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 ده یچک

-یپژوهش عل  نیبود.ا  یریادگی  یدر مادران دانش آموزان با و بدون ناتوان  یو افسردگ  یسن حاملگ  سهیمطالعه مقا  نیا  هدف

که  یریادگیاختالالت  یمادران پسران دارا ی هیپژوهش را کل نیا یاست. جامعه آمار یا سهمقای– یو از نوع مقطع یا سهیمقا

دادند. نمونه پژوهش شامل  لیهستند ،تشک لیمشغول به تحص لیاردبشهر یریادگی تاختالال ییفرزند آن ها در مدرسه ابتدا

 15  نیساده انتخاب شدند. همچن  یتصادف  یریباشد که به روش نمونه گ  یم  یریادگیفرزند اختالل    ینفر از مادران دارا  15تعداد

بک  یداده ها ازپرسشنامه افسردگ یآور معج یباشد. برا یروش انتخاب شدند،م نیبه هم زین ینفر از مادران دانش آموزان عاد

 جینتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.SPSSداده های به دست امده با استفاده از نرم افزارمادران استفاده شد . یحاملگو سن 

که مادران کودکان  یبه طور (.(P≤0/01باشد  یدر دو گروه مورد مطالعه معنادار م یبه دست آمده نشان داد تفاوت افسردگ

تفاوت   جیس نتاکردند. اما براسا  افتیدر  یریادگی  لبا مادران کودکان بدون اختال  سهیدر مقا  ینمرات باالتر  یریادگیاختالل    یدارا

مادران این دانش  یافته های این پژوهش نشان می دهد.((P≥0/05باشد  یمطالعه معنادار نم  دو گروه مورد  نیدر ب  یسن باردار

ش مداوم خود و احساس گناه مداوم خود سطح باالیی از افسردگی را تجربه می آموزان به دلیل انتظارهای غیرواقع بینانه و سرزن

 کنند.

 

   یریادگی ی، ناتوان ی، سن حاملگ یافسردگ:  ید یکل یها  واژه
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 مقدمه

زمان و در  یناتوان و درمانده در ط یآن موجود ی جهیدانست که در نت یندیفرآ نیتر یادیرا بن یریادگی توانیبه جرات م

شناسد)زرگر   ینم  یاو حد و مرز  ی  شهیو قدرت اند  یشناخت یها ییرسد که توانایم  افتهیتحول    یبه فرد  یتعامل و رشد جسم

مرتبط صیلی  حرتهای تهال است که با نارسایی در پیشرفت مال های یادگیری یک سازه واحد یا یک اختناتوانی  (.1391و همکاران،  

و همچنین   اطالعات، قوت و ضعف پردازش  حصیلیکه این ناهمگنی در الگوهای ت  استل دارای ماهیتی ناهمگن  الاست، این اخت

ات یدر ریاض  اللخواندن، نوشتن و یا اخت  اختاللد  نصیلی حوزه خاص مانحای تاختاللهعنوان    بندی اصلی به  طبقه  ستمهایدرسی

 ت یادگیری دانشالریف گو ناگون ناتوانی های یادگیری درک این نکته است که مشکعامل مشترک در تعا. ودش منعکس می

تاکنون تعاریف زیادی از ناتوانی (.2015، 1بایز (شودمرکزی ناشی می عصب شناختیهای یادگیری از نقایص  آموزان با ناتوانی

ده است.در این تعریف ،کودکان دچار ناتوانی ن را وزارت آموزش و پرورش آمریکا ارائه کرآهای یادگیری شده که رایج ترین 

یادگیری ،کودکانی معرفی شده اند که در یک یا چند فرایند اساسی روانشناختی از قبیل درک و فهم،استفاده از زبان گفتاری یا 

 یو اختالل ها یذهن یها یبا ناتوان یو ارتباط افتهیماه دوام 6مشکالت حداقل  نیا(.1384نوشتاری ،ناتوانی دارند)میالنی فر،

اختالالت   یاست)راهنما یاضیو محاسبات ر ینوشتار انیندارد.مشکالت شامل اختالل در خواندن،ب یحرکت یعصب ای یتحول

نقص دارد )افروز  اتیاضیخواندن ، نوشتن و ر چونهم یلیتحص یمهارت ها شرفتیاست که فرد در پ  یوآن حالت (2013،یروان

. (21390و سادوک،  درصد گزارش کرده اند)سادوک 8صد تا رد 2ین بن شیوع این اختالل را امطالعات میز(.1393، و همکاران 

تاثیرات  تواندآموزشی و تحصیلی محدود نمی شود بلکه وجود چنین کودکانی می سائلمتنها به  ناتوانی یادگیری نهمشکالت 

به نقل از ؛2005ی آن ایجاد کند)دایسون،تغییراتی را در مسائل روزمره ی اعضامعنی داری بر عملکرد و روابط خانواده و حتی 

 تیرااـنتظا  اـب  طتبادر ار  که  میکنند  تجربهرا    نیروا  رفشاو    ابضطراز ا  مختلفی  تجادر  ستثناییا  نکادهمهکو  لدین.وا(1392گن،

طیف اختاللت   (.3،9199دکا  و  دیتر)دمیشو  لدیندر وا  مشکالتی  بهمنجر  یـنارو  رفشا  ین. ارودمی  نهاآ  یلدگروا  نقشاز    که   تـسا

یادگیری تاثیر عمیقی بر روابط خانوادگی می گذارد.سطوح باالی اضطراب و افسردگی در این مادران در سطح باال گزارش شده 

 (.1392است)ریاحی و مزیدی، 

 ت یاحساس محروم،  بهداشت  لیاز قب  آن ها  یخانواده ها  یروان  یستیو بهز  یبر سازگار  یمخرب  یضربه هاکودکان    یریادگی  یناتوان

 ن ی(. همچن4،1999راتاـبو    موندکنند)روآچ، آریتجربه م  یکودکان عاد  نیرا نسبت  به والد  یاز استرس و افسردگ  ییو سطوح باال

 یشود و به شدت بر روابط اعضا و کارکردها یم یمنبع استرس در خانواده تلق کیبه عنوان  یریادگیاختالل  یکودک دارا کی

مطالعات مختلف سه عامل خصوصیت کودکان، جنبه های  (.2013حر،س و جامیسون ،هاورکمپ ،گایدی) گذارد یم ریآن تاث
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4 . Roach, Ormond & Barratt 
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خانوادگی ومحیط اجتماعی به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار در شکل گیری اختالالت کودکان نشان داده اند)هیمن و برگر، 

مطالعات نشان می دهد که پدر و مادر کودکان مشکل دار، حس محرومیت، سطوح باالیی از استرس وافسردگی نسبت  (.2008

کودکان مراقبت از  یرا برا یشتریوقت ب (. مادران1390به والدین کودکان عادی تجربه می کنند)خرمایی، عباسی و رجبی، 

بر عهده دارند )گوپتا و  یمرمادام الع یها تیمسئول یوعاطف یع ، اجتمایمختلف رشد شناخت یصرف کرده ودرقبال جنبه ها

  (.1،2010کور 

ب فرزندشان فشار شدید روانی و اضطراد کرده اند که والدین کودکان ناتوان یادگیری،به دلیل ناتوانی پژوهش های مختلف تاکی

که  ییرهایاز متغ گریدیکی  (.2،2009کاراند)هستندباالیی تجربه می کنند و مستعد اختالالت خلقی مانند افسردگی و اضطراب 

زنان  یزندگ یلذت بخش وتکامل عیو مادر شدن از وقا یحاملگ است. یقرار گرفته است،سن حاملگ یپژوهش مورد بررس نیدر ا

پژوهش  جینتا (.2013همکاران،و 3 مپسونیباشد)س یهمراه مو افسردگی اغلب با استرس و اضطراب  یشود ول یمحسوب م

 ی دارا یاسترس مادران را نسبت به پدران در خانواده هاافسردگی و از  یینشان دهنده سطح باال (2010)و همکاران4دورماز 

( در پژوهش خود نشان دادند که والدین دارای کودکان ناتوان در یادگیری 1395اسماعیلی، بصیری، خیر) بود. ییفرزند استثنا

فهیم، خان و  وانی پایین داشته و از مداخله ذهن آگاهی برای افزایش سطح بهزیستی استفاده کردند.رو بهزیستی  افسردگی

( در بررسی فراوانی افسرگی در مادران دارای کودکان غیر فعال در آموزش نشان دادند که فراوانی شدت افسردگی 2017نظامی)

(  در پژوهش با عنوان افسردگی 2017و همکاران)5چاندراوانشی  زایش می باشد.در مادران دارای کودک ناتوان بیشتر و روبه اف

در مادران دارای کودک ناتوان فکری نشان دادند که شیوع افسردگی در این مادران بیشتر از مادران دارای کودکان عادی می 

ف احساسی وافسردگی در مادران دارای ( در بررسی های خود نشان دادند که بین دو بعد توصی2000و همکاران)6برتوز باشد. 

به مطالب ذکر شده، منطقی به نظر می رسد که مداخالت درمانی  کودکان ناتوان در یادگیری ارتباط مثبت وجود دارد. با توجه

فرزندی مورد نیاز است.در این میان نقش اصلی جلوگیری از چنین شرایطی بهزیستی _موثر برای کاهش آثار تعامل های والد

و همکارن، 7انشناختی مادران این کودکان می باشد که به عنوان پایه های اصلی خانواده در نظر گرفته می شود)کرینس رو

نشان می دهد حوادث نامطلوب زندگی قادرند، بهزیستی روانی را تحت تاثیر قرار دهند و وانی وجود دارد که ر(. شواهد 2004

(. یکی از مسائلی که باعث بروز 1391ند افسردگی و اضطراب منجر شود)صائمیان، مختل کنند و به ایجاد مشکل های روانی مان

و  یسن حاملگ سهیمقاافسردگی و استرس در والدین می شود، ناتوانی یادگیری در فرزندان است. از این رو هدف پژهش حاضر 

 می باشد. یریادگی یدر مادران دانش آموزان با و بدون ناتوان یافسردگ

 

    روش 
 سهیمقا-یعل یدر گروه طرح ها یریادگی یو ناتوان یوابسته در دو گروه مادران عاد یرهایمتغ سهیپژوهش با توجه به مقا طرح

در مدرسه ابتدایی اختالالت فرزندان ناتوان در یادگیری که دارای  ی مادران. جامعه آماری این پژوهش را کلیهردیگ یقرار م یا

ن دارای فرزند اختالل نفر از مادرا 15تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل تعدادری اردبیل مشغول به تحصیل هستند،یادگی

زان عادی نیز به نفر از مادران دانش آمو 15باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین یادگیری می

 
1 . Gupta & Kaur 

2 .Karande 
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4 . Durmaz 
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6 . Berthoz  
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نفر  15مقایسه ای باید هر زیر گروه حداقل -همین روش انتخاب شدند. همچنین باید اشاره کرد که در روش علی

 (.1388؛به نقل از معنوی شاد و همکاران،1380باشد)دالور،

 
 

 

 

 

 

 
 پژوهش  ابزار

 شرکت کنندگان استفاده شده است: یبه عالوه سن حاملگ ریداده ها از ابزار ز یپژوهش حاضر جهت جمع آور  در

باشد که توسط بک در سال  یم یافسردگ یمتداول خودسنج یها اسیاز مق یکیبک  یافسردگ اسیبک : مق یافسردگ اسیمق

را  یعالمت افسردگ ایجنبه  کیسوال است. هر گروه از عبارات که 21پرسشنامه  شامل  نیشده است . ا هیته 1977

فقدان ان  یصفر ) برا نیجمالت ب نیب یشده است.نمره  یدچهار جمله است که از لحاظ آن عالمت درجه بن  جد،شاملسنیم

 ف ی خف انگریب بیو به ترت ری متغ 63صفر تا ن یاست. مجموع نمرات ب ریآن عالمت ( متغ تیوضع نیتر دیشد ی) برا 3عالمت (تا 

که  ییها وهشپژ ی( بابررس1988) نیو گارب ری(. بک ،ست1387باشد)آزخوش ، یوجه احساس آن عالمت م نیتر دیو شد نیتر

 زیدفعات اجرا و ن نی،برحسب فاصله ب ییبازآزما وهیاعتبار آن با استفاده از ش بیکه ضر افتندیابزار استفاده کرده بودند در نیاز ا

انجام گرفته است که به  یمختلف یپزوهش ها زیه است. در داخل کشور نبود رییمتغ 86/0تا48/0مورد آزمون از  تینوع جمع

( 1387 )اریو مهر یتوان به پزوهش تشکر یپژوهش ها م نیا نیابزار پرداخته اند .از ب نیا یروانسنج یها یزگیو یریاندازه گ

 به دست آوردند.78/0 رانیآن  در ا ییایپا بیاشاره کرد که ضر

 یافته های پژوهش

میانیگ و انحراف معیار سنی در گروه مادران کودکان با و بدون اختالل یادگیری به ترتیب برابر  براساس یافته های پژوهش 

در هر دو گروه بیشترین فراوانی دارای تحصیالت کارشناسی و کمترین فراوانی دارای می باشد.  62/29±71/4و  97/4±21/30

  .گروه بیشترین فراونی خانه دار و کمترین فراوانی شاغل بودندتحصیالت زیر دیپلم بودند. در هر دو 

 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه -1جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 سن بارداری
 45/2 90/24 با اختالل یادگیری

 53/2 17/25 بدون اختالل یادگیری

 افسردگی
 18/7 06/35 اختالل یادگیریبا 

 62/5 11/27 بدون اختالل یادگیری

 

( میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک در دو گروه مادران کودکان با بودن اختالل یادگیری ارائه 1در جدول )

 شده است.
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 بررسیهای مورد اسمیرنوف توزیع داده-آزمون نرمال بودن کولموگروف -2جدول 

 سطح معنی داری K-S آماره متغیرها

 418/0 837/0  سن

 269/0 015/1  افسردگی

 

   

در احتمال  05/0داری باالی ( نشان داده شده است. سطح معنی2اسمیرنوف در جدول )-نتایج آزمون نرمال بودن کلموگروف

 آزمون پارامتریک برای آزمون فرض است.نرمال بودن متغیرها و استفاده از  آماره در متغیرها نشان دهنده

 

 برای مقایسه سن بارداری و افسردگی در مادران کودکان با و بدون اختالل یادگیریدو گروه مستقل   tآزمون  نتایج -3جدول 

 تعداد میانگین گروه متغیرها
میانگین 

 تفاوت 
 tمیزان 

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 سن بارداری
 15 90/24 یادگیریبا اختالل 

27/0- 215/0 29 520/0 
 15 17/25 بدون اختالل یادگیری

 افسردگی
 15 06/35 با اختالل یادگیری

95/7 346/5 29 01/0 
 15 11/27 بدون اختالل یادگیری

 

 

با استفاده یادگیری  اختالل بدون و با کودکان مادراندر دو گروه سن بارداری و افسردگی تفاوت میانگین  (3)با توجه به جدول 

تفاوت افسردگی در دو گروه دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد  tاز آزمون 

دارای اختالل یادگیری نمرات باالتری در مقایسه با  کودکان به طوری که مادران(. >p 01/0)مورد مطالعه معنادار می باشد 

تفاوت سن بارداری در بین دو گروه مورد مطالعه معنادار نتایج  س  ادران کودکان بدون اختالل یادگیری دریافت کردند. اما براسا  م

 (.<p 05/0نمی باشد)

 بحث و نتیجه گیری

نتایج پزوهش ها  هدف پژوهش حاضرمقایسه سن حاملگی و افسردگی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری بود.

که بین دو گروه مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری در افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد .بدین معنی  نشان داد

که مادران دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری در مقایسه با مادران دانش آموزان عادی دارای سطح باالتری از افسردگی قرار 

(، 2017، فهیم و همکاران)(2009، کاراند )(2000افته های این پژوهش با تحقیقات برتوز و همکاران )یدارند. 

 خانواده هایگفت  توانیپژوهش م نیا جینتا نییر تبد .( همسو می باشد1395( و اسماعیلی و همکاران)2017چاندراوانشی)

 دچار مدرسه،  کودک در تحصیل  و  رشد حین  در خانواده ها این .هستندمتفاوت  خانواده ها سایر با یادگیری  ناتوان دارای کودک
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 آرامش امر این که شده وجدان  احساس عذاب دچار روانی نظر  از که می شود سبب این مشکالت .می شوند متعددی مشکالت

 خود طیف کودک قبال در والدین این  رایج واکنشهای اغلب .می گردد آنها در روان سالمت سبب افت و زده را بهم والدین روانی

 از همه مادر بر  روانی فشار میان این در(. 2007)نریمانی و همکاران، می شود را شامل درماندگی احساس تا اندوه غم، از وسیعی

 ناکامی و  تقصیر و گناه احساس منفی .میکند برقرار ارتباط کودک با مستقیم که به طور است شخصی اولین مادر زیرا است، بیشتر

 همچنین کاهش و محیط با رابطه  برقراری به عالقه نداشتن  و  مادر گوشه گیری سبب می تواند کودک از تفاوت ناشی محدودیت و

 ناتوانی عالوه براین،(. 2007)نریمانی و همکاران، شود مادر در اندوه و غم بی ارزشی و و خودکم بینی احساس و  خود حرمت

 آگاهی و همسن وساالنشان با این کودکان تحصیلی تفاوت لذا نیستند؛ آشنا آن  با مادران بسیاری از که است  اختاللی یادگیری

 را به آنها روانی و جسمانی سالمت و  شده والدین به زیاد فشار و سردرگمی  سبب  است ممکن مشکل، رفع درست برای  نداشتن

 آنها عامدانۀ به عنوان واکنشهای را  فرزندشان تحصیلی مشکالت علت است ممکن والدین از بسیاری همچنین .بیندازد مخاطره

 ناراحتی وافسردگی و گناه احساس  و بدانند فرزندشان مقصر مشکالت  به خاطر را  خود  که این یا دانسته   والدین آزار  و  لجبازی  برای

 یفرزند  نیچن  آوردنبه وجود    یداشتن احساس گناه توسط مادر برا  لیذکر کرد که به دل  توانیم  گرید  ینییدر تب  نیهمچن  .کنند

ذکر این نکته الزم است که پژوهشی مبتنی بر مقایسه سن حاملگی در مادران   باشد. یافسردگ نیا یبرا گرید یتواند عامل یم

ین این نکته میتوان گفت سن دانش آموزان با ناتوانی اختالل یادگیری و مادران دانش آموزان عادی دست نیافتیم. برای تبی

  بارداری هیچگونه ارتباطی با اختالالت یادگیری ندارد.

 نتیجه گیری

و راه کارهای    عمومی  سالمت افزایش روشهای می شود توصیه  بهزیستی خانواده، در  مادر به ویژه والدین، نقش اهمیت  به  توجه  با

 ابعاد سایر بر پژوهش می شود این توصیه عالوه براین .شود داده آموزش ناتوانی یادگیری با کودکان مادران مقابله با افسردگی به

 پژوهش، این در زیاد، نه چندان نمونۀ حجم توجه به با پایان در .شود مطالعه و بررسی یادگیری کودکان ناتوان مادران روانشناختی

 و  نمونۀ بیشتر حجم  با گسترده تری تحقیقات  همچنین و انجام گردد   احتیاط با نتایج تعمیم دهی پیشنهاد می شودکه اوال

 گیرد.  صورت  جمعیت شناختی متغیرهای کنترل

 منابع
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