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Presenting a Model of Learning Disorders based on Perfectionism 

and Parenting Style 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: Learning disabilities cover a wider range of 

educational problems and require attention to the social, 

family, emotional and behavioral areas of the child's life 

within the family. One of the main issues in the field of 

social harms today is the parents' parenting style, and on 

the other hand, perfectionist parents may apply ideals and 

aspirations that they have not been able to achieve to their 

children and critically evaluate their children. Therefore, 

in the present study, the model of learning disorders based 

on perfectionism and parenting style is to be presented. 

Materials and Methods: The research method is applied 

in terms of purpose and in terms of descriptive-survey 

data collection method is correlational. The statistical 

population includes all female students in the fifth and 

sixth grades of elementary school studying in the 

academic year 1399-1400 in Kermanshah. The statistical 

sample of the study is 270 female students from the 

statistical population. Sampling method In the present 

study, sampling method is available. Data collection tools 

were Wilkat et al.'s (2011) Learning Disabilities 

Questionnaire, Bamrind Parenting Style Questionnaire 

and Multiple Identity and Felt Perfectionism 

Questionnaire (1991). 

Findings: Learning disabilities in students were correctly 

predicted based on perfectionism and parenting styles. 

Conclusion: Finally, it has been concluded that 

communication with parents contributes to the prediction 

of learning disabilities, perfectionism contributes to the 

prediction of learning disabilities. 
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 چکیده

 را تحصیلی مشکالت از تروسیع ایگـستره یادگیری، اختالل: هدف
 خـانوادگی، اجتمـاعی، هایحوزه به توجه نیازمند و شودمی شامل

 کیی امروزه. است خانواده بافت در کودک گیزند رفتاری و عاطفی
 شیوه اجتماعی هایآسیب حوزه در اساسی موضوعات از

 ممکن گراکمال والدین نیز طرفی از و است والدین فرزندپروری
 به برسند آن به اند نتوانسته خود که آرزوهایی و هاآرمان است

 ابیارزی را فرزندانشان انتقادی صورت به و کنند اعمال خود فرزندان
 مدل ارائه به که است قرار حاضر پژوهش در بنابراین. کنندمی

 فرزندپروری سبک و گراییکمال اساس بر یادگیری اختالالت
 .شود پرداخته

 لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به تحقیق روش :ها روش و مواد
 همبستگی نوع از پیمایشی -توصیفی اطالعات گردآوری روش

 و پنجم پایه دختر آموزاندانش تمامی شامل آماری جامعه. باشدمی
 شهر 1399-1400 تحصیلی سال در تحصیل به مشغول ابتدایی ششم

 آموزاندانش از نفر 270 پژوهش، آماری نمونه. باشدمی کرمانشاه
 پژوهش در گیرینمونه روش. باشدمی آماری جامعه میان از دختر

 گردآوری ابزار. است دسترس در گیری نمونه روش حاضر،
 و ویلکات یادگیری مشکالت پرسشنامه نیز اطالعات
 و بامریند فرزندپروری سبک پرسشنامه ،(2011)همکاران

 .است بوده(  1991)فلت و هویت گراییکمال چندگانه پرسشنامه
 گراییکمال اساس بر آموزاندانش در یادگیری اختالالت :ها یافته

 .گردید بینی پیش درستی به پروری فرزند هایسبک و
 اب ارتباط که استشده حاصل نتیجه این نهایت در :گیری نتیجه
 رد گراییکمال دارد، سهم یادگیری اختالالت بینی پیش در والدین

 .دارد سهم یادگیری اختالالت بینیپیش
  

 راییگکمال فرزندپروری، سبک ، یادگیری اختالالت :کلیدواژگان
 

 09/06/1400تاریخ دریافت: 
 30/08/1400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول saeedeh_hosseini@iauksh.ac.ir   

 مقدمه
اختالل یادگیری مشکل شناختی است که مشکالت تحصیلی 

گیرد و برای فهم آن باید به حوزه ی عاطفی، گسترده تری را در برمی
دارای  کودکان. (1)اجتماعی و رفتاری زندگی کودک توجه شود

 یعیطب شدر اکثر مواقع از هو نکهی، با وجود ااختالل یادگیری
 داشته یمطلوب یلیتحص شرفتیپ ندتوانبرخوردارند، نمی یاریبس

 لیاغلب ترک تحص ای دهندیادامه م لیبه تحص یو با سخت باشند
 و یفرهنگ ،یاقتصاد ،اجتماعی صدمات خودبه نوبه  نیکه ا کنندمی

 (.2)خود فرد و جامعه به دنبال دارد یبرا اریبس یروان-یعاطف
کودک اصلی اساسی برای سالمت کودکان  –کیفیت رابطه والد 

کودک، یک پدیده پیچیده و  –باشد. در نتیجه تعامل والد می
عوامل متعددی از قبیل نگرش و  و در اثر تعاملچندبعدی است 

 تگیسوالدین، نحوة مدیریت و کنترل رفتار، حس شای میزان پذیرش
والدگری، اعتماد  اجتماعی و خویشتن داری، میزان دانش و مهارت

تربیت کودک و ایجاد محیطی با  به نفس و خوش فکری والدین در
کودک و مراقبت عاطفی مادر -کیفیت روابط والد حداقل تعارض،

  .(3د)گیرکودک شکل می از
آموزی ترین دوران زندگی هر فرد، دوره دانشیکی از حساس

شود، توانایی منطقی اندیشیدن باشد که شخصیت افراد ساخته میمی
از  ترعیوس یاگـستره ،اختالل یادگیریآورد.  را به دست می

 یهاتوجه به حوزه ازمندیو ن شودیرا شامل م یلیمشکالت تحص
کودک در بافت  یزندگ یفتارو ر یعاطف ،یخـانوادگ ،یاجتمـاع

و نیز اختالل یادگیری مشکل شناختی است که  (4)خانواده است
اید گیرد و برای فهم آن بمشکالت تحصیلی گسترده تری را در برمی

به حوزه ی عاطفی، اجتماعی و رفتاری زندگی کودک توجه 
در اغلب دروس خود به مشکل  دارای اختالل یادگیریافراد  (.5شود)

، با وجود دارای اختالل یادگیری کودکانهمچنین  .(6)ندخوریبرم
 ندتوانبرخوردارند، نمی یاریبسی عیطب شدر اکثر مواقع از هو نکهیا
ادامه  لیبه تحص یو با سخت باشند داشته یمطلوب یلیتحص شرفتیپ
 ماتصد خودبه نوبه  نیکه ا کنندمی لیاغلب ترک تحص ای دهندیم

رد و خود ف یبرا اریبس یروان-یعاطف و یفرهنگ ،یاقتصاد ،اجتماعی
 اختالل توسط مردم راحت تر شناخته(. این 6) جامعه به دنبال دارد

( . 7) شودبه آن می یادیها توجه زها و رسانهشود و در پژوهشیم
 هایجنبه که است این از حاکی مطالعات در ضمن، نتایج برخی

 بر زیادی هایآسیب آموزان،دانش یریادگیاختالل  مختلف

 به بنابراین گذارد؛می آنها هایخانواده بهزیستی روانی و سازگاری

دچارند  یادگیری ناتوانی اختالل به آموزانی کهرسد دانشمی نظر
نسبت ( و 9) باشند عادی والدین از بیشتری سازشی مشکالت دارای

عاطفی بیشتر و مهارت  -به همسن و ساالن خود مشکالت رفتاری
رسد که این قبیل مشکالت (. به نظر می10اجتماعی کمتری دارند )

ها گیرد که مهمترین آنهای درون خانوادگی منشا میاز رویداد
های اولیه و های فرزندپروری مستبدانه، بی توجهی به نیازشیوه

باشد. رابطه بین والدین و کودکان را میزان تحصیالت والدین می
ای فرض کرد که با یکدیگر کنش متقابل  توان به عنوان شبکهمی
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های دارند و به صورت غیر مستقیم و مستقیم از طریق شیوه
های کودکان تاثیر گذار است ها و شناختفرزندپروری بر رفتار

(5.) 
هایی است که به رشد ترین سازمانخانواده یکی از مهمترین و اساسی

در خانواده است که فرزند نخستین چشم  (11) دهدفرزند یاری می
آورد واحساس وجود ازجهان پیرامون خود به دست می انداز را

عاشرت کند همکاری کند محبت واحترام د. مآموزکند یعنی میمی
هایش روا دارد تا رفتارش مورد قبول واقع شود ودر انجام خواسته

ورسوم همچنین در خانواده است که به آداب  (12)توفیق یابد
ملی،مراسم دینی وظایف فردی وحدود اختیارات ومسولیتهاپی می 

م رشد فرد فراه یرا برا یترین بافت اجتماعو مهم نیخانواده اول. برد
های امروزه یکی از موضوعات اساسی در حوزه آسیب( 13)سازد می

سبک فرزندپروری (. 14)اجتماعی شیوه فرزندپروری والدین است
شهای والدین نسبت به کودکان است که منجر مجموعه ای از نگر

شود که در آن جو رفتارهای والدین بروز به ایجاد جو هیجانی می
نماید. این رفتارها دربرگیرنده رفتارهای مشخص)رفتارهای می

باشد که از طریق آن رفتارها، والدین به همسو با هدف والدین( می
رفتارهای اشاره به  کنند ووظایف والدینی شان عمل می

دارد و همچنین دربرگیرنده رفتارهای غیر مرتبط با  فرزندپروری 
های والدینی است که شامل ژستها، تغییر در تن صدا یا بیان هدف

باشد. در واقع فرزندپروری  فعالیتی پیچیده های غیر ارادی میهیجان
ه کودک را تحت تاثیر قرار و دربرگیرنده رفتارهای خاصی است ک

های فرزندپروری کی از عوامل مهم تاثیرگذار  بر سبکی دهدمی
  گرایی است.کمال
های گرایی یک مفهوم چند بعدی است که در قالب نگرانیکمال
گرایانه که شامل ترس از ارزیابی منفی و اشتباه، احساساتی که کمال

شود و به علت ناسازگاری بین عملکرد و انتظارات ایجاد می
ای هگرایانه شامل تالش برای تعالی و تعیین معیارکمالهای تالش

بعد  3گرایی در (. کمال15باشد است )سطح باالی عملکرد مغز می
های گرایی خود محور: به تحمیل خواسته( کمال1تعریف شده است: 

گرایی دیگر محور: ( کمال2شود. سختگیرانه و خود انتقادی گفته می
ابی انتقادی و انتظارات افراطی و گاه غیر بر این اساس فرد به ارزشی

 گرایانه والدین ازواقع بینانه از دیگران تمایل دارد، انتظارات کمال
گیرد. هویت و فلیت این نوع را فرزندانشان در این دسته قرار می

مرتبط با سرزنش دیگران، سازش نایافته، احساس خصومت نسبت 
گرایی جامعه ( کمال3ه اند. به دیگران و فقدان اعتماد در نظر گرفت

محور: انتظارات باالیی که دیگران و اشخاص مهم، از فرد دارند. 
ها ( پذیرش خود، این تقاضا1باشد که شامل: پذیرش می 2شامل 

( 2ها را رعایت کند. درخور و مناسب فرد هستند و فرد باید آن
 هپذیرش دیگران، در آن دیگران تقاضاهای کمال گرایانه نسبت ب

ها و گرا ممکن است آرمان(.  والدین کمال16شخص دارند )
آرزوهایی که خود نتوانسته اند به آن برسند به فرزندان خود اعمال 

در  کنند. والدینکنند و به صورت انتقادی فرزندانشان را ارزیابی می
های قالب شیوه فرزندپروری کنترل گرایانه، چرایی استاندارد

 (.17شود )ها توجیه میفرافکنی آرزو شخصی والدین و چرایی
 و هستند حق سوادآموزی دارای باسواد جوامع در کودکان تمامی

 در آموزاندانش که رودانتظار می پرورش و آموزش سیستم در

 اندخوانده را آنچه و بخوانند طور روان به ابتدایی مقطع پایان

 بگیرند. لذا، یاد تا بخوانند بتوانند نتیجه آنها در و کنند درک

 خواندن و که مشکالت کودکانی مورد در زیادی هاینگرانی

 اشاره باید بنابراین (.18دارد) وجود ،دارند مدرسه سیستم نوشتن در

 و بوده مربوط آموزشی سیستم اختالالت یادگیری به که شود
 اختالالت ،هرچند .کندنمی تضمین پزشکی- روان در را جایگاهی

عصب تحولی از قبیل اختالالت  اختالالت دیگر با یادگیری عموما
عصب تحولی از قبیل اختالالت رفتار تخریبی ارتباط دارد و 
اضطراب به تناسب در افراد مبتال به اختالالت یادگیری افزایش 

یابد در نتیجه اختالالت یادگیری باید از بعد روانی نیز مورد نظر می
شیوع اختالل یادگیری (. اگرچه آمارهای مربوط به 19قرار گیرد)

متفاوت است اما شیوع این اختالل در کودکان در کشور ایران باال 
شناسی های روانهای زیادی در پژوهش( و نیاز به بررسی20بوده )

کودک و تاثیرات  –رسد کیفیت روابط والد دارد که  به نظر می
 راقبتمسالمت، تربیت و مهم روانی آن بر کودک از قبیل تاثیر بر 

ان ، اختالل خواندن کودکگرایی، بتواند در کنار کمالعاطفی کودک
بینی نماید. فلذا در پژوهش حاضر قرار است بدین سئوال را پیش

بینی اختالل خواندن در کودکان دبستانی بر پاسخ داده شود که پیش
گرایی به چه صورت اساس کیفیت روابط والد، کودک و کمال

بررسی تدوین یک مدل،  با هدف وهشاین پژبنابراین  باشد؟می
ورد مگرایی اختالالت یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال

 قرار خواهد گرفت. بررسی
اما  داشت، قرار ذهنی توانیکم زمره در زمانی، یادگیری، اختالل

 عادی بهرهوش وجود با کودکان، از برخی دریافتند پژوهشگران

نشان  خود از که زیادی کوشش وجود با عادی، از بیشتر یا حتی
(. اختالل 21هستند) ناتوان دروس از برخی یادگیری در دهندمی

درصد مهمترین علت عملکرد ضعیف  15تا  5یادگیری با شیوع 
 مشکالت صورتناتوانی به (.این22رود)تحصیلی به شمار می

 سن، با متناسب تحصیلی هایکسب مهارت در نارسایی و یادگیری

 حداقل مشکالت این گردد. می آشکار اولیه تحصیلی هایسال در

 تحولی هایاختالل و ذهنی هایناتوانی با ارتباطی و دوام یافته ماه6

مبتال به  ندارد)اشتاین برگ و همکاران، (.افراد عصبی حرکتی یا
خورند. برمی مشکل به خود دروس اغلب در اختالالت یادگیری

 طبیعی بسیاری هوش از مواقع اکثر در اینکه وجود با این کودکان،

 و داشته باشند مطلوبی تحصیلی پیشرفت توانندنمی برخوردارند،
 کنندتحصیل می ترک اغلب یا دهندمی ادامه تحصیل به سختی با

-فرهنگی، عاطفی اقتصادی، اجتماعی، صدمات خود نوبه به این که
 ( نتایج برخی23دارد) دنبال به جامعه و فرد خود برای بسیار روانی

 ناتوانی یادگیری مختلف یهاجنبه که است این از حاکی مطالعات

 بهزیستی روانی و سازگاری بر زیادی هایآسیب آموزان،دانش

 هاییرسد خانوادهمی نظر به بنابراین گذارد؛می آنها هایخانواده

 دچارند دارای یادگیری ناتوانی اختالل به آنها فرزندان که

( در واقع 7باشند) عادی والدین از بیشتری سازشی مشکالت
مختلف سالمت مشکل  یهاپدرومادر کودکان مبتال، در جنبه

از استرس و  یینموده و سطوح باال تیاحساس محروم .داشته،
 .کنندتجربه می یکودکان عاد نیبا والد سهیدرمقا را یافسردگ

  با فرزندان بین روابط جمله از درونی خانواده، بنابراین، جو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

http://islamiclifej.com/article-1-925-fa.html


 293...  و گراییکمال اساس بر یادگیری اختالالت مدل ارائه  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

 با والدین روابط حتی و با فرزندان لدین وا روابط یکدیگر،

( فلذا از 24نیست) یادگیری کودک مشکالت از تأثیربی یکدیگر
یار حائز ی بساختالل خواندن در کودکان دبستان ینیبشیپآنجایی که 
 ینیبشیپباشد و تاکنون در هیچ پژوهش داخلی به اهمیت می
و  ییگراکمال ن،یبر اساس ارتباط با والد یریادگیاختالالت 

است انجام چنین تحقیقی ی پرداخته نشدهفرزندپرور یهاسبک
 باشد.دارای ضرورت می

 های مطرح شده در پژوهش حاضر عبارتند از : پیشینه پژوهش
بررسی عوامل اختالل در پژوهشی تحت عنوان  رستمی و عبدالقادر 

ن به ای آموزان دبستاناهکار برای دانشخواندن و نوشتن و ارائه ی ر
های کالت تحصیلی یکـی از نشـانهمش نتیجه دست یافته است که

هشـدار دهنـده افـت تحصیلی است. از این رو، با شناخت 
آموزان دارای اختالل یادگیری و اقدامات مناسب برای کمـک دانش

ز عـدد اتوان از بروز مشکالت تحصیلی متآموزان میبـه ایـن دانش
جملـه مشـکالت خوانـدن، نوشـتن و دیکتـه در دوران تحصیل و 
پس از آن پیشگیری نمود. با توجه به این که خواندن و نوشتن در 
دنیای امروزی یک نیاز حیاتی است و فردی که در این دو مهارت 

یـرد، گاساسی مشکل داشته باشد، در وضع بسیار نامطلوبی قرار مـی
آموزان با اختالل خواندن و نوشتن، نیاز است انشپـس در آمـوزش د

 .(20) های آموزشی مناسبی استفاده شـوداز روش

نقش سبک در پژوهشی تحت عنوان  هرندی و همکاران
عملکرد خواندن کودکان با اختالل  ینیبشیدر پ یفرزندپرور

 نیباست که به این نتیجه دست یافته از نوع خواندن ژهیو یریادگی
 منفی و عملکرد خواندن رابطه رانهیگسهل یسبک فرزندپرور

 .(25) وجود دارد
عوامل موثر بر اختالل  یبررسدر پژوهشی تحت عنوان  محمودی

ت اسبه این نتیجه دست یافته درمان آن وهیخواندن در کودکان و ش
آموزان دانش یسیونارسا نو یعدم توجه ودقت بر نارسا خوانکه 

 یسیونارسا نو یبر نارسا خوان یحرکت یهامهارتدارد ضعف  ریتاث
حروف وکلمات  یینایدارد اختالل در ادراک ب ریآموزان تاثدانش

داردضعف حافظه  ریآموزان تاثدانش یسیونارسا نو یبر نارسا خوان
 ریآموزان تاثدانش یسیونارسا نو یخوانبر نارسا  ییو شنوا یینایب

 یسیونارسا نو یدر انتقال اطالعات بر نارسا خوان یدارد.دشوار
ا ونارس یبودن مطلب بر نارسا خوان یدارد انتزاع ریآموزان تاثدانش

ارسا ون ینارسا خوان یهانیانگیم نیدارد. ب ریآموزان تاثدانش یسینو
 .(8) وجود دارد ردا یدوم وسوم تفاوت معن هیپا یسینو

آموزش برنامه  یاثربخشدر پژوهشی تحت عنوان  عالیی فر و مرادی
 خواندن کودکان ییتوانا شیفرزندپروری مثبت به مادران بر افزا

 است که برنامهدارای اختالل یادگیری به این نتیجه دست یافته

دارای اختالل  کودکان که استشده موجب مثبت فرزندپروری
 حذف و کلمات خواندن مقیاس خرده در آزمایش یادگیری گروه

 همچنین و داشته معنادار افزایش کنترل گروه به آواها، نسبت

 پیگیری تا آزمونپس از تغییرات این که داد نشان پیگیری آزمون

 گفت مانده باید باقی مقیاس خرده 8 با رابطه در .است بوده ثابت

 است، معنادار زمان طول در هاگروه تغییرات اینکه وجود با که

 گروه با مقایسه در آزمایش گروه در گرفته صورت مداخله ولی

 مداخله چه اگر .است نکرده ایجاد معناداری تفاوت کنترل

 معنادار تأثیر آماری لحاظ از مقیاس خرده 8 این بر گرفته صورت

 استشده مشاهده مداخله این اثربخشی بالینی لحاظ از اما نداشته،
(26). 

 ییراهکارها هیارادر پژوهشی تحت عنوان  تیموری و همکاران
یی به این نتیجه آموزان ابتدادانش یحل مشکل نارسا خوان یبرا

در  تیعامل عدم موفق نیمهتر ینارساخواناست که دست یافته
 ینشانه ا نیمشکل در واقع سادهتر نیاست. امدرسه دانسته شده

از  یاریتوان شکست کودک را در بساست که با کمک آن می
دهد یم رخی هنگام یبینی کرد. نارسا خوانشپی یلیتحص یهانهیزم

 اندنخو یعموم ییخواندن )مثل درک مطلب( توانا یهاکه مهارت
اش  یهوشییکه با توجه به توانا یزانیاز م یدر فرد بطور بارز

 طیشرا ریشده باشد که سا رفتهیشود کمتر بوده و پذبینی میپیش
 .(27) اندنداشته یدر آن نقش یطیمح راتیتاث ایساز  تیمطلوب

Matza  اختالالت  ینیبشیتحت عنوان پ یدر پژوهش همکارانو
 نیکه عالئم ا استافتهیدست  جهینت نیخواندن در کودکان به ا

و تنها نشانه  باشدیم ییهاتفاوت یاختالل در هر کودک دارا
یدر خواندن م ییاختالل، توانا نیکودکان دچار ا نیمشترک در ب

 در رسا و روان یناتوان یبه معنا ایسلکسیا دی. اختالل خواندن باشد
 یاز کودکان بر رو یاختالل در برخ نیخواندن است. گرچه که ا

. اثر خواهد گذاشت زیآنها ن اتیاضینوشتن، درک مطلب و ر ییتوانا
یکلمات م ییدر شناسا ینکته در اختالل خواندن، ناتوان نیتریاصل

 یکلمات با آواها برا دنکه مهارت هماهنگ نمو یمعن نی. به اباشد
امر آن است که  نیا لیخواندن روان تر کلمات را نخواهد داشت. دل

صورت جدا از هم را  کلمات به یآواها صیکودکان در تشخ نیا
 .(28) مشکل دارند

اختالل  ینیبشیتحت عنوان پ یدر پژوهش و همکاران جانکه
دست  جهینت نیخواندن در کودکان مبتال به اختالل زبان به ا

 بیرکو ت یحس یکپارچگی یکردهایکه با استفاده از رو استافتهی
 کودکان یلیبه بهبود نمرات تحص توانیم ،یآنها با آموزش اجتماع

 تیبا توجه به قابل یکمک کرد. از طرف یریادگیمبتال به اختالل 
با آموزش  توانیم ،یدر سراسر دوران کودک مخچه یتیس یپالست

آنان را  یریادگیدوباره مخچه کودکان دچار اختالل خواندن، 
 .(29) داد شیافزا

  Lin درک خواندن  ینیبشیتحت عنوان پ یدر پژوهش و همکاران
 جهینت نیدر کودکان مبتال به انواع مختلف اختالالت خواندن به ا

که اگر کودکان دچار اختالل خواندن تحت  استافتهیدست 
کودکان در  ریبه اندازه سا توانندیم رندیقرار بگ حیصح یهاآموزش

 یفعاط تیحما افتیدر ن،یب نیباشند .و در ا فقمو لیمدرسه و تحص
. چرا که کودک کندیم فایا ینقش مهم زیاز جانب خانواده ن یکاف

مسئله  نیو ممکن است ا شودیمتوجه مشکل م یخود بعد از مدت
داشته باشد، خانواده با اتخاذ  ریاو تأث یهیدر اعتماد به نفس و روح

 رییتغ گرید یط را به نحویشرا تواندیمناسب م یتیترب یهاروش
 .(30) دهد

Sadati یتحت عنوان بررس یهمبستگ یدر مطالعه ا و همکاران 
 ییو اثبات گرا ییگراو کمال یفرزندپرور یهاسبک نیرابطه ب

شهرستان آمل  ییمدارس ابتدا نینفر از والد 35که شامل  ن،یوالد
 یهاسبک نیدر دسترس انجام گرفت ب یریبود و به روش نمونه گ
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آموزان دانش ییو مثبت گرا نیوالد ییگراو کمال یفرزندپرور
 .(31) دبستان رابطه وجود داشت

Kakavand نوع  مطالعه ای توصیفی ازدر  و همکاران
و  نیهای والدرابطه سبک ییشناسا همبستگی، تحت عنوان

آموزان دانش یکمال طلب و یآموزان عادبا دانش نیگرایی والدکمال
که به روش تصادفی ساده و با استفاده از پرسشنامه  زهوشانیت

گرایی سازگار و ناسازگار نشان داد که کمال جیتان صورت گرفت
 نیهای فرزندپروری والدایی و سبکگرآموزان براساس کمالدانش

 .(32) ستندیبینی نقابل پیش

Miller تأثیر شخصیت،  مطالعه ای تحت عنواندر  همکاران و
گرایی بر جهت گیری هدف های فرزندپروری و کمالسبک

عملکرد در دانشجویان با توانایی باال، نتایج حاکی از آن بود که 
گرایی تجویز شده اجتماعی کمالسبک فرزندپروری مستبدانه با 

گرایی خود محور و هم تجویز شده ارتباط مثبت داشتند و کمال
اجتماعی با جهت گیری هدف عملکرد رابطه مثبت داشت. با این 

های شخصیتی و سبک فرزندپروری رابطه معناداری با حال، ویژگی
 .(33) جهت گیری هدف عملکرد در مدل نداشتند

 
 مفهومی پژوهشمدل  -1شکل 

 
 مواد و روش ها

 یو به لحاظ روش گردآور یبه لحاظ هدف، کاربرد قیروش تحق
جامعه  .باشدیماز نوع همبستگی  یشیمایپ -یفیاطالعات توص

 ییپنجم و ششم ابتدا هیآموزان دختر پادانش یشامل تمام یآمار
یشهر کرمانشاه م 1399-1400 یلیدر سال تحص لیمشغول به تحص

آموزان پرسشنامه نفر از دانش 270مراجعه به مدارس، به  با؛ باشد
ورود به پژوهش عبارتند از:  هایکالشد. مخواهد  داده

در 1399-1400در سال تحصیلی _2آموز، دختر باشد و دانش_1
در پایه پنجم و یا ششم مشغول به  کرمانشاهیکی از مدارس شهر 

روش  گیری با نهنمو. به دلیل شرایط کرونایی کشور، تحصیل باشد
  شدخواهد  انجامدر دسترس 

 3باشد که در این مطالعه از ها پرسشنامه میابزار گردآوری داده
 استفاده شد:پرسشنامه

 پرسشنامه مشکالت یادگیریالف( 
گویه تشکیل شده است که توسط ویلکات و  22این پرسشنامه از 

پنج  ت یادگیری را درالیه شد و مشکهت 2011ل اهمکاران در س
تماعی، جتماعی، اضطراب اجعامل اساسی خواندن، شناخت ا

سنجد و توسط والدین  کردن می سابحعملکردهای فضایی، 
شود. شیوه نمره گذاری بدین صورت است آموزان تکمیل میدانش

تا ( 1) الای از اص هجدر 5لیکرت  سکه هر سوال دارای یک مقیا
صیلی فراگیر حت ته به وضعیجاست که والدین با تو( 5)همیشه 

ایت هر چه نمره فراگیر هدر ن .را انتخاب میکند هاجهیکی از این در
. سیادگیری او بیشتر خواهد بود و برعک اللبیشتر باشد میزان اخت

ت یادگیری کلورادو از دو الر پرسشنامه مشکباسی اعترت برجه
. همسانی درونی استفاده شده استروش همسانی درونی و بازآزمایی 

 یبضر حاسبه یریق مطآن از  هایسمقیا پرسشنامه و خردهکل 
،شناخت 88/0مشکل در خواندن  شخببرای  باخی کرونفاآل
 ،72/0ت فضایی المشک، 85/0 تماعیجاضطراب ا ،83/0تماعی جا

کیکی و سازهای فبه دست آمد. روایی ت 71/0مشکل در ریاضی 
روایی د مطلوب گزارش شده است. همچنین حپرسشنامه مذکور در 

پیشرفت  هایاین پرسشنامه با پرسشنامه هایهفهمگرای مؤل

گزارش شده است: خواندن  بصیلی استاندارد به این ترتیحت
تماعی ج،اضطراب ا64/0تماعی ج، شناخت ا44/0،ریاضی 64/0
 /.30،و فضایی 46/0

 سبک فرزندپروریپرسشنامه ب( 
این که  گویه است 10فرم اولیه این پرسشنامه را که دارای 

توسط دیانا بامریند طراحی شد و شامل  1970پرسشنامه در سال 
 عبارت است که سه سبک استبدادی، اقتدارگرایانه و سهل 31

 . هر سؤال بر حسب یک مقیاس پنج درجه(20) گیرانه را میسنجد

ی قابل پاسخگوی (مخالفم الکام)تا چهار  ( موافقممال کا )ای از صفر 
 هایسؤال مختص به یکی از شیوه 10رات هر باشد و با جمع نممی

پایایی پرسشنامه  آید. بوری نمره مجزا بدست می 3فرزندپروری، 
مزبور را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به ترتیب 

 76/0برای شیوه استبدادی و  86/0برای شیوه سهل گیرانه،  81/0
برای شیوه  77/0برای شیوه اقتدارگرایانه و در بین پدران به ترتیب 

برای شیوه بخش  88/0برای شیوه استبدادی و  85/0گیرانه،  سهل
پایایی این ( 1395)در پژوهش فوادیان  اقتدارگرایانه گزارش نمود.

 ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس سهل
و کل مقیاس  84/0اقتدارگرایانه  ،75/0بدادی است ،62/0گیرانه 

 .بدست آمد 77/0
 گرایی هویت و فلتج( پرسشنامه چندگانه کمال

ده طراحی و اعتباریابی ش گرایی توسط هویت و فلتامه کمالپرسشن
گرایی خویشتن مدار، (. این پرسشنامه شامل سه بعد )کمال23است )
پرسشنامه مدار( است.  گرایی جامعهگرایی دیگر مدار، کمالکمال

گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده  30در برگیرنده مذکور 
را مورد سنجش قرار گرایی کمالاز مقیاس پنج درجه ای لیکرت 

( اعتباریابی 1395این پرسشنامه در پژوهش سیدعباسی) می دهد.
بر اساس  82/0  یایی پرسشنامه در پژوهش سیدعباسیشده است. پا

ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی به دست آمد، 
(، 73/0گرایی دیگر مدار)(، کمال78/0گرایی خویشتن مدار))کمال
ها و سواالت مولفه( محاسبه شد. 74/0گرایی جامعه مدار)کمال

تا 1گرایی خویشتن مدار)سواالت کمالشامل:  مربوط به هر مولفه
جامعه  گراییکمال، (20تا 10دیگر مدار:)سواالت  گراییکمال، (10
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به صورت  روش نمره گذاریباشد و می (30تا  20مدار:)سواالت 
تفسیر  باشد.( می5( تا کامال موافق )1) کامال مخالفلیکرتی از 

 است. 50و10 های سه گانه به ترتیبمقیاس: پرسشنامه طبق مولفه
دارای کمترین میزان  را بدست آورده است10یعنی کسی که نمره 

را کسب نموده دارای بیشترین میزان  50کسی که نمره گرایی وکمال
 .باشدگرایی میگرایی در هر یک از سه بعد کمالکمال

 ها عبارتند از:مالحظات اخالقی نیز در توزیع پرسشنامه
رعایت اصول اخالقی در کلیه مراحل تحقیق و رعایت اصول 

 منابع امانتداری در استفاده از

 کرمانشاهارائه معرفی نامه رسمی از دانشگاه 

کسب رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان و عدم اجبار شرکت در 
 مطالعه پس از ارائه اهداف طرح و اطالعات الزم

به شرکت کنندگان اطمینان داده خواهد شد که اطالعات کسب 
 شده در نزد پژوهشگر به طور محرمانه باقی خواهد ماند

این مطالعه به صورت کلی و بدون ذکر نام و نام خانوادگی نتایج 
منتشر شده و اطالعات دریافتی در اختیار فرد یا سازمان دیگری قرار 

 داده نخواهد شد

 عدم درج نام و نام خانوادگی

 شوند عبارتند از : هایی که در پژوهش حاضر دنبال میفرضیه
 فرضیه اصلی : 

 یریدگایاختالالت  ینیبشیدر پو کمال گرایی  سبک فرزندپروری
 .دنسهم دار

 های فرعی : فرضیه
 ارد.سهم د یریادگیاختالالت  ینیب شیدر پ سبک فرزندپروری. 1
 سهم دارد یریادگیاختالالت  ینیبشیدر پ ییگراکمال .2
 

 یافته ها
 1وضعیت توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر از قرار جدول 

 :باشدمی
 

 متغیرهای پژوهش وضعیت توصیفی -1جدول 
 واریانس انحراف معیار میانگین مولفه متغیرها

 سبک فرزندپروری
 13.66 3.69 3.65 سبک فرزندپروری قاطعانه
 1.16 1.08 2.56 سبک فرزندپروری مستبدانه

 2.37 1.54 2.21 سبک فرزندپروری سهل گیرانه
 7.33 2.7 2.51 اختالل یادگیری اختالل یادگیری

 کمال گرایی
 4.79 2.18 2.86 گرایی خودمدارکمال
 3.57 1.89 2.71 گرایی دیگر مدارکمال
 2.86 1.69 2.62 گرایی جامعه مدارکمال

گردد از این قرار است فرضیه اول که در پژوهش حاضر بررسی می 
طبعا این  دارد رابطه سبک فرزندپروریبا  که اختالل یادگیری

یر ز سهبه  سبک فرزندپروریمولفه ای بودن  سهفرضیه به دلیل 
 شود از این قرار که:فرضیه شکسته می

 دارد رابطه مقتدرانه یسبک فرزندپروربا  یریادگیاختالل 

 دارد رابطه مستبدانه یبا سبک فرزندپرور یریادگیاختالل  

 دارد رابطه گیرانهسهل یبا سبک فرزندپرور یریادگیاختالل 
 

 
 سبک فرزندپروریبررسی همبستگی اختالل یادگیری و  -2جدول 

 سطح معنی داری ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیرها
 0.05کوچکتر از  0.3831 -619/0 سبک فرزندپروری مقتدرانه و یریادگیاختالل 
 0.05کوچکتر از  0.3696 608/0 مستبدانه یسبک فرزندپرور و یریادگیاختالل 

 0.05کوچکتر از  0.3283 573/0 رانهیسهل گ یفرزندپرورسبک اختالل یادگیری و 

 یرو سبک فرزندپرو یریادگیاختالل  انیم یکه همبستگ ییاز آنجا
است و محاسبه شده 0.608معادل  0.05 نانیدر سطح اطم یاستبداد

از  یاست حاکمحاسبه شده 0.05کوچکتر از  زین یدار یسطح معن
با  یعنی.باشدیم گریکدیبا  ریدو متغ میدار و مستق یمعن ،یرابطه قو

ندان در فرز یریادگیاختالل  ،یاستبداد یرسبک فرزندپرو شیافزا
 تواندیم یاستبداد یسبک فرزندپرور نی.  همچنابدییم شیافزا

ایی از آنج .دینما نییرا تب یریادگیاختالل  راتییدرصد از تغ 36.96
درانه پروری مقتکه همبستگی میان اختالل یادگیری و سبک فرزند

است و سطح محاسبه شده - 0.619معادل  0.05در سطح اطمینان 

است حاکی از رابطه محاسبه شده 0.05معنی داری نیز کوچکتر از 
باشد.یعنی با قوی، معنی دار و معکوس دو متغیر با یکدیگر می

افزایش سبک فرزندپروری مقتدرانه، اختالل یادگیری در فرزندان 
تواند همچنین سبک فرزندپروری مقتدرانه می  یابد.کاهش می

درصد از تغییرات اختالل یادگیری را تبیین نماید. در نهایت  38.31
از آنجایی که همبستگی میان اختالل یادگیری و سبک فرزندپروری 

است محاسبه شده 0.573معادل  0.05سهل گیرانه در سطح اطمینان 
است حاکی حاسبه شدهم 0.05و سطح معنی داری نیز کوچکتر از 

د.یعنی باشاز رابطه قوی، معنی دار و مستقیم دو متغیر با یکدیگر می
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با افزایش سبک فرزندپروری سهل گیرانه، اختالل یادگیری در 
یابد. همچنین سبک فرزندپروری سهل گیرانه فرزندان افزایش می

   درصد از تغییرات اختالل یادگیری را تبیین نماید. 32.83تواند می
گردد از این قرار فرضیه دوم که در پژوهش حاضر نیز دنبال می

طبعا  سهم دارد یریادگیاختالالت  ینیبشیدر پ ییگراکمالاست که 

گرایی به سه زیر فرضیه مولفه ای بودن کمال 3این فرضیه به دلیل 
 شود از این قرار که :شکسته می

 

 
 گرایی بررسی همبستگی اختالل یادگیری و کمال -3جدول 

 سطح معنی داری ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیرها
 0.05کوچکتر از  0.3376 581/0 گرایی خودمدار و اختالل یادگیریکمال
 0.05کوچکتر از  0.3552 596/0 گرایی دیگرمدار و اختالل یادگیریکمال
 0.05کوچکتر از  0.3745 612/0 گرایی جامعه مدار و اختالل یادگیریکمال

گرایی از آنجایی که همبستگی میان اختالل یادگیری و کمال
است و محاسبه شده 0.581معادل  0.05خودمدار در سطح اطمینان 

است حاکی از محاسبه شده 0.05سطح معنی داری نیز کوچکتر از 
عنی با باشد.یرابطه قوی، معنی دار و مستقیم دو متغیر با یکدیگر می

بد.  یایادگیری در فرزندان افزایش می گرایی، اختاللافزایش کمال
درصد از تغییرات 33.76تواند گرایی خودمدار میهمچنین کمال

اختالل یادگیری را تبیین نماید. از آنجایی که همبستگی میان اختالل 
معادل  0.05گرایی دیگرمدار در سطح اطمینان یادگیری و کمال

 0.05چکتر از است و سطح معنی داری نیز کومحاسبه شده 0.596
است حاکی از رابطه قوی، معنی دار و مستقیم دو متغیر محاسبه شده

ل گرایی دیگر مدار، اختالباشد.یعنی با افزایش کمالبا یکدیگر می
ار گرایی دیگرمدیابد. همچنین کمالیادگیری در فرزندان افزایش می

د. یدرصد از تغییرات اختالل یادگیری را تبیین نما 35.52تواند می
عه گرایی جاماز آنجایی که همبستگی میان اختالل یادگیری و کمال

است و سطح محاسبه شده 0.612معادل  0.05مدار در سطح اطمینان 
است حاکی از رابطه محاسبه شده 0.05معنی داری نیز کوچکتر از 

فزایش باشد.یعنی با اقوی، معنی دار و مستقیم دو متغیر با یکدیگر می
جامعه مدار، اختالل یادگیری در فرزندان افزایش گرایی کمال

درصد از  37.45تواند گرایی جامعه مدار مییابد.  همچنین کمالمی
 تغییرات اختالل یادگیری را تبیین نماید.

شود از این قرار فرضیه اصلی نیز که در پژوهش حاضر مطرح می
 ییگرابر اساس کمال آموزانی در دانشریادگیاختالالت  است که :

 گردد.ی پیش بینی میفرزند پرور یهاو سبک
 

 
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش-4جدول 

 ضرایب همبستگی 
 1 2 3 4 5 6 7 

       00/1 فرزندپروری مستبدانه
      00/1 271/0 فرزندپروری مقتدر

     00/1 238/0 247/0 فرزندپروری سهلگیرانه
    00/1 319/0 351/0 324/0 گرایی خودمدارکمال
   00/1 281/0 369/0 267/0 219/0 گرایی دیگر مدارکمال
  00/1 252/0 243/0 365/0 249/0 226/0 گرایی جامعه مدارکمال

 00/1 525/0** 525/0** 516/0** 528/0** 0-/553** 526/0** اختالل یادگیری

سبک برای همبستگی  ضریب همبستگی پیرسون مقدار
فرزندپروری مستبدانه، سبک فرزندپروری مقتدر، سبک 

 مدار گرید گراییکمال، خودمدار گراییکمالفرزندپروری سهلگیر، 
 ستا ی به ترتیب برابرریادگی اختاللبا  جامعه مدار گراییکمالو 
 دارد اشاره 0.525، 0.525 ،0.516و  0.528، -0.553و 0.526با 
 دو بین یهمبستگ شدت عبارتی به و رمتغی دو بین ساده همبستگی به

گرایی و که حاکی از آن است که میان کمال. دهدمی نشان را متغیر

اختالل یادگیری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، همچنین 
میان اختالل یادگیری و سبک فرزندپروری مستبدانه رابطه مستقیم 

ی اختالل یادگیرو معنی دار، میان سبک فرزندپروری سهل گیرانه و 
مستقیم و معنی داری وجود دارد .و در نهایت میان سبک  رابطه

فرزندپروری مقتدرانه و اختالل یادگیری رابطه معکوس معنی داری 
 وجود دارد.
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 اصلی فرضیه رگرسیونی مدل خالصه -5جدول 
 واتسون-دوربینضریب  خطای تخمین شده ضریب تعدیلی بینیضریب پیش ضریب همبستگی چندگانه

0.462 0.213 0.220 6.214 1.674 

ک سبگرایی و کمالها بین همبستگی چندگانه برای دادهضریب 

ضریب است.  R=  462/0برابر با  با اختالل یادگیریفرزندپروری 

درصد از واریانس  21.3به عبارتی، باشد. می 213/0تعیین برابر 

ابل ق کمال گراییو  سبک فرزندپروریاز طریق اختالل یادگیری 

 (.R2= 213/0تبیین است )

 
 مدلسازی معادالت ساختاری -2شکل 

 جدول بارهای عاملی -6جدول 
 میانگین واریانس پایایی P-value بارعاملی سازه

 741/0 794/0 001/0 652/0 گرایی خودمدارکمال

 794/0 802/0 001/0 679/0 گرایی دیگر مدارکمال

 802/0 834/0 001/0 705/0 گرایی جامعه مدارکمال

 739/0 741/0 001/0 756/0 سبک فرزندپروری قاطعانه

 741/0 794/0 001/0 774/0 فرزندپروری مستبدانه

 794/0 802/0 001/0 741/0 فرزندپروری سهل گیرانه

به منظور دستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی، آزمونهای 
پایایی مرکب و میانگین واریانس ارزیابی شد. پایایی باالتر از 

دو شرط الزم برای اعتبار  5/0همراه با میانگین واریانس حداقل 8/0
همانطور که در جدول ذیل باشند. همگرا و همبستگی یک سازه می

تا  741/0ها بین پایایی برای همه ی سازهاست، نشان داده شده
است که اعتبار  802/0تا  739/0و میانگین واریانس بین  834/0

، از 5/0دهد. بارهای عاملی بزرگتر از همگرایی باالیی را نشان می
مشاهده  6اعتبار مناسبی برخوردار هستند. همانگونه که در جدول 

  941/0و  750/0ن ها دارای بارعاملی بیسازهگردد تمامیمی
 دهدهمبستگی باالیی را نشان  میباشد، کهمی
 

 نتیجه گیری
های مطروحه در فصل گذشته مشخص گردید، طبق تجزیه و تحلیل

گردد. یی پیش بینی میگرابر اساس کمال یریادگیاختالالت 

Burlaka و  گراییپژوهشی تحت عنوان کمال و همکاران در
خاص و  یریادگیاختالالت  یدر کودکان دارا یجانیه بازداری

است که کودکان دارای به این نتیجه دست یافته آنها نیوالد
اختالالت یادگیری بیشتر دچار نشخوار فکری هستند و همچنین در 

ی به نسبت کودکان عادی همساالن ریادگیاختالالت  یکودکان دارا
که همسو با گرایی در میزان بیشتری مشاهده گردید خود، کمال

در پژوهشی تحت  Rodriguz. (34) باشدپژوهش حاضر می
رای گرایی در آنها بعنوان کودکان مبتال به اختالل یادگیری و کمال

 است که اختالل یادگیری در کودکانمطالعه به این نتیجه دست یافته
گرایی آنها رابطه مستقیم و معنی داری دارد که همسو با با کمال

در پژوهشی  (. شاه محمدی و خویینی16) باشدیپژوهش حاضر م
 یریادگیگرایی مادران با مشکالت رابطه ابعاد کمالتحت عنوان 

 یریادگیاختالالت به این نتیجه دست یافته است که  آموزاندانش
که همسو با پژوهش حاضر  گرددیم ینیب شیپ ییگرابر اساس کمال

 اختالل یادگیری

گرایی خودمدارکمال  

گرایی دیگرمدارکمال  

مدارگرایی جامعهکمال  

 سبک فرزندپروری مستبدانه

 سبک فرزندپروری مقتدرانه

 سبک فرزندپروری سهلگیرانه

652/0  

679/0  

705/0  

774/0  

756/0-  

741/0  
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ان ارائه داد از این قرار توباشد. تبیینی که برای این فرضیه میمی
 ف،یعض هیروحگرایی داشته باشند است که زمانی که کودکان کمال

بنابراین اختالل یادگیری در آنها افزایش  دارند نییعزت نفس پا
 (.35)یابدمی

مطروحه در فصل گذشته مشخص  یهالیو تحل هیطبق تجزهمچنین 
 یریادگیاختالالت  ینیبشیدر پ یفرزند پرور یهاسبک د،یگرد

 ی سهیتحت عنوان مقا یدر پژوهش و شاکر یسهم دارد.  علو
خواندن و نوشتن  یریادگیو مشکالت در  یفرزند پرور یهاسبک

 -یاز منظر اجتماع یریادگیو با مشکالت  یآموزان عاددر دانش
ست د جهینت نیشهر اردکان به ا ییدر مدارس دخترانه ابتدا یاقتصاد

 اختالالت ینیبشیدر پ یفرزند پرور یهاسبکاست که  افتهی
و  ی. زارعباشدیسهم دارد که همسو با پژوهش حاضر م یریادگی

 یفرزند پرور یهاسبک ریتحت عنوان تاث یدر پژوهش یمیابراه
دست  هجینت نیبه ا ییآموزان ابتدادانش یریادگین بر اختالالت یوالد

 اختالالت ینیبشیدر پ یفرزند پرور یهااست که سبک افتهی
که  ینی. تببباشدیسهم دارد که همسو با پژوهش حاضر م یریادگی

 نیقرار است که والد نیمطرح نمود از ا توانیم هیفرض نیا یبرا
رزند از سبک ف شتریو نوشتن ب خواندنآموزان مبتال به مشکل دانش
 یآموزان عاددانش نیو والد کنندیاستفاده م رانهیسهل گ یپرور

 .کنندیمقتدر استفاده م یاز سبک فرزند پرور شتریب
در فرضیه اصلی نیز مطرح گردید که اختالل یادگیری بر اساس 

النگ  .گرددتبیین می سبک فرزندپروریگرایی و متغیرهای کمال
سبک در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط  و همکاران
ن نتیجه آموزان به ایبا اختالالت یادگیری در دانش فرزندپروری

اختالالت یادگیری در با  سبک فرزندپروریاست که دست یافته
باشد.. تبیینی که همسو با پژوهش حاضر می دارد رابطه آموزاندانش

ن کودکاتوان ارائه داد از این قرار است که که برای این فرضیه می
، با وجود اینکه در اکثر مواقع از هوش طبیعی دارای اختالل یادگیری

توانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته ی برخوردارند، نمیبسیار
هستند در حین  یادگیریآموزانی که دچار اختالل دانشفلذا باشند 

نین همچ با مشکالت و اشتباهات بیشتری مواجه می شوند یادگیری
آموزان مبتال به مشکل خواندن و نوشتن بیشتر از سبک والدین دانش

 آموزانکنند و والدین دانشاستفاده میفرزند پروری سهل گیرانه 
 .کنندعادی بیشتر از سبک فرزند پروری مقتدر استفاده می

 سبک فرزندپروری د،یمطرح گرد اول هیدر فرض نکهیبا توجه به ا
مطرح  لیذ شنهاداتیسهم دارد فلذا پ یریادگیاختالالت  ینیبشیدر پ

 : گرددیم
اختالالت یادگیری هستند  آموزانی که دارایگردد دانشپیشنهاد می

های مداخله ای جهت بهبود اختالالت برای شناسایی شده و دوره
 آنها برگزار گردد.

گردد در جلسات اولیا و مربیان تمرکز بیشتر مربیان به پیشنهاد می
فرزند باشد و پیرامون حل -صحبت پیرامون کیفیت روابط والد

ط به والدین توس تعارض و کنترل در حد تعادل وابستگی فرزندان
 روان شناسان با والدین صحبت شود

در  ییگراکمال د،یدوم مطرح گرد هیدر فرض نکهیبا توجه به ا
طرح م لیذ شنهاداتیسهم دارد فلذا پ یریادگیاختالالت  ینیبشیپ
 : گرددیم

ها آموزش داده شود که انواع به خانواده یآموزش یهابروشور یط
کودکان داشته  یریادگیبر عملکرد  تواندیم یچه آثار ییگراکمال
 باشد

 وریسبک فرزندپربا توجه به اینکه در فرضیه اصلی مطرح گردید، 
دارد فلذا پیشنهادات ذیل  رابطه اختالالت یادگیریبا و کمال گرایی 

 گردد :مطرح می

گردد طی یک پژوهش میدانی، پرسشنامه سبک پیشنهاد می 
فرزندپروری میان والدین توزیع و سبک فرزندپروری هریک 

های آموزشی به هریک از آنها مشخص گردد در نهایت طی دوره
 سبک فرزندپروری خاص به خود آموزش داده شود.

گردد نحوه برخورد والدین با فرزندان در جلسات پیشنهاد می
ثه پرسیده شود و پیرامون نواقص برخورد آنها با فرزندان توسط مباح

 روان شناسان راهکارهایی ارائه گردد.

و اقدامات مناسب  یریادگیاختالل  یآموزان دارابا شناخت دانش
توان از بروز مشکالت آموزان میدانش ـنیکمـک بـه ا یبرا

 کتـهیمتعـدد از جملـه مشـکالت خوانـدن، نوشـتن و د یلیتحص
 .نمود یریشگیو پس از آن پ لیدر دوران تحص
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