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Review   
The family is one of the most common social organizations 

and is considered a social symbol or symbol and is the result or 

reflection of the whole society of any country. In a degenerate 

society, the family will degenerate on its own and vice versa. 

Therefore, the family can be considered as a criterion for 

recognizing social harms and referring to the family to find out 

the causes of these deviations. 
On the other hand; Learning seriously interferes with the 

progress of education with daily activities. It also emphasizes 

that learning disabilities should be distinguished from normal 

differences in cultural achievement as well as academic 

problems due to lack of opportunity, poor teaching, cultural 

factors, and visual and auditory issues. Learning disabilities 

include reading, arithmetic, written expression, and unspecified 

learning disabilities. 
This research was written in the first half of 2022 with the 

aim of investigating the role of the family in the occurrence of 

learning disorders and its role in the learning process of 

children. The research method used was descriptive-applied. 

While examining the sources of learning disabilities, the 

research questions were analyzed and the results of the analysis 

indicated that by becoming aware of children's learning 

disabilities, it can be partially eliminated in childhood and 

prevented from becoming acute in adulthood . 
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 چکیده :

انعکاس  ای ندیشود و برآ یشمرده م ینماد اجتماع ایاست و نشان  یاجتماع یسازمان ها نیتر یعموم یخانواده در زمره  

خانواده  نیخود به خود منحط خواهد بود و بالعکس. بنابرا زیمنحط، خانواده ن یجامعه  کی. در است  یاز کل جامعه هر کشور

 انحرافات، به خانواده مراجعه کرد. نیبردن به علل ا یپ یدانست و برا  یاجتماع  یها بیآس  اختشن یبرا یاریتوان مع یرا م

کنددد کدده اخددت  ت   یم  دیتأک  نیروزمره دارد. همچن  یها  تیآموزش با فعال  شرفتیدر پ  یتداخل جد  یریادگی  ؛یطرف  از

عامددل  س،یاز کمبود فرصت، ضعف تدر یناش یلیمشک ت تحص زیو ن  یفرهنگ  شرفتیاز اخت فات بهنجار در پ  دیبا  یریادگی

 انیدد شددامل اخددت  ت خواندددن، رسدداب کددردن، ب  یریادگیدد    تشود. اخددت   کیتفک  یداریو شن  یداریو مسائل د  ،یفرهنگ

 نشده است. حیتصر  یها یریادگیو ینوشتار

 ندددیقددش آن در فرآن  و  یریادگیدد نقش خانوده در بروز اخددت  ت    یو با هدف بررس  1401اول سال    مهیپژوهش در ن  نیا

مندداب    یضددمن بررسدد   بددوده اسددت.  یکدداربرد-  یفیکودکان نگارش شده است. روش پژوهش مورد اسددتفاده، توصدد   یریادگی

کردن نسددبت بدده اخددت  ت  دایپ یبود که با آگاه نیا انگریب لیتحل جیشده و نتا لیسؤا ت پژوهش تحل ،یریادگیاخت  ت  

بدده عمددل  یریجلددوگ یبرطرف کرد و از راد شدن آن در بزرگسال یدر دوران کودک یردتوان آن را تا    یکودکان، م  یریادگی

 آورد.

 کودکان ،یریادگیاخت  ت  ،یریادگیخانواده،  کلیدی :واژگان  
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 مقدمه : 

یادگیری سری    برای  نیاز  میگذارد.  تأثیر  ما  کار  زندگی خصوصی و محیط  بر  مداوم  به طور  ما  در جهان  تغییرات سری  
 (. 1،2004گاسلر مهم برای بهبود زندگی همه افراد می باشد)عاملی 

اخت  ت یادگیری به گروه ناهمگونی از اخت  ت گفته می شود که دارای مشخصه هایی چون دشواری در فراگیری و 
که کارکرد گوش دادن، ررف زدن، خواندن، نوشتن و محاسبه هستند. این اخت ل پایه عصب شناختی و روند تحولی دارد  

 (. 2،2010خدامیمی کنند)  پیش از دبستان شروع می شود و تا بزرگسالی ادامه پیدا
شود که نارسایی های ویژه ای در توانایی فرد برای دریافت یا پردازش   اخت ل یادگیری ویژه هنگامی تشخیص داده می 

با  اط عات به صورت صحیح و کارآمد وجود داشته باشد. این اخت ل نخستین بار در سنی ن آموزش رسمی ظاهر میشود و 
پایه نظیر  مشک ت مداوم در یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضیات بروز می کند. این مشک ت می   :مهارت های تحصیلی 

تواند در عملکرد فرد در مهارت های تحصیلی اخت ل ایجاد کرده و عملکرد را به طور چشمگیری پایین تر از رد متوسط 
با ت ش فوق العاده زیاد به دست می آید. میزان  ن او بیاورد. تامین عملکرد قابل قبول برای فرد، صرفاً  مورد انتظار برای س

با این اخت ل را در هر  بالینی میتوان یک یا چند دانش آموز  با ارتمال  اندازه ای است که  شیوع اخت ل یادگیری ویژه به 
 (.3،2011پترز درسی پیدا کرد) ک س 

صیلی مانند خواندن، نوشتن و برخی دروس در یک یا چند مورد از توانایی های تح  ت ل در یادگیریکودکان دارای اخ
مشک ت جدی دارند و این مشک ت ناشی از بهره هوش پایین، نارسایی های رسی، آموزش ناکافی و کمبودهای فرهنگی 

به    مواجه اند، بیشتر آنها تا سال ها پس از ورود  (. با وجود مشک ت بسیاری که این افراد با آن4،2008هو هان آنها نیست)
سه شناسایی نمی شوند و تحت آموزش ویژه قرار نمی گیرند، مگر اینکه اخت ل رفتاری و مشک ت تحصیلی آنها شدید  مدر
 (. 5،2009غباری بناب شود)

سازمان ها و تأسیسات ،  تمامی نهادهااجزا و قواعدی دارد و در بین  ،  خانواده نظام اجتماعی پویایی است که برای خود ساختار
سالگی مهارت هایی به کودک می   10تا    2به ویژه در سنین ردود    ،خانواده.  اهمیتی خاص و بسزا دارد  نقش و،  اجتماعی 

،  توانایی یادگیری از بزرگسا ن  ،انبنقش اساسی دارند. این مهارت ها عبارتند از: ز  آموزد که در رابطه با کارهای آموزشگاه
ها به کودکان تفاوت    خانواده ها در آموزش این مهارت.  جه به وظایف عادت به کار کردن و تو   ،هایی از نیاز به پیشرفت  بهجن
 . اما نتیجه کار بعضی خانواده ها در ایجاد این مهارت ها و توانای های دیگر فوق العاده است د،دارن

د. یلی فرزندانشان نشان می دهنرس خواندن و پیشرفت تحصرساسیت زیادی درباره د  ،والدین امروزی و به خصوص مادران
ازخانواد دارنده  بسیاری  خوانی  درس  و  با هوش  فرزندان  که  نکنند. ،  هایی  دریغ  امکاناتی  نوع  هیچ  تهیه  از  کنند  می  سعی 

  کردن برایپول خرج    ،برای جبران کمبودهای انگیزشی  ،اهل درس و مدرسه نیست  ،خانواده هایی که فرزندانشان به هردلیل
ترین راه می پندارند. هم والدین گروه اول و هم والدین گروه  ه  را ساد   ها   کتابمعلم خصوصی و آموزشگاه و انواع و اقسام  

آورند ،  دوم می  روی  یکطرفه  اقداماتی  به  و  ساخته  متمرکز  فرزندان  روی  بر  را  فشار  پژوهش   .بیشترین  اهمیت  و  ضرورت 
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زیرا این رفتارها ممکن است به عنوان    ؛امر مهمی است د اخت  ت کودکاق علت ایجبررسی دقیراضر از آن ریث است که  
 .نشانه ای از بیماری های متابولیک یا نقایص ژنتیکی بروز پیدا کرده باشد که رتما نیاز به پیگیری و درمان دارد

ا مهمترین دستاورد نوآورانه  هدف پژوهش راضر بررسی نقش مهم خانواده در بروز اخت  ت یادگیری کودکان است. لذ
پژوهش، شناسایی نظریه ها و مدل های مرتبط با موضوع پژوهش است که یافته ها می تواند به گسترش ادبیات نظری  این  

به عنوان یک   میتواند  پژوهش  نماید. شواهد  را فراهم  پژوهش های گذشته  مؤثر واق  گردد و زمینه گسترش مبانی نظری 
بستر    پژوهشروانشناسان این روزه قرار دهد. همچنین، یافته های  در اختیار مدیران و  سودمندی را    علمی اط عات  دستاورد

را فراهم می این روزه  نوین در  پژوهش های  انجام  برای  ایده های جدید  پیشنهاد  مبانی نظری     زم جهت  ادامه  در  کند. 
 .پژوهش، روش شناسی و یافته های پژوهش ارائه می شود

ش راضر بدین شرح است که: اخت  ت یادگیری در کودکان برآمده از  ان شد، پرسش های پژوه به آنچه بی  لذا با توجه
شرایطی هستند؟ این اخت  ت چه نسبتی با نقش خانوداده کودک دارند و تداوم این اخت  ت چه پیامدها و نتایجی را به    چه

 دنبال خواهد داشت؟

 پژوهشتعریف متغیرهای 

 و عملیاتی یتعاریف مفهوم

 خانواده -

 به  است،  خود  ارساسات  کنترل  به  قادر  ندرت  به  و  است   پذیرش   آماده  همیشه  و  است  تیزبین  و  کنجکاو  ذاتاً  کودک
  فرزندان   به  مربوط  و  رساس   موضوعی  بلکه  نیست،  تئوری  یک  فقط  این.  کند  زندگی  خانوادگی  ناپایدار  فضای  در  اگر  خصوص
  تا   کندمی  تشویق  را  او  کودک  جلوی  تکراری  هایصحنه  که  باشند  داشته  خاطر  به  والدین  که  است  مهم  بسیار  بنابراین  ماست؛
  و  گیردمی   ریشه  او  رافظه  در  کودک  ارساسات  و  هادیدگاه   تمام  اینکه  و  دهد  قرار  خود  زندگی  در  الگو  عنوان  به  را  هاآن

 و  والدین  بین  اعتماد  عدم   زناشویی،  اخت فات)  گرایی  منفی  انواع   با  هاصحنه  اگر  خصوص  به   دهد،می  نشان  را  او  تند  واکنش
  و  عملکرد  در   را  آثاری  قطعاً   امر  این  و  است  طبیعی  امری  کودک  روانی  نهاد  در  شکافی  بروز  صورت   این   در  .همراه باشد...(  

 . گذاردمی جای به او شخصیت
مناسبات آن با جامعه دستخوش و  خانواده در جامعه ایران پس از انق ب هم به لحاظ شکل و هم روابط درون خانواده  

تغییرات گسترد ه ای شده است، به گونه ای که برخی از ابعاد این تحو ت به تنهایی زمینه ساز بروز چالش های جدی در 
از جمله مواردی بودند  مرد، تغییر سبک پوشش، من  سرگرمی ها و تفریحات غیراس می جامعه شده اند. تغییر مناسبات زن و

تغییرات در خانواده، به صورت دستوری و    (.  1397نق ب، ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار داد)ارمدی و یاقوتی،ا  که بعد از
گفته میشود آنچه  .یکباره به وجود نیامده، بلکه در دینامیسم اجتماعی و در رابطه با دیگر اجزاء نظام اجتماعی شکل گرفته اند

 (. 1395کهن آن در جامعه ایران نیست)آزادارمکی، رتامروز با عنوان خانواده میشناسیم صو

 

 یادگیری  -

عرصه سالاز جمله  در  که    عرصه  شده،  بنیادین  تحو ت  اهدف  با  اط عات  فناوری  هجوم  دستخوش   اخیر های  هایی 
  ران ود  را  یکم  و  بیست  قرن  اول  دهه  کردند،  گذارینام  اط عات   دهه  را  بیستم  قرن  آخر  دهه  اگر.  است  یادگیری  و  آموزش 
آموزش به هرگونه فعالیت یا   نبه دانش و آگاهی بشری دانسته اند.جا  همه  توسعه  را  گذاری  نام  این   از   هدف  و  نامیده  آگاهی
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تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که هدف آن ایجاد یادگیری در فراگیر باشد، در رالی که یادگیری عبارت  
(. 1383در رفتار بالقوه یادگیرنده؛ مشروط بر آن که این تغییر در اثر تجربه رخ دهد)سیف،    است از ایجاد تغییرات نسبتا پایدار

 (. 1385پس یادگیری هدف است و آموزش یکی از وسایل یا روش های رسیدن به این هدف است)قدیریان، 
ا  پردازش  آوری،  جم   در  را  خود  راهبردهای  تا  میکند  کمک  افراد  به  یادگیری،  های  سبک  اتخاذ   طتعیین  و  عات 

 (.1،2020سیدنی و همکاران تصمیمات مفید بهبود بخشند و از این طریق قضاوت صحیح خود را ارتقا دهند)
های نوین، کارایی خود را از دست می  ها و روش های سنتی و قدیمی آموزش و یادگیری، با ظهور فناوریامروزه روش 

با محیط دائم التغی یر اطراف خود باید به دنبال شیوه ها و رویه های جدیدی برای انتقال دهد. فراگیران برای همگام شدن 

، به ابزاری قدرتمند نیار دارد که به موق ، کم هزینه،  جامعه  افراد   دانش   برای دانش و افزایش یادگیری باشند. تمدن موج سوم  
 (. 1383سری  و مطمئن باشد)فیضی و همکاران، 

 چیست؟  یادگیری چرخه

تعریف کرده است. در این الگو یک   اط عاترا روش ترجیحی یادگیرنده برای دریافت و پردازش    یادگیریسبک  کلب؛  
مررله چهار  چرخه    چرخه  یک  را  یادگیرى  تئورى،  این  رقیقت  در  است.  شده  تصور  دانداى  آغاز    می  کردن  تجربه  با  که 

مىمى ادامه  تأمل  با  مىشود،  منتهى  کردن  عمل  به  نهایت  در  و  آموز  (.2،2014کلب )شودیابد  افبرای  از  ش  استفاده  با  راد 
ترتیب پشت سر بگذارید و رتما در انتهای هر مررله، یادگیری را مورد   عی کنید هر کدام از مرارلِ آن را به، س 5Eی  چرخه

  سبک های یادگیری کلب یکی از بهترین نظریه های شناخته شده و پرکاربرد در سبک یادگیری هستند. .  آزمون قرار دهید
دیوید کلب را در سال  ابتدا نظریه سبک های    روانشناس  اعتقاد داشت که سبک های   1984یادگیری خود  او  معرفی کرد. 

بع وه  کلب  شوند.  ظاهر می  ما  کنونی  محیط  های  خواسته  و  زندگی،  تجارب  ژنتیکی،  عوامل  خاطر  به  ما  فردی  یادگیری 
 .ز تدوین کرددگیری تجربی و یک پرسشنامه سبک یادگیری نیتوصیف چهار سبک یادگیری متفاوت، یک نظریه درمورد یا

مررله ای در نظر گرفته می شود. اول، تجارب آنی و عینی بعنوان   در نظریه تجربی او، یادگیری بعنوان یک چرخۀ چهار
 ومی در مبنایی برای مشاهده عمل می کنند. سپس، فرد درمورد این مشاهدات فکر می کند و شروع به ساخت یک نظریه عم

گام بعدی، یادگیرنده یک سری مفاهیم و تعمیم بندی های انتزاعی بر اساس فرضیه    مورد معنای این اط عات می کند. در
یند یک بار آنهایت، یادگیرنده کاربردهای این مفاهیم را در شرایط جدید می آزماید. پس از این گام، فر خود شکل می دهد. در

 .یند تجربی انجام می شودآفردیگر رو به عقب تا مررله اول 
 

 
1 Sydney 
2 Kolb 
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 چرخه یادگیری کلب. 1شکل 

 
 .سبک های یادگیری توصیف شده توسط کلب مبتنی بر دو بعد اصلی هستند: فعال/تفکری و انتزاعی/عینی

 

 واگرا  تفکر

ر همگرا  تفکر واگرا و تفکر همگرا دو روش برای نگریستن به دنیایی که در آن زندگی می کنید می باشد. آنهایی که تفک
تفکر واگرا و تفکر همگرا دو روش  .  زوایه محدود به کارها، اتفاقات و محیط زندگی شان می نگرنددارند تنها از یک یا چند  

برای نگریستن به دنیایی است که در آن زندگی می کنید. آنهایی که تفکر همگرا دارند تنها از یک یا چند زوایه محدود به  
ی محدودی برای آنها وجود دارد، اما در مقابل کسانی که از  گی شان می نگرند و همیشه گزینه هاکارها، اتفاقات و محیط زند

 .تفکر واگرا برخوردارند از چند دریچه و زاویه به دنیای پیرامون خود نگاه می کنند

 همگرا  تفکر

آشنا تمرکز می کنا  تفکر همگر یافته و  پاسخ مشخص، سازمان  تفکر است که روی یک  از  د. تفکر همگرا روی نوعی 
تفکر    .ت تاکید می کند و روی بازشناسی تکنیک ها، اصول و راهبردهای که قبل در ذهن بود تمرکز داردسرعت، منطق، دق

نتیجه گیری، رل نهایی یک مسئله است. برای مثال زمانی شما برای استفاده از   همگرا عامل مهمی برای قضاوت کردن، 
ایده های   دارای تفکری واگرا هستید. زمانی که از میان این    متعددی در ذهن خود پرورش می دهید،سرمایه ای که دارید 

همه ایده، یکی از آنها انتخاب می کنید از تفکر همگرا استفاده می کنید. زمانی که مربی فوتبال از تمام مهره هایی که دارد  
زمانی که   تفکری همگرا است.  دارای  ایجاد می کند  را  ترکیب مشخص  میان گزیک  از  آزمون چندگزینه ای،  ینه های در 

 .مختلف یکی را بر می گزینید یعنی تفکر همگرا

نوع نگاه به دنیای که در آن زندگی می کنیم و چگونگی تعامل با محیط بسیار وابسته به نوع تفکر ماست. برای اینکه  
باید مهمترین عنصر تفکر یعنی دانش کافی و هم را تجربه کنیم  بدوزندگی خوبی  را فراهم کنیم چرا که  ن دانش  ه جانبه 

کافی همه تفکرات مسیر اشتباهی را خواهند رفت. آشنایی با انواع تفکر و کاربرد آنها به ما کمک خواهند کرد، تا بتوانیم با  
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 د.توجه شرایط بهترین تصمیم، قضاوت ها و اقدامات را داشته باشی

 1اختالالت یادگیری  -

نا گروه  یادگیری  باخت  ت  در  را  کودکان  از  می  همگونی  این  ر  دارند،  گوناگون  های  روزه  در  مشک تی  که  گیرد 
مشک ت آثار همیشگی برای فرد ایجاد می کند که به نظر می رسد خیلی بیشتر از خواندن، نوشتن و رساب کردن باشد و  

ی غلی و مانند آن را به طور عمیقروزه هایی همچون س مت، بهداشت روانی، روابط بین شخصی، ادامه تحصیل، امکانات ش

 (. 2،2010ماگ )تحت تأثیر قرار می دهد

( تغییراتی را در تشخیص اخت ل های یادگیری لحاظ DSM-5تشخیصی و آمار ی اخت  ت روانی ) کتاب راهنمای
ر یادگیری  در  ویژه  نارسایی  نام  به  اخت ل  آنها، یک  به جای  و  یادگیری رذف  اخت ل های  است. که  معرفی کرده  کرده  ا 

(. نارسایی ویژه در یادگیری اصط ری کلی است که برای گروه نامتجانسی از اخت ل ها کاربرد دارد و  3،2014سویندایر است)
یا  به شکل مشک ت عمده در فراگیری و به کارگیری توانایی های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استد ل 

 (. 4،2016داف )محاسبه های ریاضی آشکار می شود 
در یادگیری کودکان با مشک ت و پیامدهای جدی روبه رو خواهد بود که می توان به ارتباط نارسایی ویژه  نارسایی ویژه  

کودکان) رفتاری  مشک ت  با  یادگیری  توجهی)5،2018کاربا ل در  مشک ت  و  6،2016ماعهلر(،  اضطراب   ،)
(، مشک ت  8،2019فورکشن و معلم ) مشک ت ارتباطی با همسا (، افت تحصیلی، ترک تحصیل و  7،2010نلسونافسردگی)

 در ادامه به نشانه های اخت  ت یادگیری در کودکان می پردازیم. ( اشاره کرد.9،2018آرو س مت روان در بزرگسالی )
 نشانه های اخت  ت یادگیری در کودکان

آنها   • از  و  نکرده  درک  را  مدرسه  یا  مهدکودک  ساده  قوانین  کند،  کودک  نمی  با  پیروی  خوبی  تعامل  همچنین 
 . دوستانش ندارد

 .کلمات و جم ت را به طور صحیح بیان نمی کند و به سوا ت پاسخ های نامربوط می دهد •

در نوشتن، خواندن، درک مفهوم کلمات و اعداد با مشکل مواجه است و هنگام انجام فعالیت های ذهنی واکنش  •
 .های هیجانی نشان می دهد

 .عملکردهای ررکتی با مشکل مواجه استدویدن و  رفتن، در راه •

این کودکان معمو  دارای هوش خوبی بوده و رشد آنها کام  طبیعی است، رتی در  )پرخاشگری در هنگام آموزش   •
اما در هنگام یادگیری به دلیل اخت ل در مسیرهای عصبی و توانایی ارتباط   ؛محیط خانه رفتارهای متعادلی دارند

 د(. ازش و ذخیره اط عات نقص دارندر دریافت، پرد مغزی،

 
1 Learning Disability (LD) 
2 Maag 
3 Sevindir 
4 Duff 
5 Carballal 
6 Maehler 
7 Nelson 
8 Forkosh 
9 Aro 
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 کودکان  -

است)زیارتی   ارتباط  در  مسأله  رل  و  یادگیری  با  مختلف،  ذهنی  های  فعالیت  انجام  توانایی  عنوان  به  شناختی  توانایی 
قیقات حت(.  2،2019هدج (،) 1،2019کواسویک(. این شناخت، مؤلفه ای ریاتی در موفقیت کودکان و رل مسئله است)1399کرد،

در ریطه ی کودکان دارای اخت  ت یادگیری نشان میدهد که این کودکان اغلب دارای اخت  تی در زمینه ادارک، زبان،  
پردازش واجی و مشک ت ررکتی و رافظه هستند. مشک ت رافظه بسیاری از این کودکان با فرآیندهای دیداری و شنیداری  

این کودکان ممکن است باعث نقص در سایر روزه های شناختی نیز شود. به همین دلیل    آنها پیوند دارد. اخت  ت رافظه در
 .اثر بخشی در این روزه از اهمیت خاصی برخوردار است

 

 بررسی علل بروز اختالالت رفتاری در کودکان 

نافرمان می یا  را تجربه کرده و در بعضی از موارد پرخاشگر  با وجود رفتار  شوند. اینهمه کودکان ارساس عصبانیت  ها 
در گذشته به این دلیل که معتقد بودند کودک زندگی روانی ندارد،    .چالش برانگیز بودن، بخشی از رشد طبیعی کودک هستند

شد و به دلیل همین نظریه کوته بینانه، مبتنی بر نظریه »عقل سالم در بدن سالم« بدون در نظر  از زندگی روانی او غفلت می
اما توجه به    .شدها معطوف میوجه به تربیت فرزندان، بیشتر به مراقبت از س مت و غذای آنری روانی، تارتمال بیماگرفتن  

سال در  مشکل  این  بروز  نظریهارتمال  اثر  بر  اخیر  و طرفداران های  »فروید«  توسط  که  کاربردی  و  تحلیلی  مطالعات  و  ها 
 بوده است.  و به افزایشمعاصر او مانند »آدلر« و »یونگ« مطرح شده، ر

برای   بلکه  نبود،  کودک  خود  خاطر  به  ابتدا  در  کودک  روان  به  توجه  که  بود  این  روند  این  در  توجه  قابل  تناقض  یک 
ها تحت تأثیر زندگی  ها را آشکار کنند و بدانند تا چه رد آنبزرگسا ن به این منظور بود تا علل انحرافات روانی و رفتاری آن

ادراک تا رد زیادی در جهت دهی توجه به دوران کودکی و زندگی روانی کودک و   هستند. این  دوران کودکیروانی خود در  
 .اهمیت این زندگی در جهت دهی شخصیت به سمت بلوغ و یکپارچگی و یا به سمت بی نظمی و لغزش آن کمک کرد

ی نظمی شکافی را انحراف یا ب و هر گونه    ای است که شخصیت آینده فرد بر آن استوار استگوید: کودکی پایهفروید می

 .شودکند که منجر به زمین خوردن و سرخوردگی میهای رشد ایجاد میدر زمینه
 

 رشد روانی کودک 
های درون و اطراف خود به طور طبیعی آماده به دنیا  های عاطفی و تعامل با متغیرکودک از نظر بیولوژیکی برای فرآیند

های  های تعامل با محیط، واکنشکند و اولین نقشهای متوالی را طی میور مرتب نقشطبیعی به ط  آید، اما این آمادگیمی
شوند. پس از این نقش، فرآیند انعکاسی مانند )گریه، عصبانیت ... رد یا قبول... و غیره( است که کودکان با آن شناخته می

شود و این پیرامون کودک تعیین می شرایط محیطیمل روانی و شود که نتایج آن تحت تأثیر عوانقش آفرینی رفتاری آغاز می
ای است که واقعیت روانی کودک را به وضوح  ترین نقش و که آینه گیرد، مهم نقش در مررله رشد که در آن رفتار شکل می 

ه و همچنین شناختی در کودکان شداین رویکرد منجر به آشکار شدن عوامل ایجاد شرایط رفتاری و آسیب  .کندمنعکس می

 
1 Kovačević 
2 Hedge  
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 .های ابتدایی مدرسه و تأثیر آن بر شخصیت او شده استو درک عوامل رفتاری کودکان به ویژه در سال باعث شناخت 

 
 در آخرین مررله رشد

آورد، کند و از این مررله به دنیای اطراف خود روی میدر اینجا کودک بر شخصیت سرکشی و میل به استق ل غلبه می
شود که با آن سفر جدیدی را برای رشد آغاز  د و به موجودی اجتماعی تبدیل می روفراتر می ز خود فردی  گویی از این طریق ا

های چندگانه و ...  کند. این دگرگونی مشخصه رابطه او با همسا نش، زندگی مشترک با دیگران، مشارکت او در فعالیتمی

می  .است مررله  این  مظاهر  جمله  ت ش از  به  کودک  توان  تحمیل  های  محیطبرای  به  این   خود  که  کرد  اشاره  اطرافش 
شود به خود، به عنوان موجودی مستقل نگاه کند که رق کند که محدودیتی ندارد و باعث میارساس را در او تقویت می

مررله    ورزش دارد، اراده خود را دارد و همچنین رق انتخاب و رق رد و قبول دارد. روانشناسان اتفاق نظر دارند که آخرین 

 .دهدای بلوغ و رشد اخ قی و اجتماعی فرد را نشان می ههمه نشانهرشد 
 

 اخت  ت روانی 

تحقیق در مورد اخت  ت روانی در کودکان تا ردودی پیچیده است، زیرا عوامل مؤثر بر نهاد روانی بسیار زیاد است و هر  
که در بسیاری از موارد تشخیص  شود  ختل میوانی کودک مشناختی دارد که به دلیل آن زندگی ریک از عوامل تأثیری آسیب

توان آن را به طور دقیق مشخص کرد که ممکن است علت آن هیجانات عاطفی، علت این اخت ل بسیار سخت است و نمی
و یا )مانند ارساس محرومیت، تنهایی، بیگانگی...( یا اخت ل در خلق و خوی )افسردگی، اضطراب، بدبینی، بی روصلگی...(  

ع ئم س مت جسمی باشد. این مؤید این است که هر بیماری در س متی ممکن است بر روان کودک  ست ناشی از  ممکن ا

شود، معنایی شاید مهمترین چیزی که در این زمینه مطرح می .نیز تأثیر بگذارد و او را در معرض پریشانی و تحریک قرار دهد
گوید: ت ش ما برای درک  ای که او میکند، به گونهف میکودکان تعریشناختی در  باشد که فروید در ماهیت اخت  ت روان

تواند به اندازه روان کودکان با موان  بیشتری نسبت به درک ما از این موضوع برای بزرگسا ن مواجه است، زیرا کودک نمی
نوسان است به ما   در خودش در  آنچه را که  کافی وضعیت روانی خود را بیان کند اما نحوه رفتار او چیزی است که واقعیت

 .ماندترین راه برای تشخیص وضعیت روانی او باقی میکند و وابستگی ما به رفتار او مهممنتقل می 

فروید عوامل ایجاد اخت ل روانی را در یک گروه اصلی خ صه کرد که عبارتند از علل ژنتیکی، علل ارگانیک و عصبی،  

 .های اساسی در رشد طبیعی کودک یاد کرده استها به عنوان محرکو از آنی و تربیتی رات خانوادگتجربیات زندگی و تأثی

 
 دوران کودکی یک توانایی اکتسابی است

می مشخص  رفتار  خودانگیختگی  و  بودن  واسطه  بی  با  کودکی  ماهیت  دوران  شناخت  اصلی  منب   کودک  رفتار  و  شود 
ت ش   اوست.  تربدرونی  روانشناسی،  عرصه  مدانشمندان  برای  بهداشتی  و  اجتماعی  مرارل  یتی،  به  نگاه  و  کودکان  طالعه 

با شکل تا نشان دهند عواطف کودک  یافته  افزایش  اخیر  برهه  تعیین ویژگیمختلف رشد در  و  او چه  گیری شخصیت  های 

ماعی اوست و در برای ساختن زندگی روانی و اجت  ایهای زندگی کودک پایهروانکاوان معتقدند که اولین سال  .ارتباطی دارد

 .کندهای شخصی کودک )فکر، تخیل، خلق و خو و غیره( رشد میها و پتانسیل ییاین دوره توانا
های رفتاری کودکان دانسته اند و آدلر نیز  های بلوغ را نشان دهنده تجربیات و قابلیتروانشناسان و جامعه شناسان ویژگی

یش دبستانی توجه نشان داد؛ چراکه این  اعی، اخ قی و ررکتی در سنین پبررسی رشد روانی، شناختی، اجتمبه نوبه خود به  
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 .توانند شکوفا شوندکند که در صورت مهیا بودن شرایط رشد، میهایی را مشخص میها و قابلیتهای رشد، تواناییجنبه

 

 پژوهش پیشینه 
یحی بر عملکرد افراد را بررسی های یادگیری و روش های یادگیری ترج(؛ در پژوهشی تأثیر سبک  2021)1رینالدو  -

و به این نتیجه دست یافت که اگرچه یادگیری فرایند رویدادی است که موجب دستیابی به نتیجه خاصی    نمود
میشود، اما با شناسایی روش های یادگیری ترجیحی و سبک یادگیرنده، میتوان به عملکرد موفقیت آمیز فرد در  

ک یادگیری غالب خود را دارند، یق نشان میدهد که برخی از افراد سبردازش اط عات دست یافت. نتایج تحقپ
در رالیکه برخی دیگر از سبک های یادگیری متفاوت در وضعیت های مختلف استفاده میکنند که این نتایج با  

می کند هر یک از افراد از سبک ( که ادعا  1985نظریه سبک های شناختی بر پایه مدل یادگیری تجربی کلب) 
 رد.تی خاصی برخوردار هستند، مغایرت داشناخ

همکاران  - و  با  2020)2زیدنی  آنها  نمودند.  بررسی  را  تجربه  طریق  از  شناختی  های  یادگیری  تأثیر  تحقیقی  در  (؛ 
به محیط   استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر به این نتیجه رسیدند که عوامل مربوط

ب مانند فراهم  یادگیری  بر های  اعتماد و  انعطاف  ودن همکاری فعال، تقویت  قالب ساختارهای  قراری عدالت در 
 پذیر، بر یادگیری افراد تأثیرگذار است. 

(؛ در تحقیقی تأثیر سبک های یادگیری شناختی و ویژگی های شخصیتی مدیران بر عملکرد  2019)3ساها و شارما -
. داده های دیران مالی صنای  مختلف کشور هند بودودند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مآنها را بررسی نم

تحقیق از طریق آزمون رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. آنها دریافتند که سبک 
ای انجام کار سازمانی،  یادگیری انتزاعی برای آگاهی و شناخت و انجام انواع کارها مناسب هستند. همچنین بر

 ت است. با وجدان کاری برای مدیران رائز اهمیویژگی شخصیتی 

لورنته - و  نتایج  2017)4آنتونانزاس  نمودند.  بررسی  را  افراد  در  شناختی  های  و ظرفیت  یادگیری  های  بین سبک  (؛ 
ت معنی داری وجود تحقیق نشان می دهد که بین توانایی های شناختی و روش های مطالعه در بین افراد، تفاو

 دارد.

 

 شوهپژروش شناسی 
  همچنین   و  است؛  شده  بازیابی  کنفرانس  مقا ت  و  مج ت   مقا ت  ادبیات  مرور  طریق  از  عمدتاً  پژوهش  این  اط عات

 نقش خانواده در شکل گیری اخت  ت یادگیری کودکان  بر   صرفا  مطالعه  این .  مربوطه  های  دستورالعمل  و  گزارشات  رعایت
  به   رال،  این  با.  است  شده  محدود  مطالعه  به  فعلی  اط عات  ارائه  برای  هگذشت  سال  پنج  به  شده  استفاده  مراج .  است  متمرکز
  به   برای  جایگزین  های  روش   از  برخی  مناطق،  از  برخی  برای  منتخب  مقا ت  و  مقا ت  از  دسترس   در  کمی  بسیار   مواد   دلیل

 
1 Reynaldo 
2 Zydney et al  
3 Saha & Sharma 
4 Antonanzas & Lorente 
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به دلیل شیوع وی.  شد  استفاده  مطالعه  این  برای  بیشتر  های  داده  آوردن  دست به ذکر است    ،اط عات 19-روس کووید زم 
لینکدین و سایر شبکه    و  بوک  فیس  مانند  اجتماعی  های  رسانه   های  پلتفرم  طریق  از  مخاطبین به صورت آن ین،  از  اضافی

عوامل در شکل گیری اخت  ت مختصری از مهمتری    توسعه  ها،  روش   آن  طریق  از  نهایت،  در.  آمد  دست  به  های مجازی
 . شد  شناسایی
 یک   کاربردی  تحقیق.  است  کاربردی  تحقیقات  نوع  از  هدف  لحاظ  از  و  توصیفی  نوع  از  ماهیت  نظر  از  راضر  پژوهش  لذا
 توصیف  هدف  توصیفی،  تحقیق  در.  رسد  می  انجام   به  بشریت  و  جوام   نیازهای  و  عمل  راستای  در   که  است  پژوهش  از   نوع

  یا   موجود   شرایط   بیشتر  شناخت  برای  صرفا  دتوان  می  تحقیق  نوع   این  اجرای.  است  بررسی  مورد  های  پدیده   یا   شرایط  نمودن
 .باشد گیری تصمیم فرآیند به دادن یاری

و اساتید محترم روانشناسی و مشاوره    روانشناسان  کارشناسان،  خبرگان،  متشکل از مشاوران خانواده،  پژوهش  آماری  جامعه
مشاور  در  مختلف  های  تخصص  جهت  به  افراد  این.  است  شده  تشکیل  ایران  کشور   از   وسیعی  طیف  برگرفتن  در  و  هموارد 
 اعتبار   رفظ  جهت.  دهند  قرار  راضر  پژوهش  اختیار  در  را  ارزشمندی  و  مناسب  اط عات  میتوانند  نظران و روانشناسان،  صارب
 و کودک است،  مشاوره خانواده  زمینه   در   آنها  فعالیت  سابقه  که  افرادی  از   آماری  جامعه  اعظم  قسمت  است  شده  سعی  مدل،
  از   موضوع،   پژوهش  ادبیات  و   نظری  مبانی  زمینه  در  اط عات  آوری  جم   منظور  به   راضر  پژوهش  در   رو  این   از.  گردد  انتخاب
 میدانی   بخش  در  و  است  شده  استفاده  اینترنت  جهانی  شبکه  از  و  زمینه  این   در  موجود  های  کتاب  مقا ت،  ای،  کتابخانه  مناب 

روزه   در  خبره  47  با   مصاربه  از  پژوهش   ،2  شکل   در  که   همانگونه.  است  شده  استفاده  اط عات  یآور  جم   جهت  این 
 : باشد می  مختلف گام 5 در پژوهش انجام کلی روند است، شده مشخص
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هش پژو انجام روند. 2 شکل
 

 

 

. انجام مطالعات کتابخانه ای و استفاده از مقاالت، کتاب ها، نشریات، اسناد و  1گام

 موضوع پژوهش مدارک مربوط به 

روانشناسان و مشاوران    و نظران  صاحب  خبرگان،  با مشورت و  مصاحبه. 2م گا

 خانواده و کودک

 خبرگان  با مصاحبه  و ای  کتابخانه مطالعات  بندی  جمع: 3 گام

 متخصصین آشنا با نقش مهم خانواده،  توسط ساختار مصاحبه ها  بررسی: 4 گام

 آماری  جامعه  از اعضای تعدادی و خبرگان  از نفر چند

نظر و ارائه    مورد آماری  امعهج  در پژوهش اختالالت به دست آمده توزیع: 5 گام

 راهکار جهت رفع اختالالت در یادگیری 



                                         
1140 بهار، 1، شماره 2دوره  ، یانسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم   

ISSN : 2783-3984 

 در کودک  یر یادگیخانواده و ارتباط آن با بروز اختالالت   ینقش منابع انسان یبررس

   HRC-2205-1053کدمقاله: 

 
 

 یافته ها 
نود، ررف (، بیان می کند که ناتوانی هایی که با مشک ت ویژه در  یادگیری و استفاده از مهارت های ش2010)  1گراسمن

مهمترین آنها، ناتوانی در نوشتن،  زدن، خواندن، نوشتن، استد ل و ریاضی همراه هستند، ناتوایی یادگیری نامیده میشوند که  
درصد کودکان از ناتوانی های یادگیری در رنج هستند و میزان ناتوانی های    715.(.  2،2014آریاپوران خواندن و ریاضی هستند)
( در پژوهشی در برزیل  3،2012موگسله درصد است)  10.5و    11.2درصد،    12.5در کودکان به ترتیب    نوشتن، خواندن و ریاضی

وانی در نوشتن، رساب و خواندن به درصد است و این میزان در نات  7٫6نشان داده شد که میزان ناتوانی های کلی یادگیری  

درصد،    7٫8درصد، نارساخوانی    7٫9یادگیری در ایران  (. شیوع ناتوانی های  4،2016فورتس بوده است)   5٫7و    6.0،  4٫5ترتیب  
ریاضی   دیکته    7٫6ناتوانی  ناتوانی  و  است)  7.2درصد  گزارش شده  به  5،2007محمدی درصد  مبت   افراد جوان  و  (. کودکان 

دود ( و در ر6،2004ویلسونیادگیری در ابت  به مشک ت س مت روان رساس تر از همسا ن بهنجار خود هستند)  اخت  ت
افکار د  30 و  اضطراب  افسردگی،  توجه،  کاستی  و  فعالی  بیش  اخت ل  قبیل  از  رفتاری  و  هیجانی  از مشک ت  آنان  از  رصد 

ه و بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش های مشابه، در ادامه در  طبق مطالب گفته شد  (.7،2015ساهوخودکشی در رنج هستند)
، به شرح مهمترین عامل؛ یعنی عامل خانواده  2کودک و سپس در جدول    یعوامل ایجاد اخت  ت یادگیر، به شرح  1جدول  

 می پردازیم.
 

 کودک  عوامل ایجاد اختالالت یادگیری. 1جدول 
رد
 یف

عامل ایجاد  
 اخت ل 

 اخت ل شرح عامل 

تولد  عوامل محیطی 1 است.  فرد  س متی  ضعیت  روی  بر  تاثیرگذار  فاکتورهای  از  یکی  همواره  محیط 
کودک،   با  زودرس  مسمومیت  وجود  )مثل  نامناسب  یا  ناسالم  تغذیه  تولد،  هنگام  کم  وزن 

با استرس و اضطراب، کم رنگ بودن رابطه عاطفی مادر و پدر با  سرب(، پرورش در محیط  
به  رفتاری  های  ناهنجاری  ساز  زمینه  توانند  می  فرزند  به  معلم  یا  مربی  توجه  عدم  فرزند، 

کو در  یادگیری  عملکرد  در  اخت ل  باشندشکل  دچار   .دک  که  کودکانی  ع یم  بیشترین 
 . در مدرسه و مهدکودک است هستند، ل آموزشی تاخ

عوامل   2
 فیزیولوژیکی

نقایص   وجود  ارتمال  باید  رتما  یادگیری،  مشک ت  فیزیولوژیکی  علل  بررسی  هنگام 
اخت  ت   گرفت.  نظر  در  را  کودک  در  رفتاری  های  ناهنجاری  یا  و  شنوایی  بینایی، 

لیکی، آسیب به سر یا جمجمه که مغز و سیستم عصبی کودک را تحت تاثیر قرار داده  متابو

 
1 Grassman 

2 Ariapooran 
3 Mogasale 
4 Fortes 
5 Mohammady 
6 Wilson 
7 Sahoo MK  
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گلیسمی و کم کاری تیروئید، و بسیاری از عوامل دیگر  است، عوامل بیوشیمیایی مانند هیپو
با معاینه توسط متخصص و   ابت ی کودک به ناهنجاری های یادگیری هستند که  از علل 

 .انجام آزمایش مشخص می شود

 عوامل ژنتیکی 3

 

اط عات ژنتیکی هر فرد، ماده ژنتیکی است که هر فرد از والدین خود به ارث می برد.  
  ، (…این ماده ژنتیکی اط عات کل بدن ما از جمله صفات فیزیکی )رنگ چشم، قد، وزن و 

  مربوط   اط عات  همچنین  و  ،(…  و  همدلی  مسئله،  رل  توانایی   هوش،)  ما  اخ قی  روریات
  فرد   هر   در  اط عات  این.  کند  می کد  را   یکدیگر  با   ما   بدن اجزای  عملکرد   نحوه   و  تس م  به

کدهای ا  های  تفاوت  و  باشد  می  خودش   به   منحصر تفاوت  دلیل  به  زمین  کره  روی  فراد 
آنهاست نیز    .ژنتیکی  رافظه  و  یادگیری  و  رسانی سیستم عصبی  پیام  به  مربوط  اط عات 

تعیین   فرد  هر  ژنتیکی  محتوای  و  می  توسط  ها  بیماری  از  مختلفی  های  رالت  شود. 
در  خصوص  به  یادگیری  در  اخت ل  آن  ع ئم  از  که  دارد  وجود  ژنتیکی  های  ناهنجاری 
تر   پایین  در سنین  اخت  ت هر چه  این  است که  ثابت کرده  مطالعات  است.  پایین  سنین 

 .شناسایی شوند، درمان و مدیریت آنها نیز موفقیت آمیز تر است

 
به ذ از س مت کر است که   زم  تولد فرزندشان  از  یا رتی پیش  تولد  دارند که در بدو  موارد والدین تمایل  از  برخی  در 

انجام می شود و با بررسی ژنتیکی کامل ژنوم   استفاده از نمونه بزاق فرد کودک اطمینان راصل کنند، که این بررسی تنها با
فرد، یک گزارش جام  در مورد وضعیت س مت جسمی و روری و همچنین ارتمال ابت  به بیماری های خاص را فراهم می  

 .کند
 

 ناتوانی های ذهنی با علم ژنتیک ی شناسای

مطالعات اخیر زمینه ژنتیکی بسیاری از ناتوانی های ذهنی و مشک ت در یادگیری کودکان را مشخص کرده است که با 

انجام مانند  ژن  مولکولی  و  کروموزومی  های  بررسی  از  مانند کاریوتایپ استفاده  تر  پیشرفته  های  روش  ریزآرایه یا  به   آنالیز 
 :رارتی قابل شناسایی است. برخی از این ناهنجاری ها عبارتند از

 .که بیشتر افراد مذکر را درگیر می کند X ناتوانی های ذهنی وابسته کروموزوم •

  1م بیماری های طیف اوتیس •

  2ژ سندرم کورنلیا د ن •

  3سندرم چارج  •

  4سندرم کابوکی •

  1سونویل-مواتسندرم  •

 
1 Autistic Spectrum Disorder ASD 
2 Cornelia de Lange Syndrome(CdLS) 
3 CHARGE Syndrome 
4 Kabuki Syndrome 

https://savagenome.com/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%85-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://savagenome.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9/#Molecular_genetics
https://savagenome.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9/#Molecular_genetics
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  2هاپکینز-سندرم پیت •

 3اِستِینر -سندرم ویدمن •

  4سندرم ژنتیتوپاتِ ر •

  5سیریس-سندرم کافین •

 انسفالوپاتی صرعی  •

 

 پیشگیری از بروز اختالالت آموزشی و ناتوانی ذهنی در فرزند

ناتوانی های ذهنی در خانوا با ازمطالعات نشان داده است که ارتمال بروز مشک ت یادگیری و  دواج فامیلی و ده هایی 
درجه خویشاوندی نزدیکتر بیشتر است. همچنین در صورت وجود یک فرد مبت  در خانواده، ریسک ابت ی فرزند بعدی نسبت  
به جمعیت عمومی بسیار با تر است. به همین دلیل مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش های پیش از ازدواج برای جلوگیری از 

 .الزامی است ای این مشک تتولد فرزند دار

، تشخیص قطعی علت  بررسی و توالی یابی ژنوم افراد خوشبختانه امروزه با پیشرفت های روزافزون تکنولوژی در زمینه

 زوجین  بودن  ناقل  صورت  در  رتی   اخت  ت و پیش بینی ارتمال ابت ی نسل بعد به سادگی میسر شده است.های بروز این  
نقایصی    6یگزین   نه  از   پیش  تشخیصی  های  روش   کمک  با  فرزند،  شدن  مبت   خطر   با بودن  و چنین  بروز  از  توان  می 

نمود های    .جلوگیری  روش  ع وه،  آزبه  مانند  تولد  از  پیش  ژنتیکیغربالگری  و   7جنینی   DNAمایش  اختصاصیت  با 
رساسیت با یی، ناهنجاری های ژنتیکی را در کودکان به روش کام  غیرتهاجمی مورد بررسی و آنالیز قرار داده و به والدین  

وانی  ین دسته از ناهنجاری ها و بار ر با توجه به اهمیت ا  .اطمینان با یی در مورد س مت و صحت فرزندشان ارائه می دهد
آن بر دوش فرد و خانواده، کلیه آزمایش ها باید در مراکز معتبر و بر اساس استانداردهای جهانی بررسی، آنالیز وتفسیر شود تا 

 .ارتمال خطا به رداقل برسد

 
 کودکان  یادگیری اختالالت بروز در خانواده نقش

در مهمی  بسیار  نقش  کند  خانواده  می  ایفا  کودکان  روانی  و .  س مت  والدین  روانی  س مت  والدین،    سبک  رفتارهای 

بروز مشک ت رفتاری   فرزندپروری بر  بسیار زیادی  به عبارتی تعیین می کند که یک کودک سالم داشته  آنها نقش  دارد و 
نا سالم  آینده باشدجو درون خانه و ارتباطات والدین می  .  باشند یا یک کودک  .  تواند تعیین کننده س مت روان کودک در 

گیرند نه ررف هایی که   کودکان بسیاری از رفتارهای خود را از تعامل با محیط می آموزند و در واق  آنها از رفتار شما الگو می
  است   ارثی  کودکان  اریرفت  مشک ت  از  برخی  .اگر شما عصبی و پرخاشگر باشید فرزندانتان نیز پرخاشگر خواهند شد  .می زنید

 
1 Mowat-Wilson Syndrome 
2 Pitt-Hopkins Syndrome 
3 Wiedemann-Steiner Syndrome 
4 Genitopatellar Syndrome 
5 Coffin-Siris Syndrome 
6 Preimplantation Genetic Diagnosis: PGD  
7 Non-invasive prenatal testing(NIPT) 

https://savagenome.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9/
https://www.heyvafamily.com/web/articles/view/577/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/208/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/208/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/208/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/208/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9.html
https://savagenome.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9/
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 دارد. خانواده و خانه با مستقیمی  ارتباط نیز آنها از بسیاری ولی
کند و بخش انبوهی از موارد را در بخش معاینات بالینی تواند به شکل های مختلفی در افراد بروز  می  اخت  ت یادگیری  

ناتوانی های یادگیری طیف وسیعی از ناهنجاری ه این نقایص   . ا و مشک ت را در بر می گیردبه خود اختصاص می دهد. 
شکل در  ممکن است در توانایی ک می و بیانی کودکان اتفاق بیفتد، یا اینکه به شکل افت هوش ریاضی و یا رتی به شکل م

باید کام  آگاهانه به رفتارها و توانایی های کودک شان خواندن و نوشتن بروز پیدا کند. در هر صورت، والدین در این مورد 
باید توجه داشت که والدین و مربیان و معلمان کودک که بیشترین شناخت را از رفتارها و واکنش های کودک   .توجه کنند

نشانه های ناتوانی در یادگیری کودکان آشنا باشند و این مشک ت را با بازیگوشی و شیطنت   دارند باید به خوبی با ع ئم و
 ، شرح داده شده اند.2مولفه ها در جدول برخی از این  .کودک اشتباه نگیرند

 

 . مولفه های نقش خانواده در بروز اختالالت یادگیری کودک 2جدول 

ردی

 ف

عامل  

 اختالل

 شرح عامل اختالل

توجه به   1
رفتارهای 
 نامطلوب

بسیاری از اوقات شما به صورت اتفاقی و بدون قصد به رفتار نامناسب کودک توجه نشان 
وقتی این رفتار ادامه پیدا می کند خود به .  شوید آن رفتار تقویت شودمی دهید و باعث می  

با که  است  رایجی  موارد  از  یکی  این  و  تبدیل می شود  خانواده  برای  بروز  عثنوعی مشکل 

 هستند  بسیاری  های  خانواده  مث    .گردد  می اخت  ت رفتاری کودکان و رفتارهای نامطلوب
 نتیجه  در  کنند  می  توجه  و  خندند  می  او  به  دهد  می  فحش  بار  اولین  برای  کودک  وقتی  که

 دهد. می  ادامه را کار این و است داده انجام درستی کار کند  می فکر و شود می تقویت کودک

گیر افتادن   2
در تله نردبانی  
رفتاهای 

 نامناسب کودک 

وقتی  اما  کنید  می  مخالفت  آن  با  ابتدا  شما  که  دارد  جایی  به  نا  خواسته  کودک  گاهی 

ند اصرار، گریه، قشقرق، مان  دیگری رفتارهای نامطلوب کودک برای رسیدن به این خواسته از
استفاده می کند فریاد  موافقت می کنید  ،داد و  او  با خواسته  آیید و  ماجرا   .کوتاه می  این  در 

 شکست   یا  کند  راضی  را  شما  تواند  می رفتارهای نامطلوب کودک یاد می گیرد با ادامه دادن

نامطلوب دلیل  به   نیز  شما  است  ممکن  دیگر   طرف  زا  .بدهد تدریج کود رفتارهای  به  ک، 

  زیرا   ؛ پرخاشگری های ک می و جسمی برسید واکنش های رفتاری خود را شدیدتر کنید تا به
نیست.   جدی  کافی اندازه به اید نیامده ستوه به کام ً که زمانی تا شما واکنش داند می کودک

تی والدین تربی  اقدامات  کفایتی  بی  و رفتارهای نامطلوب فرزند یافتن  مهادا   به  منجر  چرخه   این
 می شود.

انتظارات غیر   3
 واق  بینانه 

از میزان توانایی ها، وظایف و تکالیف فرزند خود برداشتی نادرست و غیر واقعی داشته اگر  
عملکرد از  شود  می  باعث  باشد  فرزندتان  واقعی  توان  از  بیشتر  با  کمتر  که  ناراضی   باشد  وا 

والدینی که خواسته های محدودی از فرزندشان دارند فرصت یادگیری و پیشرفت را از  .  باشید
بعد از مدتی خودشان از وضعیت او شکایت می کنند. چنانچه فراتر از توانایی   او می گیرند و

برخورد با  یا  کودکان  سایر  با  او  مقایسه  با  است  ممکن  باشید  داشته  انتظار  او  از  ی کودک 
 .نامناسب اعتماد به نفس او را در هم بشکنید
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خودتان  4
نامناسبی   الگوی 

  هستید

می   رفتار  دارندفرزندانتان شبیه شما  بر می  الگو  رفتار شما  از  و  و  .  کنند  داد  با  اگر  پس 
فریاد و بی ارترامی با یکدیگر صحبت می کنید باید انتظار داشته باشید که او هم همینطور  

 . رفتار کند

تنش و فشار  5
 روانی در خانواده

 اخت فات،   مجدد،  ازدواج  ،ط ق تنش ها و مشک تی که در خانواده اتفاق می افتد مانند

از دیگر عواملی هستند که می توانند با تأثیری که بر  مواد  سوءمصرف  و   جسمی  های  بیماری
رو رفتار س مت  گذارند،  می  کودک  با  و  یکدیگر  با  آنان  روابط  شکل  و  خانواده  اعضای  ان 

دهن تغییر  را  مشک ت د.  کودک  جمله  از  تربیتی  مسائل  در  والدین  تضادهای  همچنین 
 .خانوادگی است که موجب تشدید مشک ت رفتاری کودکان می شود

 غلط اتتنبیه 6
 

از در   یکی  مهم  کودکانعوامل  است؛  استف بدرفتاری  تنبیهی  های  روش  از  نادرست  اده 
وقتی تنبیه با تأخیر، بی تناسب با رفتار، به صورت تهدیدآمیز، خشن، شدید و ترسناک انجام 

تنبیه غلط منجر به .  گیرد به هدف اصلی خود یعنی همان اص ح رفتار دست پیدا نمی کند
ار یا  انتقام،  به  میل  اعتراض،  خشم،  ارزشی  ارساس  بی  و  گناه  ارساس  ساس  و  کودک  در 

 ندامت، پشیمانی و یا بی کفایتی در شما می شود.

بی ثباتی در  7
 واکنش والدین 

خواسته  تسلیم  رارتی  به  و  گیرند  می  آسان  گاه  فرزندان  به  نسبت  که  هایی  خانواده  در 
گیرند،  کودکان می شوند و گاه به شدت خشمگین می شوند و بسیار سختگیرانه تصمیم می  

نافرما با  ارتمال  پیوسته  طور  به  باید  کودکان  با ست.  بسیار  فرزندان  پرخاشگری  و  نی 
پیامدهای مناسب و از پیش تعیین شده برای رفتارهایی که انجام می دهند روبرو شوند تا یاد 
قابل پیش  نتیجه مشخص و  به یک  تا  انجام بدهند  را چه موق  و چگونه  بگیرند چه کاری 

 . بینی برسند

 

 گیری  نتیجه

و    انسان از اوایل دوران کودکی این نیاز را در خود ارساس می کند. به یادگیری به طور طبیعی در نهاد بشر وجود دارد نیاز
ررکت   او یاد می گیرد که باید   می خواهد به اسرار دنیای اطراف خود پی ببرد تا در این روند از کیفیت وجود خود آگاه شود.

اما    شود،   این یادگیری ممکن است بدون مشکل راصل.  خواند و بنویسدب  سخن بگوید،برود، گوش بدهد، بیندیشد،  کند، راه  
طبق راهنمای تشخیصی و آماری اخت  ت روانی«اخت  ت .  سبب یادگیری یا اخت ل در یادگیری می شود  برخی عوامل 

ه  بیان نوشتاری ب ن، ریاضیات یااستاندارد شده برای خواند یادگیری زمانی تشخیص داده می شوند که پیشرفت در آزمون های
 طور قابل م رظه زیر رد مورد انتظار بررسب سن، تحصی ت و سطح هوشی مسائل باشد.«

انجام گرفت. به تحقیقاتی در این زمینه    نقش خانواده در بروز اخت  ت یادگیری کودکانپژوهش راضر با هدف بررسی  
کودک و همچنین شرح مهمترین عامل؛ یعنی عامل    جاد اخت  ت یادگیریعوامل اییافته ها به شرح    اشاره گردد و در بخش

 خانواده پرداختیم.
 شود؟می مختل کودک رفتار چرا
  شای   کودکان  در  رفتاری   اخت  ت.  اوست  روانی  زندگی  تعیین  برای  ناپذیر  اجتناب  موضوعی  کودک  رفتار  به   کردن   نگاه

http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/333/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/489/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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 در  رفتار  تثبیت  به  که  است   خاص  س متی  یا  روانی  وضعیت  یک  به  ناب  کنشیوا  رفتاری  هر  و  دارد  علتی  رفتاری  هر  اما  است
 عاطفی   یا  تحصیلی  ژنتیکی،  عوامل   از  ناشی  رفتاری  انحراف  اوقات  گاهی  شودمی   ظاهر  که  تصویری.  کندمی  کمک  کودک
 نتیجه  در  فتاریر  اخت ل  مواق   برخی  در  و  کندمی   آماده  گرایی  منفی  به  نسبت  بزهکاری  برای  را  او  شخصیت  که  است

 .شودمی روریه نارسایی باعث نتیجه در و شودمی ظاهر زندگی اولیه شرایط و تجربیات
  این .  باشد  شده  ایجاد  عوامل  این  از  یکی  توسط  که  نیست  خاصی  انگیزه  از  ناشی  لزوماً  که   دارد  وجود  زیادی  رفتاری  موارد

 نظر  در  را  کودک  کلی  واقعیت   برسیم،  کودک  وضعیت  برای  منطقی  توجیه  به  بخواهیم  اگر  که  کندمی   ملزم  را  ما  دائماً  نکته
 .بگیریم

 اجتماعی  تأثیرات و مدرسه
  اولین  آن  در  که  است  ایخانه  اول  فرصت:  کند  ترسیم  را  خود  روانی  زندگی  درست  مسیر  تا  دارد  فرصت  دو  کودکی  هر
 دهدمی   ارائه  کودک  به  خانواده  آنچه  چون  و  است  مدرسه  دوم  فرصت  و  کندمی  دریافت  را  رفتاری  راهنمایی  و  تربیتی  دروس 
  دوم  و  اول   فرصت  تأثیر  بین   تعادل  ایجاد   برای  هاآن   بین  تطبیق  بنابراین   گذارد،می   کودک  بر   مدرسه  که  دارد   را  تأثیری  همان

 . است هدف این به رسیدن برای مدرسه و خانواده  بین بیشتر چه هر همکاری  ایجاد  مستلزم این و است ضروری
 شود،   ظاهر هست که گونه آن خود خلقی  و روری سطح  در که دهدمی را امکان این کودک به است، خانه  از راترف مدرسه
  کودک   در  که  است  غلطی  هایروند  اص ح  صدد  در  مناسب  هایابزار  با  بلکه  آورد،نمی  فشار  او  به   زم  رد  در  جز  بنابراین
  با   اما  کنند،می  اص ح  را  اشتباهی  هر  و  کنندنمی  همکاری خود   فرزندان  اب  والدین  از  برخی  بینیممی  که  رالی  در  شود،می  ظاهر
 . یابدمی  گرایش طغیان به بنابراین است، شده تنبیه چرا داندنمی کودک اینجا در تنبیه؛ و شدت

 دن دا  دست  از  معنای  به  کودک  برای  تربیتی  و  روانی  هایمراقبت  زمینه  در  شکست  هرگونه  کنندمی  تأکید  روانشناسان
 . است غیرممکن آن ترمیم وقوع، صورت در و اوست روانی وضعیت ساخت ارزیابی در هافرصت ترینمطمئن  و بهترین

 زندگی  تجارب
 در   روادث  تأثیر.  مدرسه  و  اجتماع  در  چه  و  خانواده  در  چه  است،  پایان  بی  دهد  رخ  کودکان  تجربه  در  تواندمی  که  روادثی

  نیز  دهدمی  رخ  آن  در  که  شرایطی  و  آن   عود میزان  آن،  وقوع  سن   به  بلکه  دارد،  بستگی  هرادث  ماهیت  به  تنها  نه  کودکان  روان
  دوران   در   را  ایرادثه  هیچ   اهمیت  توانیمنمی  که  است  این   کنیم  توجه  آن  به  باید  که  چیزی  مهمترین  شاید.  دارد  بستگی
 .بدانیم یکسان بزرگسا ن بر  آن  تأثیر و ادثهر مفهوم  با رابطه در را اهمیت این  نباید که همانطور  بگیریم، کم دست کودکی
  و   خود  در   را  رادثه  خاطره  و  گذاردمی   تأثیر   او  بر   امر  این  زیرا  کنیم،  اغراق  کودک  زندگی  بر  ایرادثه   تأثیر   مورد  در  نباید
  در  ایردهگست  هایمحدودیت  از  که  دارند  منعطف  عصبی  سیستم  یک  کودکان  باشد؛  او  همراه  آن  آثار  تا  کندمی  تثبیت  ذهنش
 یادآوری  او  به   را   آن  بار  هر  اینکه   نه   کند،  غلبه   بدی  خاطره  هر   بر   تا  کنیم  کمک  کودک  به  باید و  است  برخوردار  پذیرش   و  طرد
 .ببیند خود چم جلوی را آن همیشه تا کنیم

  به   توجه  با   ماا  شود،  کشف  هاآن   مهمترین   تا  است  شده  انجام  کودکی  جامعه  در  زندگی  تجربیات  زمینه  در  زیادی  تحقیقات
  ترینمهم   نتوانسته   تحقیق  این  پیشینه،  و  فاصله  عمق،  نظر  از  تجربیات  نبودن   مساوی  دلیل  به   و  کودکان  فردی  هایتفاوت
  سنجیدن   دیگر،  کودک  و  کودک  یک  بین  امکانات  تفاوت  و  کودکان  بین  در  تنوع.  کند  مشخص  کودکان  زندگی  در  را  هاآن
 . کندمی ضروری را ودکک هر در رویداد یا تجربه هر تاثیر

بنابراین نمی توان مقایسه دقیقی با سایر تحقیقات در این زمینه انجام داد. اما اگر به طور کلی تاثیر بازتوانی شناختی بر 
مخت  روی به طوری که  گروه های  مشاهده کنیم.  پژوهش راضر  یافته  با  نوعی همسویی  توانیم  می  بگیریم  نظر  در  را  لف 
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