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: بررسی ان دارای اختالل یادگیریآموزدانشاقتصادی و عملکرد -وضعیت اجتماعی

 درگیری والدین ایواسطهنقش 
 

 1*زهرا نقش

 2زادهقاسمسوگند 

 3لیال افضلی
 

 چکیده

ان آموزدانشوالدین و عملکرد  اقتصادی و اجتماعی وضعیتمشارکت والدین در رابطه بین  ایواسطهر بررسی نقش ضهدف پژوهش حا هدف:

تالل یادگیری با اخ آموزدانش 051 نمونه .است تحلیل مسیر در قالباز نوع همبستگی  پژوهش حاضر روش:دارای اختالل یادگیری است. 

 مقیاس مشارکت ازانتخاب شدند. در این پژوهش تصادفی  گیرینمونهروش  ن دارای اختالل یادگیری شهر تهران بهاآموزدانشاز کلیه 

 نتایج نشان داد که وضعیت اجتماعی اقتصادی دارای اثر مستقیم معنادار بر عملکرد ها:یافته( استفاده شد. 0991بارنز ) اولسونوالدین 

 واسطههبهمچنین وضعیت اجتماعی اقتصادی بر عملکرد نیز معنادار بوده است.  و اثر درگیری والدین ان دارای اختالل یادگیری استآموزدانش

 توسط مدلان آموزدانشدرصد از واریانس عملکرد  01مدل برازش خوبی داشته و معنادار دارد.  تأثیران آموزدانشدرگیری والدین بر عملکرد 

ت انی که دارای والدین با وضعیآموزدانشکه والدین  شودمیبر اساس نتایج این پژوهش این احتمال مطرح  گیری:نتیجهتبیین شد. 

یشتر فرزندان خود منجر به عملکرد ب نوبهبهو این نیز  شوندمیاقتصادی بهتری هستند، بیشتر در امور تحصیلی فرزندان خود درگیر -اجتماعی

 .شودمی هاآن

 ، اختالل یادگیریتحصیلیوضعیت اجتماعی اقتصادی، عملکرد ، مشارکت والدین: هاکلیدواژه

 
 مقدمه

فرایندی دانست که  ترینبنیادییادگیری را  توانمی جرئتبه
مانده در طی زمان و در تعامل و آن، موجودی ناتوان و در درنتیجه

اختی شن هایتواناییکه  رسدمی یافتهتحولرشد جسمی به فردی 
 . تنوع بسیار زیاد و گسترششناسدنمی حدومرزیو قدرت اندیشه او 

زمانی یادگیری انسان که به وسعت طول عمر اوست، باعث شده 
زیادی که در یادگیری با هم دارند، برخی  هایتفاوت رغمعلیاست 

 اختاللیادگیری و آموزش دچار مشکل شوند.  افراد در روند عادی
ست که ا شدهگرفتهدر نظر  شناختیعصبمشکل  عنوانبهیادگیری 

با مشکالت جدی در ناتوانایی خواندن، ریاضیات و نوشتن همراه 
 اختاللندارد.  خوانیهمبوده و با توانایی ذهنی مورد انتظار از فرد 

 و حتی به علت آن پدید باشدنمییادگیری جزء اختالالت هیجانی 
ری بر بسیا تأثیرهیجانی فرد  هایجنبه، اما این اختالل بر آیدنمی

 ترینعمده (.0991، )گنجی، محمدی و تبریزیان گذارندمیجای 

                                                           
 z.naghsh@ut.ac.ir مشاوره دانشگاه تهرانروانشناسی تربیتی و استادیار نویسنده مسئول: 0 

 s.ghasemzadeh@ut.ac.ir استادیار روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران1 
 تربیتی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری روانشناسی 9 

 16/5/0996تاریخ پذیرش مقاله:  06/4/0996تاریخ ارسال مقاله: 

 

ان شامل: بهره هوشی آموزدانشاختالل یادگیری در  هایویژگی
طبیعی، کارکرد تحصیلی پایین از حد انتظار، سرعت کم در یادگیری، 

ی رتحصیلی، تفاوت بین سطح یادگی هایپایهپیشرفت کند، تکرار 
در دروس مختلف، نداشتن انعطاف در استفاده از راهبردهای 

نه ها و کوتاهی داممهارتو  هاتواناییبین  توجهقابلآموزشی، تفاوت 
 (.0991 ،ی و جلیل آبکنارتوجه است )عاشور

از مشکالت  تروسیعبسیار  هایگسترهیادگیری  هایاختالل
 هایوزهحتوجه به  ازمندو فهم کامل آن نی گیردبرمیتحصیلی را در 

، خانوادگی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک است )خرمایی، اجتماعی
یادگیری در یک موقعیت تحصیلی  اختالل (.0991عباسی و رجبی، 

به همراه داشته باشد.  هازمینهممکن است پیامدهایی را در سایر 
 أثیرتفعالیت روزمره فرد را نیز تحت  تواندمی اختاللبرای مثال این 

رد به ف مسئلهقرار دهد زیرا حافظه، استدالل و توانایی ضعیف حل 
اوست. افزون بر این، روابط  شناختیزیستدلیل مشکل عصب 

 نیوالد یریدرگ یانقش واسطه ی: بررسیریادگیاختالل  یآموزان داراو عملکرد دانش یاقتصاد-یاجتماع تیوضع

mailto:z.naghsh@ut.ac.ir
mailto:s.ghasemzadeh@ut.ac.ir
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 أثیرت اختاللاز این  تواندمیاجتماعی و یا کنش وری هیجانی نیز 
پردازش شناختی فرد به اشتباهاتی در  هاینارساییپذیرد. چون 

قاقی، )علیپور، ش انجامدمیدیگران فتار ر بدفهمیتفکر، رفتار و یا 
 (.0991، حسینایی و ازغندی، نوفرستی

ویژه اختالل ( از DSM-5روانی بر اساس ) شناسیآسیبدر کتاب 
که  دشومیاستفاده  هاییاختاللیادگیری ویژه برای پوشش دادن 

را  استانداردشده هایآزمونافراد در عملکردهای یکی از  هرکدام
 وزانآمدانشمثل خواندن، نوشتن، ریاضی،  دهدمیقرار  تأثیرتحت 

 هانآاز سن و سطح هوش  ازآنچهبسیار کمتر  هااختاللاین  مبتالبه
. این افراد در تنظیم اطالعات، ادراک شوندمیموفق  رودمیانتظار 

 ،گنجی و گنجی)دیداری، شنیداری، حافظه و توجه، نقص دارند 
0991.) 

منزل به  در 0والدین که مشارکت اندداده نشان متعدد مطالعات
ف انجام تکلی در مثال، کمک کودکان دارای اختالل یادگیری برای

 مهم یادگیری کودک و برای آزمون شدن آماده کمک در کودک،
 فییر، امرسون، ؛1119 ،1ابوچر و ، دسفورگمثالعنوانبه) است

 و کسپرو ویسبرگ، ایزو، ؛1119 ،4هتی ؛1101 ،9ساندر و فاکس
 (.1115 ،7اپستاین و شلدون ؛1111 ،6شاکر ؛0999، 5فندریچ

به بررسی  موجود مطالعات اکثر که کرد اشاره ، بایدحالبااین
 اندودهبمتمرکز  یادگیری اختالل بدون کودکان در مشارکت والدین

 .اندکرده دریافت کمتری یادگیری توجه اختاللبا  کودکان و

 نشان یادگیریاختالل  بدون کودکان هایخانواده از شواهد برخی
 رایکافی ب انگیزه است این کودکان ممکن مادر و پدر که است داده

 تبنج گرولنیک،) خانه نداشته باشندبه فرزندان خود در  کمک
 که نیست آورتعجب ،درنتیجه (.0997، 1اپوستولریس و کرووسکی

 ریاختالالت یادگی با کودکان مشارکت والدین برای کلی شرایط
 اگرچه .باشد هاآنبدون اختالل  همساالن از ترمشکل تواندمی

حدود م کودکان با اختالالت یادگیری والدین مشارکت در تحقیقات
 است مشارکت والدین شدهدادهنشان  هستند ولی در این تحقیقات

است که کودکان بدون  هاییخانوادهمتفاوت از  هاخانوادهدر این 
اختالل یادگیری  با کودک یک مثال، داشتن دارند. برای اختالل
 و امرانگن) شود مادر و پدر روابط منجر به درگیری در است ممکن
ظر ن به است ممکن با اختالالت یادگیری کودکان (.1114 ،9میشنا

 به نسبت خود مادر و پدر از بیشتری هایکمک به برسد نیاز
 مادری و پدر (.1101 و 01فررل) اختالل داشته باشند بدون همساالن

 فرزندان با اختالل یادگیری دارند در مقایسه با سایر والدین در که

                                                           
1 parental involvement 
2 Desforges,, Abouchaar 
3 Emerson, Fear, Fox & Sander 
4 Hattie 
5 Izzo, Weissberg, Kasprow & Fendrich 
6 Sacher 
7 Sheldon, & Epstein 

 امانج در هاآن( الف) زیرا ،شوندمیدرگیر  کمتر خود فرزندان مدرسه
دانش خود  و زمان( ب) ،کنندمیبودن مؤثر  احساس کمتر کار این

 طرف مدرسه کمتر از کنندمی احساس هاآن (ج) و دانندمی را محدود
 در مقاله (.1119 ،00تانوک و مارتون وینر، راجرز،) شوندمیحمایت 

الل اخت با کودکان در منزل در دخالت شرایط ،رسدمی نظر به حاضر
 اختالل است. بدون کودکان از متفاوت یادگیری،

مادر به نیازهای اساسی فرزند خود توجه دارند،  و که پدر زمانی
 عنوانبهاجتماعی  هایبه درونی کردن ارزش بیشتری احتمالبه

هایی که ارزش-پردازندمربوط به خودشان میرفتارهای شخصی 
 شوندمیاجتماعی توصیه  از نظر اما نباشند، بخشلذتممکن است 

 خود، بهنوبهو  –( مدرسه وظایف حل تکالیف، تکمیل ،مثالعنوانبه)
 از جنتای مثبت توسعه همچنین و کودک درونی کردن عملکرد روند
 در .دهندمیبهزیستی را در فرزند خود پرورش  و روانی سالمت نظر

ه کودک توج اساسی نیازهای کمتر به این مادری که و پدر مقابل
 اللاخت دچار خود کودک مثبت بیشتری در توسعه احتمالبه دارند،

 (.1119 ،01؛ گرولنیک1111 رایان، و دسی) شوندمی

 ،09ناجنجست و ناجی ترووین، دومونت، پژوهشی دیگر توسطدر 
 مشارکت و درگیری والدین در انجام تکلیف کیفیت 1104

یشرفت پ کننده بینیپیش( پاسخ و کنترل ساختار، ،مثالعنوانبه)
 .ان بودآموزدانشخواندن 

یری درگ مختلف هایکیفیت و مقدار کنندهتعیینمتعددی  عوامل
 شدهانجامتحقیقات زیادی  گذشته، دهه در است.والدین در خانه 

 از ایگسترده طیف در مادر و پدر چرا دهد توضیح است که
 .اندبوده خود درگیر فرزندان مدرسه به مربوط هایفعالیت

 والدین مشارکت نوع و سطح بینیپیش گذشته محققان ،طورکلیبه
 و دمپسی-هوور ؛0997 همکاران، و گرونیک) اندکرده شناسایی را

 بینیپیش با وجود عوامل ،حالبااین (.1115، 0997 ،0995 سندلر،
اختالل  بدون کودکان در مشارکت والدین مختلف هایکیفیت

یری اختالل یادگ با کودکان کیفیت مشارکت برای هنوز یادگیری
 .است محدود

از  کننده مهمی بینیپیشوالدین،  اقتصادی و اجتماعی وضعیت
 اتتحقیق ،طرفازیک مشارکت والدین نیز است. کیفیت و مقدار

الت، تحصی ترپایین سطوح با والدین که است داده نشان گذشته
درگیر هم در خانه و هم در مدرسه  خود فرزندان آموزش کمتر در

 مترک تحصیالت پایین والدین با (.0999، 04اپستاین و دوبر) شدندمی
 هایفعالیت در خود فرزندان به کمک بودن در مؤثر احساس

8 Grolnick, Benjet, Kurowski, & Apostoleris 
9 Amerongen, & Mishna 
10 Ferrel 
11 Rogers, Wiener, Marton, & Tannock 
12 Grolnick 
13 Dumont, Trautwein, & Nagengast 
14 Dauber & Epstein 
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 اندازچشم از (.1116 ،0بوونو  لی) خانه دارند بر مبتنی یادگیری
 والدین اقتصادی و اجتماعی وضعیت نظریه خود تعیین گری،

 والدین .داردوالدین  مشارکت کیفیت تعیین در مهمی نقش همچنین
 کالیفت انجام در خود فرزند برای بیشتر زمان اختصاص به قادر باید

فی به کا اندازهبه در کنار دسترسی منابع همچنین و ؛مدرسه باشند
 عیتوالدین با وض ترتیب، بدین حاظ روانی نیز در دسترس باشند.ل

واجه م استرس از باالتری سطوح با ترپایین اقتصادی و اجتماعی
 یفیتک درگیری با کنترل، راهبردهای بیشتری از احتمالبهبوده و 

 و نزیمک وایس، ، گرونیک،مثالعنوانبه) کنندمیاستفاده  پایین

 (.0996 ،1وریجتمن
 ریاختالل یادگی غیر هاینمونه روی بر شدهانجام گذشته تحقیقات

دین و وال اقتصادی و اجتماعی در رابطه وضعیت نتایج متناقضی را
 زا تعدادی ،مثالعنوانبه. است داده نشان هاآنکیفیت مشارکت 

 یاقتصاد و اجتماعی والدین با وضعیت که اندداده نشان مطالعات
 ،مثالعنوانبه) خود دارند فرزندان در مورد بیشتری کنترل پایین،

 نیگلی، ؛0995 تاردیف، و گینزبرگ-هوف ؛1116 ،9و بردان چن
 گرولنیک، کهدرحالی ،(1117 ،4نویمان و لودکی اشنایدر، تروتوین،

بین  مثبت رابطه به (1104) 5همکاران هلمر، فالم و-رافتری
 عالوه .اندداشتهتحصیالت مادر و تدارک ساختار توسط والدین اشاره 

 و اجتماعی رابطه معناداری بین وضعیت چندین مطالعات این، بر
 ،مثالعنوانبه) اندنیافتهو کیفیت درگیری والدین  اقتصادی والدین

 (.7،1104ویلد و یوتیودینگ ؛1104 ،6همکاران و دومونت
 وضعیت به صرفاً متناقض نتایج این کهاینجا باید توجه کنیم  تا

ز متفاوت ا احتماالً است ممکن که اختالل یادگیری غیر کودکان
 باوجوداین. شودمیباشند مربوط  با اختالل یادگیری کودکان
والدین را در مدل خود وارد  اقتصادی و اجتماعی وضعیت ما واقعیت،

موزشی آ ویژه نکته در زمینه کودکان با نیازهای ترینمهم .کنیممی
 یاجتماع با وضعیت هاییخانوادهاین کودکان اغلب در  که است آن
ه فرض کرد ک توانمی ابتدا، . درکنندمیاقتصادی پایین رشد  و

 تصادیاق و اجتماعی با وضعیت با اختالل یادگیریوالدین کودکان 
 (ب) شوندمیکمتر در آموزش فرزندان خود درگیر ( الف) پایین

کنترل بیشتری در آموزش مبتنی بر خانه فرزندان خود دارند. در 
 و یاجتماع وضعیتبا  با اختالل یادگیریمقابل والدین کودکان 

 و ندشومیآموزش فرزندان خود  درگیر بیشتر( الف) اقتصادی باال
 من،کرپ) نه خود دارندمبتنی بر خا آموزشساختار بیشتری در ( ب)

 (.1115 ،9ووچن ؛1119 ،1پاول و لسچنسکی
های بسیاری آموزان از مؤلفهاجتماعی دانش-وضعیت اقتصادی

)بای  های منزلهای پیشین، تعداد کتابشود. در پژوهشتشکیل می
؛ پاپاناستازیو، 1116، 01، میلر و میالی00؛ اوگله1116، 01و مونسئور

؛ 1111، 04و پاستجنس 09، سواد والدین )دامه، وانهی(1116
؛ 1101، امکانات خانه )کبیری و شوندغربی، (1114کیامنش، 

 عنوانبه( 1116، 06و موقعیت مدرسه )پارک (1116، 05هنسنیانگ
های تک شاخصاست. تأثیر تک کاررفتهبههای این متغیر شاخص

ست ا قرارگرفته یموردبررساین متغیر بر پیشرفت تحصیلی 
، (1111، 07سواد والدین )ویزامن، سعداوی و الرومی کهیطوربه

، وانهی و ؛ دامه1101تعداد کتاب در خانه )آلریوینی و همکاران، 
؛ 1101، امکانات منزل )آلیورینی و همکاران، (1111، 01پاستجنز

 طوربهاجتماعی -و وضعیت اقتصادی( 1101کبیری و شوندغربی، 
است  شدهدادهعمومی در عملکرد علوم و ریاضی مؤثر تشخیص 

؛ 1114، 10؛ فوالرتون1101، 11؛ کارو و لنکیت1101، 09)آفانا و لیتز
حال، این. با(1116، 19؛ پاپاناستازیو1116، 11ونتر و هووی، شرمن

در بین کشورها متفاوت است و  شدهمشاهدهمقادیر همبستگی 
ها میزان تمرکززدایی کشورها دالیل تفاوت میان این رابطه ازجمله

در کشورهای غیرمتمرکز ارتباط بیشتری  کهیطوربهاست  ذکرشده
ماعی اجت -بین متغیرهای عملکرد تحصیلی و وضعیت اقتصادی

. با توجه به آنچه گفته شد هدف (1116هنسن، وجود دارد )یانگ
 و منزل در دخالت والدین تأثیربررسی چگونگی  حاضر، پژوهش

 همبتالب عملکرد کودکان عیت اجتماعی اقتصادی والدین درضو
ن درگیری والدی ایواسطهبررسی نقش  ژهیوبهو  اختالل یادگیری

 است.

 

 

                                                           
1 Lee & Bowen 
2 Grolnick, Weiss, McKenzie, & Wrightman 
3 Chen, & Berdan 
4 Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke, & Neumann 
5 Hoff-Ginsberg & Tardif 
6 Dumont, Trautwein, Nagy & Nagengast 
7 Yotyodying, &Wild 
8 Krappmann, Leschinsky, & Powell 
9 Wochen 
10 Monseur & Baye 
11 Ogle 
12 Malley 

13Vanhee 
14 Pustjens 
15 Yang-Hansen 
16 Park 
17 Wiseman, Sadaawi & Alromi 
18 Damme, Vanhee &Pustjens 
19 Afana & Lietz, 
20 Caro & Lenkeit 
21 Fullarton 
22 Howie, Scherman & Venter 
23 Papanastasiou 

 نیوالد یریدرگ یانقش واسطه ی: بررسیریادگیاختالل  یآموزان داراو عملکرد دانش یاقتصاد-یاجتماع تیوضع



 ییکودکان استثنا یوانمندسازتنامه فصل _________________________________________________________    9

 ۶۹۳۱ ابستانت، ۲۲، شماره ۸سال 

 

 

 شده برای برازشمدل مفهومی در نظر گرفته: 0شکل

 روش
. ستا تحلیل مسیر در قالبهمبستگی  روش پژوهش حاضر از نوع

ابتدایی شهر ان مقطع آموزدانشکلیه  شامل جامعه آماری پژوهش
 1که به دلیل مشکالت تحصیلی و یادگیری به  باشندمی تهران

مرکز مشاوره در شهر تهران مراجعه کردند و در ارزیابی توسط 
، دارای 4مقیاس هوش کودکان وکسلر بررسی  و پزشکروان

از هر دو  نفر 051 هاآناز میان  ه واختالل یادگیری تشخیص داد
تصادفی انتخاب  گیرینمونه به روش پسر( 11دختر،  71جنس )

پژوهش پاسخ دادند. الزم به ذکر است که  یهاپرسشنامهشدند و به 
 .فاقد مشکل رفتاری بودند موردنظرمونه ن

 

 ابزار پژوهش

؛ هایسؤالاز پاسخ به  اجتماعی –مقیاس وضعیت اقتصادی 

موجود در خانه، تحصیالت والدین و همچنین  هایکتابتعداد 
مربوط به تعداد  سؤالاست.  شدهساختهمتوسط درآمد پدر و مادر 

( 0زیر است:  صورتبهموجود در خانه دارای پنج گویه  هایکتاب
 010-111(4 کتاب 16-011(9 کتاب 00-15( 1کتاب  01از  کمتر

تحصیالت  مربوط به میزان سؤالکتاب.  111از  بیش( 5کتاب و 
طیف که از سطح مدرسه نرفته یا عدم اتمام دوره  5والدین را در 

ابتدایی تا سطح باالتر از مدرک کارشناسی ارشد را به تفکیک پدر و 
مربوط به متوسط درآمد پدر و  سؤال و ؛قرار گرفت موردبررسیمادر 

 5هزار تومان و بیش از  111از  طیف از درآمد کمتر 5مادر نیز در 
 قرار گرفت. موردبررسین تومان به تفکیک پدر و مادر میلیو

برای (: 1992بارنز ) مقیاس مشارکت والدین اولسون

ان از روند مشارکت پدر و مادر در امور آموزدانشارزیابی درک 
است. این مقیاس در  سؤال 01که شامل  باشدمیتحصیلی آنان 

اس این مقی گذارینمرهتوسط بارنز و السون ساخته شد.  0991سال 
مخالفم(  کامالً 1)موافقم( تا  کامالً درجه از ) 6به روش لیکرت و در 

( میزان روایی و پایایی 0999). لویزر و همکاران شودمی بندیرتبه
وردند. اولسون و آ دست به 17/1و  10/1این مقیاس را به ترتیب 

ده اپژوهش خود، ضرایب پایایی پرسشنامه را با استف (، در0991بارنز )
در پژوهش  و ؛گزارش کردند 11/1و  77/1از روش آلفای کرونباخ، 

 به دست آمد. 11/1و  71/1مقدار ضرایب پایایی پرسشنامه  حاضر
 یآورجمعمتغیر مالک پژوهش نیز عملکرد تحصیلی است که با 

قرار  یموردبررسان آموزدانش ترمانیپامعدل مربوط به  یهاداده
 گرفت.

 

 هادادهتحلیل 
 و پیرسررون همبسررتگی ضررریب از ،هاداده وتحلیلتجزیه برای

سیر تحلیل ستفاده لیزرل افزارنرمو  م سی .شد ا مدل  قبل از برر
ستگی متغیرها در جداول زیر هاشاخص ضریب همب صیفی و  ی تو
 .شودیمگزارش 

. باشدیمماتریس همبستگی ، هامدل وتحلیلتجزیهمبنای  ازآنجاکه 
 0در جدول  موردبررسیبنابراین ماتریس همبستگی متغیرهای 

 است. شدهارائه

 العهموردمط یرهایمتغ توصیفی )میانگین و انحراف معیار( یهاشاخصو  : ضرایب همبستگی1 جدول

 متغیرها 0 1 9 میانگین انحراف معیار

79/6  99/99  درگیری والدین 0     

95/4  96/14   0 99/1 اقتصادی –وضعیت اجتماعی  **  

75/9  04/19  0 14/1  عملکرد **1/01 **

15/1>p*= 10/1>p**= 

 عملکرد تحصیلی وضعیت اجتماعی اقتصادی

 درگیری والدین
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و  تصادیاق-اجتماعی ضعیتو، رابطه 0با توجه به جدول 

 ضعیتو( مثبت و معنادار است. رابطه =99/1r)درگیری والدین 

( مثبت و معنادار =14/1r) اقتصادی و عملکرد تحصیلی-اجتماعی

 نیز مثبت( =01/1r)درگیری والدین و عملکرد تحصیلی است. رابطه 
 و معنادار است.

 مفهومی الگوی ،تحصیلی عملکرد بینیپیش برای
 احتمال حداکثر روش و از بررسی تحلیل مسیر طریق از پیشنهادشده

 مجذور( شاخص X2کای ) مجذور شاخص از و الگو برآورد برای

) آزادیکای بر درجه 
2

𝑑𝑓
(، GFI) انطباق برازندگی شاخص( ،

 ذور میانگین  (، AGFI) انطباق برازندگی شدهتعدیل شاخص

 استفاده الگوها برازندگی برای(، RMSEA) تقریب خطای مربعات

ضعیت ور متغی ضرایب مسیر مدل بر اساس مسیرهای مستقیم، .شد
 رب درگیری والدین ایواسطه متغیراز طریق  اقتصادی-اجتماعی

 ممتد هایخطآورده شده است.  1تحصیلی در نمودار  عملکردروی 

وضعیت  که دهدمی نشان شکل. هستند روابط معناداری دهندهنشان
 اثر تحصیلی عملکرد براقتصادی و درگیری والدین -اجتماعی

لی تحصی عملکردبر  درگیری والدینهمچنین  دارد معناداری مستقیم
 .دارد معناداری مستقیم اثر

 

 

 

 

 مدل مستقیم اثرات :1-نمودار

 متغیر درگیری والدینگفت  توانمی و ؛ستادار معنا و مثبت( 15/1) عملکرد تحصیلیبر  اقتصادی-اجتماعی وضعیت غیرمستقیم اثر

 .کنندمیتحصیلی ایفا  عملکردو  اقتصادی-اجتماعی وضعیتدر میان  ایواسطهنقش  تواندمی

 نیکویی برازش مدل هایشاخص: خالصه 2 جدول

 GFI AGFI RMSEA 2 df ρ شاخص

 15/1 0 97/4 14/1 99/1 0 برآورد

 همچنین .است 2، 97/4 کای مجذور شاخص ،9 جدول در

 محاسبه نیز(،  =0 GFI)(=99/1AGFI) هاشاخص این مقادیر

 مدل تا باشند( 9/1) از تربزرگ یا برابر باید هاشاخص این که شدند

 مجذورات میانگین خطای ریشۀ شاخص .شود پذیرفته موردنظر

 برای شاخص این د.آم دست به(، =14/1RMSEA) تقریب

 دهندهنشان، 11/1 تا از آن باالتر و 15/1 کمتر از خوب، یهامدل

 تا آن اندازه ضعیف یهامدل در معموالً  و معقول تقریب خطای
 توانمی ،آمدهدستبه مقادیر به توجه (. با0914)هومن،  است 01/1

 توانمیپس  .دارد مناسبی برازش ،هاداده با مدل که گرفت نتیجه

در  هامشخصهبتای اینکه  بر دادیم مبنی ارائه مقدمه در که را مدلی
ا ر برازش مناسبی دارد هادادهسطح قابل قبولی هستند و مدل با 

 .بپذیریم

 یریگجهینتبحث و 

اطالعات مفیدی را در مورد نقش  پژوهشمدل آزمون شده در این 
درگیری  تأثیراقتصادی و همچنین در مورد -عیت اجتماعیضو

ان با اختالل یادگیری در اختیار ما قرار آموزدانشوالدین بر عملکرد 
 –عیت اجتماعی ضو که گرفت نتیجه توانمی درمجموعداد. 

 که ستا کنندهتعدیلمتغیر  یک عنوانبه رسدمی نظر بهاقتصادی 
با اختالل یادگیری  آموزاندانشعملکرد  افزایش باعث تنهانه

 .هددمیرا نیز افزایش  والدیندرگیری و مشارکت بلکه  شودمی
اهمیت دخالت و درگیری والدین در  مبنی بر این مطالعه نتایج

 ،ربروایلد و گ ،همسو با یافته عملکرد کودکان با اختالل یادگیری
 .است (1119) ،ویتلر و (1119)

ی بر اقتصاد –عیت اجتماعی ضو تأثیرنشان داد که همچنان نتایج 
( نیز طی یک 0911وایت )ان معنادار است. آموزدانش عملکرد

 عملکرد تحصیلی

 درگیری والدین

42/0  

93/0  24/0  

 وضعیت اجتماعی-اقتصادی

 

 عملکرد تحصیلی

 درگیری والدین

42/0  

93/0  
24/0  
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ن در مورد رابطه بی شدهانجامپژوهش فراتحلیلی، کلیه تحقیقات 
اقتصادی خانواده و پیشرفت تحصیلی تا سال -عیت اجتماعیضو

ات تحقیق کهنیاقرار داد و دریافت با توجه به  یموردبررسرا  0911
اقتصادی  –جتماعی عیت اضو یریگاندازهاز چه شاخصی برای 

رار دهند ق موردسنجشاستفاده کنند و پیشرفت تحصیلی را چگونه 
میزان ارتباط این دو متغیر متفاوت خواهد بود. در این راستا سیرین 

در این زمینه را که بین  شدهانجام( نیز کلیه تحقیقات 1115)
صورت گرفته بود طی یک مطالعه  1111تا  0911 یهاسال

د ارزیابی قرار داد و دریافت که میزان ارتباط این دو فراتحلیلی مور
بوده و کمتر از میزان همبستگی  91/1متوسط  طوربهمتغیر 
( 1115(. سیرین )41/1( بوده است )0911توسط وایت ) شدهگزارش

در  ترمتنوع هایشاخصکرده است که استفاده از  خاطرنشان
تحقیقات جدید علت کاهش این همبستگی است و همچنین در 

 ی نظیرهایشاخصبرخی از تحقیقات هیچ رابطه معناداری بین 
درآمد و شغل پدر با پیشرفت  ژهیوبهتحصیالت و شغل والدین، 

 ان گزارش نشده است.آموزدانشتحصیلی 

 منزل به کودکان دارای اختالل یادگیری مهم در والدین مشارکت
 دخو مادر و پدر از بیشتری هایکمک به نیاز این کودکان .است

 مادری و پدر (.1101 و فررل) دارنداختالل  بدون همساالن به نسبت
 فرزندان با اختالل یادگیری دارند در مقایسه با سایر والدین در که

 امانج در هاآن( الف) زیرا ،شوندمیدرگیر  کمتر خود فرزندان مدرسه
دانش خود  و زمان( ب) ،کنندمیبودن مؤثر  احساس کمتر کار این

 طرف مدرسه کمتر از کنندمی احساس هاآن (ج) و دانندمی را محدود
مادر به  و که پدر زمانی (.1119و همکاران،  راجرز) شوندمیحمایت 

درونی  به بیشتری احتمالبهنیازهای اساسی فرزند خود توجه دارند، 
فتارهای شخصی مربوط به ر عنوانبهاجتماعی  هایکردن ارزش
 د،نباشن بخشلذتهایی که ممکن است ارزش-پردازندخودشان می

 کالیف،ت تکمیل ،مثالعنوانبه) شوندمیاجتماعی توصیه  از نظر اما
 درونی کردن عملکرد روند خود، نوبهبهو  –( مدرسه وظایف حل

 و روانی سالمت نظر از نتایج مثبت توسعه همچنین و کودک
 مادری و پدر مقابل در. دهندمیبهزیستی را در فرزند خود پرورش 

 احتمالبه کودک توجه دارند، اساسی نیازهای کمتر به این که
 و سید) شوندمی اختالل دچار خود کودک مثبت بیشتری در توسعه

 اقتصادی و اجتماعی وضعیت (.1119 ؛ گرولنیک،1111 رایان،
الدین مشارکت و کیفیت و کننده مهمی از مقدار بینیپیشوالدین، 

 الدینو که است داده نشان گذشته تحقیقات ،طرفازیکنیز است. 
م در ه خود فرزندان آموزش تحصیالت، کمتر در ترپایین سطوح با

 (.0999اپستاین،  و دوبر) شدندمیدرگیر خانه و هم در مدرسه 
 به کمک ودن درب مؤثر احساس کمتر تحصیالت پایین والدین با
و  یل) خانه دارند بر مبتنی یادگیری هایفعالیت در خود فرزندان

 (.1116 بوون،

 بر وتحلیلتجزیه اول،. دارد وجود حاضر پژوهش در محدودیت چند
 روش به آینده مطالعات و ؛است گرفتهانجام مقطعی یهاداده روی

 حاضر طالعهم در معنادار مسیر آیا اینکه بیشتر بررسی منظوربه طولی
ان آموزشدانعملکرد  بینیپیش عنوانبه والدین نقش ،مثالعنوانبه

نه  یا زمان پایدار باشد طول در است ممکن با اختالالت یادگیری
با اختالالت  کودکان در مورد حاضر مطالعه دوم،روری است ض

 یا و لمعلو کودکان به تواندمین نتایج ،لذا گرفتهانجامیادگیری 
 جسمی، هایمعلولیت ازجمله آموزشی ویژه نیازهای با کودکان
 اختالل درجه این، بر عالوه .شود داده اجتماعی تعمیم و عاطفی

 داشت هتوج باید سوم،. بود نشده حاضر کنترل تحقیق در یادگیری
 الدینو هایویژگی شامل تنها حاضر مطالعه در بینیپیش سازه که

 یرثتأبه  و است (اقتصادی -عیت اجتماعیضدرگیری والدین و و)
 ازجملهزیادی  هایپژوهشکه در ) رسهمد متغیرهایی از سطح

قرار  موردتوجه 1115 سندلر، و دمپسی-هوور ؛1115 اپستاین،
ورلیس،  ون و ناپستی ،مثالعنوانبه نپرداخته شده است. (شدهگرفته
 و پدر در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که درگیری ،(1110

 حتت معلم نگرش و رفتار توسطامور تحصیلی فرزندشان،  در مادر
نیز ( 0997) همکاران و گرونلیک نتایج مطالعه .گیردمی قرار تأثیر

 ،والدین نگرش عالوه بر که داد نشان سطحی چند مدل در یک
 واندتمی معلم نگرش و رفتار ازجملهنیز  درس کالس زمینه عوامل
 ایدب آینده هایپژوهشباشد و لذا  تأثیرگذاران آموزدانشلکرد بر عم
 بگیرند. نظر در را مدرسه بافت از بینیپیش

ن که والدی شودمیبر اساس نتایج این پژوهش این احتمال مطرح 
اقتصادی -عیت اجتماعیضانی که دارای والدین با وآموزدانش

 شوندیم، بیشتر در امور تحصیلی فرزندان خود درگیر هستندبهتری 
. شودمی هاآنخود منجر به عملکرد بیشتر فرزندان  نوبهبهو این نیز 

و راهکارهای  ترمثبت یهانگرش کردهلیتحصوالدین  عالوهبه
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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to investigate the mediating role of parental involvement 

in the relationship between the social and economic status of parents and the performance of 

students with learning disabilities. Methods: A sample of 150 students with learning 

disabilities from all the students were selected by sampling method. In this research, Olson 

Barnes (1992) parental involvement scale was used. Results: The results showed that 

socioeconomic status has a significant direct effect on the performance of students with 

learning disabilities. And the effect of parent involvement on performance has also been 

significant. Also, the socioeconomic status has a significant effect on students' performance 

due to parental involvement. Model has a good modification and 18% of the variance in 

performance explained by this model. Conclusion: According to results of this study, it is 

likely that parents of students with better socioeconomic, more involved in the education of 

their children and also this leads to more performance of their children. 

Keywords: parental involvement, socioeconomic status, performance, learning disabilitie 
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