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 چکیده

شده و استرس والدینی در مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص و مادرانِ ی استیگمای درونیاین پژوهش با هدف مقایسه

ی آماری شامل باشد. جامعههای مییسمقا -کودکان با اختلال طیف اُتیسم انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی

کننده به دو مرکز توانبخشی در شهر تهران از مهرماه تا ی مادراِن کودکان با اختلال یادگیری خاص و طیف اُتیسمِ مراجعهکلیه

مادرانِ  نفر از 93نفر از مادرانِ دارای کودک با اختلال یادگیری خاص و  93بود که از میان آنها تعداد  1931دی ماه سال 

شده درونی استیگمای شدهتعدیل گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، مقیاسدارای کودک اُتیسم به روش نمونه

(PISMI و )یفرم کوتاه شاخص استرس والدین (PSI-SFبودند. برای تجزیه و تحلیل داده ) ها از آزمونt  برای دو گروه مستقل

شده و استرس والدینی در مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص و که بین استیگمای درونی استفاده شد. نتایج نشان داد

شده و استرس والدینی در مادراِن کودکان اُتیسم بیشتر مادرانِ کودکان اُتیسم تفاوت معناداری وجود دارد، و استیگمای درونی

لذا توجه به سلامت روانی والدین مخصوصاً مادران، در کنار توانبخشیِ کودکانِ با نیازهای خاص توصیه  (.p<30/3)باشد می

 شود.می
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 به شکل نقش به روست، اینبا مشکلاتی رو کودک که زمانی ماا است کودک از مراقبت والدین، مخصوصاً مادر، وظایف از یکی

 وارد دارد، بر عهده را کودکی چنین از مراقبت نقش غالباً که مادر بر زیادی فشار آنکه ترو مهم دهدمی نشان را خود متفاوتی

-آمیز است که سلامت روان(. داشتن یک کودک مبتلا به اختلالات تحولی آنقدر استرس1931سازد )توفیقی و همکاران، می

 (. یکی از این اختلالات، اختلال طیفLee, 2319دهد )میطرز چشمگیری تحت تأثیر قرار شناختی و جسمانی مراقبین را به

ارتباطات و تعاملات  در نقص فرد آن، در که تحولی است -عصبی اختلالات از وسیعی طیف باشد که شامل، می1(ASD) اُتیسم

 1 این اختلال تقریباً .(2319، 2دهد )انجمن روانپزشکی امریکامی نشان را محدود علائق و تکراری رفتارهای با اجتماعی همراه

است  دختران از بیشتر برابر 0تا  2 میزان ابتلای پسران دهد کهمی قرار تأثیر را تحت کودکِ پسر 22 از 1 و کودک 11 از

فرسا بوده و استرس بسیاری برای والدین، مراقبت از این کودکان طاقت (.2311، 9هامرکز کنترل و پیشگیری از بیماری)

 در انکودک والدین با مقایسه در را شناختیروان پریشانی هایپروفایل اغلب والدین این کودکان، کند.مخصوصاً مادر، ایجاد می

 برای خطر عامل یک عنوان به کودک رفتاری مشکلات دهدمی نشان که دارد وجود دهند. شواهدیمی گزارش رشد حال

 (.Jones et al, 2312کند )می عمل والدین منفی پیامدهای روانی

 هایمعمولاً استرس یادگیری نیز، ناتوانی همچون هایینارسایی دارای کودکانِ اصلی مراقبان عنوانبه از سوی دیگر، مادران

 ,Krstić et al) شودمی آنها روانی سایر فرایندهای دیدن آسیب سبب مسئله، این و کرده تجربه را فراوانی شناختیروان

ا گفتاری ی که در فهم یا کاربرد زبان شناختی استروان ل در یک یا چند فرآیند اساسیِلااخت، 2ل یادگیری خاصلااخت(. 2310

کلمات یا  ردنک کردن، خواندن، نوشتن، هجی درکصورت توانایی ناقص در گوش دادن،  کرده و به نوشتاری ایجاد مشکل

فرد با وجود برخورداری از هوش طبیعی و آموزش کافی، در یادگیری یک درس  .گرددریاضی، ظاهر می و استدلال محاسبات

پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری  درکند. تر از سطح هوشی، تحصیلی یا رشدی خود عمل میخاص ضعیف

 ای گسترده با یکخاص تغییر نام داده است و به عنوان طبقه اختلال یادگیری ختلال یادگیری به(، اDSM Vاختلالات روانی )

در چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری  که 7و ریاضی 1، نوشتن0اختلال خواندنو شود تشخیص واحد معرفی می

در  1اسپسیفایرشدند، اکنون به عنوان یک عنوان یک اختلال مستقل شناخته میه ب(، هر یک DSM IV-TRاختلالات روانی )

درصد در  10تا  0های خواندن، نگارش و ریاضی ند. شیوع اختلال یادگیری خاص در زمینهاقرار گرفته ،اختلال یادگیری خاص

 (.2319تر است )انجمن روانپزشکی امریکا، باشد که در مردان شایعدرصد می 2کودکان دبستانی و در بزرگسالان حدوداً 

 از و گردیده شدهارائه مراقبتِ  کیفیت کاهش به منجر بیمار روانی، یا ناتوان کودک یک مراقبت از از ناشی تحمیلی روانی بار

 به معمولاً کودکانِ ناتوان، دارای والدین این، بر اندازد. علاوهمی مخاطره به نیز را مراقبان و جسمی روانی سلامت دیگر، طرف

                                                             
1 Autism Spectrum Disorder (ASD) 

2 American Psychiatric Association (APA) 

3 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

4 Specific Learning Disorder (SLD) 

5 dyslexia 

6 dysgraphia 

7 dyscalculia 

8 specifier 



 ,Manago et alبرند )می رنج 3شدهاستیگمای درونی نظیر دیگری روانی هایآسیب از تعامل اطرافیان، و برخورد نوع دلیل

 ،آمیزتعصب هایشامل نگرش تواندمی که است رفتاری و عاطفی شناختی، ابعاد وجهی، دارایچند ایپدیده (. استیگما2317

 مورد رد بزرگی گروه توسط که اجتماعی باشد هایتبعیضات و محرومیت از دیگر مختلف اَشکال و هامنفی، سرزنش هایکلیشه

 سایر از بیشتر بسیار که گروهی - رفتاری و روانی اختلالات به مبتلا افراد مورد در خصوصشود؛ بهاِعمال می گروه اقلیت یک

 والدین مردم، سوی از مداوم پذیرش عدم با مواجهه (. درRossler, 2311کنند )می تجربه را استیگما جامعه، هایگروه

 فیمن هایارزیابی از افراد آگاهی به قرار بگیرند که شدهدرونی استیگمای تأثیر تحت است ممکن با نیازهای ویژه کودکانِ

 تحمیل مادران به را گناه احساس شده،(. استیگمای درونیChan and Lam, 2311دارد ) اشاره خود به نسبت اجتماعی

هستند  مایل مادران زیرا کنند خودداری نزدیک یخانواده اعضای از حتی حمایت درخواست از شود که آنهامنجر می و کندمی

ها (. پژوهشCrowell et al, 2313جلوگیری کنند ) فرزندشان ناتوانی به نسبت دیگران آمیزهمدلانه و ترحم نگرش از تا

 ,Song and Kimاند )نشان داده یادگیری فرزندان ناتوانشان را  مشکلات و نفس عزت موفقیت، مورد در والدین نگرانی

2310.) 

نژاد،  از نظرصرف عادی، کودکان والدین به نسبت خاص نیازهای با کودکانِ  والدین دهند کهمی نشان هاعلاوه، پژوهشبه

 هایداشتن مسئولیت دلیلبه مادران ( وBurke, 2311برند )می رنج بیشتری مشکلات از تحصیلات، و سطح زناشویی کیفیت

 به خانه در تا کرده ترک را خود شغل شاغل، مادرانِ موارد، اغلب کنند. درمی تحمل را بیشتری روانی مشکلات و بیشتر، فشارها

 بر تأثیر قابل توجهی کودکان این رفتار و خواب (. مشکلاتPowers et al, 2313بپردازند ) فرزند خود از بیشتر مراقبت

ی هخانواد ها نشان داده است که دیگرِ فرزندان درحتی پژوهش .دارد آنها مادران استرس و اضطراب افسردگی، خواب، اختلال

 بین روابط کاهش بیشتر، روانی هایآسیب معرض در ی سالم،فرزندان خانواده به نسبت دارای کودک با اختلالات تحولی، 

-آسیب تواندمی خانواده در ویژه نیازهای با کودک وجود یک (.Goudie et al, 2319)  گیرندمی قرار تحصیلی افت و فردی

 وضعیت که حدی استبه گاه ضایعه این مقابل در خانواده پذیریآسیب میزان سازد. وارد آن بر اعضای را ناپذیریجبران های

افزاید. استرس والدینی اصطلاحی است که می 13والدینیاندازد و متعاقب آن، بر استرس می مخاطره به را خانواده روانی سلامت

های کودک، متغیرهای کودک است و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی-ی ادراک استرس در نظام والدکنندهمشخص

-نی و از همهای رواهای والدین از جمله ذهنیت، بیماریای از ویژگیکودک و مجموعه-های متقابل والدخانوادگی، واکنشفرا

 انکودک والدین که اندکرده گزارش هاپژوهش .شودمی ایجاد مزمن استرس نوعی نتیجه در گیرد وگسیختگی خانواده قرار می

 You etکنند )می تجربه معلولیت بدون والدین کودکان از بالاتر مراتب به را والدینی استرس میزان احتمالاً معلولیت، دارای

al, 2311.) 

ر ب یشناختاز نظر روان نیبود که والد یراتثمعطوف به ا شتربی کودک،-والد یرابطه یدرباره هاپژوهشدر گذشته تمرکز 

و  شندداشته باخود  نیوالدتوانند بر میکه کودکان  تأثیراتی است به سمت هاپژوهش نیا دیتأک راًیکودک خود داشتند، اما اخ

ررسی ها بیشتر به ب. همچنین، پژوهششودیهم م شتریهستند، ب ژهیو یازهاین ای یینارسااین تأثیرات زمانی که کودکان دارای 

در بین  شناختیروان متغیرهای اند و بررسیی والدین کودکانِ با نیازهای خاص و والدین کودکانِ عادی پرداختهو مقایسه

 سسترا یک عنواناین کودکان به مشکلات تأثیر یمینهدر ز ستا وریضر بوده است؛ لذا دومحد ،ستثناییای مختلف هاگروه

شده و استرس والدینی ی استیگمای درونی. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، مقایسهدگیر رتصو مطالعاتی ،ادهخانو بر مزمن

 در مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص و طیف اُتیسم است.

                                                             
9 internalized stigma 

10 parenting stress 



 روش 

ی مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری ی آماری شامل کلیههای می باشد. جامعهمقایس -پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی

بود. تشخیص اختلال  1931خاص و طیف اُتیسمِ مراجعه کننده به دو مرکز توانبخشی در شهر تهران از مهرماه تا دی ماه سال 

صورت گرفت. از  DSM-0تشخیصی  یهاملاک سساا برکرد بالا بنا به نظر روانپزشک و یادگیری خاص و اختلال اُتیسم با عمل

(، در 1931)دلاور،  شودنفر در هر گروه توصیه می 10حجم نمونه حداقل  ،ایمقایسه -یهای آزمایشی و علّدر پژوهشآنجاکه 

گیری نفر برای هر گروه( به روش نمونه 93) نفر 13، تعداد به منظور کاهش خطا و افزایش میزان اعتبار نتایج پژوهش حاضر

ی مبتلا به اختلال یادگیری خاص یا ساله 11تا  1های ورود به پژوهش شامل داشتن کودک در دسترس انتخاب شد. ملاک

پژوهش از  خروجهای لاکمسواد حداقل در حد خواندن و نوشتن؛ و داشتن ، سال 03تا  20 اختلال اُتیسم، محدودیت سنی

ح سطدو گروه، به لحاظ سن،  والدین تا بودند. ضمناً سعی شدعدم همکاری  و ی یا روانیانبیماری مزمن جسم ابتلا به شامل

در نهایت، مادرانِ هر دو گروه با رضایت آگاهانه و اطمینان از محرمانه بودن  ت و وضعیت اقتصادی همتا باشند.لاتحصی

 های زیر پرداختند:اطلاعات، به تکمیل مقیاس

استفاده  ایماده 91فرم کوتاه از شده، برای سنجش استرس والدینی ادراک: 11(PSI-SF) یفرم کوتاه شاخص استرس والدین

کودک -والد مقیاس آشفتگی والدینی، تعامل ناکارامدخرده سه  ساخته شده است و Abidin (1330 ،)توسط مقیاس این  .شد

گذاری به روش لیکرت برحسب نمره یشیوه(. Aracena et al, 2311) دگیرآفرین را در بر میهای کودک مشکلو ویژگی

ی بالاتر، نشانگر استرس والدینی بیشتر است. و کسب نمره شودانجام می (1تا کاملاً مخالفم= 0)کاملاً موافقم= 0تا  1های پاسخ

 11/3تا  11/3ای سه خرده مقیاس از و بر 32/3ل درونی برای نمره کُ دهد که ضریب همسانیهای روانسنجی نشان میبررسی

کودکان عادی  مادر 211 را روی مقیاساین (، 1913)فدایی و همکاران (. در ایران نیز، Lee et al, 2312) در نوسان است

های آشفتگی مقیاسخرده و هر یک از  یل استرس والدینمیزان اعتبار نمره کُهنجاریابی کردند.  تهران ساله شهر 12-7

بدست آمد و  13/3و  12/3، 13/3، 33/3آفرین به ترتیب های کودک مشکلکودک و ویژگی-تعامل ناکارآمد والد، یوالدین

 و بیانگر ثبات شاخص استرس والدینی بود. 70/3روز بعد از اجرای اول برابر  11ضریب پایایی بازآزمایی کُل در طول 

-شدهی تعدیل( طراحی شد. نسخه2339و همکاران ) Ritsher: توسط 12(PISMIشده )درونی استیگمای شدهتعدیل مقیاس

-سؤال(، تجربه 2) قالبی تصورات تأیید سؤال(، 2بیگانگی ) مقیاس خرده 2 در را استیگما ماده است که میزان 17ی آن شامل 

 2لیکرت  این مقیاس به شکل گذارینمره کند.می بررسی سؤال( 0) اجتماعی گیریکناره و سؤال( 2) اجتماعی تبعیض ی

باشد می 11 حداکثر و 17ی استیگما شدهکسب ینمره حداقل ( است و در آن، 1تا کاملاً مخالفم= 2ای )کاملاً موافقم=درجه

از  بیش کرونباخ آلفای روش به های آنمؤلفه و مقیاس است. پایایی بیشتر استیگمای یدهندهنشان بالاتر ینمره کسب که

 افراد توسط مقیاس محتوایی این روایی نیز ایرانی جامعه (. درZisman-Ilani et al, 2319گزارش شده است ) 73/3

 (.1932محاسبه شد )واقعی و همکاران،  11/3تأیید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  مورد متخصص

 نتایج

درصد( و  12/23کارشناسی ) تحصیلی سطح به فراوانی، مربوط بیشترین و سال 01/91پژوهش  در حاضر مادران سنی میانگین

کننده در پژوهش که دارای کودک با اختلال یادگیری خاص درصد( بود. از بین مادرانِ شرکت 19/17دار )وضعیت شغلی خانه

درصد( دارای کودک با اسپسیفایر ریاضی  17/21نفر ) 12درصد( دارای کودک با اسپسیفایر خواندن و  99/09نفر ) 11بودند، 

                                                             
11 Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF) 

12 Parents’ Internalized Stigma of Mental Illness (PISMI) scale 



 P>30/3شده )یدرون یگمایاست ی متغیرابر خطا هایواریانس همگنی یضهومفربررسی  جهت ،لوین نموآز نتایجدند. بو

،132/3=F لدوا سسترا متغیر( و برای( 30/3ینی<P ،922/3=F ،)جهت بررسی نرمال . دضه بوومفر ینا دنبو اربرقر نشانگر

موگروف اسمیرنف ولن کآنجاکه نتایج آزمو زاستفاده شد و ا اسمیرنف بودن توزیع متغیرها در جامعه، از آزمون کلوموگروف

برای دو گروه  t ها از آزمون. در این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل دادهبرقرار است نرمالیتیلذا (، <30/3Pدار نبود )امعن

لال یادگیری خاص و اُتیسم در های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه مادرانِ کودکان با اختآمارهشد.  دهستفاامستقل 

 آورده شده است.  1جدول 

 مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص و اُتیسم وهگردر دو  هشوپژ یمتغیرها توصیفیهای آماره .1 ولجد

اختلال مادران کودکان با  امتغیره

 یریادگی

 مادران کودکان اُتیسم

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین

 معیار

 12/7 29/122 99/1 17/113 استرس والدینی

-یدرون یگمایاست

 شده 

33/91 11/0 11/23 10/1 

مادراِن از  وهگردر دو  ینیلدوا سستراو  شدهیدرون یگمایاستنمرات  میانگین یمنظور مقایسهبه مستقل tآزمون ز ا ،در ادامه

ست که بین از آن ا حاکیاست. نتایج  همدآ 2 ولجدآن در  نتایج که شد دهستفاا کودکان با اختلال یادگیری خاص و اُتیسم

(. با توجه p ،221/2=t<30/3دار وجود دارد )ینی در مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص و اُتیسم تفاوت معنالدوا سسترا

سم از مادرانِ کودکان با ینی در مادرانِ کودکان اُتیلدوا سستراتوان نتیجه گرفت که می 1های مندرج در جدول به میانگین

 اختلال یادگیری خاص بیشتر است.

دار وجود دارد نیز تفاوت معنا کودکان با اختلال یادگیری خاص و اُتیسم در مادرانِشده یدرونی گمایاستهمچنین، بین 

(30/3>p ،320/2=tبا توجه به میانگین .) انِ شده در مادریدرون یگمایاستتوان نتیجه گرفت که می 1های مندرج در جدول

 کودکان اُتیسم از مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص بیشتر است.

 

 

مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص و  وهگردر دو هش وپژ یمتغیرها اتنمر میانگینی مقایسه ایبر tآزمون  .2 ولجد

 اُتیسم

 M DF T P متغیرها 

 گروه
 311/3 221/2 01 31/0 استرس والدینی

 320/3 320/2 01 21/9 شده یدرون یگمایاست

 



شده و استرس والدینی در دو گروه از مادارنِ کودکان با ی استیگمای درونیدر پژوهش حاضر، سعی شد تا علاوه بر مقایسه

 یادگیریهای در مورد متغیرهای پژوهش بین اسپسیفایرهای اختلال اختلال یادگیری خاص و مادرانِ کودکان اُتیسم، مقایس

 11کننده در پژوهش که دارای کودک با اختلال یادگیری خاص بودند، خاص نیز صورت گیرد. از آنجاکه از بین مادراِن شرکت

 شده وی استیگمای درونینفر دارای کودک با اسپسیفایر ریاضی بودند، مقایسه 12نفر دارای کودک با اسپسیفایر خواندن و 

های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه از مادرانِ با اختلال یادگیری وه صورت گرفت. آمارهاسترس والدینی بین این دو گر

 نشان داده شده است.  9خاص از نوع خواندن و ریاضی در جدول 

 از مادراِن با اختلال یادگیری خاص از نوع خواندن و ریاضی وهگردر دو  هشوپژ یمتغیرها توصیفیهای آماره .9 ولجد

 امتغیره

 مادران کودکان با اختلال

 خواندن

 مادران کودکان با اختلال

 ریاضی

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 73/7 21/113 23/1 31/113 استرس والدینی

 19/1 03/97 10/0 91/91 شده استیگمای درونی

 نتایجو ریاضی،  خواندن یادگیری خاص از نوع اختلال باکودکان ی متغیرهای پژوهش در دو گروه از مادرانِ جهت مقایسه

-به مستقل tآزمون ز ا ،یناند. بنابردبوها برقرار ضهومفر ینا(، لذا P>30/3و کلوموگروف اسمیرنف معنادار نبود )لوین  نموآز

یادگیری  اختلال باکودکان مادرانِ از  وهگردر دو  ینیلدوا سستراو  شدهیدرون یگمایاستات نمر میانگین یمنظور مقایسه

 سستراست که بین از آن ا حاکی است. نتایج همدآ 2 ولجدآن در  نتایج که شد دهستفاا و ریاضی خواندنخاص از نوع 

(. P ،372/3=t>30/3دار وجود ندارد )و ریاضی تفاوت معنا خواندن یادگیری خاص از نوع اختلال باکودکان ینی در مادراِن لدوا

اری دو ریاضی نیز تفاوت معنا خواندنیادگیری خاص از نوع  اختلال باکودکان در مادرانِ  شدهیروند یگمایاستهمچنین، بین 

 (.  P،002/3=t >30/3)وجود نداشت 

از مادرانِ با اختلال یادگیری خاص از نوع  وهگردر دو هش وپژ یمتغیرها اتنمر میانگینی مقایسه ایبر tآزمون  .2 ولجد 

 خواندن و ریاضی

 M DF   T P متغیرها 

 329/3 372/3 21 229/3 استرس والدینی 

 011/3 002/3 21 117/1 شده یدرون یگمایاست گروه

 

 گیریبحث و نتیجه

شده و استرس والدینی در مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص و ی استیگمای درونیپژوهش حاضر، با هدف مقایسه

مادرانِ کودکان اُتیسم بیشتر از مادرانِ  شده دراستیگمای درونی زانیمکه  داد نشان نتایجمادرانِ کودکان اُتیسم انجام شد. 



و همکاران  Broady(، 2311و همکاران ) Kinnearکودکان با اختلال یادگیری خاص بود. این یافته با نتایج پژوهش 

 ( همسوست.1932( و رضایی دهنوی و همتی علمدارلو )2310)

 ن شرح کهباشد؛ بدی استیگما روند شروع تواند نقطهی اُتیسم، میکنندهمختل توان گفت که رفتارهاییافته، میدر تبیین این 

 رفتارهایی چنین که ی کودکیدرباره را تفکرات قالبی یا فرضیاتی غالباً نیست و آگاه همیشه دیگران به این رفتارهاهای واکنش

 کنار در آفرین در این کودکان،کند. رفتارهای مشکلر رفتار فرزندشان مطرح میوالدین ب کنترل دهد یا عدممی نشان را

 انزواطلبی از به تواند منجرمی خود ینوبه به که آوردمی وجود به را طرد کودک و خانواده تفکرات قالبی، موجبات اینگونه

 19"ماردان یخچالی"ی به مادر در فرضیه(. همچنین، نسبت دادن سبب شناسی اُتیسم Kinnear et al, 2311شود ) اجتماع

شناسی این اختلال با رفتار، جهت نکوهش را به سمت والدین، ( و مرتبط بودن نشانه1303) 12مطرح شده توسط برنو بتلهیم

ی مادران یخچالی بعدها رد شد ( و با وجود اینکه فرضیهVan Rosmalen et al, 2323بخصوص مادران این کودکان برد )

هایی از والدین، مخصوصاً مادران گردید. بدین معناکه مادرانِ دارای ناپذیر و احساس گناه در نسلر به ضربات جبراناما منج

کودک اُتیسم، احساس ناامیدی، اندوه و گناه در مورد ناتوانی کودکِ خود دارند و آن را به ناتوانی خودشان در کنترل کودک 

ضداجتماعی و تخریبی همراه با ظاهری نرمال در کودکان اُتیسم، ممکن است در جامعه  دهند. علاوه بر آن، رفتارهاینسبت می

 بغری و های عجیبویژگی دلیل به به عنوان اَشکالی از لجبازی و نافرمانی قلمداد شود که در این صورت، بار دیگر، والدین

 . اینشوندقلمداد می خود فرزندان انضباط و تربیت عمالاِ  از ناتوان یا گیرندمی قرار انتقاد مورد فرزندشان، رفتاری و اجتماعی

 ,Broady et alکند )می انزوا و محکومیت حقارت، احساس و مخصوصاً مادر را دچار والدین معمولاً استیگما تجربیات

خود از نقِش مراقبتی  از کمتری احساس سودمندی و کنند احساس را بیشتری بار است ممکن مادران نتیجه، (. در2310

 تشدید نماید. فرزندی را -والد ضعیف روابط است ممکن این امر که باشند، داشته فرزندان

کودکان اُتیسم بیشتر از مادرانِ کودکان با اختلال  مادرانِ استرس والدینی در زانیماز سوی دیگر، پژوهش حاضر نشان داد که 

و  Ingersoll( و 2312) Warrenو  Tomeny (2311 ،)Taylorهای یادگیری خاص بود. این یافته با نتایج پژوهش

Hambrick (2311همسوست که ) گزارش را اُتیسم شناختی در میان والدین کودکانهای روانافزایش استرس و آسیب 

 کردند.

 هیچ که است واقعیت این همه، از مهمتر و اول. وجود دارد اُتیسم کودکان استرس در والدین افزایش برای مختلفی دلایل

 و اجتماعی نامناسب رفتارهای ویژه به کودک، رفتاری ندارد. همچنین، مشکلات وجود اختلال این برای درمان قطعی

 دینیوال استرس یکنندهکودک تأثیر گذاشته و تشدید-در روابط والد تواندمی است، همراه اُتیسم با معمولاً که پرخاشگرانه

 افسردگی و استرس با رفتاری و عدم پاسخدهی اجتماعی کودکان اُتیسم، مشکلاتباشد. چنانچه، نشان داده شده است که 

 اجتماعی در کودکان اُتیسم، به تعاملات و ارتباطات در ( و اختلالRezendes and Scarpa, 2311ارتباط دارد ) مادران

 با اختلال اُتیسم افراد درصد از 13-71 حدود (. درMaljaars et al, 2312کند )می پیچیده را فرزندی -والد یرابطه وضوح

 نشان که دارد وجود شواهدی .دچار ضعف هستند بزرگسالی در شغلی هایفرصت و روابط اجتماعی زندگی مستقل، نظر از

 نبزرگسالا اکثر که دهدمی نشان طولی دارند؛ با این وجود مطالعات بهتری ، اوضاع(IQ>73) بالا عملکرد اُتیسم با افراد دهدمی

انند ممی وابسته خود یخانواده همواره به اشتغال، نسبتاً با مشکل و صمیمی ندارند دوست بالا نیز، هیچ عملکرد اُتیسم با

(Dijkhuis et al, 2311مشقّات بزرگ .) تأمین برای اضافی زمان اختصاص شامل معمول طورکه به اُتیسم یک کودک کردن 

های فراوانی را به همراه داشته باشد که تمام تواند چالشها از این اختلال میآگاهی خانواده ی عدماست، بعلاوه کودک نیازهای
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کننده ی استرس والدینی در مادراِن کودکان اُتیسم باشد. این کودکان به حمایت بالاتری نیاز دارند و تواند تبییناین عوامل می

 (.Bluth et al, 2319به همراه دارد ) والدین برای توجهی قابل انیجسم حتی و اقتصادی عاطفی، بارهای غالباً نیازها این

و استرس والدینی در مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص  شدهبطور کُلی، پژوهش حاضر نشان داد که استیگمای درونی 

ری بین اسپسیفایرهای اختلال یادگی و استرس والدینی شدهاز مادرانِ کودکان اُتیسم کمتر بود اما تفاوتی در استیگمای درونی

بندی اختلال یادگیری باشد؛ تواند ناشی از ترجیح اجتماعی برای طبقهاز نوع خواندن و ریاضی وجود نداشت. این مسئله می

دهند ها ترجیح میبندی، برچسب اختلال یادگیری را بر سایر برچسببدین شرح که والدین و حتی برخی از متخصصانِ طبقه

توان کمتر (؛ لذا می1939کشد و دورنمای بهتری دارد )نریمانی و همکاران، این اصطلاح، بار منفی کمتری را یدک می زیرا

و استرس والدینی در مادرانِ کودکان با اختلال یادگیری خاص را نسبت به مادرانِ اُتیسم تبیین  شدهبودن استیگمای درونی

 نمود.

گیری اشاره نمود. همچنین، این پژوهش به بررسی توان به در دسترس بودن روش نمونههای پژوهش حاضر میاز محدودیت

شده و استرس والدینی در مادرانِ کودکانِ با نیازهای خاص پرداخته است و بررسی این متغیرها در پدران نیز استیگمای درونی

 مادرانِ کودکانِ با نیازهای خاص، فشارهای روانی و بارتواند مدنظر قرار گیرد. که بار اقتصادی خانواده را برعهده دارند، می

سلامت  و زندگی تواند کیفیتمی نگیرد، صورت آن مورد در تدابیر درمانی اگر بوده که قابل توجه حال عین در امری شایع و

ص مادران، را در کنار شود که سلامت روانی والدین، بخصولذا به درمانگران توصیه می .کنددار خدشه آنها را روانی و جسمی

درمان کودکانِ با نیازهای خاص، مدنظر قرار دهند تا با آموزش مناسب و به موقعِ والدین، از تشدید مشکلات کودکان و 

 ها پیشگیری گردد.خانواده
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Abstract 

The aim of this study was to compare internalized stigma and parenting stress in mothers of 

children with specific learning disorder and mothers of children with autism spectrum 

disorder. The present study was descriptive and causal-comparative. The statistical 

population included all mothers of children with specific learning disorder and autism 

spectrum disorder who referred to two rehabilitation centers in Tehran from Mehr to Dey 

1931, among whom 93 mothers of children with specific learning disorder and 93 mothers of 

children with autism were selected through convenience sampling. The research 

instruments were the Parents’ Internalized Stigma of Mental Illness (PISMI) scale and the 

Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF). T-test was used for data analysis for two 

independent groups. The results showed that there was a significant difference between 

internalized stigma and parenting stress in mothers of children with specific learning 

disorder and mothers of children with autism, and internalized stigma and parenting stress 

were higher in mothers of children with autism (p<3030). Therefore, it is recommended to 

pay attention to the mental health of parents, especially mothers, along with the treatment 

of children with special needs. 

Keywords: Internalized Stigma, Parenting Stress, Specific Learning Disorder, Autism 

Spectrum Disorder 
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