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 چکیده 

آموزان بود. شناختی والدین و مشکالت یادگیری دانشآوری روانهای فرزندپروری و تابهدف مطالعه حاضر بررسی رابطه سبک
داد های سوم و چهارم ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل و والدین آنها تشکیل میآموزان پایهجامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش

ای چند ه روش خوشهآموزان که بنفر از والدین دانش 196مشغول به تحصیل بودند. اطالعات از  93-94که در سال تحصیلی 
های های سبکآوری گردید. روش این پژوهش توصیفی همبستگی بود و والدین به پرسشنامهای انتخاب شده بودند، جمعمرحله

ها نشان آوری کانر و دیویدسون و مقیاس مشکالت یادگیری کلورادو پاسخ دادند. یافته(، مقیاس تاب1972) فرزندپروری بامریند
آموزان رابطه مثبت و معناداری سه سبک فرزندپروری بین سبک فرزندپروری مستبدانه و مشکالت یادگیری دانش میان داد که از

آموزان نیز رابطه منفی و معناداری وجود داشت آوری روانشناختی والدین و مشکالت یادگیری دانشوجود دارد. همچنین بین تاب
 آموزان بودند.بین معنادار مشکالت یادگیری دانشپیشآوری و همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه و تاب

 آوری؛ مشکالت یادگیریهای فرزندپروی؛ تاب: سبکهاواژهکلید

 

 

 مقدمه

خورند. کودکان دارای این ها به چشم میانکاری هستند که در تمام جوامع و فرهنگقابلهای غیرمشکالت یادگیری، واقعیت
ها شان نشانگر عادی بودن آنهای یادگیری هستند اغلب ظاهری طبیعی دارند و رشد جسمی، قد و وزنمشکالت که عمدتاً دچار ناتوانی

کنند. با این وجود باشند و مانند سایر همساالن خود صحبت کرده و بازی میماندگی نمیاست. این کودکان از نظر هوشی نیز دارای عقب
ی های ویژه قادر به ادامهگیری از آموزشزمینه با مشکل جدی رو به رو بوده و بدون بهره ها عمدتاً از نظر پیشرفت درسی در یک یا چندآن

آموز به طور ها و کارآیی دانش(. در مشکالت یادگیری، مهارت1390، نقل از حاجلو و رضایی شریف،1379تحصیل نیستند )فریار و رخشان، 
ها و در پیشرفت تحصیلی و فعالیت های روزمره که مستلزم به کارگیری این مهارت باشدتر از سطح مورد انتظار میای پایینقابل مالحظه

باشد )کاپالن، سادوک و حرکتی و یا اختالالت عصبی نمی -های حسیکند و این امر ناشی از نقص در دستگاههستند، تداخل ایجاد می
 (.1382، ترجمه پورافکاری، 2002گرب، 

ی فرد دارد. منظور از ها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در سرنوشت آیندهذار شخصیت، ارزشگخانواده به عنوان اولین پایه
ها نسبت به هایی است که آنگیرند و بیانگر نگرشکار میهایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به های فرزندپروری روشسبک

های فرزندپروری مستبدانه، (، سه نوع سبک فرزندپروری نام برده که عبارتند از: سبک1967) (. بامریند1999فرزندان خود دارند )دارلینگ، 
روانی در شرایط دشوار اشاره دارد )کانر و -آوری، به توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستیمفهوم تاب گیرانه.مقتدرانه و سهل

ی رشد افراد متولد شده در شرایط خطر به وجود آمده آوری در مطالعهتاب (.1390 ور،، نقل از محمدی، آقاجانی و زهتاب2003دیویدسون،
های روانی بوده و یا در شرایط نظیر جوامعی که با فقر یا جنگ دست ها دارای والدینی با اختاللاست. برای مثال شرایطی که در آن خانواده

رغم قرار یافته در چنین شرایطی، علیدرصد افراد پرورش 70حداکثر درصد و  50دهد که حداقل ها نشان میکنند. یافتهو پنجه نرم می
اند یافته گرفتن در معرض فشارهای شدید، توانمندی اجتماعی خود را بهبود داده، بر مشکالت فایق آمده و در نهایت به زندگی موفق دست

 (.1388، نقل از ابوالقاسمی، 1997)رایت و ماتسن، 
آوری های فرزندپروری والدین و تابرای مشکالت یادگیری، مطالعه عوامل مربوط به خانواده مانند سبکآموزان دادر بررسی دانش

تواند حائز اهمیت باشد. مطالعات بسیار اندکی در اموزان میها و ارزیابی ارتباط این متغیرها با مشکالت یادگیری دانششناختی آنروان

                                                           
 mohammadreza725@yahoo.com :مسئول ةنویسند پست الکترونیک* 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:mohammadreza725@yahoo.com
http://www.sid.ir


 آموزان شناختی والدین و مشکالت یادگیری دانشآوری روانهای فرزندپروری، تابرابطه سبک

40 

 

-آوری روانهای فرزندپروری و تابی انجام شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه سبکخصوص رابطه این عوامل با مشکالت یادگیر

 آموزان بود. شناختی والدین با مشکالت یادگیری دانش

 روش

 کنندگانشرکت
باشدد اردبیل میی ابتدایی ناحیه یک شهر های سوم و چهارم دورهآموزان پایهی والدین دانشی آماری این پژوهش شامل کلیهجامعه

آموزان در اختیدار پددران و مدادران قدرار ای که از طریق دانشنامهپرسش 300مشغول به تحصیل بودند. از  1393-94که در سال تحصیلی 
ای استفاده گردید. به ایدن صدورت کده ای مرحلهآوری گردید. برای انتخاب نمونه از روش خوشهمادر( جمع 95پدر،  101مورد ) 196گرفت 

مدرسه دخترانه( به شکل تصادفی انتخاب شدند. پد  از آن در هدر مدرسده  2مدرسه پسرانه و  4ابتدا از بین مدارس ابتدایی، شش مدرسه )
آوری گردیدد. روش پدژوهش در ایدن نامده جمدعپرسش 196آموزان به والدین تحویل داده شد و در آخر تعداد ها از طریق دانشنامهپرسش

  باشد.بینی میوع همبستگی با هدف پیشپژوهش توصیفی از ن

 ابزار
گیرانده، اسدتبدادی و این ابزار بر اساس نظریه ی بامریند از سه الگوی سهل(: 1972پرسش نامه ی سبک های فرزندپروری بامریند )

سوال  30پرسش نامه دارایساخته شده است. این  1972اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری در سال 
( از روش بازآزمایی، اعتبار این ابزار را در میان مدادران و پددران بده 1991است و بر اساس لیکرت پنج عامل پاسخ گذاری می شود. بوری )

ارش کدرده گدز 88/0و  87/0و برای شیوه ی مقتدرانده  85/0و  86/0، شیوه ی استبدادی 77/0و  81/0گیرانه های سهلترتیب برای شیوه
(. همچندین 1389است. وی همچنین روایی تشخیصی این پرسش نامه را معتبدر گدزارش کدرده اسدت )بده نقدل از شدهامت و همکداران، 

و برای سدبک اقتددار  77/0، برای سبک استبدادی 69/0گیرانه ( اعتبار این آزمون را به روش بازآزمایی برای سبک سهل1383اسفندیاری )
، 70/0، سبک استبدادی65/0گیرانه رده است. در پژوهش حاضرضریب آلفای کرونباخ سبک های فرزند پروری سهلمحاسبه ک 73/0منطقی

 . به دست آمد 73/0و سبک اقتدار منطقی
(، جهت اندازه گیدری مقابلده بدا فشدار و 2003این مقیاس توسط کانر و دیویدسون ) (:CD-RISCمقیاس تاب آوری کانر و دیودسو )

ده است. سازندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسش نامه به خوبی می تواند افراد تاب آور را از غیر تداب آور در گدروه تهدید تهیه ش
؛ به نقل از رحیمیان بوگر و 1384های بالینی و غیر بالینی جدا کند و می تواند در موقعیت های بالینی و پژوهشی به کار برده شود )محمدی،

درجه ی لیکرتی از صفر تا چهار است. حداقل نمره ی تاب آوری 5سوال است و دارای دامنه ی 25(. این مقیاس دارای 1387اصغرنژادفرید، 
 به دست آمد.  86/0کننده در این مقیاس صفر، و حداکثر صد است. در پژوهش حاضر برای این پرسش نامه آلفای کرونباخ شرکت

( تهیده 2011پرسش نامه توسط )ویلکات، بوودا، ریدلی، چابیلداس، دفری  و پنینقتدون، این : پرسش نامه مشکالت یادگیری کلورادو

داند که موجب شده و مشکالت یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی و عملکرد های فضایی می
ست، توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شدود. پاسدخ بده هدر آیتم تشکیل شده ا 20نامه که از شوند. این پرسشمشکالت یادگیری می
باشد. اعتبار این پرسش نامده و مولفده هدای آن توسدط سدازندگان ( می5( تا اهمیت )1درجه ای لیکرت  از اصال ) 5عبارت در یک مقیاس 

(. 2011ت داده است )ویلکدات و همکداران، نامه با روش های همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را به دسپرسش
روایی تفکیکی و سازه پرسش نامه مذکور در حد مطلوب گزارش شده است. همچنین روایی همگرای مولفه های این پرسش نامه با پرسش 

ضدطراب ؛ ا64/0، شدناخت اجتمداعی44/0، ریاضدی64/0نامه های پیشرفت تحصیلی استاندارد به این ترتیب گزارش شدده اسدت: خوانددن
( هنجاریابی شدده و اعتبدار 1390(. این پرسش نامه توسط حاجلو و رضایی شریف )2011)ویلکات و همکاران،30/0؛ و فضایی46/0اجتماعی

باشد. در پژوهش حاضر برای ایدن پرسدش نامده آلفدای کرونبداخ می 94/0و با استفاده از روش بازآزمایی  90/0آن بر اساس آلفای کرونباخ 
 آمد. به دست  91/0

 ی اجراشیوه
ها بده مددارس منتخدب مراجعده شدد. پ  از اخذ مجوزهای الزم از اداره کل آموزش و پرورش شهر اردبیل، جهت اجرای پرسشنامه

ها را جهت تکمیل در اختیار والدین خود قرار دهندد. سد   دوبداره مددارس آموزان تحویل داده شدند تا آنها پرسشنامهها به دانشپرسشنامه
آوری گردید. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مورد جمع 196پرسشنامه توزیع شده،  300ب مراجعه شد و از منتخ

   رگرسیون چندگانه استفاده شد.
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 نتایج

معنداداری  آوری روانشناختی والدین و مشکالت یادگیری فرزنددان رابطده منفدی ودهد که بین تابنتایج آزمون همبستگی نشان می

ی مثبددت و معندداداری وجددود (. بددین سددبک فرزندددپروری مسددتبدانه و مشددکالت یددادگیری نیددز رابطددهp ،342/0-=r<01/0وجددود دارد)

(. بین p ،141/0-=r>01/0ی معناداری وجود ندارد)(. بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و مشکالت یادگیری رابطهp ،206/0=r<01/0دارد)

 (. p ،019/0=r>01/0ی معناداری وجود ندارد)یرانه و مشکالت یادگیری نیز رابطهگسبک فرزندپروری سهل

 1جدول     
 میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی متغیرها     

    

 M SD 1 2 3 4 5 متغیرها

     1 16/15 07/71 آوری.تاب1
    1 21/0 95/5 11/17 .سبک فرزندپروری مستبدانه2
   1 -04/0 16/0 57/5 08/32 فرزندپروری مقتدرانه. سبک 3
  1 07/0 24/0 20/0 22/5 31/16 گیرانه. سبک فرزندپروری سهل4
 1 02/0 -14/0 21/0 -34/0 42/13 83/36 .مشکالت یادگیری5

 

آوری گیر والددین و تدابهای فرزندپروری مستبدانه، مقتدرانه و سهلسبک 2Rدهد با توجه به مقدار نتایج آزمون رگرسیون نشان می

و  f(4،191)=415/9اندد. همچندین مقددار)درصد از واریان  نمرات مشکالت یادگیری فرزندان را تبیین کدرده 8/16روانشناختی والدین تقریبا 

01/0>pدار اندی معاند و متغیدر مدالک رابطدهی مدل مشخص شدهبین که به وسیلهدهد که بین ترکیب خطی متغیر های پیش( نشان می

شود. بندابراین بینی متغیر وابسته مشخص میها سهم یگانه ی هر متغیر در پیشداری آنو سطوح معنی tهای وجود دارد. با توجه به آزمون
بینی نمرات مشکالت یادگیری، از بک فرزندپروری استبدادی برای پیششناختی و هم سآوری روانهم تاب 05/0داری بر اساس سطح معنی

-ترین متغیرشناختی و سبک فرزندپروری استبدادی قویآوری رواندار هستند. بنابراین با توجه به مقدار بتا، تابآماری دارای سهم معنینظر 

(، و متغیرهدای سدبک فرزنددپروری مقتدرانده و سدبک p<01/0د )نباشدآمدوران مدیبینی نمرات مشدکالت یدادگیری داندشها برای پیش
 بینی نمرات مشکالت یادگیری ندارند.داری در پیشم معنیفرزندپروری سهل گیر سه

 
 2جدول                                       
 ی مشکالت یادگیرینیبشیپنتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای              

 b Sb β t p بینمتغیرهای پیش

96/7 - 873/6 77/54 مقدار ثابت  001/0>  

 378/0 883/0 063/0 182/0 161/0 گیرانهسبک فرندپروری سهل
<001/0 696/2 187/0 157/0 422/0 استبدادی  

 0.229 -207/1 -083/0 164/0 -198/0 مقتدرانه
<001/0 -976/4 -347/0 060/0 -299/0 آوری تاب  

 

 بحث

آمدوزان بدود. در یادگیری دانش شناختی والدین با مشکالتآوری روانهای فرزندپروری و تابهدف این پژوهش بررسی رابطه سبک
آموزان رابطه دارند، نتدایج نشدان داد کده بدین های فرزندپروری والدین و مشکالت یادگیری دانشارتباط با این سؤال که تا چه اندازه سبک

یج مطالعده حکیمدی آموزان رابطه مثبت و معنداداری وجدود دارد. ایدن یافتده بدا نتداسبک فرزندپروری مستبدانه و مشکالت یادگیری دانش
اموزان رابطه منفی وجود داشت ولی معنادار نبود ( همسو است. بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و مشکالت یادگیری دانش1391نصرآبادی )

آمدوزان رابطده گیرانه و مشکالت یادگیری داندش( ناهمسو است. بین سبک فرزندپروری سهل1391که با نتایج مطالعه حکیمی نصرآبادی )
دهدد کده ها به طور کلی نشان می( ناهمسو است. پژوهش1391ثبتی وجود دارد ولی معنادار نیست که با نتایج مطالعه حکیمی نصرآبادی )م

دهد کده ( ارتباط دارد. نتایج این پژوهش نشان می1989سبک فرزندپروری با متغیرهایی همچون پیشرفت تحصیلی )استینبرگ و همکاران، 
 کنند.ای مشکالت یادگیری از سبک فرزندپروری مستبدانه استفاده میوالدین کودکان دار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 آموزان شناختی والدین و مشکالت یادگیری دانشآوری روانهای فرزندپروری، تابرابطه سبک

42 

 

آموزان رابطه دارد، نتایج نشان داد که شناختی والدین با مشکالت یادگیری دانشآوری رواندر ارتباط با این سؤال که تا چه اندازه تاب
توان گفت که رویدارویی اری وجود دارد. در تبیین این نتیجه میآموزان، رابطه منفی و معنادآوری والدین و مشکالت یادگیری دانشبین تاب

تواند منجر به افزایش عدزت نفد ، آمیز همراه باشد، میبا مسائل و مشکالت مختلف در زندگی، در صورتی که با کنار آمدن و حل موفقیت
تواند به فرزندان نیز از طریق والدین منتقل د میاعتماد به نف  و احساس کارآمدی و همچنین افزایش قدرت تحمل افراد شود که این موار

-شان کاهش مدیآوری روانشناختی والدین بیشتر شود، مشکالت یادگیری فرزندانهای این پژوهش، هر چه قدر تابشود و با توجه به یافته

 یابد. 
آمدوزان بینی مشکالت یادگیری دانشیشآوری روانشناختی والدین در پهای فرزندپروری و تابدر ارتباط با این سؤال که سهم سبک

آموزان هستند. بدا توجده بین معنادار مشکالت یادگیری دانشآوری پیشها نشان داد که سبک فرزندپروری مستبدانه و تابچقدر است، یافته
هش باید با احتیاط صورت گیرد. های این پژوهای سوم و چهارم، تعمیم یافتهآموزان پایهبه کمی حجم نمونه و اجرای آن صرفا در بین دانش

-ی بیشتری صورت گیرد و همچنین این پژوهش روی سایر ویژگدیهای تحصیلی دیگر و در نمونهشود این پژوهش در پایهلذا پیشنهاد می

 شناختی والدین نیز صورت گیرد.های روان
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