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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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مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

نقش واسطهای الگوهای پردازش حسی در رابطه بین شیوههای

علیرضا سنگانی
نگین خوش وقت

پژوهشی علوم روانشناختی فارابی ،مازندران ،ایران.
دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،واحد اهواز،
دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
استادیار گروه روانشناسی ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرگز،
ایران.

چکیده
اختالل یادگيري ،تحت تأثير بسياري از متغيرهاي ارتباطی و معطوف به پردازشهاي حسی در کودکان قرار

تاریخ پذیرش98/02/21 :

علیرضا همایونی



دکتری روانشناسی ،گروه آسیبشناختی روانشناسی فرهنگی ،مرکز

تاریخ ارسال97/11/12 :

فرزندپروری و اختاللیادگیری در کودکان

دارد ،بنابراین هدف این پژوهش تعيين نقش واسطهاي الگوهاي پردازش حسی در رابطه بين شيوههاي
فرزندپروري با اختالل یادگيري در کودکان بود .روش پژوهش همبستگی -الگویابی از نوع تحليل مسير-
استفاده از روش کالین ( )2010تعداد  437کودک به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند و مادران
کودکان ،پرسشنامه اختالل یادگيري کلورادو ویلکات و همکاران ( ،)2011پروفایل حسی دان ( )1999و
پرسشنامه شيوههاي فرزندپروري باومریند ( )1973را تکميل کردند و برازش الگو با استفاده از روش تحليل
مسير انجام شد .یافتهها نشان داد که الگوهاي پردازش حسی در رابطه بين شيوههاي فرزندپروري با اختالل

ISSN: 2476/647X

بود .جامعه پژوهش شامل تمامی کودکان با اختالل یادگيري  7تا  10ساله در شهر تهران بودند که با

یادگيري در کودکان نقشی واسطهاي دارد و بهطورکلی الگوهاي پردازش حسی و شيوههاي فرزندپروري
یادگيري میتواند تحت تأثير مستقيم شيوههاي فرزندپروري والدین باشد و الگوهاي پردازش حسی اثري
غيرمستقيم بر اختالل یادگيري دارند که میتواند تلویحات کاربردي بسياري را به درمان گران در جهت
بهبود اختالل یادگيري کودکان ارائه دهد.

کلیدواژهها :الگوهای پردازش حسی ،شیوههای فرزندپروری والدین ،اختالل یادگیری ،کودکان.
 نویسنده مسئولsangany.psycho@gmail.com :

eISSN: 2252-0031

توان پيشبينی ( )R2=0/60از متغير اختالل یادگيري را داشتند ،این یافتهها حاکی از آن است که اختالل
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مقدمه
اختالل یادگيري 1گسترهاي بسيار وسيعتر از مشکالت تحصيلی را در برمیگيرد و فهم
کامل آن نيازمند توجه به حوزههاي اجتماعی ،عاطفی و رفتاري زندگی کودک است
(باربارسی ،کالوسيچ ،کوليگان ،ویور و جاکوبسن .)2005 2،اختالل یادگيري یک مشکل
شناختی است که در کسب مهارتهاي یادگيري دروس متفاوت مشکل ایجاد میکند
(اردن .)2016 3،اینگونه مشکالت زمانی تشخيص داده میشود که دستآورد کودک در
آزمون استانداردشده انفرادي کمتر از هوش آنها باشد (مبوت و بيسانز2008 4،؛ اوگلمن و
سون .)2012 5،این کودکان بهویژه در مهارتیابی و مهارتهاي حل مسئله تأخير دارند و با
مشکل مواجهاند (گري .)2010 6،به نظر میرسد که مشکالت تا حدي ناشی از برخی
رویدادهاي در بستر خانواده باشد (سن و آیتاک )2017 7،که از مهمترین آن میتوان به
بیتوجهی به نيازهاي اوليه ،شيوههاي فرزند پروري مستبدانه و سطح تحصيالت والدین
اشاره نمود (ساهو ،باهاراگاوا ،ساگار و مهتا.)2018 8،،
در این ميان براي شکلگيري شخصيت و رفتارهاي انسانها بستر خانواده و روابط بين
مراقبين و کودک در کسب موفقيتها و شکستها بسيار با اهميت میباشد (فرناندزآکانترا
و همکاران ،)2017 9،محيط خانواده نخستين و با دوامترین عاملی است که در تحول
شخصيت فرد تأثير میگذارد (کروکت و هایز .)201110،والدین سالم و بالغ در مقایسه با
والدین نابالغ و ناسالم معموالً با حساسيت و مهربانی بيشتري به نيازها و اشارات کودکان
توجه می کنند و این نوع فرزندپروري امنيت عاطفی ،استقالل ،توانش اجتماعی و موفقيت
1. Learning disorder
2. Barbaresi, Kalusic, Colligan, Weaver, & Jacobsen
3. Erden
4. Mabbott & Bisanz
5. Ogelman, & Seven
6. Geary
7. Cen, & Aytac
8. Sahu, Bhargava, Sagar, & Mehta
9. Fernández-Alcántara, et al
1 . Crockett, and Hayes
0
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هوشی 1را تشویق میکند (لی-ین و همکاران )2011 2،و این شيوهها فرزندپروري 3ناميده
می شود که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی ،اقتصادي
میباشد (رابين.)2017 4،
هدف اصلی فرزندپروري ،رشد و پيشرفت بهينه کودک است (پينکوارت،)2016 5،
رابطه بين کودکان ،والدین و سایر اعضاي خانواده را میتوان بهعنوان نظام یا شبکهاي
دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند و این نظام بهطور مستقيم و غيرمستقيم از
طریق شيوهها و روشهاي مختلف فرزندپروري بر شناختها و رفتارهاي کودکان تأثير
میگذارد (پينکوارت و کوزر .)2018 6،براساس مفهوم باومریند انواع شيوههاي
فرزندپروري شامل :سهلگيرانه 7،استبدادي 8و قاطع 9است و هر یک از این شيوههاي
والدینی ،ارزشهاي تربيتی ،ارتباطی و رفتارهاي متفاوتی را در بر میگيرند و از نظر ميزان
پاسخگري و مطالبهگري متفاوت هستند (شفيع پور ،شيخی ،ميرزایی و کاظم نژاد.)1394 ،
برخی مطالعات مانند دسوزا ،)2016(10مک گرگور ،جارت و استوارت )2017(11و سينها،
ورما و هرسه )2017(12نشان دادهاند که اختالل یادگيرِي ،نقص توجه و تمرکز در محيط
آموزشی ،محصول نقص رابطهي کودک با والدین در محيط خانواده است و کيفيت
والدگري و سبک فرزندپروري رابطه معنیداري با سطح اختالل یادگيري کودکان در
محيط آموزشی دارد.
استرس والدگري و شيوه فرزندپروري مستبدانه با شدت اختالالت یادگيري کودکان
1. success IQ
2. Leiyin, Xuerong, Zhen, Bingqing, et al
3. parenting styles
4. Rubin
5. Pinquart
6. Pinquart, & Kauser
7. permissive
8. authoritarian
9. authoritative
1 . D'souza
0
1 . McGregor, Jarrett, & Stewart
1
1 . Sinha, Verma, & Hershe 2
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رابطه دارد و کنترل افراطی والدینی سبب میگردد که آستانه توجه و پردازش ذهنی
2

کودک کاهش یابد (کامارودین ،عبداله و ادریس2016 1،؛ ليونگ ،لو ،تسانگ و چان،

 .)2017بين شيوه فرزندپروري قاطع با مشکالت یادگيري و کيفيت تعامالت اجتماعی
3

کودکان رابطه مستقيمی وجود دارد (تامسون جينز ،برایک ،مک الوري ،آبوت و بال،
.)2016

از سوي دیگر ادراک و واکنش کودک نسبت به این محيط در درون خانواده یا
خارج از آن به پردازش حسی او بستگی دارد (هوریتز2011 4،؛ بودیسون و پرهام.)2018 5،
پردازش حسی با کارکردهاي اجرایی مانند توجه ،تمرکز و حافظه رابطه دارد (اسدي
گندمانی؛ کاظمی؛ پيشياره؛ هاشمی آذر؛ نسائيان .)1395 ،بر اساس نظریه پردازش حسی
دان ،)2007( 6الگوهاي پردازش حسی شامل ثبت حسی پایين ،جستجوي حسی،
حساسيت حسی و اجتناب حسی میباشد که مطالعات ون استادن و پورسل)2016(7؛ ليتل،
دیان ،تامچک و دان )2017(8نشان دادهاند ثبت حسی پایين و حساسيت حسی بر شدت
مشکالت یادگيري کودکان با اختالل یادگيري اثرگذار است ،همچنين لونگ ،کارتر،
استفنسون ) 2015( 9دریافتند که در ترکيب پردازش حواس بينایی و شنوایی با اختالل
یادگيري رابطه وجود دارد ،پژوهشهاي ترابی ،هاشمی آذر ،مقدس و مانی )1395( ،و
بوگون و همکاران )2014(10نشان دادند که در بسياري از افراد مبتال به اختالل یادگيري
یک سري کارکردهاي نابهنجار پردازش مغزي تشخيص داده میشود که در پردازش
شنيداري -زبانی بهویژه پردازش نوشتاري و خواندن سریع نقش دارند .برخی مطالعات
1. Kamaruddin, Abdullah, & Idris
2. Leung, Lo, Tsang, & Chan
3. Thompson‐Janes, Brice, McElroy, Abbott, & Ball
4. Horwitz, Cecil
5. Bodison, & Parham
4. Dunn
7. van Staden, & Purcell
8. Little, Dean, Tomchek, & Dunn
9. Leong, Carter, & Stephenson
1 . Bogon, et al
0
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نشان دادهاند الگوي پردازش حسی عامل مهمی در تحول ویژگیهاي شخصيتی ،نگرشی و
حتی در کميت و کيفيت یادگيري مؤثراست (کریتز ،بليک و نوگویيرا2016 1،؛ کلينک،
کونولی و نوالن 2016 2،و ميلرکوهلينک و واتلينگ ،)2018 3،از طرف دیگر پردازشهاي
حسی باال و پایين در حواس بينایی و شنيداري با اختالل یادگيري با رابطه دارد (جرومه و
ليس2005 4،؛ ليونگ ،کارتر و استفنسون.)2015 ،
اختالل حس بينایی تأثير بسزایی بر عملکرد فرد در مسير یادگيري خواهد داشت (لو
و همکاران .)2016 5،شيوههاي فرزندپروري مستبد والدین میتواند حساسيت پردازشی
حسی کودکان به محرکهاي محيطی را تحت تأثير قرار دهد که واکنشهاي شناختی و
هيجانی کودکان را دچار نقص مینماید که در فرایند آموزشی سبب میشود که در
6

دریافت اطالعات با مشکل مواجه شود (اسالگت ،دوباس ،ون آکن ،آليس و دکویچ،
.)2018

از طرفی کوهن ،ماي بنسون و تياسدال )2011( 7نشان دادند که والدین با شيوه
فرزندپروري سهلگير اغلب فرزندانی دارند که حساسيت و جستجوي حسی ضعيفی
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
حس اس تقالل و حس پذیرش از جانب والدین اثرگذار است (چين و لی .)2013 8،از
عوامل تأثيرگذار بر رفتار سازشی نوجوانان میتوان به شيوههاي فرزندپروري اشاره نمود
(همتی علمدارلو ،حسين خانزاده ،مرادي و فرشچی .)1391 ،بهطورکلی مشخص میشود
که شيوههاي فرزند پروري والدین در الگوهاي پردازش حسی در کودکان مانند
1. Critz, Blake, & Nogueira
2. Clince, Connolly, & Nolan
3. Miller-Kuhaneck, & Watling
4. Jerome, & Liss
5. Lowe, et al
6. Slagt, Dubas, van Aken, Ellis, & Deković,
7. Cohn, May-Benson, & Teasdale
8. Chien &Lee
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جست جوي حسی ،اجتناب ،ثبت حسی که با توجه به آزادي عمل کودک میباشد،
تأثيرگذار است ،موهام و گرول )2006(1در پژوهشی دربارهي همزمانی اختالل یادگيري
با مشکالت روانی در دوران کودکی و عوامل احتمالی مؤثر بر آن ،به این نتيجه رسيدهاند
که تأثير اختالل یادگيري و رفتاري بر یکدیگر یک تأثير دو سویه است و احتمال مبتال
شدن به مشکالت برونیسازي شده2و درونی سازي شده3را در دوران کودکی در زمينهاي
از شيوههاي فرزندپروري نامناسب والدین افزایش میدهد.
مطالعات گذشته نشان دادند که بين الگوهاي پردازش حسی و شيوههاي فرزندپروري
با اختالل یادگيري کودکان رابطه وجود دارد و بهطورکلی ازآنجاکه این مطالعات اثبات
نمودند توانایی پردازش حسی و شيوههاي ارتباطی والدین براي پاسخدهی اثربخش به
موقعيتها ،تسهيل یادگيري ،رفتار اجتماعی و کارکردهاي روزمره کودک مهم است،
بررسی این عوامل در کودکان مبتال به اختالل یادگيري همجهت شناخت بهتر ویژگیهاي
پردازشی و ارتباطی این افراد و هم براي طراحی روشهاي درمانی کارآمد در خصوص
درمان اختالل یادگيري با توجه به مدل ضروري به نظر میرسد بنابراین هدف اصلی این
پژوهش تعيين روابط ساختاري بين شيوههاي فرزندپروري با اختالل یادگيري با
واسطهگري الگوهاي پردازش حسی در کودکان دبستانی است ،بنابراین مسئله اصلی این
پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که آیا الگوهاي پردازش حسی در ارتباط بين
شيوههاي فرزندپروري با اختالل یادگيري در کودکان نقش واسطهگري دارد؟

1. Maughan, & Carroll
2. externalizing problems
3. internalizing problems
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شيوههاي فرزند پروري

اختالل یادگيري

الگوهاي پردازش حسی
نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
روش پژوهش همبستگی مبتنی بر مدلیابی از نوع تحليل مسير بود و جامعه پژوهش شامل
تمامی  736کودک داراي اختالل یادگيري  7تا  10ساله در منطقه  1و  3در سال تحصيلی
 97-96در شهر تهران بودند و با استفاده از روش کالین )2010(1تعداد  437کودک به
روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند.
معيارهاي ورود به پژوهش شامل؛ وجود اختالل یادگيري در کودکان پسر و دختر 7
تا  10ساله به تشخيص مرکز اختالالت یادگيري آموزشوپرورش ،عدم وجود اختالالت
روانپزشکی همراه در کودکان به تشخيص روانشناس و روانپزشک مرکز اختالالت
2

یادگيري بر اساس مالکهاي پنجمين راهنماي تشخيصی و آماري اختاللهاي روانی،
تکميل فرم رضایتنامه آگاهانه جهت شرکت در پژوهش توسط والدین.
معيار خروج شامل؛ تکميل ناقص ابزارها بود.

در فرایند ميدانی پس از توضيح در خصوص اهداف پژوهش و نحوهي همکاري
والدین فرم رضایتنامهي آگاهانه دریافت شد و درمجموع  483پرسشنامه توزیع شد که در
نهایت ًا  46نمونه مخدوش و غيرقابل استفاده بودند که با توجه به رسيدن به تعداد  437نمونه
فرایند نمونهگيري به اتمام رسيد ،همچنين پس از تکميل پرسشنامهها توسط والدین دادهها
1. Kline
)2. Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders (DSMV
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با توجه به روش تحليل مسير با استفاده از نرمافزار  spss24و  Amos23تحليل گردید.
 .1پرسشنامه شيوههاي فرزندپروري باومریند ( :)1973پرسشنامه شيوههاي
فرزندپروري توسط باومریند 30 )1973(1سؤالی ساخته شد .این پرسشنامه سه شيوه قاطع،
ال
استبدادي و سهلگير فرزندپروري والدین را اندازهگيري میکند .نمرهگذاري از کام ً
مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5است .روایی سازه و افتراقی توسط بوراي ( )1991تأیيد شد
و پایایی به روش آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را براي شيوه قاطع  ،0/85استبدادي  0/87و
سهل گير  0/74گزارش نمود .روایی محتوا و سازه این پرسشنامه در ایران تأیيد شده است
و پایایی به روش آلفاي کرونباخ براي شيوه قاطع  ،0/69استبدادي  0/77و سهل گير 0/73
گزارششده است (اژهاي ،غالمعلیلواسانی ،مال احمدي و خضري آذر .)1390 ،در
پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاي کرونباخ براي شيوه قاطع  ،0/75استبدادي  0/72و
سهل گير  0/69به دست آمد.
 .2پروفایل حسی کودکان دان :)CSP(2پروفایل حسی کودکان توسط دان)1999(3
با  125سؤال براي سنجش الگوهاي پردازش حسی کودکان  3تا  10سال طراحی شد .براي
توصيف پاسخهاي رفتاري کودکان در چهار سبک؛ ثبت حسی پایين ،جست جوي حسی،
حساسيت حسی و اجتناب حسی طراحی شده است و توسط والدین یا معلمان دانشآموزان
تکميل میشود ،نمرهگذاري ليکرت ،برحسب پاسخ به ترتيب  1تا  5از هميشه ( )1تا هرگز
( )5انجام میشود .روایی سازه و همزمان پرسشنامه توسط سازنده تأیيد گردید و پایایی را
به روش آلفاي کرونباخ براي ثبت حسی پایين  ،0/90جست جوي حسی  ،0/94حساسيت
حسی  0/92و اجتناب حسی  0/96گزارش نمود .در ایران توسط بحري ،مظاهري ،شکري
و حيدري ( )1392روایی سازه و محتوا تأیيد و پایایی با توجه ضریب آلفاي کرونباخ براي
ثبت حسی پایين  ،0/86جست جوي حسی  ،0/89حساسيت حسی  0/93و اجتناب حسی
 0/94به دست آمد .در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاي کرونباخ براي ثبت حسی
1. Baumrind
2. Children Sensory profile
3. Dunn
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پایين  ،0/81جست جوي حسی  ،0/79حساسيت حسی  0/84و اجتناب حسی  0/89به
دست آمد.
 .3پرسشنامه اختالل یادگيري کلورادو  :(CLDQ)1پرسشنامه اختالل یادگيري
کلورادو توسط ویلکات ،بوادا ،رایدل ،چابيلداس ،دفریس و پنينگتون2در سال  2011با 20
سؤال تهيه شد و اختالل یادگيري را در پنج عامل مشکالت خواندن ،شناخت اجتماعی،
اضطراب اجتماعی ،مشکالت فضایی و مشکالت ریاضی تشخيص میدهد .توسط والدین
یا معلمان دانشآموزان تکميل میشود .نمرهگذاري ليکرت ،برحسب پاسخ به ترتيب  1تا 5
ال موافق ( )5انجام میشود .روایی محتوا و سازه توسط
از کامالً مخالف ( )1تا کام ً
سازندگان تأیيد شد و پایایی را به روش آلفاي کرونباخ براي مشکالت خواندن ،0/83
شناخت اجتماعی  ،0/74اضطراب اجتماعی  ،0/81مشکالت فضایی  ،0/83مشکالت
ریاضی  0/86و کل  0/88به دست آوردند .در ایران توسط حاجلو و رضایی ( )1390روایی
سازه و همزمان تأیيد شد و پایایی را به روش آلفاي کرونباخ براي مشکالت خواندن ،0/82
شناخت اجتماعی  ،0/78اضطراب اجتماعی  ،0/79مشکالت فضایی  ،0/80مشکالت
ریاضی  0/84و کل  0/87به دست آوردند .در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاي
کرونباخ براي مشکالت خواندن  ،0/76شناخت اجتماعی  ،0/74اضطراب اجتماعی ،0/73
مشکالت فضایی  ،0/80مشکالت ریاضی  0/81و کل  0/83به دست آمد.

نتایج
با بررسی اطالعات جمعيت شناختی نمونه مشخص شد که تعداد  245کودک پسر و 192
کودک دختر بودند و در گروه پسران  67کودک  7ساله 48 ،کودک  8ساله 73 ،کودک
 9ساله و  57کودک  10ساله بودند و در گروه دختران  58کودک  7ساله 52 ،کودک 8
ساله 49 ،کودک  9ساله و  33کودک  10ساله بودند.
در فرایند تحليل در ابتدا پيشفرضهاي آماري پژوهش ازجمله ،کشيدگی و چولگی
1. Chronic Liver Disease Questionnaire
2. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas, DeFries, & Pennington
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و نرمال بودن دادهها با بررسی آزمون کلموگروف اسميرونف مورد تأیيد واقع گردید.
جدول  .1آمارههای توصیفی و ماتریس همبستگی بین الگوهای پردازش حسی و شیوههای
فرزندپروری با اختالل یادگیری
متغیر

SD M

1

قاطع

5/54 6/14

1

استبدادي -0/31** 4/21 21/67

سهلگير

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

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

1

ثبت
حسی

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

1

پایين
جست
جوي

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

1

حسی
حساسيت
حسی
اجتناب
حسی
مشکالت
خواندن
شناخت
اجتماعی
اضطراب
اجتماعی
مشکالت
فضایی
مشکالت
ریاضی
اختالل
یادگيري

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

*در سطح  0/05معنیداري است* * .در سطح  0/01معنیداري است.
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مطابق جدول ( :)1همبستگی معنیداري بين شيوههاي فرزندپروري ،الگوهاي پردازش
حسی با اختالل یادگيري در کودکان را نشان میدهد .شيوه فرزندپروري قاطع ()-0/40
رابطه معکوس معنیداري با اختالل یادگيري در کودکان دارد .شيوه فرزندپروري
استبدادي ( )0/37رابطه مستقيم معنیداري با اختالل یادگيري در کودکان دارد .شيوه
فرزندپروري سهلگير ( )-0/37رابطهي معکوس معنیداري با اختالل یادگيري در
کودکان دارد .ثبت حسی پایين ( )0/40رابطه مستقيم معنیداري با اختالل یادگيري در
کودکان دارد .جست جوي حسی ( )0/33رابطه معکوس معنیداري با اختالل یادگيري در
کودکان دارد .حساسيت حسی ( )0/41رابطه مستقيم معنیداري با اختالل یادگيري در
کودکان دارد و اجتناب حسی ( )0/37رابطه مستقيم معنیداري با اختالل یادگيري در
کودکان دارد.
جدول  .2شاخصهای برازش حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و متغیرها پس از هفت گام تصحیح
مقادیر

مقدار بهدستآمده

مقدار بهدستآمده

نام

قابلقبول

قبل از تصحیح

پس از تصحیح

> 3

2/689

1/154

-

76/432

24/543

-

26

20

> /01

0/071

0/000

< /09

0/991

0/999

NFI

شاخص برازش نرم

< /09

0/994

0/999

CFI

شاخص برازش مقایسهاي

< /09

0/992

1

آزمون
χ2/df

2
DF
RMSEA
GFI

توضیحات
کاي اسکوئر نسبی
آزمون نيکویی برازش
مجذور کاي
درجه آزادي
ریشه ميانگين توان دوم
خطاي تقریب
شاخص برازندگی
تعدیلیافته

مطابق جدول ( :)2مقدار  RMSEAبرابر با  0/000میباشد لذا این مقدار کمتر از  0/1است
که نشاندهنده این است که ميانگين مجذور خطاهاي مدل مناسب است و مدل قابلقبول
میباشد .همچنين مقدار کاي دو به درجه آزادي ( )1/154بين  1و  3میباشد و ميزان
شاخص  CFI ،GFIو  NFIنيز بزرگتر از  0/9میباشد که نشان میدهند مدل اندازهگيري
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متغيرهاي پژوهش ،مدلی ،مناسب است (بارون .)2006 ،بر این اساس میتوان گفت که
مدل تجربی از برازش الزم برخوردار است و الگوهاي پردازش حسی میتواند ميانجی
رابطه شيوههاي فرزندپروري و اختاللیادگيري در کودکان باشد.
جدول  .3برآورد مستقیم مدل با استفاده از روش حداکثر درست نمایی
شيوه سهلگير بر اختالل یادگيري

b
0/187

β
0/104

R2
0/056

t
2/425

0/002

شيوه قاطع بر اختالل یادگيري

0/168

0/093

0/042

2/231

0/006

شيوه استبدادي بر اختالل یادگيري

0/314

0/225

0/154

4/688

0/001

متغیر

معناداری

مطابق جدول ( :)3شيوههاي فرزندپروري سهلگير ( ،)P<0/01،β=0/104قاطع
( )P<0/01،β=0/093و استبدادي ( )P<0/01،β=0/225بر اختالل یادگيري اثر مستقيم و
معنیداري دارند.
جدول  .4برآورد غیرمستقیم مدل با استفاده از روش تخمینی بوت استرپ
متغیر
شيوه سهل گير بر اختالل یادگيري با واسطهگري الگوهاي
پردازش حسی
شيوه قاطع بر اختالل یادگيري با واسطهگري الگوهاي
پردازش حسی
شيوه استبدادي بر اختالل یادگيري با واسطهگري الگوهاي
پردازش حسی

مقدار

حد پایین

1

حد باال معنیداری

-0/167

-0/201

-0/087

0/012

-0/179

-0/253

-0/096

0/011

0/221

0/143

0/331

0/002

مطابق جدول ( ،)4مسير شيوههاي فرزندپروري از طریق الگوهاي پردازش حسی بر اختالل
یادگيري اثر غيرمستقيم و معنیداري دارند و بهطور مشخص شيوه سهل گير بر اختالل
یادگيري با واسطهگري الگوهاي پردازش حسی ( ،)-0/167شيوه قاطع بر اختالل یادگيري
با واسطهگري الگوهاي پردازش حسی ( )-0/179و شيوه استبدادي بر اختالل یادگيري با

1. bootstrap
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واسطهگري الگوهاي پردازش حسی ( )0/221اثرگذار هستند ،بهطورکلی مسيرهاي مستقيم
و غيرمستقيم ( )R2=0/60از متغير اختالل یادگيري پيشبينی میکنند.

نمودار  .1مدل نهایی آزمون شده به همراه آمارههای پیشبینی استانداردشده

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش تعيين نقش واسطهاي الگوهاي پردازش حسی در رابطه بين
شيوههاي فرزندپروري با اختالل یادگيري در کودکان بود و یافتهها نشان داد که الگوهاي
پردازش حسی در رابطه بين شيوههاي فرزندپروري با اختالل یادگيري در کودکان نقشی
واسطهاي دارد ،شيوهها ي فرزندپروري و الگوهاي پردازش حسی در کودکان توان پيشی
بينی  0/60از واریانس اختالل یادگيري را دارند ،پژوهشهاي بسياري در جهت رابطه بين
الگوهاي پردازش حسی و شيوههاي فرزندپروري با اختالل یادگيري از نتایج پژوهش
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حمایت میکنند ،از جمله این مطالعات میتوان به پژوهشهاي برون و آیالرد،)1996( 1،
کامارودین ،عبداله و ادریس ( ،)2016ليونگ ،لو ،تسانگ و چان ( )2017اشاره نمود که
نشان دادند شيوه فرزند پروي مستبد تعيينکنندهي مهمی براي اختالل یادگيري کودکان
مبتال است که سطح پردازش حواس را نيز تحت تأثير قرار میدهد ،تامسون جينز ،برایک،
مک الوري ،آبوت و بال ( )2016دریافت بين شيوه فرزندپروري قاطع با اختالل یادگيري
رابطه وجود دارد و با یافتههاي کریتز ،بليک و نوگویيرا ( )2016و ميلرکوهلينک و
واتلينگ ( )2018از جهت نقش الگوهاي پردازش حسی و شيوههاي فرزندپروري والدین با
اختالل یادگيري همسو میباشد .در همين راستا ،شيوه فرزندپروري مستبد در کودکان
سبب ایجاد مشکالتی همچون اضطراب میشود و هر چه ميزان مشکالت رفتاري کودکان
در محيط آموزشی بيشتر باشد ،احتمال وجود اختالل یادگيري را افزایش میدهد (عليزاده،
1389؛ شفيع پور و شيخی و ميرزایی ،کاظم نژاد1395 ،؛ کيميسيک و هورن.)2012 2،
شيوههاي فرزندپروري تعيينکننده بسياري از ویژگیهاي شناختی رفتاري کودکان در
بزرگسالی و حتی شخصيت آنها میباشد (پاکدامن ،خامسان و براتی )1390 ،که بهطور
3

ضمنی توان تأثير بر روي پردازشهاي حسی ،ذهنی و اطالعاتی را دارد (رینالدي و هو،
2012؛ بونيفاسی ،استورتی ،توبی و سواردي2016 4،؛ رابين.)2017 ،

در تبيين این نتایج بر اساس رویکرد شناختی رفتاري میتوان بيان نمود که هنگامیکه
کودک شيوه فرزندپروري استبدادي دارد ،درصورتیکه کودک خالف ميل و عقيده
والدین عمل کند ،مستحق تنبيه است و کودک بهمرور رفتارهاي خود را این شيوه
فرزندپروري خانواده تنظيم می کند که از تنبيه اجتناب کند و همچنين این کودک بسياري
از رویدادها را بر هم تعميم میدهد و بر هم اثرگذار میداند ،زیرا بر اساس دیدگاههاي
تحولی در مرحلهي عمليات عينی (پياژه) قرار دارند ،بنابراین متوجه میشود ،محيط مدرسه
مانند محيط خانواده است و همواره رفتارهایی را ابزار مینمایيد که مورد تنبيه قرار نگيرد،
1. Brown & Aylward
2. Kimiecik, & Horn
3. Rinaldi, C. M, Howe
4. Bonifacci, P., Storti, M., Tobia, V., Suardi
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بهتبع ارزیابی شناختی ایجادشده نسبت به این شرایط سبب میشود ،از نتيجه رفتارهاي
خودنگرانی هميشگی داشته باشد و بار هيجانی منفی نشخوار گونه و بهصورت ناهشيار
براي او به ارمغان خواهد آورد (اسالگت ،دوباس ،ون آکن ،آليس و دکویچ )2018 ،و
از جانبی دیگر براساس این که سينها ،ورما و هرسه ( ) 2017نشان دادند که نگرانی از
رفتار همواره با عملکرد رابطه منفی دارد و می تواند مشکالت عملکردي در حيطه
تحصيلی براي فرد ایجاد نمایيد و سپس منجر به اختالل یادگيري در صورت افزوده شدن
بار شناختی هيجانی منفی شود (دسوزا )2016 ،و با توجه به آنکه پژوهشهاي جرومه و
ليس ( )2005ليونگ ،کارتر و استفنسون ( )2015نشان دادهاند که کودکان با اختالل
یادگيري زمينهاي از مشکالت عصبشناختی دارند ،این فشارهاي روانی از جانب خانواده
با شيوههاي فرزندپروري نامناسب از یکسو و از سمت دیگر محيط مدرسه سختگير
میتواند یک عامل راه انداز براي بروز اختالل یادگيري در کودک شود و در طول یک
رابطه دو سویه با توجه به بیانگيزگی کودک نسبت به محيطی که بار هيجانی براي وي
ندارد با بی توجی حواس ،ثبت حسی پایين و جستجوي حسی اندک و در نتيجه عدم
وجود اطالعات پردازشی حسی مواجه میگردد که تحميل فشارها از جانب خانواده و
محيط آموزشی می تواند تأثير دوچندان براین مشکالت بگذارد (ميلرکوهلينک و واتلينگ،
.)2018
همچنين در خصوص اثر منفی بهدستآمده از شيوه فرزندپروري سهلگير و قاطع با
اختالل یادگيري می توان بيان نمود که براساس دیدگاه اجتماعی فرهنگی و بهطور
مشخصتر دیدگاه سيستمی ،خانواده داراي مجموعهاي از روابط بين فردي دوسویه
میباشد ،هنگامیکه به کودک اجازهي بيان نظر و شرکت در گفتگو داده میشود،
کودک حس استقالل را تجربه مینمایند (سن و آیتاک ،)2017 ،در خانوادهاي که
کودک توان بيان عقيده دارد ،همواره در تمامی شرایط اطمينان میدهند و همواره حامی
آنها میباشد (فرناندزآکانترا و همکاران ،)2017 ،همچنين از طرفی دیگر بر اساس دیدگاه
تکاملی هنگامیکه افراد در محيطهایی که تقویتکننده قرار میگيرند (مصداق شيوه
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قاطع) به طبع پذیرش ،شجاعت و حتی سير تغييرپذیري (درمانی) بهتري را تجربه مینمایند.
بهطورکلی نتيجه بهدستآمده مبتنی بر منطق نيز میباشد ،هدف اصلی فرزندپروري ،تحول
سازگارانه و پيشرفت کودک در ابعاد متفاوت است (فرناندزآکانترا و همکاران،)2017 ،
رابطه بين کودکان ،والدین و سایر اعضاي خانواده را میتوان بهعنوان نظام یا شبکهاي
دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند و این نظام بهطور مستقيم و غيرمستقيم از
طریق شيوهها و روشهاي مختلف فرزندپروري در کودکان تأثير میگذارد (کروکت و
هایز .)2011 ،مشکالت فراگير تحولی ،یادگيري ميراث تجربهي اوليهي روابط بين فردي
در کودکی میباشد ،چگونگی رابطهي کودک با والدین ،از مهمترین عوامل تعيينکننده
شخصيت وي در بزرگسالی است (اوگلمن و سون.)2012 1،
در تبيين دیگر یافتههاي این پژوهش میتوان بيان نمود که بر اساس دیدگاه زیستی
هنگامیکه افراد در حواس پنجگانهي خود و در مسيرهاي عصبشناختی درک و ارتباط با
محيط مشکل داشته باشند ،میتواند رفتارهاي آنها را در معرض خطر اندازد و با توجه به
درون دادهاي ناقض محيطی دریافت شده فرایند ارزیابی و سپس خروجی نامتناسبی را با
توجه به اقتضاي محيطی خواهند داشت (اردن ،)2016 ،با توجه به اثر ثبت حسی پایين،
حساسيت حسی و اجتناب حسی با اختالل یادگيري میتوان اینگونه استدالل نمود که
اختالل یادگيري تابعی از درک و برداشت از حواس میباشد ،چنانچه افراد توان به کار
گيري حواس خود را دارا نباشند ،بهتبع میتواند سبب مشکالت ارتباطی با محيط در آنها
گردد ،همچنين کودکان براي انجام فعاليتهاي خود نياز به سطح مناسبی از پردازش حسی
دارند (ليونگ ،کارتر و استفنسون )2015 ،و اگر پردازش حسی باال باشد کودک،
تحریکپذیر و حساس ،بيشازحد نگران ،عصبانی ،خارج از کنترل ،برانگيخته است و در
تمرکز مشکل دارد ،اگر پردازش حسی پایين باشد کودک ،کند ،خوابآلوده ،بیحال،
تنبل و تمرکزش پایين است (کارولين .)2013 2،حتی در مواردي میتواند اختالل یادگيري
سازوکاري دفاعی یا واکنش کودک نسبت به محدودیتهاي ایجادشده در محيط خانواده
1. Ogelman, H. G. & Seven
2. Caroline
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یا از نقص نظام پردازش حسی در جهت حفظ خود باشد (جرومه و ليس )2005 ،که
بهصورت ناهشيار عموماً بروز میکند ،چراکه محدودیتهاي والدین مستبد و قضاوتهاي
آنان همراه با برچسبزنیهاي منفی (مانند اینکه تو ضعيفی ،مشکلداري ،هيچ کاري
درستی را انجام نميدي) سبب گردیده است که راهبردهاي مقابلهاي مسالهمدار کودک در
بسياري ابعاد کاهشیافته و بيشتر واکنشهاي کودک هيجانی و اجتنابی باشد ،با توجه به
باورهاي فرهنگی غالبی که عمدتاً در حيطه تحصيلی والدین را وا میدارد که فرزندان را
در موفقيت تحصيلی تقویت نمایند ،تنها عامل کاهش ایجاد فشارها و بعضاً خلع سالح
کردن والدین توسط کودک بیتوجه به محيط آموزش است.
شيوه هاي شناسایی اختالل یادگيري در حال حاضر در وضعيت انتقال است ،اما در
رویکردهاي نوین ناهماهنگی هوشبهر – پيشرفت این مدل چهار مؤلفه ناهماهنگی توان
شناختی و پيشرفت ،نقص در فرایند شناختی پردازش حواس ،نيازهاي کودک و زمينه
ارتباطی فرهنگی در خانواده را در میگيرد (رستوري ،کاتز و لی )2009 1،که میتوان
دریافت نمود که این رویکرد تبيينکننده دقيقی براي اختالل یادگيري میباشد زیرا
همزمان به سطح پردازش حواس و تعامالت محيطی پيرو توانمندي کودک اشاره دارد.
همچنين بر اساس نظریه  (CHC)2یا نظریه کتل– هورن کرول اختاللهاي شناختی
پردازشی و هم ناتوانیهاي تعاملی در خانواده را در بر میگيرد و در صورتی پبوساگی این
دو عامل منجر به گسترش اختالل یادگيري میشود (فالناگان ،فيورلو و اورتيز.)2010 3،
افزون بر این ،برچسب اختالل یادگيري براي یک کودک نسبت به برچسب کمتوانی
ذهنی مطلوبتر در نظر گرفته میشود .هنگامیکه دانش آموزان بهطور نامناسبی بهجاي
دریافت خدمات ویژه مربوط به بهبود سبکهاي پردازش حواس و اطالعات ،آموزشهاي
تحصيلی را صرفاً دریافت کنند ،میتواند منجر شود که این فرد برچسب نامناسب کمتوان
ذهنی را دریافت نمایيد زیرا مسير درمانی اختالل یادگيري صرفاً پرداختن به آموزش
1. Restori, Katz, & Lee
2. The Cattell–Horn–Carroll theory
3. Flanagan, Fiorello, & Ortiz
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نمیباشد و این پژوهش اثبات نمود که شيوههاي فرزند پروري و الگوهاي پردازش حواس
درصد قابلتوجهی از واریانس اختالل یادگيري را پوشش میدهد.
از محدودیتهاي این پژوهش میتوان به محدود شدن به جامعهي کودکان مبتال به
اختالل یادگيري در شهر تهران اشاره نمود که صرفاً بر این گروه هدف قابليت تعميم
خواهد داشت.
نتایج این مطالعه حاکی از اثر سبکهاي پردازش حسی و شيوههاي فرزندپروري بر
اختالل یادگيري کودکان است ،بنابراین پيشنهاد میشود درمانگران جهت تسریع فرایند
درمانی عالوه بر ،بررسی شيوههاي ارتباطی در محيط خانواده به نقش الگوهاي پردازش
حواس کودکان مبتال به اختالل نوشتاري توجه نمایند .همچنين تشخيص اختالل یادگيري،
شامل استنباط یک سازه نظري در ابعاد پردازش شناختی حواس و شيوههاي تعاملی در
محيط خانواده است ،اما جاي دهی در مدرسه فقط با تظاهرات رفتاري اختالل مرتبط است.
درحالی که رفتارهاي فرد ممکن است براي مداخله پيش از ارجاع کافی باشد ،اما و ماهيت
تشخيص مستلزم استنباط در سطح سازه است .مربيان و روان شناسان باید فواید خدمات
آموزشی ویژه با اتکا بر ابعاد پردازش شناختی حواس و شيوههاي تعاملی در محيط خانواده
را با توجه به اثرات برچسب موردتوجه قرار دهند .همچنين براي تشخيص قطعی اختالل
یادگيري نيازمند رویکردي هستيم که الگویی از نقاط ضعف و قوت روانشناختی فرد را
شناسایی کند و نقــایص پيشرفتی فرد را بر اساس الگوي ضــعف پردازش حواس مشخص
کند چراکه بسياري از متخصصان بر این باورند که کودکانی که بهعنوان ناتوانیهاي
یادگيري شناسایی میشوند یک یا چند نقص در فرآیندهاي شناختی و پردازشی حواس
دارند که در پيشرفت تحصيلیشان تداخل میکند.

تشکر و قدردانی
این پژوهش بدون همکاري جامعه هدف پژوهش انجام نمیگرفت و همچنين از جانب
هيچ سازمانی حمایت مالی از پژوهش و تعارض منافع وجود نداشته است.
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