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 چکیده

افسردگی طراب و اض ،استرس آگاهی برآموزش فنون مبتنی بر ذهناثربخشی  با هدف تعیین حاضرپژوهش 

با طرح آزمایشی ی نیمهانجام گرفت. روش پژوهش به شیوه خاص یادگیری یناتوانبا مادران دارای فرزند 

 یناتوان با ادران دارای فرزندآماری پژوهش را تمامی م یآزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعهپس-آزمونپیش

گیری ها با استفاده از روش نمونهدادند که از میان آنمیتشکیل  1397یادگیری خاص شهر اردبیل در سال 

نفر(  20فر( و گروه کنترل )ن 20وه آزمایش )طور تصادفی در گرمادر انتخاب شده و به 40در دسترس، 

 آگاهی را دریافت نمودند.نون مبتنی بر ذهنف آموزشجلسه  8کنندگان گروه آزمایش، شرکتجایگزین شدند. 

. استفاده شد (1995) وند و الویبوندالویب افسردگیاضطراب و  ،استرس مقیاسها از آوری دادهبرای جمع

ان ها نشان داد که مادریافتهوتحلیل قرار گرفتند. یانس چندمتغیری مورد تجزیهها با روش آماری کووارداده

 گیافسرداضطراب و  ،استرسطور معناداری، آزمون بهگروه آزمایش نسبت به مادران گروه کنترل در پس

استرس، آگاهی بر فنون مبتنی بر ذهنهای پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش کمتری داشتند و فرضیه

راین، ست. بنابگرفته ا مورد تائید قرار یادگیری خاص یناتوانبا مادران دارای فرزند اب و افسردگی اضطر

ن مادرا استرس، اضطراب و افسردگیآگاهی در کاهش فنون مبتنی بر ذهنتوان نتیجه گرفت که آموزش می

 اثربخش است.  خاص یادگیری یناتوانبا دارای فرزند 

ادگیری ی یناتوان با رزندفمادران دارای  ،افسردگی ،استرس، اضطرابآگاهی، ر ذهنفنون مبتنی ب ها:کلیدواژه

 خاص.
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 مقدمه -1-1

های خواندن، ریاضیات و بیان های تحصیلی عمومی است که در زمینه، نقص در مهارت1یادگیری خاص ناتوانی

های صیلی، عملکرد شغلی و یا فعالیتی پیشرفت تحوجهی در زمینهقابل تشود و مشکل نوشتاری آشکار می

براساس ویرایش پنجم (. 2013، 2پزشکی آمریکاکند )انجمن روانزندگی برای فرد ایجاد می یروزمره

های روانی، تشخیص گذاری ناتوانی یادگیری خاص منوط به وجود مشکل راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

ضیات که طی یک سال تحصیلی رسمی مشاهده شوند، است در یادگیری خواندن، نوشتن، علم اعداد و ریا

هایی مثل بدکاری جزئی مغزی، (. این ناتوانی حالت1395زاده، بخشی و احمدی)سیمین قلم، علی

شود، اما کودکانی که از های ادراکی آسیب مغزی، خوانش پریشی و زبان پریشی تحولی را شامل میمعلولیت

های اقتصادی، رکتی، دیداری یا شنیداری، یا اختالل هیجانی، یا محرومیتهای حابتدا در نتیجه معلولیت

گیرد )پورعبدل، اند را در بر نمیهای یادگیری مبتال شدهذهنی، به ناتوانیتوانیفرهنگی یا محیطی، و یا کم

(. در گذشته، اختالل ریاضی، اختالل خواندن و اختالل نوشتن هریک 1394صبحی قراملکی و عباسی، 

آمدند، اما اکنون در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل مستقل و مجزایی به حساب می

های روانی، این سه اختالل به عنوان یک مشخص کننده، به ناتوانی یادگیری خاص تغییر نام داده است اختالل

زی و تعامل با دیگران و (. این کودکان از نظر رشد جسمی، قد و وزن، هوش، صحبت کردن، با1391)گنجی، 

گردند و روند، دچار مشکالت جدی آموزشی میهای خودیاری، بهنجار هستند، اما وقتی به مدرسه میمهارت

 (. 1395تواند خانواده را تحت تاثیر خود قرار دهد )سیمین قلم و همکاران، همین امر می

ی خانواده مراقبت های انسان را ارضاء کند. وظیفهتواند نیازهایی است که میترین گروهخانواده یکی از طبیعی

از فرزندان و تربیت آنها، برقراری ارتباطات سالم اعضاء با هم و کمک به استقالل کودکان است، حتی اگر 

(. والدین دارای فرزند ناتوان یادگیری خاص به لحاظ مسائل و 1391هایی باشد )افروز، کودک دچار ناتوانی

شوند. از طرفی دیگر آنها رو میبههای اضافی روکند با مسئولیتانشان به آنها تحمیل میمشکالتی که فرزند

های آموزشی و تربیتی فرزند خود را فراهم سازند، این توانند امکانات و زمان الزم را برای انجام مسئولیتنمی

                                                 
1. special learning disability 

2. American Psychiatric Association 
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و تعامل روانی و اجتماعی  نفسمسئله موجب فشارهای اجتماعی و نگرانی مضاعف بر والدین شده و بر عز ت

نفس عامل ارزشی عمیق و یا فقدان عز تگذارد. روانشناسان معتقدند که احساس بیآنها اثرات مخرب برجا می

 (.1390های روانی است )بیابانگرد، رشد بسیاری از ناهنجاری

وت از سایر کودکان، با ی دارای فرزند ناتوان یادگیری خاص به لحاظ داشتن کودکی متفابه طور کل ی خانواده

رو است و این مسائل همگی بر والدین فشارهایی وارد بهی آموزش و تربیت آنها رومشکالت فراوانی در زمینه

شود و در نتیجه انطباق، و سازگاری و سالمت کنند که سبب برهم خوردن آرامش و یکپارچگی خانواده میمی

ی اعضای خانواده آسیب (. هر چند در این موقعیت همه1396نی، دهد )قرباروان آنان را تحت تاثیر قرار می

های شود، ام ا در این میان مادران، به عل ت نقش سنتی مراقب، مسئولیتبیند و کارکرد آنها مختل میمی

شوند )مولل ی و نعمتی، بیشتری در قبال این کودکان دارند، با مشکالت روانشناختی بیشتری مواجه می

آور، سطح باالیی از ای زیانین کودکان دارای ناتوانی یادگیری خاص به ویژه مادران، اغلب به گونه(. والد1388

های کنند. احساس تقصیر و گناه، احساس ناکامی و اضطراب و نگرانی از جمله واکنشفشار روانی را تجربه می

(. مادران 1386حمدیان و رجبی، شایع والدین در پی آگاهی از ناتوانی یادگیری کودک است )نریمانی، آقام

بیشتری نسبت به مادران کودکان عادی  1دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص احساس پریشانی و افسردگی

کنند، همچنین نسبت به مادران کودکان عادی در کنترل خشم کودک خود، مشکل بیشتری دارند. آنها می

کنند و این ی را نسبت به مادران کودکان عادی تجربه میسطوح باالیی از فشارهای مالی، هیجانی و فیزیک

ناشی از فشارهای مالی، هیجانی و فیزیکی با سطح سالمت عمومی و بهزیستی روانشناختی پایین  2استرس

 (.2006، 3آنها رابطه دارد )گیلدن، بینگ و جاب

 گیردساضطراب و اف استرس،از سطح یادگیری خاص  یناتوان با مادران دارای فرزندبا توجه به اینکه  ،بنابراین

، استرسآگاهی بر تعیین اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن با هدف پژوهش حاضربیشتری برخوردارند، 

 یادگیری خاص انجام گرفت.  یناتوانبا مادران دارای فرزند  اضطراب و افسردگی

                                                 
1. depression 
2. stress 
3. Glidden, Billing & Jobe 
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 بیان مسئله -1-2

های هوشی و وشی متوسط و باالتر، در آزمونی هتعداد قابل توجهی از کودکان برخالف کسب نمره

دهند که بارز و جدی نشان می هایای، نارساییر یادگیری مدرسههای سازشی طبیعی، دبرخورداری از توانایی

(. افراد دارای 1396شوند )اخوان تفتی، آذری خیابانی و هاشمی، با عنوان ناتوانی یادگیری خاص شناخته می

دهند نسبت به دانش آموزان عادی نشان می ایمدرسههای الت بیشتری را در فعالیتناتوانی یادگیری، مشک

 (.2016، 1)کران، زوشو، دینگ و کانلی

 دنبال به کودکان این والدین برای را مضاعف و جدید مشکالت خود همراه به تواندیم ناتوان کودک تولد

 آموزشی مراقبتی، نیازهای یهواسطبه والدین رایب جدیدی هایدرخواست هاییخانواده چنین در د.باش داشته

 را والدین بهزیستی و سازگاری فرآیند تواندمی خودی نوبهبه عوامل این و شودمی ایجاد کودک بخشی،توان و

؛ به 2009، 2)پاستر باشد داشته دنبال به را افسردگی و استرس همچون پیامدهایی و دهد قرار تأثیر تحت

ها حاکی از آن است که داشتن یک کودک (. نتایج پژوهش1395المی، صادقی و محمدی، االسنقل از شیخ

دهد و موجب وارد شدن استرس به دارای ناتوانی یادگیری خاص، اغلب کارکرد خانواده را تحت تأثیر قرار می

 با اده،خانو در ناتوان یادگیری کودک وجود(. 1393شود )امیری مجد، حسینی و جعفری، پدر و مادر می

 منبع دارند، سروکار کودک با بیشتر بقیه، به نسبت که مادران برای کودک، خاص مراقبتی نیازهای به توجه

 سازش ناتوان، کودک وجود حقیقت در گذارد.می تأثیر نیز هاآن روانی سالمت بر و است و افسردگی استرس

 دارد هاآن بر منفی تأثیرغالباً  و ندکمی دتهدی را مادران خصوصبه والدین روانی و جسمی سالمت و یافتگی

تواند ناشی از نگرانی از (. این فشارهای روانی می1391)بحرینیان، حاجی علیزاده، ابراهیمی و هاشمی گرجی، 

ی کودک، چگونگی کنار آمدن کودک با مشکالت آینده، مشکالت رفتاری و سطح ناتوانی کودک، آینده

نگرش منفی جامعه، محدودیت دسترسی به خدمات و امکانات، تعارضات مربوط های سنگین اقتصادی، هزینه

ی این عوامل باهم، فشار روانی مضاعفی را بر والدین دار شدن مجدد و غیره باشد. مجموعهبه بچه

ها را تحت تأثیر قرار کند که زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی آنالخصوص مادران وارد میعلی

 (1385ی ماهر، ، ترجمه1976)رابینسون، رابینسون، اومن و کامپیون، دهد می

                                                 
1. Crane, Zusho, Ding & Cancelli 
2. Paster 
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فشار روانی وارد بر این مادران به دلیل استمرار، عالوه بر سالمت جسمی و روحی خودشان، سالمت و آسایش 

ر تر سالمت و بهداشت روانی کل جامعه را متأثهمسران، فرزندان سالم و نیز فرزند ناتوانشان و در سطح وسیع

(. ژیینیری کوکوسیس، روتسیکا، 2007، 1کندی، چانگ، جراح و شوکر-کانکی، ترسدالخواهد کرد )مک

( در پژوهشی دریافتند که مادران دارای فرزندان 2012) 2اسکوبنگتون، پاپاونگلو، مالوری، توماراس و کوکوی

ترند، استرس بیشتری را فی پایینناتوان یادگیری در مقایسه با مادران دارای فرزند عادی از لحاظ سالمت عاط

( 2010) 3نفس کمتری دارند. دورماز، کانکایا، وهابی، گوندور، کوگولو و اوزکینایکنند و اعتمادبهتجربه می

کنند، این مادران نشان دادند که چون کودکان ناتوان یادگیری بیشتر وقت خود را با مادران خود صرف می

( در 1386وانی را نسبت به پدران دارند. نریمانی، آقامحمدیان و رجبی )سطح باالیی از افسردگی و فشار ر

ی اختالالت افسردگی و اضطراب و سالمت روانی مادران کودکان ای که در ارتباط با بررسی و مقایسهمطالعه

مقایسه با استثنایی با مادران کودکان عادی انجام دادند، نتایج بیانگر آن بود که مادران کودکان استثنایی در 

توانی در خانواده، موجب تری برخوردارند و وجود معلولیت و کممادران کودکان عادی از سالمت روانی پایین

شود. شیخ االسالمی، محمدی و خصوص مادر میبروز مشکالت عاطفی و روانی در اعضای خانواده به

پذیری ری، شادکامی و انعطافمقایسه استرس والدگ"( در پژوهشی تحت عنوان 1395سیداسماعیلی قمی )

نوع ناتوانی فرزند بر به این نتیجه رسیدند که  "ذهنی و ناتوان یادگیریتوانشناختی مادران دارای فرزند کم

ذهنی توانشناختی مادران شان تاثیرگذار است؛ به نوعی که مادران دارای فرزند کمهای روانروی ویژگی

یری شناختی کمتری نسبت به مادران دارای فرزند ناتوان یادگیری پذاسترس بیشتر و شادکامی و انعطاف

 .دارند

بنابراین، مادران دارای فرزند ناتوان یادگیری خاص به خاطر سطح افسردگی، اضطراب و استرس باالیی که 

هایی هستند که موجب کاهش سطح افسردگی، اضطراب و استرس دارند، نیازمند توجه بیشتر و انجام مداخله

ای که باید مورد نظر قرارداد این است که در (. مسئله2008، 4شود )اورتگا، بوکامن و کانیسگانها میآن

                                                 
1.  McConkey, Truesdale-Kennedy, Chang, Jarrah & Shukri, 

2. Ginieri-Coccossis, Rotsika, Skev ington, Papaevangelou, Malliori, Tomaras & Kokkevi 
3. Durmaz, Cankaya, Durmaz, Vahabi, Gunduz, Cogulu & Ozkinay 

4. Ortega, Beauchemin & Kaniskan 
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 1آگاهیها ذهنهای متفاوتی تأثیر پذیرفته که یکی از آنهای اخیر، روانشناسی از مفاهیم و مداخلهسال

، 2کلی از مراقبه است )اوستش آگاهیهای کاهش فشار روانی است. ذهنآگاهی یکی از راهباشد. ذهنمی

( در یک بررسی در 1393؛ به نقل از شیخ االسالمی، قمری کیوی و اشرفی ورجوی، 2003(. بائر )2008

کند. دو رویکرد اول آگاهی در چارچوب مداخالت بالینی، پنج رویکرد بالینی را توصیف میمورد تعلیم ذهن

آگاهی بنا ی ذهنبر پایه 4آگاهیرمانی مبتنی بر ذهندو شناخت 3آگاهییعنی کاهش استرس مبتنی بر ذهن

آگاهی ، ذهن7و پیشگیری از عود 6، درمان پذیرش و تعهد5اند و سه رویکرد یعنی رفتاردرمانی دیالکتیکیشده

آگاهی یک حالت قوی ی آن شکل گرفته باشد. ذهناند تا این که بر پایههای درمانی شان گنجاندهرا در برنامه

شود )محمود، داوری میری و هشیاری در زمان حال است که باعث تقویت آگاهی آزاد و بدون پیشاز درگی

آگاهی حالتی از هشیاری است که در آن توجه ( ذهن2009) 9(. از نظر دان2016، 8هاپثرو، راندسلی و مویرا

االسالمی، به نقل از شیخشود )افتد متمرکز میی حال اتفاق میهای بیرونی و درونی که در لحظهروی پدیده

بخشی عضالنی و کاهش نگرانی، استرس، آگاهی در افزایش آرام(. فنون مبتنی بر ذهن1394درتاج و اسکندر، 

(. 1393االسالمی و سیداسماعیلی قمی، ؛ به نقل از شیخ2003زین، افسردگی و اضطراب مؤثر است )کابات

یامدهای مختلفی از بهزیستی مانند کاهش فشار روانی، آگاهی پدهند که افزایش ذهنها نشان میپژوهش

اضطراب، افسردگی، افراط در خوردن، درد و غیره به همراه داشته است )چانگ، پالش، کالدون، گالسکو، 

؛ به نقل از سید اسماعیلی قمی، کاظمی و پزشک، 2004، 10آبرامسون، لوسکین، جیل، بورک و کوپ من

( در پژوهشی به این 2016) 11راوستیجن، داندرس، کیوکن و اسپکنس(. اسچولینگ، هیوجبرس، ون1394

آگاهی نسبت به مداخالت دیگر در اختالالت افسردگی مؤثر نتیجه رسیدند که اثربخشی فنون مبتنی بر ذهن

                                                 
1. Mindfulness 
2. Ost 

3. mindfulness-based stress reduction 
4. mindfulness-based cognitive therapy 

5. dialectical behavior therapy 
6. acceptance and commitment therapy 
7. relapse prevention 
8 . Mahmood, Hopthrow, Randsley & Moura 
9. Dan 
10. Chang, Palesh, Caldwell, Glasgow, Abramason, Luskin, Gill, Burke & Koopman 

11. Schuling, Huijbers, van Ravesteijn, Donders, Kuyken & Speckens 
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شان به این نتیجه رسیدند که اثربخشی مداخالت مبتنی بر ( در پژوهش2016) 1است. رایان و احمد

باشد. یت زندگی و ارزیابی مجدد در والدین دارای کودک مبتال به طیف اوتیسم اثربخش میآگاهی بر کیفذهن

های ( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که مهارت2012) 2بریتون، شاهار، اسزپسنول و جاکویز

 3و گارسیا آگاهی در انطباق دادن تنظیم هیجانی در زمان رویارویی با استرس دارای اهمیت است. مارتینذهن

آگاهی باعث کاهش فشار روانی در گروه آزمایشی بررسی کردند که چگونه ذهنی شبه( در یک مطالعه2010)

ها در پیگیری سه کاهش فشار روانی را نشان داد. یافته 35/0شود. نتایج بعد از مداخله، متخصصان سالمت می

 ماه بعد همچنان ثابت بود.

های آگاهی، لزوم توجه به نیازطه با اثربخشی مداخالت مبتنی بر ذهنبا توجه به مطالب فوق در راب

یشتر بل ارتباط ویژه مادران )به دلیی والدین دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص و بهشناختی و آموزشروان

 ،رساست برآگاهی ون مبتنی بر ذهنفنآموزش شود این است که آیا با کودک(، سوالی که در اینجا مطرح می

 مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص اثربخش است؟ افسردگیاضطراب و 

 ضرورت و اهمیت و پژوهش -1-3

باشد. با وجود بخش میهای فراوانی همراه است، لیکن برای والدین لذتاگرچه فرآیند تولد کودک با رنج

بیعی بودن کودک معموالً موجب احساس شوند، امید به سالم و طبسیاری از مشکالتی که والدین متحمل می

گردد. به محض آگاه شدن والدین از ناتوانی فرزند، تمام آرزوها و اعتماد در آنها و در نتیجه پذیرش کودک می

ی (. گستره1386شود )نریمانی، آقامحمدیان و رجبی، امیدهای آنها مبدل به یاس شده و مشکالت شروع می

ت از این واقعیت دارد که والدین دارای فرزند ناتوان نسبت به سایر والدین، وسیعی از ادبیات پژوهشی حکای

؛ به نقل از کاوه، علیزاده، دالور و برجعلی، 2007، 4کنند )سینگر، اتریج و آالدنااسترس بیشتری را تحمل می

1390.) 

                                                 
1. Rayan & Ahmad 
2. Britton, Shahar, Szepsenwol & Jacobs 

3.  Martin & Garcia-Banada 
4. Singer, Ethridge & Aladna 
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شناختی خانواده به هم های روانآورند کارکردوقتی والدین یک کودک دارای ناتوانی یادگیری را به دنیا می

الشعاع قرار داده و در سطح خورد که در سطح کالن، سالمت روان، پویایی و هدفمندی خانواده را تحتمی

های روانشناختی خانواده، را همچون ابراز کردن، حل تعارض، استقالل، پیشرفت، خرد نیز مهمترین کارکرد

ر و سازمان، رفت وآمد با اطرافیان، اتحاد، کنترل و حل های اخالقی و مذهبی، ساختاتفریح و سرگرمی، ارزش

(. وجود کودک دارای ناتوانی بر 1389دهد )کیمیایی، محرابی و میرزائی، تأثیر خود قرار میمسئله را تحت 

های روانی و اجتماعی تمامی اعضای خانواده تأثیرگذار است. در این بین مادر به عنوان عضوی از این کارکرد

گونه مشکالت باشد تواند در معرض خطر بیشتر اینکه بیشترین تعامل و نزدیکی را با کودک دارد میمجموعه 

 (2011، 1)توتسیکا، هاستینگز، ایمرسون، لنکستر و بریج

مادران کودکان ناتوان در یادگیری، در مقایسه با پدران، به دلیل اینکه وقت بیشتری را با فرزند خود 

های روانی بسیاری قرار دارند. این مادران با کنند و در معرض آسیبی را تحمل میگذرانند، تنش بیشترمی

های ی ناتوانی او در رقابت با همساالن، انبوهی از واکنشی فرزند خود با کودکان عادی و مشاهدهمقایسه

کنند که بر ه میشناختی از جمله، انکار، خشم، احساس گناه، اندوه، استرس، اضطراب و افسردگی را تجربروان

ها و نقش آن ی گرم و صمیمانه با آنهای حمایتگری، داشتن رابطهها با فرزندانشان، سبککیفیت ارتباط آن

(. نقش اساسی در 2015، 2یاگانگذارد )الآمیز این کودکان با همساالنشان تاثیر میدر سازگاری موفقیت

است و ایجاد تنش و فشار در مادر بر سایر اعضای خانواده ی مادر اجتماعی خانواده بر عهده-حفظ تعادل روانی

گذارد و با توجه به اینکه مادر نقش مهمی در سالمت روان اعضای خانواده دارد، پرداختن به وضعیت اثر می

(. مادران طیف وسیعی از هیجانات 1386زمانی،کریملو و میرزمانی، مادر اهمیت زیادی دارد )کوهسالی، میر

. به طورکل ی، مرور مطالعاتی که روی (1386دهند )رافعی، سوگ، غمگینی و نگرانی را نشان می مانند خشم،

دهد که زندگی پراسترس، فشارهای هیجانی، تعارضات مادران کودکان ناتوان یادگیری انجام شده، نشان می

(. بنابراین، با 2002 ،3شود )لیمآنها می خانوادگی، و احساس گناه باعث پایین آمدن سطح سالمت روانی در

و تأثیری که مادران در سالمت و  خاص یادگیری یناتوان با توجه به ایجاد تنش و فشار در مادران دارای فرزند

                                                 
1. Totsika, Hastings, Emerson, Lancaster & Berridge 
2. Elyagan 
3. Lim 



 

17 

 

افسردگی( اضطراب و  ،استرس) بهداشت روان سایر اعضای خانواده دارند، پرداختن به وضعیت سالمت روان

ر شدن با شرایط کودک اهمیت زیادی دارد که دال بر مادران برای پذیرش وضعیت جدید و همچنین سازگا

 باشد.اهمیت و ضرورت این پژوهش می

 اهداف پژوهش -1-4

 هدف کلّی  -1-4-1

ا بان دارای فرزند مادر استرس، اضطراب و افسردگیآگاهی بر اثربخشی فنون مبتنی بر ذهنتعیین  -

 ناتوانی یادگیری خاص.

 اهداف جزئی -1-4-2

 خاص. ناتوانی یادگیری مادران دارای فرزند با استرسآگاهی بر ون مبتنی بر ذهناثربخشی فنتعیین  -1

 ی خاص.ا ناتوانی یادگیرمادران دارای فرزند ب اضطرابآگاهی بر اثربخشی فنون مبتنی بر ذهنتعیین  -2

 ی خاص.ا ناتوانی یادگیربمادران دارای فرزند  افسردگیآگاهی بر اثربخشی فنون مبتنی بر ذهنتعیین  -3

 های پژوهشفرضیه -1-5

بخش یادگیری خاص اثر مادران دارای فرزند با ناتوانی استرسآگاهی بر فنون مبتنی بر ذهنآموزش  -1

 است.

ربخش ی یادگیری خاص اثمادران دارای فرزند با ناتوان اضطرابآگاهی بر فنون مبتنی بر ذهنآموزش  -2

 است.

ثربخش نی یادگیری خاص ادارای فرزند با ناتوا مادران افسردگیآگاهی بر فنون مبتنی بر ذهنآموزش  -3

 است.
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 تعاریف مفاهیم پژوهش -1-6

 تعاریف مفهومی -1-6-1

آگاهی یعنی توجه کردن به یک روش خاص، متمرکز بر یک هدف، در زمان حال و ذهن :آگاهیذهن -

 (.1395زاده، به نقل از حامدی، میرزاییان و حسن، 1990زین، کاباتگونه قضاوت )بدون هیچ

ی های بیرونی و درونی که در لحظهآگاهی حالتی از هشیاری است که در آن توجه روی پدیدهذهن

 (.1394االسالمی، درتاج و اسکندر، به نقل از شیخ، 2009، 1دانشود )افتد متمرکز میحال اتفاق می

ه آسیب فیزیکی یا تواند منجر باسترس هرگونه رویداد فیزیکی یا ناراحتی روانی است که میاسترس:  -

مدت باعث ایجاد نتایج منفی در عملکرد افراد شود )شرما، داوی، ناراحتی روانی شده؛ و در طوالنی

العمل شخصی به محیط خود را (. استرس واکنش و عکس2014، 2داوی، شیوکال، سریواستاوا و بانسال

 (.2013، 3کنند )باواندپورتواند آثار مثبت و منفی را برای افراد ایجاد شود، که میشامل می

ند اضطراب یک احساس منتشر ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چاضطراب:  -

الوقوع گردد. یک عالمت هشداردهنده است و خبر از خطری قریبو عالئم جسمی همراه می احساس

 (.1394ترجمه پورافکاری،  ،2007سازد )کاپالن، دید آماده میدهد و شخص را برای مقابله با تهمی

کننده است که این عالئم با نقص ای از عالئم ناتوانافسردگی اختاللی متشکل از مجموعه :افسردگی -

های متعاقب آن همراه است )محمدخانی، دابسون، غفاری و یماریاجتماعی و ب -در عملکرد روانی

 یکی،عوامل ژنت از ا ترکیبیکه ب روانی شایع است اختالالت از یکی (. افسردگی1390مومنی، 

که  است حقیقت این ربیانگ اغلب شود. افسردگیایجاد می محیطی و اجتماعی روانی، بیولوژیکی،

 (.1397فر، قرار ندارند )شاهی و محمدی تعادل حالت در شخص زندگی مهم هایجنبه

ی است که در های تحصیلی عمومیادگیری خاص، نقص در مهارت ناتوانیناتوانی یادگیری خاص:  -

ی پیشرفت وجهی در زمینهشود و مشکل قابل تشتاری آشکار میهای خواندن، ریاضیات و بیان نوزمینه

                                                 
1. Dan 
2. Sharma, Davey, Davey, Shukla, Shrivastava & Bansal 

3. Bavandpur 
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پزشکی کند )انجمن روانی زندگی برای فرد ایجاد میهای روزمرهتحصیلی، عملکرد شغلی و یا فعالیت

 (.2013آمریکا، 

 تعاریف عملیاتی -1-6-2

 8آگاهی ی کاهش استرس مبتنی بر ذهناهی در این پژوهش، برنامهآگمنظور از ذهن :آگاهیذهن -

 ای دو جلسه اجرا شده است.باشد که هفتهمی های یک و نیم الی دو ساعتجلسه

 14، 12، 11، 8، 6، 1های سوالز ای است که افراد امنظور از استرس در این پژوهش، نمره استرس: -

اند. مقیاس ( کسب کرده۱۹۹۵)ویبوند و الویبوند ال افسردگیو  اضطراب، استرسمقیاس  ،18 و

 باشد.ای میگیری این متغیر، فاصلهاندازه

 19، 15، 9، 7، 4، 2های والاز س ای است که افرادمنظور از اضطراب در این پژوهش، نمرهاضطراب:  -

یاس اند. مقکسب کرده (۱۹۹۵)الویبوند و الویبوند  افسردگیو  اضطراب، استرسمقیاس  ،20 و

 باشد.ای میگیری این متغیر، فاصلهاندازه

، 13، 10، 5، 3های ز سوالا ای است که افرادمنظور از افسردگی در این پژوهش، نمره :افسردگی -

اند. کسب کرده (۱۹۹۵)الویبوند و الویبوند  افسردگیو  اضطراب، استرسمقیاس  ،21 و 17، 16

 باشد.ای میگیری این متغیر، فاصلهمقیاس اندازه

ه در کآموزانی هستند منظور از ناتوانی یادگیری خاص در این پژوهش، دانش ناتوانی یادگیری خاص: -

اردبیل  یادگیری خاص شهر هایه مراکز ناتوانیبهایی دارند و خواندن، ریاضیات و بیان نوشتاری نقص

 اند.مراجعه کرده

 یادگیری خاص ناتوانی -1-7

ای در کسب و استفاده از های ویژهشود که با مشکلها اطالق میهی از اختاللبه گرو یادگیری خاص ناتوانی

استدالل و ریاضی( همراه  ریزی،کالمی، خواندن و نوشتن، سازماندهی و برنامه شنیداری، هایها )مهارتمهارت
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اتوانی ن ،2های روانی(. براساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل2010، 1است )گراسمن

های موجود تی داشته و پایه و اساس ناهنجارییک اختالل رشدی/عصبی است که منشأ زیس یادگیری خاص

های رفتاری همراه است. مشکالت یادگیری با یکی از عالئم زیر مشخص در سطح شناختی است و با نشانه

امالیی، دشواری در نوشتن،  ها، مشکل در درک معانی، مشکالت( خواندن نادرست و با زحمت واژه1شود: می

تقویمی فرد تاثیر سنها، تحت ( این نارسایی در توانایی2سختی در محاسبه اعداد و مشکل در درک ریاضی، 

های روزمره زندگی فرد فعالیت های دانشگاهی و عملکرد شغلی و یاقرار گرفته، باعث تداخل در فعالیت

( نبایستی با ناتوانی فکری، بینایی یا شنوایی 4ه آغاز شده و های مدرس( این مشکالت در طول سال3شود، می

آموزان مبتال به این نوع های روانی یا عصبی نامالیمات روانی تداخل داشته باشد. دانشو سایر اختالل

رود، موفق شده و در تنظیم اطالعات ها بسیار کمتر از آنچه از سن و سطح هوشی آنها انتظار میاختالل

(. افراد دارای 2013، 3پزشکی آمریکاشنیداری، حافظه و توجه نیز نارسایی دارند )انجمن رواندیداری و 

دهند )کران، آموزان عادی نشان میهای عملی نسبت به دانشناتوانی یادگیری مشکالت بیشتری را در فعالیت

 (.2016، 4زوشو، دینگ و کانلی

شد رهایشان نیست، ظاهری طبیعی دارند، تر از هم کالسیینکودکان با ناتوانی یادگیری با اینکه هوششان پای

شتن، هایی چون خواندن، نوکنند، اما در فعالیتوزن و قدشان طبیعی است و مثل سایر کودکان بازی می

سخن گفتن و فهم ریاضی دچار مشکل بوده و در انجام تکالیف مدرسه دچار اشکال جدی هستند 

 (.1388ی، زاده و کرامتپور، کریم)شهرکی

 یادگیری خاص شناسی ناتوانیسبب -1-8

یادگیری در اغلب موارد مشخص نیست، با وجود این علل متعددی برای آن مطرح شده است  عل ت ناتوانی

های یادگیری در ی علل بروز ناتواناییهای متفاوتی در زمینه(. پژوهش1999)هاالهان، کافمن و لیوید، 

هایی بیش شوند فرضیهاست، البته باید به خاطر داشت عللی که مطرح میهای مختلف صورت گرفته حیطه

                                                 
1. Grassman 
2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders-5 (DSM-5) 
3. American Psychiatric Association 
4. Crane, Zusho, Ding & Cancelli 
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توان در دو طبقه قرار داد: عوامل درونی مانند عوامل ژنتیک، بیولوژیک و عوامل نیستند. عوامل موثر را می

آنها، های یادگیری، شدت شود. سطوح مختلف ناتواناییبیرونی که اغلب با عنوان عوامل محیطی از آن یاد می

رد دیگر متفاوت است. عل ت ناتوانی پذیری افراد از فردی به فمشکالت همراه با آن، عوامل موثر بر آن و آسیب

یادگیری در یک کودک ممکن است به طور کامل محیطی، در کودک دیگر درونی و در برخی کودکان حاصل 

(. در زیر به این 1385شکوهی و پرند، ؛ به نقل از 1994، 1کورمیک و هرینگتعامل هر دو باشد )هرینگ، مک

 شود:عوامل پرداخته می

 عوامل درونی -1-8-1

ی پزشکی صورت گرفته است. در این دیدگاه بر نقش ی ناتوانی یادگیری در حیطهاولین مطالعات در زمینه

پیشنهادی های گردد؛ بر این اساس، روش مداخلههای جسمانی فرد در بروز رفتار تاکید میاعصاب و ویژگی

 شود.های پزشکی را شامل مینیز مواردی مانند دارودرمانی، تغذیه و سایر مداخله

 یادگیری و سیستم عصبی -1-8-1-1

ی یادگیری یکی از کارکردهای سلول عصبی است. سیستم اعصاب مرکزی شامل مغز و نخاع است و وظیفه

ها مهمترین نقش را در انتقال اطالعات بر نورون های شیمیایی به عهده دارد.حمل اطالعات را از طریق تکانه

شوند. آشنایی با این های مختلف نورون یا سلول عصبی محسوب میها بخشها و آکسونعهده دارند، دندریت

 (.1385دهد )شکوهی و پرند، های یادگیری یاری میهای دارویی ناتوانایینظام ما را در شناخت درمان

 ژنتیک -1-8-1-2

های یادگیری را به عوامل ژنتیک وجود دارد که شاید با توجه به آنها بتوان عل ت برخی از ناتواناییشواهدی 

های آنان را از نظر مشکالت خواندن و زبان مطالعه کرد. کودک و خانواده 276( 1950) 2نسبت داد. هالگرن

اندن بود. کرک، گاالگر و آناستازیو ی وجود رابطه میان عوامل ژنتیکی و مشکالت خوهای او تایید کنندهیافته

ی دیگری، دکر و اند. در مطالعهی میان عوامل ژنتیکی و مشکالت زبان را تایید کرده( نیز وجود رابطه2000)

                                                 
1. Haring, McCormick & Haring 
2. Hallgren 
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های آنها را مطالعه کردند. نتایج کودک با ناتوانی یادگیری و خانواده 125( 1981، 1980) 1دفریس

های یادگیری وجود دارد. مطالعاتی که در مورد ل موروثی بودن ناتواناییهای آنها نشان داد که احتمابررسی

های اند، نشان داده است که احتمال وقوع ناتواناییدوقلوهای همسان و دوقلوهای ناهمسان صورت گرفته

(؛ همچنین خطر ابتال به 1959، 2یادگیری در دوقلوهای همسان بیش از دو قلوهای ناهمسان است )هرمن

؛ 2001، 3ی خواندن در میان کودکانی که هر دو والد آنها این مشکل را دارند، بیشتر است ) راس کایندناتوان

 (.1385به نقل از شکوهی و پرند، 

 عوامل بیرونی -1-8-2

آموز و محیط، محیطی در بروز ناتوانی یادگیری نقش به سزایی دارند. چگونگی تعامل میان دانش عوامل

ها و مواد ثبات، سوء استفاده از کودکان و کاربرد روشناسب، روابط خانوادگی بیهای یادگیری ناممحیط

های یادگیری نقش دارند. آشفتگی هیجانی، فقدان انگیزه، سوء آموزشی نامناسب در بروز و تداوم ناتوانایی

الت مشک"های ضداجتماعی و وقوع مرگ در خانواده ممکن است به ایجاد مصرف مواد، فعالیت در گروه

های تاثیرات منفی محیط "4آموزش سیستماتیک مستقیم"رسد بیانجامد. بر این اساس، به نظر می "یادگیری

؛ هانت و 2003، 5آموزان را کاهش دهد )کاالتا، تامپکینس و ورتسآموزشی و مشکالت اجتماعی دانش

موز، نگرش معلم، زبان معلم، آدانش-ی معلمهای اجتماعی، خانواده، مدرسه، رابطه(. سیستم2002، 6مارشال

هایی یادگیری هستند )شکوهی و شناسی ناتواناییها و مواد درسی از جمله عوامل محیطی در سبببرنامه

(. 1385پرند، 

                                                 
1. Decker & Defries 
2. Hermann 
3. Raskind 
4. direct systematic instruction 
5. Calata, Tompkins & Worces 
6. Hunt & Marshall 



 

 

The Effectiveness of Mindfulness-Based Techniques Training 

on Stress, Anxiety and Depression of Mothers of Child with 

Special Learning Disability  

Ali Sheykholeslami 

Nastaran seyedesmaili ghomi 

Nasim Mohammadi 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate effectiveness of mindfulness-based 

techniques on stress, anxiety and depression of mothers of child with special learning 

disability. The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with 

control group. The statistical population of study included all the mothers of child with 

special learning disability in ardabil city in the year of 2018, That among them by using 

available sampling, 40 mothers were selected and randomly assigned to the 

experimental group (20 individuals) and control group (20 individuals). The 

experimental group had received 8 sessions of mindfulness-based techniques. Stress, 

anxiety and depression questionnaire (DASS) used to data gathering. Data were 

analyzed by multivariable co-variance test. Findings indicated that the research 

hypothesis of effect of mindfulness-based techniques on stress, anxiety and depression 

of mothers of child with special learning disability had been proven and mothers of 

experimental group in comparison with control group, in posttest had a significantly less 

stress, anxiety and depression. So, we can conclude that mindfulness-based techniques 

has a significant effect on stress, anxiety and depression of mothers of child with special 

learning disability. 

Keywords: Mindfulness-based techniques, Stress, Anxiety, Depression, Mothers of 

child with special learning disability 
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