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 مقدمه

ن گیرد و برای فهم آرا در برمی تریگستردهمشکل شناختی است که مشکالت تحصیلی  0اختالل یادگیری

، دالیعاطفی، اجتماعی و رفتاری زندگی کودک توجه شود )فایبرت، رولتون، پیسگود و  یحوزهباید به 

در اکثر مواقع از هوش طبیعی بسیاری برخوردارند،  باوجوداینکهکودکان دارای اختالل یادگیری، (. 0109

ترک تحصیل  دهند یا اغلبتوانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند و با سختی به تحصیل ادامه مینمی

روانی بسیار برای خود فرد و -خود صدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عاطفی نوبهبهکنند که این می

کودک  –(. کیفیت رابطه والد 0101بویسل، فوربس، جیراد و سیدریدیس، جامعه به دنبال دارد )وابر، دپ

ودک، یک پدیده پیچیده و چندبعدی ک –تعامل والد  درنتیجهباشد. اصلی اساسی برای سالمت کودکان می

است و در اثر تعامل عوامل متعددی از قبیل نگرش و میزان پذیرش والدین، نحوة مدیریت و کنترل رفتار، 

 فکریخوشو  نفساعتمادبه، میزان دانش و مهارت والدگری، داریخویشتنحس شایستگی اجتماعی و 

کودک و مراقبت عاطفی مادر -عارض، کیفیت روابط والدوالدین در تربیت کودک و ایجاد محیطی با حداقل ت

 .(0109گیرد )ماگایی، مالیک و کوت، از کودک شکل می

شود، باشد که شخصیت افراد ساخته میآموزی میترین دوران زندگی هر فرد، دوره دانشیکی از حساس

لی را تر از مشکالت تحصیسیعای واختالل یادگیری، گـسترهآورد؛ توانایی منطقی اندیشیدن را به دست می

های اجتمـاعی، خـانوادگی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک در بافت شود و نیازمند توجه به حوزهشامل می

 تریردهگستو نیز اختالل یادگیری مشکل شناختی است که مشکالت تحصیلی  (0917خانواده است )هادی، 

عاطفی، اجتماعی و رفتاری زندگی کودک توجه شود )فرزی،  یحوزهگیرد و برای فهم آن باید به را در برمی

خورند )مایکسنر، افراد دارای اختالل یادگیری در اغلب دروس خود به مشکل برمی (.0101تکلوی و غفاری، 

در اکثر مواقع  باوجوداینکهکودکان دارای اختالل یادگیری، . همچنین (0101مارنر، لنسینک، شیفر و السنر، 

توانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند و با سختی به از هوش طبیعی بسیاری برخوردارند، نمی

خود صدمات اجتماعی، اقتصادی،  نوبهبهکنند که این دهند یا اغلب ترک تحصیل میتحصیل ادامه می

(. این 0107استینبرگ و دارلینگ، روانی بسیار برای خود فرد و جامعه به دنبال دارد )-فرهنگی و عاطفی

شود )محمودی، ها توجه زیادی به آن میها و رسانهشود و در پژوهشمی شناخته ترراحتاختالل توسط مردم 

اختالل یادگیری  مختلف هایجنبه که است این از حاکی مطالعات (. در ضمن، نتایج برخی0917

 نظر به بنابراین گذارد؛می هاآن هایخانواده یستی روانیبهز و سازگاری بر زیادی هایآسیب آموزان،دانش

 عادی والدین از بیشتری سازشی مشکالت دچارند دارای یادگیری ناتوانی اختالل به آموزانی کهرسد دانشمی

عاطفی  -نسبت به همسن و ساالن خود مشکالت رفتاری( و 0100باشند )علی دوستی، نخعی و خانجانی، 

رسد که این قبیل مشکالت از (. به نظر می0109بیشتر و مهارت اجتماعی کمتری دارند )بادله و توماج، 

 توجهیبیمستبدانه،  فرزند پروریهای شیوه هاآن ترینمهمگیرد که می منشأهای درون خانوادگی رویداد

 ایشبکه عنوانبهتوان باشد. رابطه بین والدین و کودکان را مییزان تحصیالت والدین میهای اولیه و مبه نیاز

فرزند  هایو مستقیم از طریق شیوه غیرمستقیم صورتبهفرض کرد که با یکدیگر کنش متقابل دارند و 

 (.0101است )فرزی و همکاران،  تأثیرگذارهای کودکان ها و شناختبر رفتار پروری

                                                           
1. Learning disability 
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بر رشد روانی اجتماعی  مؤثرعوامل  ترینمهمبا کودک از  هاآن رابطهکودکی، والدین و همچنین  در دوران

کودک اصلی اساسی برای  –( کیفیت رابطه والد 0107شود )کاکاوند، کالنتری، نوشی و تاران، محسوب می

کودک، یک پدیده پیچیده و چندبعدی است و در اثر تعامل  –تعامل والد  درنتیجهباشد. سالمت کودکان می

عوامل متعددی از قبیل نگرش و میزان پذیرش والدین، نحوة مدیریت و کنترل رفتار، حس شایستگی 

والدین در تربیت  فکریخوشو  نفساعتمادبه، میزان دانش و مهارت والدگری، داریخویشتناجتماعی و 

کودک و مراقبت عاطفی مادر از کودک شکل -تعارض، کیفیت روابط والد کودک و ایجاد محیطی با حداقل

کیفیت تعامل  درواقع( 0910و غباری بناب،  ارجمند نیاتجریشی، عاشوری، افروز، گیرد )پورمحمدرضایمی

والد و کودک عبارت است از نحو ة برقراری ارتباط و نگرش والدین نسبت به کودکان و ایجاد یک جو عاطفی 

 مشکالت کاهش با و کودک، والد تعامل کیفیت ( بهبود0917زاده و احمدی، والدین )عزیزی، فاتحیتوسط 

 انضباط و نظم ازجمله فرزند پروری هایمهارت بهبود پسند، جامعه افزایش رفتارهای و کودک رفتاری

 (0917است )عدیلی، میرزایی و عابدی،  همراه والدینی و تنیدگی استرس کاهش و قاطعانه

گرایانه که شامل ترس از ارزیابی منفی های کمالاست که در قالب نگرانی چندبعدیگرایی یک مفهوم کمال

رایانه گهای کمالشود و تالشو اشتباه، احساساتی که به علت ناسازگاری بین عملکرد و انتظارات ایجاد می

باشد است )بشارت، عزیزی و های سطح باالی عملکرد مغز میشامل تالش برای تعالی و تعیین معیار

های : به تحمیل خواستهخودمحورگرایی ( کمال0است:  شدهتعریفبعد  9گرایی در (. کمال0100پورشریفی، 

گرایی دیگر محور: بر این اساس فرد به ارزشیابی انتقادی ( کمال0شود. و خود انتقادی گفته می گیرانهسخت

 رگرایانه والدین از فرزندانشان داز دیگران تمایل دارد، انتظارات کمال هبینانغیرواقعو انتظارات افراطی و گاه 

این نوع را مرتبط با سرزنش دیگران، سازش نایافته، احساس خصومت  گیرد. هویت و ملیتاین دسته قرار می

ه دیگران و : انتظارات باالیی کمحورجامعهگرایی ( کمال9. اندگرفتهنسبت به دیگران و فقدان اعتماد در نظر 

ها درخور و مناسب ( پذیرش خود، این تقاضا0باشد که شامل: پذیرش می 0اشخاص مهم، از فرد دارند. شامل 

( پذیرش دیگران، در آن دیگران تقاضاهای کمال گرایانه نسبت 0را رعایت کند.  هاآنفرد هستند و فرد باید 

ها و آرزوهایی که گرا ممکن است آرمانلدین کمال(. وا0101دورو و الدلکلیوقلو، به شخص دارند )ییلدیز، 

کنند. انتقادی فرزندانشان را ارزیابی می صورتبهبه آن برسند به فرزندان خود اعمال کنند و  اندنتوانستهخود 

های شخصی والدین و چرایی فرافکنی کنترل گرایانه، چرایی استاندارد فرزند پروریوالدین در قالب شیوه 

 (.0101شود )گل، اگیل، اختر و رحنا، یه میها توجآرزو

 رودانتظار می وپرورشآموزش سیستم در و هستند حق سوادآموزی دارای باسواد جوامع در کودکان تمامی

 هاآن درنتیجه و کنند درک اندخوانده را آنچه و بخوانند روان طوربه ابتدایی مقطع پایان در آموزاندانش که

 نوشتن در خواندن و که مشکالت کودکانی مورد در زیادی هاینگرانی بگیرند. لذا، یاد تا بخوانند بتوانند

 سیستم اختالالت یادگیری به که شود اشاره باید (؛ بنابراین0910دارد )مرادی،  وجود ،دارند مدرسه سیستم

 با عموماًیادگیری  اختالالت ،هرچند .کندنمی تضمین پزشکی- روان در را جایگاهی و بوده مربوط آموزشی

عصب تحولی از قبیل اختالالت عصب تحولی از قبیل اختالالت رفتار تخریبی ارتباط دارد و  اختالالت دیگر

ید از اختالالت یادگیری با درنتیجهیابد اختالالت یادگیری افزایش می مبتالبهدر افراد  تناسببهاضطراب 

(. اگرچه آمارهای مربوط به شیوع 0910می و نوربخش، قرار گیرد )دست مرد، خاد موردنظربعد روانی نیز 
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اختالل یادگیری متفاوت است اما شیوع این اختالل در کودکان در کشور ایران باال بوده )رستمی و مربوطی، 

رسد کیفیت روابط والد شناسی دارد که به نظر میهای روانهای زیادی در پژوهش( و نیاز به بررسی0911

واند مراقبت عاطفی کودک، بتسالمت، تربیت و بر  تأثیرمهم روانی آن بر کودک از قبیل  تأثیراتکودک و  –

بینی نماید. فلذا در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به ، اختالل خواندن کودکان را پیشگراییدر کنار کمال

 است: سؤالاین 

 ند؟بینی اختالالت یادگیری سهم داردر پیش گراییکمالارتباط با والدین و  .0

 اختالالت یادگیری سهم دارد؟ بینیپیشارتباط با والدین در   .0

 بینی اختالالت یادگیری سهم دارد؟گرایی در پیشکمال .9

 

 روش پژوهش

پیمایشی از نوع  -روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطالعات توصیفی 

آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی مشغول به تحصیل . جامعه آماری شامل تمامی دانشهمبستگی است

آموزان نفر از دانش 071شهر کرمانشاه بود که با مراجعه به مدارس، به  0911-0011در سال تحصیلی 

در سال _0 آموز، دختر باشد ودانش_0از:  اندعبارتهای ورود به پژوهش پرسشنامه داده خواهد شد. مالک

از مدارس شهر کرمانشاه در پایه پنجم و یا ششم مشغول به تحصیل باشد. به  دریکی 0911-0011تحصیلی 

 با روش در دسترس انجام خواهد شد گیرینمونهدلیل شرایط کرونایی کشور، 

 ابزار پژوهش

لکات و همکاران است که توسط وی شدهتشکیلگویه  00این پرسشنامه از پرسشنامه مشکالت یادگیری. . 1

تهیه شد و مشکالت یادگیری را در پنج عامل اساسی خواندن، شناخت اجتماعی، اضطراب  0100در سال 

شود. شیوه آموزان تکمیل میو توسط والدین دانش سنجدمیاجتماعی، عملکردهای فضایی، حساب کردن 

( 0( تا همیشه )0) اصالًاز  ایدرجه 0دارای یک مقیاس لیکرت  سؤالاست که هر  صورتبدین گذارینمره

ر چه ه درنهایت. کندمیها را انتخاب است که والدین با توجه به وضعیت تحصیلی فراگیر یکی از این درجه

نمره فراگیر بیشتر باشد میزان اختالل یادگیری او بیشتر خواهد بود و برعکس. جهت بررسی اعتبار پرسشنامه 

است. همسانی درونی کل  شدهاستفاده باز آزماییروش همسانی درونی و  مشکالت یادگیری کلورادو از دو

ضریب آلفای کرونباخ برای بخش مشکل در خواندن  یمحاسبههای آن از طریق پرسشنامه و خرده مقیاس

به  70/1، مشکل در ریاضی 70/1، مشکالت فضایی 90/1، اضطراب اجتماعی 99/1، شناخت اجتماعی 99/1

است. همچنین روایی  شدهگزارشتفکیکی و سازهای پرسشنامه مذکور در حد مطلوب دست آمد. روایی 

 شدهارشگز ترتیباینبههای پیشرفت تحصیلی استاندارد های این پرسشنامه با پرسشنامههمگرای مؤلفه

 /.91و فضایی  06/1، اضطراب اجتماعی 60/1، شناخت اجتماعی 00/1، ریاضی 60/1است: خواندن 

سنجش کیفیت روابط  منظوربهو  0199این پرسشنامه در سال مه کیفیت روابط والد، کودک. . پرسشنا2

مؤلفه  0و  است سؤالی 00است. این پرسشنامه، ابزاری  شدهطراحیفاین، مورلند و شوبل  فرزند توسط -والد

ها در یک طیف دهد که پاسخبا والدین، اعتماد/خشم را مورد ارزیابی قرار می همانندسازیعاطفه مثبت، 

. شوندمی گذارینمرهمعکوس  صورتبهاین مقیاس  00و  09، 1های مادهاست.  شدهتنظیم ایدرجه 7لیکرت 

 دهندهنشانرابطه خوب و مطلوب با پدر و مادر است و نمره پایین  دهندهنشاندر این مقیاس نمره باالتر 
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رزند با ی فارتباط کم با والدین و تعارض با والدین است. این مقیاس دو فرم دارد، یکی برای سنجیدن رابطه

نمره  ترینپایینو  069در این پرسشنامه باالترین نمره ی فرزند با پدر. مادر و یکی هم برای سنجیدن رابطه

 -کیفیت مثبت رابطه والد دهندهنشانباشد،  رتنزدیک 069است. هرچقد نمره فرد در این آزمون به  00

تـا  91/1فاین و همکاران ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ  در پژوهش فرزندی است.

برای خرده  10/1تا  60/1و ضرایب آلفای  16/1های مربوط به پدر و نیز آلفای کلی برای خرده مقیاس 10/1

از روش  به دست آمد. همچنین برای تعیین روایی مقیاس 16/1های مربوط به مادر و نیز آلفای کلی مقیاس

ها (. در پژوهش شهنی و همکاران نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس09تحلیل عاملی استفاده شد )

 محاسبه گردید. 10/1و برای کل پرسشنامه  10/1تا  91/1بین 

( 0110گرایی توسط هویت و فلت )پرسشنامه کمال گرایي هویت و فلت.. پرسشنامه چندگانه کمال3

 گراییگرایی خویشتن مدار، کمال(. این پرسشنامه شامل سه بعد )کمال09شده است ) بار یابیاعتطراحی و 

گویه است و به گونه تفکیکی و  91 دربرگیرندهگرایی جامعه مدار( است. پرسشنامه مذکور دیگر مدار، کمال

ن پرسشنامه در پژوهش . ایدهدمیقرار  موردسنجشگرایی را لیکرت کمال ایدرجهپنجبا استفاده از مقیاس 

بر اساس  90/1( 0910شده است. پایایی پرسشنامه در پژوهش سیدعباسی ) اعتبار یابی( 0910سیدعباسی )

گرایی (، کمال79/1گرایی خویشتن مدار )ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی به دست آمد، کمال

 مخلفهمربوط به هر  سؤاالتو  هامؤلفهبه شد. ( محاس70/1گرایی جامعه مدار )(، کمال79/1دیگر مدار )

گرایی کمال(، 01 تا 01 سؤاالتگرایی دیگر مدار: )کمال(، 01تا  0 سؤاالتگرایی خویشتن مدار )کمالشامل: 

 کامالً( تا 0مخالف ) کامالًلیکرتی از  صورتبه گذارینمرهروش باشد و ( می91تا  01 سؤاالتجامعه مدار: )

است؛ یعنی کسی  01 و 01به ترتیب  گانهسههای : مقیاسمخلفهتفسیر پرسشنامه طبق  باشد.( می0موافق )

را کسب نموده  01 گرایی و کسی که نمرهآورده است دارای کمترین میزان کمال به دسترا  01که نمره 

 باشد.گرایی میگرایی در هر یک از سه بعد کمالدارای بیشترین میزان کمال

تصادفی،  صورتبهمدارس  نامه از دانشگاه به مدیران مدارس و انتخابپس از اخذ برگه معرفی شیوه اجرا:

 تعداد شدن مشخص از شد. پس اطالعات اولیه جهت اجرای پژوهش برای مدیران مدارس توضیح داده

 کنندگانشرکت به ازآنپس و اقدام پژوهش هاینمونه انتخاب نسبت به نمونه، حجم و پژوهش آماری جامعه

 محرمانه و رازداری آگاهانه، رضایت نظیر اخالقی اصول و در پژوهش شرکت شرایط مورد در پژوهش در

 با و تکمیل والدینشانآموزان و دانش توسط هاسپس پرسشنامه .داده شد توضیح شخصی اطالعات ماندن

 071 هایو داده ساختاری استفاده معادالت روش الگوسازی از پژوهش الگوی پیچیدگی به توجه

 شد. وتحلیلتجزیه Amos24و  Spss22افزارهای نرم وسیلهبه کنندهشرکت

 

 هایافته

( سال بود و 00/0) 19/01در پژوهش برابر با  کنندهشرکتآموزان میانگین و انحراف استاندارد سن دانش

( سال و پدران این دانش آموزان 60/0) 90/07میانگین و انحراف سن مادران این دانش آموزان برابر با 

 ( سال بود.00/6) 79/91
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 . وضعیت توصیفي متغیرهای پژوهش1جدول 

انحراف  میانگین مخلفه متغیرها

 معیار
ضریب  چولگی کشیدگی واریانس

 تحمل
تورم 

 واریانس
دوربین 

 واتسون

-رابطه والد

 کودک
عاطفه 

 مثبت
9.199 0199 09119 00/1 66/0 76/1 09/0  

76/0 
 همانندسازی

 با والدین
3.9 0170 7199 67/1- 00/1- 90/1 60/0 

 00/0 60/1 -99/0 -00/0 0190 0117 3.73 اعتماد

 00/0 01/1 00/1 -00/1 9169 0110 0191 خشم

اختالل 

 یادگیری
اختالل 

 یادگیری
0100 017 7199 19/1- 00/1 - - - 

گرایی کمال گراییکمال

 خودمدار
2.86 0109 0171 09/0 99/0- 70/1 79/0  

91/0 

گرایی کمال

 دیگر مدار
0170 0191 9107 99/1- 09/1 09/1 60/0 

گرایی کمال

 جامعه مدار
0160 0161 0196 09/1- 11/0- 61/1 61/0 

 

، نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون کلموگرف اسمیرنوف نشان 0های جدول با توجه به یافته

توان گفت که باالتر است، می α=10/1داری داری اکثر متغیرهای تحقیق از سطح معنیداد که معنی

و مقادیر  0/1از  تربزرگ نبیپیشمتغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال است. مقادیر ضریب تحمل متغیرهای 

است. همچنین مقدار دوربین واتسون در فاصله  01از  ترکوچک هاآنعامل تورم واریانس برای هر یک از 

 از توانمیو  شودمیقرار دارد؛ بنابراین مفروضه عدم وجود همبستگی بین خطاها تائید  0/0تا  0/0مجاز 

رگرسیون استفاده کرد. مقادیر ضریب تحمل و تورم واریانس نیز نشان داد از نبود همپوشی بین متغیرهای 

 دارد. بینپیش
 

 کودک-. بررسي همبستگي اختالل یادگیری و رابطه والد2جدول 
 داریمعنیسطح  ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیرها

 110/1 01109/1 -009/1 اختالل یادگیری و عاطفه مثبت

 119/1 99101/1 -077/1 اختالل یادگیری و همانندسازی با والدین

 110/1 96196/1 -619/1 اختالل یادگیری و اعتماد

 110/1 00119/1 600/1 اختالل یادگیری و خشم
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و  -009/1معادل  10/1همبستگی میان اختالل یادگیری و عاطفه مثبت در سطح اطمینان  کهازآنجایی

و مستقیم  دارمعنیاست حاکی از برقراری رابطه قوی،  شدهمحاسبه 10/1از  ترکوچکنیز  داریمعنیسطح 

دان کاهش در فرزن داریمعنی طوربهدو متغیر با یکدیگر است؛ یعنی با افزایش عاطفه مثبت اختالل یادگیری 

دگیری را تبیین نماید. در ادامه درصد از تغییرات اختالل یا 09/01تواند یابد. همچنین عاطفه مثبت میمی

معادل  10/1همبستگی میان اختالل یادگیری و همانندسازی با والدین در سطح اطمینان  کهازآنجایینیز 

 دارمعنیاست حاکی از برقراری رابطه قوی،  شدهمحاسبه 10/1از  ترکوچکنیز  داریمعنیو سطح  -077/1

 داریمعنی طورهببا افزایش همانندسازی با والدین اختالل یادگیری  و مستقیم دو متغیر با یکدیگر است؛ یعنی

درصد از تغییرات اختالل  99101تواند یابد. همچنین همانندسازی با والدین میدر فرزندان کاهش می

 همبستگی میان اختالل یادگیری و کهازآنجایییادگیری را تبیین نماید. در ادامه نیز باید اشاره گردد که 

است  شدهمحاسبه 10/1از  ترکوچکنیز  داریمعنیو سطح  -619/1معادل  10/1ماد در سطح اطمینان اعت

و معکوس دو متغیر با یکدیگر است؛ یعنی با افزایش اعتماد والدین،  دارمعنیکه حاکی از برقراری رابطه قوی، 

درصد از تغییرات اختالل  96196تواند یابد. همچنین اعتماد میاختالل یادگیری در فرزندان کاهش می

همبستگی میان اختالل یادگیری و خشم در سطح اطمینان  کهازآنجایی درنهایتیادگیری را تبیین نماید و 

است حاکی از برقراری رابطه  شدهمحاسبه 10/1از  ترکوچکنیز  داریمعنیو سطح  -600/1معادل  10/1

ت؛ یعنی با افزایش خشم والدین، اختالل یادگیری نیز در و مستقیم دو متغیر با یکدیگر اس دارمعنیقوی، 

 .درصد از تغییرات اختالل یادگیری را تبیین نماید 00119تواند یابد که خشم میفرزندان افزایش می

 

 گرایيکمال. بررسي همبستگي اختالل یادگیری و 3جدول 

 داریمعنیسطح  ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیرها

 10/1از  ترکوچک 99176/1 090/1 خودمدار و اختالل یادگیریگرایی کمال

گرایی دیگرمدار و اختالل کمال

 یادگیری

 10/1از  ترکوچک 90100/1 016/1

گرایی جامعه مدار و اختالل کمال

 یادگیری

 10/1از  ترکوچک 97100/1 600/1

 

 090/1معادل  10/1گرایی خودمدار در سطح اطمینان همبستگی میان اختالل یادگیری و کمال کهآنجایی از

و مستقیم  دارمعنیاست حاکی از برقراری رابطه قوی،  شدهمحاسبه 10/1از  ترکوچکنیز  داریمعنیو سطح 

ابد. همچنین یافزایش میگرایی، اختالل یادگیری در فرزندان دو متغیر با یکدیگر است؛ یعنی با افزایش کمال

درصد از تغییرات اختالل یادگیری را تبیین نماید. همچنین همبستگی  99176تواند گرایی خودمدار میکمال

 داریمعنیبا سطح  016/1معادل  10/1گرایی دیگرمدار در سطح اطمینان میان اختالل یادگیری و کمال

و مستقیم دو متغیر با یکدیگر  دارمعنیرابطه قوی،  که حاکی از برقراری شدهمحاسبه 10/1از  ترکوچک

یابد. همچنین گرایی دیگر مدار، اختالل یادگیری در فرزندان افزایش میاست؛ یعنی با افزایش کمال

درصد از تغییرات اختالل یادگیری را تبیین نماید و همچنین  90100تواند گرایی دیگرمدار میکمال

و سطح  600/1معادل  10/1گرایی جامعه مدار در سطح اطمینان مالهمبستگی اختالل یادگیری و ک
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و مستقیم دو متغیر  دارمعنیکه حاکی از برقراری رابطه قوی،  شدهمحاسبه 1110از  ترکوچکنیز  داریمعنی

ابد؛ یگرایی جامعه مدار، اختالل یادگیری در فرزندان افزایش میبا یکدیگر است؛ یعنی با افزایش کمال

 درصد از تغییرات اختالل یادگیری را تبیین نماید. 97100تواند گرایی جامعه مدار مینین کمالهمچ
 

 . خالصه مدل رگرسیوني4جدول 

ضریب همبستگی 

 چندگانه

خطای تخمین  ضریب تعدیلی بینیضریب پیش

 شده

-ضریب دوربین

 واتسون

060/1 009/1 001/1 00/6 67/0 

 

برابر  کودک با اختالل یادگیری-گرایی و کیفیت رابطه والدکمالها بین همبستگی چندگانه برای دادهضریب 

اختالل یادگیری درصد از واریانس  0019به عبارتی، باشد. می 009/1ضریب تعیین برابر است.  R=  060/1با 

 (.2R= 009/1گرایی و کیفیت رابطه والد کودک قابل تبیین است )از طریق کمال

 
 معادالت ساختاری سازیمدل. 1شکل 

 

 . جدول بارهای عاملي5جدول 
 میانگین واریانس پایایی value-P بار عاملی سازه

110/1 711/1 عاطفه مثبت  990/1 910/1 

110/1 791/1 با والدین همانندسازی  900/1 761/1 

110/1 770/1 اعتماد  991/1 796/1 

 791/1 700/1 110/1 690/1 خشم

110/1 600/1 گرایی خودمدارکمال  710/1 700/1 

110/1 671/1 گرایی دیگر مدارکمال  910/1 710/1 

110/1 710/1 گرایی جامعه مدارکمال  990/1 910/1 
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پایایی مرکب و میانگین واریانس ارزیابی  هایآزموندستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی،  منظوربه

دو شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی  0/1همراه با میانگین واریانس حداقل  9/1شد. پایایی باالتر از 

 700/1ها بین سازه یهمه، پایایی برای است شدهدادهکه در جدول ذیل نشان  طورهمانباشند. یک سازه می

دهد. بارهای است که اعتبار همگرایی باالیی را نشان می 910/1تا  791/1اریانس بین و میانگین و 990/1تا 

تمامی گردد مشاهده می 6که در جدول  گونههمان، از اعتبار مناسبی برخوردار هستند. 0/1از  تربزرگعاملی 

 .دهدباالیی را نشان می که همبستگیباشد می 100/1و  701/1بین  بار عاملیدارای  هاسازه

 

 گیرینتیجهبحث و 

طبق  گرایی بود.هدف این پژوهش تعیین مدل اختالالت یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال

 اختالالت بینیپیشارتباط با والدین در های مطروحه در فصل گذشته مشخص گردید، وتحلیلتجزیه

( در پژوهشی تحت عنوان خانواده و اختالالت یادگیری فرزندان به این 0919. میثاقیان )یادگیری سهم دارد

اختالالت یادگیری سهم دارد؛ که همسو با پژوهش  بینیپیشاست که ارتباط با والدین در  یافتهدستنتیجه 

فرزند -کیفیت روابط والد( در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط 0101باشد. النگ و همکاران )حاضر می

ا اختالالت فرزند ب-کیفیت روابط والدکه  یافته استدستآموزان به این نتیجه با اختالالت یادگیری در دانش

( در 0917باشد. متین و همکاران )دارد که همسو با پژوهش حاضر می آموزان رابطهیادگیری در دانش

 یافتهستدناتوانی یادگیری به این نتیجه  مبتالبهبا فرزند پژوهشی تحت عنوان پدیدارشناسی تجارب مادران 

اشد. باختالالت یادگیری سهم دارد که همسو با پژوهش حاضر می بینیپیشاست که ارتباط با والدین در 

است که زمانی که والدین با فرزندان خود دارای عاطفه  قرارازاینتوان ارائه داد تببینی که برای این فرضیه می

وجود داشته  هاآنت باشند و همانندسازی میان والدین و فرزندان وجود داشته باشد و حس اعتماد میان مثب

وجود داشته باشد والد و فرزند احساس نزدیکی بیشتری به یکدیگر  هاآنباشد و خشم در حد بسیار کم میان 

(، انگیزش 0919وهش تیموری )و طبق پژ کندمیبیشتر انگیزش پیشرفت تحصیلی پیدا  هاآندارند و فرزند 

دارد بنابراین وقتی  داریمعنیرابطه معکوس  هاآنآموزان با اختالل یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش

 یابد.کاهش می هاآنکنند، اختالل یادگیری در آموزان بیشتر انگیزش پیشرفت تحصیلی پیدا میدانش
مشخص گردید، اختالالت یادگیری بر اساس های مطروحه در فصل گذشته وتحلیلتجزیهطبق  همچنین

 گردد. می بینیپیشگرایی کمال

گرایی و بازداری هیجانی در کودکان دارای ( در پژوهشی تحت عنوان کمال0101و همکاران ) بارالکا

که کودکان دارای اختالالت یادگیری  یافته استدستبه این نتیجه  هاآناختالالت یادگیری خاص و والدین 

بیشتر دچار نشخوار فکری هستند و همچنین در کودکان دارای اختالالت یادگیری به نسبت کودکان عادی 

 رودرگوزباشد. گرایی در میزان بیشتری مشاهده گردید که همسو با پژوهش حاضر میهمساالن خود، کمال

برای مطالعه به  هاآنگرایی در اختالل یادگیری و کمال بهمبتال( در پژوهشی تحت عنوان کودکان 2016)

 داریعنیمرابطه مستقیم و  هاآنگرایی که اختالل یادگیری در کودکان با کمال یافته استدستاین نتیجه 

( در پژوهشی تحت عنوان رابطه 0916و خویینی ) محمدیشاهباشد. دارد که همسو با پژوهش حاضر می

است که اختالالت  یافتهدستآموزان به این نتیجه گرایی مادران با مشکالت یادگیری دانشابعاد کمال
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ای این باشد. تبیینی که برگردد که همسو با پژوهش حاضر میمی بینیپیشگرایی یادگیری بر اساس کمال

گرایی داشته باشند روحیه ضعیف، است که زمانی که کودکان کمال قراراینازتوان ارائه داد فرضیه می

 .یابدافزایش می هاآنپایین دارند بنابراین اختالل یادگیری در  نفسعزت
 گرایی و رابطه والد کودکدر فرضیه اصلی نیز مطرح گردید که اختالل یادگیری بر اساس متغیرهای کمال

( در پژوهشی تحت عنوان خانواده و اختالالت یادگیری فرزندان به این 0919گردد. میثاقیان )تبیین می

اختالالت یادگیری سهم دارد؛ که همسو با پژوهش  بینیپیشاست که ارتباط با والدین در  یافتهدستنتیجه 

فرزند -( در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط کیفیت روابط والد0101باشد. النگ و همکاران )حاضر می

ا اختالالت فرزند ب-که کیفیت روابط والد یافته استدستآموزان به این نتیجه اختالالت یادگیری در دانش با

( در 0917باشد. متین و همکاران )دارد که همسو با پژوهش حاضر می آموزان رابطهیادگیری در دانش

 یافتهستدناتوانی یادگیری به این نتیجه  مبتالبهپژوهشی تحت عنوان پدیدارشناسی تجارب مادران با فرزند 

باشد. اختالالت یادگیری سهم دارد؛ که همسو با پژوهش حاضر می بینیپیشاست که ارتباط با والدین در 

 وجوداینکهبااست که کودکان دارای اختالل یادگیری،  قرارازاینتوان ارائه داد تبیینی که برای این فرضیه می

توانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند فلذا طبیعی بسیاری برخوردارند، نمی در اکثر مواقع از هوش

آموزانی که دچار اختالل یادگیری هستند در حین یادگیری با مشکالت و اشتباهات بیشتری مواجه دانش

 مشکل خواندن و نوشتن بیشتر از سبک فرزند پروری سهل مبتالبهآموزان همچنین والدین دانش شوندمی

کنند آموزان عادی بیشتر از سبک فرزند پروری مقتدر استفاده میکنند و والدین دانشگیرانه استفاده می

رد اختالالت یادگیری سهم دا بینیپیشارتباط با والدین در اول پژوهش اثبات گردید که  سؤالمبتنی بر 

ان آموزفرزند بین دانش -بطه والدهای آموزشی در مدارس برای آموزش نحوه رابروشورشود فلذا پیشنهاد می

های آموزشی در مدارس برای آموزش تهیه شود؛ همچنین بروشور هاآنشدن رابطه  ترغنیو والدینشان جهت 

دوم پژوهش مطرح گردید،  سؤالآموزان برگزار شود. با توجه به اینکه در نحوه کنترل هیجانات دانش

های رشود طی بروشوبینی اختالالت یادگیری سهم دارد فلذا پیشنهادات ذیل مطرح میگرایی در پیشکمال

تواند بر عملکرد یادگیری کودکان گرایی چه آثاری میها آموزش داده شود که انواع کمالآموزشی به خانواده

 رزند پروریففرزند با سبک -کیفیت روابط والدلی مطرح گردید، با توجه به اینکه در فرضیه اص داشته باشد.

وزیع میان والدین ت فرزند پروریطی یک پژوهش میدانی، پرسشنامه سبک شود فلذا پیشنهاد می دارد رابطه

فرزند سبک  هاآنهای آموزشی به هریک از طی دوره درنهایتهریک مشخص گردد  فرزند پروریو سبک 

شود نحوه برخورد والدین با فرزندان در جلسات آموزش داده شود؛ همچنین پیشنهاد میخاص به خود  پروری

با فرزندان توسط روان شناسان راهکارهایی ارائه شود و  هاآنمباحثه پرسیده شود و پیرامون نواقص برخورد 

 توانآموزان میآموزان دارای اختالل یادگیری و اقدامات مناسب برای کمـک بـه ایـن دانشبا شناخت دانش

 ازآنسپمشـکالت خوانـدن، نوشـتن و دیکتـه در دوران تحصیل و  ازجملهاز بروز مشکالت تحصیلی متعـدد 

 .پیشگیری نمود
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 موازین اخالقي

مقاله حاضر حاصل اقتباس از رساله دکتری نویسنده اول است که به تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 

کنندگان رسیده است؛ مالحظات اخالقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه شرکتاسالمی واحد کرمانشاه 

 چنین به افراد درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد.رعایت شده است؛ هم
 

 سپاسگزاری

 گیرینمونه امکان کردن فراهم دلیل مدارس به کارکنان زحمات مدیران، معلمان و از است الزم پایان در

 شود.کنندگان در فرایند پژوهش صمیمانه قدردانی می؛ همچنین از کلیه شرکتآوریمعمل به قدردانی و تشکر
 

 تعارض منافع

 .بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد 

 

 منابع
، باقر. غباری بنابو  اکبرعلی، ارجمند نیا ،غالمعلیافروز،  ،عاشوری، محمد ،تجریشی، معصومهپورمحمدرضای

، یبخشتوانمجله توان ذهنی. مادر با کودک کم (. اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر تعامل0910)

06 (0 :)097-009 

( ارائه راهکارهایی برای حل مشکل نارساخوانی 0910و احمدی، اسماعیل ) محرابی، ذوالفقار ،تیموری، یاسین

 جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم کنفرانسدانش اموزان ابتدایی، 
( بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی شهر تهران در 0910و نوربخش، سیما ) خادمی، مژگان ،مرد، نینادست

(: 9)0 ،بخشیتوانطب های معلمان، توجه/بیش فعالی و ارتباط آن با ویژگی-مورد اختالالت یادگیری و نقص

010-001 

راهکار برای  یارائه( بررسی عوامل اختالل خواندن و نوشتن و 0911و مربوطی، عبدالقادر ) رستمی، علی

ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و آموزان دبستان، دانش
 روانشناسی ایران

مادران با مشکالت یادگیری دانش آموزان،  گراییکمالرابطه ابعاد ( 0916و خویینی، فاطمه ) ، زینبمحمدیشاه

 روانشناسی و علوم اجتماعی المللیبینهشتمین کنفرانس 
هفتمین همایش ملی مطالعات و آموزان، ( مطالعه اختالل نارسایی خواندن در دانش0911شیرزاد، ابراهیم )

 مشاوره ایرانتحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و 

مبتنی بر روابط والد و کودک  درمانیبازی( اثربخشی 0919و عابدی، احمد ) میرزایی، رکسانا ،عدیلی، شهرزاد

زندگی مرتبط با سالمت کودکان دارای مشکالت رفتاری و هیجانی،  و کیفیتبر کیفیت تعامالت والد و فرزند 

 01-71(: 0)01، فصلنامه کودکان استثنایی

فرزند بر تنیدگی و توانمندی  -درمان رابطۀ والد تأثیر( 0917و احمدی، احمد ) فاتحی زاده، مریم ،آرمانعزیزی، 

(: 0)9، خانواده درمانیروانفصلنامه مشاوره و والدین دارای فرزند دچار اختالل کاستی توجه/ فزون کنشی، 

01-90 



 ربردیخانواده درمانی کا | توسلی زاده و همکاران                |            ییگراو کمال نیبر اساس ارتباط با والد یریادگیارائه مدل اختالالت   |67

 

 برافزایشمثبت به مادران  فرزند پروریامه ( اثربخشی آموزش برن0916و مرادی، علیرضا ) عالیی فر، شیرین

 00-09(: 0)0، روانشناسی شناختی توانایی خواندن کودکان دارای اختالل یادگیری،

بر اختالل خواندن در کودکان و شیوه درمان  مؤثر(. بررسی عوامل 0917و محمدی، محمد. ) محمودی، مهدی

 دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی المللیبینکنفرانس آن. 

م تعلیبندی اختالالت خواندن ) نقدی بر پیشنهادات برای این اختالل(، ( ماهیت و طبقه0910مرادی، سپیده )
 61-00(: 9)00، و تربیت استثنائی

می بر خودکارآمدی و اختالل ( بررسی رابطه یادگیری خودتنظی0911و شریفی، سمیه ) معصومی، مرجان

دومین شهر تهران (،  7آموزان چهارم و پنجم ابتدایی منطقه آموزان )نمونه موردی: دانشیادگیری دانش
 یادگیری در دوره ابتدایی-های نوین یاددهیکنفرانس ملی یافته

توانمندسازی جامعه در چهارمین کنفرانس ملی ( خانواده و اختالالت یادگیری فرزندان، 0919میثاقیان، عسکر )
 حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

وزان آم(. بررسی رابطه میزان تحصیالت والدین و درمان ابتال به اختالل یادگیری دانش0917دی، کوچکعلی. )ها

 و یادگیری حوزه یاددهیهای نوین در اولین کنفرانس ملی یافته .در مقطع ابتدایی

در  فرزند پروری( قش سبک 0917، زهرا )الدینیزینو  منظری توکلی، علیرضا ،سلطانی، امان اله ،هرندی، ویدا

(: 0)9 ،نشریه مطالعات ناتوانیبینی عملکرد خواندن کودکان با اختالل یادگیری ویژه از نوع خواندن، پیش

99-09 
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 پرسشنامه مشکالت یادگیری ویلکات و همکاران
 ردیف عبارات همیشه اغلب گاهی اوقات به ندرت اصالً

 0 .در امالء مشکل دارد 0 0 9 0 0

 0 .نام حروف مشکل دارد یریادگیدر  0 0 9 0 0

 9 .هجاها مشکل دارد یریادگی در 0 0 9 0 0

 0 .خواندن کند است در 0 0 9 0 0

 0 .خواند یتر از سطح مورد انتظار م نییپا 0 0 9 0 0

 یشتریبه کمک ب ازیخاطر مشکل در خواندن و امالء، در مدرسه ن به 0 0 9 0 0

 .دارد

6 

 7 .دارد یفیدرک ضع ،یفرد نیفاصله ب از 0 0 9 0 0

 9 .مشکل دارد گرانیفهم نحوه واکنش د در 0 0 9 0 0

 1 .مشکل دارد گرانیفهم احساسات د در 0 0 9 0 0

 ای جایب یهاندارد )مانند گفتن جک یاجتماع تیاز موقع یدرست درک 0 0 9 0 0

 مورد( یاظهارات ب

01 

 00 .حفظ دوست مشکل دارد ایکردن دوست  دایپ در 0 0 9 0 0

 00 .کشد یخود را کنار م ،یاجتماع یتهایموقع در 0 0 9 0 0

 09 .شودیدچار اضطراب م دیجد یاجتماع تیموقع در 0 0 9 0 0

 00 .خط است بد 0 0 9 0 0

 00 .رسند یبه نظر م فیکث ایآشفته  شیهانوشته 0 0 9 0 0

 06 .سدیستون بنو کیاعداد را در  تواندنمی 0 0 9 0 0

 07 .کشد ینم یبا سن خود نقاش متناسب 0 0 9 0 0

 09 .در خواندن و امالء است یبدتر از عملکرد و ات،یاضیدر ر عملکردش 0 0 9 0 0

 وجود قیکه عالمت تفر یندارد، مثالً هنگام یدقت کاف اتیاضیر در 0 0 9 0 0

 .بندد یدارد جمع م

01 

مثل قرض دادن و قرض گرفتن،  اتیاضیر دیجد میمفاه یریادگی در 0 0 9 0 0

 .مشکل دارد

01 

*** 

 گرایي هویت و فلتپرسشنامه کمال
کامال  سئواالت

 موافق

نظری  موافق

 ندارم

کامال  مخالف

 مخالف

 0 0 9 0 0 توانم حتی یک اشتباه را در کارم تحمل کنم. نمی0

 0 0 9 0 0 شوم. به چیزی کمتر از کامل و ایده آل بودن قانع نمی0

هر چقدر کاری را خوب انجام داده باشم باز هم از عملکردم ناراضی  .9

 هستم.

0 0 9 0 0 

کنم همیشه باید در زندگی )درس، کار و غیره( کامالً . احساس می0

 موفق باشم.

0 0 9 0 0 

 0 0 9 0 0 کنم.رسم باز هم احساس نارضایتی می. وقتی به هدفهایم می0

 0 0 9 0 0 عالی هستند.. اهداف و آرمانهایم بسیار 6

کنم . هر چقدر کاری را درست انجام داده باشم باز هم احساس می7

 ام. کامالً درست انجام نداده

0 0 9 0 0 

 0 0 9 0 0 شوم.. اگر حتی یک اشتباه در کارم باشد ناراحت و آشفته می9

 0 0 9 0 0 کنم.دهم تردید می. در مورد هر کار جزئی که انجام می1

 0 0 9 0 0 کنم خیلی کمال گرا هستم. . احساس می01
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 0 0 9 0 0 . از بستگانم انتظار دارم که کامل و ایده آل باشند. 00

خواهم کاری انجام دهد، اتنظار دارم آن را کامل . وقتی از کسی می00

 و بی نقص انجام دهد. 

0 0 9 0 0 

تر شدن خودشان تالش . حوصله کسانی را که برای بهتر و کامل09

 کنند ندارم. می

0 0 9 0 0 

 0 0 9 0 0 توانم اشتباه دیگران را تحمل کنم.. نمی00

 0 0 9 0 0 کنم.. هیچ وقت از عملکرد دیگران احساس رضایت نمی00

 0 0 9 0 0 . انتظار دارم دیگران همواره منظم و دقیق باشند.06

کنم دهد احساس می. وقتی کسی کای را نصفه و نیمه، انجام می07

 اصالً انجام نداده است.

0 0 9 0 0 

 0 0 9 0 0 های عالی باشند.. انتظار دارم دیگران به دنبال اهداف و آرمان09

 0 0 9 0 0 کنم دیگران بتوانند انتظارات مرا بر آورده سازند. . تصور می01

های توانم نسبت به کسانی که برای تحقق اهداف و آرمان. نمی01

 کنند، احساس خوبی داشته باشم. عالیتالش نمی

0 0 9 0 0 

 0 0 9 0 0 . خانواده ام از من انتظار دارند کامل و ایده آل باشم. 00

 0 0 9 0 0 . اطرافیانم انتظار دارند در هر کاری کامالً موفق باشم. 00

کنم دیگران با دیدی دهم احساس می. وقتی کاری انجام می09

 انتقادی در مورد آن قضاوت خواهند کرد. 

0 0 9 0 0 

دهم باز هم دیگران . هر چقدر کاری را کامل و بی نقص انجام می00

 انتظار دارند که کامل تر انجام دهم.

0 0 9 0 0 

 0 0 9 0 0 دارند.کنم دیگران بیش از حد از من توقع . احساس می00

دادم، سرزنش و . در کودکی هرگاه کاری را کامالً درست انجام نمی06

 شدم.تنبیه می

0 0 9 0 0 

 0 0 9 0 0 . والدینم هیچ وقت اشتباهات مرا نادیده نگرفتند.07

خواستند که در هر کاری و هر چیزی بهترین . والدینم از من می09

 باشم. 

0 0 9 0 0 

ام را توانم انتظارات و توقعات خانوادهکنم که هرگز نمی. تصور می01

 برآورده سازم. 

0 0 9 0 0 

. اگر اشتباهی از من سر بزند دیگران به دیده تحقیر به من نگاه 91

 کنند.می

0 0 9 0 0 

*** 

 فرزند-رابطه والد پرسشنامه

 اًبیتقر سئواالت ردیف

 چیه

به  کم هیچ

 ندرت/گاهی

تا 

 حدودی

خیلی  زیاد

 زیاد

را که با پدرتان صرف  یوقت دیکنیاحساس م 0

 چقدر است؟ دیکنیم

0 0 9 0 0 6 7 

 ۀرابط دیتا چه حد توانسته ا دیکنیاحساس م 0

 د؟یرا با پدر خود حفظ کن یداریپا

0 0 9 0 0 6 7 

 7 6 0 0 9 0 0 د؟یچقدر به پدر خود اعتماد دار 9

پدرتان  دیاگر صحبت کن دیدار نانیچقدر اطم 0

 کند؟یمضحکه نم ایشما را مسخره 

0 0 9 0 0 6 7 
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 دیداشته باش یکه اگر مشکل دیدار نانیچقدر اطم 0

 پدرتان به شما کمک خواهد کرد؟

0 0 9 0 0 6 7 

 7 6 0 0 9 0 0 د؟یکنیم یکیچقدر به پدرتان احساس نزد 6

مشکل  کی یراحت است که برا تانیچقدر برا 7

 د؟یبا پدرتان صحبت کن یعشق

0 0 9 0 0 6 7 

با  د،یکه در مدرسه دار یبا مشکالت ۀدر رابط 9

 د؟یکنیپدرتان تا چه اندازه راحت صحبت م

0 0 9 0 0 6 7 

خود  ینقش پدرتان در زندگ ةتا چه حد در بار 1

 د؟یدچار ابهام هست

0 0 9 0 0 6 7 

احساسات، افکار، رفتار پدرتان را به  دیکنیحس م 01

 د؟یشناس یم یدرست

0 0 9 0 0 6 7 

 7 6 0 0 9 0 0 آسان است؟ تانیپدرتان برا یقبول ضعفها 00

 یکه برا دیدان یم یتا چه حد پدرتان را فرد بالغ 00

 کیو تا چه حد او را فقط  کند،یم یخودش زندگ

 د؟ینیب یپدر م

0 0 9 0 0 6 7 

 یم یبار ازدست پدرتان عصبان کیچند وقت  09

 د؟یشو

0 0 9 0 0 6 7 

 7 6 0 0 9 0 0 د؟یچقدر از پدرتان آزرده هست ،یبه طور کل 00

 7 6 0 0 9 0 0 مطلوب است؟ یگفتگو با پدرتان تا چه حد 00

احساسات و رفتار شما را  ازها،یپدرتان تا چه حد ن 06

 کند؟یدرک م

0 0 9 0 0 6 7 

 7 6 0 0 9 0 0 کند؟یشما گوش م یبه حرفهاپدر شما خوب  07

 یم تیمهم است)به او اهم تانیچقدر پدرتان برا 09

 (؟دیده

0 0 9 0 0 6 7 

 ینوعاً چقدر دلتان برا د،یاز خانه دور هست یوقت 01

 شود؟یپدرتان تنگ م

0 0 9 0 0 6 7 

 7 6 0 0 9 0 0 د؟یپدرتان احترام قائل ا یچقدر برا 01

 7 6 0 0 9 0 0 د؟ینظرات پدرتان ارزش قائل ا یچقدر برا 00

 7 6 0 0 9 0 0 شماست؟ نیپدرتان چقدر مورد تحس 00

 7 6 0 0 9 0 0 د؟یخواهد مانند پدرتان باش یچقدر دلتان م 09

 7 6 0 0 9 0 0 د؟یکن یمانند پدرتان زندگ دیلیچقدر ما 00
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with Parents and Perfectionism 
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Mokhtar. Arefi 4 
 
 
 

Abstract  
Aim: The present study aimed to determine the learning disorder model based on the 

relationship with parents and perfectionism. Methods: The research was applied in 

terms of purpose and had descriptive survey and correlational type in terms of data 

collection method, and its statistical population consisted of all fifth and sixth-grade 

female students in Kermanshah in the academic year of 2020-2021. Furthermore, 270 

female students and their parents were selected as statistical samples using the 

convenience sampling method and they answered the learning disability questionnaire 

by Wilcott et al. (2011), the parent-child relationship quality questionnaire by Fine et 

al. (1983), and the Multidimensional Perfectionism Scale by Hewitt and Flett (1991). 

Results: There were significant correlations (P=0.05) between positive affect, 

identification with parents, trust, anger, self-oriented perfectionism, other-oriented 

perfectionism, and society-oriented perfectionism with learning disorders (P=0.05). 

Furthermore, the multiple correlation coefficient between perfectionism and the 

quality of the parent-child relationship with learning disorder was equal to R=0.462, 

and the coefficient of determination was equal to R2=0.213. Moreover, 21.3% of the 

variance of learning disorders could be explained by perfectionism and the quality of 

the child-parent relationship. Conclusion: The relationship with parents and also 

perfectionism contributed to the prediction of learning disorders.  
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