
 چکیده

  مطابقمطابق  هيجانيهيجاني  حاالتحاالت  ايجادايجاد  بهبه  ،،شانشانی ويژه ی ويژه نيازهانيازها  دارایدارای  كودكانكودكان  بهبه  نسبتنسبت  والدينوالدين  منفيمنفي  يايا  مثبتمثبتهای های نگرشنگرش

  والدينوالدين  نگرشنگرش  ارزيابيارزيابي  رورو  ايناين  ازاز  شود،شود،  ميميمنجر منجر   خانوادهخانواده  اعضایاعضای  و ديگرو ديگر  والدينوالدين  ،،كودككودك  دردر  نگرشنگرش  آنآن  بابا

عه در   نوعنوع  بنابراينبنابراين. . استاست  اهميتاهميت  حائزحائز  نگرشنگرش  بهبودبهبود  برنامهبرنامه  ارايهارايه  وو  شانشان  نيازهاینيازهای  بابا  كودككودك  بهبه  نسبتنسبت طال عه در م طال م

  ففيي،ط،طييكم توان ذهنكم توان ذهن  ييناتوانناتوان  ییمادران كودكان دارامادران كودكان دارا  ییآن نگرش هاآن نگرش ها  يياست كه طاست كه ط    ييابابيينهنهييپژوهش حاضر زمپژوهش حاضر زم

پژوهـش مـادران پژوهـش مـادران   ننيياا  ییجامعه آمارجامعه آمار؛رندرندييگگ  ييمورد مطالعه  قرار ممورد مطالعه  قرار م  گرگرييکدکدييبا با   ییررييادگادگيي  ییهاها  ييو ناتوانو ناتوان  سمسميياوتاوت

سم ، ناتوان يادگيری و كم توان طيف اوتيســم ، ناتوان يادگيری و كم توان   آموزانآموزاندانشدانش ستثنااســتثنا  ابتداييابتدايي  مدارسمدارسهني در هني در ذذطيف اوتي در در   شهر تهرانشــهر تهران  ييييا

صيلي  صيلي سال تح ست.نمونه   7979--7979سال تح ست.نمونه بوده ا نفری از مادران كودكان كم توان نفری از مادران كودكان كم توان   4400گروه گروه 33آماری عبارت بود از آماری عبارت بود از بوده ا

از از   ييييابتداابتدا  ههييكه از جامعه مذكور و مقطع پاكه از جامعه مذكور و مقطع پا  بودند بودند   سمســـميياوتاوت  ففييو مادران طو مادران ط  ییررييادگادگيي  ييذهني و مادران ناتوانذهني و مادران ناتوان

شه ا  ییرريينمونه گنمونه گ  ققييطرطر شه اخو ساس..شدندشدندانتخاب انتخاب   ییچند مرحله اچند مرحله ا  ییخو ساسبرا شان دادكه مادران   اين پژوهشاين پژوهش  نتايجنتايج  برا شان دادكه مادران ن ن

سه گروه از كودكان با نيازهای ويژه در پذيرشاين ســه گروه از كودكان با نيازهای ويژه در پذيرش سبتا مطلوب عم  و محبت نســبتا مطلوب عم    اين  مادران كودكان كردند؛ كردند؛ و محبت ن

سم نگرش متوسطي سبت به فرزندان خود از لحاظ  مبتال به اوتي ی، ديام ناي، ناكامي، زدگ شرممولفه های ن

مادران كودكان مبتال به كم تواني ذهني از لحاظ مولفه   ي دارند.در حالي كهكل نگرشي و افراط تيحما

ـــت. اما در حمايت افراطي  ـــرم زدگي، ناكامي و نااميدی نگرش اين مادران نامطلوب و پايين اس های ش

از لحاظ مولفه های  اين مولفه ها در مادران با كودكان ناتواني يادگيری و مطلوب و بااليي دارندنگرش 

باال اســـت نااميدی مطلوب و  ناكامي و  ـــرم زدگي،  پاييني  ش نامطلوب و  ما در حمايت افراطي نگرش  ا

و كم توان  ميانگين گروه ناتواني يادگيری به صـــورت معني داری بيشـــتر از گروه اوتيســـمهمچنين دارند.

با توجه به اين يافته ها مي توان گفت كه مادران دارای  درنهايتاست. p<0.001 با سطح معناداری  ذهني

ـــم و كم تواني ذهني  ـــه با مادران دارای فرزند مبتال به اوتيس فرزند مبتال به ناتواني های يادگيری در مقايس

 نگرش مثبت تری نسبت به فرزند خود دارند.
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