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Abstract 
Parental involvement at home is essential for the learning and success of 

children with learning disabilities. The purpose of the present study was to 

investigate the mediating role of parent participation in the relationship 

between the shame of having children with learning disabilities and the 

performance of students with learning disabilities. 140 students with learning 

disabilities were selected from all pupils of Tehran's primary school by the 

available sampling method. In this study, the Parental Involvement Scale of 

Olson Barnes (1992) was used to investigate parents' participation and the 

Parent's Attitude Scale (GOODNER, 2002) was used to investigate the 

shame of having a child with a learning disability. The results showed that 

the shame of having a child with a learning disorder has a direct and 

significant effect on the performance of students with learning disabilities 

and the effect of parent involvement on the performance is direct and 

significant (p<0.05). The more positive the parents' attitude towards their 
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children, the more their involvement and participation in home and school 

activities will be. Also, the shame of having a child with a learning disorder 

has a significant effect on the student's performance due to the parents' 

participation. The model has a good fit and 17% of students' performance 

variance is explained by the research variables. 

Keywords: Parental Involvement, Shame of Having a Child with Learning 

Disabilities, Performance. 
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در رابطه شرم از داشتن فرزند با  نیمشارکت والد یانقش واسطه

اختلال  یآموزان دارادانش یلیو عملکرد تحص یریادگیاختلال 

 یریادگی

  زهرا نقش 
دانشگاه  ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یتتربییشناسگروه روان اریاستاد

 .رانیتهران، تهران، ا
  

 .رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یتیترب یشناسرشته روان ارشد کارشناس   یخمس یزهرا رمضان

 

   یلیوک رایسم
علوم  ات،یدانشکده ادب ،یو آموزش کودکان استثنائ یشناسگروه روان اریاستاد

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یواحد علوم و تحق یو اجتماع یانسان

 چکیده
کودکان با اختلال یادگیری از عوامل ضروری  موفقیت و خصوص یادگیری والدین در خانه در مشارکت

 با فرزند داشتن از ی مشارکت والدین در رابطه بین شرماواسطهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش 
آموز با اختلال یادگیری از دانش 041آموزان دارای اختلال یادگیری است. و عملکرد دانش یادگیری اختلال

 در دسترس یریگنمونهروش  به 0933-0931در سال تحصیلی  هر تهرانمقطع ابتدایی ش آموزانکلیه دانش
منظور بررسی مشارکت ( به0331انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس مشارکت والدین اولسون بارنز )

استفاده شد. منظور بررسی شرم از داشتن فرزند با اختلال به (2002)گوندر  والدین نگرش مقیاسوالدین و 
آموزان یادگیری اثر مستقیم و معنادار بر عملکرد دانش اختلال با فرزند داشتن از نشان داد که شرمنتایج 

 .(p<15/1) دارای اختلال یادگیری دارد و اثر مشارکت والدین بر عملکرد نیز مستقیم و معنادار بوده است
ها در درگیری و مشارکت آنهر چه نگرش والدین نسبت به فرزندان خود مثبت باشد به همان اندازه 

واسطه به یادگیری اختلال با فرزند داشتن از های خانه و مدرسه بیشتر خواهد بود. همچنین شرمفعالیت
درصد از  01مدل برازش خوبی داشته و معنادار دارد.  ریتأثآموزان مشارکت والدین بر عملکرد دانش

 تبیین شد.آموزان توسط متغیرهای پژوهش واریانس عملکرد دانش

  .یلیعملکرد تحص ،یریادگیشرم از داشتن فرزند با اختلال  ن،یمشارکت والد :هاواژهکلید
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 مقدمه

 از و عاطفی جسمانی مشکلات هرگونه فقدان رغمعلی که زیادی هستند کودکان

، فعالشیب عنوانبه کودکانی چنین گاهی اوقات .برندیم رنج یادگیری شدید هایدشواری

 معلولیت مبتلا به یا خوان مغزی خفیف، نارسا مغزی، آسیب-کژکاری یادگیری دارای

هنگام انجام تحقیقات در زمینه (. 0931)فرامرزی و همکاران،  خورندیم برچسب ادراکی

یادگیری را تعریف کنیم زیرا  یهای، قبل از هر چیز لازم است واژه ناتوان0یادگیری ناتوانی

 بندیطبقهتعریف این اصطلاح در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. بر اساس سیستم 

بر اساس اختلالات رشدی خاص سه مهارت تعریف  LD ، اصطلاح(ICD-10) المللیبین

و )ج(  شده است: )الف( خواندن خاص اختلال )نارساخوانی(، )ب( اختلال املایی خاص

 توانیم طورکلیبه .(1105حسابی )سازمان بهداشت جهانی،  یهاخاصی در مهارت اختلال

 بالاتر و متوسط هوشی بهره دارای :که است ناتوانی یادگیری دارای یآموزدانشگفت، 

 و محیطی امکانات است، از و...( سالم شنوایی و )بینایی حواس مختلف ازنظراست، 

 با درسی پیشرفت ازنظرندارد،  حاد رفتاری است، مشکل برخوردار مناسبی نسبتا   آموزشی

 فراموشی و یپرتحواس است، دچار ترعقب خود همسالان سایر از هوش و سن به توجه

است،  مشهود وی حرکات در دست و چشم هماهنگی است، عدم درس مهم جزئیات

ندارد.  یازهیانگ هاآن برای اتمام و اندازدیم ریتأخ به را است، کارها پایین او نفساعتمادبه

 یهاحوزه در هاییچالش مشکلات تحصیلی، با بر علاوه یادگیری یهایناتوان با کودکان

 (.1101و شمیم،  1109)کافی و همکاران،  شوندیم مواجه و رفتاری نیز اجتماعی، عاطفی

 و رفتاری و مشکلات ترنییپا اجتماعی یهامهارت با همسالان مقایسه در انآموزدانش این

؛ 1100، 9؛ سلیمانی، زاهد و فرزانه1115، 1)جمشیدی و نراقی دهندیم نشان بیشتری عاطفی

 (.1100، 4ملهوترا و همکاران

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. learning disabilities 

2. Jamshidi A, Naraghi M. 

3. Soleymani S, Zahed Babolan A, Farzaneh J, Setoudeh MB 

4. Mehrotra K, Manzur S, Ooil YP, Lim CG, Fung DSS, Ang RP. 



 5 |و همکاران  نقش ...؛  در رابطه شرم از داشتن فرزند با نیمشارکت والد یانقش واسطه

عملکرد تحصیلی:  ازنظران با اختلال یادگیری آموزدانش هایویژگی نیترعمده

کارکرد تحصیلی پایین از حد انتظار، سرعت کم در یادگیری، پیشرفت کند، تکرار 

ی تحصیلی، تفاوت بین سطح یادگیری در دروس مختلف، نداشتن انعطاف در هاهیپا

و کوتاهی دامنه  هامهارتو  هاییتوانابین  توجهقابلاستفاده از راهبردهای آموزشی، تفاوت 

ان آموزدانش(. 0931؛ نقش و همکاران، 0931اشورایی و جلیل آبکنار، توجه است )ع

 کنندیم مداوم و مکرر شکست تحصیلی را تجربه طوربهدارای اختلالات یادگیری 

 هاآنو ترک تحصیل  نفسعزتخود منجر به کاهش  نوبهبهکه این امر  (1119، 0)آرچر

اقتصادی به کودک و خانواده و نظام روانی و  ازنظر ناپذیریجبرانخواهد شد و لطمات 

 (.0911وارد خواهد کرد )بیراوند،  وپرورشآموزش

کودکان، خانواده  گیریشکل اولیه مراحل در کنندهتعیین عوامل ترینمهمیکی از 

 و شناختی یهامحرکفرزندان،  برای عاطفی ازنظر ایمن محیط یک با ایجاد است. خانواده

)هرمن، تایلر،  کودکان دارند شناختی رشد و نقش مهمی در فراهم کرده هاآنبرای  عاطفی

ی اواسطه(، در پژوهشی به بررسی نقش 1103(. لیوا و همکاران )1101 1والستون و بارکین

 و اقتصادی والدین -اجتماعی خودکارآمدی و مشارکت والدین در رابطه بین وضعیت

وضعیت  دارای یهاخانواده از داد کودکان مهارت شناختی کودکان پرداختند. نتایج نشان

همچنین، خودکارآمدی  بالاتری داشتند. شناختی (، مهارتSESبالاتر ) 9اقتصادی-اجتماعی

در کودکان با  ی دارد.اواسطهمشارکت والدین در این رابطه نقش  و (PSEوالدین )

 این کودکانزیرا اغلب  بسیار مهم است. هاآناختلالات یادگیری رفتار والدین و معلمان 

(. 1111، 4)گیلات و شاور علیرغم داشتن هوش طبیعی دچار مشکلات مختلفی هستند

، شوندیم فرزندشان نقص و معلولیت متوجه کهیهنگام از استثنایی کودکان والدین

 تا گرفته انکار و یأس و ناامیدی از که دهندیم نشان خود از را متفاوتی یهاواکنش

 ادامه در فرزندشان به رساندنیاری و کمک بر گرفتن تصمیم و مسئله با منطقی مواجهه
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 یرهایمتغ(. یکی از 0930)کشاورز،  دارد دنبال به را آن در موفقیت و زندگی مسیر

 ریتأثان دارای اختلال یادگیری آموزدانشدر این پژوهش که بر عملکرد  یموردبررس

. مشارکت، در ارتباط خرده نظام خانواده با دیگر باشدیم، مشارکت خانواده گذاردیم

در رشد کودک نقش مهمی دارد و بر پیامدهای تحصیلی و انگیزشی  مؤثری هانظامخرده 

 (.0334و مفید است )برونفن برنر،  مؤثران آموزدانش

 در مثال، کمک منزل برای در 0والدین که مشارکت اندداده نشان متعدد مطالعات

، در عملکرد هاآنو یادگیری  برای آزمون شدن آماده کودک، کمک درانجام تکلیف 

امرسون، فییر،  ؛1119، 1ابوچر و دسفورگ) است مهم کودکان با اختلال یادگیری بسیار

، 1شاکر ؛0333، 5فندریچ و ایزو، ویسبرگ، کسپرو ؛1113، 4هتی ؛1101، 9ساندر و فاکس

 کرد اشاره ، بایدحالبااین. (1100، 1هاسلهورن؛ باتنر و 1115، 1اپستاین و شلدون ؛1111

 یادگیری اختلال بدون کودکان به بررسی مشارکت والدین در موجود مطالعات اکثر که

)گروه  اندگرفتهقرار  موردتوجهبا اختلال یادگیری کمتر  کودکان واند بودهمتمرکز 

 .(1101آموزشی دانشگاه هگن،  شناسیروان

 که پدر است داده نشان اختلال یادگیری بدون کودکان یهاخانواده از شواهد برخی

کمک به فرزندان خود در خانه نداشته  کافی برای انگیزه است این کودکان ممکن مادر و

 در پژوهشی که توسط (.0331، 3اپوستولریس و کرووسکی )گرولنیک، بنجت باشند

مشارکت و  ت، کیفیتانجام گرف (1104) 01ناجنجست و دومونت، ترووین، ناجی

 کننده ینیبشیپ( پاسخ و ، ساختار، کنترلمثالعنوانبه) مشارکت والدین در انجام تکلیف
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 همسالان بدون به نسبت با اختلالات یادگیری کودکان .ان بودآموزدانشپیشرفت خواندن 

، 0فررل) داشته باشند خود مادر و طرف پدر از بیشتری کمک به است نیاز اختلال ممکن

 فرزندان با اختلال یادگیری دارند در مقایسه با سایر والدین در که مادری و پدر (.1101

 این انجام در هاآن ، زیراشوندیمدرگیر  کمتر خود فرزندان مربوط به مدرسه هایفعالیت

 احساس و دانندیم دانش خود را محدود و ، زمانکنندیمبودن  مؤثر احساس کمتر کار

، به 1113، 1تانوک و راجرز، وینر، مارتون) شوندیمحمایت  طرف مدرسه کمتر از کنندیم

 (.0931نقل از نقش و همکاران، 

 است ممکن که اختلال یادگیری غیر کودکان وضعیت بهصرفا  متناقض  نتایج این

 واقعیت، ما نیباوجودا. شودیمبا اختلال یادگیری باشند مربوط  متفاوت از کودکاناحتمالا  

. شرم والدین میکنیمرا در مدل خود وارد  9والدین از داشتن فرزند با ناتوانی یادگیری شرم

ان دارای آموزدانشان و مشارکت والدین آموزدانشکه بر عملکرد  یکی از مواردی است

ی فردی و هابیآسیی است که با هاجانیه ازجملهاست. شرم،  رگذاریتأثاختلال یادگیری 

ی روزمره احساس شرم را تجربه هاتیموقعی از ادامنهمیان فردی مرتبط است. انسان در 

ناخودآگاه تجربه  طوربه، چه از تجربه این احساس دردناک آگاه باشد و چه آن را کندیم

، احساس ییروکم، نفسعزتعباراتی مانند احساس خجالت، پایین بودن  کهیهنگامکند. 

، یحرمتیب، یبدنام، خواری و خفت، دستپاچگی، رسوایی، ننگ، فضاحت، مسخره بودن

، احساس شرم خود را بیان ینوعبه درواقع میکنیمرا استفاده  ییآبرویبخرد شدن و 

 (.0911)پور شهریاری،  میکنیم

 .شودیماحساسات خودآگاه در نظر گرفته  عنوانبهشرم و گناه بسیار گسترده است و 

که در حقیقت نوعی احساس  کنندیمپنهان برخی از والدین، اختلال یادگیری کودکشان را 

 خاص مشکلات از برخی است ممکن معلول کودکان والدین .رسدیشرم یا گناه به نظر م

 است از معلول ممکن کودکان ، والدینمثالعنوانبهرا نسبت به سایر والدین تجربه کنند. 
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 1فولتن و ریچاردسون .(1111، 0)تانگنی استاونیگ و ماشک ببرندرنج  شرم احساس یک

ی هاروش ازنظروالدین این کودکان بیشتر از سایر والدین  کهاند کرده ، گزارش(1100)

از طرف سایر والدین  کنندیماحساس  هاآناین،  بر . علاوهرندیگیمقرار  موردانتقادتربیتی 

، موقع جهیدرنت (.1111گری، ) کشندیمجالت و یا از سایر والدین خ شوندیمطرد 

 تجارب کنند این والدین سعی که داشت انتظار توانیممشارکت با فرزندان خود در خانه، 

 از حمایت منظوربهراهبرد کنترل  از استفاده با( شرم ، احساسمثالعنوانبه)منفی خود 

 دیگران توسط اینکه از جلوگیری بهتر تکالیف مدرسه و انجام منظوربه و خود فرزندان

 شرم کهاند داده نشان همکارانش و گیرند انتقال دهند. برای مثال، میلز قرار موردانتقاد

(؛ 1111همکاران،  و میلز) شودیم هاآندر  روانی کنترل باعث افزایش احتمال والدین

 اختلال باشرم از داشتن فرزندی  احساس که که والدینی میکنیمفرض  بنابراین، ما

 .خانه داشته باشند در شدهکنترل آموزش یک بیشتری احتمالبه است دارند ممکن یادگیری

یک آموزش  بیشتری احتمالبهمقابل، والدینی که احساس شرم کمتری دارند،  در

 که تجربی محدود، انتظار داریم حمایت به توجه این، با بر . علاوهکنندیمساختارمند فراهم 

با توجه به آنچه گفته شد ارتباط داشته باشد.  هاآنسطح مشارکت  با باید والدین شرم

عملکرد تحصیلی  در یادگیری اختلال با فرزند داشتن از شرمحاضر، بررسی  هدف پژوهش

 ی مشارکت والدین است.اواسطهبررسی نقش  ژهیوبهو  به اختلال یادگیری مبتلا کودکان

 در این پژوهش به شکل زیر است: شدهگرفتهلذا مدل مفهومی در نظر 

 
 شده برای برازشمدل مفهومی در نظر گرفته: 0شکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tangney, Stuewig., Mashek 

2. Richardson, K., & Fulton, R 

  اختلال با فرزند داشتن از شرم عملکرد تحصیلی

 مشارکت والدین یادگیری
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 یشناسروش

تحلیل همبستگی از نوع  ترقیطور دقو به یشیرآزمایغ یهاطرح این تحقیق از نوع طرح

ان مقطع ابتدایی شهر تهران تشکیل آموزدانش. جامعه این پژوهش را تمامی است مسیر

که به دلیل مشکلات یادگیری به مراکز اختلالات یادگیری شهر تهران در سال  دندهیم

دارای  4ان توسط مقیاس وکسلر آموزدانشو با بررسی  کرده بودند مراجعه 0931-0933

نمونه  عنوانبهنفر  041ان آموزدانشمشکل اختلال در یادگیری شناسایی شدند. از میان این 

با توجه به در دسترس انتخاب شدند.  یریگنمونه که این تعداد به روش در نظر گرفته شدند

هر دو جنس  از قرار نگرفت؛ و موردتوجه هایآزمودناجرایی، جنسیت  یهاتیمحدود

میانگین سن دختر(،  11پسر و  11شد ) آوریجمعدختر و پسر در نمونه حاضر پرسشنامه 

ان به نمونه شامل موارد آموزدانشورود  یهاملاکماه بوده است.  4 سال و 00 هایآزمودن

کتبی از والدین جهت شرکت در پژوهش، داشتن هوشبهر  نامهتیرضازیر بود: دریافت 

، توجهقابلحسی و حرکتی  لات، نداشتن مشکپزشکیروانعادی، عدم مصرف داروهای 

بودن، عدم سابقه مردودی، تحصیل در مقطع ابتدایی در مدارس عادی  زبانهتک

از پژوهش شامل عدم  کنندگانشرکتخروج  یها. همچنین، ملاکوپرورشآموزش

 بود. پزشکیروانتمایل به ادامه شرکت در پژوهش و مصرف داروهای 

 ابزار پژوهش

ان از روند آموزدانش(: برای ارزیابی درک 0331) 0بارنز مقیاس مشارکت والدین اولسون

است. این مقیاس  سؤال 01که شامل  باشدیممشارکت پدر و مادر در امور تحصیلی آنان 

این مقیاس به روش لیکرت و  یگذارنمرهساخته شد.  1توسط بارنز و السون 0331در سال 

. لویزر و همکاران شودیم بندیرتبهمخالفم(  کاملا   1موافقم( تا ) کاملا درجه از ) 1در 

آوردند.  به دست 11/1و  10/1( میزان روایی و پایایی این مقیاس را به ترتیب 0339)

(، در پژوهش خود، ضرایب پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش 0331ولسون و بارنز )ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Parental Involvement Scale of Olson Barnes 

2. Olson Barnes 
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در پژوهش حاضر مقدار ضرایب پایایی  ؛ وگزارش کردند 11/1و  11/1آلفای کرونباخ، 

 به دست آمد. 11/1و  11/1پرسشنامه با روش آلفا کرونباخ 

 این: (APSNCS) 0شانژهیو نیازهای دارای فرزند به نسبت والدین نگرش مقیاس

 و بسط از مقیاس این هایگویه .شد ساخته (1111) 1گوندر توسط بار اولین مقیاس

(، 1111) وندرگ .است آمدهدستبه 4بل و 9شفر والدینی نگرش مقیاس هایگویه گسترش

 یک در را ابزار، آن اولیه تهیه از پس و نمود ترجمه5 ناتالی زبان به را مقیاس این ابتدا

 در اطلاعات آوریجمع برای پرسشنامه این هایگویه .کرد هنجاریابی روستایی جمعیت

 دارای کودک با رابطه در والدین هایاحساس ها ورفتار، ادراک، تعامل، ارزش مورد

 عنوانبه مطالعه این در و (1111) گوندر مطالعه در که است شده آماده شانژهیو نیازهای

گویه(،  1) 1و محبت پذیرش مقیاس   خرده 5 دارای ابزار این .است شده تعریف نگرش

 1) 01و حمایت افراطی گویه( 9) 3یدیناامگویه(،  9) 1گویه(، ناکامی 9) 1یزدگشرم

 ازآنجاکه اما است شده تدوین ذهنی توانکم کودکان برای پرسشنامه اینگویه(، است. 

 با کودکان مختلفی هاگروه مورد در که است کلی حدی در هاگویه قالب و محتوا

 ویرایش و تغییر اندکی با پژوهش این در رونیاست، ازا استفادهقابل نیز ویژه نیازهای

 طیف .شد اجرا ویژه نیازهای با کودکان مختلف یهاگروه والدین روی ها، برگویه شکلی

 .باشدیم مخالفم کاملا  تا موافقم کاملا  از و یانهیگز 5 لیکرت نوع از مقیاس این یهانهیگز

 یوهیش به که هاییگویه .ردیگیم 1 ینمره مخالفم کاملا  و گرفته 5 ینمره موافقم کاملا 

 بیشتر ی. نمره1، 9، 4، 5، 1، 1، 3، 01، 03و  11ز ا اند، عبارتگردندیم یگذارنمره منفی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Attitudes of Parents with Special Needs Child towards Their Children Scale 

2. Govender 

3. Schaefer 

4. Bell 

5. Zulu Language 

6. Love and Acceptance 

7. Embarrassment 

8. Frustration 

9. Disappointment 

10. Overprotection 
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 .است ترمثبت نگرش یدهندهنشان

ی مربوط به هاداده آوریجمعمتغیر ملاک پژوهش نیز عملکرد تحصیلی است که با 

با استفاده از  هادادهقرار گرفت. تحلیل  یموردبررسان آموزدانش ترمانیپامعدل 

 انجام گرفته است. lisrel 8.2و  spss 14 یافزارهانرم

 هایافته

 همبستگی ماتریس 1جدول  و در پژوهش متغیرهای توصیفی های، مشخصه0 جدول در 

 .است شده داده نشان پژوهش متغیرهای

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهاشاخص. 0جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 59/1 015/1 11/1 10/04 . عملکرد0

 15/1 11/1 11/1 43/9 مادر مشارکت .1

 14/1 11/1 13/1 51/1 پدر مشارکت .9

 51/1 14/1 14/1 15/4 شرم .4

 . همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 3 2 1 متغیرها

   0 . عملکرد0

  0 **511/1 مادر مشارکت .1

 1 **551/1 **531/1 پدر مشارکت .9

 **-414/1 **-411/1 **-511/1 شرم .4

 1010 سطح در معنادار همبستگی. **

رابطه متغیر شرم والدین با مشارکت مادر،  شودیمکه در جدول فوق مشاهده  طورهمان

منفی و معنادار است. مشارکت مادر  10/1ان در سطح آموزدانشپدر و عملکرد  مشارکت

 منظوربهان دارد. آموزدانشبا عملکرد  10/1و پدر نیز رابطه مثبت و معناداری در سطح 

اختلالات یادگیری و بررسی نقش مشارکت والدین در رابطة بین شرم از داشتن فرزند با 

لیزرل، مدل مورد آزمون  افزارنرمعملکرد تحصیلی از طریق مدل تحلیل مسیر و به کمک 
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با توجه به نرمال  های زیر نشان داده شده است.نمودار قرار گرفت که نتایج در جدول و

 ( در اجرای مدل استفاده شد.ML) 0از روش حداکثر احتمال هادادهبودن 

 
 مسیر استاندارد مدل . ضرایب2شکل 

sham ،شرم والدین=moshmoth ،مشارکت مادر=moshfath مشارکت پدر و=amalkardعملکرد = 

 
 مدل t. مقادیر 3شکل 

ی اواسطهرا در اجرای مدل با نقش  t. مقادیر 9مسیر استاندارد و شکل  بیضرا. 1شکل 

. نتایج دهدیمان نشان آموزدانشمشارکت مادر و پدر در رابطه بین شرم والدین و عملکرد 

 باواسطه انآموزدانششرم والدین بر عملکرد  میرمستقیاثر غآزمون سوبل نشان داد که 

( معنادار است و مشارکت مادر و -01/1( و همچنین مشارکت پدر )-01/1مشارکت مادر )

 ضرایب اثرات 9ان دارند. جدول آموزدانشی بین شرم و عملکرد اواسطهپدر نقش 

 دهد.بینی عملکرد تحصیلی نشان میو کلی را برای مدل پیش میرمستقیغ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Maximum Liklihood 
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 و کل میرمستقیغ. برآورد ضرایب اثرات 3جدول 

  اثرات غیرمستقیم اثرات کل

t 
 شدهپارامتر استاندارد

 )خطا(
t 

پارامتر 

شده استاندارد

 )خطا(

 مسیرها

 اثر مشارکت مادر -01/1( 10/1) 30/1 -43/1( 10/1) 30/5

شرم از داشتن فرزند با اختلالات 

 یادگیری بر روی عملکرد

 واسطهبه

 مشارکت پدر -01/1( 19/1) 99/1 -41/1( 19/1) 99/5

تبیین  %01و مشارکت پدر  %11، مشارکت مادر %91ان آموزدانشدر این مدل عملکرد 

 شده است.

 .دهدیمرا نشان  اجراشدهی برازندگی مدل هاشاخص 4جدول 

 هامدلبرازندگی  یهاشاخص: 6جدول 

 2 df /df2 RMSEA GFI AGFI CFI ی برازشهاشاخص

 34/1 39/1 35/1 15/1 31/4 1 31/4 مدل

 >P  5> 11/1> 31/1< 15/1< 31/1>15/1 قبولقابلنقاط برش 

شود که در این پژوهش گیری برازش مدل میها نوبت به اندازهپس از برآورد پارامتر

ریشة  1(، AGFIشدة نیکویی برازش )تعدیل 0(، GFIبرازش ) های نیکوییشاخص

( dF، درجة آزادی )(2) مجذور کای 9(، RMSEAهای میانگین مجذورات تقریب )خطا

های نیکویی ، شاخص9است. جدول شمارة ( گزارش شده P-Valueداری )و سطح معنا

بودن دو دهد. مقدار ثابتی برای مطلوبنشان میبینی عملکرد تحصیلی را برازش مدل پیش

این مقادیر  هرچقدرشدة نیکویی برازش وجود ندارد، اما نیکویی برازش و تعدیل شاخص

، این دو 9ل شمارة وتری دارد. با توجه به جدتر باشند، مدل برازش مناسبنزدیک 0به عدد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Goodness of Fit Index 

2. Adjusted Goodness of Fit Index 

3. Root Mean Square Error of Approximation 
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های میانگین ریشة خطاشاخص خوب هستند که گواه از برازش خوب مدل است. شاخص 

کمتر است که با توجه به جدول، مدل  15/1های خوب از مجذورات تقریب، نیز برای مدل

باشد که میزان ( می2پیشنهادی برازندگی خوبی دارد. آخرین شاخص مجذور کای )

داری آن معناکند و عدم گیری میشده را اندازه و برآورد شدهمشاهدهتفاوت ماتریس 

( و نسبت آن به درجة آزادی، 2) یکاباشد. مجذور برازش مناسب مدل می دهندهنشان

توجه دارد اما با توجه به حساسیت این شاخص به حجم نمونه و  ماندهاپسبه قدر مطلق 

یگر مثل داری آن به شاخص دبودن چند متغیره، در موارد معناانحراف از فرض نرمال 

(، ریشة 111از  شتریبنسبت مجذور کای به درجه آزادی )خصوصا  برای حجم نمونه 

، تعدیل شدة نیکویی برازش و یا شاخص ریشه خطای ماندهیباقمیانگین مجذورات 

های (. با توجه به مقدار شاخص0939شود )هومن، میانگین مجذورات تقریب، مراجعه می

است و نتایج برازش شده  یخوببهاصل از این پژوهش های حبرازندگی مدل برای داده

 خوب است.

 یریگجهینتبحث و 

 عملکرد و یادگیری اختلال با فرزند داشتن از هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه شرم

ی مشارکت والدین بود. بر اواسطهبا نقش  اختلال یادگیری دارای انآموزدانشتحصیلی 

شامل  ی از اثرات منفیاگستردهپایه پژوهش دیسون، کودکان با ناتوانی یادگیری موجب 

ی منفی در اعضای خانواده، مشکلات هاواکنشاسترس خانوادگی، اختلاف والدین، بروز 

 اختلال با فرزند داشتن از شرم (.1101)دیسون،  شوندیمدر برقراری ارتباط با مدرسه 

 شودیمبا اختلال یادگیری  آموزاندانشکاهش مشارکت والدین  باعث تنهانهیادگیری 

. با توجه به نتایج دهدیمرا نیز کاهش  انآموزدانشبلکه عملکرد تحصیلی این 

 و یادگیری اختلال با فرزند داشتن از آمده در پژوهش حاضر نیز رابطه بین شرمدستبه

یادگیری مستقیم و معنادار به دست آمد که  اختلال اراید انآموزدانشتحصیلی  عملکرد

، گلاهر و همکاران، 1115)کیگان و همکاران،  شدهانجام یهاپژوهش با مذکور یافتهی
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دارد. کیگان و همکارانش در پژوهش خود نشان دادند،  همخوانی (1111و گری،  0335

های ویژه در یادگیری با والدین کودکان دیگر نگرش والدین یک کودک با نارسایی

بسیار متفاوت است. این نگرش ممکن است به سه صورت نشان داده شود: والدینی که 

مشکل است. این دچار  هاآنتوانند بپذیرند که فرزند کنند یا نمیکودک را طرد می

در سازگاری با خود و ناتوانی خود بلکه در برقراری روابط خانوادگی و  تنهانهکودکان 

، آموزش ازاندازهشیبامنیت عاطفی نیز مشکلاتی خواهند داشت، والدینی که با مراقبت 

 آورند، به وجود هاآنهای تربیتی و با این امید که توان یادگیری بالاتری در مداوم، شیوه

ناتوانی را دارند و والدینی که کودک و ناتوانی او را  ازاندازهشیبسعی در جبران 

عادی به زندگی خانوادگی خود ادامه  طوربهپذیرند، ضمن اینکه که هست می یطورهمان

کنند با نیازهای اساسی این کودکان برخورد بهتری داشته باشند. به دهند سعی میمی

دهند در از بین بردن مشکلات قرار می تیموردحمان را عبارتی والدینی که کودکا

(. 1115گذارند )کیگان و همکاران، چشمگیری تأثیر می طوربهکودکان با اختلال یادگیری 

همچنین، والدین کودکان با اختلال یادگیری گاهی در پذیرفتن کودکان و مشکلات آنان 

ک کرد تا بپذیرند که بهبود یافتن نیاز به همیاری دارند. گاهی باید به این والدین کم

کودک از ناتوانی خود یک فرآیند کند و تدریجی است که به زمان زیادی نیاز دارد. 

 کند با مشکلات درس، اجتماعیبرخورداری از حمایت والدین به این کودکان کمک می

ه در آمددستنتایج به (. یکی دیگر از0335و عاطفی کمتری وارد جامعه شوند )گالاگهر، 

ان آموزدانشپژوهش حاضر، رابطه مستقیم و معناداری بین مشارکت والدین و عملکرد 

ی از رفتارهایی که اگستردهدارای اختلال یادگیری است. مشارکت والدین به مجموعه 

 شودیم، اطلاق دهندیموالدین در مورد تجربیات آموزشی و یادگیری کودکشان انجام 

والدین در  یریگسختاز رفتارهای عام، چون  کهیطوربه(، 0331)هور، دمسی و ساندلر، 

ی، همچون اعمال اژهیو هایفعالیتمورد صبحانه خوردن کودک قبل از رفتن به مدرسه تا 

در زیر عنوان مشارکت  توانیمی مدرسه را ادارهی نحوهوالدین پیرامون  اظهارنظرو 

مبنی بر اهمیت مشارکت والدین در عملکرد کودکان با  این مطالعه ایجوالدین قرار داد. نت
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 و ؛ دسفورگ1113ویتلر،  و 1113ی، وایلد و گربر، هاافتهاختلال یادگیری همسو با ی

ایزو، ویسبرگ،  ؛1113، 9هتی ؛1101، 1ساندر و امرسون، فییر، فاکس ؛1119، 0ابوچر

 ؛ راجرز، وینر، مارتون1115، 1اپستاین و شلدون ؛1111، 5شاکر ؛0333، 4فندریچ و کسپرو

، 3گرونیک، رایان، دسی ؛1115، 1هولبیین و گنزالز، دیهاس، ویلمز؛ 1113، 1تانوک و

 هاپژوهشاین پژوهش هماهنگ با سایر  است. نتایج 0911بهبودی  0311، 01؛ بندورا0330

نشان داد که هر قدر والدین در مسائل مدرسه فرزندانشان بیشتر مشارکت داشته باشند، 

، بنابراین افزایش مشارکت خانواده و مدرسه از ابدییمپیشرفت تحصیلی کودک افزایش 

 گزارش قرار گیرد. محققان دیگر نیز موردتوجهاست که باید  مؤثریک برنامه  یازهاینشیپ

والدین،  پاسخگو و کنندهکیتحر یهاوهیش ژهیوبهفرزندان،  و والدین تکه، تعاملااند داده

 ؛0331، 00کریستین، موریسون و برایانت) دارند کودک تحصیلی پیشرفت بر مهمی تأثیرات

( نیز به این نتیجه 0313)ویلیــام و چــاوکین (. 1111، 01کودکی پانزدهم آموزش کمیته

، کار یریگمیتصمچنانچه والدین در سطوح متفاوت مشارکت، مانند که،  انددهیرس

داشته باشند، پیشرفت فرزندشان بیشتر  مشارکت ... داوطلبانه، کار با کودک در خانـه و

 (.0911؛ بهبودی، 1119، 09هیل و کرفت) است

همچنین نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری بین شرم از داشتن فرزند دارای 

 و ان وجود دارد. این یافته با پژوهش )میلزآموزدانشاختلال یادگیری و مشارکت والدین 

مشـارکت والـدین در امور مدرسه موجب ( همخوانی دارد. 1111و گری،  1111همکاران، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Desforges,, Abouchaar 

2. Emerson, Fear, Fox & Sander 

3. Hattie 

4. Izzo, Weissberg, Kasprow & Fendrich 

5. Sacher 

6. Sheldon, & Epstein 

7. Rogers, Wiener, Marton, & Tannock 

8. Gonzalez-DeHass AR, Willems PP, Holbein MF 

9. Grolnick ،Ryan ،Deci 

10. Bandura A 

11. Christian ،Morrison ،& Bryant 

12. Committee on Early Childhood Pedagogy 

13. Hill & Craft 
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نگرش مثبت والـدین نسـبت بـه خـود، مدرسه و نقش کادر آموزشی در رشد و تربیت 

، ایجاد نگرش سالم و سازنده در والدین و رونیازا). 0911)البــرزی،  شودیفرزندشـان م

با معلم کودک یکی از اهداف اساسی در آموزش کودکان  هاآنروحیه همکاری کردن 

بـه نگـرش  توانیخانواده و مدرسه م انیمؤثر مموانـع برقـراری ارتبـاط  ازجملهاست. 

والــدین کودکــان دارای نیازهــای ویــژه  (یاطلبانزو؛ و و ناکامی و ... یزدگشرم) منفـی

والدینی کـه بـا  کردنجمعاز راه جلسـات آمـوزش خـانواده و  توانیاشــاره کــرد کــه م

 هرچندغلبـه کـرده و فرصـتی  هاآنیـک مشـکل مشـابه درگیرنـد بـر احسـاس انزوای 

آمــوزش  یهاردهم نمـود. البتـه اگـر کوتـاه بـرای برخورداری از حمایـت اجتمـاعی فـراه

خــانواده و جلســات مشــاوره و مـددکاری از کـارایی و اثربخشـی لازم برخـوردار 

مشـتاق  هاآنو  شودیباشـند، نگرش مثبت نسبت به آموزش و مدرسه در والـدین ایجـاد م

. همچنـین (0911)بهبودی،  تربیتـی درست را آموزش ببینند یهاخواهنـد شـد تـا روش

بایـد توجـه داشـت کـه والدین به مطالب کاربردی نیاز دارنـد تـا بتواننـد در مواقـع بروز 

بیان کرد  توانیمدر این پژوهش  آمدهدستبهدر تبیین نتایج  .شوند مندبهرهمشکل از آن 

 با فرزند داشتن از شرمانی که دارای آموزدانشکه والدین  شودیمکه این احتمال مطرح 

و این  شوندیمبیشتری هستند، کمتر در امور تحصیلی فرزندان خود درگیر  یادگیری اختلال

والدین دارای  علاوهبه. شودیم هاآنفرزندان  ترفیضعخود منجر به عملکرد  نوبهبهنیز 

راهکارهای مناسبی  توانندینمی منفی به داشتن فرزندان دارای اختلال یادگیری هانگرش

بنابراین، پیشنهاد ؛ برای حمایت، تشویق و یاری فرزندان خود در اختیار داشته باشند

، هانگرشی مرتبط این هاآموزش ارائهجامعه و تعلیم و تربیت با  اندرکاراندست، شودیم

دارای ی منفی به داشتن فرزندان هانگرشرا برای والدین با  هایارو ی هاتیحماراهکارها، 

مشاوره خانوادگی به والدین در پذیرش مشکل اختلال یادگیری تدارک ببینند. همچنین 

کند. کودک، ایجاد همدلی با او و فراهم کردن محیطی مناسب و سودمند کمک می

کند گروهی دارای محسنات زیادی است به والدین کمک می صورتبهمشاوره خانواده 

دهد. والدین با را افزایش می هاآنقوت قلب  مشکل کودک را بپذیرند و در نتیجه
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تنها والدینی نیستند که مشکلاتی از این قبیل  هاآنرسند که اضطراب شدید به این نتیجه می

اند دارند بلکه کسان دیگری هم هستند که با همین مشکلات روبرو هستند و توانسته

کند فرزندان ها به والدین کمک میبرای آن پیدا نمایند. شرکت در این گروه ییهاحلراه

های داشته باشند. بحث هاآنتری درک نمایند و برخورد مؤثرتری با متفاوت طوربهخود را 

های های ارتباطی، تغییر در رفتار، رشد مهارتگروهی در زمینه مشکلات انضباطی، مهارت

 یهاحلراههای درسی، شغلی و مانند آن ردن دوست، فرصتاجتماعی، کمک در پیدا ک

از والدین ممکن  هرکدامنیازهای  کهییازآنجاکند. از طرفی فراهم می هاآنعملی برای 

است متفاوت باشد. بودن در کنار هم فرصتی برای شناخت نیازها، علایق متفاوت در اختیار 

مواجه بود. نتایج این پژوهش ممکن  ییهاتیاین پژوهش با محدوددهد. آنان قرار می

سنی متفاوت تغییر یابند؛ از سویی این پژوهش بر  یهاگروهتحصیلی و  یهاهیاست در پا

انجام گرفته است؛ که برای افزایش تعمیم نتایج  تهرانان ابتدایی شهر آموزدانشروی 

های دیگر، آماری از مدارس و شهر یهاان، استفاده از نمونهآموزدانشتحقیق به کل 
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