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Abstract 
Learning disorder is affected by many communication variables and focuses 

on sensory processing in children; therefore, the purpose of this study was to 

determine the mediating role of sensory processing patterns in the 

relationship between parental parenting styles and Learning Disorder in 

children. The method of research was correlation based on modeling, a type 

of path analysis. The study population included all children with learning 

disorder 7 to 10 years old in Tehran, That using Klein's method (2010), 437 

children were selected by available sampling method. And the children's 

mothers responded to, Colorado Willcutt et al. Learning Disorder 

Questionnaire (2011), Dunn's Sensory Profile (1999) and Baumrind's 

parental parenting styles (1973). And evaluation of the model was done 

using the path analysis method. The findings showed that sensory processing 

patterns have a mediating role in the relationship between parental parenting 

styles and Learning Disorder in children. In general, sensory processing 

patterns and parental parenting styles had predictive power (R2 = 0.60) of 
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learning disorder variable. These findings show that learning disorder is 

strongly influenced by parental parenting styles. And sensory processing 

patterns have an indirect impact on learning disorder that can provide many 

practical implications for therapists to improve children's learning disorder. 

Keywords: Sensory Processing Patterns, Parental Parenting Styles, 

Learning Disorder, Children. 
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 یهاوهیش نیدر رابطه ب یپردازش حس یالگوها یانقش واسطه

 در کودکان یریادگیو اختالل یفرزندپرور

 

     یسنگان رضایعل
 مرکز فرهنگی، شناسیروان شناختیآسیب گروه ،یشناسروان یدکتر

 .ایران مازندران، فارابی، شناختیروان علوم پژوهشی
 

  خوش وقت   نینگ
هواز، واحد ا ،ییو آموزش کودکان استثنا یشناسروان یدکتر یدانشجو

 .رانیاهواز، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 

   یونیهما رضایعل
 بندرگز، ،یمدانشگاه آزاد اسالواحد بندرگز،  ،یشناسگروه روان اریاستاد

 .رانیا

 چکیده
 دکان قرارهاي حسی در کوبسياري از متغيرهاي ارتباطی و معطوف به پردازش ريتأثیادگيري، تحت  اختالل

 هايرابطه بين شيوه در هاي پردازش حسیاي الگوواسطه دارد، بنابراین هدف این پژوهش تعيين نقش
 -وع تحليل مسيرنالگویابی از -پژوهش همبستگی بود. روش  کودکان در اختالل یادگيري با فرزندپروري

که با  بودند در شهر تهران ساله 10 تا 7با اختالل یادگيري  تمامی کودکان پژوهش شامل جامعه .بود
گيري در دسترس انتخاب شدند و مادران کودک به روش نمونه 437( تعداد 2010استفاده از روش کالین )

و  (1999) اند حسی ، پروفایل(2011) همکاران و ویلکات کلورادو اختالل یادگيري پرسشنامهکودکان، 
 تحليل روش از استفاده با الگو را تکميل کردند و برازش (1973)باومریند  فرزندپروري هايشيوه پرسشنامه

 اختالل اب فرزندپروري هايشيوه ينبدر رابطه  حسی پردازش الگوهاي ها نشان داد کهیافته. شد انجام مسير
فرزندپروري  هايشيوه و حسی پردازش الگوهاي یطورکلبهاي دارد و کودکان نقشی واسطه در یادگيري

الل ها حاکی از آن است که اختداشتند، این یافته را اختالل یادگيري متغير از (R2=60/0) ینيبشيپ توان
هاي پردازش حسی اثري الگوباشد و هاي فرزندپروري والدین مستقيم شيوه ريتأثتواند تحت یادگيري می

 ان در جهتتواند تلویحات کاربردي بسياري را به درمان گریادگيري دارند که می غيرمستقيم بر اختالل
 دهد. ارائهبهبود اختالل یادگيري کودکان 

   .کودکان ،یریادگیاختالل  ن،یوالد یفرزندپرور یهاوهیش ،یپردازش حس یالگوها :هاواژهکلید
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 مقدمه
گيرد و فهم تر از مشکالت تحصيلی را در برمیاي بسيار وسيعگستره 1اختالل یادگيري

هاي اجتماعی، عاطفی و رفتاري زندگی کودک است کامل آن نيازمند توجه به حوزه

(. اختالل یادگيري یک مشکل 2005، 2)باربارسی، کالوسيچ، کوليگان، ویور و جاکوبسن

کند یادگيري دروس متفاوت مشکل ایجاد می هايشناختی است که در کسب مهارت

آورد کودک در شود که دستگونه مشکالت زمانی تشخيص داده می(. این2016، 3)اردن

؛ اوگلمن و 2008، 4ها باشد )مبوت و بيسانزآزمون استانداردشده انفرادي کمتر از هوش آن

مسئله تأخير دارند و با  هاي حلیابی و مهارتویژه در مهارت(. این کودکان به2012، 5سون

رسد که مشکالت تا حدي ناشی از برخی (. به نظر می2010، 6اند )گريمشکل مواجه

توان به ترین آن می( که از مهم2017، 7رویدادهاي در بستر خانواده باشد )سن و آیتاک

هاي فرزند پروري مستبدانه و سطح تحصيالت والدین توجهی به نيازهاي اوليه، شيوهبی

 (.2018، 8شاره نمود )ساهو، باهاراگاوا، ساگار و مهتا،ا

ها بستر خانواده و روابط بين گيري شخصيت و رفتارهاي انساندر این ميان براي شکل

باشد )فرناندزآکانترا ها بسيار با اهميت میها و شکستمراقبين و کودک در کسب موفقيت

ترین عاملی است که در تحول ام(، محيط خانواده نخستين و با دو2017، 9و همکاران

(. والدین سالم و بالغ در مقایسه با 2011، 10گذارد )کروکت و هایزشخصيت فرد تأثير می

والدین نابالغ و ناسالم معموالً با حساسيت و مهربانی بيشتري به نيازها و اشارات کودکان 

اجتماعی و موفقيت کنند و این نوع فرزندپروري امنيت عاطفی، استقالل، توانش توجه می
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ناميده  3ها فرزندپروري( و این شيوه2011، 2ین و همکاران-کند )لیرا تشویق می 1هوشی

شود که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادي می

 (.2017، 4باشد )رابينمی

(، 2016، 5)پينکوارتهدف اصلی فرزندپروري، رشد و پيشرفت بهينه کودک است 

اي عنوان نظام یا شبکهتوان بهرابطه بين کودکان، والدین و سایر اعضاي خانواده را می

طور مستقيم و غيرمستقيم از دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند و این نظام به

 ها و رفتارهاي کودکان تأثيرهاي مختلف فرزندپروري بر شناختها و روشطریق شيوه

هاي (. براساس مفهوم باومریند انواع شيوه2018، 6گذارد )پينکوارت و کوزرمی

هاي است و هر یک از این شيوه 9و قاطع 8، استبدادي7گيرانهفرزندپروري شامل: سهل

گيرند و از نظر ميزان هاي تربيتی، ارتباطی و رفتارهاي متفاوتی را در بر میوالدینی، ارزش

(. 1394متفاوت هستند )شفيع پور، شيخی، ميرزایی و کاظم نژاد، گري پاسخگري و مطالبه

( و سينها، 2017) 11(، مک گرگور، جارت و استوارت2016) 10برخی مطالعات مانند دسوزا

اند که اختالل یادگيرِي، نقص توجه و تمرکز در محيط ( نشان داده2017) 12ورما و هرسه

محيط خانواده است و کيفيت  ي کودک با والدین درآموزشی، محصول نقص رابطه

داري با سطح اختالل یادگيري کودکان در معنی والدگري و سبک فرزندپروري رابطه

 محيط آموزشی دارد.

فرزندپروري مستبدانه با شدت اختالالت یادگيري کودکان  استرس والدگري و شيوه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. success IQ 

2. Leiyin, Xuerong, Zhen, Bingqing, et al 

3. parenting styles 

4. Rubin 

5. Pinquart 

6. Pinquart, & Kauser 
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8. authoritarian 
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1 0. D'souza 

1 1. McGregor, Jarrett, & Stewart 

1 2. Sinha, Verma, & Hershe 
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ردازش ذهنی گردد که آستانه توجه و پرابطه دارد و کنترل افراطی والدینی سبب می

، 2؛ ليونگ، لو، تسانگ و چان2016، 1کودک کاهش یابد )کامارودین، عبداله و ادریس

(. بين شيوه فرزندپروري قاطع با مشکالت یادگيري و کيفيت تعامالت اجتماعی 2017

، 3کودکان رابطه مستقيمی وجود دارد )تامسون جينز، برایک، مک الوري، آبوت و بال

2016.) 

دراک و واکنش کودک نسبت به این محيط در درون خانواده یا از سوي دیگر ا 

(. 2018، 5؛ بودیسون و پرهام2011، 4خارج از آن به پردازش حسی او بستگی دارد )هوریتز

هاي اجرایی مانند توجه، تمرکز و حافظه رابطه دارد )اسدي پردازش حسی با کارکرد

(. بر اساس نظریه پردازش حسی 1395گندمانی؛ کاظمی؛ پيشياره؛ هاشمی آذر؛ نسائيان، 

جوي حسی، (، الگوهاي پردازش حسی شامل ثبت حسی پایين، جست2007) 6دان

(؛ ليتل، 2016) 7باشد که مطالعات ون استادن و پورسلحساسيت حسی و اجتناب حسی می

اند ثبت حسی پایين و حساسيت حسی بر شدت ( نشان داده2017) 8دیان، تامچک و دان

مشکالت یادگيري کودکان با اختالل یادگيري اثرگذار است، همچنين لونگ، کارتر، 

( دریافتند که در ترکيب پردازش حواس بينایی و شنوایی با اختالل 2015) 9استفنسون

( و 1395، مقدس و مانی، )هاي ترابی، هاشمی آذرهشوپژیادگيري رابطه وجود دارد، 

اختالل یادگيري مبتال به اد فرري از ابسيادر که ( نشان دادند 2014) 10بوگون و همکاران

دازش پردر که د شومیداده تشخيص ي مغزر پردازش نابهنجاي هادکررکاي یک سر

برخی مطالعات ند. دارسریع نقش دازش نوشتاري و خواندن پرویژه بهبانی ز -اريشنيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kamaruddin, Abdullah, & Idris 

2. Leung, Lo, Tsang, & Chan 

3. Thompson‐Janes, Brice, McElroy, Abbott, & Ball 

4. Horwitz, Cecil 
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7. van Staden, & Purcell 

8. Little, Dean, Tomchek, & Dunn 

9. Leong, Carter, & Stephenson 
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هاي شخصيتی، نگرشی و اند الگوي پردازش حسی عامل مهمی در تحول ویژگیدهنشان دا

؛ کلينک، 2016، 1حتی در کميت و کيفيت یادگيري مؤثراست )کریتز، بليک و نوگویيرا

هاي (، از طرف دیگر پردازش2018، 3و ميلرکوهلينک و واتلينگ 2016، 2کونولی و نوالن

نيداري با اختالل یادگيري با رابطه دارد )جرومه و حسی باال و پایين در حواس بينایی و ش

 (.2015؛ ليونگ، کارتر و استفنسون، 2005، 4ليس

اختالل حس بينایی تأثير بسزایی بر عملکرد فرد در مسير یادگيري خواهد داشت )لو 

تواند حساسيت پردازشی هاي فرزندپروري مستبد والدین می(. شيوه2016، 5و همکاران

هاي شناختی و هاي محيطی را تحت تأثير قرار دهد که واکنشمحرک حسی کودکان به

شود که در نماید که در فرایند آموزشی سبب میهيجانی کودکان را دچار نقص می

، 6دریافت اطالعات با مشکل مواجه شود )اسالگت، دوباس، ون آکن، آليس و دکویچ

2018.) 

ن دادند که والدین با شيوه ( نشا2011) 7از طرفی کوهن، ماي بنسون و تياسدال

جوي حسی ضعيفی ه حساسيت و جستگير اغلب فرزندانی دارند کفرزندپروري سهل

دارند که این نقص پردازشی حواس نهایتاً در اختالل یادگيري اثرگذار است، همچنين 

والدین با شيوه فرزند پروري قاطع در کيفيت و کيمت ثبت حسی کودکان با توجه به ميزان 

(. از 2013، 8تقالل و حس پذیرش از جانب والدین اثرگذار است )چين و لیحس اس

هاي فرزندپروري اشاره نمود توان به شيوهعوامل تأثيرگذار بر رفتار سازشی نوجوانان می

شود طورکلی مشخص می(. به1391خانزاده، مرادي و فرشچی،  )همتی علمدارلو، حسين

هاي پردازش حسی در کودکان مانند الگو هاي فرزند پروري والدین درکه شيوه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Critz, Blake, & Nogueira 

2. Clince, Connolly, & Nolan 

3. Miller-Kuhaneck, & Watling 

4. Jerome, & Liss 

5. Lowe, et al 
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باشد، جوي حسی، اجتناب، ثبت حسی که با توجه به آزادي عمل کودک میجست

زمانی اختالل یادگيري ي هم( در پژوهشی درباره2006) 1تأثيرگذار است، موهام و گرول

اند سيدهبا مشکالت روانی در دوران کودکی و عوامل احتمالی مؤثر بر آن، به این نتيجه ر

که تأثير اختالل یادگيري و رفتاري بر یکدیگر یک تأثير دو سویه است و احتمال مبتال 

اي را در دوران کودکی در زمينه 3و درونی سازي شده 2سازي شدهشدن به مشکالت برونی

 دهد.هاي فرزندپروري نامناسب والدین افزایش میاز شيوه

وري هاي فرزندپراي پردازش حسی و شيوهمطالعات گذشته نشان دادند که بين الگوه

 ات اثباتطورکلی ازآنجاکه این مطالعبا اختالل یادگيري کودکان رابطه وجود دارد و به

به دهی اثربخش اي پاسخبرهاي ارتباطی والدین و شيوهحسی دازش نایی پراتونمودند 

 است،مهم ه کودک مري روزهادکررکاو جتماعی ر افتاي، رگيردتسهيل یاها، موقعيت

ي هایژگیوشناخت بهتر جهت ي همگيردیااختالل مبتال به ن کادکواین عوامل در سی ربر

در خصوص مد رآمانی کاهاي درروشحی اطراي هم براد و فراین پردازشی و ارتباطی ا

ین ارسد بنابراین هدف اصلی میبه نظر وري ضردرمان اختالل یادگيري با توجه به مدل 

هاي فرزندپروري با اختالل یادگيري با ساختاري بين شيوهپژوهش تعيين روابط 

این  گري الگوهاي پردازش حسی در کودکان دبستانی است، بنابراین مسئله اصلیواسطه

ين بپژوهش پاسخگویی به این سؤال است که آیا الگوهاي پردازش حسی در ارتباط 

 گري دارد؟ههاي فرزندپروري با اختالل یادگيري در کودکان نقش واسطشيوه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Maughan, & Carroll 

2. externalizing problems 

3. internalizing problems 
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 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

 روش

یابی از نوع تحليل مسير بود و جامعه پژوهش شامل روش پژوهش همبستگی مبتنی بر مدل

تحصيلی در سال  3و  1ساله در منطقه  10تا  7کودک داراي اختالل یادگيري  736تمامی 

کودک به  437( تعداد 2010) 1در شهر تهران بودند و با استفاده از روش کالین 96-97

 گيري در دسترس انتخاب شدند.روش نمونه

 7معيارهاي ورود به پژوهش شامل؛ وجود اختالل یادگيري در کودکان پسر و دختر  

ود اختالالت وپرورش، عدم وجساله به تشخيص مرکز اختالالت یادگيري آموزش 10تا 

پزشک مرکز اختالالت شناس و روانپزشکی همراه در کودکان به تشخيص روانروان

، 2هاي روانیهاي پنجمين راهنماي تشخيصی و آماري اختاللیادگيري بر اساس مالک

 آگاهانه جهت شرکت در پژوهش توسط والدین. نامهتکميل فرم رضایت

 ود.معيار خروج شامل؛ تکميل ناقص ابزارها ب

مکاري ي هدر فرایند ميدانی پس از توضيح در خصوص اهداف پژوهش و نحوه 

پرسشنامه توزیع شد که در  483ي آگاهانه دریافت شد و درمجموع نامهوالدین فرم رضایت

نمونه  437نمونه مخدوش و غيرقابل استفاده بودند که با توجه به رسيدن به تعداد  46نهایتًا 

ها ها توسط والدین دادهاتمام رسيد، همچنين پس از تکميل پرسشنامه گيري بهفرایند نمونه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kline 

2. Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders (DSMV) 

 اختالل یادگيري

 ي پردازش حسیالگوها

 ي فرزند پروريهاوهيش
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 تحليل گردید. Amos23و  spss24افزار با توجه به روش تحليل مسير با استفاده از نرم

هاي پرسشنامه شيوه :(1973هاي فرزندپروري باومریند ). پرسشنامه شيوه1

سؤالی ساخته شد. این پرسشنامه سه شيوه قاطع،  30( 1973) 1فرزندپروري توسط باومریند

گذاري از کاماًل کند. نمرهگيري میگير فرزندپروري والدین را اندازهاستبدادي و سهل

( تأیيد شد 1991( است. روایی سازه و افتراقی توسط بوراي )5( تا کامالً موافقم )1مخالفم )

و  87/0، استبدادي 85/0سشنامه را براي شيوه قاطع و پایایی به روش آلفاي کرونباخ این پر

گزارش نمود. روایی محتوا و سازه این پرسشنامه در ایران تأیيد شده است  74/0سهل گير 

 73/0و سهل گير  77/0، استبدادي 69/0و پایایی به روش آلفاي کرونباخ براي شيوه قاطع 

(. در 1390و خضري آذر،  لواسانی، مال احمدياي، غالمعلیشده است )اژهگزارش

و  72/0، استبدادي 75/0پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاي کرونباخ براي شيوه قاطع 

 به دست آمد. 69/0سهل گير 

( 1999) 3(: پروفایل حسی کودکان توسط دانCSP) 2. پروفایل حسی کودکان دان2

احی شد. براي سال طر 10تا  3سؤال براي سنجش الگوهاي پردازش حسی کودکان  125با 

هاي رفتاري کودکان در چهار سبک؛ ثبت حسی پایين، جست جوي حسی، توصيف پاسخ

آموزان حساسيت حسی و اجتناب حسی طراحی شده است و توسط والدین یا معلمان دانش

( تا هرگز 1از هميشه ) 5تا  1گذاري ليکرت، برحسب پاسخ به ترتيب شود، نمرهتکميل می

زمان پرسشنامه توسط سازنده تأیيد گردید و پایایی را وایی سازه و همشود. ر( انجام می5)

، حساسيت 94/0، جست جوي حسی 90/0به روش آلفاي کرونباخ براي ثبت حسی پایين 

گزارش نمود. در ایران توسط بحري، مظاهري، شکري  96/0و اجتناب حسی  92/0حسی 

با توجه ضریب آلفاي کرونباخ براي  ( روایی سازه و محتوا تأیيد و پایایی1392و حيدري )

و اجتناب حسی  93/0، حساسيت حسی 89/0، جست جوي حسی 86/0ثبت حسی پایين 

به دست آمد. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاي کرونباخ براي ثبت حسی  94/0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Baumrind 

2. Children Sensory profile 

3. Dunn 
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به  89/0و اجتناب حسی  84/0، حساسيت حسی 79/0، جست جوي حسی 81/0پایين 

 دست آمد.

: پرسشنامه اختالل یادگيري )CLDQ(1امه اختالل یادگيري کلورادو . پرسشن3

 20با  2011در سال  2کلورادو توسط ویلکات، بوادا، رایدل، چابيلداس، دفریس و پنينگتون

سؤال تهيه شد و اختالل یادگيري را در پنج عامل مشکالت خواندن، شناخت اجتماعی، 

دهد. توسط والدین اضطراب اجتماعی، مشکالت فضایی و مشکالت ریاضی تشخيص می

 5تا  1گذاري ليکرت، برحسب پاسخ به ترتيب شود. نمرهآموزان تکميل مییا معلمان دانش

شود. روایی محتوا و سازه توسط ( انجام می5( تا کاماًل موافق )1خالف )از کامالً م

، 83/0سازندگان تأیيد شد و پایایی را به روش آلفاي کرونباخ براي مشکالت خواندن 

، مشکالت 83/0، مشکالت فضایی 81/0، اضطراب اجتماعی 74/0شناخت اجتماعی 

( روایی 1390وسط حاجلو و رضایی )به دست آوردند. در ایران ت 88/0و کل  86/0ریاضی 

، 82/0زمان تأیيد شد و پایایی را به روش آلفاي کرونباخ براي مشکالت خواندن سازه و هم

، مشکالت 80/0، مشکالت فضایی 79/0، اضطراب اجتماعی 78/0شناخت اجتماعی 

به دست آوردند. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاي  87/0و کل  84/0ریاضی 

، 73/0، اضطراب اجتماعی 74/0، شناخت اجتماعی 76/0خ براي مشکالت خواندن کرونبا

 به دست آمد. 83/0و کل  81/0، مشکالت ریاضی 80/0مشکالت فضایی 

 نتایج

 192 کودک پسر و 245با بررسی اطالعات جمعيت شناختی نمونه مشخص شد که تعداد 

ودک ک 73ساله،  8کودک  48ساله،  7کودک  67کودک دختر بودند و در گروه پسران 

 8ودک ک 52ساله،  7کودک  58ساله بودند و در گروه دختران  10کودک  57ساله و  9

 ساله بودند. 10کودک  33ساله و  9کودک  49ساله، 

هاي آماري پژوهش ازجمله، کشيدگی و چولگی فرضدر فرایند تحليل در ابتدا پيش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chronic Liver Disease Questionnaire 

2. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas, DeFries, & Pennington 
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 ف اسميرونف مورد تأیيد واقع گردید.ها با بررسی آزمون کلموگروو نرمال بودن داده

های های توصیفی و ماتریس همبستگی بین الگوهای پردازش حسی و شیوهآماره .1جدول 

 فرزندپروری با اختالل یادگیری

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 متغیر

            1 54/5 14/6 قاطع

           1 -31/0** 21/4 67/21 استبدادي

          1 -29/0** 36/0** 67/6 54/11 گيرسهل

ثبت 

حسی 

 پایين

21/39 32/5 **22/0- **31/0 **33/0- 1         

جست 

جوي 

 حسی

48/9 17/2 **59/0 **31/0- **37/0 **19/0- 1        

حساسيت 

 حسی
75/30 11/4 **28/0- **37/0 **34/0- **62/0 **21/0- 1       

اجتناب 

 حسی
80/31 17/5 **33/0- **34/0 **31/0- **36/0 **27/0- **40/0 1      

مشکالت 

 خواندن
98/12 50/2 **38/0- **35/0 **42/0- **29/0 **38/0- **31/0 **42/0 1     

شناخت 

 اجتماعی
48/12 13/2 **37/0- **33/0 **40/0- **34/0 **40/0- **28/0 **40/0 **42/0 1    

اضطراب 

 اجتماعی
86/19 32/3 **21/0- **35/0 **22/0- **39/0 **21/0- **32/0 **30/0 **25/0 **19/0 1   

مشکالت 

 فضایی
15/20 53/4 **27/0- **38/0 **19/0- **34/0 **20/0- **33/0 **38/0 **28/0 **26/0 **51/0 1  

مشکالت 

 ریاضی
75/19 65/3 **30/0- **29/0 **21/0- **51/0 **19/0- **38/0 **31/0 **22/0 **25/0 **59/0 **67/0 1 

اختالل 

 یادگيري
23/82 77/9 **40/0- **37/0 **35/0- **40/0 **33/0- **41/0 **37/0 **62/0 **42/0 **71/0 **64/0 **77/0 

 داري است.معنی 01/0داري است. * *در سطح معنی 05/0*در سطح 
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پردازش هاي فرزندپروري، الگوهاي داري بين شيوه(: همبستگی معنی1مطابق جدول )

( -40/0دهد. شيوه فرزندپروري قاطع )حسی با اختالل یادگيري در کودکان را نشان می

داري با اختالل یادگيري در کودکان دارد. شيوه فرزندپروري رابطه معکوس معنی

داري با اختالل یادگيري در کودکان دارد. شيوه ( رابطه مستقيم معنی37/0استبدادي )

داري با اختالل یادگيري در ي معکوس معنی( رابطه-37/0گير )فرزندپروري سهل

داري با اختالل یادگيري در ( رابطه مستقيم معنی40/0کودکان دارد. ثبت حسی پایين )

داري با اختالل یادگيري در ( رابطه معکوس معنی33/0کودکان دارد. جست جوي حسی )

با اختالل یادگيري در  داري( رابطه مستقيم معنی41/0کودکان دارد. حساسيت حسی )

داري با اختالل یادگيري در ( رابطه مستقيم معنی37/0کودکان دارد و اجتناب حسی )

 کودکان دارد.

 ها و متغیرها پس از هفت گام تصحیحوتحلیل دادههای برازش حاصل از تجزیه. شاخص2جدول 

نام 

 آزمون
 توضیحات

مقادیر 

 قبولقابل

آمده دستمقدار به

 تصحیحقبل از 

آمده دستمقدار به

 پس از تصحیح

χ2/df 154/1 689/2 <3 نسبی اسکوئر کاي 

 
آزمون نيکویی برازش 

 مجذور کاي
- 432/76 543/24 

DF 20 26 - درجه آزادي 

RMSEA 
ریشه ميانگين توان دوم 

 خطاي تقریب
1/0> 071/0 000/0 

GFI 
شاخص برازندگی 

 یافتهتعدیل
9/0< 991/0 999/0 

NFI 999/0 994/0 >9/0 شاخص برازش نرم 

CFI 1 992/0 >9/0 ايشاخص برازش مقایسه 

است  1/0باشد لذا این مقدار کمتر از می 000/0برابر با  RMSEA(: مقدار 2مطابق جدول )

قبول دهنده این است که ميانگين مجذور خطاهاي مدل مناسب است و مدل قابلکه نشان

باشد و ميزان می 3و  1( بين 154/1دو به درجه آزادي )باشد. همچنين مقدار کاي می

گيري دهند مدل اندازهباشد که نشان میمی 9/0تر از نيز بزرگ NFIو  GFI ،CFIشاخص 

2
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گفت که توان س میسااین ابر  (.2006متغيرهاي پژوهش، مدلی، مناسب است )بارون، 

ميانجی تواند ش حسی میو الگوهاي پردازست ردار ابرخوزم الازش براز تجربی ل مد

 باشد.یادگيري در کودکان هاي فرزندپروري و اختاللشيوهبطه را

 برآورد مستقیم مدل با استفاده از روش حداکثر درست نمایی .3جدول 

 معناداری b β 2R t متغیر

 002/0 425/2 056/0 104/0 187/0 گير بر اختالل یادگيريشيوه سهل

 006/0 231/2 042/0 093/0 168/0 یادگيريشيوه قاطع بر اختالل 

 001/0 688/4 154/0 225/0 314/0 شيوه استبدادي بر اختالل یادگيري

(، قاطع β،P<0/01=104/0گير )هاي فرزندپروري سهل(: شيوه3مطابق جدول )

(093/0=β،P<0/01( و استبدادي )225/0=β،P<0/01بر اختالل یادگيري اثر مست ) قيم و

 دارند.داري معنی

 1. برآورد غیرمستقیم مدل با استفاده از روش تخمینی بوت استرپ4جدول 

 داریمعنی حد باال حد پایین مقدار متغیر

گري الگوهاي شيوه سهل گير بر اختالل یادگيري با واسطه

 پردازش حسی
167/0- 201/0- 087/0- 012/0 

گري الگوهاي شيوه قاطع بر اختالل یادگيري با واسطه

 پردازش حسی
179/0- 253/0- 096/0- 011/0 

 گري الگوهايشيوه استبدادي بر اختالل یادگيري با واسطه

 پردازش حسی
221/0 143/0 331/0 002/0 

هاي فرزندپروري از طریق الگوهاي پردازش حسی بر اختالل (، مسير شيوه4مطابق جدول )

مشخص شيوه سهل گير بر اختالل طور داري دارند و بهیادگيري اثر غيرمستقيم و معنی

(، شيوه قاطع بر اختالل یادگيري -167/0گري الگوهاي پردازش حسی )یادگيري با واسطه

( و شيوه استبدادي بر اختالل یادگيري با -179/0گري الگوهاي پردازش حسی )با واسطه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. bootstrap 
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مستقيم طورکلی مسيرهاي ( اثرگذار هستند، به221/0گري الگوهاي پردازش حسی )واسطه

 کنند.بينی می( از متغير اختالل یادگيري پيشR2=60/0و غيرمستقيم )

 
 بینی استانداردشدههای پیشمدل نهایی آزمون شده به همراه آماره .1نمودار 

 گیریبحث و نتیجه

اي الگوهاي پردازش حسی در رابطه بين هدف از انجام این پژوهش تعيين نقش واسطه

ها نشان داد که الگوهاي هاي فرزندپروري با اختالل یادگيري در کودکان بود و یافتهشيوه

هاي فرزندپروري با اختالل یادگيري در کودکان نقشی پردازش حسی در رابطه بين شيوه

ي فرزندپروري و الگوهاي پردازش حسی در کودکان توان پيشی هااي دارد، شيوهواسطه

هاي بسياري در جهت رابطه بين از واریانس اختالل یادگيري را دارند، پژوهش 60/0بينی 

هاي فرزندپروري با اختالل یادگيري از نتایج پژوهش الگوهاي پردازش حسی و شيوه
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(، 1996، )1هاي برون و آیالردوهشتوان به پژکنند، از جمله این مطالعات میحمایت می

( اشاره نمود که 2017(، ليونگ، لو، تسانگ و چان )2016کامارودین، عبداله و ادریس )

ي مهمی براي اختالل یادگيري کودکان کنندهنشان دادند شيوه فرزند پروي مستبد تعيين

ينز، برایک، دهد، تامسون جمبتال است که سطح پردازش حواس را نيز تحت تأثير قرار می

( دریافت بين شيوه فرزندپروري قاطع با اختالل یادگيري 2016مک الوري، آبوت و بال )

( و ميلرکوهلينک و 2016هاي کریتز، بليک و نوگویيرا )رابطه وجود دارد و با یافته

هاي فرزندپروري والدین با ( از جهت نقش الگوهاي پردازش حسی و شيوه2018واتلينگ )

باشد. در همين راستا، شيوه فرزندپروري مستبد در کودکان ري همسو میاختالل یادگي

شود و هر چه ميزان مشکالت رفتاري کودکان سبب ایجاد مشکالتی همچون اضطراب می

دهد )عليزاده، در محيط آموزشی بيشتر باشد، احتمال وجود اختالل یادگيري را افزایش می

(. 2012، 2؛ کيميسيک و هورن1395نژاد، ؛ شفيع پور و شيخی و ميرزایی، کاظم 1389

هاي شناختی رفتاري کودکان در کننده بسياري از ویژگیهاي فرزندپروري تعيينشيوه

طور ( که به1390باشد )پاکدامن، خامسان و براتی، ها میسالی و حتی شخصيت آنبزرگ

، 3و هو نالديهاي حسی، ذهنی و اطالعاتی را دارد )ریضمنی توان تأثير بر روي پردازش

 (.2017؛ رابين، 2016، 4؛ بونيفاسی، استورتی، توبی و سواردي2012

که توان بيان نمود که هنگامیدر تبيين این نتایج بر اساس رویکرد شناختی رفتاري می

که کودک خالف ميل و عقيده کودک شيوه فرزندپروري استبدادي دارد، درصورتی

مرور رفتارهاي خود را این شيوه کودک بهوالدین عمل کند، مستحق تنبيه است و 

کند که از تنبيه اجتناب کند و همچنين این کودک بسياري فرزندپروري خانواده تنظيم می

هاي داند، زیرا بر اساس دیدگاهدهد و بر هم اثرگذار میاز رویدادها را بر هم تعميم می

شود، محيط مدرسه ین متوجه میي عمليات عينی )پياژه( قرار دارند، بنابراتحولی در مرحله

نمایيد که مورد تنبيه قرار نگيرد، مانند محيط خانواده است و همواره رفتارهایی را ابزار می
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شود، از نتيجه رفتارهاي تبع ارزیابی شناختی ایجادشده نسبت به این شرایط سبب میبه

ناهشيار صورت خودنگرانی هميشگی داشته باشد و بار هيجانی منفی نشخوار گونه و به

( و 2018براي او به ارمغان خواهد آورد )اسالگت، دوباس، ون آکن، آليس و دکویچ، 

( نشان دادند که نگرانی از 2017که سينها، ورما و هرسه )از جانبی دیگر براساس این

تواند مشکالت عملکردي در حيطه رفتار همواره با عملکرد رابطه منفی دارد و می

ایجاد نمایيد و سپس منجر به اختالل یادگيري در صورت افزوده شدن تحصيلی براي فرد 

هاي جرومه و که پژوهش( و با توجه به آن2016بار شناختی هيجانی منفی شود )دسوزا، 

اند که کودکان با اختالل ( نشان داده2015( ليونگ، کارتر و استفنسون )2005ليس )

ند، این فشارهاي روانی از جانب خانواده شناختی داراي از مشکالت عصبیادگيري زمينه

گير سو و از سمت دیگر محيط مدرسه سختهاي فرزندپروري نامناسب از یکبا شيوه

انداز براي بروز اختالل یادگيري در کودک شود و در طول یک تواند یک عامل راهمی

براي وي انگيزگی کودک نسبت به محيطی که بار هيجانی رابطه دو سویه با توجه به بی

ندارد با بی توجی حواس، ثبت حسی پایين و جستجوي حسی اندک و در نتيجه عدم 

گردد که تحميل فشارها از جانب خانواده و وجود اطالعات پردازشی حسی مواجه می

تواند تأثير دوچندان براین مشکالت بگذارد )ميلرکوهلينک و واتلينگ، محيط آموزشی می

2018.) 

گير و قاطع با آمده از شيوه فرزندپروري سهلدستمنفی بههمچنين در خصوص اثر 

طور توان بيان نمود که براساس دیدگاه اجتماعی فرهنگی و بهاختالل یادگيري می

اي از روابط بين فردي دوسویه تر دیدگاه سيستمی، خانواده داراي مجموعهمشخص

شود، گفتگو داده میي بيان نظر و شرکت در که به کودک اجازهباشد، هنگامیمی

اي که (، در خانواده2017نمایند )سن و آیتاک، کودک حس استقالل را تجربه می

دهند و همواره حامی کودک توان بيان عقيده دارد، همواره در تمامی شرایط اطمينان می

(، همچنين از طرفی دیگر بر اساس دیدگاه 2017باشد )فرناندزآکانترا و همکاران، ها میآن

گيرند )مصداق شيوه کننده قرار میهایی که تقویتکه افراد در محيطملی هنگامیتکا
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نمایند. قاطع( به طبع پذیرش، شجاعت و حتی سير تغييرپذیري )درمانی( بهتري را تجربه می

باشد، هدف اصلی فرزندپروري، تحول آمده مبتنی بر منطق نيز میدستطورکلی نتيجه بهبه

(، 2017کودک در ابعاد متفاوت است )فرناندزآکانترا و همکاران، سازگارانه و پيشرفت 

اي عنوان نظام یا شبکهتوان بهرابطه بين کودکان، والدین و سایر اعضاي خانواده را می

طور مستقيم و غيرمستقيم از دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند و این نظام به

گذارد )کروکت و وري در کودکان تأثير میهاي مختلف فرزندپرها و روشطریق شيوه

ي روابط بين فردي ي اوليه(. مشکالت فراگير تحولی، یادگيري ميراث تجربه2011هایز، 

کننده ترین عوامل تعييني کودک با والدین، از مهمباشد، چگونگی رابطهدر کودکی می

 (.2012، 1سالی است )اوگلمن و سونشخصيت وي در بزرگ

توان بيان نمود که بر اساس دیدگاه زیستی هاي این پژوهش میگر یافتهدر تبيين دی

شناختی درک و ارتباط با ي خود و در مسيرهاي عصبگانهکه افراد در حواس پنجهنگامی

ها را در معرض خطر اندازد و با توجه به تواند رفتارهاي آنمحيط مشکل داشته باشند، می

شده فرایند ارزیابی و سپس خروجی نامتناسبی را با  هاي ناقض محيطی دریافتدرون داد

(، با توجه به اثر ثبت حسی پایين، 2016توجه به اقتضاي محيطی خواهند داشت )اردن، 

گونه استدالل نمود که توان اینحساسيت حسی و اجتناب حسی با اختالل یادگيري می

انچه افراد توان به کار باشد، چناختالل یادگيري تابعی از درک و برداشت از حواس می

ها تواند سبب مشکالت ارتباطی با محيط در آنتبع میگيري حواس خود را دارا نباشند، به

هاي خود نياز به سطح مناسبی از پردازش حسی گردد، همچنين کودکان براي انجام فعاليت

( و اگر پردازش حسی باال باشد کودک، 2015دارند )ليونگ، کارتر و استفنسون، 

ازحد نگران، عصبانی، خارج از کنترل، برانگيخته است و در پذیر و حساس، بيشحریکت

حال، آلوده، بیتمرکز مشکل دارد، اگر پردازش حسی پایين باشد کودک، کند، خواب

تواند اختالل یادگيري (. حتی در مواردي می2013، 2تنبل و تمرکزش پایين است )کارولين

هاي ایجادشده در محيط خانواده دک نسبت به محدودیتسازوکاري دفاعی یا واکنش کو
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( که 2005یا از نقص نظام پردازش حسی در جهت حفظ خود باشد )جرومه و ليس، 

هاي هاي والدین مستبد و قضاوتکند، چراکه محدودیتصورت ناهشيار عموماً بروز میبه

داري، هيچ کاري لکه تو ضعيفی، مشکهاي منفی )مانند اینزنیآنان همراه با برچسب

مدار کودک در اي مسالهدرستی را انجام نميدي( سبب گردیده است که راهبردهاي مقابله

هاي کودک هيجانی و اجتنابی باشد، با توجه به یافته و بيشتر واکنشبسياري ابعاد کاهش

ا دارد که فرزندان رباورهاي فرهنگی غالبی که عمدتاً در حيطه تحصيلی والدین را وا می

در موفقيت تحصيلی تقویت نمایند، تنها عامل کاهش ایجاد فشارها و بعضاً خلع سالح 

 توجه به محيط آموزش است.کردن والدین توسط کودک بی

هاي شناسایی اختالل یادگيري در حال حاضر در وضعيت انتقال است، اما در شيوه

فه ناهماهنگی توان این مدل چهار مؤلپيشرفت  –ناهماهنگی هوشبهر رویکردهاي نوین 

شناختی و پيشرفت، نقص در فرایند شناختی پردازش حواس، نيازهاي کودک و زمينه 

توان ( که می2009، 1گيرد )رستوري، کاتز و لیارتباطی فرهنگی در خانواده را در می

باشد زیرا می دقيقی براي اختالل یادگيري کنندهدریافت نمود که این رویکرد تبيين

ه سطح پردازش حواس و تعامالت محيطی پيرو توانمندي کودک اشاره دارد. زمان بهم

شناختی هاي ول اختاللکررن هو –یا نظریه کتل )CHC(2همچنين بر اساس نظریه 

گيرد و در صورتی پبوساگی این میبر ي تعاملی در خانواده را در هاانیتوناهم پردازشی و 

(. 2010، 3شود )فالناگان، فيورلو و اورتيزدو عامل منجر به گسترش اختالل یادگيري می

توانی افزون بر این، برچسب اختالل یادگيري براي یک کودک نسبت به برچسب کم

جاي طور نامناسبی بهکه دانش آموزان بهشود. هنگامیتر در نظر گرفته میذهنی مطلوب

هاي آموزشهاي پردازش حواس و اطالعات، دریافت خدمات ویژه مربوط به بهبود سبک

توان تواند منجر شود که این فرد برچسب نامناسب کمتحصيلی را صرفاً دریافت کنند، می

ذهنی را دریافت نمایيد زیرا مسير درمانی اختالل یادگيري صرفاً پرداختن به آموزش 
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هاي پردازش حواس هاي فرزند پروري و الگوباشد و این پژوهش اثبات نمود که شيوهنمی

 دهد.توجهی از واریانس اختالل یادگيري را پوشش میدرصد قابل

ي کودکان مبتال به توان به محدود شدن به جامعههاي این پژوهش میاز محدودیت

اختالل یادگيري در شهر تهران اشاره نمود که صرفاً بر این گروه هدف قابليت تعميم 

 خواهد داشت.

هاي فرزندپروري بر ی و شيوههاي پردازش حسنتایج این مطالعه حاکی از اثر سبک

شود درمانگران جهت تسریع فرایند اختالل یادگيري کودکان است، بنابراین پيشنهاد می

هاي ارتباطی در محيط خانواده به نقش الگوهاي پردازش درمانی عالوه بر، بررسی شيوه

يري، حواس کودکان مبتال به اختالل نوشتاري توجه نمایند. همچنين تشخيص اختالل یادگ

هاي تعاملی در شامل استنباط یک سازه نظري در ابعاد پردازش شناختی حواس و شيوه

دهی در مدرسه فقط با تظاهرات رفتاري اختالل مرتبط است. محيط خانواده است، اما جاي

که رفتارهاي فرد ممکن است براي مداخله پيش از ارجاع کافی باشد، اما و ماهيت درحالی

باط در سطح سازه است. مربيان و روان شناسان باید فواید خدمات تشخيص مستلزم استن

هاي تعاملی در محيط خانواده آموزشی ویژه با اتکا بر ابعاد پردازش شناختی حواس و شيوه

ل ختالاتشخيص قطعی اي بررا با توجه به اثرات برچسب موردتوجه قرار دهند. همچنين 

د را شناختی فرت روانقوو ضعف ط نقااز لگویی اهستيم که  ديیکررومند زنياي گيردیا

مشخص پردازش حواس عف ــضي لگوس اساابر د را ایص پيشرفتی فرــنقو شناسایی کند 

هاي عنوان ناتوانیبهکانی که دند که کوورین باابر ن متخصصاري از بسياچراکه کند 

واس و پردازشی حشناختی ي یندهاآفردر یک یا چند نقص شوند میشناسایی ي گيردیا

 کند.میخل اتدشان تحصيلیپيشرفت در ند که دار

 تشکر و قدردانی

گرفت و همچنين از جانب این پژوهش بدون همکاري جامعه هدف پژوهش انجام نمی

 است. هيچ سازمانی حمایت مالی از پژوهش و تعارض منافع وجود نداشته
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 منابع
(. 1390. )يمنه خضري آذر، و ؛حسانا ماالحمدي، ؛سعودم غالمعلی لواسانی، ؛وادج اي،اژه

 پيشرفت، اهداف ،شدهادراک فرزندپروري يهاسبک بين روابط علی الگوي

 .301-284، 3، روانشناسی مجلهتحصيلی.  موفقيت و خودکارآمدي

 .باسع، اني؛ نسائانتژ، آذر ی؛ هاشمبراهيما، ارهيشي؛ پرنگيسف ی،کاظمرقيه؛ ؛ یگندمان ياسد

آموزان با اختالل در دانش  ییاجرا يبا کارکردها یپردازش حس يرابطه الگوها (.1395)

 .27-48، 23، 6، روانشناسی افراد استثنایی. سمياوت

 .حمدعلیم، تهرانی مظاهري؛ جتبیم، عسگرآباد حبيبی؛ ميدرضاح، پوراعتماد؛ هارهب، اسکندري

 و والدگري خودکارآمدي افزایش بر هاي پردازش حسیالگو مداخله اثربخشی(. 1395)

 1. استثنایی تربيت و تعليم. اتيسم طيف اختالالت با کودکان در کودک-والد رابطه

(138 :)14-21. 

 بر فضایی روابط و فراشناخت آموزش اثر(. 1391) .حمدا، یارمحمدیان؛ سلمم، آزاد اصلی

(: 2) 4. بالينی روانشناسی فصلنامه. ریاضی یادگيري ناتوانی دچار کودکان ریاضی عملکرد

61-70. 

 آموزش ريتأث(. 1392. )حمودم ؛ حيدري،ميدا ؛ شکري،حمدعلیم ؛ مظاهري،شرفا بحري،

 مشکالت يهانشانه کاهش در مادران به دان الگوي بر مبتنی حسی پردازش يهاسبک

 یشناسروان سراسري کنگرهمادران.  تنيدگی و یدبستانشيپ کودکان يسازیبرون رفتاري
 شهيد دانشگاه، ایران نوجوان و کودک بالينی روانشناسی ، انجمننوجوان و کودک

 بهشتی، تهران.

مادران  يهاي فرزندپرورنقش شيوه(. 1390. )خرالساداتی، ف؛ براتحمدا ،؛ خامسانجيدم ،پاکدامن

، یشناختروانمجله مطالعات . (ییآهسته گام وابتدازهوش، ينوجوانان )ت یدربلوغ اجتماع

2 ،8 ،14 ،23-41. 

 يهاییتوانا یبررس(. 1395. )انیم ،؛ آرشليرضاع ،مقدس؛ انتژ ر،آذ ی؛ هاشماطمهفی، تراب

شناسی نرواي. ريادگیبا و بدون اختالل  زهوشيآموزان تراست و چپ مغز دانش مکرهين
 .23-58، 6،21، افراد استثنایی
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 ينامهپرسش یسنجروان يهایژگی(. بررسی و1390) .لیو رضایی شریف، ع ادرحاجلو، ن

 .24-43(، 1)1،هاي یادگيريناتوانیمشکالت یادگيري کلورادو. 

 بين رابطه علی مدل آزمون (.1389. )ورعلی؛ فرخی، نسماعيلپور، ا ؛ سعديحمودخباز، م

 تربيتی یشناسروان نوجوانان. در هویت تعهد و هویت يهاسبکفرزندپروري،  يهاسبک
 .145- 127؛ 16، 6: (تربيتی علوم و روانشناسی)

 آموزان دانش در ریاضی اختالالت شيوع(. 1392) .عيدس، پور موسوي؛ ميلهج، خدادادي

 يهایناتوان. آن کاهش يهاراه و اراک شهرستان ابتدایی چهارم و دوم يهاکالس
 .44 - 28 ;(7) 4، 2، یادگيري

 هايشيوه(. 1394). حسانا، نژاد کاظم؛ هشيدم، ميرزایی؛ لیع، شيخی؛ يده زهراس، پور شفيع
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