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Abstract 
This study aimed to investigate the lived experience of parents of students 

with specific learning disorder (SLD), during the Corona pandemic. The 

research method was phenomenological, of lived experience type. For this 

purpose, among the parents of students with specific learning disorder in the 

academic year 2019-2020, whose children were under house quarantine due 

to the Corona pandemic and school closures, the parents of 20 students were 

purposefully selected and participated in the study. Semi-structured 

interviews were conducted to collect data, and the data were categorized and 

analyzed by Colaizzi’s method. The results showed that the lived 

experiences of parents of students with specific learning disabilities during 

the Corona pandemic included six main categories: (1) Child psychological 

problems, (2) Child behavioral problems, (3) Child cognitive problems, (4) 

Child educational problems, (5) Parenting problems, and (6) Child improper 

skills. It can be concluded that the poor skills of the parents of students with 

specific learning disorder in the mentioned areas can increase the problems 

of these students and their parents during the home quarantine. Therefore, 

appropriate training courses in these areas need to be provided for parents of 

students with specific learning disorder. 

Keywords: Specific Learning Disorder (SLD), Parents’ Lived Experience, 

Corona Pandemic, Psychosocial Dimensions, Home Quarantine. 
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خاص  یریادگیآموزان با اختالل دانش نیوالد یستهیز یتجربه

 کرونا یدر دوره

 

 .ایران ،بروجن، دانشگاه آزاد اسالمیواحد بروجن، ، شناسیارشد روانكارشناس   كاوه شفيعيان 
  

 

  ساالر فرامرزي 
 دانشکده علوم، شناسی و آموزش كودكان با نیازهاي خاصگروه روان اریدانش

 .رانیا، اصفهان، دانشگاه اصفهان ،شناسیتربیتی و روان

 چکیده
ان کرونا آموزان با اختالل یادگیری خاص در دوروالدین دانشی این پژوهش با هدف بررسی تجربه زیسته

لدین این منظور از بین واانجام گرفت. روش پژوهش پدیدارشناسی و از نوع تجربۀ زیسته بود. به 

لیل پاندمی کرونا و تعطیلی که به د 1398-99آموزان با اختالل یادگیری خاص در سال تحصیلی دانش

 صورتبهآموز دانش 20والدینِ ، کردندری میی خانگی را سپران قرنطینهها دوفرزندان آن، مدارس

ساختاریافته ی نیمه آوری اطالعات از مصاحبههدفمند انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع

بندی و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که شده با روش کالیزی مقولهآوریهای جمعاستفاده شد و داده

مقوله اصلِی  6ا شامل تالل یادگیری خاص در دوران کرونآموزان با اخی والدین دانشتجربیات زیسته

مشکالت ، مشکالت شناختیِ کودک، مشکالت رفتاری کودک، شناختی کودکشامل مشکالت روان

ها تهاز این یاف باشد.های نادرست کودک میمهارت مشکالت مربوط به والدگری و، تحصیلی کودک

هایی ی خاص در زمینهتالل یادگیرآموزان با اخهای والدین دانشگیری شده است که ضعف مهارتنتیجه

ی خانگی را چندین در دوران قرنطینه نشانیوالدآموزان و تواند مشکالت این دانشمی، که ذکرشده است

آموزان با ها برای والدین دانشهای آموزشیِ مناسب در این زمینهبرابر کند. درنتیجه الزم است که دوره

 خاص تدارک دیده و برگزار شود. یادگیری اختالل

، یتماعاج-یروان ابعاد، کرونا، نیوالد یستهیز یتجربه، خاص یریادگیاختالل  :هاواژهلیدک

   .یخانگ ینهیقرنط
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 مقدمه
این  مطرح کرده است. 1962در سال  2را کرک 1اولین بار اصطالح اختالل یادگیری

های برخورداری از هوش طبیعی و مواجه نبودن با محرومیت آموزان با وجوددانش

ها محیطی، فرهنگی و کمبودهای جسمانی، بین سطح هوش و عملکرد تحصیلی آن

ها در دروس مختلف نیز ناهمترازی مشاهده شود و بین عملکرد آن ناهمخوانی وجود دارد

( اختالل یادگیری را پیچیده معرفی 1394طلب، یزدانی و آقایی )حق .(1396)کریمی، 

های مخصوص خود را دارد. این ها و ویژگیآموز، استعداداند زیرا هر دانشکرده

 گیرند اما نه مانند دیگران.و یاد می شنوندبینند، میدر بسیاری از موارد می آموزاندانش

، 3(DSM-5های روانی )طبق ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

همراه با نقص در فرعیِ همراه با نقص در خواندن، ی به سه دسته 4اختالل یادگیریِ خاص

صورت به استو ممکن  است شدهمیتقسنوشتاری و همراه با نقص در ریاضیات بیانِ 

کردن، خواندن، نوشتن، کردن، صحبت دادن، فکرگوش در یناتوان» ینهیزم در یناتوان

و  (15 و 10ص ، 1396، 5لرنر) .دنشو گرجلوه «یاضیر محاسبات انجام ای کردنیهج

ی ترین زمینهاند که اگر مهمکرده( اشاره1396) 6کافمن، ویس و مارتینزهاالهان، لوید، 

تحصیل فرزندانشان را  در موردآموزان با اختالل یادگیری خاص نگرانی والدین دانش

 دهند.ها تکلیف در منزل را در باالی فهرست خود قرار میجویا شویم، احتماالً آن

ی والدگری و فرزند عالوه بر مشکالت تحصیلی، این اختالل مشکالتی را در زمینه

 نیوالد یهااز بازخورد یستمیس» یوالدگرکند و منظور از پروری برای والدین ایجاد می

و  انیمنصور، یبه نقل از اسد 7کپلن و ینسکینز، زلیدسجارداست )« نسبت به فرزندان

نظام  در بیشتر موارد اختالل یادگیری باوجود کودکان  ، در واقع(221. ص 1394ی، نظر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Learning disorders 

2. kirk 

3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition 

4. Specific leraning disorder (SLD) 

5. Lerner 

6. Hallahan, Lloyd, Kauffman, Weiss & Martinez 

7. Desjardins, Zelenski & Coplan 
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مادران  خانواده، مخصوصاً دهد و تغییرات مهمی در زندگی خانواده را تحت تأثیر قرار می

در  را یمشکالت متعدد، خاصاختالل یادگیری مادران کودکان با د. همچنین کنایجاد می

 میرفع مشکل، عدم تنظ ینداشتن درست برا یرفتار مناسب با کودک، آگاه نهیزم

کنند )متین، تجربه میکودکشان  یبا ناتوان یدر رابطه با مشکل کودک و سازگار جاناتیه

 (.1397احمدی و جاللی، 

ی، دهسازمانهای های مختلف شناختی مثل مهارتاین کودکان در زمینه نیچنهم

 توانایی (،1396لرنر، تفکر ) و یشفاه ، زبانیدارید ، ادراکیداریشن حافظه، ادراک

احدی، )درویشعلی، خطاهای ادراکی (، و 1389عابدی، فراهانی و باقرزاده، ) یادراک

 ( مشکالتی دارند.1392ابوالقاسمی و باقریان سرارودی، 

(، 1396لرنر، )پایین  نفسعزت رینظتوان به وجود مشکالتی عالوه بر این می

های اجتماعی (، ضعف مهارت1391رجبی و امیدی، سازگاری اجتماعی کم )زاهد، 

(، 1395ها )نریمانی، عینی و تقوی، یافتن با همکالسی (، مشکل در سازش2003، 1)دایسن

(، در 1382شهیم، )( و همچنین مشکالت رفتاری 1397نارسایی هیجانی )ناظمی و هاشمی، 

 آموزان با اختالل یادگیری خاص اشاره کرد.دانش

سازند. در آموزان به خدمات خاص را روشن مینیاز این دانش ذکرشدهد تمامی موار

ی خصوصی و یا مراکز اختالالت یادگیریِ وزارت شرایط عادی، مراکز مشاوره

کنند، اما در آموزان را فراهم میاین دانش ازیموردنتا حدی خدمات وپرورش آموزش

ی های قرنطینهحجبور به اعمال طرها را ملتگیری ویروس کرونا دوشرایط کنونی که همه

مات گذاری فیزیکی و اجتماعی کرده است، این کودکان نیز از خداجباری و فاصله

ها قرار اند و در این شرایط مسئولیت بیشتری بر دوش خانوادهمحروم گشته ازشانیموردن

 .استگرفته

از تأثیرات  یعیوس فی، طاختالل یادگیری خاص باکودکان که است که یدرحالاین 

، نیوالد ات، اختالفیموارد شامل استرس خانوادگ نیابرخی خود دارند.  یبر خانوادهرا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dyson 
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بر خواهر و  آمیختهخانواده، مشکل در تعامل با مدرسه و تأثیرات  یاعضا یواکنش منف

 (.2010است )دایسن، برادران 

های ختن نیازسابرآورده توانند در یماند که والدین امروزه متخصصان دریافته

 ؛ و(1396، زارتینهاالهان، لوید، کافمن، ویس و م) کنند یفااکودکان با ناتوانی نقش مهمی 

دگیری آموزان با اختالل یامشکالت دانش تواند بسیاری ازآموزش والدین احتماالً می

تبریزی فرد، محتشمی و تدریسکه علیزادهرا کاهش دهد. چنان نشانیوالدخاص و 

چقایی و  برازنده، کرمی( و ابراهیمی، 1396) یکرامت(، کاوه و 1399) یفارغ(، 1395)

 اند.( نیز این موضوع را تائید کرده1394)مرز بگیان کوله

امروزه ویروس کرونا و شرایطی که ایجاد کرده است، مشکالت این  حالنیباا

ویروس کرونا  ناشی از بیماری، ژانویه 7در آموزان و والدینشان را فزونی بخشیده. دانش

-شیوع کووید 1سازمان بهداشت جهانی ژانویه 30در  و شدهیمعرف 19-رسماً با نام کووید

 (.1399)زارع گاوگانی،  را یک خطر جدی بهداشتی برای جهان اعالم کرده است 19

در معرض خطر هستند،  ساالنبزرگپزشکی کودکان کمتر از  ازنظرکه این باوجود

شوند )گُش، دابی، چَتِرجی و تری را متحمل میهای بیشی آسیباجتماع-یناما ازنظر روا

اند که تعطیلی مدارس ( نیز ذکر کرده2018) 3(. استیوارت، واتسون و کمپبل2020، 2دابی

ها شود یادگیری آن زا برای کودکان شود و موجبتواند موجب ایجاد شرایط استرسمی

 یابد.راکد شود یا کاهش 

کودکانی که خود یا مراقبانشان به دلیل مشکوک بودن یا ابتال به کرونا در از طرفی 

گیرند، بیشتر از سایرین در معرض مشکالت مربوط به سالمت روان هستند قرنطینه قرار می

رشدی مانند؛  افراد مبتال به اختالالت عصبیژه وبه (.2020، 4، باو، هانگ، شی و لولئو)

 یریگاز همه یناش یشانیدر برابر پر ختالل یادگیری خاص کهو ا 5فعالینقص توجه و بیش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. World Health Organisation (WHO) 

2. Ghosh, Dubey, Chatterjee & Dubey 

3. Stewart, Watson & campbell 

4. Liu, Bao, Huang, Shi & Lu 

5. Attention deficit hyperactivity disorder 
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 نشانرا  یمشکالت رفتارافزایشِ هستند و ممکن است  ریپذبیآس فیزیکی گذاریفاصلهو 

(. همچنین 2020و همکاران،  1)کرتس، آشرون، سونگا بریک، باناچوسکی، برندیس دهند

های مختلف عدم دریافت مراقبت در زمینه در صورت( کودک 2019) 2به بیان هامفریس

و مشکالت  یو زبان یشناخت یهاقص، احتماالً دچار مشکالت مختلفی مانند نسالبزرگاز 

 .خواهد شدی اجتماع

، 3د )ورسناپرا مختل کن یتواند روابط خانوادگیم یماریب وعیشاز سوی دیگر 

 کی ییتنهابهنیز  داشتن کودکان در خانهنگاه ، مشغول و سالماز مردم یاریبس یبرا(. 2019

 یدرآمد و شلوغ زندگکم یهاکه در خانواده یکسان یانداز ترسناک است. براچشم

و  4)کلوِر، لچمن، شر، وسلز، کراگ،  دبشون دیتشدنیز ها چالش نیا ممکن است کنندیم

نا کودکان را مجبور گیری ویروس کرو(. عالوه بر این، در شرایطی که همه2020همکاران 

تواند برای کودکانی که در کرده است برای مدتی طوالنی در خانه بمانند، این موضوع می

، 5کنند مشکالت زیادی را ایجاد کند )کمپبلهای خانوادگی ناامن زندگی میمحیط

2020.) 

بینی شده است (، پیش2020و همکاران ) 6وجود به بیان کای، هو، لی، هان، تنگینباا

گذارد. عالوه بر این درصد از کودکان جهان تأثیر می 80که تعطیلی مدارس بر آموزش 

کودکان ساکن در مناطق فقیر، تعطیلی مدارس برای مدت طوالنی،  در موردیژه وبه

 ادیزاحتمالبه و داشته باشد یو بهداشت یعواقب مضر اجتماعها برای آنتواند یم

 (.2020، 7النکر و پارولین)فن کند یدموجود را تشد یهاینابرابر

های غیرحضوری را با استفاده از روش وپرورشآموزشدر این شرایط دولت ایران  

 یکودکانکه  است یدر حال. این گرفته استمانند آموزش مجازی، تلفنی و تلویزیونی پی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cortese, Asherson, Sonuga-Barke, Banaschewski, Brandeis 

2. Humphreys 

3. Worsnop 

4. Cluver, Lachman, Sherr, Wessels, Krug 

5. Campbell 

6. Cui, Hu, Li, Han, Teng 

7. Van Lancker & Parolin 
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توانند یکه م تندهس یکسان احتماالًطور مؤثر استفاده کنند به نیاز مطالعه آنال توانندیکه م

آموزان با اختالل یادگیری خاص که بنابراین ممکن است دانشتمرکز کنند؛  شتریب

داشته باشند های آنالین مشکالتی مشکالتی در توجه دارند نیز در استفاده از تدریس

 (.2020، همکارانو  1ژانگ، شوای، یو، وانگ، کیو)

، 19شود که تا قبل از کووید میبا جستجوهای صورت گرفته مشخص  حالنیباا

 ویژهآموزان و بهگیری یک بیماری یا دلیل دیگری باعث نشده است دانشهمه

مجبور باشند مدتی طوالنی را در خانه کنار والدین خاص اختالل یادگیری آموزان با دانش

دگیری بمانند و از وجود متخصصین، درمانگران و مربیان )در مراکز مشاوره و اختالالت یا

های حاضر جای خالی پژوهشی که و یا مدارس( محروم باشند، بنابراین در بین پژوهش

آموزان و والدینشان را در این شرایط خاص بررسی کند شرایط و مشکالت این دانش

 شود.احساس می شدتبه

آموزان با دانش نیوالد یستهیز یتجربهه کترین سؤال پژوهش این است بنابراین مهم

 هایی است؟قولهو م میچه مفاه یدارا یخانگ ینهیخاص در دوران قرنطالل یادگیری اخت

 ؟این مفاهیم بر اساس فراوانی چگونه است تیاولو بیترتهمچنین 

 روش پژوهش

استفاده  تجربه زیسته(،) یدارشناسیپداین پژوهش از نوع کیفی است و در آن از روش 

جای بررسی و لحاظ تدبیر روش پدیدارشناسانه، به( در 1385شده است. به بیان صوفیانی )

رار قه در آن ی عمل در بافت سنتی، تدبیر وابسته به موقعیت است و بنا به شرایطی کو شیوه

 شود.داریم تفسیر و معنایابی می

آموزان با اختالل جامعه آماری این پژوهش عبارت است از والدین تمامی دانش

. اعضای 1398-99بروجن، در سال تحصیلی  در شهرستانیادگیری خاِص مقطع ابتدایی 

آموزانی هستند که به بیان مسئولین مرکز اختالالت یادگیری شهرستان نمونه، والدینِ دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Zhang, Shuai, Yu, Wang, Qiu 
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یعنی پس از مصاحبه با مسئولین این ؛ شده باشد دییتأها بروجن، اختالل یادگیری خاصِ آن

تشخیص اختالل یادگیری  شدهانتخاب آموزانِمرکز، ایشان تائید کرده باشند که دانش

 اند:خاص را دریافت کرده

 متوسط دارد. باالتر ازآموز هوش متوسط و یا دانش .1

 ی دروس.آموز در یک یا چند درس معدود مشکل دارد نه در همهدانش .2

های فیزیولوژیک، اختالل عاطفی و یا رفتاری ندارد و اگر آموز بیماریدانش .3

 نیست.دارد، عامل اختالل 

 آموز فقر فرهنگی و آموزشی نباشد.دلیل اختالل دانش .4

 آموز نقص حسی نداشته باشد و اگر دارد، عامل اختالل نباشد.دانش .5

آموزان گیری هدفمند و از بین والدینِ دانشی پژوهش با استفاده از روش نمونهنمونه 

اند. جن انتخاب شدهدر مرکز اختالالت یادگیری شهرستان برو خاصِبا اختالل یادگیری 

نفر  10ی بوده است. این هدف با اشباع نظرمالک برای تعداد اعضای نمونه، رسیدن به حدِ 

 است.یافته  ادامه نفر 20گیری تا حجم حاصل شد اما برای اطمینان بیشتر، نمونه

آموزان با دینِ دانشی نیمه ساختاریافته با والهای پژوهش از طریق روش مصاحبهداده

 یهمه ازسؤاالت  یهمهمصاحبه  نیا دراند که اختالل یادگیری خاص گردآوری شده

 :ازاند عبارت مصاحبه نیا درشده سؤاالت مطرح یبرخ. اندشده دهیپرس نیوالد

 :در دوران کرونا

 مؤثر بود؟ سیتدر ایآ داد؟یتان را درس مفرزند یچه کس .1

 د؟یداشت یچه مشکالت سیتدر نیدر ح .2

 داد؟یبه حرف شما گوش م ایآ .3

چگونه  یریادگیبا مرکز اختالالت  سهیدر مقا یمعلم مدرسه عاد یهاروش ریتأث .4

 بود؟
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 ایاگر بله، آ د؟یکردیمراجعه م یریادگیبه مرکز اختالالت  نهیقبل از قرنط ایآ .5

 است؟مانده یآن زمان باق ناتیو تمر سیاکنون اثرات تدر

 یمشکالت از چه روش نیحل کردن ا یبرا د؟یبا او داشت یدر خانه چه مشکالت .6

 ها مؤثر بودند؟روش نیا ایآ د؟یکردیاستفاده م

 چه بود؟ دیکه با آن روبرو بود یرفتار ای یمشکل درس نیترمهم .7

 د؟یدار ییبه راهنما ازیدرمانده شده و ن یدر چه مورد شتریب .8

 وجود داشت؟ یکنترل رفتار او چه مشکالت یبرا .9

10. ... 

 پژوهش یابزارها

کننده در پژوهش و وجود آموزان شرکتهمچنین برای اطمینان از عادی بودن هوش دانش

ها، از مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش یلی آنعملکرد تحصناهمخوانی بین هوش و 

 15و از  یطراح 16تا  6افراد  یبرا اسیمق نیا (، استفاده شده است.WISC-IVچهارم )

که شامل  شودیم دهینوع هوشبهر سنج پنج اسیمق نیاست. در اشده لیآزمون تشکخرده

پردازش فعال و سرعتحافظه، یادراکمطلب، استداللهوشبهرِکل و چهار هوشبهرِ درک

مطلب، درکن، اند از: شباهت، واژگاعبارت اسیمق نیا یاصل یهااست. خرده آزمون

حروف و  یارقام، توال یفراخنا، یریاستدالل تصو، یریتصو میها، مفاهبا مکعب یطراح

اطالعات از:  اندآزمون عبارت نیا یِاریاخت یها. خرده آزمونیابیو نماد  یسیعدد، رمزنو

 یعیو رب یصادق، ی. عابدیحساب و خط زنر، یتصاو لیتکم، یاستدالل کالم، یعموم

و وکسلر  ونیر یهاآن با آزمون یهمبستگسه، یمقا نیا ییروا یبررس ی( برا1394)

اند که در سطح گزارش کرده 25/0و  38/0 بیشده را محاسبه و به ترتنظر دیکودکان تجد

را با  رانیدر ا اسیمق نیا یهاآزمونخرده ییایپا بیضر نیچن. همباشدیمعنادار م 05/0

 نیمناسب ا ییایاند که داللت بر پاگزارش داده 86/0تا  71/0 نیب یساز مهینروش دو

 دارد. رانیآزمون در ا
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آموزان، از طریق یری، از طریق تماس تلفنی با والدین این دانشگنمونهپس از 

 ینهقرنطآموزان و والدینشان در این دوران )مشکالت این دانشیافته، ساختار یمهنمصاحبه 

های ی بعد دادهشده است، در مرحله و ثبتی به دلیل شیوع ویروس کرونا( استخراج خانگ

 یزیکال ها، روشوتحلیل دادهیهتجزاند. روش شدهیلتحلبندی و شده مقولهآوریجمع

نیری، رهنورد و دهقانسیگاردوی، امیپدیدارشناسی توصیفی( بوده است. به بیان ام)

گام است که در این پژوهش نیز مورد توجه قرار  7(، این روش شامل 1391)سعید نوری

 گرفته است.

ها آموزان، دادهدر این پژوهش نیز پس از مصاحبه و ثبت بیانات والدین این دانش

ی ی زیستهتجربهموردنظر )ی ثبت شدند و پس از بررسی مجدد، بیانات مرتبط با پدیده

آنان در دوران کرونا( جداسازی و مطالب مهم مشخص گردیدند، در ادامه مفاهیم اصلی و 

ها بر اساس بندی دادهها صورت گرفت، سپس دستهبندی دادهفرعی استخراج و مقوله

 رموردنظی ها، پدیدهوتحلیل آنمفاهیم مشترک انجام گرفت و سعی شد با بررسی و تجزیه

 توصیف، و سؤاالت پژوهش پاسخ داده شود.

 های پژوهشیافته

مرکز اختالالت  درآموزان با اختالل یادگیری خاص ای که با والدین دانشدر مصاحبه -

های یرگذاری آموزشتأثوپرورش شهرستان بروجن انجام گرفت، تفاوت یادگیری آموزش

و نتایج  شد یبررسر مدارس های عادیِ دخاص در مراکز اختالالت یادگیری با آموزش

های ، آموزش(والد 20 مجموع)از آموزان درصد از دانش 80مصاحبه نشان داد که والدینِ 

 اند.خاص در مراکز اختالالت یادگیری را مؤثرتر دانسته

آموزی که در این پژوهش با والدین ایشان مصاحبه شده است، در دانش 20از بین  -

کدام از این ه معلم خصوصی، مشخص شد که هیچمورد دسترسی یا عدم دسترسی ب

 اند.آموزان به معلم خصوصی رسمی دسترسی نداشتهدانش

های یاددهی و ها با روشآموزان در مورد آشنایی آندر مصاحبه با والدین دانش -

ها در شود و دنبال کردن آنیادگیریِ خاصی که در مراکز اختالالت یادگیری استفاده می
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نفر با  11ها آشنایی داشته و آموز با این روشدانش 9والدین  مشخص شد؛دوران کرونا 

ها آشنایی آموزی که با این روشدانش 9اند و از بین والدین ها آشنایی نداشتهاین روش

 اند.ها را در دوران کرونا دنبال کردهآموز این آموزشدانش 8اند، والدین داشته

که چه کسی در دوره کرونا آموزان، و سؤال در مورد ایندانشپس از مصاحبه با والدین 

نفر از این  13داد، مشخص شد که مسائل درسی در خانه فرزندتان را درس می

نفر نیز توسط خود  2نفر توسط خواهر یا برادر و  5آموزان توسط خود والدین، دانش

در مورد میزان اثرگذاری اما ؛ از طریق ارتباط با معلم( پیگیری شده استآموز )دانش

های این آموزان با اختالل یادگیری خاص در دوران کرونا، یافتهتدریس در خانه به دانش

آموزان تأثیر قابل از این دانش درصد 75ها در مورد پژوهش نشان داد که این تدریس

 تر(.قبولی نداشته است )تأثیر متوسط یا پایین

 

آموزان با اختالل یادگیری خاص، با ترین مشکالتی که در دوران کرونا والدین دانشمهم

 به شرح زیر خالصه کرد: توانیم را اندبوده ها مواجهآن

0
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2

3

4
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9

موثر نبود مثل معلم نبود هاالن ضعیف شد بد نبود ودنسبتا موثر ب موثر بود

میزان اثرگذاری تدریس در خانه 1.نمودار
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 اند به شرحها استفاده کردهیی را که والدین برای حل این مشکالت از آنهاحلراه

 بوده است:

 (:اندکردهبیش از یک روش استفاده  الف( مشکالت درسی )برخی از والدین از

مشکالت درسی

50%

ل حرف شنوی و کنتر

رفتار

20%

نبود معلم

15%

انگیزش تحصیلی

10%
مشکالت مربوط به توجه

5%

مهمترین مشکالت والدین2.نمودار
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ب( مشکالت رفتاری: نتایج نشان داد که اکثر این والدین برای کنترل رفتار کودکان خود، 

 :اندآشنا نبوده یمناسب روش با

 

تماس با معلم

41%

خود خانواده

41%

شبکه آموزش

9%

همساالن

4% اطرافیان

5%

راه حل والدین برای حل مشکالت درسی3.نمودار

بلد نبودمروشی 

45%

تشویق، تنبیه

25%

ارتوسل به زور و اجب

20%

ورزش

5%
باج دادن

5%

روش مورد استفاده برای مشکالت رفتاری4.نمودار



 1400 بهار | 41شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 144

آموزان با اختالل ی والدین دانشهای پژوهش، تجربیات زیستههمچنین بر اساس یافته

  اند:شدهیبنددستهی فرعی مقوله 9ی اصلی و مقوله 6یادگیری خاص، با روش کالیزی در 

 آموزان با اختالل یادگیری خاص در دوران کرونای والدین دانشتجارب زیسته 1جدول.

 های اصلیمقوله
های مقوله

 فرعی
 های توصیفیمقوله

مشکالت 

 کودکشناختیروان

آوری تاب

 تحصیلی

 .1د.سوم( .1) حوصله ندارم بخوانم -

 پ.سوم(. .4) کردکرد و گوش نمیفرار می -

 پ.سوم(. .8) کندایستاد درس را گوش کند، حوصله نمیمیناصالً  -

لمه اگر دو ک –کند ر میاز امال فرا –کرد همکاری و توجه نمی -

 پ.سوم(. .12) دادنمی خواند، دیگر ادامهاشتباه می

 د.اول(. .16) ه نداشترفت، به درس توجر میاز زیر کار د -

 کندآوریم و بازهم فرار میه زور او را برای درس خواندن میب -

 پ.دوم(. .18)

 اضطراب
 د.سوم(. .1) شودعصبی می -

 پ.سوم(. .3) چگونه او را آرام کنمدانم کمی عصبی شده و نمی -

 انگیزه تحصیلی

گیری بهانه -دهد، عالقه ندارد به درس توجه و عالقه نشان نمی -

ام، خوابم گفت گرسنهگفتم بنشین پای درس، میکند )وقتی میمی

 .8) که درس بخواندارد کار کند تا ایندبیشتر دوست  -آید و...( می

 پ.سوم(.

 یاوریمباید او را با اجبار پای درس ب –آید برای درس خواندن نمی -

 پ.سوم(. .11)

 وم(.پ.س .12) حواسش فقط به بازی است -

 پ.اول(. .14) کرداصالً به درس نگاه نمی -

 د.دوم(. .15) آمدکردم که بیاید و بنویسد، نمیهرکاری می -

 د.اول(. .16) مدر توجه به درس مشکل داشتی -

 پ.د(. .18) خوانددرس نمی -

 د.پنجم(. .19) خوانددرس نمی -

 پ.پنجم(. .20) خوانددرس نمی -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 به ترتیب از راست به چپ: کد اعضای نمونه، جنسیت )د: دختر. پ: پسر(، پایه تحصیلی. 1
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 های اصلیمقوله
های مقوله

 فرعی
 های توصیفیمقوله

 مشکالت رفتاری

 کودک
 

 پ.دوم(. .7) شدیک جا بند نمی -

 پ.دوم(. .7) رودمی طرفطرف به آنبازیگوش است، از این -

 د.سوم(. .1) با برادرش مشکل داشت -کرد می ودادغیج -

 پ.دوم(. .7) فعال استکرد، شاید بیششیطونی میخیلی  -

 –کرد وداد میجیغ -کرد.کرد، بازیگوشی میاصاًل گوش نمی -

 د.دوم(. .15) خواهم بروم و بازی کنمگفت میمی

 پ.سوم(. .4) کردحاضرجوابی می -

 پ.دوم(. .7) کندمی ودادغیجزنیم حرفی میوقتی  -

 د.دوم(. .15) کردبازیگوشی می -

 پ.دوم(. .18) کردبازیگوشی می -

 مشکالت شناختی

 کودک

 پ.اول( .6) رودمطالب را یادش می - حافظه

 دقت و توجه
درس که -تواند روی درس تمرکز کند توجهش کم بود، نمی -

 د.ششم( .17خواند. )شود با دقت نمیسنگین می

مشکالت تحصیلی 

 کودک

مشکالت درسی 

 )روش تدریس(

کند. برای نوشتن مشکل داشت من خواندن و نوشتن اذیت میبرای  -

 پ.اول(. .6) خیال شدمهم نتوانستم او را راه بیندازم و بی

 پ.دوم(. .3) فقط مشکل درسی داشتیم -

 پ.سوم(. .12) در خانه مشکل درسی داشتیم -

 .13) خطش مشکل داشتدست –بیشتر مشکل درسی داشتیم  -

 پ.چهارم(.

 پ.سوم(. .8) مشکل درسی داشتیمدر خانه  -

 د.دوم(. .15) خانه مشکل درسی داشتیم در -

 تمرین و تکرار
 د.سوم(. .9) گیردبار برایش تکرار شود یاد می اگر چند -

 د.سوم(. .10) گیردبار برایش تکرار شود یاد می اگر چند -

 مشکالت والدگری
مدیریت رفتاری 

 کودک

بهونه ی درس در فضای مجازی به  -کنترل کردنش سخت است  -

 پ.سوم(. .4)شد مشغول می

 پ.دوم(. .7) رسد.زورم به او نمی -

برای بیدار شدن و  -دانستم چکار کنم داد نمیبه حرفم گوش نمی -

 د.سوم(. .1) درس خواندن در خانه مشکل داشتیم

 پ.سوم(. .11) کردکرد و حرف گوش نمیشیطونی می -

 .12) همکاری کودک نیاز به راهنمایی دارمهای جذب در روش -
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 های اصلیمقوله
های مقوله

 فرعی
 های توصیفیمقوله

 پ.سوم(.

 د.اول(. .16) رفتاز زیر کار در می -

 ریزیبرنامه
 د.پنجم(. .19) کردریزی مشکل ایجاد مینداشتن برنامه -

 پ.پنجم(. .20) کردریزی مشکل ایجاد مینداشتن برنامه -

زای رفتارهای مشکل

 1کودک
 

الن ااش در این حد نبود اما اخالقیرفت مشکالت وقتی مدرسه می -

 -بدآموزی() گیردهای نادرست یاد میاز واتساپ مهارت، زیاد شده

 پ.سوم(. .4) گیرندهای نادرست یاد میاز توی کوچه حرف

ی والدین ی زیستهاز تجربه شدهاستخراج مفاهیمو  هامقولههمچنین درصد فراوانیِ 

ها قولهمآموزان با اختالل یادگیری خاص محاسبه و بر این اساس ترتیب اهمیت این دانش

 مشخص شده است:

 خاصآموزان با اختالل یادگیریی والدین دانش. بررسی فراوانی تجارب زیسته2 جدول

 فراوانی های فرعیمقوله های اصلیمقوله اولویت
درصد 

 فراوانی

 اول
مشکالت 

 کودکشناختیروان

 9 ی تحصیلیانگیزه

17 

20 

 13 6 آوری تحصیلیتاب 38%

 5 2 اضطراب

 %21 9 رفتاریمشکالت کودکمشکالت رفتاری دوم

 مشکالت تحصیلی کودک سوم

های به روش مشکالت درسی )مربوط

 تدریس(
6 

8 
13 

18% 

 5 2 تمرین و تکرار

 والدگریمشکالت  چهارم
 6 مدیریت رفتاری کودک

8 
13 

17% 
 4 2 ریزیبرنامه

 کودک مشکالت شناختی پنجم
 1 حافظه

2 
2 

4% 
 2 1 دقت و توجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ر دهای اخالقی جامعه هایی است که مشکل آفرین بوده و یا با ارزشمنظور از رفتارهای مشکل زای کودک، رفتار. 1

 تعارض است.



 147 |   فرامرزيو  شفيعيان... ؛  آموزان بادانش نیوالد يستهیز يتجربه

 فراوانی های فرعیمقوله های اصلیمقوله اولویت
درصد 

 فراوانی

 ششم
زای رفتارهای مشکل

 کودک
 %2 2 1 1 زای کودکرفتارهای مشکل

 %100 45 جمع

ترین مهم در موردخاص، اختالل یادگیری آموزان با همچنین در مصاحبه با والدین دانش

 نیاز ایشان به راهنمایی و آموزش موارد زیر استخراج شد:

 ناآموزان با اختالل یادگیری خاص در دوران کروترین نیازهای آموزشی والدین دانشمهم 3جدول.
 شده توسط والدینمفاهیم کلیدی بیان موضوع فرعی موضوع اصلی

 روش تدریس تحصیلی

 (12های درس ریاضی. )روش -

 (3درس ) -

 (6یادگیری ) -

 (9آموزان )های تدریس ریاضی مخصوص این دانشروش -

 (10آموزان )های تدریس ریاضی مخصوص این دانشروش -

 (13انی )روخو –روش تدریس حروف الفبا  -

 (14درسی ) -

 (16درسی ) -

 (18هایی که بهش درس بدهیم )روش -

 تحصیلی راهبردهای انگیزش شناختیروان

 (5آموز به درس )چگونگی جذب کردن دانش -

 (8کار کنم که درس بخواند؟ )چه -

 (12کار کنم که درس بخواند؟ )چه -

 (15) آمد.کردم بیاید و بنویسد نمیهرکاری می -

 (18هایی که باعث شود درس بخواند )روش -

 (6تمرکز ) - تمرکز شناختی

 مدیریت رفتاری کودک والدگری

 (3دانم چگونه آرامش کنم )است و نمییکم عصبی شده  -

 (11یم؟ )چگونه با او رفتار کن -

 (1دانستم چه کار کنم )داد و نمیحرفم گوش نمی به -

 (7بازیگوشی ) -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 کدِ اعضای نمونه 1.
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 شده توسط والدینمفاهیم کلیدی بیان موضوع فرعی موضوع اصلی

 مسائل تربیتی

 (4های اخالقی )های آموزش در زمینهشیوه -

 (5های تربیتی )شیوه -

 (11)آموزش در مورد تربیت فرزند و مسائل سن بلوغ  -

 

 

 گیریبحث و نتیجه

آموزان با ی والدین دانشهای پژوهش مشخص شده است که تجربیات زیستهبر اساس یافته

مشکالت  -1مقوله اصلیِ:  6توان در خاص در دوان کرونا را میاختالل یادگیری 

 -4مشکالت شناختیِ کودک، » -3مشکالت رفتاری کودک، »-2شناختی کودک، روان

های نادرست مهارت» -6مشکالت مربوط به والدگری و » -5تحصیلی کودک، مشکالت »

بندی و مفاهیم مشترکی را استخراج کرد. این مفاهیم، خود نیز دارای چند کودک دسته

 ی فرعی هستند:مقوله

  

روش تدریس

41%

انگیزش تحصیلی

33%

مدیریت رفتار

18%

اخالقی و تربیتی

14%

تمرکز

4%

مهم ترین نیازهای آموزشی والدین5.نمودار
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 هابندی یافتهمقوله 4جدول.
 های فرعیمقوله های اصلیمقوله

 خوانیمشکالت روان

 آوری تحصیلیتاب

 اضطراب

 ی تحصیلیمشکالت مربوط به انگیزه

 - مشکالت رفتاری کودک

 مشکالت شناختی کودک
 دقت و توجه

 حافظه

 مشکالت تحصیلی کودک
 های تدریس(مربوط به آشنایی والدین با روش) مشکالت درسی

 تمرین و تکرار

 مشکالت والدگری
 مدیریت رفتاری کودک

 ریزیبرنامهمشکالت مربوط به نداشتن 

 - زای کودکرفتارهای مشکل

  شناختیِ کودک:الف( مشکالت روان

خاص در مسائل اختالل یادگیری آموزان با اند که دانشهای پژوهش نشان دادهیافته

ای دارند. اگرچه آوری، انگیزش و سایر موارد نیازهای ویژهشناختی مانند تابروان

است،  های پیشین نبودههای پژوهشمستقیم همسو با یافتهطور های این پژوهش بهیافته

آشرون، کرتس،  ( و1397های ناظمی و هاشمی )صورت غیرمستقیم با پژوهشولیکن به

 هاباشند و این پژوهش( همسو می2020)سونگا بریک، باناچوسکی، برندیس و همکاران 

خاص در مسائل  اختالل یادگیریآموزان با و بدون بین دانشنیز وجود تفاوت 

 اند.را تائید کرده هیجانی و همدلیآوری، نارساییتاب شناختی مانندروان

های خاص در زمینهاختالل یادگیری آموزان با عالوه بر مشکالت همیشگی دانش

تواند با ایجاد اختالل در زندگی عادِی ی خانگی نیز خود میشناختی، قرنطینهروان

های شاداب، ایجاد ع دسترسی این کودکان به فضای باز و محیطمثال با قطعنوانکودک، به

استرس و اضطراب ناشی از بیماری، قطع دسترسی به گروه همساالن و مواردی از این قبیل، 

شناختی ایشان را آموزان را به مخاطره بیندازد و مشکالت روانروان این دانش سالمت
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اند که باوجود نیز عنوان کرده (2020)بی دابی، َچتِرجی و داکه گُش، تشدید کند. چنان

اما از نظر در معرض خطر هستند،  ساالنبزرگکه از نظر پزشکی کودکان کمتر از این

 شوند.تری را متحمل میی ضربات سختاجتماع-یروان

گیری ، همهاند که( نیز ذکر کرده2020و همکاران ) ژانگ، شوای، یو، وانگ، کیو

 نیها از اآن یساالن است. نگرانهمه ازجمله بزرگ یبرا یچالش جد کی 19-کووید

 ها را بدتر کند.آن یمشکالت رفتار وکودکان  یشناختممکن است سالمت روان تیوضع

تواند موجب اند که تعطیلی مدارس می( نیز بیان کرده2018)استیوارت، واتسون و کمپبل 

ها راکد شده یا یادگیری آنشود زا برای کودکان شود و موجبایجاد شرایط استرس

اند نیز این موارد را تائید و گزارش کرده (2013) 1یابد. همچنین اسپرینگ و سیلمنکاهش

تواند برای بسیاری از والدین و ها میکه اقداماتی مانند قرنطینه برای مهار بیماری

 زا باشند.آموزان آسیبدانش

را در ایجاد عواقبی  تائید و قرنطینه( نیز این موارد را 1399نگاه )حافظی و سحاب

اند که کردهها اشارهاند. آنمؤثر دانسته خشم، ترس، اضطراب و افسردگیمانند استرس، 

ممکن است عواقب منفی ، جلوگیری از شیوع گسترده بیماری باوجود تأثیر مثبت برقرنطینه 

 بار آورد. نیز بهرا  مانند استرس پس از سانحه، خشم، ترس، اضطراب و افسردگی فراوانی

که قبل از دوران کرونا بخشی از نیازهای خاص و مشکالت با توجه به این

شده و آموزان در مدرسه و مرکز اختالالت یادگیری پاسخ داده میدانش شناختی اینروان

ی است، مشکالت زیادی درزمینه خانگی از بین رفتهاکنون این دسترسی به دلیل قرنطینه

آموزان در خانه برای والدین ایجاد شده شناختی این دانشکردن مشکالت روانبرطرف 

نیز با تائید این موضوع،  (2020) 2( و لی2020النکر و پارولین )گونه که فناست. همان

آموزان الخصوص دانشتعطیلی مدارس را عامل مهمی در قطع دسترسی کودکان، علی

ها شناختیِ آنناختی و عود کردن مشکالت روانشدارای نیازهای ویژه به خدمات روان

 اند.دانسته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sprang & Silman 

2 . Lee 
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 های ضعیف والدین در مواجهه با مشکالت خاص ایننداشتن دانش کافی و مهارت

زیرا بر اساس ؛ ها دچار سردرگمی و آشفتگی شوندآموزان موجب شده است تا آندانش

 برخورد صحیح با مشکالت عات کافی در زمینه نحوهها معموالً اطالهای پژوهش، آنیافته

دانستند که چگونه باید این نیازها و نمی ها را نداشتهشناختی و برطرف کردن این نیازروان

 را رفع و مشکالت فرزند خود را حل کنند.

و سایر  نجات، تقوا، ابراهیمیآشتیانی، راه، فتحیقدمشاهدحقهمسو با بیانات 

را گزارش  در زمان پاندمی ویروس کرونا( که کاهش سالمت روان افراد 1399همکاران )

این بیماری خبر سوگ پیچیده طی شیوع ( از افزایش 1399) نگاهاند، مؤمنی و سحابکرده

 گیریِاند همه( نیز عنوان کرده2020و همکاران ) 1کائو، فانگ، هو، هان، ژو اند وداده

های این پژوهش نیز است، یافته داشتهتحمل را به همراه  رقابلیغ یفشار روان 19-کووید

گیری این بیماری نیز مواردی مانند فشار روانی و اضطراب نشان داده است که همه

تواند دلیلی بر افزایش کرده است که این خود می آموزان تحمیلمضاعفی را بر دانش

 آموزان با اختالل یادگیری خاص در دوران کرونا باشد.شناختی دانشمشکالت روان

قرار گرفتن در معرض اند که بیان کرده (2020) 2نیآست و دالتون، راپاهمچنین 

منجر به  و یقتل دیعنوان تهدتوسط کودکان بهی، نیبشیپ و حیتوض رقابلیغ یرفتارها

بنابراین یکی از علل مشکالت ؛ اندکرده دییتأ، این موضوع را شودیاضطراب م

تواند باورهای غلط این کودکان در مورد شناختی مانند اضطراب در کودکان میروان

مثال ممکن است که کودکان خودشان و عنوانگیری بیماری باشد. بهشرایط ناشی از همه

-گیری بیماری کوویدعنوان یکی از دالیل مشکالت ناشی از همهبه خود را کارهای قبلی

 در نظر بگیرند. 19

خاص به دلیل درگیر شدن با اختالل یادگیری آموزان با حال اگر والدین دانش

مجبور به حضور در مراکز درمانی و قرنطینه در آن مراکز باشند و این  19-بیماری کووید

شناختی الزم را دریافت کنند، ممکن است دچار روانهای کودکان نتوانند مراقبت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cao, Fang, Hou, Han, Xu 

2. Dalton, rapa & Stein 

https://jmarmed.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF+%D8%AD%D9%82+%D9%82%D8%AF%D9%85
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( 2019) سیکه هامفر گونههمان. ی شونداجتماعروانی مشکالت مشکالت مختلفی مانند 

مختلف از  یهانهیمراقبت در زم افتیعدم در صورت درکه کودک  است کرده ذکر زین

 نیزو  یزبانو  یشناخت یهامانند نقص یسال، احتماالً دچار مشکالت مختلفبزرگ

 .شد خواهد یمشکالت اجتماع

شناختِی های مربوط به مدیریت روانی مهارتدر این شرایط الزم است که درزمینه

گونه که کاوه و شود. همان های آموزشیِ مناسبی برای والدین تدارک دیدهکودک، دوره

ها آموزش نیز به لزوم وجود این (2020)باو، هانگ، شی و لو ، لئو( و 1396کرامتی )

 .اندکردهاشاره

  ب( مشکالت رفتاریِ کودک:

اختالل اند که یکی از مشکالت اصلی والدینِ کودکان با های این پژوهش نشان دادهیافته

 مطالعاتخاص در دوران کرونا، مشکالت رفتاری این کودکان بوده است. یادگیری 

کودکان  نیا یرا برا یشتریب یریخطرپذ زی( ن1393) یچاهیل یمیو کر یدنوریس، یدیحم

 یبرا لیدل نیاول تواندیم موضوع نیا. استکردهعنوان  یابتال به مشکالت رفتار ینهیدرزم

 .باشد نیوالد مشکلِ نیا

( نیز همسو 1382( و شهیم )1390(، رنجبر، کاکاوند و دانش )1397) ناظمی و هاشمی

خطرپذیری بیشتر این های این پژوهش وجود مشکالت رفتاری و احتمال با یافته

 نیبنابرا؛ اندکرده دییتأی درگیر شدن با مشکالت رفتاری را آموزان درزمینهدانش

است، ممکن است  شتریکودکان ب نیدر ا یرفتارازآنجاکه احتمال بروز مشکالت 

 تواندیاثر متقابل م جادیکه خود با ا زدیبرانگ نیدر والد زیرا ن یشتریتند ب یهاواکنش

مشکالت  ینهیدرزم گفت توانیم یکند. به عبارت دیکودکان را تشد نیا یمشکالت رفتار

 که صورت نیا به. است مطرح چرخه ینوع خاص یریادگی اختاللآموزان با دانش یرفتار

 ترعیسر بروز و جادیا باعث یرفتار مشکالت بروز یبرا آموزاندانش نیا شتریب یریپذخطر

 تیریمد یهامهارت مورد در نیوالد یکاف یعدم آگاهشوند، یمشکالت م نیا دتریو شد

 توانندیپاسخ نادرست م نیو هم شودیم نیکودک باعث بروز پاسخ نادرستِ والد یِ رفتار
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این  کودکان شود؛ که نیاز قبل در ا دتریشد یحت یِباعث بروز مشکالت رفتار مجدداً

( و هاالهان، لوید، کافمن، ویس و مارتینز 2014) 1موضوع با بیانات ایرام ریزوی و نجام

 باشد.( نیز همسو می1396)

های های مناسبِ مدیریت رفتار مانند، روشدر این شرایط احتماالً آموزش مهارت

 گونه کههمانتواند این مشکالت را کاهش دهد. درمانی میدرست تشویق و تنبیه و بازی

 کرده است. ( نیز به این امر اشاره1390تکلوی )

  ج( مشکالت شناختیِ کودک:

خاص در گیری اختالل یادآموزان با ناختی و فراشناختیِ دانشطورکلی مشکالت شبه

ازجمله حسنوندی،  .ستاتوجه قرار گرفته  های مختلفی موردبررسی وپژوهش

 اختالالت باکودکان اند ( که عنوان کرده1395اردستانی، قاضی، حسنوند و یدی )صالح

ریزی و برنامه-حافظه کاری، سازمان دهی در کارکردهای اجراییِخاص،  یادگیری

 دارند. عادی تفاوت کودکاناستدالل با 

اند ( نیز بیان کرده1392)سرارودی احدی، ابوالقاسمی و باقریان، درویشعلینوره 

موزان آدر مقایسه با دانش خاصاختالل یادگیری  باآموزان خطاهای ادراکی در دانش

های اصلی یکی از هستهاست  ( عنوان کرده1392بشرپور ) بوده است.تر عادی بیش

( 1392نظری، جنگی و شیرآبادی ) .باشد، نارسایی در توجه میاختالالت یادگیری خاص

است.  آموزان با اختالل یادگیری خاص را تائید کردهوجود مشکل در توجه دانش

اختالل  باآموزان دانشبرخی حافظه اند کرده( اشاره1389کجباف، الهیجانیان و عابدی )

( به تفاوت این 1389دچار مشکل است. عابدی، فراهانی و باقرزاده ) خاصیادگیری 

فضایی، حافظه و  -کارکردهای اجرایی، توجه، زبان، پردازش بیناییآموزان در دانش

خاص در اختالل یادگیری آموزان با اند که دانشو بیان نموده اندکردهاشاره یادگیری

 اجرایی مشکالتی دارند. ادراک، توجه، حافظه و عملکرد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Iram rizvi & Najam 
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 نیاکثر والد است داده نشانکه  پژوهش نیا یهاافتهیو  ذکرشدهتوجه به موارد  با

در  فرزندان به کمک یبرا یکاف یهامهارت خاص، از یریادگی اختاللآموزان با دانش

 درگفت  توانیمیافته پژوهش  تبیین ستند، درینبرخوردار  یو فراشناخت یشناخت یهانهیزم

 حافظه یهاراهبرد مانند یفراشناخت و یشناخت یهاراهبرد از نیوالد اکثر که طیشرا نیا

فرزندان خود  یرا برا هانهیزم نیالزم در ا یهاییراهنما توانندینم و ندارند یکاف یآگاه

انتظار  توانیم، یریادگیدر  یشناخت یهابودن مهارت ییربنایفراهم کنند، و با توجه به ز

 یهاباشد، با چالش یو فراشناخت یمشکالت شناخت یکودک دارا کهیدرصورتداشت 

 معلم به یدسترس که کرونا دوران در خصوصاً. شد خواهدخود مواجه  لیدر تحص یمضاعف

 .ندارد وجود قبل مانند زین یریادگی اختالالت مراکز انیمرب و

  د( مشکالت تحصیلیِ کودک:

 آموزان با( نیز عنوان کرده است، قطع شدن دسترسی دانش2020گونه که )لی، همان

تواند مشکالت جدی دارند می ای که نیازخاص به خدمات آموزشیِ ویژه اختالل یادگیری

است  های این پژوهش نیز نشان دادهی است که یافتهدر حالرا برای ایشان ایجاد کند. این 

ها و اصول مربوط به عدم آشنایی والدین با روش) درصد از والدین، مشکالت درسی 50

درصد  15مانده، درصد باقی 50ترین مشکلِ خود و از تدریس و انجام تکالیف( را مهم

اند. این آموز به درس عنوان کردهدرصد اهمیت ندادن دانش 10مشکل اصلی را نبود معلم، 

آموز در خانه، از نظر اند که مشکالت مربوط به آموزش و تحصیل دانشها نشان دادهیافته

 ترین مشکل در دوران کرونا بوده است.درصد از والدین مهم 75

توان گفت که های این پژوهش میبرای تبیین این مشکالت، با مراجعه به یافته

ی موردپژوهش، به معلم خصوصی رسمی دسترسی لدین حاضر در نمونهکدام از واهیچ

ها و اصول یاددهی و درصد نیز در خانواده به کسی که با روش 75 به اند و قریبنداشته

 اند.یادگیری و انجام تکالیف آشنایی داشته باشد دسترسی نداشته

های تأثیرگذاری روشدرصد از والدینی که از بین  80که عالوه بر این، درحالی

اختالل آموزان با های مدرسه بر دانشیاددهی و یادگیرِی مرکز اختالالت یادگیری و روش
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های مرکز اند که روشدرصد عنوان کرده 80اند، خاص یکی را مؤثرتر دانستهیادگیری 

 های یاددهی ودرصد از والدین با روش 45اختالالت یادگیری مؤثرتر بوده است، اما فقط 

خاص فقط آشنایی مختصری داشته و اختالل یادگیری آموزان با یادگیری مخصوص دانش

 اند.ها آشنایی نداشتهبقیه با این روش

ه ک( که اشاره کرده است 2020های این پژوهش، همسو با نظر لی )همچنین یافته

 یزهااین یکودکان دارا باعث شود کند ورا متوقف شرفتیتواند پیمتوقف کردن درمان م

غو لدهد که ، نشان میدهندباز دست  یاساس یهامهارت شرفتیپ یشانس خود را برا ژهیو

 ساز باشد.آموزان مشکلتواند برای دانشخدمات حضوری می

های خانگی درصد از والدین تأثیر تدریس 75اند که های این پژوهش نشان دادهیافته

قبول ارزیابی های مجازی را قابلهمراه و شبکههایی مانند پشتیبانی از طریق تلفن و روش

نیز در مورد  (2020) 1های برگس و سیورتسنهای پژوهشها با یافتهاند. این یافتهنکرده

ها های آموزش غیرحضوری همسو بوده است. آنعدم تأثیرگذاری کافی و مشکالت روش

 ایآزمودهنا اسیدر مق زانآمودانش یابیرزاو  نیصورت آنالهب سیتدراند که عنوان کرده

 در حال حرکت است. بسیاری نانیو عدم اطم وخطاو با آزمون

اختالل آموزان با یکی از دالیل عدم تأثیرگذاری آموزش مجازی برای دانش

اشد. بآموزان در توجه دانش خاص، ممکن است مربوط به مشکالت اینیادگیری 

اند که کرده واننیز عن (2020همکاران )و  ژانگ، شوای، یو، وانگ، کیوطور که همان

که  تندهس یکسان احتماالً مؤثر استفاده کنند طوربه نیآنال آموزشاز  توانندمی یکودکان

 .تمرکز کنند شتریتوانند بیم

اختالل یادگیری آموزان با های این پژوهش در مورد مشکالت دانشهمچنین یافته

 ی عدم تأثیرگذاری کافیِدلیل دیگری برا تواندآوری تحصیلی نیز میخاص در تاب

 آموزان باشد.ی این دانشهای آموزش آنالین براروش
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در مورد آموزش مجازی، با توجه به شرایط فعلِی  ذکرشدهاما باوجود مشکالت 

توانند ها میمرتفع گردند این آموزش ذکرشدهایرادات  کهیدرصورتگیری بیماری، همه

را پیشنهاد  نیخالقانه مانند گفتار آنال یهاروش( که استفاده از 2020همسو با بیانات لی )

اقدامات  نیااند ( که بیان کرده2020) 1داده است و وانگ، ژانگ، ژائو، ژانگ و ژیانگ

را  التیفرزندانشان به تحص یابیدر مورد دست نیاز والد یاریبس یهایتواند نگرانیم

 ، مؤثر باشند.کاهش دهد

خود برای خودیبر مشکالت آموزش مجازی، انجام تکالیف در خانه نیز به عالوه

گونه که هاالهان، لوید، برانگیز است. همانخاص چالشاختالل یادگیری آموزان با دانش

اختالل آموزان با اند که تکالیف دانش( نیز تائید کرده1396کافمن، ویس و مارتینز )

که  های اصلی والدین است. حال ممکن استنیخاص در خانه، یکی از نگرایادگیری 

ها را بیشتر و انجام تکالیف گیری کرونا نیز این چالشمشکالت مربوط به شرایط همه

 تر کرده باشند.آموزان مشکلخانگی را برای این دانش

  ح( مشکالت مربوط به والدگری:

تالل آموزان با اخترین مشکالتِ والدین دانشهای این پژوهش نشان داد که مهمیافته

ودک کرفتاری  یادگیری خاص )مشکالت والدگری( در دوران کرونا، مربوط به مدیریت

 ریزی بوده است.و نداشتن برنامه

های مناسب ی آشنایی با روشهای این پژوهش نشان داد که والدین درزمینهیافته

ی والدینِ نمونهدرصد از  70رفتار کودک اطالعات کافی را ندارند.  تعامل و مدیریت

های مناسب برای مدیریت و به روش موردپژوهش در این زمینه اطالعات مناسب را نداشته

اند که این خود دلیلی برای مشکالت فراوان این والدین رفتار کودکان خود مجهز نبوده

ها با نظر متین، احمدی و جاللی ی مدیریت رفتار کودکان بوده است. این یافتهدرزمینه

 یمشکالت متعددخاص، اختالل یادگیری مادران کودکان با اند ( که عنوان کرده1397)
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کنند، تجربه میکودکشان  رفع مشکل ینداشتن درست برا یآگاه زمینه در را ازجمله

 باشد.همسو می

گونه انریزی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی کودک دارد. همعالوه بر این، برنامه

ریزی از اند که برنامه( نیز عنوان کرده1392علیزاده گوردال )که علیلو، موحدی و 

توانند در پیشرفت های تأکیدات هدفی والدین میهای باورهای فراشناختی و مؤلفهمؤلفه

های این پژوهش مشخص شده است که اما بر اساس یافته؛ تحصیلی کودک مؤثر باشد

 عادل بیندیریت رفتار کودک و ایجاد تریزی برای می موردپژوهش، از برنامهبیشتر نمونه

اند و های مختلف کودک مانند بازی، درس خواندن و موارد دیگر استفاده نکردهفعالیت

ی مدیریت رفتار کودک تواند دلیل برخی از مشکالت والدین درزمینههمین موضوع می

 باشد. بوده

دکان به دلیل های والدگری در شرایط کنونی که کوعدم آشنایی کافی با مهارت

تواند برای والدین مشکالت کنند میی خانگی زمان زیادی را در خانه صرف میقرنطینه

ی رو الزم است که والدین مهارت کافی درزمینهجدی و سردرگمی ایجاد کند. ازاین

سابو، ریچلینگ، امبری، باشند. این مطلب با مطالبی که  اشتغال وقت فرزندانشان را داشته

در  نیوالداند که ها بیان کردهباشد. آناند همسو می( عنوان کرده2020) 1یلسونبیگلن و و

 ازیبه کمک ن طیشرا نیا تیریمد یدر خانه به دستور دولت، برااجباری اقامت  یهادوره

 هستند. وقت فرزندانشان  مناسباشغالِ یبرا یدیجد یهابه مهارت نیازمند احتماالً و دارند 

ه در ی نگرش و تعامل والدین نیز در والدگری و درنتیجموارد، نحوهبر این  عالوه

اختالل آموزان با شناختی و رفتاری دانشتشدید یا کاهش مشکالت شناختی، روان

ز این مطلب ( نی1396خاص مؤثر است. هاالهان، لوید، کافمن، ویس و مارتینز )یادگیری 

ی است که خانوادهمهم الل یادگیری ختااست که برای کودکان با را تائید و ذکر کرده 

ن نوع ها نگرش مثبتی به مدرسه و یادگیری داشته باشند و کودکانی که از وجود ایآن

 ترند.برند موفقوالدین بهره می
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های تعامل سازنده به والدین و ایجاد نگرشی بنابراین شاید بتوان با آموزش شیوه 

آموزان فراهم کرد، ی کاهش مشکالت این دانشمثبت و سازنده در ایشان، شرایط را برا

کنند؛ (، اشاره کرد که بیان می1398زاده و علیپور )نظر ایمان توان بههمسو با این مطلب می

ی والدگری برای والدین های آموزشی مختلف خصوصاً درزمینهتدارک و برگزاری دوره

تدوین  وردار است وخاص از اهمیت باالیی برخاختالل یادگیری آموزان با دانش

الزم  و تعامل خانواده نیمقابله والد یهاییتوانا لیتسه یو مداخله برا یآگاه یهابرنامه

فرد، (، علیزاده1396(، کاوه و کرامتی )1399چنین این موضوع را غفاری )است. هم

مرز (، ابراهیمی، کرمی، برازنده چقایی و بگیان کوله1395تبریزی )محتشمی و تدریس

های مختلف آموزش والدین اند و برنامه( نیز تائید کرده2008) 1( و گاویتا و جویس1394)

؛ اندبا اختالل یادگیری خاص و والدین مؤثر دانسته آموزانرا بر کاهش مشکالت دانش

گونه که خود والدین نیز در این پژوهش به نیاز خود به آموزش در این بنابراین همان

آموزان مفید به های آموزشی برای والدین این دانشاند، تدوین برنامهکردهاشارهها زمینه

 رسد.نظر می

  زای کودک:و( مشکالت مربوط به رفتارهای مشکل

ی زای کودک مانند استفادههای این پژوهش، مشکالت ناشی از رفتارهای مشکلطبق یافته

 روناکران از گروه همساالن در دو نادرست از فضای مجازی و آموختن رفتارهای نادرست

 کرده است. خاص، افزایش پیدااختالل یادگیری آموزان با در برخی از دانش

که بر این ( مبنی1396در این مورد، نظر هاالهان، لوید، کافمن، ویس و مارتینز )

ت مخدر یکی از مشکال ادها، خشونت و موکنترل تأثیرپذیری این کودکان از رسانه

های این پژوهش در باشد، یافتههای دارای کودکان با اختالل یادگیری خاص میخانواده

ه گرو مورد تأثیرپذیری مضاعفِ کودکان با اختالل یادگیری خاص از فضای مجازی و

 کند.دوستان را تائید می
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( مبنی بر بیشتر 1397های ناظمی و هاشمی )برای یافتن علت این مشکل، با توجه یافته

آموزان، همچنین در این دانش آوری و همدلیتابو کمتر بودنِ  هیجانییینارسابودن 

آموزان با ( بیان کرده است این دانش1396( که همسو با لرنر )2003های دایسن )یافته

های اجتماعی و توان مهارتهای اجتماعی مواجه هستند، میی مهارتمشکالتی درزمینه

پذیری بیشتر کودکان با اختالل یادگیری خاص در عنوان علت آسیبهیجانی ضعیف را به

 های نادرست مطرح کرد.برابر مهارت

در مصاحبه اشاره  زین نیوالد از یبرخگونه که همان یفعل طیشرا در کهنیا مخصوصاً

به  یمجاز یآموزان به فضادانش نیا شتریب یدسترس موجبمدارس  یلیاند، تعطکرده

 شتریب یریرپذیتأث و یریپذبیموضوع به همراه آس نیاست. اشده سیتدر افتیدر یبهانه

 اشاره هاآن به قبل یهاقسمت در که) یمشکالت اجتماع ینهیزم در آموزاندانش نیا

 موضوع باشد. نیا یبرا یگرید لیدل تواندیم، (شد

 گیرینتیجه

توان اند، میقرار گرفته موردبحثهای پژوهش و مواردی که در قسمت قبل به یافته با توجه

آوری ی تحصیلی، تابشناختی کودک )شامل انگیزهمشکالت روان -1گرفت که  نتیجه

مشکالت والدگری )شامل  -3 کودک  ِمشکالت رفتاری -2تحصیلی و اضطراب(، 

مشکالت آموزشی کودک )شامل عدم  -4ریزی( و مدیریت رفتاری کودک و برنامه

ی ترین تجربیات زیستهتدریس و تمرین و تکرار کافی(، مهم هایآشنایی والدین با روش

 اند.والدین کودکان با اختالل یادگیری خاص در دوران کرونا را تشکیل داده

مورد، مشکالت شناختی )مانند مشکل در حافظه و توجه و تمرکز( که  4عالوه بر این 

 به مشکالت مربوطو  آیند حسابتوانند مشکالت شدیدتری بهاز نظر کیفی حتی می

گزارش  موردپژوهشی آموزانِ نمونهزای کودک نیز در برخی از دانشرفتارهای مشکل

است، درصد کمی از  شدهعنواناند، اما در مقایسه با مشکالتی که در پاراگراف قبل شده

 اند.ها درگیر بودهبا آن موردپژوهشی نمونه
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ی مدیریت رفتاری یادگیری خاص در زمینهآموزان با اختالل چنین والدین دانشهم

رسد این موضوع نیز به دلیل عدم آشنایی اند که به نظر میکودک با مشکالتی مواجه بوده

های الزم است دوره باشد وهای مناسب برای مدیریت رفتار کودک میوالدین با روش

ری کودک و های والدگری )مانند کنترل و مدیریت رفتامناسبی برای افزایش مهارت

های فرزندپروری و کنترل رفتار ریزی( برای والدین برگزار شود تا ایشان با مهارتبرنامه

گذاری اجتماعی، کودک آشنا شوند. در شرایط کنونی که به دلیل قوانین مربوط به فاصله

های توان از طریق برگزاری دورهاست، می های حضوری با مشکالتی مواجهبرگزاری دوره

 و حتی ارائه بروشورها و مکتوباتی در این زمینه، به والدین کمک شایانی نمود.مجازی 

دانند چگونه باید کودکشان را اند که نمیعنوان کردهبسیاری از والدین در مصاحبه 

تواند ریشه در مباحث انگیزشی و هایش بنشانند. این موضوع میپای تکالیف و درس

ی توان نتیجه گرفت که مهارت والدین درزمینهبنابراین می؛ ریزی داشته باشدنداشتن برنامه

ریزی نیز نیاز به تقویت دارد. این موضوع زمانی های انگیزش تحصیلی و برنامهراهبرد

هایی که های پژوهش نشان داده است آن دسته از خانوادهکند که یافتهتر جلوه میپررنگ

اند، ی کودکان خود استفاده کردهزانهریزی عینی و مناسب برای کارهای رواز برنامه

 اند.ها گزارش دادهمشکالت کمتری را در این زمینه

اختالل آموزان با ی مشکالت درسی دانشهای این پژوهش درزمینههمچنین یافته

آموزان در مواجهه با دانش خاص در دوران کرونا، نشان داد که والدین اینیادگیری 

صورت آشنایی هرچند  بنابراین در؛ اندزان سردرگم بودهآمومشکالت درسی این دانش

های یاددهی و یادگیری، و روش ها و اصول تدریس، انجام تکالیفمختصر والدین با روش

درسی فرزندانشان کاهش یابد. اهمیت ی مشکالت ممکن است سردرگمی والدین درزمینه

از این  %60د والدین بیش از انهای پژوهش که نشان دادهاین موضوع با توجه به یافته

های تدریس و انجام تکالیف و انگیزش آموزان، مشکالت مربوط به آشنایی با روشدانش

 تر شده است.اند روشنترین مشکل خود در دوران کرونا دانستهتحصیلی را مهم
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های این پژوهش استنباط شده است این است که با توجه به نتیجه دیگری که از یافته

که برای تدریس به ی بسیار محدود والدین به معلم خصوصی در دوران کرونا، و ایندسترس

دور مانند تدریس مجازی استفاده شده است و در این  های از راهآموزان از روشدانش

شوند، الزم است که والدین درزمینه نظارت بر ناخواه والدین نیز دخیل میها خواهروش

های ای داشته باشند. با توجه به یافتهریس نیز اطالعاتی زمینههای تدتکالیف و مبانی روش

های تدریس و نظارت بر رسد آشنایی والدین با مبانی و کلیات روشپژوهش به نظر می

ی تحصیلی توجهی مشکالت این والدین درزمینهتواند به شکل قابلتکالیف، می

 فرزندانشان را کاهش دهد.

شناختی ه بحث شده است، برای کاهش مشکالت روانکهمچنین با توجه به مواردی

های الزم برای خاص، عالوه بر فراهم کردن آموزشاختالل یادگیری آموزان با دانش

حد امکان شرایطی فراهم شود که زندگی این  های والدین، الزم است تاافزایش مهارت

 اشد.ب گیری بیماری شبیهکودکان به زندگی قبل از دوران قرنطینه و همه

آموزان با توان گفت که والدین دانشی پژوهش میهاهمچنین با توجه به یافته

های آموزان در زمینهی این دانشخاص، با توجه به نیازهای ویژهاختالل یادگیری 

ها های مناسبی در این زمینهی تحصیلی، به آشنایی با روششناختی مخصوصاً انگیزهروان

ی ها باعث شده است که والدین درزمینهرسد فقدان این مهارتنظر میاند. به نیازمند بوده

آوری او حین درس خواندن با مشکل کنترل رفتار کودک، انگیزش تحصیلی و حفظ تاب

 مواجه شوند.

گرفت که در دوران کرونا که دسترسی  توان از پژوهش حاضر نتیجهطورکلی میبه

یافته و یا قطع شده است، نقش خانواده و هشگیری کاطور چشمبه مدرسه و متخصصین به

تر شده است و این موضوع اهمیت مجهز بودن والدین به شدت پررنگویژه والدین بهبه

شناختی، تحصیلی و والدگری را ها ازجمله روانی زمینههای مختلف در همهمهارت

انمندسازی والدین عنوان پیشنهاد کاربردی، الزم است توبه رونیازادوچندان کرده است. 

 گیرد. ویژه قرار موردتوجهچیزی  قبل از هر
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آموزان آوری تحصیلی و توجه کم برخی از دانشهمچنین الزم است به مشکل تاب

ای ریزی ویژهدر استفاده از آموزش مجازی توجه شود و برنامه با اختالل یادگیری خاص

رسد این رت به نظر میگیرد. در غیر این صو برای حل نواقص آموزش مجازی صورت

 ی کافی را از این نوع آموزش ببرند.کودکان نتوانند بهره

محدودیت این پژوهش انجام این پژوهش در بک بازه زمانی و یک مکان خاص 

های پژوهشی زیر سازد. بر این اساس پیشنهادباشد که تعمیم نتایج را با احتیاط مواجه میمی

 شوند:های آینده ارائه میبرای پژوهش

 خاِص اختالل یادگیری آموزان با دانش نیوالد یستهیز اتیتفاوت تجرب یبررس

 مختلف، در دوران کرونا. یلیتحص یهاهیپا

 یستهیز اتیخانواده، بر تجرب یو سطح اجتماع یاقتصاد تیتأثیر وضع یبررس 

 خاص در دوران کرونا.اختالل یادگیری آموزان با دانش نیوالد

 خاص در اختالل یادگیری آموزان با دانش نیوالد یستهیز اتیتجرب یبررس

مختلف، جهت حصول  یهاو در مکان شتریب یدوران کرونا، با حجم نمونه

 .جینتا میدر تعم شتریب نانیاطم
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 .153-128(، 1)10ی، ریادگیهای ناتوانی

 تیرضا ،ینیآوری بر استرس والدآموزش تاب یاثربخش (.1396. )ادیه ،یکرامت؛ نیژهم کاوه،
های . فصلنامه ناتوانییریادگیهای کودکان مبتال به ناتوانی نیآوری والدو تاب ییزناشو

 .91-69 (،3)6 ی،ریادگی

حافظه کودکان  رخنیم سهیمقا(. 1389). حمدا ،یعابد ؛هراز ان،یجانیاله؛ حمدباقرم کجباف،
 هایتازهفصلنامه  .یو روخوان یاضیدر امال، ر یریادگیهای با کودکان دچار ناتوانی یعاد

 .17 (،1)12 ،یعلوم شناخت

 .تهران: نشر ساواالن .)ویرایش دوم( یادگیریاختالالت  (.1396. )وسفیکریمی، 

(. تهران: دانشگاه شهید 1396. )ترجمه: عصمت دانش، های یادگیری(. ناتوانی1997. )انتلرنر، ژ

 بهشتی.

تجارب مادران با فرزند  یدارشناسی(. پد1397). رضیهم ،یو جالل ؛دیقهص ،یاحمد ؛سینح ن،یمت
 .64-53 (،2)5خانواده،  یروانشناس هی. نشریریادگی یمبتال به ناتوان

و شی زموت آخالاثربخشی مدتحلیل ا فرا(. 1397. )عیدمولود، س؛ محمدیوادمصر آبادی، ج
. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم یگیردیات ختالالاگانه رچهات مانی بر طبقادر

 .104-91(، 1)21پزشکی اراک، 
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 شیوع طی در سوگ هایپیچیدگی: سوگ بر مروری (.1399. )جاد، سسحاب نگاه ؛وادمؤمنی، ج

 .51-64 ،23 .نوید نو .19-کوید

در دانش  یآوری و همدلتاب ،یجانیه یینارسا سهیمقا(. 1397) .وادج ،یهاشم؛ الیهع ،یناظم
 .106-90 (،1)8 ی،ریادگیهای . فصلنامه ناتوانییریادگیهای آموزان با و بدون ناتوانی

 یو خودناتوان ساز یرفتار کالس یالگو(. 1395). امینر ،یتقو ؛انازس ،ینیع ؛حمدم ،یمانینر
 ،. فصلنامه سالمت روان کودکخاص یریادگی یدر دانش آموزان مبتال به ناتوان یلیتحص

3(3،) 3-11. 

ی توجه متمرکز در مقایسه(. 1392). اکبرلیع ،شیرآبادی و ؛هالش ،یجنگ ؛حمدعلیم ،ینظر
 .17 (،4)5 ،ینیبال ی. فصلنامه روانشناسیو عاد یریادگیهای کودکان دچار ناتوانی

 یسهیمقا(. 1392. )ضار ،یسرارود انیباقر ؛باسع ،یابوالقاسم؛ تولب ،یاحد ؛رامآ ،یشعلیدرو نوره
های . فصلنامه ناتوانییریادگی یدر کودکان با و بدون ناتوان یادراک یانواع خطاها

 .109 (،2)3 ی،ریادگی

. لیزابتاِ؛ ا ؛ مارتینز.ارگارتپی، م ویس.؛ یمزم؛ ج ؛ کافمن.انو، ج ؛ لوید.نیلپی، د هاالهان.

حمید؛ همتی  . )علیزاده،ها و تدریس مؤثر(ویژگی های یادگیری )مبانی،اختالل(. 1396)

علمدارلو، قربان؛ رضایی دهنوی، صدیقه؛ و شجاعی، ستاره، مترجمان(. تهران: نشر 
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