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Abstract 

Background and Objective: Children's learning has always been regarded as an 

important issue that determines the educational destiny of children in the future 

and can confuse teachers and parents. Therefore, this study aimed to explain the 

experiences of parents of students with learning disabilities in elementary schools 

in Lordegan, Iran, in 2020. 

Materials and Methods: This qualitative study was conducted using a 

phenomenological approach. The study sample included mothers of children with 

learning disabilities in Lordegan who were selected using the convenience 

sampling method. The unstructured and in-depth interviews were conducted on 12 

mothers until the information saturation stage was reached. The data were analyzed 

using Colaizzi's method and identification of the main and sub-concepts. 

Results: The number of participants in the study was 12 (three men and nine 

females) and they were in the age range of 27-83 years. One of the participants was 

a widow and the rest were married. The initial code 1027 was obtained after 

Interviews in the form of 10 main concepts of parental loneliness with five sub-

concepts, parental mental imbalance and aggression with six sub-concepts, feelings 

of failure and depression with six sub-concepts, parental involvement and follow-

up with nine sub-concepts, parental effort and learning disability with 17 sub-

concepts, financial problems and lack of cooperation of respective institutions with 

nine sub-concepts, community support with seven sub-concepts, physical and 

mental problems of the child with eight sub-concepts, concern for the future of the 

child with eight sub-concepts, and teacher influence with two sub-concepts. 

Conclusion: Based on the obtained results, parents of children with learning 

disabilities feel lonely, their mental balance is disturbed, and they become 

aggressive and feel broken and depressed. In this regard, parents' participation and 

persistence, parents' efforts, the economic problems, and the lack of cooperation 

of the responsible institutions are quite obvious. Therefore, the parents of children 

with disabilities need various supports from the society and the educational system, 

and the necessity of all around support for these families is an inevitable reality that 

should not be ignored. 
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Extended Abstract  

Background and Objective 

Children’s learning has always been considered a major 

issue by educational psychology researchers and 

theorists. Learning disorders are one of the important 

problems that determine the educational fate of 

students. A learning disorder often hampers academic 

progress and may lead to a child’s discouragement and 

decreased self-confidence. Parents have a vital role in 

the education of their children and are the most eligible 

group to participate in their school affairs. Children in 

the early stages of education are not able to do their 

homework without help from parents, especially 

mothers. Mothers face problems by playing this role 

and may not perform their other duties in an efficient 

manner, which can cause disturbances in the 

performance of their daily activities as well as mental 

and emotional problems in the family. In the present 

study, the experiences and challenges faced by parents 

of children with learning disabilities were described. 

Therefore, the present study aimed to explain the 

experiences of parents with children with learning 

disabilities. 

Materials and Methods 

This qualitative study was conducted using a 

phenomenological approach. The study sample 

included mothers of children with learning disabilities 

in Lordegan, Iran, who were selected using the 

convenience sampling method. The unstructured and 

in-depth interviews were conducted on 12 mothers until 

the information saturation stage was reached. Each 

interview session lasted between 30 and 90 min. In this 

study, interviews were conducted with the participants, 

and the ambiguous points of the interviews were 

clarified through the follow-up questions. The 

interviews continued until the intended meaning of 

participants’ responses became clear. Finally, the next 

steps of Colaizzi’s analysis were performed after the 

completion of the sampling and data saturation. The 

researcher gained a comprehensive understanding of 

the subject and identified significant and relevant 

phrases by reviewing the interviews several times. 

MAX QDA 10 software was used for the ease of 

classification and the presence of a regular structure, 

but it did not prevent the researcher from performing 

deeper analysis. In order to validate the findings, the 

researcher conducted in-depth research for 10 months. 

Moreover, the interviewer used the method of review 

and transferability to increase credibility. 

Results 

The result of the interview analysis led to the extraction 

of 1027 primary codes from the participants’ interviews 

using Colaizzi’s method. Therefore, the process 

continued until the grouping of all the primary concepts 

in thematic categories and 77 codes were obtained at 

the second level. From the set of 77 codes in the second 

category, 10 third-level codes were formed which led 

to the creation of 10 main concepts of parental 

loneliness with five sub-concepts, disruption of 

parental psychological balance and aggression with six 

sub-concepts, feelings of frustration and depression 

with six sub-concepts, participation and persistence of 

parents with nine sub-concepts, parents’ effort and 

learning disorder with 17 sub-concepts, economic 

problems and lack of cooperation from responsible 

institutions with nine sub-concepts, society’s 

cooperation with seven sub-concepts, child’s physical 

and mental problems with eight sub-concepts, worry 

about the child’s future with eight sub-concepts, and 

teacher’s impact with two sub-concepts (Table 2). 

Conclusion 

The current study examined the experiences of parents 

with students with learning disorders. The analysis of 

the data obtained from the interviews showed that the 

parents’ answers to the interview questions fluctuated 

from the parents’ feelings of loneliness to the teacher’s 

influence. In this study, the experiences of parents with 

students with learning disorders have been identified 

and thoroughly analyzed with a qualitative approach. 

These experiences help make the treatment more 

effective by increasing parents’ hope, and it is 

suggested that these experiences should be made 

available to the parents in form of pamphlets at the 

beginning of the child’s treatment process.
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  چکیده

ت تحصيلی آنان، اختالالت یادگيری موجب سردرگمی با توجه به اهميت یادگيری کودکان در سرنوش سابقه و هدف:

آموز مبتال به اختالالت یادگيری . پژوهش حاضر با هدف تبيين تجارب والدین دارای دانششودمیمعلمان و والدین 

 طراحی و انجام شد. 1398های شهر لردگان در سال دبستاندر 

مطالعه پدیدارشناسی توصيفی بود. جامعه پژوهش را کيفی از نوع  کردطرح پژوهش حاضر با روی ها:مواد و روش

در این راستا، مصاحبه . دادندتشکيل  1398مادران دارای کودکان با اختالل یادگيری در شهرستان لردگان در سال 

که به انجام شد نفر از مادران این گروه از کودکان در شهر لردگان  12بدون ساختار و عميق تا اشباع اطالعات با 

ها از طریق روش کالیزی . دادهادامه یافتتا رسيدن به اشباع نظری  و ت هدفمند در دسترس انتخاب شده بودندصور

 .و مشخص کردن مضامين اصلی و فرعی تحليل شد

در دامنه  کنندگان. شرکتنفر خانم بودند 9نفر آقا و  3 ،در پژوهش کنندگانشرکتنفر از  12از مجموع  ها:یافته

کد  102۷ ،هاپس از تحليل مصاحبه .و بقيه متأهل بودندبود یک نفر بيوه  ند. در این ميانسال بود 83تا  2۷سنی 

هم خوردن تعادل روانی  زیرمفهوم، بر 5مفهوم اصلی احساس تنهایی والدین با  10اوليه حاصل شد که در قالب 

مشارکت و پيگير بودن والدین  فهوم،زیرم 6زیرمفهوم، احساس سرشکستگی و افسردگی با  6والدین و پرخاشگری با 

نهادهای  نکردن زیرمفهوم، مشکالت اقتصادی و همراهی 1۷زیرمفهوم، تالش والدین و اختالل یادگيری با  9با 

نگرانی از  زیرمفهوم، 8مشکالت جسمی و روحی کودک با  زیرمفهوم، ۷زیرمفهوم، همراهی جامعه با  9مسئول با 

 زیرمفهوم شناسایی شد. 2ثير معلم با أتو  زیرمفهوم 8آینده کودک با 

عادل روانی ت کنند،میوالدین دارای کودکان با اختالالت یادگيری احساس تنهایی  ،با توجه به نتایج گیری:نتیجه

کنند. مشارکت درنهایت احساس سرشکستگی و افسردگی می شوند ومیدچار پرخاشگری  ،خوردوالدین بر هم می

نگرانی از آینده کودک و  ، همراهی جامعه و مشکالت جسمی و روحی کودک،آنانو تالش و پيگير بودن والدین 

مشهود است. لذا                                 نهادهای مسئول از سوی دیگر کامال نکردن و مشکالت اقتصادی و همراهی  یک سوثير معلم از أت

های الزم از این خانوادههای مختلف از طرف جامعه و سيسدرون مایه آموزشی نياز دارند و حمایتوالدین به حمایت

 .استناپذیر اجتناب یها ضرورت

 

 مدارس ابتدایی ؛تجارب والدین ؛پدیدار شناسی ؛اختالل یادگيری واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

 

 

 

مرکز  ،مينو متقی: * نویسنده مسئول

تحقيقات سالمت جامعه، واحد اصفهان 

)خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، 

 .ایران

 m.motaghi912@gmail.com ایميل:

 

 

 ،سينا مراقبت پرستاری و مامایی ابن مجله. آموز مبتال به اختالالت یادگيری: مطالعه پدیدارشناسیتجارب والدین دارای دانش. محمدی ارمندی، مهرداد؛ متقی، مينو ستناد:ا

 .221-230(: 3)30؛1401 تابستان

مقدمه
 توجه مورد جدی ایلهئمس عنوانبه همواره کودکان یادگيری

 در .است بوده تربيت و تعليم شناسیروان پردازاننظریه و محققان

 هب مربوط کودکان یادگيری اب مرتبط مسائل از یکی راستا همين

 مشکالت طبيعی، هوش بهره داشتن وجود با که است آنان از درصدی

 و تعجب موجب همواره لهئمس همين و دارند یادگيری در یمختلف

 تربيت و تعليم اندرکاراندست سایر و والدین و معلمان سردرگمی

 کنندهتعيين و مهم معضالت از یادگيری اختالالت است. شده

 ،فراتحليل مطالعه یک طبق .]1[ است فراگيران تحصيلی سرنوشت

 حاکی که است درصد 81/8 ایرانی کودکان در التاختال این شيوع

 اغلب یادگيری اختالل .]1[ است ایران در اختالل این زیاد شيوع از

 برخی در و باشد آورعذاب کودک برای تحصيلی پيشرفت شودمی سبب

  .]2[ شودمی نفسبهاعتماد کاهش و سردیدل موجب موارد
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 تاختالال آماری و تشخيصی راهنمای ویرایش پنجمين اساس بر

 ولیتح عصبی اختالالت طبقه نه از یکی خاص یادگيری اختالل روانی،

 حين افراد حافظه و یادگيری توانایی هيجان، بر که شودمی محسوب

 اختالالت دارای کودکان موقعبه شناخت گذارد.می منفی اثر تحول

 اشکاالت رفع به نسبت کندمی کمک والدین و نمعلما به یادگيری

 نظام بزرگ هایآفت از که تحصيلی افت از و کنند اقدام آنان یادگيری

 و تعليم در حياتی ینقش والدین .]3[ کندمی جلوگيری است، آموزشی

 که هستند گروهی ترینشایسته و تریناصلی و دارند فرزندانشان تربيت

  .]4[ باشند داشته مشارکت مدرسه امور در دبای

 در آموزش و یادگيری سبک تغيير و وفنونعلوم پيشرفت با امروزه

 وظایف به مواقع گاهی و یافته افزایش هاخانواده تحولی وظایف مدارس،

 نداشته یمطلوب عملکرد فرزند اگر ،ميان این در است. شده تبدیل بحرانی

 هااین همه که شوندمی نگرانی و اضطراب نااميدی، دچار والدین د،باش

 وظایف بر عالوه و آوردمی وجود به هاخانواده برای را بحرانی شرایط

 گذاردمی مادر و پدر عهده بر نيز دیگری بحرانی وظایف گسترده، تحولی

 ونبد .]5[ کنند نرم وپنجهدست هابحران این با ندهست مجبور والدین که

 به قادر تحصيل اوليه مراحل در کودکان مادران،       خصوصا  والدین یاری

 سایر رد نقش این ایفای با مادران ،بنابراین نيستند؛ خود تکاليف انجام

 وظایف احسن نحو به توانندنمی و شوندمی مشکل دچار خود هاینقش

 روزانه، کارهای شدن مختل باعث موضوع این دهند. انجام را دیگرشان

 و خانوادگی ارتباطات و روابط در مشکالتی روانی، و روحی مشکالت

 اختالل با آموزاندانش شمار ،منتشرشده آمار اساس بر .شودمی زناشویی

  .]2[ است شده گزارش درصد 12 تا 4 بين یادگيری

 توصيف به پژوهشی، آوردروی این از الهام با حاضر پژوهش در

 اختالل با کودکان دارای والدین روی پيش هایچالش و اهتجربه

 با ارتباط در شواهدمحور هایداده بودن کم شد. پرداخته یادگيری

 یدستياب برای تالش و سو یک از ایران در والدین از گروه این مشکالت

 به دیگر سوی از زنده صورت به والدین شدهادراک و واقعی مشکالت به

 گروه این والدین هایچالش از موجود هایداده ميلتک برای تالش همراه

 هم را حاضر پژوهش انجام ضرورت اجتماعی،-روانی زاویه از کودکان از

 اهميت نظر از کند.می توجيه کاربستهبه سطح در هم و نظری سطح در

 گذاری،سياست حوزه نمسئوال به حاضر پژوهش هاییافته کاربردی،

 با نوعیبه که متخصصانی سایر و شناسانروان مشاوران، والدین، معلمان،

 ،نظری اهميت زمينه در .کرد خواهد کمک بسيار دارند، ارتباط حوزه این

 تعدیل یا بسط برای را جدیدی هایافق حاضر پروژه هاییافته

 يشپ والدین از گروه این مشکالت با مرتبط نظری و تجربی هایدیدگاه

 هدف با حاضر پژوهش راستا، این در گشود. خواهد متخصصان روی

 یادگيری اختالالت به مبتال آموزدانش دارای والدین تجارب تبيين

  شد. انجام و طراحی
 

 کار روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
 پدیدارشناسی نوع از کيفی آوردروی از حاضر پژوهش در

 مادران شامل پژوهش کنندگانشرکت .شد استفاده توصيفی

تالل یادگيری در شهرستان لردگان در سال اخ با کودک دارای

 دسترس در هدفمند صورت به گيرینمونه روش بودند. 1398

 .یافت ادامه (نفر 12) نظری اشباع مرحله به رسيدن تا که بود

  بود. دقيقه 90 تا 30 بين مصاحبه فرایند
 

 ابزار
های منظور دستيابی به چالشآوری اطالعات و بهجمع برای

دین در ارتباط با فرزند دارای اختالل یادگيری، روی والپيش 

 :شداالت مصاحبه به صورت زیر ارائه ؤس
اختالالت یادگيری بيان  دارای تجارب خود را از از کودک»

 «کنيد.
 

 روش اجرا
های مجوزهای الزم علمی و اجرایی از کميته گرفتنبعد از 

بهکننده علمی و اداری مربوطه، هدف پژوهش به والدین شرکت

اختصار توضيح داده شد و محرمانه ماندن اطالعات شخصی آن

 شود،ها در تمام منابع و مقاالتی که از این پژوهش استخراج می

به هرکدام از والدین شرکتهمچنين طور کامل تضمين شد. به

کننده توضيح داده شد که شرکت در این پژوهش پيامد ناگوار 

ها نخواهد داشت. شرکتآن روانی و عاطفی برای آنان و فرزندان

کنندگان آزاد بودند که در هر زمان از ادامه همکاری صرف نظر 

 کنند.

و نکات مبهم  شدکنندگان مصاحبه در این مطالعه با شرکت

 ،گر روشن شدها و سؤاالت پيگيرانه مصاحبهها با واکاویمصاحبه

ها تا جایی . مصاحبهشدکه صراحت منظور آنان مشخص تاجایی

ها و نتایج آن حاصل ای در مصاحبهکه اشباع مفروضه یافتامه اد

ای را کنندگان جدید ایده تازهبه این ترتيب که شرکت ؛شد

کردند. این های افراد قبلی را تکرار میکردند و ایدهمطرح نمی

اشباع پس از مصاحبه با فرد دوازدهم حاصل شد که نفرات آخر 

ر مصاحبه بعد از نف ،بنابراین ؛همان مطالب قبلی را تکرار کردند

با رسيدن به  ،گيریدوازدهم متوقف شد. پس از اتمام نمونه

شده طی های استخراجها که از طریق تکرار کداشباع داده

وتحليل ، مراحل بعدی روش تجزیهشدمصاحبه دهم مشخص 

شامل . این روش ]6[ انجام شد (Colaizzi's method) کالیزی

ها، استخراج عبارات مهم و رونوشت و بازخوانی مکرر مصاحبه

معنادار، یادداشت عبارات مهم در صفحه جدا، تنظيم معانی 

شده در قالب مضمون، ادغام کدهای مربوط به مضامين استخراج

های یک بندی مضمونمشابه درون یک دسته موضوع، قسمت

نتایج به مصاحبه خوراندگروه بر اساس هدف پژوهش، ارائه پس

 ها با تجارب پژوهشگر است. شوندگان و مقایسه آن

ها درک پژوهشگر با بررسی چندین و چندباره مصاحبه

دار و مرتبط دست آورد و عبارات معنیاز موضوع به یجامع
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مشخص شدند؛ به این صورت که عبارات مرتبط و دارای معنی، 

دارای مضامين  ، عبارات تکراری حذف و عباراتندکدگذاری شد

شبيه به هم در یک طبقه قرار داده شدند. در این راستا، بر اساس 

های شده از طریق مصاحبه و یادداشتهای گردآوریداده

پژوهشگر، مضامين اصلی و فرعی مشخص شدند. در این مرحله 

های عميق بالينی با والدین دارای فرزند با پس از مصاحبه

 .اول آنان استخراج و ضبط شداختالل یادگيری، تجارب دست 

طی جلسات  ،در این مطالعه پژوهشگر بعد از اتمام تحقيق

دقيقه در خصوص  20حضوری در مدرسه حداقل به مدت 

 12از  داد واختالالت یادگيری برای والدین توضيحاتی را ارائه 

 .نفر را به متخصص ارجاع داد ۷ ،کننده در پژوهشمشارکت

به شرکت در جلسات مشاوره نياز که  کنندگانبرخی از مشارکت

ر اختالالت دیگ نيز برایبرخی از آنان  شدند.راهنمایی  ،داشتند

پزشک داشتند که راهنمایی فرزندانشان نياز به مراجعه به روان

بندی و وجود هسهولت دست منظورو اقدامات الزم انجام شد. به

 شد،استفاده  10نسخه  MAX QDAافزار نرماز ساختار منظم 

وتحليل مانع عميق شدن محقق در تجزیه استفاده از آن ولی

 .نشد

 

 (Rigour) دقت مطالعه
د شوها به ميزانی اطالق میروایی داده ،در تحقيقات کيفی

های تحقيق بيانگر واقعيت باشد. از این طریق روایی به که یافته

شود. اعتبار زمانی درجه دقت و درستی اطالعات مربوط می

های مطالعه کيفی بيانگر واقعيت باشد. شود که یافتهحاصل می

پذیری و های کيفی به وابستگی، انتقالاعتباریابی در پژوهش

یيدپذیری اشاره دارد. منظور از وابستگی در پژوهش کيفی آن أت

 روشاست که یک پژوهشگر دیگر، همان تحقيق را با همان 

پذیری آن است لهای مشابهی برسد. انتقاانجام دهد و به یافته

توان در محيط دیگر به کار های یک پژوهش را میکه آیا یافته

یيدپذیری هم در أ. تباشدبست که با پژوهش اصلی مشابه 

های پژوهش و هم در تفسير و نتایج پژوهش کاربرد دارد. یافته

شود که یک متغير تصادفی ممکن پایایی به ميزانی اطالق می

 ثير قرار دهد. أرا تحت تاست تعادل و ثبات نتایج 

سئله م شده است؛له بيان ئتعيين پایایی تحقيق دو مس برای

کنندگان در شده از شرکتاول به دقيق بودن اطالعات گردآوری

کنندگان در پژوهش مربوط است و ازآنجاکه احتمال دارد شرکت

پژوهش اطالعات دقيق و درستی از پدیده مدنظر نداشته باشند 

کاهش و حذف این مشکل  برایعات را ارائه دهند، و نتوانند اطال

شود. مسئله دوم به ابزار کنندگان مختلف استفاده میاز شرکت

 است کهگر( مربوط گر و مشاهدهها )مصاحبهگردآوری داده

. کنددقتی و سوگيری ها بیگردآوری داده ممکن است در فرایند

 ،فیی تحقيق کيتعيين پایای برایطورکلی راهبرد اصلی و مهم به

 . ]۷[ ميزان قابليت اجرای مجدد تحقيق است

ماه  10ها به مدت اعتبار یافته برایبدین منظور پژوهشگر 

به این شکل که  درگير انجام پژوهش به صورت عميق بود.

 Prolonged engagement) طور کامل درگير تحقيقپژوهشگر به

and persistent observation )کنندگان که بود و با مشارکت

شغل و ...  سواد، نظراز  ،پذیر بودسعی شد تا جایی که امکان

جامعه را دربرگيرد، ارتباط صحيح و مناسب  یهاهمه گروه

همچنين پژوهشگر  کرد و پذیرای مفاهيم عميقی بود.برقرار می

در طول انجام مراحل تحقيق  ،برای افزایش دقت علمی تحقيق

د. بازبينی شويات ئی را ایجاد کرد که مراحل مطالعه با جزشرایط

 و داشتنفر دوم تحقيق که مدرک دکتری پرستاری  این کار را

که مدرک دکتری سالمت در بحران و بالیا  انجام داد نفر سومی

 (.Peer debriefing) و از تحقيق خارج بودداشت 
اری، محقق پس از انجام مصاحبه و استخراج اطالعات و کدگذ

 کنندهشرکت 12به همه                   های مطالعه مجددا تأیيد یافته منظوربه

کنندگان بازبينی و مشارکت( Member checkingکرد ) مراجعه

ز ا آنانرا با برداشت  کنندگانشرکتموافقت  کردند. پژوهشگر

خهها از مطالب نسمطالب بررسی کرد و به این ترتيب ارزیابی نمونه

  .ار گرفتشده مدنظر قربرداری

فرصت نقد اظهارات خود را  کنندگانشرکت همچنين

پذیری پژوهش، خاطر صحت قابليت انتقالهمحقق ب داشتند.

 وکه نمونه نبودند ارائه داد نفر از جامعه پژوهش  8ها را به داده

. (Transferability) ها تناسب الزم را داشتندها یافتهاز نظر آن

همچنين به ها حاصل شد.نمونه یيدأاز این طریق توافق و ت

محقق تالش خود را برای  ها،ثق بودن دادهؤمنظور اطمينان از م

که به عينی  کردمتمرکز  آوری اطالعات مبتنی بر تجربهجمع

ثق بودن اطالعات ؤیيد مأو روشی برای ت کردها کمک بودن داد

 بود.
 

 نتایج
ای هویژگی .نفر بود 12در پژوهش کنندگان شرکتتعداد 

 است. آمده 1در جدول  آنانشناختی حمعيت

ها با استفاده از روش وتحليل مصاحبهتجزیه از طریق

کنندگان های شرکتکد اوليه از مصاحبه 102۷ ،کالیزی

مفاهيم اوليه در  تمامبندی . بدین ترتيب تا گروهشداستخراج 

کد در سطح دوم به ۷۷های موضوعی کار ادامه یافت و دسته

 10کد دسته دوم،  ۷۷. کار ادامه یافت و از مجموع دست آمد

مفهوم اصلی احساس  10. درنهایت کد سطح سوم تشکيل شد

زیرمفهوم، برهم خوردن تعادل روانی والدین  5تنهایی والدین با 

زیرمفهوم، احساس سرشکستگی و افسردگی  6و پرخاشگری با 

مفهوم، زیر 9مشارکت و پيگير بودن والدین با  زیرمفهوم، 6با 

زیرمفهوم، مشکالت  1۷تالش والدین و اختالل یادگيری با 

زیرمفهوم،  9نهادهای مسئول با  نکردن اقتصادی و همراهی

مشکالت جسمی و روحی کودک  زیرمفهوم،۷همراهی جامعه با 

ثير معلم أت زیرمفهوم، 8زیرمفهوم، نگرانی از آینده کودک با  8با 

 .مشخص شده است 2دول که در ج استخراج شد زیرمفهوم 2با 
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 کنندگان در پزوهشمشخصات شرکت :1جدول 

 ردیف
شماره 

 هکنندشرکت
 جنس سن

وضعیت 

 هلأت

تعداد 

 فرزند

تعداد فرزند با اختالل 

 یادگیری
 چند همسری شغل تحصیالت

 همسریتک دارخانه ابتدایی 2 2 متأهل مؤنث 36 1شماره  1

 همسریتک دارخانه دیپلم 4 4 متأهل مؤنث 2۷ 2شماره  2

 همسریتک دارخانه ليسانس 1 3 متأهل مؤنث 44 3شماره  3

 همسریتک دارخانه دیپلم 1 2 متأهل مؤنث 29 4شماره  4

 همسریتک دارخانه سوادبی 1 6 متأهل مؤنث 48 5شماره  5

 همسریتک شغل آزاد ليسانس 2 3 متأهل مذکر 39 6شماره  6

 همسریتک کارمند ليسانس 2 3 متأهل مؤنث 38 ۷شماره  ۷

 1 6 متأهل مذکر 65 8شماره  8
پنجم 

 ابتدایی
 دو همسری شغل آزاد

 1 1۷ متأهل مذکر 82 9شماره  9
پنجم 

 ابتدایی
 دو همسری ازکارافتاده

 همسریتک دارخانه سوادبی 2 ۷ متأهل مؤنث 45 10شماره  10

 همسریکت دارخانه راهنمایی 1 2 بيوه مؤنث 40 11شماره  11

 همسریتک مغازه دار ليسانس 1 1 متأهل مؤنث 33 12شماره  12

 
 های اصلی و فرعی تجارب والدین دارای فرزند با اختالل یادگيریمفروضه: 2جدول 

مضمون 

 اصلی
 مضمون فرعی

مضمون 

 اصلی
 مضمون فرعی

تنهایی 

 والدین

 احساس تنهایی مادر

 در()تنهایی ما درک و همراهی مادر توسط پدر

 های فاميل در خانوادهو دخالت نکردن همکاری

 توجهی یکی از والدین به وضعيت تحصيلی کودکبی

 عدم درک والدین از طرف فرزندان

همراهی 

برخی 

نهادهای 

 اجتماعی

 همدلی راننده سرویس مدرسه با والدین

 ودل کردن والدینبيان مشکالت با دیگران و درد

 دینهمکاری خانواده و فاميل با وال

 پيشرفت تحصيلی برایهای کودک تالش

 )همراهی و حمایت جامعه( ناسوزی معلمدل

 ارتباط با همسایه

 ناحمایت خير

برهم خوردن 

تعادل روانی 

والدین و 

 پرخاشگری

 دعوا و کشمکش درون خانواده

 عدم پذیرش مشکل از طرف والدین

 پرخاشگری والدین با کودکان

 روانی والدینفشار زیاد و برهم خوردن تعادل 

 والدین یسوادسوادی و کمبی

 والدین نداشتن آگاهی

مشکالت 

جسمی و 

روحی 

 کودک

 مشکالت رشدی کودک

 اختالالت روحی کودک

 مشکالت گفتاری

 اثرات و عوارض دارویی روی کودک

 پرخاشگری کودک

 مورد تمسخر واقع شدن کودک

 های جسمی کودکبيماری

 تمارض کودک

احساس 

سرشکستگی 

 ردگیو افس

انکار و احساس سرشکستگی از حضور کودک در مدرسه 

 استثنائی

 کاری والدینپنهان

 احساس غم و افسردگی در والدین

 خودخوری والدین

 سرزنش خود توسط والدین

 هااحساس سرشکستگی والدین در بين همسایه

نگرانی از 

 آینده کودک

 نگرانی از آینده و تالش برای آموزش

 والدینسردرگمی و درماندگی 

 استيصال والدین

 نااميدی والدین

 دلواپسی والدین برای آینده

 دیگرانبا  کودکمقایسه 

 نگرانی و تشویش از آینده کودک

 های مشفقانهنگرانی از آینده و نصيحت
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 .2 جدولادامه 

مشارکت و 

پيگير بودن 

 والدین

 مشارکت و مراقبت والدین در تحصيل فرزند

 پيگير بودن والدین

 والدین از اختالالت اطالعات

 همدلی و همراهی والدین با همدیگر

 تقویت منفی

 توسل به تنبيه برای آموزش

 اثر بودن تنبيهبی

 های اندکشادمانی از موفقيت

 تشویق کودک به درس خواندن

 ثير معلمأت
 نامقصر دانستن برخی معلم

 ثير معلم بر رفتار کودکأت

مشکالت 

اقتصادی و 

 همراهی

 نکردن

 نهادهای

 مسئول

 تحميل هزینه اضافی به خانواده

 ستیکسی و تنگ بی

 های مسئولهای کافی سازمانتنگناهای مالی و نبود کمک

 مشکالت مالی و معيشتی والدین

 های سنگينمشکالت درمانی و تحميل هزینه

 وآمد، اسکان، هزینه()رفت های درمانمشقت

 والدین بيماری

 تجارب شغلی

تالش 

والدین و 

ل اختال

 یادگيری

 توجهی و شيطنت کودکانبی

 درسیموزشی و متوسل شدن به کتب کمکآمشکالت 

 شاکی بودن از نظام آموزشی

 اختالالت یادگيری کودکان

 تالش و اصرار والدین برای یادگيری کودک

 قبولی و مردودی خودخواسته والدین

 وقفه مادر برای یادگيریاختالل یادگيری و تالش بی

 ی و پيگيری والدیناختالل یادگير

 یادگيری ثيرات بحران کرونا برأت

 مشکالت یادگيری و تالش والدین با گرفتن معلم خصوصی

 پرتینظمی، حواساختالل در یادگيری، بی

 بازیگوشی کودک

 اختالل یادگيری در ریاضيات

 اختالل در خواندن، اختالل در نوشتار

 متوجه شدن والدین در خصوص اختالل یادگيری کودک

 عالقگی کودک به درسبی

ن تواهای والدین دارای کودکان با اختالل یادگيری را میپاسخ

 که عبارت بودند از: مضمون اصلی تقسيم کرد 10به 

 ( احساس تنهایی والدین:1) مضمون اصلی

 ره سراغ کار خودش و دیگه بامی ،خورمشوهرم تا شام می»... 

 «در را گرفته(...)بغض گلوی ما ها کاری ندارهبچهو من 

( برهم خوردن تعادل روانی والدین و 2مضمون اصلی )

 پرخاشگری:

 گفتمی .کردمادرشون با من دعوا می ،شدعصبانی که می »...

ها ولی سر بچه ،رابطه با خانمم خيلی خوب بود .ها چيزی نگوبچه به

کردند و خانم ها به حرف گوش نمیبچه .هم خيلی درگير بودیم با

 ..«.البته درگيری لفظی بود  .شدکرد و درگير مین دفاع میازشو

 ( احساس سرشکستگی و افسردگی:3مضمون اصلی ) 

ها به من گفتن برو پيش شوهرت بهت کمک کنه همسایه »...

 ...« شنيدمها سرکوفت میاز همسایه .هات رو درس بدهو بچه

 ( مشارکت و پيگير بودن والدین:4مضمون اصلی )

 سگم رضا حسين درمی .ید بزنمشون تا درس بخوننبا»... 

منم مجبورم در حد دو، سه تا سيلی  .خوننولی نمی ،بخونين

 ...«  بزنمشون تا مگر درس بخونن

 ( تالش والدین و اختالل یادگيری:5مضمون اصلی )

معلما گفتن چيزی بلد نيست و مرکز اختالالت هم بهم »...

                              واد درس بخونه یا واقعا  اختالل خدونيم امير خودش نمیگفتن نمی

 ...«جوری بود دیگه این .گيرهداره که یاد نمی

 نکردن ( مشکالت اقتصادی و همراهی6مضمون اصلی )

 نهادهای مسئول:

 مدکرخودم کار می .بهم کمک کنهتم تو خونه کسی رو نداش»...

تو خونه پيرزنی کار می تمميرف .و مجبور بودم دربيارمر و خرجيم

 ...« کردم که خرجم دربياد

 ( همراهی جامعه:۷مضمون اصلی )

 به. گفتنیم امال براش هاهیهمسا پيش بردمیم را بچه...  »...

 یيلخ مونیهمسا زن. بگيم درس براش تا بيار رو ات بچه گفتن من

 و بگم درس براش خودم تا ارشيب گفتیم. کردیم یدلسوز براش

 ...«بگه براش تا زن پيش بردیم من

 جسمی و روحی کودک:  ( مشکالت8مضمون اصلی )

 .خانم رشدش مشکل داره تنگف ،عکس دستشو که گرفتيم »...

یعنی رشدش خوب  ؛دادرشدش عکس بچه شش ساله رو نشون می

 ...« جسمش نسبت به سنش کم بود دشر .نبود
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 ( نگرانی از آینده کودک:9مضمون اصلی )

ها به شه بچهمی م خدایاگمیتم. هميشه براشون ناراح »...

خوان ها میکردم پيش خودم که آینده بچهفکر می .جایی برسن

 ...« خوان بشنهای من آخه چی میکنم بچهفکر می .چه کاره بشن

 ثير معلم:أ( ت10مضمون اصلی )

ش کار کردن هاخيلی بد با .از دست معلماش ناراحت بودیم»... 

 ،درس خواندن وادار کنی به ها را با تشویقکه بچهت و معلمش گف

که بهش تم کردن معلمشون و من به مدیر گفولی این کارو نمی

 ...« بگين کار را انجام بدهم
 

 بحث

آموز مبتال به در پژوهش حاضر تجارب والدین دارای دانش

های حاصل از شد. تحليل داده بررسشیاختالالت یادگيری 

ز احساس تنهایی های والدین ادهد پاسخها نشان میمصاحبه

های پژوهش حاضر با ثير معلم در نوسان است. یافتهأوالدین تا ت

های والدین شواهد پژوهشی موجود در ایران در ارتباط با نگرانی

همخوان است. پژوهشی در ایران در خصوص مادران کودکان با 

ران ماد ،کند در بين والدین کودکان با ناتوانیاختالالت بيان می

يشتری را در رابطه با امور روزمره کودکان با ناتوانی به مسئوليت ب

ابتال به احساس  خطربه همين دليل مادران بيشتر در  .عهده دارند

 .]8[ دکننتنهایی قرار دارند و احساس تنهایی بيشتری را تجربه می

برهم خوردن  ،دست آمدمایه دیگری که در این پژوهش بهدرون

 یهایزیرمفهوم شامل که بوددل روانی والدین و پرخاشگری تعا

همچون پرخاشگری والدین با کودکان، فشار زیاد و برهم خوردن 

تعادل روانی والدین، دعوا و کشمکش درون خانواده، عدم پذیرش 

سوادی کم سوادی وآگاهی والدین و بینامشکل از طرف والدین، 

 آنان بود.

van Eldik در پژوهش خود که در خصوص  ]9[ و همکاران

بين  رابطه دادندنشان  بود،نقض تعارض والدین بر عملکرد کودکان 

تعارض مو رفتار  کندوالدین عملکرد کودکان را دچار چالش می

های عملکرد کودک به همراه دارد. روابط حوزه در را والدین خطراتی

 داشت ذشت زمان ادامه خواهدبين والدین روی عملکرد کودک با گ

های پيشگيری و مداخله با هدف سالمت روان کودکان و برنامه

 د.نداشته باش توانند بر روابط بين والدین تمرکزمی

 ،آمده در این پژوهشدستهای اصلی بهمایهاز دیگر درون

های زیرمفهومشامل که بود احساس سرشکستگی و افسردگی 

الدین، احساس سرشکستگی والدین احساس غم و افسردگی در و

کاری والدین، سرزنش ها، خودخوری والدین، پنهاندر بين همسایه

خود توسط والدین و انکار و احساس سرشکستگی از حضور کودک 

در پژوهش خود  ]10[ و همکاران Scherer. بوددر مدرسه استثنایی 

 ود،بان مبتال به اختالل رشدی افسردگی والدین با کودک بارهکه در

از افزایش سطح عالئم افسردگی در ميان والدین کودکان مبتال به 

والدین در معرض خطر بيشتری از  صحبت کردند.اختالالت رشدی 

زا ازجمله به دليل وجود عوامل استرس .افسردگی و اضطراب هستند

در ویژه این موضوع به افزایش تقاضای مراقبت و فشار اقتصادی

 .تر استمهمکشورهای با درآمد کم و متوسط 

آمده در این پژوهش دستهای اصلی بهمایهاز دیگر درون

ل های توسزیرمفهوم شاملمشارکت و پيگير بودن والدین است که 

ثير بودن تنبيه، تشویق کودک به درس أتبه تنبيه برای آموزش، بی

ل الدین در تحصيخواندن، پيگير بودن والدین، مشارکت و مراقبت و

 های اندک،اطالعات والدین از اختالالت، شادی از موفقيت فرزند،

الهی و  است.همدلی و همراهی والدین با همدیگر و تقویت منفی 

مشارکت والدین در فرایند  بارهدر یالؤدر پاسخ به س ]11[ همکاران

ین در فرایند که مشارکت والد کردندتحصيلی فرزندان بيان 

کند. این یادگيری فرزندان فرصت کافی را برای موفقيت فراهم می

طور قابل توجهی با انگيزش کودکان برای یادگيری، توجه، عد به  ب 

 کمهای پذیرش واژگان و مشکالت رفتاری پایداری وظيفه و مهارت

مشارکت والدین به ميزان درگير شدن والدین با آموزش  .ارتباط دارد

دانشان اشاره دارد. مشارکت شامل ارتباط معنادار با کارکنان فرزن

شود که با یادگيری کودک در مدرسه، مدرسه و بروز رفتاری می

 خانه و محيط اجتماع مرتبط است.

های تالش ،دست آمدمایه دیگری که در این پژوهش بهدرون

های که شامل زیرمفهوم بودوالدین و اختالل یادگيری کودک 

 مشکالت یادگيری و تالش های والدین،یادگيری و پيگيری اختالل

-نظمیبی-والدین با گرفتن معلم خصوصی، اختالل در یادگيری

پرتی، بازیگوشی کودک، اختالل یادگيری در ریاضيات، حواس

اختالل در خواندن، اختالل در نوشتار، قبولی و مردودی 

رونا ات بحران کثيرتأ خودخواسته والدین، اختالل یادگيری کودکان،

بر یادگيری، مشکالت آموزشی و متوسل شدن به کتب درسی، 

متوجه شدن والدین در خصوص اختالل یادگيری کودکان، شاکی 

 وقفه مادر برایبودن از نظام آموزشی، اختالل یادگيری و تالش بی

عالقگی یادگيری، تالش و اصرار والدین برای یادگيری کودک، بی

 وجهی و شيطنت کودک است. تکودک به درس و بی

کنند که در همين راستا بيان می ]12[ ذوقی پایدار و همکاران

. اگر داردها شيوه تعامل والدین با کودکان اثرات متفاوتی روی آن

ل تحصيلی کودکان دخالت ئای مثبت و مفيد در مساوالدین به گونه

اگر والدین به شيوهای  اما ،ابدیکنند، یادگيری کودکان بهبود می

با  کودکان   ا منفی و خشن در یادگيری کودکان دخالت کنند، یقين

دانند چگونه در یادگيری بيشتر والدین نمی .نخواهند کردپيشرفت 

های دخالت والدین در یادگيری کودکان سهمی داشته باشند. شيوه

ها و چندبعدی است که دامنه وسيعی از ویژگی ایکودکان سازه

 .گيردرفتارهای والدین را دربرمی

 ،دست آمدهایی که در این پژوهش بهمایهیکی دیگر از درون

که شامل  بودنهادهای مسئول  نکردن مشکالت اقتصادی و همراهی

تحميل هزینه اضافی به خانواده، بی های تجارب شغلی،زیرمفهوم

 های کافیتنگناهای مالی و نبود کمک دستی،کسی و تنگ



 و همکار محمدی ارمندی
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های مسئول، مشکالت مالی و معيشتی والدین، مشکالت سازمان

های درمان و های سنگين، مشقتدرمانی و تحميل هزینه

در  ]Kesuma ]13و  Dirhamsyah. استهای والدین بيماری

ل اقتصادی والدین بر تحصيل کودکان بيان ئثير مساأخصوص ت

های یادگيری به امکانات طریق فعاليتیند آموزش از اکه فر کردند

های کافی نياز دارد تا نتایج مطلوب یادگيری محقق و زیرساخت

یند آموزش به بودجه نياز دارد. با توجه به اشود. به همين دليل فر

اجتماعی متفاوتی دارند، وجود -اینکه والدین وضعيت اقتصادی

 يشرفتاجتماعی والدین تأثير مثبتی در پ-توانایی اقتصادی

 آموزان دارد.یادگيری دانش

همراهی  ،دست آمدهپژوهش بدر این هایی که مایهاز دیگر درون

ن، اسوزی معلمهایی ازجمله دلکه شامل زیرمفهوم بودجامعه 

ن، همدلی راننده سرویس مدرسه با اارتباط با همسایه، حمایت خير

 همکاری والدین، بيان مشکالت با دیگران و دردودل کردن والدین،

پيشرفت  برایهای کودک خانواده و فاميل با والدین و تالش

در راستای بحث نوع ]14[ تحصيلی است. باستانی و همکاران

حمایت اجتماعی بزرگ کردند کهدوستی و همراهی جامعه بيان 

 آميز و آسان افراد در زمانترین نيرو برای مقابله موفقيتترین و قوی

ترین هنگام مواجهه فرد با تنش مهم .زا استدرگيری با شرایط تنش

ثير حمایت اجتماعی، بدون توجه به سطح آن، بهبود وضعيت أت

 سالمت فرد است.

 ،دست آمدهایی که در این پژوهش بهمایهاز دیگر درون

های که شامل زیرمفهوم بودمشکالت جسمی و روحی کودک 

مشکالت رشدی کودک،  ودک،تمارض ک بيماری جسمی کودک،

، هااختالالت روحی کودک، مشکالت گفتاری، اثرات و عوارض دارو

مورد تمسخر واقع شدن کودک است. جوادپور  پرخاشگری کودک و

در پژوهش خود با عنوان نقش والدین در ارتقای  ]15[ و مقدادی

هرچند حمایت از که  کردندسالمت معنوی کودکان در اسالم بيان 

 های متعددیو تالش استسالمت روحی و روانی کودک انکارناپذیر 

بارتری اعمالی که متأستفانه زیان انجام شده است،در این خصوص 

تنها رو به کاهش دهد، نهسالمت کودکان را در معرض خطر قرار می

رو سالمت روحی نازای .کندنيست، بلکه با حادترین شکل بروز می

های شده در آموزهترین مباحث ارائهنی کودک یکی از مهمو روا

 های علمی است.اسالمی و پژوه

نگرانی  ،مدآدست هایی که در این پژوهش بهمایهاز دیگر درون

های نگرانی و تشویش از که شامل زیرمفهومبود  از آینده کودک

های مشفقانه، نگرانی از آینده کودک، نگرانی از آینده و نصيحت

ی ميدا، نانینده و تالش برای آموزش، سردرگمی و درماندگی والدیآ

واپسی والدین برای آینده و مقایسه والدین، استيصال والدین، دل

در پاسخ به  ]16[ و همکاران Winarsih. دیگران است فرزندان با

گونه ال پژوهش خود در خصوص اضطراب از آینده فرزندان اینؤس

والدین کودکان نسبت به آینده فرزندان خود  کردند کهبيان 

شناختی والدین تأثير اضطراب دارند. این اضطراب بر بهزیستی روان

گذارد. بنابراین، والدین برای کاهش سطح استرس خود به می

های هيپنوتيزم اثبات شده است که این مشاوره نياز دارند. روش

 دهند.میرا کاهش ها در موارد مختلف اضطراب روش

ثير معلم أت، دست آمدای که از این پژوهش بهمایهآخرین درون

ر و تأثي انهای مقصر دانستن برخی معلماست که شامل زیرمفهوم

موزشی نقش آشک معلم در سيستم معلم بر رفتار کودک است. بی

که هم بر خانواده و هم بر  داردثيرگزاری أنظير، ظریف و تبی

ثيرات مثبت بر أدر صورت ایجاد ت .ثر خواهد بودؤم موزانآدانش

موزش خواهد شد و در صورت آی و کيفی                    موز باعث ارتقای کم آدانش

ی موزشآثيرات منفی نيز به همان اندازه باعث کاهش سطوح أایجاد ت

 کردنددر همين راستا اشاره  ]1۷[خواهد شد. مرتضی و همکاران 

ناپذیری را با هم دارند. موز رابطه دوجانبه و تفکيکآدانشکه معلم و 

نقش عوامل شناختی یعنی  بهتوان ثر در این رابطه میؤاز عوامل م

آموزان دانش معلم و عوامل احساسی یا نحوه تشویق و ترغيب دانش

در کالس نام برد. معلم در کالس نقش حياتی نسبت به کاهش 

درسی دارد و فرایند یادگيری را  پيچيدگی شناختی و زبانی مطالب

دهد. با این حال کار معلم هنگامی ثمربخش است که با تسهيل می

آموزان کالس با دانش در معلم و کنندهمکاری  انموزآدانش

ها را آن ها پيش برود وگام با آنبهگام ،مشارکت داشته باشد

 راهنمایی کند.

ازجمله  .هایی داردهر پژوهشی در بطن خود محدودیت

های پژوهش حاضر عدم دستيابی به کدهای احتمالی محدودیت

 ناسیشروشمطالعات بيشتری با همين  شودمیپيشنهاد  بود.دیگر 

 کنندگان مشابه انجام شود.شرکت روی
 

 گیرینتیجه
در این پژوهش تجارب ناشی از تبيين تجارب والدین دارای 

کيفـی و بـا  ویکردآموز مبتال به اختالالت یادگيری بـا ردانش

گيری از این تجارب کمک . بهرهشدژرفـای بيشتری شناسایی 

های درمانی کند بـا افـزایش اميدواری والدین، انجام مراقبتمی

این تجارب به صـورت پمفلـت در  شودمیپيشنهاد . تر شوداثربخش

 .ابتدای مسير درمان کودک در اختيار والدین قرار گيرد
 

 قدردانی و تشکر
کنندگان در پژوهش و همه کسانی که در اجرای این پژوهش از همه شرکت

 شود.تشکر و قدردانی می ،همکاری داشتند

 

 منافع تضاد

رورت شفاف ارائه شده است و تضاد منافعی برای ضنتایج پژوهش حاضر به 

 .مؤلف وجود ندارد
 

 یاخالق مالحظات

کنندگان رعایت شرکتمالحظات اخالقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه 

 همچنين به افراد درباره محرمانه بودن نتایج اطمينان داده شد. .شده است
 

 سندگانینو سهم

واحد مقاله حاضر از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )
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در تدوین این مقاله همه نویسندگان در طراحی، گرفته شده است. خوراسگان( 

نویس، ویراستاری و ها، پيشگردآوری و تحليل دادهسازی، شناسی، مفهومروش

 سازی نقش یکسانی داشتند.نهایی

 یمال تیحما

 این مطالعه فاقد حمایت مالی است.
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