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نگرشهای مثبت يا منفي والدين نسبت به كودكان داراي نيازهای ویژه شان، به ايجاد حاالت هيجاني
مطابق با آن نگرش در كودك، والدين و ديگر اعضاي خانواده منجر می شود، از اين رو ارزيابي نگرش

والدين نسبت به كودك با نيازهاي شان و ارايه برنامه بهبود نگرش حائز اهميت است. بنابراين نوع
مطالعه در پژوهش حاضر زمینهیابی است که طی آن نگرش های مادران کودکان دارای ناتوانی کم توان

ذهنی،طیف اوتیسم و ناتوانی های یادگیری با یکدیگر مورد مطالعه قرار می گیرند؛جامعه آماری این
پژوهـش مـادران دانشآموزان طیف اوتیسم ، ناتوان یادگیری و کم توان ذهنی در مدارس ابتدایی

استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی 96-97 بوده است.نمونه آماري عبارت بود از 3گروه 40 نفري از
مادران كودكان كم توان ذهني و مادران ناتوانی یادگیری و مادران طیف اوتیسم بودند كه از جامعه

مذكور و مقطع پایه ابتدایی از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.براساس نتایج
این پژوهش نشان دادکه مادران این سه گروه از کودکان با نیازهای ویژه در پذیرش و محبت نسبتا

مطلوب عمل کردند؛ مادران کودکان مبتال به اوتیسم نگرش متوسطی نسبت به فرزندان خود از لحاظ
مولفه های شرم زدگی، ناکامی، نا امیدی، حمایت افراطی و نگرش کلی دارند.در حالی که مادران

کودکان مبتال به کم توانی ذهنی از لحاظ مولفه های شرم زدگی، ناکامی و ناامیدی نگرش این مادران
نامطلوب و پایین است. اما در حمایت افراطی نگرش مطلوب و باالیی دارند واین مولفه ها در مادران
با کودکان ناتوانی یادگیری از لحاظ مولفه های شرم زدگی، ناکامی و ناامیدی مطلوب و باال است اما
در حمایت افراطی نگرش نامطلوب و پایینی دارند.همچنین میانگین گروه ناتوانی یادگیری به صورت

p معنی داری بیشتر از گروه اوتیسم و کم توان ذهنی با سطح معناداری

کلمات کلیدی : نگرش عاطفی، ناتوانی یادگیری، کم توان ذهنی ،طیف اوتیسم.
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