمیت)دهد یمیر قرار تأثکه عملکرد او را تحت 

2019). 

های یناتوانیکی از عوامل مهم مرتبط با در رویکرد تحول یکپارچه، 

بر روند درمان دانش آموزان نیز اثرگذار است،  قابالًمتیادگیری که 

. عوامل مرتبط با محیط خانواده بر عوامل محیطی خانواده است

یر تأثتحت  متقابالًهستند و  تأثیرگذاربسیاری از رفتارهای کودکان 

در این . (2006، 5مادریگال)هستند مشکالت یادگیری کودک نیز 

ی فردی مبتنی بر عوامل هاتفاوتکرد، سبک تربیتی خانواده و روی

ی تعاملی بین کودک و اطرافیان الگوهازیستی، منجر به تفاوت در 

های یتقابلشود که بر چگونگی دستیابی و تسلط کودک بر یم

های بالقوه ییتواناتحولی هیجانی کارکردی، بر تحقق و یا عدم تحقق 

است  مؤثرناختی مرتبط با یادگیری( های شییتوانابخصوص فرد )

 (.1394امین یزدی و همکاران، )

های یادگیری، یناتوانین عوامل محیطی مرتبط با ترمهمیکی از 

های یاییپو. (1976، 7آبرامز و کاسلو)است  6های خانوادهیاییپو

فردی است که توسط هریک از نحصربهی مهاروشعنوان خانواده به

گیرد، تعریف یمکار اعضای خانواده، برای تعامل درون خانواده به

را  های خانوادهیاییپو. (1990، 8تامیلسون، وایت و ویلسون)شود یم

چون  ییهاشاخصتوسط و ادبیات پیشین،  هاپژوهشمبتنی بر توان یم

ی روابط و تعامالت الگوهای موجود در خانواده، هااکنشوو  هاکنش

ها و منابع استرس، تعارضات، کیفیت زندگی ینگراناعضای خانواده، 

، باورهاو  هاارزشو وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

ی فرزند پروری و ... الگوهاهای شخصیتی اعضای خانواده، یژگیو

داللیبرا، ؛ 2018، 10پریکت؛ 2021، 9سوئی و هونگ)نمود توصیف 

؛ 2013، 12بکوار و بکوار؛ 2015، 11پرسا، کولهو، باربوسا و فرانکو

مهمی بر نگرش افراد نسبت یر تأث. پویایی خانواده (2019، 13سکستون

و به طبع آن روابط، رفتار و سالمت  به خود، خانواده و اجتماع داشته

ی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و ... تحت هاحوزهفرد را در 

لذا بررسی  (.2017، 14ی و بوئرتینبرنارد هارکونن،)دهد یمیر قرار تأث

تواند در جهت یمگرا و یکپارچه با رویکردی کل هایاییپواین 

ارزیابی و درمان اثربخش باشد؛ به طوری که به تشخیص بهتر مسائل 

و به طبع آن کمک به بهبود وضعیت  خانوادهمرتبط با کودک در 

تحصیلی و نیز مشکالت یادگیری دانش آموزان مبتال به ناتوانی 

با هدف  بنابراین،؛ (1397،پور)حسنیادگیری کمک شایانی کند 

های خانواده و استفاده از آن در جهت بهبود روابط یاییپوکشف 

شناسی مشکالت خانوادگی و کمک به تحول یکپارچه یبآستربیتی، 

های یاییپوهای یادگیری، این پژوهش به بررسی یناتوانکودکان با 

  پردازد.یمسانه خانواده این کودکان در یک بستر پدیدارشنا
 

  پژوهش روش

توجه به هدف پژوهش و دستیابی  رویکرد پژوهش کیفی است که با

پژوهش  به تجربه زیسته افراد، از روش پدیدارشناسی استفاده شد.

 و ساختار که کندیم جستجو را پرسش این پدیدارشناسی پاسخ

 .(2016، 15)ون ماننچیست؟ها انسان توسط یک پدیده ماهیت تجربه
 
 

 

1. Developmental, individual differences, relationship-based 

approach (DIR) 
2. Greenspan & Wieder 

3. Thayer & Bloomfield 

4. Smith-Foley & Dunn 
5. Madrigal 

6. Family Dynamics 

7. Abrams & Kaslow 
8. Tomlinson, White & Wilson 

9. Cui & Hong 

10. Prickett 
11. Delalibera, Presa, Coelho, Barbosa & Franco 

12. Becvar & Becvar 

13. Sexton 
14. Härkönen, Bernardi & Boertien 

15. Van Manen 
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 یک زیسته تجربه از منظور کیفی، یشناختیدارپد تحقیقات رد

 است دانشی و معین شخص یک هایانتخاب و تجربیات از بازنمایی

 (.2008، 1گیون)آورد می به دست هاانتخاب و تجربیات این از او که

های یادگیری یناتوانی شامل والدین کودکان مبتال به جامعه آمار

 گیریساکن شهر مشهد بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه

یافته ساختاری نیمه هامصاحبهاستفاده شد. با استفاده از  2هدفمند

برای  4ی شد. در پژوهش حاضر معیار اشباع نظریآورجمع 3عمیق

تا رسیدن به اشباع  هامصاحبه وگرفته شد  در نظرتعیین حجم نمونه 

نفر  20در پژوهش به  کنندگانشرکتادامه یافت. در پایان تعداد 

که کلی پاسخ دادند  سؤالدر پژوهش به این  کنندگانشرکترسید. 

مشکل یادگیری فرزندتان چه مسائلی را در خانواده شما ایجاد کرده  "

 ."است؟

تحلیل شد.  (1978) 5کالیزیروش پدیدارشناسی توصیفی  به هاداده

)به  6از چهار معیار جداگانه گوبا و لینکلن هاداده 5جهت اعتمادپذیری

. برای تضمین قابلیت استفاده شد (2016، 7آزورین-مولینانقل از 

های عالوه بر اینکه در حین مصاحبه در قسمت پژوهشگر 8اعتبار

 سؤال شوندهمصاحبهاز  شدهمطرحمختلف برداشت خود را از موضوع 

کرد تا در صورت برداشت نادرست اصالح شود، پس از اتمام یم

 نفر چند به را شده رونوشت یهامصاحبهآن، و رونوشت  هامصاحبه

 صورتبه و بازگرداندبودند  در دسترس که یکنندگانمشارکت از

 تأیید راها آن تا به بیانی ساده توضیح داد هاآنحضوری یا تلفنی به 

بیان  هاآنکنند که برداشت پژوهشگر همان چیزی بوده است که 

محقق یک  هاداده 9یقیا خیر. جهت تضمین قابلیت تصد اندکرده

های فرضیشپرا اعمال کرد تا از ورود  10فرآیند فعال درپرانتزگذاری

متن مصاحبه  11محقق جلوگیری شود. برای تضمین قابلیت اطمینان

جهت کدگذاری به همکاران پژوهشگر داده شد و ضریب توافق 

اخالقی در این  درصد در این زمینه به دست آمد. مالحظات 85باالی 

 مشارکت برای هاآن کتبی وهش به شرح زیر رعایت شد: رضایتپژ

 فرآیند در هاآن نشان و نام که شد داده اطمینان افراد به و شده اخذ

 در پژوهش از خروج حق. ماندمی ناشناخته هاداده انتشار و گردآوری

 پژوهش شد. این داده کنندگانمشارکت به پژوهش از ایمرحله هر

 شماره به اخالقی اصول رعایت ییدیتأ کد دارای

IR.UM.REC.1400.184 دانشگاه پژوهش اخالق کمیسیون 

  .است مشهد فردوسی
 

 هایافته

مادر، یک پدر و یک  18کنندگان در پژوهش مشتمل بر شرکت

سال با میانگین  58تا  25مادربزرگ بودند که گستره سنی آنان از 

در جدول یک های جمعیت شناختی آنان یژگیو سال بود. 5/36

 .آمده است
 

 

1. Given 

2. purpusive sampling 

3. in-depth interweive 
4. saturation 

5. Colaizzi Descriptive phenomenology 

6. truthworthines 
7. Molina-Azorin 

8. credibility 

9. Confirmability 
10. Bracketing 

11. Dependability 
 

شناختی نمونه مورد مصاحبه های جمعیت. ویژگی1جدول   
 

 منطقه محل زندگی وضعیت اشتغال وضعیت اقتصادی تحصیالت سن نقش در خانواده شماره

 متوسط شاغل متوسط دیپلم 39 مادر 1

دارخانه متوسط دیپلم 39 مادر 2  متوسط 

دارخانه ضعیف زیر دیپلم 33 مادر 3  متوسط 

دارخانه متوسط زیر دیپلم 36 مادر 4 رخوردارکم ب   

دارخانه ضعیف زیر دیپلم 38 مادر 5  متوسط 

دارخانه ضعیف زیر دیپلم 34 مادر 6  کم برخوردار 

دارخانه ضعیف لیسانس 25 مادر 7  متوسط 

دارخانه ضعیف زیر دیپلم 33 مادر 8  کم برخوردار 

دارخانه ضعیف زیر دیپلم 43 مادر 9  متوسط 

توسطم شاغل متوسط زیر دیپلم 44 مادر 10  

دارخانه متوسط زیر دیپلم 30 مادر 11  متوسط 

دارخانه ضعیف دیپلم 35 مادر 12  کم برخوردار 
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در خانوادهنقش  شماره  منطقه محل زندگی وضعیت اشتغال وضعیت اقتصادی تحصیالت سن 

 متوسط شاغل ضعیف دیپلم 44 مادر 13

لیسانسفوق 58 مادربزرگ 14 دارخانه خوب   برخوردار 

 برخوردار شاغل خوب لیسانس 36 پدر 15

دارخانه متوسط زیر دیپلم 36 مادر 16  برخوردار 

لشاغ خوب لیسانس 38 مادر 17  برخوردار 

 برخوردار شاغل خوب لیسانس 34 مادر 18

دارخانه خوب لیسانس 39 مادر 19  برخوردار 

دارخانه متوسط زیر دیپلم 40 مادر 20  برخوردار 

  پژوهش روش

مضمون  3کنندگان به شناسایی بندی توصیفات شرکتتحلیل و مقوله

ر شد که مسائل کودک، مسائل مدرسه و مسائل خانواده منج اصلی

 در ادامه توضیح آن آمده است.

 مسائل کودک -1

کند که مرتبط با خود کودک یمهایی اشاره یژگیواین مضمون به 

های جسمی و روانی شامل یژگیوهای یادگیری است. یناتوانمبتال به 

اختالالت همبود با ناتوانی یادگیری، سابقه رشدی کودک و 

ناشی از ناتوانی یادگیری تواند یمی رفتاری کودک که هاچالش

های یژگیوباشد و یا بر ناتوانی یادگیری کودک تأثیرگذار باشد. این 

یر قرار دهد. خالصه تأثتواند کلیت پویایی خانواده را تحت یمفردی 

شده در این مضمون به همراه عناوین مفاهیم و مقوالت استخراج

 آمده است. 2کنندگان در جدول برخی اظهارات مشارکت
 

 ی کیفی در مضمون مسائل کودکهامصاحبهشده از . خالصه عنوان مفاهیم و مقوالت استخراج2جدول 
 

مضامین 

 فرعی
 کنندگاننمونه اظهارات مشارکت مفاهیم

ود
مب

 ه
ت

الال
خت

ا
 

 استرس و اضطراب
ا مامانت بیاد میبینن خون قدری استرس میگیره که همونجا در لحظه خون دماغ میشه حتی میگن بشین تآگه بدونه من نیستم به

 (17)مصاحبه شماره "دماغ شده 

 وابستگی
خیلی وابسته به باباشه و به منم وابسته هست. باباش ماهی یه بار دو بار میره شهرستان از چند ساعت قبل تا یه روز بعد یکسره "

 (1)مصاحبه شماره "کنه کنه بغض میگریه می

نقص توجه/ 

 فعالیبیش

ص دقت و توجه داره و توی کالس کلمات را باید براش هجی کنند و آهسته آهسته وبا تکرار براش توضیح کوروش که نق"

 (17)مصاحبه شماره "بدن 

اختالل پردازش 

 حسی

کشید... یه وقتایی حساسه دوست نداره کسی بوسش کنه هر کسی رو دوست نداره بوسش کنه اول که خیلی خجالت می"

کنی جلوی گوش من داد نزن ناراحت ای مامان چقدر داره اذیتم میکنه این صدا بلند صحبت میمیگه وای گوشم کر شد و

 (16)مصاحبه شماره  "میشه میگه منم بیام جلو گوشت داد بزنم میگم من داد نزدم نه بلند صحبت کردی 

ی
د

رش
ه 

ابق
س

 

 (9)مصاحبه شماره "عد به حرف اومد سالگی به ب 5و  4همه چیزش خوب بود ولی حرف زدنش از  " تأخیر در رشد زبان

مشکالت دوران 

 بارداری

یه سختیایی بود من یه جایی سرایدار بودم طاها رو باردار بودم عروسی گرفتیم رفتیم یه جایی توی بهارستان سرایدار شدیم "

دم از همه لحاظ هم از لحاظ بعد اونجا خیلی اذیت بودم بعد بچه شهرستان بودم اونجام یه زیر زمینی بود دیگه خیلی اذیت بو

مالی و روحی هم از لحاظ مهر و محبت همه چی خیلی برام سخت بود اذیت شدن اون موقع تا حاال هم باردار بودم خیلی 

 (16. )مصاحبه شماره "حرص داد منو استرس اینو داشتم

 مشکالت زایمان
بدنیا اومد بعد دیگه گفتن قبلش  8گاه بود انگار توی ماه روز تو دست 5زایمان زودرس داشتم یه چند روزیم تو دستگاه بود  "

 (7)مصاحبه شماره  "مشکل داره خیلی این ور اون ور رفتیم
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مضامین 

 فرعی
 کنندگاننمونه اظهارات مشارکت مفاهیم

ش
چال

ک
ود

 ک
ی

ار
رفت

ی 
ها

 

مشکل درابراز 

 هیجانات

های خیلی ناقص به کار میبره... عصبانی هم بشه داد و نمیتونه قشنگ ابراز کنه هیجانشو در حد خیلی کم جمله"

 (7)مصاحبه شماره "بیداد

پذیری مسئولیت

 پایین

ذیر نیس مگر چیزی که فقط خودش دلش بخواد مثاًل بگم برو لباساتو جمع کن میگه نه من دوست نه مسئولیت پ"

 (3)مصاحبه شماره "ندارم

 پرخاشگری
شد خود خانم حسینی دکتر معرفی کرد رفتیم االن یه قرصی داره میخوره ولی همچنان البته پرخاشگری داره عصبی می"

 (14)مصاحبه شماره  "پرخاشگریشو داره

مشکل در ارتباط با 

 همساالن

کسی که از خودش قلدرتر باشه رو دوست نداره زیر دست کسی باشه... خیلی قلدره یک حس قلدری داره که سینه سپر "

تر خودش تر خودش اینجوریه نسبت به قویمیکنه جلوی بقیه وامیسه و یکم صداشم میده باال که مثاًل منم نسبت به ضعیف

 7)مصاحبه شماره "

انگیزه انجام 

 تکالیف

ی راحته نه جوش میزنه نه انجام های حاال نسل جدید خیلی ریلکسن خیلی مثالً نوه من نسبت به تکالیفش خیلخب بچه"

 (14میده میگه تکالیف خودمه من باید انجام بده کس دیگه ای نباید نظر بده )مصاحبه شماره 
  

 مسائل مدرسه -2

تواند در یموالدین معتقد بودند  مدرسه یکی از عواملی است که

باشد  مؤثرناتوانی یادگیری فرزندشان و همچنین پویای های خانواده 

 یر قرار دهد.تأثتواند مسائل مرتبط با آن را در خانواده تحت یمو 

به  مضمون این در شدهاستخراج مقوالت و مفاهیم عناوین خالصه

 .است آمده 3 جدول در کنندگانمشارکت اظهارات برخی همراه
 

 جدول 3. خالصه عنوان مفاهیم و مقوالت استخراجشده از مصاحبههای کیفی در مضمون مسائل مدرسه
 

 کنندگاننمونه اظهارات مشارکت مفاهیم

 (7)مصاحبه شماره "معلمی که سال اول آوردن تجربه اولش بود خیلی نمیدونست چجوری باید با این بچه کار کنه" تدریس معلم

اط با ارتب

 آموزدانش
 (7)مصاحبه شماره "رابطش با معلمش از اول خوب نبود":-(14معلمش اصالً بلد نیست با این ارتباط بگیره )مصاحبه شماره "

 (18)مصاحبه شماره "معلمش هم کاری نداره این درس می نویسه نمی نویسه انگار نه انگار کالً ولش کرده" عدم حمایت

 حجم زیاد تکالیف
های مدرسه شون خیلی زیاده تکالیفم که دیکته هست روخوانی هست تمرین کارت لغت هست باید انجام بده خب به تکلیف"

 (14)مصاحبه شماره "های دیگههرحال خیلی وقت بیشتری رو میگیره نسبت به بچه

 (19)مصاحبه شماره "گیرن اینا هر روز امتحان دارن. هیچی هم بلد نیست ولی همینجوری ازش امتحان می" ارزشیابی نامناسب
 

 مسائل خانواده -3

-تواند پویاییمعالوه بر مسائل کودک و مسائل مرتبط با مدرسه که 

یر قرار دهد، موضوعات درون خانواده نقش تأثهای خانواده را تحت 

ی کارکردهاهای خانواده دارند. مسائلی چون یاییپواساسی در 

ادی و محیطی خانواده و و مسائل اقتص هاچالشتربیتی،  -تحولی

ی هاچالشگذارد، یمتأثیری که مشکالت یادگیری روی خانواده 

ی والدین و سواد والدینی محدود از جمله مضامین هاچالشاجتماعی، 

 ی والدین استخراج شد.هامصاحبهفرعی بود که از 
 

 مضمون مسائل خانوادهی کیفی در هامصاحبهشده از . خالصه عنوان مفاهیم و مقوالت استخراج4جدول 
 

 کنندگاننمونه اظهارات مشارکت مفاهیم فرعینمضامی

ها
رد

رک
کا

ی
ول

ح
ی ت

- 
ی

بیت
تر

 

 (1 شماره مصاحبه) "شده کم خیلی خیلی شده کمتر تفریحاتمون پولیبی هم کرونا بخاطر هم االن" شادی و لذت کم

 واکنش به هیجانات
 شماره مصاحبه)"واقعاً کنم چیکار نمیدونم درگیری همش تنش همش داریم اختالف همسرم با االن خب نه"

9.) 

 روابط عاطفی سرد
 به خانواده به باید که محبتی اون... بود اینجوری اولم از کالً یکمی سرده یکمی اخالقش من شوهر کالً"

 (.18 شماره مصاحبه)"نداره رو باشه داشته هابچه

 روابط محدود
 پر خانواده کالً... کمرنگه کمه خانومم هایگیری ارتباط ذره یه نه خانومم ولی امدم و رفت اهل خودم من"

 (15 شماره مصاحبه)"دیگه مادران پدر همین وفقط نیستیم ای آمد و رفت
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استفاده زیاد از موبایل و 

 تلویزیون

 جا همه آره"(. 19 شماره مصاحبه)"موبایلشه توی همش هم همسرم... میکنه بازی گوشی با دائماً( کودک) این"

 (14 شماره مصاحبه)"موبایله پایه یا باکس ایکس پای

 نبود گفتگو درون خانواده
 توی موضوعی یه مورد در ما میاد پیش کم خیلی. ...خودشه اتاق تو یعنی... خودشه کار توی سرش شوهرم":

 (.7 شماره مصاحبه)"کنیم گفتگو و بحث خانواده

 دخالت اطرافیان
 نمیشن همراه ما تربیتی شیوه با...  میزنن بهم رو اوضاع اینجا هاخانواده میدونیم دومون هر خانواده بحث "

 (3 شماره مصاحبه)"

 تفاهم تربیتی والدین

 ولی درس نیست مهم حاال میگه که خوندن درس همین تو مخصوصاً وقتا بعضی... نیست همراه خیلی همسرم"

 نمیخاد کن ولش میگه همش شوهرم ولی کنممی کار باهاش خیلی خودم من... بخونه درس باید نه میگم من

 (18 شماره مصاحبه)"نکن اذیتش

 هایدهات و اهمیت ندادن به نظرا
 شماره مصاحبه)"کرد اداره اونا میل بر رو زندگی که نمیشه دیگه اندبچه نمیدیم اهمیت هابچه نظر به خیلی نه"

2.) 

 (5 شماره مصاحبه)"ناراحتن چرا شده چی مثالً بزن حرف نمیان باشن داشته مشکلی هابچه" اشتراک احساسات

 .(2 شماره مصاحبه)"زنممی کتک کنممی دعواش... میارم فشار روش من نده امانج تکلیفآگه " برخورد منطقی با مشکالت

 نظم و قانونمندی
 یکی ور این یکی مبل روی حال وسط میاد مهمونی از مثالً  ریخته بهم انظباط ناخواگاه نمیزارن هابچه دیگه االن"

 (3 شماره مصاحبه)"... ور اون

 (.1 شماره مصاحبه)"بهش گیریمنمی سخت نداریم کاری... دهآزا کالً دانیال" سهل گیری/سخت گیری

ش
چال

ها
و 

ی 
اد

ص
اقت

ی 

ی
یط

ح
م

 

نقش مشکالت اقتصادی در 

 آرامش خانواده

 مثل خونمون کشممی خجالت من میاد کسی میگم دارم دوست اینو خیلی من نداشتیم مبل زندگی اول از ما"

 (18 شماره مصاحبه)" شده جور هر کن قسطیش بخر کن کاری یه خدا تورو میمونه مسجد

نقش مشکالت اقتصادی در 

 درمان
 (13 شماره مصاحبه)"دیگه مشاوره نرفتیم نبوده پول شده وقتا خیلی... مشاوره بریم که باشه پول باید اره خب"

محدود بودن فضای بازی و 

 حرکت

 رو بچه اینا و فالن نکن اصد سر نکن بشین هست خونه تو که هاییمحدودیت و نشینی آپارتمان خود خب"

 (15 شماره مصاحبه)"داریم االن ما که ایزندگی شیوه و نوع دو و یک این میکنه رو محدود

تأث
ده

وا
خان

ی 
رو

ر 
ی

 

 نگرانی نسبت به آینده
 خیلی آینده برای هست دخترم چون باشه اینجوری ندارم دوست بیاد در وضعیت این از که مهمه برام"

 (11 شماره مصاحبه)"نگرانم

یر منفی روی والدین و تأث

 زندگی
 (13 شماره مصاحبه)"زنممی جوش یکسره این بخاطر شدم جوشی من کالً"

نگرانی از آگاهی دیگران از 

 مشکل یادگیری کودک

 همیشه همین برای... جنگیممی هم با داریم همش میره جلوهمه ابرومون میریزه بهم اعصابمو واقعاً  مهمونیام تو"

 (.3 شماره مصاحبه)"داره یادگیری مشکل این که بفهمن بقیه نگرانم

ش
چال

ها
ی

اع
تم

ج
ی ا

 

 (18 شماره مصاحبه) "بره نزاشتم مدرسه نرفت بیشتر هفته یک کرونا بخاطر چون" مدرسه تعطیلی

 (17 شماره مصاحبه) "شد تعطیل شد کرونا دیگه بعد بردیمش جلسه دو " درمان شدن مختل

 هاتنش تشدید
 خب نمیفته اتفاق این طبیعتاً رهنمی االن که اممدرسه... میبینه محدود خیلی یا نمیبینه خودشو همساالن بچه نکهای "

 (15 شماره مصاحبه) "دیگه مشکلش میشه بدتر

 (15 مارهش مصاحبه) "میبینه محدود خیلی یا نمیبینه خودشو همساالن بچه اینکه کرونا توی بخصوص ". تفریحات و روابط شدن محدود

ش
چال

ها
ن

دی
وال

ی 
 

 عدم کنترل هیجانات
 االن میزاره تأثیر خیلی بچه رو همین و میشم عصبانی زود من کنم درس باید خودمو خودمه از ایراد یکم من"

 (.16 شماره مصاحبه)"میشه عصبانی زود باباش". (19 شماره مصاحبه)"بچه بعد کنم درست خودمو باید

 افسردگی والدین
 افسردم اینا همه... زنممی جوش خیلی که هستم آدمیم من و گذاشت تأثیر منم روی دخترم ازدواج مشکالت"

 (1 شماره مصاحبه)"کرده

 (1 شماره مصاحبه)"هستم استرسی کالً زنممی جوش خیلی که هستم آدمیم" استرس والدین
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 مشغله زیاد
 همو آنچنان میره زود صبح و میاد دیر خیلی کاره سر اوقات اکثر نیست یعنی نمیذاره وقت براش اصالً باباش"

 (.13 شماره مصاحبه)"بینیمنمی

 (10 شماره مصاحبه)"کنیممی زندگی تنها خودمون ما نیستند که( رمهمس) ایشون" حضور ناکافی

 اختالفات زناشویی
 زندگی هم با هابچه زور با ققط نداریم تفاهم سوزن سر یه کنیمنمی درک همو اصالً بگم چجوری"

 (5 شماره مصاحبه)"کنیممی

ود
د

ح
ی م

دین
وال

د 
وا

س
 

 (7 شماره مصاحبه)"تره عقب بقیه به نسبت نه دیدم کردن مقایسه هرچی ... بینممی کنممی مقایسه خودم من".  مقایسه کودک با دیگران

 عدم پذیرش مشکل کودک
 گریه خونه تو کلن پارسال کردممی گریه بودم شده افسرده خیلی داره یادگیری مشکل فهمیدم که اولش"

 (12 شماره مصاحبه)"کردممی گریه کردممی هم آشپزی کردممی

 جهی و عدم پیگیریتوبی
 پیگیریاصالً  همین برای خودته دست چیزش همه بچه میگه نه میگه اقامون ولی دارم قبول من رو مشاوره"

 (5 شماره مصاحبه)"نکردیم

های یناتوانعدم شناخت 

 یادگیری

 خوب ینمبب اینجا اوردمش دیگه بنویسه بخونه نمیتونه ضعیفه درساش که میدونم چیه اختاللش واال نمیدونم"

 (7 شماره مصاحبه)"نه یا میشه

 (18 شماره مصاحبه)"مدرسه توی بشه چیزی اولی شاگرد بخونه درس خوب این مهمه خیلی خودم برای" انتظارات تحصیلی باال

 های متناسبیباز
 مصاحبه)"متاسفانه تلویزیون درگیر بیشتر کمتر خانومم ولی آره باشم آگه بیشتر خودم من کنیم.یمبازی کم "

 (.4 شماره مصاحبه)"کنن پیدا رو دیگه هم میبنده چشماشونو میکنه کولشون شوهرم بیشتر". (15 شماره
 

 گیریبحث و نتیجه

های خانواده کودکان با ناتوانی یاییپوپژوهش حاضر با هدف بررسی 

یادگیری در یک بافت کیفی با رویکردی پدیدارشناسانه انجام شد. 

ی نیمه هامصاحبههای خانواده با استفاده از یاییپوبدین منظور 

ها به پیدایش سه ساختاریافته مطالعه شد. تحلیل و کدگذاری یافته

شامل کودک )از: مسائل  اندعبارتمضمون اصلی انجامید که 

ی رفتاری هاچالشمضامین فرعی اختالالت همبود، سابقه رشدی و 

امین فرعی شامل مضخانواده )کودک(؛ مسائل مدرسه و مسائل 

ی محیطی و اقتصادی خانواده و هاچالشی تحولی تربیتی، کارکردها

 والدین و سواد یهاچالشی اجتماعی، هاچالشیر روی خانواده، تأث

های این پژوهش که آن را نسبت به یژگیواز  والدینی(. یکی

کند، اتخاذ رویکرد پدیدار شناختی و یمی پیشین متمایز هاپژوهش

ز دیدگاه افراد درگیر در موضوع پژوهش بود. وجه بررسی موضوع ا

ی هاتفاوتتمایز دیگر پژوهش حاضر استفاده از رویکرد تحولی 

های یاییپوگرا، موضوع است که با نگاهی کلارتباط فردی مبتنی بر 

های یادگیری را در یک بافت یکپارچه و یناتوانخانواده کودکان با 

 ی قرار داد.موردبررسبا در نظر گرفتن تمامی جوانب آن 

های خانواده کودکان با مورد پویایی نتایج بینش عمیقی در

وجود آورد. در این پژوهش، الگوی های یادگیری بهناتوانی

های خانواده شامل سه مضمون اصلی تحت عنوان آمده پویاییدستبه

های مسائل کودک، مسائل مدرسه، مسائل خانواده بود. پژوهش

های خانواده را مورد بررسی و تأیید عدی بودن پویاییدیگری نیز چندب

نیز  (2007) کیم و کیممثال، این نتایج با نتایج عنواناند. بهقرار داده

 وسیلهبه را خانواده همسو است ایشان در مطالعه خود پویایی

 روشنفکری، موفقیت، استقالل، درگیری، انسجام، مانند هاییشاخص

 .نمودند توصیف کنترل و دهیسازمان اخالق، تفریح، و سرگرمی

نیز در مطالعه تأثیرات ناتوانی یادگیری بر پویایی  (2010) 1دایسون

های عاطفی خانواده، ناهماهنگی خانواده، شش بعد واکنش

نواده، رابطه با مدرسه؛ تأثیرات گسترده در فرزندپروری، حمایت خا

عنوان مواردی که وجود رابطه بین فرزندان و سازگاری خانواده را به

تواند تحت تأثیر قرار دهد یک کودک با ناتوانی یادگیری می

 خانواده هایپویایی نیز (2014) همکاران و 2کوسابا .شناسایی کرد

 بر مشتمل را ژاپنی سالمندان برای مدتطوالنی هایمراقبت به مربوط

 نسل به مشکالت انتقال نامناسب، سرزنش عاطفی، فاصله عامل چهار

 همکاران و 3السکی .دانندمی نامناسب رفتاری الگوی و بعدی

 مثبت بعد دو در عامل 12 در های خانواده رانیز پویایی (1985)

 و واضح ارتباطات ثبات، پذیری،انعطاف تقابل، بودن، شخصی)

 دهی،سازمان عدم سختی، انزوا، دشمنی،) منفی و( نقش سازگاری

همچنین  بندی نمودند.طبقه (نقش تعارض مبهم، ارتباطات

های خانواده را در دو نیز پویایی (2006) گا و همکارانمارتینزپامپلی

 پذیری و انسجام توصیف نمودند.بعد تطبیق
 

 

1. Dyson 

2. Kusaba 
3. Lasky 
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 هایناتوانی با کودکان مادران تجارب (1397) متین و همکاران

 شدهتجربه ناخوشایند احساسات اصلی مضمون سه شامل را یادگیری

 خانوادگی تعارض و تنش و تحصیلی و اجتماعی هاینگرانی مادر،

توان گفت الگوی چندعاملی برای شناسایی بنابراین، می دانند؛می

های خانواده، الگوی مناسبی است. وجه تمایز این پژوهش اما پویایی

دگیری بود و های یاهای خانواده کودکان با ناتوانیبررسی پویایی

گانه کودک، مدرسه و خانواده بود که نتایج نیز بیانگر ابعاد سه

های خانواده را تحت تأثیر قرار دهند. در ادامه شرح توانند پویاییمی

 های مذکور آمده است.مضمون

 مضمون نخست: مسائل کودک

 تواندمی روانی دارد که و جسمی هایویژگی اشاره به این مضمون

 کودک یادگیری ناتوانی بر یا و باشد یادگیری توانینا از ناشی

 را خانواده پویایی تواندمی فردی هایویژگی این. باشد تأثیرگذار

ها بیانگر مفاهیم نتایج تحلیل کیفی مصاحبه .دهد قرار تأثیر تحت

 ناتوانی با همبود اختالالت مختلفی در مضمون مسائل فردی شامل

 بود. های رفتاری کودکچالشو  سابقه رشدی کودک یادگیری،

 قرار تأثیر تحت را خانواده عملکرد توانندمی متعددی زایتنش عوامل

 از یکی در اختالل و بیماری وجود به توانمی جمله آن از که دهند

 .(4201 ،1پلوچوا و سیکورووا) نمود اشاره فرزندان ویژهبه آن اعضای

ادگیری اغلب با مشکالت تحولی دیگر همچون های یناتوانی

های اجتماعی های حرکتی و نقص در مهارتمشکالت توجه، ناتوانی

. در این پژوهش نیز وجود برخی (2014، 2و جونز لرنر) شودهمراه می

ها بیان اختالالت همراه با ناتوانی یادگیری در کودکان توسط خانواده

طور که خانواده در بروز و نگهداری اختالل نقش دارد، فرد انشد. هم

تواند بر سیستم خانواده اثر متقابل داشته مبتال به یک اختالل هم می

خصوصیات فردی  (2008) 3هیمان و برگر (.1393قادری،) باشد

دانند. این عوامل تأثیرگذار بر فضای خانواده میکودکان را یکی از 

موضوع در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. همسو با 

( نشان داد 1397) بنانی و برجعلیاین یافته، نتایج پژوهش 

هایی که کودک مبتال به اختالالت اضطرابی دارند، جو خانواده

بنابراین، مسائل  های عادی دارند؛ت به خانوادهعاطفی بدتری نسب

هایی را در تواند واکنشهای یادگیری میفردی کودکان با ناتوانی

والدین ایجاد کرده و از این طریق بر ساختار و عملکرد خانواده تأثیر 

 نمحمودی و همکارامنفی بگذارد. این نتایج همچنین با نتایج پژوهش 

  نیز همسو است. (1398)
 

 مضمون دوم: مسائل مدرسه

مسائل مدرسه دربرگیرنده عواملی است که مرتبط با مدرسه بوده و 

کودکان با  های خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.تواند پویاییمی

های یادگیری به سبب مشکالتی که در یادگیری دارند، از ناتوانی

گیرند و چون از نظر درسی قرار میطرف معلم و مدرسه مورد شماتت 

تری دارند، نیاز به توجه ویژه نسبت به همساالن خود عملکرد ضعیف

تنها این توجه ویژه کردند که نهدر این زمینه هستند. والدین بیان می

شود، بلکه یک تدریس یکسان برای همه خوبی و درستی انجام نمیبه

مشکالت این دانش آموزان  شود که تناسبی بادانش آموزان انجام می

ندارد. همچنین بسیاری از این کودکان عالوه بر تکالیف مدرسه، 

نظر  ها درها و تمارینی که مربیان برای درمان آنبایست فعالیتمی

گیرند را نیز انجام دهند که این موضوع سبب افزایش حجم می

ر بیایند توانند از پس تمام این تکالیف بشود و بعضاً نمیتکالیف می

شود شود. همه این مشکالت باعث میو از جانب معلم نیز پیگیری نمی

خاطر مشکالت درسی کودکان تحت تأثیر قرار فضای خانواده به

نیز  (1387) بیابانگردو  (2010دایسون )گیرد. همسو با این نتایج، 

داند که عنوان یکی از مواردی میارتباط خانواده با مدرسه را به

خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری را تحت  هایتواند پویاییمی

 تأثیر قرار دهد.

 مضمون سوم: مسائل خانواده

منظور از مسائل خانواده، عواملی است که درون فضای خانواده 

های مثبت و یا منفی در خانواده تواند به طرق مختلف، پویاییمی

 های کارکردهایایجاد کند. این مضمون خود شامل زیر مضمون

 محیطی خانواده و تأثیرات و اقتصادی هایتربیتی، چالش -لیتحو

های های اجتماعی، چالشخانواده، چالش روی یادگیری مشکل

ها، خانواده یک والدین و سواد والدینی محدود بود. طبق نظریه سیستم

سازند. خانواده محیطی است که پدر و کل است که اجزا آن را می

یگر تعامل دارند؛ بنابراین، اگر فضای مادر و فرزندان دران با یکد

کنند، خانواده آشفته شود، نه تنها اعضا در آن احساس ناراحتی می

ویژه تحصیلی آسیب جدی های مختلف بهبلکه فرزندان در حوزه

 سالم و مطلوب رشد (.2012، 4گلدنبرگ. گلدنربرگ) بینندمی

 فرزندان با والدین مطلوب و مؤثر ارتباط مرهون دتمام ابعا در فرزندان

هایی که فضای آرام و جو مثبتی خانواده .(1394قلعه شیخانی، ) است

قنبرپور عالم ) دارند، نقش مهمی در موفقیت تحصیلی فرزندان دارند

 (.1391و همکاران، 
 

 

1. Sikorova & Polochova 

2. Lerner & Johns 
3. Heiman, & Berger 

4. Goldenberg & Goldenberg
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وضعیت و سالمت جسمانی و روانی  اند کهها نشان دادهپژوهش

والدین، وضعیت اقتصادی اجتماعی، تعداد فرزندان، اشتغال والدین 

ثبات و کیفیت زناشویی و وجود حمایت خانوادگی و باورهای ذهنی 

 تواند نقش مهمی در کاهش تنش در خانواده داشته باشدوالدین می

 با که نامطلوب خانواده محیط (.1386دادستان و همکاران، )

 فقر خانوادگی، تعارض باالی سطوح از برخورداری مانند هاییویژگی

 مشخص والدین، حمایت کمبود و والدین با منفی یا ارتباط ارتباطی

 خاص اجتماعی هایمهارت بر رشد عمیقی و منفی تأثیرات از شود،می

 برابر پرخاشگرانه در غیر هایحلراه شناسایی توانایی مانند کودکان در

 برخوردار گذاشتن، دیگری به جای را خود یا فردی میان مشکالت

همسو با این نتایج،  (.2008، 1لوپز، پرز، اوچائو و رویز) است

 هایواکنش و هاکنش های مختلفی نیز موارد متعددی از جملهپژوهش

 خانواده، اعضای تعامالت و طرواب الگوهای خانواده، در موجود

 وضعیت و زندگی کیفیت تعارضات، استرس، منابع و هانگرانی

 هایویژگی باورها، و هاارزش فرهنگی، و اجماعی اقتصادی،

عنوان یک را به...  و پروری فرزند الگوهای خانواده، اعضای شخصیتی

 ؛2018 پریکت،) کنندهای خانواده معرفی میعامل مؤثر در پویایی

 2019 سکستون، ؛2013 بکوار، و بکوار ؛2015 داللیبرا و همکاران،

 .(2007 کیم، و کیم

مضمون مسائل  عنوان نخستین زیرکارکردهای تحولی تربیتی به

 جریان در کودک چگونه که کندمی اشاره ضوعمو این به خانواده،

 فضایی، حرکتی، شناختی، اجتماعی، هایتوانمندی خود، روزمره

 ایگونهبه کارکردی مهم اهداف تحقق جهت را خود زبانی و حسی

 (.1394 همکاران، و یزدی امین) دهدمی قرار مورد استفاده یکپارچه

نیز کارکردهای مختلف خانواده همچون های مختلفی پژوهش

کاروالهو، فرانسیسکو و ) ؛ ارتباط(2016، 2هلکر و وسنیتزا) صمیمیت

 ایجاد (؛1396حسینی و عباسفرد،) ؛ حل مساله(2015، 3رلواس

ساگر و  هنری،) منطقی تفکر (؛1384 احمدیان،) هاایده هایبازنمایی

، 5فورنهام، بیتی، بوث، پاتل ولوزینسکایا) و انظباط (1996، 4پالنکت

 اند.عنوان عوامل مؤثر در پویایی خانواده ذکر کردهرا به (2011

های اقتصادی و محیطی، سائل خانواده، چالشزیرمضمون دیگر م 

 خانواده، آرامش در اقتصادی مشکالت شامل مفاهیمی چون نقش

 و بازی فضای بودن محدود درمان، در اقتصادی مشکالت نقش

 و آشفتگی به منجر که اقتصادی فشارآور حرکت بود. شرایط

 به قادر والدین شودمی باعث شود،می والدین در حوصلگیبی

 نباشند خود کودک درمانی و آموزشی مشکالت به دگیرسی

اجتماعی با ایجاد -. وضعیت اقتصادی(1398 محمودی و همکاران،)

علت بیکاری یا عدم  احساس درماندگی در والدین به) شرایط خاص

تواند باعث برانگیختن خشم والدین و زا میثبات مالی و...( و استرس

تواند باعث آشفته شدن آن بر فرزندان شود که این موضوع میتأثیر 

هایی که وضعیت اقتصادی خانواده (.2012، 6وادل) فضای خانواده شود

 مسأله حل هایمهارت اجتماعی و تحصیالت باالتری دارند، احتماالً

د که این کننهای کمتری در زندگی تجربه میبهتری دارند و استرس

(. 1999، 7کارولن و آلن) کندبه پویایی محیط خانواده کمک می

 نشان (1398) همکاران و محمودی پژوهش همسو با این نتایج، نتایج

 کودکان بازی و تحرک برای خانه فضای بودن محدود دهدمی

 سرزنش خانواده فضای در هاییفتگیآش ایجاد به منجر تواندمی

 فر اژده نصیری، ضرغامی، پژوهش نتایج .شود والدین توسط کودکان

 فیزیکی محیط ویژهبه محیطی عوامل دهدمی نیز نشان (1392) فر اژده و

 .باشد داشته کودکان رفتاری مشکالت در سزاییبه نقش تواندمی

ائل خانواده، تأثیر مشکل یادگیری روی خانواده زیرمضمون دیگر مس

طور که خانه و خانواده نقش کلیدی در رشد و یادگیری بود. همان

کودک نیز خانواده و اعضای آن را تحت تأثیر  کندکودک ایفا می

ای تواند تأثیر ویژهبنابراین کودکی که اختالل دارد، می دهد؛قرار می

 کودک . وجود(2013، 8سلیگمن و دارلینگ) روی خانواده داشته باشد

 در خانواده روانی تنیدگی ایجاد باعث یادگیری ناتوانی به مبتال

 زیادی استرس یادگیری، هایناتوانی به مبتال کودکان والدین شود،می

 چرخه به جدی آسیب فرآیند سبب این و شوندمی متحمل را

گردد می فرزندان با والدین روابط و عملکرد نظیر خانوادگی

اغلب  یادگیری ناتوانی با کودکی بزرگ کردن .(1398)کوشکی، 

 ویژه نیازهای رابطه با در متنوعی مسائل با هاآن والدین و است زاتنش

 والدین به نسبت را بیشتری معموالً تنش و شوندمی مواجه فرزندشان

این  .(2013 ،9سیماکو و کیکا مرکیج،) کنندمی جربهعادی ت کودکان

 نیز همسو است. (2018) 10هیکی و همکاراننتایج با پژوهش 

های اجتماعی یکی از دیگر زیرمضمون های مسائل خانواده بود چالش

دهنده نقش شرایط اجتماعی در پویایی خانواده بود. مسائلی شانکه ن

  که در این زیرمضمون قرار گرفتند، بیانگر تأثیرات شرایط فعلی جامعه
 
 

 

1. López, Perez, Ochoa, & Ruiz  

2. Helker  & Wosnitza 
3. Carvalho, Francisco & Relvas 

4. Henry, Sager & Plunkett 

5. Furnham, Batey, Booth, Patel & Lozinskaya 
6. Waddell 

7. Carolan, & Allen 

8. Seligman & Darling 
9. Merkaj, Kika & Simaku 

10. Hickey
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گیری کروناویروس، مشکالت اقتصادی ناشی از عمدتاً درگیر همهکه 

 1تروخاطر این وضعیت بود. پژوهش های ایجاد شده بهآن و محدودیت

گیری کرونا دهد پویای های خانواده پس از همهنشان می (2021)

 (2008) هیمان و برگرن نتایج، تحت تأثیر قرار گرفته است. همسو با ای

دانند و مسائل اجتماعی را از جمله عوامل مؤثر بر پویایی خانواده می

معتقدند عوامل اجتماعی با حمایت خانواده رابطه مستقیم دارد. 

عنوان یکی جتماعی را بههای انگرانی (1397) متین و همکارانهمچنین 

های از مسائل مهم در بررسی تجارب مادران کودکان با ناتوانی

 .کنندیادگیری معرفی می

های والدین اشاره به مسائلی دارد که به هریک از والدین مربوط چالش

تواند پویایی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. بررسی والدین است و می

ری نشان داد این والدین در کنترل هیجانات کودکان با ناتوانی یادگی

استرس زیاد  ها دچار افسردگی وبرخی از آن خود ناتوان هستند،

ندارد.  فیزیکی زیادی دارند و برخی از والدین حضور مشغله هستند،

 والدین از یکی کهزناشویی داشتند. هنگامی اختالفات برخی نیز

 به خانواده در بود خواهندن قادر باشند، داشته روانی مشکالت( هردو)

 افراد در تعارضاتی بروز باعث موضوع این و کنند عمل خود وظایف

 کندمی بیشتر را خانواده در موجود هایتنش و شودمی خانواده

والدین کودکان با ناتوانی  .(2001 ،2تامسون و جایکوکس آسارنو،)

هایی از قبیل ان عادی، محدودیتنسبت به والدین کودک یادگیری

بهداشت، احساس محرومیت و سطوح باالتری از استرس و افسردگی 

 هیمان و برگر. نتایج پژوهش (1985، 3کوئین و پال) کنندرا تجربه می

ه کودکان هایی کدهد خانوادهنیز همسو با این نتایج نشان می (2008)

با ناتوانی یادگیری دارند، استرس و افسردگی بیشتری را تجربه 

 کنند.می

سواد والدینی محدود بیانگر نه صرفاً سواد تحصیلی والدین، بلکه 

 عنوان یک موضوع فراتر از آن و شامل مفاهیمی همچون مقایسهبه

 عدم و توجهیبی کودک، مشکل پذیرش عدم دیگران، با کودک

 انتظارات یادگیری، ناتوانی شناخت عدم یادگیری، لمشک پیگیری

متناسب با مشکل یادگیری کودک بود. والدین در  بازی باال، تحصیلی

های صورت کسب نگرش مناسب و آگاهی الزم در زمینه ناتوانی

توانند بر بسیاری از این مشکالت غلبه کنند و چه بسا یادگیری، می

های خانواده بتواند ا حمایتکودکی که ناتوانی یادگیری دارد، ب

که اگر خانواده نسبت های چشمگیری هم کسب کند؛ درحالیموفقیت

اطالع باشد و یا نگرش منفی یا غلطی به مشکل یادگیری فرزند خود بی

فشار قرار گرفته و دچار مسائل داشته باشد، فرزندشان از هر لحاظ تحت

نداره ضعیف؛ پ نفس؛ خودای مختلفی همچون مشکالت عزتحاشیه

شهرکی پور و همکاران، ) رشد اجتماعی نامناسب و ... خواهد شد.

دهند عوامل های متعددی نشان میپژوهش . همسو با این نتایج،(1388

 مرتبط با سواد والدینی همچون شناخت و اطالع از مشکل فرزند

های کودکان با مقایسه توانمندی ؛(1398 محمودی و همکاران،)

، داشتن انتظارات تحصیلی منصفانه از (2010دایسون،) یکدیگر

قنبرپور و ) کودک و پیگری مداوم مشکالت فرزندان توسط والدین

های های متناسب با مشکالت و معلولیت، بازی(1391همکاران،

ور مستقیمی با پویایی و به ط (1995، 4هندرسون و برال) کودکان

 ساختار خانواده رابطه دارد.

آمده بینش مثبت و عمیقی را برای درمانگران دستدر مجموع نتایج به

های خانواده کودکان با های یادگیری در جهت شناخت پویاییناتوانی

شود درمانگران مضامین های یادگیری ایجاد کرد. پیشنهاد میناتوانی

آن را در درمان مورد توجه قرار دهند. همچنین آمده و اثر دستبه

آمده جهت دستهای فرزندپروری مبتنی بر مضامین بهآموزش دوره

های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری پیشنهاد بهبود پویایی

 گردد.می
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 کنندگانشرکت ست.ا شده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصول

 خارج شوند. پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشتند اجازه

 نیا .بودند پژوهش روند در جریان کنندگانشرکت همه همچنین

با شماره  یاصول اخالق تیرعا هیدییکد تا یپژوهش دارا

IR.UM.REC.1400.184 اخالق پژوهش دانشگاه  ونیسیکم

 .استمشهد  یفردوس
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کم گونههیچ تحقیق این

 . است نکرده دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

پژوهش  هایبخش همه نگارش و اجرا طراحی، در نویسندگان تمام

 .اندداشته مشارکت حاضر
 

 منافع تعارض
 

  .ندارد منافعتعارض  مقاله این نویسندگان اظهار بنابر
 
 

 

1. Thero 

2. Asarnow, Jaycox & Tompson 

3. Quine & Pahl 

4. Henderson & Berla 
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 منابع
های فرزند پروری و سرآمد دانش رابطه بین شیوه(. 1384یان، ف. )احمد

 شناسی دانشگاه تبریزنامه کارشناسی ارشد روان. پایانآموزان

(. چرایی و چگونگی پیشگیری از اختالالت ویژه 1391. ).ماصغری نکاح، س

مثابه معلولیتی پنهان )با تمرکز بر اختالل ویژه خواندن(.  یادگیری به

وپرورش . سازمان آموزشهاهمایش پیشگیری از معلولیتدومین 

 استثنایی. تهران.

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1038619.html 

 بهداشت(. 1394و کریمیان، ج. ) رجائی، ع .،عالی، ش.ا.، امین یزدی، س

 سنجش به انسان یکپارچه تحول رویکرد کودکان و نوزادان نیروا

 .مشهد: فراانگیزشدرمان.  و

مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان دارای  .(1397و برجعلی، م. ) بنانی، م

المللی و پنجمین اولین کنگره بیناختالل اضطرابی با کودکان عادی، 
، کنگره ملی آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان

 /https://civilica.com/doc/786333تهران.

(. های پیشگیری از افت تحصیلی. )چاپ ششمروش(. 1387بیابانگرد، ا. )

 تهران. انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

ی های پایه هیجان کارکرد(. بررسی تأثیر تقویت قابلیت1397) .پور، محسن

چهارمین همایش ملی های یادگیری دانش آموزان. بر رفع ناتوانی
 .شناسی تربیتی شناختیروان

https://civilica.com/doc/1040493/ 

(. فرآیند خانواده در کودکان مبتال به اختالل 1396حسینی، ا و عباسفرد، ز. )

، ششمین فعالی و کودکان مبتال به اختالل یادگیری کمبود توجه/بیش

 کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران. 
https://civilica.com/doc/732696/ 

(. تنیدگی 1385، ح. )یآباداحمدی ازغندی، ع و حسن.، دادستان، پ

باره رابطه تنیدگی حاصل از والدینی و سالمت عمومی: پژوهش در

دار دارای والدگری با سالمت عمومی در مادران پرستار و خانه

 .184-171، (7)2، نامه روانشناسان ایرانیفصلکودکان خردسال. 
 https://jip.stb.iau.ir/article_512421.html 

(. بررسی اثر آموزش 1388کریم زاده، ص و کرامتی، م. ) .،شهرکی پور، ح 

زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان 

های تازه در فصلنامه اندیشهاختالل یادگیری در خواندن و نوشتن. 
 .62-47 ،(3)4 ،علوم تربیتی

[Doi:20.1001.1.20081138.1388.4.3.3.6] 

(. تأثیر عوامل کیفی 1392اژده فر، ش و اژده فر، ل. ) .،نصیری، ن.، ضرغامی، ا

 ،فصلنامه پایشساله.  7-5محیط بر کاهش اختالل رفتاری کودکان 

12(4)، 403-414  

[Doi:20.1001.1.16807626.1392.12.4.9.4] 

های و شناخت یآورهای خانوادگی، تابنقش پویایی(. 1393، س. )قادری
نامه کارشناسی ارشد پایان افسرده زا در افسردگی بالینی نوجوانان.

 شناسی بالینی دانشگاه سمنان.روان

 یهاخانواده با سبک های محیطرابطه بین پویایی(. 1394قلعه شیخانی، ف. )
نامه پایان ایی سبک فرزند پروری(.)با بررسی نقش واسطه یابییتهو

 کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه کردستان.

(. بررسی و مقایسه 1391بخش، ک و اسمعیلی، م. )فرح .،قنبرپور عالم، ض

مه فصلناروابط خانوادگی دانش آموزان موفق و ناموفق در تحصیل. 
 .353-337 ،(31)8. خانواده پژوهی

https://jfr.sbu.ac.ir/article_96104.html 

-ای جو عاطفی خانواده، روابط والدبررسی مقایسه(. 1398کوشکی، س. )
فرزندی و مسئولیت پذیری اجتماعی در دانش آموزان پسر با و بدون 

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه . پایانهای یادگیریتوانینا

 طباطبایی.

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

-53 ،(2)5، شناسی خانوادهروانهای یادگیری. فرزند مبتال به ناتوانی

64 .https://www.ijfpjournal.ir/article_245545.html 

(. 1398و غباری بناب، ب. ) غالمعلی لواسانی، م .،موسوی، ر .،محمودی، ن

بررسی عوامل تأثیرگذار اقتصادی و ساختار خانواده بر اختالل بیش 

 .15-1 ،(69)18. های مشاورهپژوهشفعالی و نقص توجه کودکان. 

 http://irancounseling.ir/journal/article-1-1031-fa.html 

(. رابطه صفات شخصیتی والدین با نوع اختالالت رفتاری 1389). نجمی، ب

 .533-522 ،(2)12. مجله اصول بهداشت روانیکودکان. 

 https://jfmh.mums.ac.ir/article_1092.html 
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