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 چکیده 

انتظار داشت که استرس و پذیرش/طرد مادر  توانمیبراین ند با مادر بیشتر از پدر است بنادر زمان کودکی تعامل فرز ازآنجاکه

رابطه استرس و پذیرش طرد  یبررس باهدفباشد لذا این پژوهش  تأثیرگذاردارای اختالل یادگیری  شگری در کودکانبا پرخا

ی بود و جامعه همبستگ-یفیتوصشد. روش پژوهش از نوع  بروجرد انجام یریادگیاختالل  یکودکان دارا یمادران با پرخاشگر

این پژوهش نیز به دلیل کمی تعداد  موردمطالعهنمونه  ،تالل یادگیریاخ مبتالبهشامل کلیه مادران دارای فرزند دختر  آن

، پرسشنامه استرس (1391کریمی، پژوهش شامل سه پرسشنامه پرخاشگری ) هایدادهنفر بود. ابزار گردآوری  68جامعه 

با استفاده از  هادهدا وتحلیلتجزیه( بود و 2005، روهنر) رشیپرسشنامه طرد/ پذ( و 1983کوهن و همکاران، ) شدهادراک 

 یمنف شدهادراک استرس میان  منفی داریمعنی پژوهش حاکی از رابطه  هاییافتهانجام شد. نتایج  رمنی اسپ یآزمون همبستگ

مثبت مادران با  شدهادراک استرس  نیبوجود داشت. ی ریادگی یناتوان مبتالبهکودکان  ی، و پرخاشگریپرخاشگر بافکرمادران 

  دار معنیو  یرابطه منف یریادگی یناتوان مبتالبهکودکان  یو پرخاشگر  ی، احساس پرخاشگریکر پرخاشگرف یرفتار پرخاشگر

و طرد با  رشیطرد و پذ/زیغفلت، عدم تما /تفاوتیبی، یکمبود محبت، خشونت / پرخاشگر /یسرد نیب درنهایت وجود دارد.

نتیجه گرفت که استرس  توانمیبنابراین ؛ وجود دارد دارمعنیرابطه مثبت و  یریادگی یناتوان مبتالبهکودکان  یپرخاشگر

 و پذیرش/ طرد مادران با کاهش پرخاشگری کودکان رابطه دارد.  مثبت و کاهش استرس منفی

 / طرد، پرخاشگری، اختالل یادگیری استرس، پذیرش کلید واژگان:

 



 

 

 

 مقدمه

ظاهری طبیعی و هوش بهنجاری دارند. این کودکان اغلب در  اختالالت یادگیری، گروهی از کودکان هستند که مبتالبهکودکان 

 هاآنو دوم دبستان، مشکالت  اول هایسالدر  ویژهبه، ولی با ورود به مدرسه شوندنمیسنین قبل از مدرسه شناسایی 

ک درس ولی ممکن است در چند درس و یا فقط در ی گرددمیخواندن، نوشتن و فهم درس )اغلب ریاضی( مشخص  ٔ  درزمینه

هستند که بر  یمشکالت یریادگی یناتوان(. 1396؛ به نقل از کیانی و همکاران، 1389سیف نراقی و نادری، اشته باشند )دمشکل 

 اریبس آموزدانش کی شودمیمشکالت باعث  نی. اگذاردمی تأثیراطالعات  رهیو ذخ زیپردازش، آنال افت،یمغز در در ییتوانا

که  یانآموزدانشانواع و اقسام مختلف دارد. اکثر  یریادگی ی. ناتوانردیبگ ادیرا ندارد، مطالب را  مشکل نیکه ا یکندتر از فرد

فرد در تمرکز  یید در تواناتوانمی آناز انواع خاص  یمبتال هستند. برخ آننوع از  کیاز  شیمشکل هستند، به ب نیدچار ا

بر   از همین روی.(1395دهقانی و همکاران، ) فکر فرد شود یردرگمو س یشانیباعث پر درنتیجهکند و  جادیاخالل ا زیکردن ن

 « 1پرخاشگری»میزان  گرددمی هیکی از مشکالتی که در کودکان دارای اختالل یادگیری مشاهد اساس مطالعات صورت گرفته

؛ نریمانی، 2003، 2ریسگودون، پیسی و گاست ) شودمیمشاهده ن هاآننسبت به کودکانی که اختالل یادگیری در  هاآنباالتر 

 ی رفتار یبه معن ،یو اجتماع  یعلوم رفتار گریو د یدر روانشناس ،یپرخاشگر .(1392؛ برزگر، 1391سلیمانی و ابوالقاسمی، 

به  یتیکودکان از موقع یکه سطح پرخاشگر هرچند (.1390 ،یدیو مف یسهراب ،یعقوبی) شودمیاست که منجر به آزار و درد 

تداوم رفتار پرخاشگرانه در طول زمان  ازلحاظ یبا کودکان عاد یریادگیاختالل  یکودکان دارا یول کندیمفرق  گرید تیموقع

 سالیبزرگو  یجواندر  زیاداحتمال بهپرخاشگرند  شدتبه  هیاول هایسالکه در  یریادگیاختالل  یفرق دارند کودکان دارا باهم

، 3شریو ف ورگری ،یلیه م،یک رس،یپ ) خوددارنددر  یشتریب صورتبها ر یریادگیهم پرخاشگر خواهند بود و هم اختالالت 

پرخاشگری کودکان دارای اختالل یادگیری، عوامل خانوادگی مانند پرخاشگری  افزایش و تداوم یکی از عوامل مرتبط با(.2015

یک زاده و رئیس کریمیان، صادقی، تاجمادر است ) خصوصاًوالدین  «4طردپذیرش /»( و 1391رجب پور و همکاران، والدین )

خانواده  چراکه باشندمی مؤثرافراد  یتیعوامل ترب یدر بررس یطیاز عوامل مح یکسری عنوانبه یعوامل خانوادگ (.1393

 اتیح هیاول هایسالرا افراد در  زهایاز چ یلیو خ هست تیحائز اهم اریافراد بس یزندگ یاجتماع  طیمح نیاول عنوانبه

 دیتشد اید از جهات مختلف موجب بروز توانمی(. خانواده 1391رجب پور و همکاران، ) آموزندمی نآخود در  یاجتماع 

و  لیکه وسا یکودک معموالًکودک:  یازهایبا ن نیاز: نحوه برخورد والد اندعبارتعوامل  نیا ترینمهمشود که  یپرخاشگر

. شودمیبا اعمال خشونت  یحت آنو در صدر گرفتن  شودمی هختیبرانگ بیندمی یگریخود را در دست د موردعالقه بازیاسباب 

که توقعات و  یاز کسان شتریتوقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او ب شهیهم یاست که چنانچه در کودک آنتجربه نشانگر 

مزاج  یکیخاستگاه دارد:  پرخاشگرانه کودکان اغلب در ی. رفتارهاشودمیو پرخاشگر  نیانتظاراتشان برآورده نشده است خشمگ

  ن ی توسط والد طرد /رشینشان داده است که پذ( 1390و همکاران ) یعقوبیخانواده است که پژوهش  تیموقع یگریو د دککو

 
1 aggression 
2 Goodwin, Pacey & Grace 
3 Pears, Kim, Healey, Yoerger and Fisher 
4 acceptance / rejection 



 

 

 شدهدادهنشان  (1391) یو مولو یزدخواستی ،یحشمت در پژوهش نیکودکان بپردازد. همچن یپرخاشگر بینیبه پیشد توانمی

 رابطه وجود دارد. نیلدوا طرد رشیکودکان با پذ یپرخاشگر نیاست که ب

ابراز کند  یکالم صورتبههم  یکیزی ف صورتبهعشق و احساس مثبتش را هم  یعنی رندهینسبت به کودک خود پذ یمادر نکهیا

که  الیسبزرگ ستنیبر نحوه ز یغفلت و مسامحه با کودک رفتار کند، همگ ایو  یبا خصومت، پرخاشگر ی؛ یعنطرد کننده ایو 

عاطفه،  ،یمربوط است به گرم رشی(. پذ1390 ،یو قنبر یمظاهر ،یموسو دیس)است  تأثیرگذار، شودمیامروز کودک محسوب 

کنند و طرد مربوط  انیند نسبت به فرزندانشان احساس و بتوانمی نیو خلوص محبت که والد تیحما ه،یتغذ ،یمواظبت، دلدار

 رسان آسیب یعاطفه و رفتارها جادیو باعث ا شوندمیاحساس و رفتار  نیوالد وسیلهبهکه  دارمعنیبا طرد  ابیاست به غ 

با  طرد پذیرشپدر و مادر ) یاز رفتارها یاریبس نیبنابرا(.2010، 1یمیگومز و سوها) شودمیمتنوع  یکیزیو ف شناختیروان 

 ،پذیردمیناخودآگاه صورت  کامالً همانندسازی ندیکه فرا حیتوض نیا به .شودمی فراگرفتهاسترس( ناخودآگاه توسط فرزندان 

پدر و  بارخشونت یکرده باشند؛ چنانچه او شاهد رفتارها یبا خود کودک پرخاشگر نیوالد ستیالزم ن حتماً  کهاین گرینکته د

 قیودکان از طرک نیبنابرا؛ (1394 ،یسوو مو یریدهش ،یلیسه) گیردفرامیرفتار را  گونهاینباشد،  زین گریمادر با افراد د

را  آنچه یعنی؛ آموزندمیکرد که کودکان با چشمان خود  دیتأک توانمینکته  نی. بر اآموزندمیرا  نیوالد یمشاهده، رفتارها

 زادهرسول ،یشهسواران) ردیصورت نگ هاآندر مورد خود  می مستق طوربهرفتار  آناگر  یحت ؛گیرندمی ادی، کنندمیمشاهده 

 (.1389 ،یو ستار یریعشا ،ییطباطبا

رابطه میان طرد / پذیرش مادر با میزان  مؤیدنیز در داخل و خارج از کشور صورت گرفته که  هاییپژوهشدر همین راستا 

همساالن با  رشیبروز طرد پذ نیبکه نشان داد  (2015)و همکارانش  2جانسنز  پژوهش جملهمن پرخاشگری در کودکان است 

. در این پژوهش همچنین نشان داده شد که رابطه وجود داشته است یدر دوران کودک نیوالد رشیادراک نوجوان از طرد پذ

پذیرش  نیز نشان داد( 2010؛ و همکاران )3دیوال است. بینیپیشپذیریش والدین قابل  /پرخاشگری کودکان بر اساس طرد 

دمتریوف و  وجود دارد. داریمعنی تأثیر والدین بر روابط اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان بارهیکو طرد  مدتطوالنی

رابطه وجود  نیوالد رشیبا طرد پذ یفرهنگ انیادراک کودکان بر اساس نقش م نیکه ب ندافتیدر (2009) 4کریستودولیدس 

 (2005) 5روهنرعبدلخالق و  .تفاوت وجود دارد رشیو استرس کودکان بر اساس طرد با پذ یپرخاشگر نیب نیدارد، همچن

رخاشگری کودکان رابطه  پذیرش والدین با پ/طرد بینند نشان داددر دو پژوهش مجزا ( 2005) 6ینشتین و گریسیاپرهمچنین 

 رش یادراک طرد و پذ نیب میمستق  رینشان داد که مس (1395) یزدخواستیو  یشادیکل هایپژوهشدر ایران نیز وجود دارد.

معنادار است.  یشانیپر باتحمل یپرخاشگر زیو ن یشانیپر باتحمل ادراک طرد پدر و ادراک کنترل مادر ،یبا پرخاشگر نیوالد

و طرد باال احتمال  نییپا رشیپذ بینشان داد که ترک (1393) انیمیکر سیزاده و رئ کیتاج ،یصادقپژوهش  جینتاهمچنین 

طرد  ندنشان داد نیز( 1393و همکاران ) یصادق. بردمیخشم و خصومت را باال  ،یجسم یپرخاشگر ،غیرمستقیم یپرخاشگر

 
5Gomez, Suhaimi 
2 Janssens 

3 DeWall 

4 Demetriou and Christodoulides 

5 Khaleque and Rohner 

6 Prinstein,Grece 



 

 

که  دادشان ن نامهپایان( در 1393) یمیکردارد.  میمستق تأثیردختر  انیبر رفتار پرخاشگرانه دانشجو یدر دوران کودک رشیپذ

، همچنین نشان دادان است. آموزدانش یکننده پرخاشگر بینیپیش داریمعنی طوربه پرتیحواسو  نیوالد رشیپذ-طرد

مادر و  رشیمادر پذ رشیپذ-ان و طردآموزدانشو خصومت در  یجسم یکننده پرخاشگر بینیپیشمادر  رشیطرد/پذ

استرس با  تأثیرنیز به بررسی  (1389و عرب ) یجمهور ،یداستان ان بوده،آموزدانشکننده خشم در  بینیپیش پرتیحواس 

اند که کاهش استرس والدین موجب نشان د دبستانیپیشکودکان  یبه مادران در کاهش پرخاشگر یرفتار - یشناخت کردیرو

 در کودکان شده است. آنبروز  ای یکاهش پرخاشگر

کودکان دارای   خصوصاًد با میزان، شدت و ماندگاری پرخاشگری در کودک توانمیاسترس مادر نیز از عوامل دیگری است که 

سردی و  - شودمینشان داده  اصلچهارترکیب  یوسیله بهطرد والدین هرجایی در جهان اختالل یادگیری مرتبط باشد. 

 ؛ که(200۷، 1سینا و رویطرد ) -و غفلت،  تفاوتیبی -متخاصم و پرخاشگر،  -، در مقابل گرمی و مهر و محبت، مهریبی

تغییرات و  درنتیجهفیزیکی، ذهنی و عاطفی که  هایواکنشبا استرس نیز در ارتباط است. استرس عبارت است از  نوعیبه

(. پاسخ افراد به تغییرات 1394امامی زاده، ند بزرگ یا کوچک باشند )توانمی. تغییرات شوندمیی فرد، تجربه زندگ نیازهای

 که این درزمانید توانمیاسترس منفی  کهدرحالید یک انگیزش دهنده باشد توانمیزندگی متفاوت است، استرس مثبت 

افروز، مال احمدی، جوادی، سحرانه، نوراللهی و رضایی  امیری،ژوهش ، ایجاد شود. پ دهندمیتغییرات و نیازها، فرد را شکست 

ذهنی وجود دارد. یکی از دالیل بسیار مهم  توانکمنشان داد که استرس در والدین دارای کودکان  (1389بیداخویی )

یز پور، محمدی فر، عزپرخاشگری در کودکان یادگیری از رفتار والدین است که استرس نیز یکی از رفتارهای والدین است )

. کنندمی، همانند الگوهای خود رفتار اندداشته (، یعنی کودکانی که الگوهای رفتاری پرخاشگرانه 1394نجفی و بختیاری، 

فرزندشان نیز پرخاشگر خواهد شد،  مسلماًعصبانی، پرخاشگر و دارای استرس داشته باشند،  وخوییخلقچنانچه پدر یا مادری 

، بنابراین بسیاری از رفتارهای پدر کنندمی همانندسازیبا والدین کودکان  ازآنجاکه. شودمیدک یاد گرفته این رفتار توسط کو

 کامالً  همانندسازیبه این توضیح که فرایند .شودمی فراگرفتهبا استرس( ناخودآگاه توسط فرزندان  طرد پذیرشو مادر )

زم نیست والدین با خود کودک پرخاشگری کرده باشند؛ چنانچه او شاهد ال حتماً کهاین، نکته دیگر پذیردمیناخودآگاه صورت 

؛ (1394سهیلی، دهشیری و موسوی، ) گیردفرامیرفتار را  گونهاینمادر با افراد دیگر نیز باشد، پدر و  بارخشونترفتارهای 

تأکید کرد که کودکان با چشمان خود  وانتمی. بر این نکته آموزندمیبنابراین کودکان از طریق مشاهده، رفتارهای والدین را 

صورت نگیرد  هاآن مستقیم در مورد خود  طوربهرفتار  آن؛ حتی اگر گیرندمی، یاد کنندمیرا مشاهده  آنچه؛ یعنی آموزندمی

حاکی از این است که  (138۷تاجری و بحرایی )(. پژوهش 1389طباطبایی، عشایری و ستاری،  زادهرسول شهسوارانی، )

هوپر، فنگ، کریستین ) یمختلف هایپژوهشذهنی ارتباط دارد. همچنین  توانکمکودکان پسر  طرددر مادر با پذیرش  2رس است

پرخاشگری رابطه وجود  ازجمله داده است که بین استرس مادران با اختالالت رفتاری کودکان  نشان( 2015، 3و اسلنسیک 

 دارد.

 
1 Sinha and Roy 

2 stress 

3 Hooper, Feng, Christian and Slesnick 



 

 

کودکان دارای مشکالت یادگیری که از میزان و دوام  خصوصاًر کودکان ذکر شد بررسی پرخاشگری دبا توجه به آنچه 

 برخوردار است زیرا بر اساس نتایج پژوهش ایویژهپرخاشگری بیشتری نسبت به همساالن خود برخوردار هستند از اهمیت 

 ی نجر قتل در دوران نوجوانم ید منجر به پرخاشگرتوانمی یاسترس دوران کودک (2010) 1کلوز، پانی و کریک -پیتوال، مورای 

 یکننده افسردگ بینیپیشعامل  عنوانبه یریادگیاختالالت  یدر کودکان دارا یپرخاشگر کهاینهمچنین با توجه به  .شودمی

در بررسی مبانی نظری و  کهاین. همچنین با توجه به (2010 ،2موریس و روتنبرگ) است یکودکان در دوران نوجوان نیدر ا

پذیرش/طرد مادر با پرخاشگری  استرس و رابطهمرتبط با موضوع تحقیقات اندکی یافت شد که به بررسی  یشینپ  هایپژوهش

و  یچستچر و د) قیتحق کی جیبر اساس نتا کهاین پرداخته باشند و همچنین با توجه به  یادگیریدر کودکان دارای اختالل 

ارتباط وجود دارد،  ندهیآ هایسالدر کودک در  یپرخاشگر چون یاضطراب مادر و مشکالت رفتاراسترس  ( بین2015, 3ال

 شدهبیان مسئلهاست. با توجه به طرح  تأثیرگذارنوزاد  تیوزن کودک در هنگام تولد و جنس زانیاضطراب مادر در م نکهیضمن ا

 یریادگیتالل اخ یکودکان دارا یرابطه استرس و پذیرش طرد مادران با پرخاشگر یبررس باهدفپژوهش  نیا لب،در مطا

 :هستتوسط پژوهشگر به شرح ذیل  شدهمطرح هایفرضیهنیل به این هدف  منظوربهلذا  .شودمیبروجرد انجام 

 دارد. وجود رابطه یریادگیاختالل  ی در کودکان دارا یمادر با پرخاشگر یمنف شدهادراکاسترس  نیب -

 رابطه وجود دارد یریادگیاختالل  ی دارادر کودکان  یمثبت مادر با پرخاشگر شدهادراکاسترس  نیب -

 رابطه وجود دارد  یریادگیاختالل  یدر کودکان دارا یمادر با پرخاشگر طرد رشیپذ نیب -

 پژوهش  روش

متغیر استرس و طرد و پذیرش  آندر  ؛ کههدف کاربردی بود ازلحاظهمبستگی و -روش توصیفی ازلحاظروش پژوهش حاضر 

.جامعه آماری این پژوهش را کلیه گیردمیقرار  موردمطالعهمتغیر مالک  عنوانبهپرخاشگری  و بینپیش متغیرهای عنوانبه

 هاآنکه تعداد  دهندمیتشکیل  1394-95اختالالت یادگیری در شهرستان بروجرد در سال  مبتالبهمادران دارای فرزند دختر 

با استفاده از روش سرشماری اختالالت یادگیری  مبتالبه نفر بود. لذا با توجه به حجم کم جامعه، کل مادران دارای کودک 68

در این  هاداده گرداوری.ابزار هستنفر  68حجم نمونه این پژوهش شامل  دیگرعبارتبهقرار گرفتند  موردمطالعهنمونه  عنوانبه

استفاده شد. نسخه  (1391 پرسشنامه استاندارد پرخاشگری )کریمی، سنجش پرخاشگری از منظوربهپرسشنامه بود.  پژوهش

  سؤالی  15پژوهش از نسخه  نی. در اهستسؤال  30 یدارا کهاست  شدهساخته ( 1989پرسشنامه توسط نواکر ) نیااصلی 

پرستار  ایمعلم  ن،ینسخه توسط والد نیا. شودمیشده است استفاده  یابی( ساخت و اعتبار 1391) یمیتوسط محمد کر کهآن 

 توزیکینهو ( 12تا  9 سؤاالت)، تهاجم (8تا  1 سؤاالت) ماده است که خشم 15ه شامل نسخ نی. اگرددمی لیکودک تکم

، ندرتبه)هرگز،  نهیاز چهار گز کیهر  یبرا ایماده 15 اسیمق نیا گذارینمره منظوربه. سنجدمیرا  (15 تا 13 سؤاالت)

 نیانگینمره باالتر از م اسیمق نیکه در ا یست. افرادا شدهگرفتهدر نظر  3و  2، 0 ،1 ریمقاد بی(، به ترتشهیاوقات، هم یگاه

روایی و  کم خواهند داشت. یاست، پرخاشگر نیانگیآنان کمتر از م هاینمرهکه  یو افراد ادیز ی، پرخاشگرکنندمیکسب 

ه نواکر  ب توانمی آن ازجملهداخلی و خارجی بسیار به اثبات رسیده است که  هایپژوهشپایایی پرسشنامه پرخاشگری در 

( نیز روایی 1392. غالمی و همکاران )قرارداد تائیدتحلیل عاملی مورد  صورتبه ( اشاره کرد که روایی این پرسشنامه را 1989)
 

1 Pitula, Murray-Close, Baririy and Crick 

2 Morris and Rottenberg 

3 Chester and De Wall 



 

 

همبستگی مطلوب دو  آنکه نتیجه  قراردادمورد ارزیابی این پرسشنامه را به روش همبستگی با پرسشنامه پرخاشگری والدین 

( پایایی این پرسشنامه را به دو روش باز آزمایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ )بیشتر از  2016ئول )پرسشنامه بود. بارنت و پا

پایایی مطلوب پرسشنامه پرخاشگری بود. همچنین کریمی نیز پایایی پرسشنامه را  دهندهنشانند که قرارداد موردسنجش( ۷/0

 تائید اعالم نمودند. در پژوهش حاضر نیز ضمن  ۷/0را بیشتر از  آنند و قرارداد موردسنجشبا استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 

اساتید راهنما و مشاور( پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  تائیدمحتوایی )به  صورتبهروایی پرسشنامه 

 بود که نشان از پایایی پرسشنامه داشت.  ۷2/0برابر 

. این پرسشنامه شدهاستفاده( 1983کوهن و همکاران ) 1(PSS-14) شدهادراکاسترس  پرسشنامه وسیلهبه استرس مادران 

 نیپرسشنامه به ا گذارینمره .دهدمیقرار  موردسنجشاسترس مثبت و استرس منفی را  مؤلفهاست که دو  گویِ 11دارای 

از  یاریو بس (3(، اغلب اوقات )2اوقات ) ی(، گاه1هرگز ) (، تقریبا0ًبه هر گز ) کرتیل ایدرجه و  فیط بر اساسشکل است که 

از اوقات  یاریتا بس 4-)هرگز شوندمی گذارینمرهمعکوس  طور به 13و  10-۷-6-5-4 سؤاالت. گیردمیتعلق  ازی( امت4اوقات )

 است. شتریب شدهادراکاسترس  دهندهنشان. نمره باالتر است 56نمره  نیشتریصفر و ب شدهکسب ازیامت نیمتر( ک0-

 مثبت بودند. شدهادراکبه استرس  مربوط 14تا  8 سؤاالتو  یمربوط به استرس منف ۷تا  1 سؤالاز  نیمچنه

 ی گوناگون ترجمه و در کشورها  هایزبانخاطر به  نیداشته و به هم یفراوان یمختلف کاربردها یپرسشنامه در کشورها نیا

که  نشان دادبررسی روایی این پرسشنامه  جی(. نتا2012 ،یکی، چانکوهناست )شده  یابیو هنجار قرارگرفته مورداستفاده یادیز

اروپا در پژوهش  سنجیروان ( و پرسشنامه 2010 انگ،یچانگ، س و  ،ی)ل DASSاسترس فرم  یابیارز اسیبا مق اسیمق نیا

( 2010و آرپز ) نویه س،یتوسط ر اسیمق نیاعتبار ساره ا نی همچن  دارد. دارمعنیرابطه مثبت و  ی( و پرخاشگر2009رمور، )

آمد  به دست، 85/0 برابر با اسیمق نیکرونباخ ا یآلفا بی( ضر1392) ،همکارانو  یقرار گرفت، در پژوهش خسرو تائیدمورد 

بود.و  0 /83کرونباخ برابر  یآلفادر پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با . دهدمیپرسشنامه  نیخوب ا یایکه نشان از پا

  4 و گویِ 24 یداراکه  شودمیده ی( سنج2005) روهنر رش مادران با استفاده از پرسشنامه طرد/ پذیرشطرد/ پذی درنهایت

 4) طرد زیسؤال( و عدم تما 6غفلت ) تفاوتیبی(، سؤال 5) یسؤال(، خشونت پرخاشگر 9کمبود محبت ) یسرد اسیمق ریز

 دهیپاسخ وهیش .کندمی یابیارز را نسبت به کودکان نیطرد والد ایو  رشیکه پذ گرددمی لیتکم نیو توسط والد سؤال( است

کل  یبرا ازیامت نیشتریب هست  شهی( تا هم1 ازیدرست )امت شهی از هم کرتیل ایدرجه  4 اسیبر اساس مق آن سؤاالتبه 

 نیوسط والدطرد ت دهندهنشانو نمره باال  رشیپذ دهندهنشان نییاست نمره پا 26برابر  ازیامت نیاست و کمتر 96پرسشنامه 

 یابیارز اسیبا مق اسیمق نی( نشان داد که ا2005نر و خالق )هرو قیتحق جینتا اسیمق نیا یبا مالک یرونیدرباره اعتبار ب است.

 دار معنی ( و رابطه مثبت و 2005نر، هبزرگساالن )خالق و رو انیم پذیرش( و پرسشنامه طرد 2008) ق،لنر و خاهرو یفرهنگ

 مورداستفاده ( 1389) طالبی(، 1393) ی(، صادق1389) یزد خواستیپرسشنامه در پژوهش  نیاپایایی  همچنین روایی و دارد.

 یآلفا بیضر کای( در آمر2008. در پژوهش روهنر )انددادهپرسشنامه  نیا ییقرار گرفت همه پژوهشگران نشان پر اعتبار و روا

 یهمسان بیو ضر 98/0آزمون را برابر  نیا یدرون یهمسان بی( ضر1389) یزد خواستی رانیآمد و در ا به دست 93/0کرونباخ 

 نیکرونباخ کل ا یآلفا بیضر نیز را مناسب گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیپرسشنامه طرد و پذیرش والد هایعامل یدرون

 .دهدمی آنمناسب  ییبوده است که نشان از پا 12برابر با  اسیمق

 
1 Parceived Stress Scale 



 

 

گردید و  SPSS 21 افزارنرموارد  آمدهدستبه هایداده الذکرفوق  ابزارهایا استفاده از ب موردنیاز ایداده  آوریجمعپس از 

آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی  هایآزمون از  هاداده وتحلیلتجزیه  منظوربه قرار گرفت، وتحلیلتجزیه مورد 

 شد. استفادهپژوهش  هایفرضیه آزمون  منظوربه اسپیرمن 

 پژوهش  ایهیافته

درصد از مادران در  3/8سنی به این صورت بود؛  ازنظر موردمطالعهفراوانی نمونه  کهتوصیفی این پژوهش نشان داد  هاییافته

؛ سال بودند 45 تا 40درصد  3/8سال و  40تا  36درصد  3/23سال،  30 تا 26درصد  8/68سال،  25 تا 20دامنه سنی 

درصد  3/8سال( با درصد فراوانی مشابه  45تا  40سال و  25تا  20مادران با دامنه سنی ) کمترین فراوانی مربوط به بنابراین

و  دارخانه موردمطالعهدرصد( نمونه  ۷/91درصد بودند. ) 8/68سال( با  30تا  26فراوان نیز مادران با رنج سنی ) بیشتربود و 

 موردمطالعهاکی از این بود که پایه تحصیلی فرزندان مادران استنباطی ح هاییافتهشاغل بودند. در ادامه  هاآن( 3/8تنها )

درصد(  6/6درصد( و پایه پنجم ) 30درصد(، پایه چهارم ) ۷/31سوم ) درصد(، پایه ۷/52درصد(، پایه دوم ) 5شامل پایه اول )

 نشدند.حاضر  هاپرسشنامه نفر در زمان اجرای  8 موردمطالعهنفر نمونه  68بودند. الزم به ذکر است که از مجموعه 

مثبت، طرد و پذیرش مادران و پرخاشگری  شدهادراکمنفی، استرس  شدهادراک بوط به استرس رم توصیفی هایافتهدر ادامه 

 .هست( 1به شرح جدول ) یادگیریاختالل  مبتالبهکودکان 

 

اختالل  مبتالبهکودکان  یان و پرخاشگرمادر رشیمثبت، طرد و پذ شدهادراکاسترس  ، یمنف شدهادراکاسترس . آمار توصیفی 1جدول 

 یریادگ ی

 حداکثر حداقل دامنه انحراف استاندارد نما میانه میانگین متغیر

س
تر

س
ا

 

 19 ۷ 12 35/3 1۷ 1۷ 30/16 مثبت شدهادراکاسترس 

 18 3 15 10/5 5 6 1۷/8 منفی شدهادراکاسترس 

د /
طر

 
ش

یر
پذ

 

 13 5 8 29/2 10 10 20/10 سرد/کمبود محبت

 12 6 6 83/1 9 9 90/8 خشونت/پرخاشگری

 12 ۷ 5 85/1 11 11 20/10 غفلت/تفاوتیبی

 9 3 6 ۷0/1 ۷ ۷ 50/6 عدم تمایز/طرد

 43 24 19 33/6 43 5/36 80/35 پذیرش / طرد )کل(

ی
گر

ش
خا

پر
 

 14 8 6 22/2 8 10 40/10 رفتار پرخاشگری

 15 ۷ 8 ۷4/2 ۷ 11 ۷0/10 فکر پرخاشگری

 12 6 6 69/1 8 5/8 0/9 خاشگریاحساس پر

 29 23 16 ۷6/5 30 5/29 10/31 پرخاشگری )کل(

طرد و ( و منفی و مثبت شدهادراک استرس ) هایمقیاس ریشامل ز استرس متغیرهای اریو انحراف از مع نیانگی( م1در جدول )

و پرخاشگری و زیر  (و عدم تمایز/طرد غفلت/تفاوتیبیسرد/کمبود محبت، خشونت/پرخاشگری، ) هایمقیاس ریشامل ز پذیرش

است که  ارهدر ضمن الزم به اش نشان داده شد.ی( پرخاشگر احساسی، پرخاشگر فکری، رفتار پرخاشگرشامل ) آن هایمقیاس

 شد. تائیدو  یبررس رنفیاسم -پژوهش با استفاده از آزمون کولموگورف هایدادهنرمال بودن 



 

 

به  آنکه شرح  شودمیپرداخته  پژوهش هایفرضیه وسقمصحت بستگی اسپیرمن به بررسی در ادامه با استفاده از آزمون هم

 :آیدمیتفکیک فرضیات در ذیل 

 منفی مادر با پرخاشگری در کودکان دارای اختالل یادگیری رابطه وجود دارد. شدهادراکبین استرس   اول:  هفرضی

 مبتالبهکودکان  پرخاشگریمنفی مادران با  شدهادراکاسترس  رابطه بررسینتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای  2جدول 

 .دهدمیناتوانی یادگیری را نماش 

 منفی و پرخاشگر  شدهادراکاسترس  متغیرهاینتایج آزمون همبستگی اسپیرمن  2جدول 

 بینپیشمتغیر 
 متغیر مالک )پرخاشگری( 

 پرخاشگری احساس پرخاشگری فکر پرخاشگری  رفتار پرخاشگری

 481/0** 454/0** 603/0** 142/0*  منفی شدهادراکترس اس

 * p< 0/281 

 ** p< 0/001 
( r=454/0(، احساس پرخاشگری )r=603/0) پرخاشگری بافکرمنفی مادران  شدهادراک که بین استرس  دهدمینشان  2جدول 

وجود دارد. به این معنی که با افزایش میزان  دارمعنیناتوانی یادگیری رابطه مثبت و  مبتالبه( کودکان r=481/0و پرخاشگری )

اما رابطه ؛ است پیداکردهناتوانی یادگیری آنان نیز افزایش  مبتالبه منفی مادران میزان پرخاشگری فرزندان  شدهادراک استرس 

 بنابراین؛ شدیافت ن هاآنمنفی مادران  شدهادراک بین رفتار پرخاشگری کودکان دارای اختالل یادگیری و استرس  داریمعنی

 قرار گرفت. تائیدفرضیه اول پژوهش مورد 

 وجود دارد. رابطهمثبت مادر با پرخاشگری در کودکان دارای اختالل یادگیری  شدهادراک بین استرس  دوم:  فرضیه

 بهمبتالکودکان  پرخاشگریبا  مثبت مادران شدهادراک رابطه استرس  بررسیآزمون همبستگی اسپیرمن برای  یجنتا 3جدول 

 .دهدمیناتوانی یادگیری را نماش 

 مثبت و پرخاشگر  شدهادراکاسترس  متغیرهاینتایج آزمون همبستگی اسپیرمن  3جدول 

 بینپیشمتغیر 
 متغیر مالک )پرخاشگری( 

 پرخاشگری احساس پرخاشگری فکر پرخاشگری  رفتار پرخاشگری

 -286/0** -281/0** -324/0** -396/0*  مثبت شدهادراکاسترس 

 * p< 0/281 

 ** p< 0/001 
(، r=-324/0فکر پرخاشگری )( -396/0رفتار پرخاشگری )مادران با  مثبت شدهادراک که بین استرس  دهدمینشان  3جدول 

وجود  دارمعنیو  منفیناتوانی یادگیری رابطه  مبتالبه( کودکان r=-281/0( و پرخاشگری )r=-281/0احساس پرخاشگری )

ناتوانی یادگیری آنان  مبتالبهمادران میزان پرخاشگری فرزندان  منفی شدهادراک ی که با افزایش میزان استرس دارد. به این معن

 قرار گرفت. تائیدپژوهش مورد  دومفرضیه  بنابراین؛ است پیداکرده کاهش

 د.وجود دار رابطهبین پذیرش / طرد مادر با پرخاشگری در کودکان دارای اختالل یادگیری   فرضیه سوم:

ناتوانی  مبتالبهکودکان  پرخاشگریرابطه پذیرش/طرد مادران با  ینتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررس 4جدول 

 .دهدمیش ییادگیری را نما

 و پرخاشگر پذیرش/طرد متغیرهاینتایج آزمون همبستگی اسپیرمن  4جدول 

 متغیر مالک )پرخاشگری(  بینپیشمتغیر 



 

 

 پرخاشگری احساس پرخاشگری اشگری فکر پرخ رفتار پرخاشگری

 486/0* 552/0* 4۷۷/0* 243/0* سرد/کمبود محبت

 2۷8/0* 266/0* 284/0* 15۷/0*** خشونت/پرخاشگری

 514/0* 468/0* 439/0* 32۷/0**** غفلت/تفاوتیبی

 58۷/0* 534/0* 519/0* 413/0***** عدم تمایز/طرد

 606/0* 645/0* 569/0* 382/0***** پذیرش / طرد )کل(

 * p< 0/062 ** p< 0/001 *** p< 0/232 **** p< 0/011 ***** p< 0/281 

 

غفلت  /تفاوتیبی، (r=2۷8/0) خشونت / پرخاشگری(، r=486/0) سردی/ کمبود محبتکه بین  دهدمینشان  4جدول 

(514/0=r ،)( 58۷/0عدم تمایز/طرد=r)  پذیرش و طردو (606/0=r)  ناتوانی یادگیری رابطه  بهمبتالکودکان با پرخاشگری

مادران میزان پرخاشگری فرزندان   در آنطرد/ پذیرش و ابعاد  وجود دارد. به این معنی که با افزایش میزان دارمعنیمثبت و 

 قرار گرفت. تائیدمورد نیز پژوهش  سومفرضیه  بنابراین؛ است پیداکردهناتوانی یادگیری آنان نیز افزایش  مبتالبه

 

 گیرینتیجهبحث و  

ی ریادگیاختالل  یکودکان دارا یرابطه استرس و پذیرش طرد مادران با پرخاشگربررسی  باهدفخالصه پژوهش حاضر  طوربه

استرس  نیب دارمعنیوجود رابطه  فرضیه نخست پژوهش مبنی بر تائیدپژوهش بیانگر  هاییافته وتحلیلتجزیه صورت پذیرفت.

نتیجه با  آنی بود. ریادگی یناتوان مبتالبهکودکان  یو پرخاشگر ی، احساس پرخاشگریرپرخاشگ بافکرمادران  یمنف شدهادراک 

 -پیتوال، مورای  (1386فرد ) یزمان، (1388عرب )، (1389) یطالب، (1389و عرب ) یجمهور ،یداستان هایپژوهش نتایج

رخاشگری کودک همخوانی داشت. در تبیین مستقیم استرس والدین با پ  تأثیر، مبنی بر رابطه و (2010) 1کلوز، پانی و کریک

 شیخو یزندگ هایاسترس  یمنف صورتبهکه مادران  شودمیاز استرس موجب  یداشتن درک منفاین نتایج باید عنوان داشت 

 یفادراک من ،دیگرعبارتبه؛ اشاره کرد یریادگی یناتوان یبه داشتن فرزند دارا توانمی هااسترس  نیا ازجملهرا درک کنند که 

نداشته باشند و مدام  یمثبت رشیخود پذ یزندگ هایاسترسکه مادران نسبت به مشکالت و  شودمی از استرس موجب 

د موجب شود که توانمیامر  نیکودکان منتقل کند و هم مخصوصاً گرانیاز استرس را بروز داده و به د یناش یاحساسات منف

 ن یرا نشان دهند. همچن یپرخاشگر ازجملهنامناسب  یخود رفتارها یزندگ هایاسترس کودکان در برخورد با مشکالت و 

در نظر  یو منف حلغیرقابلخود را  یزندگ هایاسترس مشکالت و  یریادگی یناتوان یگفت اگر مادران کودکان دارا توانمی

 نینداشته باشند که ا اهآن با  یمناسب یبرخوردها شیفرزندان خو یریادگی یمشکل ناتوان رشیممکن است با عدم پذ رند،یبگ

 در آنان خواهد شد. یپرخاشگر ازجمله یموجب مشکالت رفتار زیاداحتمال بهامر 

، احساس یفکر پرخاشگر یمثبت مادران با رفتار پرخاشگر شدهادراک استرس  نیبدر ادامه بررسی فرضیات مشخص شد که 

 هایبررسیدر  کهآن با توجه به  وجود دارد. دارمعنیو  یفرابطه من یریادگی یناتوان مبتالبهکودکان  یو پرخاشگر یپرخاشگر

منفی منفی پرداخته بودند اما از این لحاظ که کاهش استرس  هایاسترس پیشین تنها به بررسی هایپژوهشصورت گرفته در 

 نتایجد با توانمیمثبت در فرد شوند لذا از این حیث نتایج پژوهش حاضر نیز  هایاسترس د موجب بروز و افزایش توانمی

و  یکلوز، پان - یمورا توال،یپ  (،1386فرد ) ی(، زمان1388(، عرب )1389) ی(، طالب1389و عرب ) یجمهور ،یداستانمطالعات 

 
1 Pitula, Murray-Close, Baririy and Crick 



 

 

نتایج  آنه باشد. در تبیین داشت  یکودک همخوان یبا پرخاشگر نیاسترس والد میمستق تأثیربر رابطه و  ی، مبن(2010) کیکر

از  یو درک مناسب رندیخود را بپذ یزندگ هایاسترسمشکالت و  یریادگی یناتوان یکه اگر مادران دارا مود عنوان ن توانمینیز 

خود را   یریادگی یناتوان یکه داشتن فرزند دارا  شودمیموجب  زیامر ن نیخود داشته باشند و هم یزندگ زااسترس  یا تیموقع

؛ مناسب با آنان را فراهم کنند یموجبات اعمال رفتارها ندتوانمی قیطر نیو از ا رندیبپذ یمثبت رد مورد و دگاهیبا د

 یسع زیاداحتمال به رندیرا بپذ یریادگی یناتوان یداشتن فرزند دارا ازجملهخود  یاگر مادران مشکالت زندگ ،دیگرعبارتبه

آنان کمک  یریادگی شکالتع مدر تالش هستند که به رف شهیبا کودکان خود داشته باشند و هم یکه برخورد مناسب کنندمی

مناسب را نشان  یاجتماع  یکه کودکان آنان رفتارها شودمیموجب  یمثبت یبرخوردها نیگفت که چن توانمی نیبنابرا؛ کنند

پرخاشگرانه استفاده  یو رفتارها یخود از پرخاشگر هایخواسته به دست آوردن  یو برا یفرد نیب یدهند و در برخوردها

 نکنند.

طرد و /زیعدم تما ،غفلت /تفاوتیبی، یکمبود محبت، خشونت / پرخاشگر /یسرد نیب کهضیه سوم نیز نشان داد بررسی فر

 هاییافته. این نتایج با وجود دارد دارمعنیرابطه مثبت و  یریادگی یناتوان مبتالبهکودکان  یبا پرخاشگر و طرد رشیپذ

 ،یحشمت، (1393) یمیکر، (1393) انیمیکر سیزاده و رئ کیاجت ،یصادق، (1395) یزد خواستیو  یشادیکل، هایپژوهش

و  والید، (2015) نیو ونلبوو تیال ید ن،یگوستز، ورچورن، کولپ چ،یجانسنز، ون دن نور ن، (1391) یو مولو یزد خواستی

همخوان  (2005) ایسیو گر نینشتیپرو  (2005) روهنرعبدلخالق و ، (2009) دسیستودولیو کر وفیدمتر، (2010همکاران )

 ی در کودکان دارا یطرد مادر با پرخاشگر /رشیو مثبت پذ میبا توجه به رابطه مستق بود. در تبیین این یافته نیز باید گفت 

که  شودمیموجب  یریادگی یناتوان یکمبود محبت مادران نسبت به کودکان دارا یگفت که سرد توانمی یریادگیاختالل 

خشونت   نیکنند؛ همچن ستفادهپرخاشگرانه ا یو رفتارها یات محبت آنان از پرخاشگربه دست آوردن احساس یآنان برا

، بلکه موجب شودمیدر آنان ن یپرخاشگر ازجمله یموجب کاهش مشکالت رفتار تنهانهنسبت به کودکان  نیوالد یپرخاشگر

 ایو  نیرا در مقابل والد یرفتارها نیا راحتیبهکنند و  همانندسازی نیپرخاشگرانه والد یکه آنان با رفتارها شودمی

مشکل  شترید بتوانمی زین یریادگی یناتوان یغفلت مادر نسبت به کودکان دارا /تفاوتیبی انجام دهند. شیخو وساالنسنهم

هستند،  تفاوتبینسبت به آنان  یکل صورتبهمشکل آنان و  نیو چون مادران نسبت به ا نمایندبرجسته خود را  یریادگی

د توانمی نیوالد تفاوتیبیمشکل غفلت و  رایز؛ بزنند یاز پرخاشگر یمنف ایهالعمل  عکسبهدست  زیاست آنان ن ممکن

/طرد با  زیرا کاهش دهد. در مورد رابطه عدم تما یمناسب جهت کاهش مشکل پرخاشگر ییموجبات اعمال راهکارها

از طرف مادران موجب  یریادگیاختالل  ید کودک داراگفت طر توانمی زین یریادگی یناتوان یداراکودکان  یخاشگرپر

 رندیدر نظر بگ زیو اگر متما رندیزنان در نظر نگ گریاز د زینداشته باشند و خود را متما شیاز خو یکه آنان درک مثبت شودمی

خود  نیده و والدخانوا گریکه آنان نسبت به فرزندان د شودمیامر موجب  نیدر نظر خواهند گرفت که خود ا یمنف صورتبه

 عنوان بهآنان  رفتنینپذ و نیگفت که طرد کودکان از طرف والد توانمی یکل صورتبه پرخاشگرانه را نشان دهند. یرفتارها

 شان یادگیریمتناسب با مشکل  یکه آنان نسبت به کودکان برخوردها شودمیموجب  یریادگی یناتوان ایمشکل  یکودکان برا

ممکن است  یریادگیبدون مشکل  کودکاننامناسب آنان با  مای سهیمقا لیاز مواقع به دل ایهپارنداشته باشند و در 

 .در آنان خواهد شد یپرخاشگر ازجمله یامر موجب بروز مشکالت رفتار نیبا آنان داشته باشند که هم ینامناسب یبرخوردها



 

 

از  یک. یهستپژوهش حاضر نیز به این شرح  ایهمحدودیتبرخی موانع و  نیست هیچ پژوهش بشری خالی از مانع ازآنجاکه

در شهرستان بروجرد  یریادگی هایناتوانایی مبتالبهکودکان  یپژوهش محدود شدن نمونه به مادران دارا نیا هایمحدودیت

رعایت د قدرت تعمیم و شمول نتایج را کاهش دهد و در تعمیم نتایج به سایر جوامع باید جانب احتیاط توانمی ؛ کهبوده است

 پژوهش بوده است. نیا هایمحدودیت گریاز د یریادگیاختالل  یان دختر داراآموزدانشمحدود شدن نمونه به مادران شود. 

از  هاداده وتحلیلتجزیه در  هاتفاوت نیو دخالت ا یریادگیان بر اساس اختالالت خاص اختالالت آموزدانش کیعلم تفک

قصد پژوهش در این  آنچهبه پژوهشگرانی که در  ذکرشده هایمحدودیتا توجه به .بپژوهش برده است گرید هایمحدودیت

)مادر و پدر( کودکان  نیوالد انیدر م یو کشور یگسترده در سطح استان صورتبه  یقیتحق گرددمیخصوص دارند پیشنهاد 

 ن یانجام چن یبعد قاتینه در تحقبا باال در نظر گرفتن حجم نموهمچنین  انجام شود. یریادگی یناتوان یدختر و پسر دارا

 شده ادراک با توجه به رابطه مثبت استرس  درنهایتو مختلف انجام شود. یریادگی هایناتواناییکودکان با  انیدر م یقیتحق

که  شودمی شنهادیپ  ،یریادگی یناتوان یکودکان دارا یمثبت مادران با پرخاشگر شدهادراکاسترس  یو رابطه منف یمنف

توسط روانشناسان و مشاوران  یریادگی یناتوان یالزم در جهت کاهش استرس مادران کودکان دارا شناختیروان راهکارهای

 . ردیقرار بگ مورداستفاده یریادگی هایناتوانی یمسائل و مشکالت مرتبط با کودکان دارا ٔ  درزمینه تیفعال همشغول ب

کرد  شنهادیپ  توانمی یریادگی یناتوان یکودکان دارا یبا پرخاشگر آن/ طرد و ابعاد  رشیپذ یبا توجه به رابطه منفهمچنین 

 نیا رشیمناسب و پذ یدر جهت برخوردها یریادگی یناتوان مبتالبهکودکان  یدارا نیوالد یبرا یآموزش هایکارگاهکه انجام 

ود داشته باشند که نسبت به کودکان خ یمثبت دگاهید نیکه والد شودمیطرد آنان موجب  مای نهیکودکان و کاهش زم

در پایان به مسئولین و متولیان آموزش کشور  را کاهش دهد. یپرخاشگر ازجملهکودکان  ید مشکالت رفتارتوانمیامر  نیهم

 هایکارگاهو  یریادگی یناتوان  یمدارس مربوط به کودکان دارا نیمسئول یبرا یآموزش هایکارگاه جادیا با گرددمیپیشنهاد 

 ییبا مرکز ناتوانا نیارتباط والد رایز؛ هستپژوهش  نیا گرید هایپیشنهاد ازجمله زیباط آنان با خانواده ندر جهت ارت یآموزش

 ن یالزم را از مسئول شناختیروان هایتوصیه داشته باشند و  شیاز فرزند خو یکه آنان درک مثبت شودمیموجب  یریادگی

 کنند. افتین کودکان دریبرخورد با ا ٔ  درزمینهمرکز 

 

 منابع

  ی (. بررس1389اکرم. ) ،ی دیداخویب ییفاطمه رضا ،یسحرانه؛ نورالله ،ی احسان؛ جواد ،ی محسن افروز، غالم على؛ مال احمد ،یر یام

 298-291(:  16)  1.  ی. علوم رفتاریذهن  توانکمکودکان    نیدر والد  یو استرس والدگر  یسالمت روان

،  2، 13کودکان، فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی،  شناختیروان در مشکالت  مانیدربازی بر جایگاه  ایمقدمه (، 1392برزگر، زهرا، )

44-35. 

ذهنی، در   توانکمبررسی رابطه استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذیرش کودکان پسر ( 1389) بحیرایی احمدرضا ،تاجری بیوک 

تا  205از صفحه  ;(28)پیاپی  2 , شماره8 , دوره1389تابستان  کودکان استثنایی )پژوهش در حیطه کودکان استثنایی(:، مادران 

 .224صفحه  

و طرد پدر با رفتار پرخاشگرانه دو   رشیمزاج و درک پذ نیرابطه ب نیی( تع1391) نیحس ،یمولو با؛یفر ،یاعظم؛ یزدخواست ،یحشمت

 62-2۷:  2شماره    -  1391بهار و تابستان    یو رفتار  یعلوم شناخت  هایپژوهشگروه دانش آموزان شنوا و ناشنوا.  



 

 

به مادران در کاهش   رفتاری – یشناخت کردی استرس با رو تیریآموزش مد تأثیر(. 1389فرهاد. ) ،جمهوری ،محبوبه  ، یداستان

 doi: 10.22054/qccpc.2010.5879.  42-25(,  3)1  ،درمانیروان . فرهنگ مشاوره و  دبستانیپیش کودکان    یپرخاشگر 

توکا بر تمیز و حافظه   افزارینرم برنامه  اثربخشی(. 1395. )محمدرضاشریعت،  ابدی، احمد؛ صمصامدهقانی، یوسف؛ صادقی، لیال؛ ع

 .256  -250، ص  2شماره  ،  14دوره  کودکان دارای مشکل یادگیری، تحقیقات علوم رفتاری،  

  ی کودک بر پرخاشگر -الدرابطه و درمانیگروه ی(. اثربخش1391. )نیپرو ،این یعیرف ،شاهرخ ،ینیمکوند حس ،یمجتب ،رجب پور

 .۷4-65(,  1)4  ،ینیبال  شناسیروان .  دبستانیپیش کودکان  

  ی کودک بر پرخاشگر  -رابطه والد درمانیگروه ی( اثربخش1391) نیپرو ا،ین یعیشاهرخ؛ رف ، ینیمکوند حس ؛یپور، مجتب رجب

 ۷6-65(:1)  1.  6  دبستانیپیش کودکان  

  ر ی سا - ی، دولتنامهپایان 83-86 یلیبا کودکان در شهر نهاوند سال تحص نیوالد هایفتاری بدرانواع  یی(. شناسا1386فرد، م. ) یزمان

 ارشد   یکارشناس  .1386.  بخشیتوان و    یستیدانشگاه علوم بهز  -  ییاجرا  هایدستگاه 

. مطالعات  ید کودکان طالق و عا یپرخاشگر  زانیم سهیو مقا ی(. بررس1390فرخنده. ) ،یدی مف ،کژال ،یعقوبی ،فرامرز ،یسهراب

 .110-9۷(,  1)۷  ،شناختیروان 

 بینپیش  هایمؤلفه  یمواد مخدر: بررس  سوءمصرفبه  شی (. گرا1394فاطمه ) دهی س ،یغالمرضا موسو  ،ی ریدهش ن؛یمه ،یلیسه

 .101-91(:  33بهار )   یپژوه  ادی. اعتD  یتیشخص  پیاسترس و ت  ،فرزند پروری  هایسبک 

  ی : بررسشناختیروان  یسازگار  -طرد و کنترل  رش،ی(. رابطه پذ1390. )دیسع ،ی قنبر ؛یمحمدعل ،یمظاهر  سا؛یپر ،ی موسو دیس

 92-19۷(:  58. تابستان )یروانشناس  یجنس  هایتفاوت نقش  

و   یاسترس بر توجه انتخاب تأثیر(. 1389کلثوم ) ،یحسن؛ ستار  ،یر یکاظم؛ عشا دیس ،ییطباطبا زادهرسول ؛ امیرمحمد ،یشهسواران

 .195–199(:  4)  16.  یتیترب  نینو  هایاندیشه   یر یادگیا در نظر گرفتن اثر آن در آموزش و  ب  یینایمتمرکز ب

  های اندیشه دختر.    انیدر دانشجو   یمادر با پرخاشگر   رشیطرد و پذ  یرابطه (.  1393ن. )  ،یزاده هنرمند، م؛ و ارشد   یر؛ مهراب  ،یصادق

 68-2۷(،  10)  1  ،یتیترب  نینو

  ان یمادر با پرخاشگری در دانشجو رشیطرد و پذ یرابطه (. 1393خری؛ رئیس کریمیان، فرحناز. )صادقی، راضیه؛ تاجیک زاده، ف

 .1393، بهار  2، شماره  2ه  ، دورصدرا  یعلوم پزشک  یمجله علم،  دختر

.  ها آن کودکان و کاهش استرس مادران  ی( بر پرخاشگر MMTمادرانه ) تیریآموزش مد تأثیرشده  ویرایش(. 1389آ. )  ،یطالب

  - ی. دولتیدانشکده علوم انسان -نور تهران  امیمرکز پ -( یو فناور قاتینور )وزارت علوم، تحق امیدانشگاه پ - ی، دولتنامهیان پا

 ارشد   ی. کارشناس1389.  یدانشکده علوم انسان  -نور تهران    امیمرکز پ  -(یو فناور  قاتیتحق  وم،نور )وزارت عل  امیدانشگاه پ

از دبستان   شیپرخاشگرانه در کودکان پ یاسترس مادران در کاهش رفتارها  تیریآموزش مد یرتأث ی(. بررس1388س. ) عرب،

.  یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب - ییدانشگاه عالمه طباطبا - یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق - ی. دولتنامهپایان ، نامهپایان 

 ارشد   ی. کارشناس1388

و سرعت   ینشیتوجه گز یمقایسه(. 1396هوشنگ؛ ) ری ام ،یاریمحمود؛ بخت ،ی؛ نجفمحمدعلیفر،  یمحمد ه؛یپور، مهد زیعز

  های تازهاضطراب و استرس(.  ،یو افراد غیر مبتال )با توجه به سطح افسردگ سی اسکلروز پلیمالت مبتالبه مارانیپردازش اطالعات در ب

 (: 15بهار )  ،یعلوم شناخت

مجله    «یهوش  یدانش آموزان با ناتوان  یبر پرخاشگر   یورزش  تیفعال تأثیر»(1393، قربان )علمدار لو   یمحسن؛ همت  ،یثالث  ال؛یل  ،یکرم

 19-12(:  2)  4.  یمطالعات ناتوان



 

 

در شهرستان   ییششم ابتدا هیدانش آموزان دختر پا وخویخلق و  نیوالد رشیپذ-رابطه طرد ی. به بررس1393. رایحم ،یمیکر

  علوم  دانشکده –چمران اهواز  دیدانشگاه شه - یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ،ینشناسارشد روا یکارشناس نامهپایان فوالدشهر، 

 ی و روانشناس  یتتربی

فصلنامه   ،ی شانیو تحمل پر یبر هوش اخالق نیو کنترل والد رشیادراک طرد پذ تأثیر(. 1390ف. ) ،یزدخواستیف؛ و  ،یشادیکل

 . 5،  3313راهبرد فرهنگ،  

بر اختالالت یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی. مجله   مؤثر( بررسی عوامل 1396عود؛ محمدی، علی )؛ اسدی، مساحمدرضاکیانی، 

 .125-104(،  4)6ناتوانی یادگیری،  

  ی در کاهش پرخاشگر  یگروه  یدرمان شیبخشا یاثربخش ی( بررس 1391ذاکر، باقر ) ییثنا انوش؛یفرشاد؛ زهراکار، ک ،یپور نور  لواف

-689(: 4) 20. زدی ی صدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک ی پژوهش یساله شهرستان دزفول مجله علم 13تا  11نوجوانان پرخاشگر 

500 

(  1396) سهینف ده،یآذرهوش فت م؛یعبدالرح ،یزهرا؛ پورشجاع ده،یآذرهوش فت ه؛یآمرا، سم انوش؛یفرشاد؛ زهراکار، ک ،پور نوری  لواف

  25مازندران.  یمجله دانشگاه علوم پزشک «اضطراب و استرس نوجوانان ،یسردگبخشش بر عالئم اف یآموزش یتأثیر برنامه روان»

(123  :)191-199. 

مهارت کنترل   یآموزش گروه تأثیر ی( بررس1390) یابوالفضل؛ رهگذر، مهد  ،یخشکناب، مسعود؛ ره گو یفالح قه؛یصد ،یملک

 35-29  (:99)  26.  رانیا  یپرستار   هیسال نشر  12-10دانش آموزان پسر    یخشم بر پرخاشگر

  ی . روانشناسیریادگی های اختالل مغز در کودکان با و بدون   یطرف یبرتر  یمقایسه (. 1393ثابت، س؛ و مقصودلو، م. ) ییو؛ آقا ینجات

 .156-130(،  3)  0  ،ییافراد استثنا

در   لیاستان اردب یریبادگ  هایناتوانی مراکز  یکارآمد  ی(. بررس1390خوشخو، ح. ) یس؛ افروز، غ. ع؛ و صمد ،یم؛ رجب ،یمانینر

 .128-109(،  1)  ،یر یادگی  هایناتوانیدانش آموزان.    یریادگیبهبود عالیم اختالل  

تفکر در دانش آموزان نابینا و   هایسبک(، مقایسه ابعاد درونی و بیرونی 1391نریمانی، محمد؛ سلیمانی، ابراهیم؛ ابوالقاسمی، علی، )

 .108-118،  1بینا، مجله روانشناسی مدرسه،  

-9۷(: 1)۷. 1 یکودکان طالق و عاد یپرخاشگر زانیم سهیو مقا ی( بررس1390فرخنده ) ،یدیفرامرز؛ مف ،یل سهراباکژ ،ییعقوب
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