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بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در والدین دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری 

 و مقایسه آنان با والدین  دانش آموزان عادی شهر زاهدان

 

و  6صدیقه ساالري ،5ریحانه تفرشی ،4سمانه فوالدي ،3نورالدین میر ،2مهوش رقیبی ،1فریبا پیري

 7مجتبی دهدار 
 ، زاهدان ، ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ی بالینیروانشناسکارشناس ارشد 1

 دانشگاه سیستان و بلوچستان،کده روانشناسی و علوم تربیتی شدکتري روانشناسی ،دانشیار دان2

 ایران ، زاهدان ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ، بالینی روانشناسی ارشد کارشناس  3

 ایران ، زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی  ، بالینی روانشناسی ارشد یارشناسدانشجوي ک 4

 ایران ، زاهدان ، زاهدان پزشکی علومگاه دانش ، بالینی روانشناسی ارشد دانشجوي کارشناس 5

 ، زاهدان ، ایران دانشگاه آزاد اسالمی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، 6

 ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک،ایران دانشجوي دکتر ي برنامه ریزي درسی7

  Email: f.piri2011@yahoo.com * نویسنده مسئول: فریبا پیري

---------------------------------------------------------------------- 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در والدین دانش آموزان دچار اختالالت 

یری و مقایسه آنان با والدین دانش آموزان عادی در شهر زاهدان می باشد. نمونه مورد مطالعه یادگ

نفر والدین دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری بودند كه با استفاده از روش  50نفر بود ند،  100

ازی نفر والدین دانش اموزان عادی با آنان همتا س 50نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و 

شدند. برای سنجش متغیر های تحقیق از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه )فرم كوتاه( 

مستقل و ضریب همبستگی پیرسون نشان tاستفاده شد. تجزیه وتحلیل دادها با استفاده از آزمون 

 داد كه بین دو گروه از والدین دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری و عادی در طرحواره های

 ناسازگار اولیه تفاوت معنا داری وجود دارد. 
 

 یادگیری اختالالت پروری، فرزند های سبک اولیه، ناسازگار های طرحواره واژگان كلیدی:
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 مقدمه

.  دارد نانآ زبان مهارتهای و های یادگیری ناتوانی و كودك تحصیالت بر مهمی و اثرات مستقیم مادر و پدر رفتار و خانواده كه نیست تردیدی

 خود منعکس كودك در شده تحمیل آنها و. . . به توسط والدین، معلمان كه همانطور درست را خود جامعه ارزشهای الگوها و مادر و پدر

كند  می پیدا آنها بین رابطه نیز و و امور اشیاء از ای طرحواره و اجتماعی ها، آرمانها، گرایشهای خود، ارزش رشد همراه نیز میکنند. كودك

 تحقیقاتی (.Mussen , 1977آزمایند ) می را بسیاری اهداف، راهبردهای این سوی به خود كودك دادن سوق برای (. والدین1387)عیوضی، 

 والدین ارتباط نحوه بیشتر حاصل رفتاری های اختالل كه برداشته در را این نتیجه است، اغلب گرفته صورت رفتاری های زمینه اختالل در كه

 واین دارد ارتباط وجود كودك رفتاری اختالل و والدین بین سوءرفتار كه اند گرفته نتیجه محققان و زیستی و عوامل ارثی تا است ككود با

 بروز اختالل در مهمی نقش كودكی دوران در والدین خصوصاً رفتار و خانواده عامل كه است مطلب این نشان دهنده و اهمیت با بسیار ارتباط

و  دار مشکل های خانواده حاصل كه مشکالتی است جمله از (. اختالالت یادگیری1380دارد )ظروفی،  وبزرگسالی كودكی رد رفتاری های

 های پدر، خشونت اعتیاد استرس زا، مانند محرك یک معموالً  ها خانواده این در و فرزندان است با والدین نامطلوب ارتباط و ناسالم ساختار

 شناسی روان در كه هایی زمینه از (. یکی1390وجود دارد )آهنگزایی ،  آن امثال و فرزندان با اولیا ناسالم رابطه و درما و كالمی پدر و فیزیکی

درباره  مطالعه بیستم قرن نیمه است. از شده واقع مختلف موضوع پژوهشهای شناختی مفهوم روان این و است دارد، یادگیری ای ویژه اهمیت

 دچار طبیعی هوش داشتن علیرغم آنان اغلب است زیرا مبهم معلمان و والدین از بسیاری برای آنان كردار و حالت كه است شده آغاز كودكانی

از  گذاشت. یکی خواهد فرد تأثیر سیستم كل بر باشد داشته منفی یا مثبت اثر یادگیری روی كه عاملی هر تردید هستند. بی مختلفی مشکالت

 فرد شخصیت كلی طور به و استعدادها، عالیق، نگرش، آموزش، كارایی تبع آن به گذارد. و می اثر گیرییاد طبیعی فرایند روی كه مواردی

 و شکست، ناامیدی احساس با مدام كه آموزانی دانش   (.1389است )پسنگک و فتحی اقدم،  یادگیری گیرد، اختالالت می آن قرار تأثیر تحت

 یافتن روشهایی درصدد متخصصان دلیل همین دهند، به می نشان نوشتن و خواندن ییادگیر كمتری برای رغبت هستند مواجه ناكامی

 به منجر مدرسه های شکست كه اند رسیده نتیجه این به محققان از دهند. گروهی افزایش یادگیری زمینه در را آنان رغبت كه هستند

نشان داد كه والدین كودكان ناتوان، (Eisenhower, 2006) (. مطالعات 1382دیدگان،  بزه مقاالت همایش شود )مجموعه می بزهکاری

 مشکالت روانشناختی، پرخاشگری، روان پریشی و حاالت وسواس را تجربه می كنند. 

 اولیه ناسازگار های طرحواره با در رابطه را نظری یانگ پیاژه، جفری دیدگاه از گیری وام با و روانی پذیری آسیب شناختی های نظریه متعاقب

 كند؛ می ( یاد1994)یانگ، "مرجع چارچوب یا ساختار یک" عنوان به آنها از كه وی طرحواره ها این است معتقد است. وی داده گسترش

 تجارب طی در می گذارد. این طرحواره ها اثر دیگران و جهان، خود از فرد ادراك بر عدسیهایی مثابه به كه هستند بادوامی و ساختارهای پایدار

 منحرف می ناكارآمد مسیری به را بیرونی اطالعات پردازش و رابازنمایی كرده دیگران و خود مورد ای در هسته ته و باورهایگرف شکل كودكی

 های پذیری آسیب سایر با مقایسه ( ، درyoung, 1999دهند ) می تأثیرقرار تحت را خود از ادراك و فردی بین براین، روابط كنند. بنا

( Harris, 2002دارند ) را منفی عاطفة باالی سطوح تولید وتوان هستند تر خودآیند و تر شرطی اولیه، غیر سازگارنا های واره شناختی، طرح

بگیرند  قرار I محور مزمن اختالالت از بسیاری و تر خفیف شناختی شخصیت، مشکالت منش اختالالت اصلی است هستة وممکن

(young,1999 )انجامند.  می روانشناختی مشکالت وشکل گیری رشد و در واقع به 

از طرفی رفتارهای پرورشی زیان بخش با حضور طرحواره های ناسازگار اولیه ارتباط دارد. همچنین صفات شخصیتی روان رنجورانه و مشکالت 

رحواره ها در شناختی مانند اختالالت اضطرابی، افسردگی، رفتارهای پریشان، مشکالت خوردن و مصرف مواد به طور معنی داری با طروان

( پژوهش های مختلفی در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه و اختالالت یادگیری انجام گرفته است به عنوان Morris,2002ارتباط است. )

ارد و از ( نشان داد بین سالمت روانی مادران كودكان استثنایی و عادی تفاوت معنادار وجود د1386نتایج مطالعات نریمانی و همکاران )مثال ، 

 نظر عالیم سالمت روانی، یعنی افسردگی، اضطراب، روان پریشی پرخاشگری و ترس مرضی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد. 

(Donghyuck, 2007)روان ودرماندگی گرایی كمال بین رابطة در ناسازگار شناختی های ای طرحواره واسطه نقش بررسی به پژوهشی در 

 به پیشرفت در ناكامی و طرد شدن از ترس نظیر ناسازگار شناختی های طرحواره داد تحقیق نشان این های ست. یافتها پرداخته شناختی

 كه رسید نتیجه این به خود درمطالعه (Baranoff, 2007)كنند. می عمل اضطراب اجتماعی و گرایی بین كمال ای واسطه متغیر عنوان

 است.  آینده فردی بین روابط در كودكان كمتر تعامالت و اولیه ناسازگار طرحواره های برای خوبی بسیار پیش بین والدین ناكارآمد تعامالت
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رابطه معنی دار بین "پیش بینی نشانه های سالمت عمومی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه"( تحت عنوان 1389نتیجه پژوهش شهامت )

 اب، افسردگی و جسمانی سازی بود. طرحوارهای ناسازگار اولیه و عالئم سه گانه اضطر

 های گروه در اولیه ناسازگار ( نشان مید هد كه طرحواره های1389پاكدل ) ( و1391( ، طالع )1390( ، پورمحمد )1386لطفی ) یافته های

 گرفته است؛ انجام یادگیری تشیوع اختالال مورد در زیادی مطالعات ایران در اخیر دهه سه دارند. طی وجود عادی افراد گروه از بیشتر بالینی

است.  یادگیری اختالالت شیوع بر شناختی و خانوادگی مؤثر جمعیت و رفتاری عوامل است، شناسایی نبوده قبلی مطالعات توجه مورد آنچه اما

 بیشتری ان آموز نشدا كه شد خواهد موجب عوامل این در زودهنگام ی مداخله و اختالالت یادگیری بین پیش عوامل شناسایی واقع، عدم در

 و بروز كاهش (. برای1391سازد )رحیمیان بوگر،  مواجه مانع با را كشور اجتماعی - فرهنگی رشد و شوند حذف عمومی آموزش ی از گردونه

 و روزب بر مؤثر عوامل (. شناساییKarande،2005دارد ) اهمیت قرار اول ی درجه در آن بین پیش عوامل شناسایی یادگیری اختالالت شیوع

 متناسب كمک مداخالت طراحی در بالینی متخصصان به و است یادگیری اختالالت درمان راه ی در نقشه گام یادگیری، اولین اختالالت شیوع

 ( . Semrud, 2010نمود ) خواهد

الالت یادگیری و مقایسه آنان طرحواره های ناسازگار اولیه والدین دانش آموزان دچار اخت بررسی پژوهش این شد هدف عنوان با توجه به آنچه

و فرضیه پژوهش حاضر عبارت با واالدین دانش آموزان عادی شهر زاهدان می باشد تا از این راه، نقش عوامل رفتاری و خانوادگی بارزتر گردد. 

وزان عادی تفاوت معناداری بین طرحواره های ناسازگار اولیه در والدین دانش آموزان دچاراختالالت یادگیری با والدین دانش آماست از : 

 . وجوددارد

 روش پژوهش

 پژوهش را كلیه والدین این آماری مقایسه ای  می باشد. جامعه -روش پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی)غیر آزمایشی (واز نوع علی

 6 عادی آموزان كلیه والدین دانش اهدان وشهرز اختالالت یادگیری مراكز به كننده ساله مراجعه 12تا 6دچار اختالالت یادگیری  آموزان دانش

شهر  اختالالت یادگیری دچار آموزان دانش ازوالدین نفر50شامل پژوهش نمونه .دهند می تشکیل 1391 سال زاهدان در شهر ساله 12تا

  .در دسترس انتخاب شدند نمونه گیری روش به كه باشد می زاهدان 

وضعیت مدرسه و خانواده)شامل متغیرهای سن فرزند،ترتیب   اساس بر همتاسازی شیوه به نیز عادی آموزان والدین دانش از نفر 50 همچنین

استان سیستان و  آموزش و پرورشاداره كل پس از كسب اجازه از  . . تولد فرزند،شغل، تحصیالت،جنسیت و جنسیت فرزند( انتخاب شدند

اختالالت یادگیری شهر زاهدان مراجعه شد و پرسشنامه ها به والدین دانش  به مراكز استان ، و اداره آموزش و پرورش استثنایی بلوچستان

آموزان دچار اختالالت یادگیری ارایه شدو پس از ارایه توضیحات الزم از آنها در خواست شد كه آنها را تکمیل نمایند. پس از گرد آوری 

ی كه این دانش آموزان را ارجاع داده بودند مراجعه شدو به همان تعداد پرسشنامه ها از والدین دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری به مدارس

 دانش آموز عادی بر حسب مولفه های همتا سازی با مراجعه به اطالعات موجود در مدرسه انتخاب شدند و پرسشنامه ها در اختیار والدین آنها

 نامه ها را تکمیل نمایند.  قرار گرفت و پس از ارایه توضیحات الزم از آنها در خواست شد كه پرسش

 ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از : 

این پرسشنامه كه محقق ساخته است و مواردی شامل:سن، سن فرزند، جنسیت، جنسیت فرزند، تعداد : پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی 

سابقه بیماری جسمی یاروانی در فرزند را اندازه گیری می فرزندان، ترتیب تولد، میزان تحصیالت و سابقه بیماری جسمی یا روانی در فرد و 

 كند. 

  طرحواره یانگ : پرسشنامه كوتاه فرم

 محرومیت :از عبارتند طرحواره ها است. این شده ساخته اولیه ناسازگار طرحواره 15ارزیابی ( برای1998یانگ ) توسط پرسشنامه این گویه 75

 نسبت بی كفایتی، آسیب پذیری / شرم، شکست وابستگی /بیگانگی، نقص / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بی ثباتی، بی اعتمادی /هیجانی، طرد

 منشی و بزرگ / انتقادی، استحقاق بیش /سرسختانه هیجانی، معیارهای بازداری گرفتار، اطاعت، فداكاری / تحول نایافته بیماری، خود به

 این كامال درست )در برای 6 و نادرست كامال برای1می شود. ) نمره گذاری ای درجه 6 مقیاس یک بر پرسش خودكنترلی ناكافی. هر

 و است. پایایی ناكارآمد طرحواره آن باشد 5/2 باالتر مقیاس خرده هر میانگین را می سنجد. چنانچه طرحواره یک پرسش 5هر پرسشنامه

( 1384آهی ) توسط ایران در پرسشنامه این (. هنجاریابی(Baranoff, 2007 است رسیده اثبات به متعددی هشهای پژو در ابزار این روایی

 بوده98/0و در جمعیت مذكر 97/0مؤنث  جمعیت در كرونباخ آلفای از استفاده با درونی است. همسانی گرفته تهران انجام دانشگاههای در

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01027


 71-77، ص 1396 پاییز، 2، شماره 1دوره ،  و علوم تربیتی روانشناسی، علوم اجتماعیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

74 

 10.21859/psychol-01027 

به حوزه های طرحواره ها ی ناسازگار اولیه در  مربوطكرونباخ بوده است. آلفای  94/0 آمده دست به كرونباخ  آلفای حاضر پژوهش است. در

، 92/0، حوزه ی محدودیت های مختل 92/0، حوزه ی خودگردانی و عملکرد مختل93/0حوزه ی بریدگی و طرد:است شرح این این مطالعه به

 . 92/0و حوزه ی گوش بزنگی 93/0حوزه ی دگر جهت مندی 

انجام گرفت. به منظور توصیف داده ها از روش های  آمار توصیفی از قبیل  spss  18تحلیل داده ها ی این پژوهش به كمک نرم افزار

برای گروههای مستقل و ضریب  tمیانگین،میانه، فراوانی،درصد فراوانی،واریانس وانحراف معیار  وبه منظور آزمون فرض های پژوهش از  

  همبستگی پیرسون استفاده  شد.

 یافته ها 

 تغیرهای دموگرافیک(توزیع فراوانی م1)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی عادی اختالل یادگیری گروهها متغیر

 جنسیت كودك
 درصد44 44 22 22 دختر

 درصد56 56 28 28 پسر

 تحصیالت والدین

 درصد 8 8 4 4 سیکل

 درصد29 29 14 15 دیپلم

 درصد23 23 12 11 فوق دیپلم

 درصد40 40 20 20 لیسانس

 شغل والدین

 درصد46 46 30 16 كارمند

 درصد21 21 8 13 آزاد

 درصد32 32 12 20 خانه دار

 درصد1 1 0 1 بازنشسته

 ترتیب تولد

 درصد52 52 26 26 اول

 درصد28 28 14 14 دوم

 درصد16 16 8 8 سوم

 

 44نفر) 44ها دارای  فرزند پسرو درصد( از آزمودنی 56نفر)56(، 1نفر می باشدكه بر اساس جدول ) 100در این مطالعه تعداد آزمودنیها 

 40نفر)40درصد( فوق دیپلم و  23نفر)23درصد( دیپلم،  29نفر) 29درصد( از والدین مدرك  سیکل،  8نفر) 8درصد( فرزند دختر داشتند. 

درصد  1انفر)1نه دار و درصد (خا 32نفر)32درصد( دارای شغل آزاد، 21نفر) 21درصد( از والدین كارمند،  46نفر)46درصد( لیسانس  بوده اند. 

درصد  16نفر)16درصد( فرزند دوم،  28نفر)28درصد( از والدین ، ترتیب تولد كودك خود را فرزند اول، 50نفر) 50(هم بازنشسته  بوده اند. 

 درصد (هم فرزند سوم بیان كرده اند.4نفر) 4(فرزند سوم و 

 های ناسازگار اولیه(شاخص های مركزی برای آزمودنی ها در متغیر طرحواره 2)جدول

 M SD فراوانی

100 2.85 1.15 

 بوده است.  1.15و انحراف استاندارد 2.85( در متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه  میانگین 2براساس جدول )    

 دانش آموزان عادی ن( مقایسه ی میانگین طرحواره های ناسازگار اولیه  در والدین دانش آموزان دچاراختالالت یادگیری با والدی3)جدول

 

 

 

 

 

 M SD t df P گروهها متغیر

طرحواره های ناسازگار 

 اولیه

اختالالت 

 یادگیری
17.9516 5.36133 7.19 

 

98 

 

0.001 

 
 3.10702 10.7568 عادی
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وجود دارد و  >p)0.01داری)( بین میانگین دو گروه از آزمودنی های مذكور در متغیر طرحواره ی ناسازگار اولیه  تفاوت معنا3براساس جدول )

 میانگین والدین دانش آموزان دچاراختالالت یادگیری بیشتر از  میانگین والدین دانش آموزان عادی می باشد.

 بحث و نتیجه گیری 

در   ان عادیهدف پژوهش حاضر بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه از والدین دارای كودكان مبتال به اختالالت یادگیری و كودك

 شهر زاهدان بود. 

 فرضیه :

 بین طرحواره های ناسازگار اولیه در والدین دانش آموزان دچاراختالالت یادگیری با والدین دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجوددارد.

اولیه تفاوت وجود دارد و میانگین داده های پژوهش حاضر نشان داد بین میانگین دو گروه از آزمودنی ها در متغیر طرحواره های ناسازگار 

 بودن بدیع لحاظ به حاضر پژوهش گرچه والدین دانش آموزان دچاراختالالت یادگیری بیشتر از  میانگین والدین دانش آموزان عادی می باشد.

 اختالالت یادگیری  نیست اما  زمینه در شده انجام از پژوهشهای هیچکدام با مقایسه قابل مستقیم صورت به مطالعه مورد متغیّرهای تركیب و

و  لطفی های یافته با حاضر نتایج همچنین .است همسو( 1386(، ونریمانی )1388پژوهش های معنوی شاد) با یافته ها این گفت، میتوان

 بالینی یها گروه در اولیه ناسازگار های طرحواره كنند می مطرح كه (1389) پاكدل و(1391)طالع ،( 1390)پورمحمد(،1386همکاران )

 .است همخوان یانگ نظریه با پژوهش یافته این كل در .است هماهنگ مستقیم غیر طور دارندبه وجود عادی افراد گروه از بیشتر

 و شناختی های مولفه ترین اولیه،قدیمی ناسازگار های واره طرح كه است معتقد و كند می مطرح را اولیه های ناسازگار طرحواره یانگ مفهوم

 مشکالت و اختالالت نوروتیک، اشکال و پذیری ،آسیب شرطی های غیر واره طرح این هستند خودمان درباره شرطی غیر احساسات و باورها

-مثل اضطراب،افسردگی،سوء مصرف موادواختالالت روان Iمی دهد.واغلب زیربنای نشانه های مزمن اختالالت محور  افزایش را شناختی روان

(پژوهشهای صورت گرفته در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه و عالیم آسیب شناسی روانی نیز همواره بر  1391تنی به شمارمی روند)یانگ

(. Maria , C,2012؛ 1389؛ جهانگیر،1389،شهامت،thimm,2010اهمیت وجود این طرحواره هادر شکل گیری عالئم صحه گذارده است)

بیشتر طرحواره های ناسازگار اولیه در والدین دانش آموزان دچار اختالالت یادگیری می توان  مبنی بر میانگین تبیین یافته پژوهش حاضر در

 تفسیر در هایی سوگیری موجب و نیستند رسان خودآسیب شناختی   و هیجانی الگوهای از غیر چیزی اولیه های ناسازگار گفت كه طرحواره

 و نادرست های گمانه شده، تحریف ها،نگرشهای بدفهمی صورت به فردی میان روانی شناسی آسیب در ها سوگیری این .میشوند رویدادها

های ی جنبهو كلیهیابند می تداوم زندگی مسیر در ها طرحواره اینکه به توجه با و آیند می پدید روابط در بینانه غیرواقع داشتهای چشم

 .میگذارند تأثیر دیگران با فرد رابطه نگیچگو  بر گیردزندگی فرد اعم از آگاهانه و یا نا آگاهانه را در بر می

 مراجع 

 ، مجلهشبستر شهرستان نوجوانان پرخاشگری با والدین پروری فرزند های سبک رابطه (.1390آهنگزایی،ا.شریفی درآمدی،پ.وفرج زاده، ر.)

 .1-8اول، صفحات  رفتاری، شماره و شناختی علوم های پژوهش

  طباطبایی عالمه دانشگاه روانشناسی عمومی، ارشد كارشناسی نامه یانگ،پایان طرحواره پرسشنامه كوتاه نسخه (.هنجاریابی1385ق.) آهی،

 روان ارشد كارشناسی ی نامه پایان.راسبزو شهرستان مطلقه و عادی افراد در اولیه ناسازگار های ه طرحوار ی مقایسه(.1389ی.) پاكدل،

 ، دانشگاه الزهراء .شناسی عمومی،پایان نامه كارشناسی ارشد روان رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه بالینی، شناسی

 تربیت و اصالح كانون در مستقر بزهکاران نوجوانان در بزهکاری با یادگیری اختالالت رابطه (.بررسی1389پسنگگ،پ.واقدم فتحی،ق.)

 .139-153،صفحات3تهران،فصلنامه علوم رفتاری،شماه ی

 ارشد كارشناسی ی نامه پایان ،ی عاد موادو به وابسته افراد در زندگی سبکهای و اولیه ناسازگار های حوارهطر مقایسه(.1390و.) پورمحمد،

 .تبریز آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه عمومی، شناسی روان

ی ارشدروانشناسی (.مقایسه طرح واره های ناسازگاراولیه درافراداساسی وغیرافسرده شهرتبریز،پایان نامه كارشناس1389جهانگیر،ا. )

 بالینی،دانشگاه آزاداسالمی واحدرودهن.

 .اصفهان پیشگیرانه، كارهای راه و دیدگان بزه تبیین علمی همایش اولین مقاالت مجموعه (.1382خوراسگان.) واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 گلستان، مجله استان ابتدایی موزان مقطعآ دانش در یادگیری اختالالت شناختی جمعیت های كننده بینی (.پیش1391رحیمیان بوگر،ا. )

 .22-42، صفحات 2یادگیری، شماره های ناتوانی
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پژوهشی روانشناسی دانشگاه –(.پیش بینی نشانه های سالمت عمومی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه،فصلنامه علمی 1389شهامت ،ف.)

 .107-128، صفحات 20تبریز،شماره 

 افراد و اجباری-وسواسی اختالل به مبتال بیماران در هیجان شناختی تنظیم سبکهای و اولیه ناسازگار های رحوارهط مقایسه (.1391.)س طالع،

 .تبریز آذربایجان، مدنی شهید عمومی،دانشگاه شناسی روان ارشد كارشناسی ی نامه پایان ،یدعا

شبستر،عادی،  واحد آزاداسالمی نامه كارشناسی،دانشگاه پایان رفتاری، اختالالت و ساختارخانواده میان رابطه بررسی (.1380م.) ظروفی،

 واحدخوراسگان ، اصفهان. فصلنامه دانش وپژوهش دانشگاه آزاد اسالمی 

عالمه  دانشگاه ارشد، كارشناسی ی نامه پایان آنها. فرزندان پرخاشگری با مادران پروری فرزند شیوه رابطه (.بررسی1378) ع. عیوضی،

 .تهران طباطبایی

 و شخصیت اختالالت ب ی دسته به مبتال سربازان در اولیه ناسازگار های طرحواره ی مقایسه (.1386).ز خسروی، و .و دنیوی، .،ر لطفی،

 .1261-1266،صفحات5،شماره یایران اسالمی جمهوری پزشکی ارتش علوم دانشگاه پژوهشی علمی یه مجل .سالم سربازان

 های شیوه در عادی و یادگیری های ناتوانی دچار كودكان مادران سطوح خشم (.نقش1388ح.) وتوكلی، .خوشابی،ك ع. دانش، م. شاد، معنوی

 .تهران شهیدبهشتی دانشگاه روانشناسی، ارشد كارشناسی نامه پایان ، فرزندانشان خودپنداره بر دو آن وتاثیر آنها فرزندپروری

 (. تهران : نشر مركز . 1383صیت كودك،ترجمه :مهشید یاسایی.)(. رشد و شخ1997ماسن، پ.كیگان،ج.هوستون،آ.وكانجر،ج.)

 حیطه در پژوهش .اردبیل استان ابتدایی  دوره آموزان دانش در یادگیری اختالالت علل و شیوع (.بررسی1384س. ) م .رجبی، نریمانی،

 .231-252،صفحات17استثنایی، شماره كودكان
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Abstract 

This research aims on studying the early maladaptive schemas in parents of students with learning 

disorders and their comparison to parents of healthy students in Zahedan city. The studied sample was 

100 persons that 50 parents had students with learning disorders who were selected using convenience 

sampling method, and 50 parents of healthy students were matched with them. Early maladaptive 

schemas questionnaire (short form) was used to evaluate research variables. Data analysis using 

independent t-test and Pearson correlation coefficient showed the significant difference between two 

groups of parents of students with learning disorders and healthy ones in early maladaptive schemas.  

Keywords: early maladaptive schemas, parenting styles, learning disorders  
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