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Objective Considering the need to identify children with Special Learning Disorder (SLD) characteristics to 
educate them more effectively, this study compared self-motivational self-regulation and emotional and 
sensory processing in students with SLD and normal students. 
Methods The research method was causal-comparative. The research population included all normal 
male students with an SLD in Kazeroon (Academic year 95-96), of which 60 people (30 normal and 30 
SLD) were selected as examples. To collect data, we used Walters Self-Regulatory Scale (1998), Barker 
Emotional Processing Inventory (2007), and Status Questionnaire sensory Wayne Dunn (1999).
Results The data were analyzed using a multivariate analysis of variance. According to the results, the 
mean of motivational self-regulation and sensory processing was lower in students with a learning dis-
order. The mean of difficulties in emotional processing was higher than of normal students (P<0/000).
Conclusion Therefore, it can be concluded that students with SLD, because of weakness in their self-
regulating, emotional, and sensory processing, need to be trained and strengthened in these areas.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

ransdiagnostic models are one of the most 
prominent psychopathology approaches 
that emphasize fundamental and underly-
ing processes in mental disorders. This ap-
proach explains the overlap between men-

tal disorders and leads to more effective assessment and 
treatment of mental disorders. Perfectionism, intolerance of 
uncertainty, responsibility, and anxiety sensitivity are cog-
nitive constructs that have been introduced as transdiagnos-
tic factors seen in many psychological disorders. 

T
Anxiety disorder is one of the new disorders defined in 

the fifth edition of the diagnostic and statistical manual of 
mental disorders in the diagnostic category of “somatic 
symptoms and related disorders.” The main feature of this 
disorder is the debilitating and persistent fear of having or 
acquiring a severe physical illness. Anxiety disorder is noso-
logically similar to Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) 
and Generalised Anxiety Disorder (GAD). This nosologi-
cal overlap has led some theorists to propose classifying 
anxiety disorder in the diagnostic category of “obsessive-
compulsive and related disorders.” In contrast, others have 
suggested that anxiety disorder belongs to anxiety disorders. 
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Due to the disagreements in this area, some researchers have 
gone beyond the discussion of the appropriate classification of 
anxiety disorder and are investigating the common cognitive 
processes between these three disorders using transdiagnostic 
approaches. Although cognitive-behavioral conceptualiza-
tion and therapeutic approaches to OCD and GAD have been 
approved empirically, there is no complete and sufficient un-
derstanding of the nature and treatment of anxiety disorder. 
Additionally, Spontaneous recovery is improbable in patients 
with severe health anxiety, so if this disorder is not considered 
clinically, it would likely become a chronic condition. 

Few studies about this subject and contradictory informa-
tion about the similarities and differences between anxiety 
disorder, OCD, and GAD have attracted the attention of 
researchers. The present study aimed to compare anxiety 
disorder with OCD and GAD based on the cognitive trans-
diagnostic constructs of anxiety sensitivity, perfectionism, 
responsibility, and intolerance of uncertainty.

2. Methods

The design of this research was casual comparative, and the 
sample consisted of 15 patients with anxiety disorder, 15 pa-
tients with OCD, and 15 patients with GAD. The selection of 
the subjects was made through a non-random and purposive 
sampling method among patients visiting psychiatric clinics 
in Shiraz City in 2019. They were assessed in two stages: 
1) Those diagnosed with OCD, GAD, and anxiety disorder 
by a psychiatrist were referred to a clinical psychologist for 
definitive diagnosis using structural clinical interview and 
screening tools; 2) After getting informed consent from the 
eligible subjects. The completion of the self-report question-
naires was done by the subjects individually. 

The tools included the Perfectionism Inventory 
(Harvey et al., 2004), Responsibility Attitude Scale 
(Salkovskis et al., 2000), Intolerance of Uncertainty 
Scale (Freeston et al., 1994), and Anxiety Sensitiv-
ity Index-Revised (Taylor & Cox, 1998). The results 
were analyzed through multivariate analysis of vari-
ance (MANOVA) in the significant level of 0.05 SPSS 
software v. 26. Also, the statistical presumptions were 
evaluated through the Kolmogorov-Smirnov, Levene’s, 
and Box’s M tests.

3. Results

Descriptively, there were no significant differences be-
tween the three groups of anxiety disorder, OCD, and 
GAD in regards to age (P=0.25), education (P=0.32), 
courses of the disorders (P=0.35), and gender (P=0.36). 
In addition, the statistical presumptions were verified. 

On the other hand, the findings of MANOVA showed 
no significant differences between the three groups re-
garding the intolerance of uncertainty, perfectionism, 
and responsibility (P>0.05). However, the difference in 
anxiety sensitivity between the three groups was signifi-
cant (P<0.05). Besides, the post hoc tests demonstrated 
that the mean scores of anxiety sensitivity in the group 
of anxiety disorder were significantly higher than that 
in the groups of OCD and GAD. Also, the means of 
the anxiety sensitivity scores in the groups of OCD and 
GAD were not significantly different.

4. Conclusion

This study indicated that although anxiety disorder has 
been classified in the different diagnostic categories from 
OCD and GAD, it is similar to these two disorders in terms 
of cognitive constructs. In other words, intolerance of un-
certainty, perfectionism, and responsibility are common 
cognitive factors in these disorders. 

Patients of these three disorders consider their thoughts 
to be a signal of harm and danger and feel responsible for 
preventing damage to themselves or others. Also, the need 
to achieve certainty and perfection and the inability to toler-
ate ambiguity forces them to perform repetitive behaviors 
to reduce their doubts. On the other hand, the patients with 
anxiety disorder report more anxiety sensitivity than OCD 
and GAD. Patients with anxiety disorder are more hyper-
vigilant to anxiety symptoms and exhibit excessive reac-
tions toward them. In other words, anxiety sensitivity can 
justify patients’ concerns of anxiety disorder about diseases 
and their preoccupation with their bodies. 

The findings of this study facilitate explaining the overlap 
between these three disorders and can lead to better con-
ceptualization, assessment, and treatment of anxiety disor-
der. So, cognitive evaluations and therapeutic techniques 
designed to reduce intolerance of uncertainty, perfection-
ism, and responsibility for the patients of OCD and GAD 
can be used for the patients with anxiety disorder. Be-
sides, targeting anxiety sensitivity should be considered 
in the treatment plan of anxiety disorder specifically.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

All ethical principles are considered in this article. The par-
ticipants were informed of the purpose of the research and 
its implementation stages. They were also assured about the 
confidentiality of their information and were free to leave the 

http://jld.uma.ac.ir/?lang=en


346

Spring 2021. Vol 10. Issue 3

study whenever they wished, and if desired, the research re-
sults would be available to them.

Funding

This research did not receive any grant from funding 
agencies in the public, commercial, or non-profit sectors. 

Authors' contributions

All authors equally contributed to preparing this article

Conflicts of interest

The authors declared no conflict of interest.

Rezaei Fard, A., et al. (2021) Comparison of Self-motivational Self-regulation, Emotional and Sensory Processing. J Learn Disabil. 10(3):344-355

http://jld.uma.ac.ir/?lang=en


347

بهار 1400. دوره 10. شماره 3

* نویسنده مسئول:
دکتر آرش عقیقی
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هدف با توجه به ضرورت شناسایی ویژگی های کودکان دچار اختالل یادگیری خاص برای ارائه آموزش های مناسب به آنان، هدف پژوهش 
حاضر بررسی خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و حسی بین دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص و دانش آموزان بهنجار 

بود. 

روش ها روش پژوهش حاضر، روش عّلی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر عادی و مبتال به اختالل یادگیری 
خاص شهر کازرون بود )سال تحصیلی 96 -95( و شصت دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند )سی نفر عادی و سی نفر مبتال به 
اختالل یادگیری خاص(. برای گردآوری داده ها از مقیاس خودتنظیمی انگیزشی ولترز، پرسش نامه پردازش هیجانی بارکر و پرسش نامه 

وضعیت حسی ویندان استفاده شد. داده ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها طبق نتایج، در دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص میانگین خودتنظیمی انگزشی و پردازش حسی پایین تر و 
 .)P>0/000( میانگین مشکالت پردازش هیجانی باالتر از دانش آموزان عادی بود

نتیجه گیری بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص دچار ضعف در خودتنظیمی انگیزشی و پردازش 
هیجانی و حسی هستند که به آموزش و تقویت شدن در این زمینه ها نیاز دارند.

کلیدواژه ها: 
خودتنظیمی انگیزشی، 

پردازش هیجانی، 
پردازش حسی، اختالل 

یادگیری خاص

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 26 مهر 1397

تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1399
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه 

اختالل در یادگیری خاص، یک اختالل تکامل عصبی با منشأ 
و  است  شناختی  در سطح  اختالالت  اساس  که  است  زیستی 
با نشانه های رفتاری  همراه است )انجمن روان پزشکی آمریکا1، 
آماری  تشخیصی  راهنمای  ویرایش  پنجمین  طبق   .)2013
اختالالت روانی2، اختالل یادگیری در تمام حوزه های عملکردی 
مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات، بین 5 تا 15 درصد در کودکان 
سنین مدرسه در زبان ها و فرهنگ های مختلف شایع است، اما 
میزان شیوع آن در افراد بالغ ناشناخته است و حدود 4 درصد 

1. American Psychiatric Association
 2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fifth
edition (DSM-5)

تخمین زده شده و شیوع آن در مردان، شایع تر از زنان گزارش 
شده است )انجمن روان پزشکی آمریکا، 2013(. 

اختالل یادگیری خاص، گستره ای بسیار وسیع تر از مشکالت 
به  توجه  نیازمند  آن  کامل  فهم  و  در بر می گیرد  را  تحصیلی 
حوزه های اجتماعی، خانوادگی، عاطفی-هیجانی و رفتاری زندگی 
افراد دچار  نادری، 1379(. ممکن است  کودک است )نراقی و 
اختالل یادگیری خاص نسبت به افراد سالم مشکالت هیجانی و 
هیجانات منفی بیشتری تجربه کنند )نظرپور صمصامی، مهدیانی، 
قاسم زاده و پادروند، 1398؛ فریلیچ و شتمن3، 2010( و از نظر 
انگیزش و مکان کنترل درونی دچار مشکالتی باشند )صدری 

دمیرچی، غالمی و مجرد، 1399؛ استریکلند4، 1998(. 

3. Freilich & Shechtman
4. Strickland

1. گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
2. گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فیروزآباد، فارس، ایران
3. گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

مقاله پژوهشی

مقایسه خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و حسی در دانش آموزان دچار اختالل یادگیری 
خاص و دانش آموزان بهنجار
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زمینه های  در  مشکالتی  ایجاد  سبب  یادگیری  اختالالت 
می شود  دانش آموزان  بـرای  تحـصیلی  و  هیجـانی  اجتمـاعی، 
)فریلچ و شتمن، 2010؛ لیپکا، سارید، زوراچ و همکاران5، 2020(. 
از جمله مشکالت دانش آموزان مبتال به اختالالت یادگیری خاص 
قرار  تأثیر  تحت  را  دانش آموزان  این  تحصیلی  کارکردهای  که 
عنوان  به  خودتنظیمی  است.  انگیزشی  خودتنظیمی  می دهد، 
کوشش روانی برای کنترل وضعیت درونی، فرایندها و کارکردهایی 
برای دست یابی به اهداف باالتر تعریف شده است )کول، لوگان 
و واکر6، 2011؛ سوری، 1399؛ کیانی و کریمیان پور، 1398؛ 
علیپور کتیگری، حیدری، نریمانی و داوودی، 1398؛ نریمانی، 

محمدامینی، زاهد و ابوالقاسمی، 1394(. 

راهبرد  پنج  به  ولترز7 )2003(  انگیزشی  مدل خودتنظیمی 
انگیزشی شامل خود پاداش دهی، کنترل محیط،  خودنظم دهی 
گفت وگوی درونی درباره تسلط، گفت وگوی درونی درباره عملکرد 
و ارتقای عالقه اشاره دارد )غفاری، داوودی، یاسبالغی شراهی، 

غضنفری نژاد و مهرابی، 1399(. 

خودتنظیمی انگیزشی در برابر کنترل بیرونی قرار می گیرد و 
مطالعات استریکلند )1998( نشانگر این است که دانش آموزان 
رفتارهای  و  دارند  بیرونی  کنترل  منبع  یادگیری،  اختالالت  با 
آن ها )به طور مثال، راهبردهای مورد استفاده برای جست وجوی 
اطالعات در محیط آموزشی( با دانش آموزان دارای منبع کنترل 
درونی تفاوت های متعددی دارد. کودکان دچار اختالل یادگیری 
رویـدادهای منفـی را بـه عوامـل درونـی، کلی و پایدار نسبت 
می دهند، خودپنداره پـایین تـر و اسـترس و اضـطراب بیشـتری 
دارنـد و بعـد از رویدادهای استرس زا، عالئم افسردگی بیشتری 
یادگیری  آموزش   .)2004 )یونگ8،  می دهند  نشان  خود  از 
خودتنظیمی خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی را در دانش آموزان 
دچار اختالل ریاضی و خواندن به طور معناداری افزایش می دهد 

)برزگر، 1392؛ دنتون، مونتروی و زاکر و کانن9، 2020(. 

از سوی دیگر، پردازش هیجانی عامل مهمـی در تعیـین سـالمت 
و عملکرد افراد مختلف و از جمله مبتالیان به اختالالت یادگیری 
خاص است. داشتن قدرت پردازش هیجانی، یعنی توانایی جذب این 
آشفتگی ها می تواند موجب شکل گیری رفتارهای مناسب بدون این 
به  عباسی، 1395(.  )راچمن10، 1980؛  عاطفی شود  اغتشاشات 
نظر می رسد افرادی که از لحاظ پردازش هیجانی، سبك های شناختی 
ضعیف تری را بر می گزینند، نسبت به سایر افراد، آسیب پذیر بیشتری 
نریمانی,  و  ابوالقاسمی  )لطفی،  دارند  برابر مشکالت هیجانی  در 

5. Lipka, Sarid, Zorach et al.
6. Cole, Logan, & Walker
7. Wolters
8. Yeung
9. Denton, Montroy, Zucker & Cannon
10. Rachman

 .)1392

خود  همساالن  از  کندتر  یادگیری،  ناتوان  دانش آموزان 
زمینه  در  و مشکالتی  را جذب می کنند  محرک های محیطی 
نارسایی های شناختی و پردازش هیجانی دارند )دریادل، 1393(، 
مشکالت  از  باالتری  نرخ  عادی  نوجوانان  و  کودکان  به  نسبت 
اجتماعی، هیجانی و تحصیلی )زاهد، رجبی و امیدی، 1390( 
واکنش های  و  دارند  هیجانی  ثبات  و  پایداری  در  مشکالتی  و 
در  و  دارند  هیجانی  موقعیت های  با  رویارویی  در  شدیدتری 
موقعیت های مشابه یکسان و با ثبات عمل نمی کنند )کاشانی 
موحد، 1388(. همچنین سه نگرانی دانش آموزان مبتال به اختالل 
یادگیری در مورد انتقال شان به دوره مقدماتی  دبیرستان شامل 
احساس تنهایی، فقدان مهارت های اجتماعی و سازگاری و فقر 

رابطه با معلمان است )آکاریا و خلیل11، 2016(. 

عالوه بر این، ممکن است پردازش حسی دانش آموزان مبتال به 
اختالالت یادگیری خاص نیز دچار تغییراتی شود. پردازش حسی نیز 
به دریافت، تعدیل سازی )یا تنظیم سازی(، یکپارچگی و سازمان دهی 
به  رفتاری  پاسخ های  دربرگیرنده  گفته می شود که  محرک حسی 
محرک حسی است )میلر و لین12، 2000؛ عطادخت و مجدی، 

 .)1399

طبق مطالعه امیریانی، طاهایی و کمالی )1390( در کودکان 
مبتال به اختالل یادگیری در نسبت سیگنال به نویز مطلوب، توجه 
شنیداری انتخابی متأثر نمی شود، اما به نظر می رسد توجه شنیداری 
یا  مرکزی  کامل سیستم شنوایی  دلیل عدم رشد  به   تقسیم شده 
اختالل پردازش شنیداری مرکزی متأثر می شود. همچنین، کودکان 
)کنترل هدفمند  از حواس پرتی  باالیی  میزان  یادگیری  اختالل  با 
کمتر( داشته و در پردازش شناختی نارسایی بیشتری را گزارش 

می کنند )لندرل، فوسنگر، مول و ویلبرگر، 2009(. 

با توجه به تمام موارد ذکر شده برای دانش آموزان دچار اختالل 
آن ها  تحصیلی  و  زندگی  به  مربوط  و مشکالت  ویژه  یادگیری 
که آینده این افراد را رقم می زند و همچنین اهمیت متغیرهای 
اشاره شده در زندگی تحصیلی و سالمت روان دانش آموزان که 
می توانند در تشدید این اختالل سهم مهمی داشته باشند، سؤالی 
که این تحقیق در صدد پاسخ دادن به آن است، عبارت است از 
اینکه آیا از نظر خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و حسی 
بین دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص و دانش آموزان 

بهنجار تفاوت وجود دارد؟

روش 

روش پژوهش حاضر، پس رویدادی از نوع عّلی-مقایسه ای است که 
تفاوت دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص و دانش آموزان 

11. Accariya & Khalil
12. Miller & Lane
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بهنجار از نظر خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و پردازش 
حسی را بررسی کرده است. 

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانش آموزان پسر عادی 
و با اختالل یادگیری شهر کازرون بود که در سال تحصیلی 96-

95 در مدارس راهنمایی مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب 
خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  عادی  دانش آموزان  نمونه  گروه 
چند مرحله ای استفاده شد. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها 

از ابزارهای زیر استفاده شد:

مقیاس خودتنظیمی انگیزشی ولترز13

گویه   28 از   )1998( ولترز  انگیزشی  خودتنظیمی  مقیاس 
تشکیل شده است و پنج مؤلفه ارتقای عالقه، گفت وگوی درونی 
و  پاداش دهی  خود  تسلط،  درباره  درونی  گفت وگوی  عملکرد، 
کنترل محیط را شامل می شود. نمره گذاری پاسخ به گویه های 
آن، از طریق مقیاس پنج نمره ای لیکرت )از بسیار موافقم تا بسیار 
مخالفم( صورت می پذیرد. به این ترتیب که: نمره یک برای گزینه 
کاماًل مخالفم، نمره دو برای گزینه تا حدی مخالفم، نمره صفر 
برای گزینه نظری ندارم، نمره سه برای گزینه تا حدی موافقم 
و نمره چهار برای گزینه کاماًل موافقم در نظر گرفته شده است. 
از طریق محاسبه ضریب  مقیاس  این  مؤلفه های  داخلی  ثبات 
آلفای کرونباخ از 0/88 تا 0/78 متغیر است که معرف پایایی قابل 

قبول نمرات مقیاس بود )سیف و بشاش، 1390(.

پرسش نامه پردازش هیجانی14 بارکر

بارکر ساخته شد. یک  این پرسش نامه سال 2007 توسط   
)مزاحمت،  مؤلفه  هشت  که  ماده ای   38 خودگزارشی  مقیاس 
سرکوب، فقدان آگاهی، عدم کنترل، جدایی، اجتناب ها، آشفتگی ها 
و عوامل بیرونی( را می سنجد و به صورت لیکرتی پنج درجه ای 
)از کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم( نمره دهی می شود. ضریب آلفای 

13. Scale Self-Regulated Learning Wolters
14. Emotional Processing Scale (EPS)

کرونباخ این آزمون 0/92 به دست آمده است. لطفی و همکاران 
)1389(. در مطالعه ای که روی چهل نفر دانش آموز انجام داد، 
ضریب همبستگی این مقیاس را مقیاس تنظیم هیجانی آزمود 
0/54 به  دست آورد. لطفی و   همکاران)1392( در مطالعه ای 

ضریب آلفای کرونباخ این آزمون را 0/95 محاسبه کرد.

پرسش نامه پردازش حسی15

پرسش نامه وضعیت حسی در سال 1999 توسط وین دان 
شامل 125  که  پرسش نامه  این  است.  شده  منتشر  و  ساخته 
ده  تا  سه  بین  کودکان  وضعیت حسی  ارزیابی  به  است،  آیتم 
طلبی،  )حس  فاکتور  ُنه  دارای  )دان، 1999(.  می پردازد  ساله 
واکنش عاطفی، تحمل عضالنی، حساسیت دهانی، توجه / عدم 
حواس پرتی، ضعف ثبت حسی، حساسیت حسی، بی تحرکی و 
حرکات ظریف( است. زمان تکمیل این پرسش نامه توسط مراقب 
برای  امتیازدهی  زمان  و  است  دقیقه  بیست  تا  پانزده  کودک، 
تمام  برای  آلفای کرونباخ  متخصص، سی دقیقه است. ضریب 

قسمت ها بین 0/47 تا 0/91 به  دست آمده است.

روش اجر

از  یادگیری  با اختالل  انتخاب گروه نمونه دانش آموزان  برای 
نمونه گیری در دسترس استفاده شد. بدین صورت که سی نفر از 
دانش آموزانی که در سه ماه اول سال تحصیلی 96-95 به مرکز 
آموزشی و توان بخشی اختالالت یادگیری کازرون ارجاع داده شده 
بودند و به عنوان دانش آموزی با اختالل یادگیری شناخته شده 
آنها  ابزارهای جمع آوری اطالعات روی  تا  انتخاب شدند  بودند، 
اجرا شود. مالک ورود به گروه نمونه، تشخیص اختالل یادگیری 
دانش آموزان و رضایت والدین آن ها بود. پس از نمونه گیری، هدف 
این پژوهش برای والدین آنها توضیح داده شد و سپس از آنان 

خواسته شد به دقت به ابزارهای پژوهش پاسخ دهند. 

نتایج

دانش آموزان  گروه  در  پژوهش  آزمودنی های  سنی  میانگین 

15. Sensory Processing Questionnaire

جدول 1. نتایج توصیفی میانگین و انحراف معیار خودتنظیمی انگیزشی و مؤلفه های آن

متغیر
میانگین ± انحراف معیار

گروه اختالل یادگیری خاصگروه عادی
1/33 ±1/4420/17 ±22/20خودتنظیمی انگیزشی

0/75 ±7913/50/ 0±11/09پردازش هیجانی
0/92 ±0/7327/46 ±37/83پردازش حسی
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عادی 13/54 سال و در گروه دانش آموزان دچار اختالل یادگیری 
خاص 14/02 سال بود. 

طبق نتایج جدول شماره 1، میانگین خودتنظیمی انگیزشی 
در دانش آموزان عادی 22/20 و در دانش آموزان دچار اختالل 
یادگیری خاص 20/17؛ میانگین پردازش هیجانی در دانش آموزان 
عادی 11/09 و در دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص 
13/50 و میانگین پردازش حسی در دانش آموزان عادی 37/83 و 

در دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص 27/46 بود.

ویلک16  شاپیرو  آزمون  از  نرمالیته  پیش فرض  بررسی  برای 
استفاده شد. با توجه به اینکه نتایج آماره آزمون شاپیرو ویلک 
و  نشده  معنادار  پژوهش  وابسته  متغیرهای  از  هیچ کدام  برای 
می توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرهای پژوهش حاضر نسبتًا 

نرمال است. 

با توجه به معنادار نشدن نتایج آزمون لون در مورد هیچ یک 
از متغیرهای خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و پردازش 
واریانس  یکسانی  پیش فرض  که  گرفت  نتیجه  می توان  حسی 
همچنین  است.  رعایت شده  پژوهش  این  متغیرهای  مورد  در 
باکس،   M=6/462( است  نشده  معنادار  امباکس  آزمون  آماره 
P<0/412 ،F=1/016( و می توان نتیجه گرفت که پیش فرض 
یکسانی ماتریس واریانس-کوواریانس رعایت شده است. به عالوه، 
آزمون المبدای ویلکز نیز معنادار شد )0/022= المبدای وبلکز، 
F =833/109 و P>0/000( ؛ بنابراین در میان گروه های پژوهش 

16. Shapiro-Wilk Test

حداقل از نظر یکی از متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود 
دارد )جدول شماره 2(.

با توجه نتایج جدول شماره 3 سطح معناداری به دست آمده در 
مورد سه متغیر وابسته، هم فرضیه اصلی پژوهش و هم هر سه 
فرضیه فرعی پژوهش تأیید شد )P>0/000(؛ بنابراین با توجه به 
مقدار میانگین متغیرها برای هریک از دو گروه و سطح معناداری 
اختالف گروه ها می توان نتیجه گرفت که وضعیت خودتنظیمی 
انگیزشی، پردازش هیجانی و پردازش حسی دانش آموزان دچار 

اختالل یادگیری خاص ضعیف تر از دانش آموزان عادی است. 

بحث و نتیجه گیری

اختالل  به  مبتال  دانش آموزان  مقایسه  پژوهش حاضر  هدف 
خودتنظیمی  نظر  از  بهنجار  دانش آموزان  و  خاص  یادگیری 
اساس  بر  بود.  حسی  پردازش  و  هیجانی  پردازش  انگیزشی، 
یافته های این مطالعه بین دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری 
انگیزشی،  خودتنظیمی  نظر  از  بهنجار  دانش آموزان  و   خاص 

پردازش هیجانی و حسی تفاوت معناداری وجود دارد. 

بنابراین دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص از نظر 
خودتنظیمی انگیزشی، پردازش هیجانی و پردازش حسی نسبت 
به دانش آموزان بهنجار عملکرد ضعیف تری دارند. این یافته با نتایج 
پژوهش های پیشین )هس و رز، 2000؛ یونگ، 2004؛ آیورباچ 
گروس-تسور، مانور و شالو، 2008؛ دنتون و همکاران، 2020؛ 
برزگر، 1392؛ دریادل، 1393؛ دهقان، میرزاخا، علیزاده زارع و 
رازجویان, 1394؛ نظرپور و همکاران، 1398؛ صدری دمیرچی و 

همکاری، 1399( همسو بود.  

جدول 2. نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس گروه ها

Fdf 1df 2Pمتغیر

1/0031580/825خودتنطیمی انگیزشی
0/0071580/935پردازش هیجانی
0/0501580/321پردازش حسی

جدول 3. نتایج آزمون تحلیل واریانس دو گروهی چندمتغیره جهت مقایسه متغیرها در میان گروه ها

SSdfMSFPƞمتغیر وابسته

62/017162/01732/1680/0000/357خودتنظیمی انگیزشی
87/001187/001146/0070/0000/716پردازش هیجانی
1612/01711612/0172307/3010/0000/975پردازش حسی
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درواقع، از آنجا که هم پردازش اطالعات حسی و هم پردازش 
اطالعات ریاضی و فضایی در لوب آهیانه ای مغز انجام می گیرد، 
احتمااًل نوعی بدکارکردی موضعی در لوب آهیانه ای علت نقصان 
مطالعه  همچنین   .)1398 )معظمی،  است  کنش  دو  هر  در 
نارسایی  یادگیری  با اختالل  فرایندهای عصب شناختی مرتبط 
حساب نیز انواع ویژه بدکارکردی مغزی در این افراد را آشکار 
کرده اند )موریو و همکاران، 2019( و از آنجا که خودتنظیمی 
شامل فرایندهای فیزیولوژیکی وابسته به هیجان، حاالت انگیزشی 
یا نتایج و پیامدهای رفتاری هیجان در برآوردن و تحقق انطباق 
بیولوژیکی وابسته به عاطفه یا انطباق اجتماعی یا نیل به اهداف 

فردی است )آیزنبرگ، لرنر و دیمون 2006(.

رابطه  که  دارد  وجود  فرض  این  گفت  می توان  بنابراین 
اختالالت یادگیری با ضعف خودتنظیمی و پردازش هیجانی از 
یادگیری  اختالالت  به  افراد مبتال  احتمالی  و نقص های  ضعف 
ناشی می شود، زیرا فرد دچار اختالل یادگیری دچار نقص در 
فرایندهای فیزیولوژیک انگیزش و هیجان شود به احتمال زیاد در 
خودتنظیمی انگیزشی و پردازش هیجانی ضعیف عمل می کند. 

طبق پژوهش ها نیز نتایج پژوهشی نشان داد که دانش آموزان 
عادی  نوجوانان  و  به کودکان  نسبت  یادگیری  اختالالت  دچار 
نرخ باالتری از مشکالت سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی 
و یادگیری خودتنظیمی را دارند )لیپکا و همکاران، 2020( و 
آموزش یادگیری خودتنظیمی خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی 
افزایش  معناداری  به طور  را  ریاضی  اختالل  دچار  دانش آموزان 

می دهد )دنتون و همکاران، 2020(. 

عالوه بر این، دانش آموزان دچار اختالل یادگیری در پایداری و 
ثبات هیجانی مشکل دارند و این مسئله در گروه عادی کمتر و در 
شرایط خاص دیده می شود، این افراد واکنش های شدیدتری در 
رویارویی با موقعیت های هیجانی دارند و در موقعیت های مشابه 
باثبات عمل نمی کنند )نظرپور و همکاران، 1398(.  یکسان و 
همچنین این افراد کندتر از همساالن خود محرک های محیطی را 
جذب می کنند و شبیه کودکان کوچک تر عمل می کنند و همواره 
مشکالتی را در زمینه نارسایی های شناختی و پردازش هیجانی 
دارند )دریادل، 1393(. در همین راستا، تکلوی ورنیاب و زکی زاده 
)1395( نیز نشان دادند که دانش آموزان دچار اختالل یادگیری، 

نقایصی در حوزه شناخت هیجانی دارند.

که  است  این  از  حاکی  پژوهشی  یافته های  این،  بر  عالوه 
و  هیجانی  اختالالت  با  هیجانی  جویی  نظم  راهبردهای 
مانسل  واتکینز،  )هاروی،  است  ارتباط  در  روانی  آسیب شناسی 
در  مشکل  گروس18، 2003(.  و  روتنبرگ  شافران17، 2004؛  و 
پردازش  روی  می تواند  هیجانی  نظم جویی  و  هیجانی  پردازش 

17. Harvey, Watkins, Mansell & Shafran
18. Rottenberg & Gross

حسی نیز اثر بگذارد، زیرا حساسیت پردازش حسی با حساسیت 
به محرک های درونی و بیرونی همچون عالئم اجتماعی و هیجانی 
مرتبط است )جاگیلوویکز و همکاران، 2011( و افراد با حساسیت 
پردازش حسی باال، سطوح باالتری از اضطراب، هیجانات منفی و 
خجالت و شرم را از خود نشان می دهند )نیل، اِدلمان و گالچان19، 

2002؛ آرون، آرون و دیویس20، 2005(. 

بنابراین این احتمال وجود دارد که ضعف پردازش هیجانی 
کودکان مبتال به اختالل یادگیری با ضعف در پردازش حسی 
رابطه داشته باشد. پژوهشی نیز نشان داد که کودکان با اختالل 
یادگیری میزان باالیی از حواس پرتی دارند )الندرل و همکاران، 

 .)2009

با توجه به اهمیت فرایندهای هیجانی و توجهی در خودتنظیمی 
نقش  همچنین  و   )2004 اسپینارد،  و  )آیزنبرگ  انگیزشی 
فرایندهای های توجهی در میزان یادگیری و آموختن نیز می توان 
یادگیری  اختالل  در  انگیزشی  خودتنظیمی  ضعف  تبیین  به 
پرداخت، چراکه کنش اجرایی توجه برای خودتنظیم گری مهم 
است و به فرد کمک می کند تا توجه خودشان را از محرک های 
زیان بخش و ناخوشایند در محیط  منحرف کند و از آنها فاصله 

بگیرد. 

اما همچنان که پژوهش امیریانی و همکاران )1390( نشان داد 
به نظر می رسد در افراد دچار اختالل یادگیری توجه شنیداری 
تقسیم شده به  دلیل عدم رشد کامل سیستم شنوایی مرکزی و 
یا اختالل پردازش شنیداری مرکزی متأثر می شود؛ بنابراین با 
توجه به موارد ذکر شده می توان گفت که ضعف دانش آموزان دچار 
اختالل یادگیری در کنش توجه که جنبه خودتنظیمی دارد با 

ضعف خودتنظیمی انگیزشی آنان ارتباط دارد. 

غیرکالمی  اطالعات  یادگیری  اختالالت  به  مبتال  کودکان 
و  دریافت  بهنجار  کودکان  از  متفاوت  روشی  به  را  هیجانی 
ارسال می کنند که این عامل می تواند به عملکرد ضعیف آنان 
در پردازش هیجانی منجر شود )بائومینگر، اِدلزتین و موراش21، 
2005(. پژوهش تکلوی ورنیاب و زکی زاده )1395( نیز نشان 
داد که در کنترل هدفمند و پردازش هیجانی دانش آموزان با یا 
بدون اختالل یادگیری تفاوت معناداری دارند و این نتایج مبین 
وجود نارسایی هایی در کنترل هدفمند و پردازش هیجانی در 

دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری بوده است. 

در واقع، ممکن است این نتیجه ناشی از این باشد که افرادی که 
از نظر پردازش هیجانی از سبک های شناختی ضعیف تری مانند 
نشخوارگری، فاجعه انگاری و مالمت خویش استفاده می کنند، 
آسیب پذیرتر  هیجانی  مشکالت  برابر  در  افراد  سایر  به  نسبت 

19. Neal, Edelmann, & Glachan
20. Aron,  Aron ,& Davies
21. Bauminger, Edelsztein  & Morash,
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مانند  مطلوبی  سبک های  از  که  افرادی  که  حالی  در  هستند، 
ارزیابی مجدد مثبت استفاده می کنند، آسیب پذیری کمتری دارند 
)راچمن، 1980(. بر همین اساس ممکن است دانش آموزان دچار 
اختالل یادگیری به علت ضعف های تحصیلی و آگاهی از مشکل 
خود بیش از دانش آموزان بهنجار درگیر در سبک های پردازش 

هیجانی نامطلوب مانند نشخوارگری و مالمت خویش بشوند.

کودکان مبتال به اختالالت یادگیری حساسیت پایینی نسبت به 
انواع مختلف اطالعات حسی، به  ویژه اطالعات دیداری و شنیداری 
نشان می دهند. این امر باعث می شود که اواًل: محرک های جاری 
را به خوبی دریافت نکرده و در حافظه خود برای استفاده های 
بعدی ذخیره نکنند. ثانیاً: در صورت وجود چنین حافظه ای هم 
به دلیل عدم دریافت مناسب محرك های جاری و نبود سرنخ های 
بازیابی مناسب، فراخوانی یا بازیابی اطالعات موجود در حافظه 
در آن ها که برای اعمالی چون خواندن و نوشتن و محاسبه الزم 

است، دشوار است )بشرپور، عیسی زادگان و احمدیان 1391(. 

ساتیان  و  تیاگارجاه  آنگاالدزه،  گرانت،  مطالعه  مثال،  به طور 
)1999( روی نمونه بزرگسال، حساسیت پایین لمسی در گروه با 
نارسایی در حساب را آشکار کرد، از آنجا که هم پردازش اطالعات 
حسی و هم پردازش اطالعات ریاضی و فضایی در قطعه آهیانه ای 
انجام می گیرد، می توان گفت که نوعی بدکارکردی موضعی در 

این ناحیه می تواند علت هر دوی این ها باشد. 

به عبارت دیگر، یک عامل سوم، یعنی بدکارکردی موضعی 
اشکال  با  حساب  نارسایی  یادگیری  اختالل  ارتباط  موجب 
در پردازش حسی می شود. در همین راستا پژوهش الندرل و 
همکاران )2009( نیز نشان دادند که کودکان با اختالل یادگیری 
میزان باالیی از حواس پرتی )کنترل هدفمند کمتر( داشته و در 

پردازش شناختی، نارسایی بیشتری را گزارش می کنند. 

نشدن  کنترل  یا  بررسی  حاضر،  پژوهش  محدودیت های  از 
مدت زمان بروز، سن تشخیص و شدت اختالل یادگیری خاص 
آزمودنی ها بود که ممکن است با شدت مشکالت حسی، شناختی 
و هیجانی آن مرتبط باشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهش ها 

این موارد بررسی یا حذف شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

مشارکت  مقاله  این  تهیه  در  یکسان  طور  به  نویسندگان  همه 
داشتند.

تعارض منافع

نویسندگان هیچ بحثی بر سر منافع خود را ابراز نکردند.
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