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Abstract 

Background & Objective: Learning disability means any disorder in which the following are less than expected: A person's academic 
achievement based on his or her age, and education and intelligence. The diagnosis is through reading and writing tests and calculations. The 

term "learning disorder" refers to the need to recognize and serve students who are incessantly failing in their classroom work, while at the same 

time they do not fit into exceptional age groups. Physical appearance, height, and weight indicate their normality. Their intelligence is more or 
less commonplace, they speak well, like other children play, and communicate with others like their peers. They help at home and well done 

delegated tasks. However, they cannot stream information to express and, in particular, write. So according to the general characteristics of these 
students, they can be placed in a new group called Student Disorders and said that these students impaired in one or more psychological processes 

that are perceived through oral or written language. Researchers have identified four parenting styles in their efforts to find common 

characteristics of parenting. However, each parent has a unique relationship with his or her child. Marital satisfaction is one of the factors 
affecting the family's stability and endurance, as well as the mental health of the spouses and children as well as the community. In marital 

relationships, several factors make married couples happy and increase health, economic development. However, if there is no adaptation, these 
positive aspects are eliminated and cause many problems in both individual and social terms. The purpose of this study was the investigation of 

the role of Parenting style and marital satisfaction in reading the function of particular learning disorder. 

Methods: This study was correlational. The population was all of the students with a particular learning disorder. That 95 students were chosen 
by cluster sampling. The questionnaire of reading dyslexia test and marital satisfaction (Enrich) and parenting style (Baumrind) distributed. The 

Enrich Marital Satisfaction Questionnaire, which was prepared by Olson (1998), consists of 12 scales: contractual response, marital satisfaction, 
personality issues, marital relationship, conflict resolution, financial monitoring, leisure activities, Sexual relations, marriage and children, 

relatives and friends, the roles of egalitarianism and ideological harmony. The Questionnaire Bamarind (1973), is translated by Hossein Pour 

(2002) and measures parental parenting practices in three dimensions. The data were analyzed by Pearson correlation and regression. 
Results: The data show that there is a positive correlation between marital satisfaction and authoritative parenting style with reading function 

(p<0.05), and there was a negative correlation between authoritarian and permissive parenting style with reading function (p<0.001). 
Conclusion: According to result and the importance of parenting style and marital satisfaction in reading function in children with specific 

learning disorder attention to these subjects were recommend to all professionals in these fields. 

Keywords: Parenting Style, Marital Satisfaction, Reading Function, Specific Learning Disorder. 
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  .۶۲:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ ماهدی برخط انتشار 

 

بینی عملکرد خواندن کودکان با اختالل نقش سبک فرزندپروری و رضایت زناشویی در پیش
 یادگیری ویژه از نوع خواندن

 ۲، زهرا زین الدینی۲، علیرضا منظری توکلی۲اله سلطانی، *امان1ویدا هرندی

 سندگانینو حاتیتوض

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران؛شناسیروان . دانشجوی دکتری1

 .شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایرانگروه روان ،. استادیار۲

 .کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی: *آدرس نویسندۀ مسئول
 drdoltani.a@gmail.com  رایانامه:*

 1۳۹۷ماهدی۷ رش:تاریخ پذی؛ 1۳۹۷آبان1۹ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یلاص نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

های اجتمـاعی، خـانوادگی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک در شود و نیازمند توجه به حوزهتر از مشکالت تحصیلی را شامل میای وسیعگـستره، ی یـادگیریهاناتوانیهدف: 
در عملکرد خواندن کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه از نوع خواندن  است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سبک فرزندپروری و رضایت زناشوییبافت خانواده 

 بود.
آموزان مبتال به اختالل یادگیری ویژه از نوع خواندن که طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعٔه آماری این پژوهش عبارت بودند از تمامی دانش بررسی:روش

آموزان به ای انتخاب شدند و برای آنان آزمون عملکردن خواندن )کرمی نوری( به عمل آمد. سپس والدین این دانشگیری خوشهبه شیؤه نمونهآموز دانش ۹۵از بین آنان تعداد 
وصیفی )همبستگی های حاصل از انجام این پژوهش در دوسطح ت( پاسخ دادند. داده1۹۷۳( و سبک فرزندپروری )بامریند، 1۹۹۸های رضایت زناشویی )انریچ، پرسشنامه

 .وتحلیل شدندتجزیه SPSS21افزار پیرسون( و استنباطی )تحلیل رگرسیون( با استفاده از نرم

( و همچنین بین رضایت زناشویی و سبک >۰٫۰۵pگیرانه و عملکرد خواندن رابطٔه منفی وجود دارد )نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین سبک فرزندپروری سهلها: یافته
 .(>۰٫۰۰1pشود )ندپروری مقتدرانه با عملکرد خواندن رابطٔه مثبت دیده میفرز

های فرزندپروری و رضایت زناشویی در عملکرد خواندن کودکان با اختالل یادگیری ویژه از نوع خواندن، توجه به این موارد به متخصصین با توجه به نقش سبک گیری:نتیجه
 گردد.در این زمینه توصیه می

 رضایت زناشویی، سبک فرزندپروری، عملکرد خواندن، اختالل یادگیری ویژه.ها: ژهکلیدوا
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۲ 

 مقدمه ۱
ـــــــا داشــــت، قرار یذهن یتوانکم زمرٔه در ،یزمان ،یریادگی اختالل  امـ

ــــگران  ای یعاد هوشــــبهر وجود با کودکان، از یبرخ افتندیدر پژوهش
ــــه یادیز کوشش وجود با ،یعاد از شتریب یحت ــــود از کـ ــــشان خـ  نـ
 نیا .هســـتند ناتوان یآموزشـــگاه دروس از یبرخ یریادگی در دهندیم

کان را افراد ندینام یریادگی یهایناتوان با کود مٔه(. 1) د  یناتوان کل
. شـد بـرده کـار بـه 1۹۶۳ سـال در کرک توسط بارنیاول یبرا یریادگی

 ـنیا و کـرد مطـرح یسازشـ ینـدیبرآ عنـوانبـه را اصـطالح نیا کرک،
ـه ـا که بود یگوناگون یهابرچسب واسـطٔه ب ـرا زمـان آن ت  فیتوصـ یب

 رفـتیمـ کـار بـه یریادگی مشکالت با اما بهنجـار، هوشبهر بـا کـودک
ــا(. ۲) ــه تـ ــال بـ ــار حـ ــدد فیتعـ ــاتوان» از یمتعـ ــادگی ینـ ــای 1«یریـ  ـ
ــادگی مشکالت» ای 2«یریادگی اختالالت» ــه 3«یریـ ــده ارائـ ــت شـ . اسـ

 تیوفقم فقدان یمعنابه را( LD) 1 واژٔه معادل یریادگی یناتوان یبرخ
ـا عـدم ـای  تیموفق با سهیمقا در یخاص یهانهیزم در یریـادگی ییتوان

ــــابه یذهن ییتوانا که یافراد  یهایناتوان. اندنموده فیتعر دارند، مش
ـــ با یریادگی ــــ ــــ ـــد،1۵ تا ۵ وعیشـ ــــ ــــ  عملکرد علت نیمهمتر درصـ

ـع ـ ـ ـ ـ فیض ـ ـ ـ ـمار به یلیتحص ـ ـ ـ  نیپنجم براساس(. ۳) رودیم ش
 یهایناتوان ،یروان اختالالت یآمار و یصــــیتشــــخ یاهنمار شیرایو
ـب یهااختالل ٔهطبق در یریادگی ـ ـ  ینـاتوان نیا. دارد قرار یتحول یعصـ

 کســـــــــب در یینارســـــــــا و یریادگی مشــــــــــــکالت صــــــــــــورتبـــه
ــ یهامهارت ـــ ـــ ــب یلیتحصـ ـــ ــن، با متناسـ ـــ ــال در سـ ـــ  ٔهیاول یهاسـ
ـ ـکار یلیتحصـ ـ ـکالت نیا. گرددیم آش ـ ـ ـ ـل مش ـداق ـاه ۶ ح  دوام م

ــهی ــافتـ  یعصب ای یتحول یهااختالل و یذهن یهایناتوان با یارتباط و ـ
ـتار انیب و خواندن در اختالل شامل مشکالت. ندارد یحرکت ـ  و ینوش

 (. ۴) اســت یاضــیر محاســبات
ــــ یریادگیـ اختالالت از یکی ـــــا اریـبس  ایـ خوانـدن در اختالل ع،یش

 روان صــحت، نٔهیزم در یمشــکالت به ینارســاخوان. اســت ینارســاخوان
 لیدلبه نارســـاخوان افراد. گرددیبرم کردنیهج در اشـــکال و خواندن
ندن در اختالل لب در خوا کل به خود دروس اغ ندیبرم مشــــ . خور
 یعیطب هـــــــو  از مواقع اکثر در نکهیا وجود با نارســاخوان، کودکان

ــــ شرفتیپ توانندینم برخوردارند، یاریبس ــــوب یلیتحصـ  داشته یمطلـ
شند  لیتحص تــــــرک اغلب ای دهندیم ادامه لیتحص به یسخت با و با

ـــاد ،یاجتماع صدمات خود نوبٔه به نیا که کنندیم  و یفرهنگ ،یاقتصـ
 (. ۵) دارد دنبـال بـه جامعـه و فـرد خود یبرا اریبس یروان-یعاطف
ــــادگی یهایناتوان ــــستره ،یریـ  را یلیتحص التمشک از ترعیوس یاگـ
ــــاع یهاحوزه به توجه ازمندین و شودیم شامل ــــانوادگ ،یاجتمـ  ،یخـ
 جینتا(. ۶) اســــت خانواده بافت در کودک یزندگ یرفتار و یعاطف
عات یبرخ طال به که اســـــت نیا از یحاک م  یناتوان مختلف یهاجن
 یـــــستیبهز و یســـــازگار بر یادیز یهابیآس آموزان،دانش یریادگی

ــــــ ــــــان یروانـ ــــــاوادهخـ ــدیم نظر به نیبنابرا گذارد؛یم هاآن یهـ  رس
ـدان کـه ییهاخانواده ـه هاآن فرزن ـاتوان اخـتالل ب  دچارند یریـادگی ین

 واقع در(. ۷) باشند یعاد نیوالد از یشتریب یسازش مشکالت یدارا
شکل سالمت مختلف یهاجنبه در مبتال، کودکان پدرومادر شته، م  دا

                                                      
1 learning disability 
2 learning disorder 

 را یافسردگ و استرس از ییباال سـطوح و دهنمو ـتیمحروم احـساس
 یدرون جو ن،یبنابرا کننـد؛یم تجربه یعاد کودکان نیوالد با سهیدرمقا

له از خانواده، ندان نیب روابط جم لد روابط گر،یکدی با فرز  با نیوا
 یریادگی مشــکالت از ریتأثیب گریکدی با نیوالد روابط یحت و فرزندان
 ریتأث تحت که ییرهایمتغ از یکی رســدیم نظر به(. ۸) ســتین کودک

 تیرضا. باشد ییزناشو تیرضا ردیگ قرار کودک یریادگی مشکالت
 کنترل همسر، با مؤثر ارتباط یبرقرار جمله از یگوناگون ابعاد ییزناشو
ــــم، مشارکت با همراه گریکدی یفرد استقالل حفظ خشم،  بهادادن هـ
ــه ــته بـ ــ یعال و هاخواسـ  و اهداف داشتن ،یدلهم و یهمراه همسر، ـ

ـــترک، آرمان ـــخت قبول مش ـــکالت با مواجهه یبرا یآمادگ و هایس  مش
ـت نکـات بر توجه و دیتأک ،یزندگ  یدوست ابراز همسر، تیشخص مثب
 و یکالم ارتبــاط ن،یب نیا در(. ۹) دارد گریکــدی بــه دادن تیــاهم و
ساس ح،یصح یرکالمیغ شو یزندگ کی ا ست موف  ییزنا  ینیزوج. ا
 خانواده افـراد گـرید و گریکـدی بـا حیصـح ارتبـاط ـکی داشـتن از کـه

ـه دارند یاژهیو یرفتار یهانشانه هستند محروم ـه از ک ـ هاآن جمل  یم
 یبرخ بروز ن،یزوج نیبـ تعـارض ،یدرماندگ و یدیناام أس،ی بـه تـوان

ــــ ،یمال مشــــکالت  نبود گر،یکدی تیتقو نییپا نرخ ،یرفتار ،یجنس
ضا شو یزندگ از ینودخش و تیر  گریکدی از انتقاد و تیشکا و ییزنا

ــــاره  کنند دیتهد را خانواده افراد یروان ســــالمت توانندیم که کرد اش
 ییزناشــو تیرضــا نقش یبررســ منظوربه ییهاپژوهش تاکنون(. 1۰)
 جینتا مثال یبرا اســــت؛ شــــده انجام فرزندان یلیتحصــــ عملکرد در

 و ییزناشـــو تیرضـــا نیب ددا نشـــان همکارانش و یشـــجاع پژوهش
. دارد وجود رابطه فرزندان یاجتماع یســــازگار و یلیتحصــــ عملکرد

 خانواده عملکرد نقش از یحاک زین همکارانش و ونگری پژوهش جینتا
 زین دهل پژوهش جینتا(. 1۲) بود آموزاندانش یلیتحصـــ تیموفق در

ـور داد نشان ـ  بیآس منجربه تواندیم خانواده در یناتوان با کودک حض
ــــده یروان  اما ؛(1۳) کند مختل را نیوالد ییزناشــــو تیرضــــا و ش

ـــ ـــ منظوربه که یپژوهش ـــا نقش یبررس ـــو تیرض  عملکرد در ییزناش
 توســــط باشــــد شــــده انجام ژهیو یریادگی اختالل با کودکان خواندن
 . نشد افتی نیمحقق

 ریتــأث تحــت ،یو بــا تعــامــل و کودک بــا برخورد نحؤه گر،یدطرفاز
 از اســــت عبارت ،یفرزندپرور. ردیگیم قرار یفرزندپرور یهاســــبک
 یاعضــا ریســا و نیوالد و فرزندان نیب ارتباط. فرزند تیترب یالگوها

 نیا در که شــــودیم گرفته نظر در یاشــــبکه ای نظام عنوانبه خانواده،
 و میمســتق طوربه نظام، نیا. دارد وجود افراد نیب متقابل کنش شــبکه،

 ،یفرزندپرور مختلف یهارو  و هاسبک ریتأث  یطر از م،یرمستقیغ
سان،روان اکثر(. 1۴) گذاردیم ریتأث کودکان در  متقابل یهاکنش شنا
ـــاس را فرزندان و نیوالد انیم ـــبک. کنندیم یتلق یعاطف تحول اس  س

تارها از یامجموعه از اســــت عبارت یفرزندپرور ندٔهنییتع که رف  کن
باطات بل ارت قا لد مت ــــترده و متفاوت یهاتیموقع رد فرزند-وا  گس

 گســترده تعامل یفضــا جادیا موجب که شــودیم فرض گونهنیا. اســت
ستبد، یفرزندپرور یهاسبک از ند،یبامر. گرددیم  ریگسهل و مقتدر م
 نیب واسطه نقش ،یفرزندپرور یهاسبک ،یو ٔهینظر براساس. برد نام

3 learning difficulties 
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۳ 

ــان یریپذجامعه و آنان یهنجار یرهایمتغ ــبک. دارند کودکانش  یهاس
ندپرور ما یهانقش یدارا ،یفرز مایغ و یتیح هایپ با یتیرح مد  یا
 مثبت نقش ابشا پژوهش جینتا(. 1۵) هستند کودک تحول بر متفاوت
 کرد دییتأ فرزندان یلیتحص شرفتیپ بر را مقتدرانه یفرزندپرور سبک

 ســبک نوع ریتأث دهندٔهنشــان زین گونزال پژوهش جینتا نیهمچن(. 1۶)
ــدپرورف ــد یرزن ــا نیوال ــــرفــتیپ ز یانگ ب  یلیتحصــــ عملکرد و ش

 (. 1۷) بود آموزاندانش
 ســـبک و ییزناشـــو تیرضـــا نقش به که ییهاپژوهش وجود رغمیعل

 که یپژوهشــــ بود پرداخته فرزندان یلیتحصــــ عملکرد بر یفرزندپرور
ندن عملکرد بر عوامل نیا نقش  ژهیو یریادگی اختالل با کودکان خوا
 کمبود به توجه با نیبنابرا نشــد؛ افتی نیمحقق توســط ند،ک یبررســ را
 مداخلٔه لزوم و ژهیو یریادگی اختالل ادیز وعیشـــ و یپژوهشـــ نٔهیشـــیپ

 انجام از هدف خواندن، نوع از آموزاندانش نیا در جانبههمه و مناسب
 یهاســــبک و ییزناشــــو تیرضــــا نقش یبررســــ حاضــــر پژوهش

ندپرور ندن عملکرد در یفرز ک خوا  از ژهیو یریادگی اختالل با انکود
 .بود خواندن نوع

 یبررس روش 2
 نیا یآمار جامعٔه. بود یهمبستگ نوع از یفیتوص حاضر پژوهش طرح

 از ژهیو یریادگی اختالل با آموزاندانش یتمام از بود عبارت پژوهش
 به مشغول ۹۶-۹۷ یلیتحص سال در که کرمان استان در خواندن نوع

ند لیتحصــــ جام منظوربه. بود نه حجم پژوهش نیا ان   یطر از نمو
 یریگنمونه ؤهیشــــ به نفر ۹۵ تعداد و دیگرد محاســــبه کوکران فرمول
 به کرمان استان ابتدا اساس نیهم بر. شدند انتخاب یاخوشه یتصادف
 در سپس و شد میتقس مرکز و غرب شرق، جنوب، شمال، حوزٔه پنج
 با. دیگرد انتخاب یادفتص ؤهیش به مدرسه 1۰ تعداد هاحوزه از کیهر

سا یریادگی اختالل با آموزاندانش مدارس، به مراجعه  و شدند ییشنا
نان نیب از خاب نفر ۹۵ آ ندیگرد انت  آزمون آموزاندانش از ســــپس. د

 ییزناشو تیرضا یهاپرسشنامه. آمد عمل به ینور یکرم ینارساخوان
ـــبک و ـــته یهاپاکت در یفرزندپرور یهاس ـــد داده قرار دربس  در و ش

 کی مدت یط شد خواسته آنان از و گرفت قرار منتخب نیوالد اریاخت
سه دفتر به و کنند لیتکم را هاآن روز  مطالعه نیا در. دهند لیتحو مدر
 نیا. دیگرد استفاده کد یدارا فقط و ونشاننام بدون یهاپرسشنامه از

 تمندرجا و مانده محرمانه اطالعات که شــــد داده نیوالد به نانیاطم
سشنامه س یعیتجم صورتبه هاپر  به ورود یهامالک. شوندیم یبرر
 خواندن، نوع از ژهیو یریادگی اختالل به ابتال: از بود عبارت پژوهش

 یداروها مصــــرف عدم ســــال، 11تا ۷ یســــن دامنٔه در داشــــتن قرار
 . هاپرسشنامه لیتکم عدم از بود عبارت خروج مالک و یپزشکروان

 در فاورز و الســون توســط اسیمق نیا: ییناشــوز تیرضــا پرســشــنامٔه

                                                      
1 Idealistic Distortion 
2 Marital Satisfaction 
3 Personality Issues 
4 Communication 
5 Conflict Resolution 
6 Financial Management 
7 Leisure Activities 

 ای زامشـــکل بالقؤه یهانهیزم یابیارز یبرا که شـــد هیته 1۹۹۸ ســـال
 نیا. رودیم کار به ییزناشــو رابطٔه پربار و قوت یهانهیزم ییشــناســا

 کامالا ) ۵ تا 1 از کرتیل فیط در که اســت ســؤال ۴۷ شــامل اسیمق
 تیــرضـــــا اسیــمق. گرددیم یرگــذانمره( موافقم کــامالا تــا مخــالفم
 ،1یآرمان فیتحر شامل ییزناشو روابط از یکل یایریگاندازه ییزناشو
، 5تعارض حل ،4ارتباطات ،3یتیشــخصــ مســائل ،2ییزناشــو تیرضــا
 فرزندان ،8یجنســـ رابطٔه ،7فراغت اوقات یهاتیفعال ،6یمال تیریمد
 مربوط یطلب مساوات یهانقش ،10دوستان و خانواده ،9یفرزندپرور و
 راتییتغ و 13هازوج یهمبســـتگ ،12یمذهب یریگجهت ،11مرد و زن به

 نیا کرونباخ یآلفا فاورز و الســـون. شـــودیم شـــامل را 14ییزناشـــو
مه نا ــــ ندکرده گزار  ۰٫۹۲ را پرســــش  نیا ییروا و ییایپا(. 1۸) ا

 در که شده یبررس همکارانش و یدوستیعل توسط رانیا در پرسشنامه
 آمد دست به ۰٫۷۴ پرسشنامه نیا کرونباخ یآلفا بیضر آنان پژوهش

(1۹ ) 
 ســؤال ۳۰ شــامل پرســشــنامه نیا: یفرزندپرور یهاســبک پرســشــنامٔه

 رانیا در و ســاخته و یطراح 1۹۷۳ ســال در ندیبامر توســط که اســت
 یفرزندپرور یهاوهیشــ و شــده ترجمه ،(1۳۸1) پور نیحســ توســط
ـــه در نیوالد ـــهل عامل س ـــت و مقتدرانه رانه،یگس  یریگاندازه یبداداس
ــودیم ــ به یگذارنمره. ش  کامالا  تا صــفر=موافقم کامالا از کرتیل ؤهیش

 و سبک هر به مربوط یهاسؤال یهانمره جمع با که است ۴=مخالفم
ـــ  در(. ۲۰) دیآیم دســـت به مجزا نمرٔه ســـؤاالت، تعداد بر آن میتقس

ــــنامه نیا ییایپا زانیم اوندر پژوهش  رو  از اســــتفاده با را پرســــش
 یبرا ۰٫۷۸ ،یاستبداد ؤهیش یبرا۰٫۸۶ مادران، گروه نیب در ییبازآزما

 ؤهیش یبرا پدران گروه در و ریگسهل ؤهیش یبرا ۰٫۸1 و مقتدرانه ؤهیش
 ریگســهل ؤهیشــ یبرا و ۰٫۹۲ مقتدرانه ؤهیشــ یبرا ،۰٫۸۵ یاســتبداد
 رانیا در پرســشــنامه نیا ییایپا و ییروا(. ۲1) اندکرده گزار  ۰٫۷۷
 ســبک یبرا اعتبار بیضــر او پژوهش در. شــد یبررســ یینایم توســط

 به ۰٫۶۴ یاســتبداد و ۰٫۷۴ رانهیگســهل ،۰٫۷۵ مقتدرانه یفرزندپرور
 (. ۲۰) آمد دست
 و ینور یکرم توســـط آزمون نیا(: نما) ینارســـاخوان و خواندن آزمون
ــه( 1۳۸۴) یمراد ــــنجش منظورب ــدن عملکرد س  نیهمچن و خوان
 آموزدانش ۷۷۰) 1۶1۴ یرو بر و شده ساخته یساخواننار صیتشخ
 سنندج تهران، شهر یلیتحص ٔهیپا پنج در( آموزدختردانش۸۴۴ و پسر
 انجام و هاداده یگردآور از پس. است شده یابیهنجار و انجام زیتبر و

ــهر، هر در هیپا هر یبرا یآمار اتیعمل  هنجار نمرات و خام نمرات ش
 نارسـا و خواندن آزمون کرونباخ یآلفا بیضـر. اسـت دهیگرد محاسـبه

 لیتشک اسیمقخرده ده از آزمون نیا. است آمده دست به ۰٫۸1 یخوان
ندن عملکرد در یآزمودن کل نمرٔه که اســـــت شـــــده  مجموع از خوا
ــــبــه هــااسیــمقخرده  یازابــه یآزمودن آزمون نیا در. گرددیم محــاس

8 Sexual Relationship 
9 Children and Parenting 
10 Family and Friends 
11 Equalitarian Roles 
12 Religios Orientation 
13 Marital Cohesion 
14 Marital change 
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۴ 

 . ردیگیم نمره کی درست هرپاسخ
 یازمودن که شــده لیتشــک یاکلمه ۴۰ فهرســت ســه زا: کلمات خواندن

 . بخواند درست و عیسر را هاآن دیبا
 با کلمات کلمات از یفهرســــت انیم از دیبا یآزمودن: کلمات رٔهیزنج
 . کند دایپ را یمعن

 هیقاف هم کلمات دیبا یآزمودن که شده لیتشک کلمه ۲۰ از: هیقاف آزمون
 . دهد صیتشخ را
 شده لیتشک ریتصو ۲۰ از که است فهرست دو لشام: ریتصاو دنینام
 .ببرد نام را هرکدام دیبا یآزمودن و

ست آزمونخرده دو شامل: متن درک  خوانده متن به دیبا یآزمودن که ا
 . دهد پاسخ را آن به مربوط سؤاالت و دهد گو  شده
 دربارٔه یسؤاالت به دیبا یآزمودن که است کلمه ۳۰ شامل: کلمات درک
 . دهد پاسخ کلمه کارکرد ای مفهوم
 حذف با را کلمه دیبا یآزمودن که اســـت کلمه ۳۰ شـــامل: آواها حذف
 . کند انیب نظر مورد یآوا

 . بخواند را معنا بدون کلمٔه ۴۰ دیبا یآزمودن: ناکلمات خواندن

 از یفهرســـت انیم از شـــودیم خواســـته یآزمودن از: حروف یهانشـــانه
 . کند مشخص شودیم شروع یخاص حرف با که را ییهاآن کلمات
 خود به مربوط یهامقوله در را کلمات دیبا یآزمودن: مقوله نشــــانٔه
 (. ۲۲) دینما یبندطبقه
 ســـطح دو در هاآن ها،پرســـشـــنامه  یطر از هاداده یآورجمع از پس
( ونیرگرس لیتحل) یاستنباط و( رسونیپ یهمبستگ بیضر) یفیتوص

صد ۹۵ سطح در SPSS21 افزارنرم توسط  لیتحلوهیتجز نانیاطم در
 .شدند

 

 هاافتهی ۳
 ۴۰ و پسر۵۵) بود نفر ۹۵ پژوهش این در کنندگانشرکت تعداد
 در و شــــدند انتخابای خوشــــه گیرینمونهشــــیؤه به که( دختر

 آزمون به مربوط نتایج. داشــتند قرار ســال 11تا ۸ ســنی فاصــلٔه
.است آمده ادامه در رگرسیون تحلیل و پیرسون یگهمبست

 فرزندپروری سبک و خواندن عملکرد بین یهمبستگ ضریب .1 جدول
 زناشویی رضایت استبدادی فرزندپروری سبک گیرانه سهل فرزندپرری سبک مقتدرانه فرزندپروری سبک فرزندپروری سبک

 ۰٫۶۵ -. /۵۴ -. /۴1 ۰٫۷۹ خواندن عملکرد

 با واندنخ عملکرد بین رابطٔه ،شد داده نشان 1 جدول در که طورهمان
 رضایت و( >۰٫۰۰1p و =۰٫۷۹r) مقتدرانه یفرزندپرور سبک

 رابطٔههمچنین  . بود معنادار و مثبت( >۰٫۰۰1p و =۰٫۶۵r) زناشویی
 و( >۰٫۰۵p و =r-۰٫۴1) گیرانهسهل فرزندپروری سبک بین

 . بود معنادار و منفی( >۰٫۰۵p و =r-۰٫۵۴) استبدادی
 زا یک هر نقش بررسی منظوربه رگرسیون تحلیل نتایج ۲ جدول در

 خواندن عملکرد بر زناشویی ضایت ر وفرزندپروری  سبک متغیرهای
 .است آمده خواندن نوع از ویژه یادگیری اختالل با انآموزدانش

 زناشویی رضایت و فرزندپروری سبک براساس خواندن عملکردبینی پیش .۲ جدول
 بین پیش متغیر B استاندارد خطای بتا t احتمال مقدار

 مقتدرانهفرزندپروری  سبک ۲٫۹۵ ۰٫۹1 ۰٫۷۶ ۳۲٫۳۴ <۰٫۰۰1

 گیر سهل فرزندپروری سبک -1٫۳۴ ۰٫۷۸ ۰٫۶۲ ۲۵٫۴1 <۰٫۰۰1

 استبدادیفرزندپروری  یسبک -1٫۴۰ ۰٫۸1 ۰٫۵۴ ۲۷٫۷۸ <۰٫۰۰1

 زناشویی رضایت 1٫۸۵ ۰٫۸۷ ۰٫۶۶ ۲۹٫۴1 >۰٫۰۰1

 ۳۰1٫۰=ADJ2R  ۳۰۹٫۰=2R ۰٫۵۵۶R=  

 
 نشان احتمال مقدار ستون شد اهدهشم ۲ جدول در که طورهمان
 واندمیت زناشویی رضایت و فرزندپروریی هاسبک انواع که دهدمی

 نشان جدول این نتایج همچنین. کندبینی پیش را خواندن عملکرد
 خواندن عملکرد واریانس از درصد ۳۰ توانندمی متغیرها این دهدمی
 در که هددمی نشان بتا عدد به مربوط نتایج همچنین. کنندبینی پیش را

 فرزندپروری سبک در افزایش واحد 1 با شرایط ماندنثابت صورت
 واحد یک و یابدمی افزایش خواندن عملکرد در نمره ۰٫۷۶ ،مقتدرانه
 کاهش باعث ترتیببه تبدادیسا و گیرانهسهل فرزندپروری در افزایش
 شود.می خواندن عملکرد در نمره ۰٫۵۴ و ۰٫۶۲

 بحث 4
 و یفرزندپرور یهاســــبک نقش یبررســــ منظوربه حاضــــر پژوهش

 اختالل با آموزاندانش خواندن عملکرد در نیوالد ییزناشــو تیرضــا
 داد نشان حاضر مطالعٔه جینتا. شد انجام خواندن نوع از ژهیو یریادگی
 عملکرد با مقتدرانه یفرزندپرور سبک ،یفرزندپرور یهاسبک انیم از

ندن  یهاســــبک و مثبت ریتأث ینارســــاخوان یدارا آموزاندانش خوا
 یریادگی اختالل با کودکان خواندن عملکرد بر رانهیگآســان و مســتبدانه

 حاضر مطالعٔه جینتا منظر، نیا از. دارد یمنف ریتأث خواندن نوع از ژهیو
 یفرزندپرور سبک دادند نشان که( 1۶) گونزال و( 1۵) آبشا پژوهش با
 دارد، ریتأث آموزاندانش یلیتحصـــ عملکرد و یلیتحصـــ شـــرفتیپ بر

 یهمت پژوهش حاضر، پژوهش جینتا با همسو نیهمچن. بود همخوان
 مشکالت در نیوالد یفرزندپرور سبک داد نشان زین( ۲۳) یلشکر و

 افتــهیــ نیا نییتب در. دارد نقش یریادگیــ اختالل بــا کودکــان یرفتــار
 نیب رابطٔه شده، داده نشان هاپژوهش در تاکنون که آنچه گفت توانیم
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۵ 

ظارات لد انت کان عملکرد و نیوا چه. اســـــت بوده کود ظارات هر  انت
 چه هر و ترفیضع زین کودکان عملکرد باشد، کمتر کودکان از نیوالد

 دیبا اما افت؛ی خواهد بهبود زین کودک عملکرد باشــد شــتریب انتظارات
ــــت توجه  یفرزندپرور ســــبک در نیوالد ازحدشیب انتظارات که داش

ــتبداد ــ تواندیم زین یاس ــد زابیآس ــان هاپژوهش جینتا(. ۲۴) باش  نش
ــــتند یاســــتبداد یفرزندپرور ســــبک یدارا که ینیوالد دهدیم  هس

لد نیا. ترندمضــــطرب که دارند یکودکان  کتهید را قواعد فقط نیوا
ندیم ندان از و کن ظار خود فرز عت انت طا ند ا لد نیا. دار  معموالا  نیوا
 نیا و رندیگیم نظر در خود فرزندان یبرا را ییباال ســــطح یارهایمع

ضطراب جادیا باعث موضوع  عملکرد بر که شودیم فرزندان در ادیز ا
 نظر به گرید طرف از. گذاردیم یجا به ینامطلوب ریتأث هاآن خواندن

 شــرفتیپ و رشــد بر رودیم انتظار که گونهآن ریگســهل نیوالد رســدیم
 یلیخ رشـــد مهم یهاجنبه شـــانیا یبرا و ندارند نظارت خود کودکان
 فقدان با رانهیگســــهل یفرزندپرور ســــبک. ردیگینم قرار توجه مورد
. شــودیم مشــخص کودک یهاخواســته به یدهپاســخ و نیوالد کنترل
 و آرام گرم، یطیمح خود کودکان یبرا دارند یســــع ریگســــهل نیوالد
ند، وجود به رایپذ مال بر حال نیا با آور ندان اع  و کنترل خود فرز

 رانه،یگسهل سبک در نیوالد یسرد و یتوجهیب(. ۲۴) ندارند نظارت
س و شودیم فرزند و والد نیب مثبت عواطف یریگشکل مانع  از یاریب

. شــــودینم تیتقو خواندن درس مانند کودک یهامهارت و رفتارها
ستفاده رانهیگسهل یفرزندپرور سبک از که ینیوالد  اعمال از کنندیم ا

 اســت ممکن چند هر. کنندیم اســتفاده ســاختار فاقد ای داریناپا قواعد
ــند عاطفه با نیوالد نیا ــت ،یول باش ــکس  رفتار به یدهنظم در هاآن ش

 کودکان رایز شود؛ منجر نفس عزت شدنکم به تواندیم شانکودکان
سب یهاشکل یریادگی در زین ست با ،یبخشخودنظم منا  مواجه شک
 یالگو مقتدرانه یفرزندپرور ســــبک یدارا نیوالد(. 1۷) شــــوندیم

 یشـــتریب یدهپاســـخ هســـتند، فرزندانشـــان یبرا یمؤثرتر و کارآمدتر
ــد، ــار دارن ــدشــــــان یخودمخت ــذیم را فرزن ــدیپ  و گرم روابط و رن
 عملکرد بر عوامــل نیا همــٔه و دارنــد خود فرزنــدان بــا یزیآممحبــت
 (. 1۵) گذاردیم یجا بر مثبت ریتأث فرزندانشان خواندن

 در ن،یوالد ییزناشــــو تیرضــــا که بود نیا پژوهش نیا گرید افتٔهی
ندن عملکرد ندان خوا  پژوهش با پژوهش نیا جینتـا. دارد ریتأث فرز
 عملکرد و نیوالد ییزناشــو تیرضــا نیب داد نشــان که( 11) یشــجاع
( 1۲) ونگری پژوهش نیهمچن و دارد وجود رابطه فرزندان یلیتحصــــ

 ریتأث آموزاندانش یلیتحصــ تیموفق در خانواده عملکرد داد نشــان که
 گفــت توانیم پژوهش افتــٔهیــ نیا جینتــا نییتب در. بود همخوان دارد

 یلیتحصــ شــرفتیپ و رشــد یبرا خانواده در مناســب طیشــرا داشــتن
ضا. دارد یمطلوب اثر فرزندان شترک، یزندگ از پدرومادر تیر  سبب م
 تواندیم خانه طیمح آرامش و گرددیم خانه در یروان یفشارها کاهش

ناســــب جو عه یبرا را یم طال ندان تفکر و م لد. آورد فراهم فرز  نیوا
 داشته یمثبت احساس خودشان دربارٔه فرزندان شوندیم باعث یمیصم
ـه نیا و باشند  شده منجر هاآن در تنش کاهش و نفسعـزت ـت،یامن ب

 بخشتیرضا رابطٔه(. 11) گرددیم فرزنـدان شتریب یریـادگی موجـب و
 اختالل رینظ یمشــکالت وجودآمدنبه از شــودیم باعث وشــوهرزن نیب
 توانندیم که کنند باور و باشـــند نداشـــته یهراســـ فرزندان در یریادگی

 یبرا را یامن طیمح جهینت در ند؛ینما حل گریکدی کمک با را مشکالت
 یروانــــــ یفشــارها که یزمان گرید طرف از. آورند فراهم فرزندانشــان

ـــد ـــاهنگ ماننـ ـــو یناهمـ ـــر ییزناشـ ـــ بـ  تیرضا و است حاکم نیزوجـ
 و اضطراب علتبه نیوالد از یبرخ است ممکن است، اندک ییزناشو
 فرزندانشان دربارٔه را رفتـار سـوء و غفلت خودشان، یروح اجاتیاحت
ـــــــــــــرا نیا در و رندیگ کار به  یبدرفتار فرزندان با که یخانوادگ طیش
ـــــدرد ،یهمدل ،یجانیه یخودگردان شــود،یم ـــــداره ،یهمـ  و خودپنـ

 زمان مرور به اســت ممکن و ندیبیم بیآســ آنان یاجتماع یهامهارت
ـشکالت ـد م ـازگار و یریـادگی یج  را یلیتحص شکست جمله از یس

 مشـــکل ینوع دچار زین کودک یوقت عوامل نیا اثر ؛(1۲) کنند تجربه
 با کودکان در جهینت در و شــودیم شــتریب باشــد یریادگی اختالل مانند

 مشــــکل دچار خواندن عملکرد خواندن، نوع از ژهیو یریادگی اختالل
 .گرددیم یشتریب
 بود یخودگزارش ابزار از استفاده پژوهش نیا یهاتیمحدود جمله از
 را هاتیواقع مختلف لیدال به افراد شــــود باعث اســــت ممکن که

 اختالل بــا کودکــان یرو بر پژوهش نیا نیهمچن. نــدیننمــا منعکس
 میتعم قابل پژوهش نیا جینتا لذا شـــد؛ انجام خواندن نوع از یریادگی
ــــا به ــــت؛ین یریادگی اختالالت ریس ــــنهادیپ نیبنابرا س  در گرددیم ش

 شود استفاده یخودگزارش ابزار یجابه مصاحبه از یبعد یهاپژوهش
 اقدام فرزندان دگاهید از یفرزندپرور ســبک نوع یبررســ به نیهمچن و

 از یریادگی اختالالت با کودکان یرو بر پژوهش نیا نیهمچن. گردد
 به زین یکاربرد ســــطح در. شــــود انجام زین یاضــــیر و نوشــــتن نوع

ــــان  یهاوهیشــــ آموز  با گرددیم هیتوصــــ نهیزم نیا در متخصــــص
ندپرور لد به ح،یصــــح یفرز ما کمک نیوا باط تا ندین  با یبهتر ارت
ندان ندن نوع از ژهیو یریادگی اختالل یدارا فرز ند برقرار خوا  از. کن

لد یدرمانزوج یطرف  توانیم زین را یریادگی ناتوان کودک یدارا نیوا
 تیرضا مانع دینبا خانواده در یکودکان نینچنیا وجود. داد قرار نظر مد

 .گردد نیوالد ییزناشو

 گیرینتیجه ۵
 یهاسبک و ییزناشو تیرضا نقش و پژوهش نیا یهاافتهی به باتوجه

 ژه،یو یریادگیـ اختالل بـا کودکـان خوانـدن عملکرد در یفرزنـدپرور
. شـــودیم هیتوصـــ نهیزم نیا در نیمتخصـــصـــ به هاطهیح نیا به توجه

نه یفرزندپرور ســــبک اصــــول آموز  با توانیم  نیهمچن و مقتدرا
 عملکرد دارند یکم ییزناشـــو تیرضـــا که ینیوالد دربارٔه یدرمانزوج

 . دیبخش بهبود آنان کودکان در را خواندن
ــــ پژوهش نیا ــــگاه یدکتر نامٔهانیپا از یبخش  کرمان واحد آزاد دانش

 و میمتشـکر کردند یاری را ما پژوهش نیا در که یکسـان همٔه از. اسـت
 انتشــار و چاپ در یمنافع تضــاد گونه چیه دارندیم اعالم ســندگانینو

.ندارند اشخاص گرید با مقاله
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