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یژه نزد وها و بهخانوادهدهد و تغییرات مهمی در زندگی وجود كودكان مبتال به ناتوانی یادگیری اغلب نظام خانواده را تحت تأثیر قرار می: چکیده

مادران این  ژهویبه كند. بررسی تجارب و اثرات ناتوانی یادگیری بر زندگی از زاویه دید والدین كودكان مبتال به ناتوانی یادگیریایجاد می مادران

ود. این ب كودكان دارای اهمیت است. بر همین اساس، هدف این پژوهش دستیابی به تجربه مادران در زندگی با فرزند مبتال به ناتوانی یادگیری

مبتال به ناتوانی یادگیری بر اساس  فرزندمادر دارای  71گیری هدفمند اجرا شد. پژوهش كیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی و با نمونه

ها به روش كالیزی های مصاحبهداده و شدآوری های نیمه ساختاریافته جمعمصاحبهها به روش دادهمعیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. 

گناه، ب. احساس افسردگی، ج. ارزشی، شرم و احساس بیمادر )الف. شده ها سه مضمون اصلی احساسات ناخوشایند تجربهتحلیل شدند. یافته

اط كاری و ارتبها، ب. پنهانضعف در بعضی درسهای اجتماعی و تحصیلی )الف. ، نگرانی(پرخاشگری و عصبانیت، د. احساس ناامیدی و تنهایی

را ( تعامل با كودک درگیری و تعارض با همسر، ب. درگیری و تعارض در(، تنش و تعارض خانوادگی )الف. اجتماعی كم، ج. دلهره فرزندآوری

تواند اطالعات الزم را در خصوص منابع حمایتی و اتخاذ راهبردهای حمایتی و درمانی برای مادران فرزند مبتال به ها مینشان دادند. این یافته

 .ها فراهم نمایدآنو بهبود زندگی ناتوانی یادگیری جهت تأمین سالمت روان 

 پژوهش كیفی تجارب مادران،پدیدارشناسی ناتوانی یادگیری، : كلیدی هایواژه
Abstract: The presence of children with learning disabilities often affects family system and creates significant changes 

in the lives of family members, especially mothers. It is important to examine such experiences and their effects from 

the view of parents, especially mothers. Accordingly, this study was aimed at investigating the experiences of mothers 

of children with learning disabilities. This qualitative research was carried out using a phenomenological method with 

purposeful sampling. According to the study criteria, 10 mothers with children affected by learning disabilities were 

selected. Data were collected through semi-structured interviews. Data were analyzed by Colaizzi method. The findings 

revealed three main common concerns of these mothers: unpleasant emotional experiences: a) feeling of worthlessness, 

shame and guilt, b) feeling of depression, c) aggression and anger, d) feeling hopeless and lonely; social and educational 

concerns: a) weakness in some lessons, b) secrecy and lack of social connection, c) fear of having a baby; family tension 

and conflict: a) conflict with spouse, b) conflict with child interaction. These findings can provide information regarding 

supportive resources and therapeutic strategies for mothers of children with learning disabilities to improve their mental 
health and lives. 

 

 

   Matinhtak@gmail.com                          :پست الکترونیکي .كارشناسی ارشد، مشاوره همدان، ایران : مسوول سندهينونشاني پستي  *
 

 :Accepted: 17 Oct 2019                              24 Oct 2018 Received                                               25/72/7931پذيرش:          12/10/7931 دريافت:

Keywords: learning disabilities, Phenomenology of Mothers' Experiences, Qualitative research 

____________________________________________________ 



 

 مقدمه
و مانع  است 2نوعی اختالل عصبی تحولی 7یادگیری ناتوانی

 خواندن، ازجملههای تحصیلی ویژه یادگیری یا كاربرد مهارت

یلی های تحصشود كه پایه سایر یادگیریمینوشتن یا ریاضی 

 های پیشت یادگیری در سالهای اولیه مشکالهستند. نشانه

شوند اما تشخیص آن فقط با شروع از دبستان آشکار می

ها ل در همه فرهنگاست. این اختال اعتماد قابلآموزش رسمی 

در  معمول طوربهوجود دارد و شرایطی مزمن است كه 

آمریکا،  پزشکیروان)انجمن  یابدهم ادامه می سالیبزرگ

به تواند منجرهای یادگیری در كودكان مینیناتوا (.2179

فردی روابط میان حوزهآنان هم در  9پایین آمدن كیفیت زندگی

 خودپنداره بینیششود و همچنین پ 6فردیو هم درون

 ،آنان است )برابکوا، زاروبوا، كوهات، جاست و كرسک 5تحصیلی

توانند بكودكان مبتال به ناتوانی یادگیری برای اینکه (. 2175

برای زندگی تحصیلی و اجتماعی آماده شوند نیاز بیشتری به 

خدمات و حمایت آموزشی و اجتماعی نسبت به كودكان عادی 

 (.2172، روبلدورامون و گارسیاسانچز) دارند

ناتوانی یادگیری اغلب كاركرد خانواده  با فرزندحضور یک 

تغییرات مهمی در زندگی دهد و را تحت تأثیر قرار می

وجود (. 2177، الركان و كازوكری)كند ها ایجاد میخانواده

در خانواده  4به ناتوانی یادگیری باعث ایجاد استرس فرزند مبتال

كودكان، استرس زیادی این والدین  شود.ویژه در مادر میو به

وانی ر آیی فشارپدیدشوند كه این فرایند سبب متحمل میرا 

 (.7934و عارفی، )رسولی جزی شود برای مادران می

مشخص (، 2171همکاران )و  ، آداچی، تاكایاناگیتاكاهاشی

سترس ا ینبپیشكه ناتوانی یادگیری فرزندان خانواده  ساختند

ای ن با ناتوانی یادگیری موجب گسترهكودكا است. هاآنوالدین 

، 0، اختالف والدین1از اثرات منفی )شامل: استرس خانوادگی

در برقراری  اعضای خانواده، مشکالت های منفی دربروز واكنش

فرزند مادران  (.2171دایسون، شوند )ارتباط با مدرسه( می

                                                           

 كهینایادگیری در مقایسه با پدران به دلیل  مبتال به ناتوانی

بیشتری را تحمل  3گذرانند تنشوقت بیشتری با فرزند خود می

این مادران با ، كنند و در معرض فشار بیشتری هستندمی

 هایواكنشمقایسه فرزند خود با كودكان عادی انبوهی از 

 و 79، احساس گناه72، خشم77انکار ازجمله 71شناختیروان

ا ب هاآنكنند كه بر كیفیت ارتباط می را تجربه 76اضطراب

ان ن كودكآمیز ایفرزندانشان و نقش آنها در سازگاری موفقیت

وجود فرزند  (.2175یاگان، گذارد )ال با همساالنشان تأثیر می

در خانه بر كیفیت زندگی اعضای  اتوانی یادگیرینمبتال به 

خانواده، نقش والدین، منابع مالی، وضعیت اشتغال، استفاده از 

سترس و حتی وقوع رویدادهای ، ا75زمان، سالمت روانی

)دیگلیو، فیلیپوف و  ، مانند طالق یا تولد فرزند دیگرزندگی

، روابط اعضا و كاركردهای آن )گایدی (،2176جاشینسکی، 

( تأثیرگذار است. اغلب 2179، سحر و هاوركامپ، جیمسون

 ئولیت سنگینی را متوجه والدینناتوانی یک یا چند كودک، مس

 ثبات و كیفیتو ممکن است زندگی خانوادگی را بیكند می

(. 2176رابطه زن و شوهر را كاهش دهد )دیگلیو و همکاران، 

(، گزارش داد كه حضور كودک دارای 2112)دهل و ویس 

شده و  74تواند منجربه آسیب روانیمیناتوانی در خانواده 

حال داشتن اینوالدین را مختل كند. با 71رضایت زناشویی

كودكی با ناتوانی نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار بر انسجام 

است )هارتلی، باركر، سلتزر، گرین  73و روابط زوجین 70خانواده

خانزاده و (. سیدنوری، كافی، حسین2177و فلوید،  برگ

ن كادكودران كه مان دادند نشاوهشی پژ( در 7936) همکاران

ی شاخصهاخی برو ناشویی زضایت رنظر ی از گیردیاان ناتو

دی عان كادكودران مااز پایینتر می در سطحی سالمت عمو

 ند.ار دارقر

خستگی ودكان با ناتوانی احساس بسیاری از والدین ك

اجتماعی مشاركت كمتری دارند، از  هایفعالیتكنند، در می

كنند و اغلب احساس می گیریكنارهدوستان و خویشاوندان 

11. denial 

12. anger 

13. feel guilty 

14. anxiety 

15. mental health 

16. mental damage 

17. marital satisfaction 

18. family cohesion 

19. couples relationships 
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1. learning disability 

2. developmental neurological disorder 

3. Quality of life 

4. interpersonal and interpersonal relationships 

5. educational self-concept 

6. stress 

7. family stress 

8. parental conflicts 

9. tension 

10. psychological reactions 



كودكان (. 2175هوسركرام، ودمن، مودزلی و كنند )تنهایی می

های یادگیری خاص نسبت به كودكان عادی برای باناتوانی

تند و در برخی ادامه تحصیل خود نیازمند توجه بیشتری هس

های ویژه نیاز دارند. این مسئله، مادران آنها را مواقع به آموزش

 شنگران برخورد جامعه با فرزندانشان كرده كه منجر به افزای

نتیجه ممکن است شود و درفشار روانی و اضطراب در آنها می

واقع مادران ؛ دراضطراب اجتماعی نیز در آنها افزایش یابد

طراب ناشی از برخورد با اجتماع یا ترس و دلیل احساس اضبه

هراس ناشی از برخورد نادرست اجتماع با خود و فرزندشان به 

كنند كه همین توجهی را تجربه میلهای قابمرور زمان آسیب

شود مسئله باعث افزایش میزان هراس و اضطراب در آنها می

این والدین ارتباط (. 7931زاده و محمدی، )كاظمی، رسول

 هایفرصتو به همین دلیل  یار اندكی با دیگران دارندبس

ند كنهای خود پیدا میكی برای بیان هیجانات و حل تعارضاند

 ناتوانی یادگیری به دلیل مبتال بهمادران كودكان  (.2179)لی، 

 یكارگیربهای كه فرزندانشان در امر فراگیری، ت عمدهمشکال

توانایی گوش دادن، صحبت كردن و غیره دارند، ممکن است 

 توانایی الزم برای تحمل شرایط را نداشته باشند. این امر

زند و سبب افت و پایین آمدن آرامش روانی والدین را به هم می

های رایج این والدین شود و اغلب واكنشمت روان آنها میسال

تا احساس  7اندوهدر قبال كودک خود، طیف وسیعی از غم و 

 (.2176)دونالدسون، دولوت و رو،  شودرا شامل می 2درماندگی

 سالمتدرزمینه مادران كودكان مبتال به ناتوانی یادگیری 

روانی، رضایت از زندگی، استرس و اضطراب، افسردگی و 

با ناتوانی كودكشان دچار مشکالت  6و سازگاری 9شادكامی

را  توجهیقابلو این شرایط پیامدهای  متعددی هستند

فرزندی و سالمت روانی و  -رابطه زوجی و رابطه والد درزمینه

 (.7934دارد )رسولی جزی و عارفی،  اجتماعی اعضای خانواده

اطر خهای یادگیری، ممکن است به والدین كودكان با ناتوانی

، ناتوانی در مراقبت دوران بارداری، استفاده 5الت ژنتیکیاختال

مستقیم مسئول  طوربهود را ، خ4مواد سوءمصرفاز داروها و 

                                                           

)تادره را و  كنند 1های فرزند تلقی كرده و احساس گناهیناتوان

سبب و گناه  3، شرم0ارزشیاحساس بی، معموال(. 2171هال، 

د را ماننشود برخی از والدین، اختالل یادگیریِ كودكشان می

 (.7935، سیف نراقی)نادری و  دارند نگاهیک راز مخفی 

آموزان دارای ناتوانی ند مادران دانشاهمطالعات نشان داد

و تنظیم  77اطالعات هیجانی 71یادگیری در پردازش شناختی

دارند. وقتی اطالعات هیجانی نتوانند در مشکل 72هیجانات

فرآیندهای پردازش شناختی ادراک و ارزشیابی شوند، فرد 

 75و درماندگی 76دچار آشفتگی 79ازنظر عاطفی و شناختی

ه كهیجانات مادر یکی از عواملی است  تنظیمتوانایی  شود.می

تواند بهبود یابد. مادرانی كه از توانایی از طریق آموزش می

، حاالت فرزند خود را هستندنظیم هیجانات باالیی برخوردار ت

 هایدر انجام وظایف مادری از قابلیت و كنندمیخوبی درک به

احمدی،  و اخوان غالمیمتین، ) هستندبیشتری برخوردار 

 (، در پژوهشی نشان دادند2113)و كولکارنی كارانده  (.7931

روانی زیادی تحمل ، فشار كه مادران كودكان ناتوانی یادگیری

( 2112) لیتل كرده و سالمت عمومی كمی دارند.

یافتگی روانی پدران و مادران كودک با ناتوانی یادگیری سازش

مقایسه كرد و دریافت كه مادران این كودكان در  باهمرا 

مرتبط با  74، سطح باالتری از تنیدگیهاآنبا پدران مقایسه 

كودكشان و  یآیندهی مشکالت خانوادگی و بدبینی درباره

و میزان باالتری  افسردگی ضدمیزان بیشتر مصرف داروهای 

بسیار مهم است ، بنابراین .كنندجستجوی درمان را تجربه می

خود  71ایمقابله هایسبکاسترس و  ،مادران ویژهبه كه والدین

مراقبت از كودكان دارای ناتوانی یادگیری به رسمیت  قبالرا در 

نیازهای  تواندمیكه  70بشناسند و منابع اطالعاتی و حمایتی

در برابر مشکالت  هاآنمراقبتی آنان را برآورده سازد و از 

ولیو و دیگ) شناسایی كنند كند را محافظت شناختیروان

 (.2176همکاران، 

گذارد، و تأثیر منفی میفتار و یادگیری اناتوانی كودک در ر

های والدین به گونه ویژهبههای مختلف، افراد و اما در فرهنگ

10. cognitive processing 

11. emotional information 

12. adjust emotions 

13. cognitive 

14. perturbation 

15. inability 

16. tension 

17. coping styles 

18. information and support resources 
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1. anguish 

2. feeling helpless 

3. happiness 

4. compatibility 

5. genetic disorders 

6. drug abuse 

7. feel guilty 

8. feeling worthless 

9. shame 



 

 مطالببه  با توجه .دهندتفاوتی به ناتوانی واكنش نشان میم

خود كودک را تحت  تنها ،وجود ناتوانی یادگیری ه،ذكر شد

 دهایپیامناتوانی یادگیری فرزندان  چراكه دهد؛تأثیر قرار نمی

 وهای آنان دارد روانی خانواده مخربی بر سازگاری و بهزیستی

سیستم د بر عملکرل ختالاین د اجووتأثیر  به دلیل همچنین

 بررسی این پیامدها از اهمیت خاصی برخوردار است. ،ادهخانو

این موضوع سی ربرای برت طالعاابهترین منبع  ،ادفرتجربیات ا

در  یچشمگیر برتری و هاقابلیت، كیفی هایپژوهشاست. 

ین ا. نددارقعی وا هایتجربهتبیین و  هاپدیدهشناخت عمیق 

 رسدمینظر كه به استهمیت ا حائز جهتاین از هابررسی

 ولدین وا شپذیری در نقش مؤثر ،تخدما دهندگانارائه

ر موا مربوط به هایچالشو بر مسائل  هاآنغلبه  مچنینه

 به با توجهبنابراین  .اشندشته بن داكشادمانی كوو درقبتی امر

ناتوانی یادگیری كودكان بر مادران و  تأثیرشناخت  ضرورت

 باهش وپژ این هاآنندگی زكیفیت  و ارتقاءحمایت از مادران 

در زندگی با كودكان  تجربه مادران 7شناسیارتبیین پدید هدف

 صورت گرفت. مبتال به ناتوانی یادگیری

 روش
و با رویکرد پدیدارشناسی  2حاضر به روش كیفی پژوهش

ت فهم عمیق تجربیاو توصیف هدف این پژوهش  .انجام شد

 .دران در زندگی با فرزندان مبتال به ناتوانی یادگیری بودما

 9مطالعه تجربه زیسته ،صورت ویژهتحقیق پدیدارشناسی به

مسئله اصلی در كاربرد پدیدارشناسی پاسخ به این  .مردم است

سازی دارد یا سؤال است كه آیا پدیده موردنظر نیاز به روشن

ن میانمونه پژوهش از  (.7935 ،محمدیمهر و )خجسته خیر؟

ت یافت خدماای درنی كه بردرایعنی ما، 6سستردردجامعه 

شهر نهاوند مشاوره به مركز مشکالت ویژه یادگیری آفتاب 

از افراد  انتخاب شدند. 5هدفمندصورت مراجعه كرده بودند به

صورت تمایل در طرح شركت كنند. خواسته شد كه در

داشتن فرزند با ناتوانی  :معیارهای ورود عبارت بودند از

یادگیری، تمایل به شركت در مصاحبه و توانایی یادآوری و 

نمونه كه مالک حجم جاییآن توصیف حاالت و شرایط خود. از

اطالعات به  ،نفر 71بود، بعد از مصاحبه با  4رسیدن به اشباع

ها از روش در این پژوهش برای تحلیل یافته اشباع رسید.

مرحله است.  1استفاده شد. این روش شامل  1توصیفی كالیزی

كنندگان در مرحله اول پژوهشگران پس از مصاحبه با شركت

شده از های تهیهشده و متنهای آنان، صدای ضبطبه صحبت

های آنان گوش دادند تا از احساسات درونی و معانی مصاحبه

های آنان آگاه شده و با این كار یک معنای كلی پنهان روایت

ها، ها و مصاحبهاز آن درک شود. در مرحله دوم با مرور متن

. در شد استخراج ،بررسی مهم و مرتبط با پدیده مورد عبارات

عبارت مهم، یک توضیح كوتاه از معنی مرحله سوم برای هر 

 هر به بخشیدن مفهوم این فرایند بادر شد.  پنهان در آن داده

 آنها خالصه معانی شد تا تالش شدهاستخراج یک از معانی

 صورتشده بهتمام مفاهیم خالصه . در مرحله چهارم،شود

هستند  های مضامینكه ساختار اصلی دسته واحدهایی

باهم  ،های مضامیندر مرحله پنجم دسته دهی شدند.سازمان

ام و با ادغ بدهندادغام شدند تا مضامین اصلی مجزا را تشکیل 

ساختار كلی موضوع موردنظر استخراج شد. در مرحله  هاآن

در این راستا توصیفات زائد،  .ها انجام شدششم تقلیل یافته

ها حذف شد. در مرحله هفتم مبهم و نامناسب از كل بخش

ها به اطالع نتایج انجام شد و یافته 0سازیروایی

كنندگان رسانده شد و آنها صحت نتایج و مطابقت آنها شركت

با تجربیات خود را تأیید كردند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. phenomenology 

2. qualitative 

3. lived experience 

4. convenience 

5. purposive 

6. saturation 

7. Colaizzi 

8. validation 
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 7جدول 

 افراد نمونه شناختیجمعیتهای ویژگی
 تحصیالت تعداد فرزند شغل سن رديف

 دیپلم 2 دارخانه 66 7

 دیپلمفوق 7 دارخانه 25 2

 كارشناسی ارشد 2 كارمند 65 9

 دیپلم 9 دارخانه 90 6

 كارشناسی 2 معلم 91 5

 دیپلم 2 آزاد 96 4

 كارشناسی 7 كارمند 20 1

 سیکل 9 دارخانه 52 0

 دیپلم 2 آزاد 99 3

 سیکل 9 دارخانه 92 71

 

 سنجشابزار 

و نیمه  7در این پژوهش از روش مصاحبه عمیق 

ها استفاده شد. مصاحبه با آوری دادهساختاریافته برای جمع

ها تا زمان رسیدن به آوری دادهها برای جمعكنندهشركت

ها، از چهار برای بررسی پایایی و روایی داده اشباع ادامه یافت.

قابلیت ( 9، )9قابلیت انتقال( 2، )2قابلیت اعتبار( 7معیار )

قابلیت استفاده شد. منظور از  5تصدیق قابلیت( 6و ) 6اطمینان

این است كه توضیح یا تفسیر حاصل از تجربه برای فردی  اعتبار

باشد. در  مورد تأییدصورت واقعی تجربه كرده، كه آن را به

آمده به دستهمین راستا توضیح و تفسیرهای به

ها داده شد كه در صورت مغایرت داشتن با كنندهشركت

 و قابلیت انتقال. در مورد شودوارد اصالح های آنان متفسیر

كار های دیگر قابل بهها و فرهنگاینکه آیا نتایج در مورد گروه

 كننده ازنظر سنی و سوابقبستن است؟ سعی شد افراد شركت

فرهنگی گسترده انتخاب شوند تا به این هدف دست یابند. 

، مصاحبه با افراد بودنقابل اطمینانبرای رعایت معیار 

ها كننده تا جایی ادامه پیدا كرد كه افراد در جواب سؤالشركت

و توضیح تجارب خود به مفاهیم و تفسیرهای مشابهی اشاره 

. و همچنین از راهنمایی متخصصان استفاده شد كردندمی

بودن پژوهش نیز پژوهشگران تالش قابل تصدیقدرنهایت برای 

ل یا بعد از نمودند كه از هرگونه تعصب در مورد موضوع قب

 مصاحبه پرهیز كنند.

                                                           
1. in-depth interweive 

2. credibility 

3. transferability 

 هايافته
دران مات فهم عمیق تجربیاو توصیف هدف این پژوهش 

د داشان ن هایافتهبا كودكان با ناتوانی یادگیری بود.  در زندگی

گیرد كه قرار می نمضمو 9كه تجربه این افراد در قالب 

 (2 ،مادر شدهتجربهاحساسات ناخوشایند  (7: ازاندعبارت

 ،تنش و تعارض خانوادگی( 9ی، و اجتماعتحصیلی  هاینگرانی

 تفصیلبه هاآن هایزیرمجموعهو  هامایهدرونكه در ادامه این 

 .در زیر آمده است

 مادر شدهتجربهاحساسات ناخوشايند  -1

كودكان مادران  ارزشي، شرم و گناه:احساس بيالف: 

های یادگیری، ممکن است به خاطر اختالالت با ناتوانی

ژنتیکی، ناتوانی در مراقبت دوران بارداری، استفاده از 

مستقیم یا  طوربهمواد، خود را  سوءمصرفداروها و 

های فرزند تلقی كرده و ئول ناتوانیمس غیرمستقیم

با ری فتاربد ناشی ازه گناس حسااحساس گناه كنند. ا

موارد  ست.دران اما هایجربهتاز یکی او نش زسردک و كو

 :اندازدر این رابطه عبارت  شدهمطرح

ا ر كارها فرزندمابطه با انجام تکالیف و بعضی در ر -

ناراحت بسیار موضوع  این از بعداما  زنممیكتک 

دارم و احساس گناه و پشیمانی  شوممی

 (.0كننده شركت)

4. dependability 

5. confirmability 
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علت مشکل فرزندم به  كنممیگاهی اوقات احساس  -

در دوران  هااسترسو خاطر استفاده از داروها 

 دانممیو خودم را مقصر بارداری من است 

 (.9كننده شركت)

 آن از بعداگر در دوران بارداری یا  كنممیاحساس  -

اطالعات بیشتری داشتیم و بیشتر مراقبت 

وجود ، شاید این مشکل برای فرزند ما بهكردیممی

من و شوهرم  كنممیبیشتر اوقات فکر  و دآمنمی

 (.3كننده شركتنیستیم ) تقصیربی

خودم در رفتار با فرزندم  طاقتیكمو  صبریبیاز  -

ه كنندشركتكنم )میاحساس ناراحتی و پشیمانی 

1.) 

كودكان دارای ناتوانی مادران : افسردگيب: احساس 

ای كه فرزندانشان در امر ت عمدهدلیل مشکالیادگیری به

دن و كرتوانایی گوش دادن، صحبت كارگیریبهفراگیری، 

غیره دارند، ممکن است توانایی الزم برای تحمل شرایط 

هم ین امر آرامش روانی والدین را بهرا نداشته باشند. ا

مت روان آنها زند و سبب افت و پایین آمدن سالمی

های رایج این والدین در قبال شود و اغلب واكنشمی

كودک خود، طیف وسیعی از غم و اندوه تا احساس 

شود. بعضی از مادران را شامل میدرماندگی و افسردگی 

 :اندگفته

من و همسرم فرزندم  یادگیری به خاطر مشکل -

خیلی كنیم و این مشکل احساس خستگی می

 (.4كننده شركتكند )می ناراحتم

و گاهی احساس ناامیدی  امشده حوصلهكمخیلی  -

 (.71كننده شركتبرم )كنم و از زندگی لذت نمیمی

دگی را از من و همسرم گرفته است و گاهی آرامش زن -

نده كنشركتكنم )كه گریه می شوممی زودرنجانقدر 

2.) 

 بودن دركند مواردی مثل، و عصبانیت: پرخاشگری ج:

 كودک،، عدم احساس مسئولیت هادرسیادگیری 

نافرمانی، فراموشی و... باعث خشم و عصبانیت این مادران 

توسط مادران در این رابطه  شدهبیانشده است. موارد 

 :از اندعبارت

                                                           
1. neuropsychological changes 

 وخیلی باید یک موضوع را تکرار كنیم تا یاد بگیرد  -

مرا  واقعاو این  كندمیهم یاد بگیرد فراموش  اگر

 (.3كننده شركتكند )عصبانی می

دوست  هابا بچه هایشهمکالسیمثل  كهاز این -

 كندنمیخوب عمل  هایشدرسو در  شودنمی

 (.5كننده شركتشوم )میناراحت و عصبانی 

مانند  كندمیكه بعضی از كارها را فراموش از این -

( كی را در مدرسه بخورد و...خورا رودمییادش )

 (.7كننده شركتشوم )میخیلی عصبانی 

كودكان با ناتوانی  مادران و تنهايي: د: احساس ناامیدی

اجتماعی  هایفعالیتكنند، در ستگی میاحساس خ

مشاركت كمتری دارند، از دوستان و خویشاوندان 

 .كنندكنند و اغلب احساس تنهایی میمی گیریكناره

درپی كودک در های پیعلت شکستهمچنین مادران به

ماندگی زمینه تحصیل و روابط اجتماعی دچار نوعی در

بعضی از مادران بیان  شوند.شده و ناامیدی میآموخته

 كنند:می

خودم و معلمش خیلی با  اینکه با .امشدهناامید  واقعا -

ده نش حلاما هنوز مشکلش  ،كنیمفرزندم تمرین می

 (.1كننده شركت)

تواند و كسی نمی است فایدهبی كنممیاحساس  -

مشکل بچه من را حل كند چون پیشرفت خیلی 

 (.2كننده شركتاست )كمی داشته 

 یاد بگیرد، خواهدنمی كنممیفکر  امشده ناامیدازش  -

 (.71كننده شركترسد )نمی جایی بهدر آینده 

خودم  .كندشوهرم خیلی به این موضوع دقت نمی -

 احساس .باشمباید پیگیر این مشکل  تنهاییبه

 (.3كننده شركت)كند كنم كسی حمایتم نمیمی

من نگران بود و برای رفع  اندازه بهكاش شوهرم  -

است و  خیالبیاما او  ،كردمیمشکل به من كمک 

 (.4كننده شركتكنم )باید اقدام  تنهاییبهخودم 

 و اجتماعی تحصیلی هاینگرانی -2

 با ناتوانی كودكان :هادرسالف: ضعف در بعضي 

مدرسه عملکرد مطلوبی ندارند و تغییرات در  یادگیری

خاصی همراه با مشکالت هیجانی و  7روانشناختی-عصب

كودكان با ناتوانی  دهند.شناختی از خود نشان می
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نظیر ضعف در حافظه دیداری  هاییمشکلدارای یادگیری 

، هماهنگی هاتکانهو شنیداری، حفظ توجه، بازداری 

داری، هماهنگی حركت، ادراک و تمیز دیداری و شنی

و  قراریبیحركتی، سبک یادگیری،  –دیداری 

ر مادران د ها،این نگرانیدر رابطه با  .هستندفعالی بیش

 :اندگفتهاین مورد 

مثل امال و ریاضی خیلی ضعیف  هادرسدر بعضی  -

خودم هم  ،و معلم از او راضی نیست كندمیعمل 

 (.9كننده شركتدارم )انتظار بیشتری از او 

 دشومی، حواسش خیلی زود پرت كندنمیدقت اصال  -

 (.6كننده شركتندارد ) ایعالقهو به درس 

ندارد، معلمش را دوست  ایعالقهبه مدرسه رفتن  -

ه كنندشركتندارد )كنم معلم خوبی ندارد، فکر می

2.) 

به مدرسه  ایعالقهچون  هستمآینده فرزندم  ننگرا -

و شغلی پیدا  ندارد ممکن است ترک تحصیل كند

 (.7كننده شركتنکند )

كند ، همیشه فکر میفرزندم اعتماد به نفس ندارد -

ها را انجام تواند آنهایش سخت است و او نمیدرس

 (.1كننده شركتبدهد )

بسیاری از  کم: اجتماعي و ارتباط کاریپنهانب: 

ر كنند، دودكان با ناتوانی احساس خستگی میوالدین ك

علت بهاجتماعی مشاركت كمتری دارند،  هایفعالیت

از دوستان و های تحصیلی و اجتماعی فرزندان قایسهم

كنند و اغلب احساس تنهایی می گیریكنارهخویشاوندان 

ارزشی، شرم و گناه سبب معموال  احساس بیكنند. می

شود برخی از والدین، اختالل یادگیری كودكشان را می

 :اندگفته. بعضی از مادران ارندد نگاهمانند یک راز مخفی 

دم اطالع داشته دوست ندارم دیگران از مشکل فرزن -

است  ماندهعقبكنند كه باشند چون فکر می

 (.3كننده شركت)

را به این مركز بیاورم و دیگران  امبچه ترسممی -

بفهمند و فکر خوبی در مورد فرزندم نداشته باشند 

 (.9كننده شركتبزنند )به او  هوشكمو برچسب 

كه خانواده شوهرم از مشکل فرزندم خاطر اینبه -

را كمتر  وآمدمانرفتاطالع پیدا نکنند ارتباط و 

دانند میمن را مقصر  هاآنچون  ،ایمكرده

 (.4كننده شركت)

ان كودكان با ناتوانی مادر آوری:دلهره فرزند ج:

، ری، استرس بارداریآوتجربه تلخ فرزنددلیل یادگیری به

، های خاص و زیاد آنمشکالت فرزندپروری و مسئولیت

دهند. ترس از بارداری بعدی و فرزندآوری مجدد نشان می

 صورت زیر است:بعضی از مادران به گفته

گویم اگر با خودم می ،دار شومترسم دوباره بچهمی -

باشد  اختالل داشته بچه بعد هم مثل همین

 (.2ه كنندشركتشود )مشکالتم دو برابر می

دار شویم و نگران هستم كه اگر دوباره بچه واقعا -

مان جهنم همین مشکالت را داشته باشیم زندگی

 (.1كننده شركتخیال است )اما همسرم بی ،شودمی

 سالش 9كه  نم خیلی نگران هستم كه بچه دوم -

یادگیری داشته باشد است مثل این اولی اختالل 

 (.3كننده شركت)

 خانوادگی:تنش و تعارض  -3

اغلب ناتوانی یک یا  الف: درگیری و تعارض با همسر:

كند ئولیت سنگینی را متوجه والدین میچند كودک، مس

 ابطهرو كیفیت  ثباتو ممکن است زندگی خانوادگی را بی

دارای  در برخی موارد والدین. زن و شوهر را كاهش دهد

د و داننوانی یادگیری، یکدیگر را مقصر میكودک با نات

اعث و همین ب كنندنمیبهبودی كودک را قبول مسئولیت 

 :از اندمادران عبارت هایگفته. شودمیتنش در خانواده 

 : بچهگویدمیو  كندنمیبا من همکاری  اصالشوهرم  -

موضوع را زیادی بزرگ  ما مشکلی ندارد و من

شود ، همین موضوع باعث دعوای ما میكنممی

 (.2كننده شركت)

به خاطر مشکل  امخانوادگیفات سری اختال یک -

ناراحت  از فرزندم خیلی هاوقتاست، بعضی  فرزندم

و با همسرم دهم م را از دست میكنترلو  شوممی

 شوم، اما بعدا پشیمان میشودبحثمان می

 (.71كننده شركت)

و رفتارهای من را علت  داندمیهمسرم مرا مقصر  -

خودش حتی حاضر  كهدرصورتی ؛داندمیاین مشکل 

نده كنشركتكند )نیست با ما به روانشناس مراجعه 

7.) 
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خاطر این مشکل و رفتارش با به هاوقتخیلی  -

 كنممیبحث و دعوا  همسرمبا  مانبچه

 (.1كننده شركت)

سر من و همكنم خستگی كار با فرزندم رابطه فکر می -

و خسته  حوصلهكمهردو  خراب كرده چون را

 (.5كننده شركتایم )شده

مادران  ب: درگیری و تعارض در تعامل با کودک:

ناتوانی یادگیری درزمینه رفتار مناسب با با كودكان 

مشکل، عدم فع ای رست بردرشتن اندكودک، آگاهی 

تنظیم هیجانات در رابطه با مشکل كودک و سازگاری با 

ناتوانی كودكشان دچار مشکالت متعددی هستند و این 

 -رابطه والد توجهی را درزمینهقابلشرایط پیامدهای 

كودک و سالمت روانی و اجتماعی اعضای خانواده دارد. 

ارتباطی با فرزند خود اشاره بعضی از مادران به مشکالت 

 اند:كرده

بار تکرار كنم تا انجام بدهد  یک حرف را باید چند -

رود و حواسش پرت د یادش میكنم زوفکر می

، اما بعد از آن شومو از این بابت ناراحت می شودمی

 ندكن قصد این كار را میگویم شاید بدوبا خودم می

 (.6كننده شركت)

ند كدقتی میدر انجام تکالیف و كارهایش خیلی بی -

كارش متنفرم و از دستش و من خیلی از این 

 (.5كننده شركتشوم )عصبانی می

 بحث
زیسته مادران در هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب 

این  هاییافتهبود.  زندگی با فرزند مبتال به ناتوانی یادگیری

تحت عنوان: اصلی  مضمون 9 به پیدایشمنجر پژوهش

 های تحصیلی وشده مادر، نگرانیاخوشایند تجربهاحساسات ن

 .شدو چند مضمون فرعی  تنش و تعارض خانوادگیاجتماعی، 

احساسات ناخوشایند "یکی از این مضامین اصلی، مضمون 

 دارای چهار مضمون فرعی است؛ ؛ كهبود "شده مادرتجربه

 پرخاشگریارزشی، شرم و گناه، احساس افسردگی، احساس بی

درواقع مادران  و عصبانیت و احساس ناامیدی و تنهایی.

ت خاطر اختالالهای یادگیری، ممکن است بهكودكان با ناتوانی

وران بارداری، استفاده از داروها و ژنتیکی، ناتوانی در مراقبت د

یا غیرمستقیم مسئول  طور مستقیمسوءمصرف مواد، خود را به

 ، همچنینهای فرزند تلقی كرده و احساس گناه كنندناتوانی

ای كه فرزندانشان در امر فراگیری، دلیل مشکالت عمدهبه

كارگیری توانایی گوش دادن، صحبت كردن و غیره دارند، به

توانایی الزم برای تحمل شرایط را نداشته باشند.  ممکن است

افت و  زند و سببهم میلدین را بهاین امر آرامش روانی وا

؛ بنابراین احساس غم و شودپایین آمدن سالمت روان آنها می

كنند. از طرفی اندوه یا احساس درماندگی و افسردگی می

حصیلی، تمشکالت تحصیلی ناشی از ناتوانی یادگیری، عملکرد 

خانوادگی و ناامیدی در خانواده را روابط عاطفی در تعامالت 

این یافته همسو با دیدگاه )فرناندز  دهد.تحت تأثیر قرار می

 والکانترا، كوری دلگادو، میوناز، سالویشی، فنتزهلیسی 

وجود كودكان با كنند ( است كه بیان می2171همکاران، 

مهمی بر خانواده داشته  تواند تأثیرهای یادگیری میناتوانی

شدیدی شود كه ناخوشایند و باشد و موجب بروز احساسات 

ین همچن .روابط عاطفی والدین با فرزند را تحت تأثیر قرار دهد

همکاران و ، میرلس، بنز ریچ این یافته همسو با پژوهش

 هاید والدین كودكان با ناتوانیندنشان دا است كه (2171)

عرض م، درپروریفرزندهای ش مسئولیتافزای دلیلبهیادگیری 

كیفیت زندگی  و كاهشجسمی  هایبیماریخطر افسردگی، 

بر این باورند كه عامل اساسی  هاآنگیرند. عالوه براین، قرار می

كند، نگرانی آنان نقش بازی می هاآنكه در روابط اجتماعی 

ن وهش در اینتیجه پژ فرزندانشان است. آیندهنسبت به رشد 

را و هال، ؛ تادره2175یاگان، الهای )با نتایج پژوهشزمینه 

ودمن، ؛ 2171ریچ و همکاران، ؛ 2171دایسون، ؛ 2171

های طیف اختالل ( همسو است.2175مودزلی و هوسركرام، 

گذارد. سطوح زندگی خانوادگی می یادگیری تأثیر شدیدی بر

 هباالی اضطراب، استرس، انزوا و بالتکلیفی در والدین ازجمل

شده كه این والدین نسبت به والدین  این موارد است. دیده

 ،كنند )ریاحیودكان استرس باالتری را تجربه میسایر ك

مادران در مقایسه با  (.7932مزیدی، ایزدی الدین و خواجه

پدران بیشتر با مشکالت كودک درگیرند و استرس و 

ت حمای بهو نیاز  كنندمیهای روانی بیشتری را تجربه بحران

کن است توسط مادران كودكان با ناتوانی ممبیشتری دارند. 

با احساسات منفی نسبت هم شکنند و مشکالت كودكشان در

دادن و از دست هاهدفبه  رسیدن درهایشان به توانایی

 هاآنتواند بر عواطف یدشان دچار نگرانی شوند و این میام

 ،میرزمانیو هسالی، میرزمانی، كریملو كوباشد )تأثیرگذار 

7931.) 
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های تحصیلی و یمضمون اصلی دیگر پژوهش، نگران

ضعف در بعضی مضمون فرعی است؛  9بود كه دارای  اجتماعی

 آوری.ارتباط اجتماعی كم و دلهره فرزندكاری و ها، پنهاندرس

توان اینطور بیان كرد كه كودكان با در تبیین این یافته می

هایی نظیر ضعف در حافظه ناتوانی یادگیری دارای مشکل

ها، هماهنگی دیداری و شنیداری، حفظ توجه، بازداری تکانه

حركت، ادراک و تمیز دیداری و شنیداری، هماهنگی دیداری 

ه فعالی هستند كقراری و بیشتی، سبک یادگیری، بیحرك –

 ها شود.ضعف در یادگیری بعضی از درس باعثاین موارد 

دلیل احساس اضطراب و تنش ناشی از برخورد با مادران به

یا ترس و هراس ناشی از برخورد نادرست اجتماع با  ،اجتماع

توجهی را تجربه های قابلزمان آسیب مرورخود و فرزندشان به

زان هراس و كنند كه همین مسئله باعث افزایش میمی

شود. لذا فرزند با ناتوانی یادگیری ماعی در آنها میاضطراب اجت

نیاز به خدماتی ویژه دارد كه این مورد وقت زیادی را از مادر 

بنابراین مادر وقت و انرژی كافی جهت برقراری روابط  ؛گیردمی

اجتماعی مؤثر در اجتماع را ندارد، همچنین برقراری روابط 

اص خود همچون ز پیامدهای خاجتماعی در حضور فرزند نی

پی دارد كه ممکن است های اجتماعی و تحصیلی را درمقایسه

منفی  باعث تضعیف روابط اجتماعی مادران شود. احساسات

و محدودیت ناشی از تفاوت كودک جمله گناه و ناكامی مادر از

گیری مادر و عالقه نداشتن به برقراری تواند سبب گوشهمی

ود و احساس و نیز كاهش حرمت خرابطه با محیط 

 همچنین ارزشی و غم و اندوه مادر شود.، بیبینیخودكم

تلخ  تجربهدلیل كان مبتال به ناتوانی یادگیری بهمادران كود

ری، استرس بارداری، مشکالت فرزندپروری و آوفرزند

، ترس از بارداری بعدی و های خاص و زیاد آنمسئولیت

 همسو با پژوهشاین یافته دهند. فرزندآوری مجدد را نشان می

د كه مادران ندهنشان می است كه( 2110هیمن و برگر )

های یادگیری نسبت به مادران كودكان عادی كودكان با ناتوانی

احساسات خود را كمتر بیان كرده و از دوستی و حمایت 

این  هایخانواده، روازایناجتماعی كمتری برخوردار هستند. 

سطح آگاهی از  باال بردنكودكان نیازمند حمایت اجتماعی و 

توانایی مقابله و  باال بردنای برای های مداخلهطریق برنامه

 (.2175)اسکوتارزاک و لی،  تسهیل تعامالت اجتماعی هستند

؛ 2179لی، های )وهش در این زمینه با نتایج پژوهشنتیجه پژ

( 2110، هیمن و برگر ؛2175ودمن، مودزلی و هوسركرام، 

وامقی،  پژوهش نتایجاین یافته با همچنین  همسو است.

همسو است كه ( 7936همکاران ) امیرعلی اكبری، ساجدی و

 در یادگیری خاصمادران كودكان دارای ناتوانی دهد نشان می

مقایسه با مادران سایر كودكان از اضطراب اجتماعی باالتری 

 .برخوردارند

تنش و تعارض خانوادگی  ،آخرین مضمون اصلی پژوهش

و تعارض با همسر  تنش مضمون فرعی است؛ 2بود كه دارای 

كودكان با ناتوانی  .و درگیری و تعارض در تعامل با كودک

ای از اثرات منفی )شامل: استرس ب گسترهیادگیری موج

های منفی در اعضای ادگی، اختالف والدین، بروز واكنشخانو

شوند ارتباط با مدرسه( میدر برقراری  خانواده، مشکالت

ین الدین واگفت مشغلههایی كه ان شاید بتو (.2171)دایسون، 

ش تالو كنند میتجربه ن ندشازفرت مشکاللیل دبهن كادكو

ف اصلی، هدان بهعنون ندشازت فرضعید وبهبوای بر آنها

به ف توجه صری شخصی و هافهددن كرامنجربه فدتواند می

د. شواز یکدیگر لدین وایری و درگن شددورنتیجه دک و در كو

عواملی همچون صرف وقت و انرژی زیاد مادر  رسدنظر میبه

 روی فرزند با ناتوانی یادگیری و كمبود توجه به پدر خانواده،

ه فرزند مبتال ب دلیل آیندهاضطراب و افسردگی پدر و مادر به

ناتوانی یادگیری، مقصر دانستن طرف مقابل در اختالل كودک 

دلیل ضعف حمایت فرزند، زوجین، شکوه از یکدیگر بهاز طرف 

توانند موجب تنش خانوادگی و درنتیجه نارضایتی زوجین می

 (2177این یافته پژوهش با دیدگاه هارتلی و همکاران ) شود.

داشتن كودک با ناتوانی از عوامل مهم و كنند كه اشاره می

. همسو است است،انسجام خانواده و روابط زوجین تأثیرگذار بر 

صدری دمیرچی، انصاری، این یافته با نتایج پژوهش  همچنین

همسو است كه ( 7935اسماعیلی قاضی ولوئی و همکاران )

طح در س حضور كودک مبتال به ناتوانی یادگیری نشان دادند

های ناسازگار مادران تأثیر وارهرضایت زناشویی و طرح

ش حاضر با در مورد تعارضات خانوادگی، پژوهگذارد. می

رسولی  ؛2176دیگلیو و همکاران،  ؛2171تحقیقات )دایسون، 

 هارتلی و؛ 2179گایدی و همکاران، ؛ 7934جزی و عارفی، 

 ( همسو است.2177همکاران، 

در دو سطح نظری و كاربردی  های این پژوهشیافته

. پژوهش حاضر به ارتقاء دانش در تواند مفید واقع شودمی

های مادران فرزند شرایط و مسائل خانوادگی و نگرانی زمینه

. هر یک از مضامین كندمبتال به ناتوانی یادگیری كمک می
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زیستی پژوهش حاضر، اهداف درمانی بالقوه برای افزایش به

ها را برای ارتقاء مداخالت موجود توان آنمادران هستند كه می

اربردی نتایج لحاظ كبه  .كار بردهب آیندهو طراحی مداخالت 

ها، مشاوران و تواند مورد استفاده خانوادهاین پژوهش می

گذاران امر خانواده و ازدواج، وزارت آموزش و پرورش سیاست

نند توابنابراین این نهادها می؛ و سازمان بهزیستی، قرار گیرد

منظور افزایش اطالعات در مورد مسائل و مشکالت افراد این به

های آموزش هدو ها،مادران و بهبود مشکالت آن ویژهها بهخانواده

درمانی برای والدین كودكان مبتال به ناتوانی خانواده و روان

های كیفی ذهنیت در پژوهش .یادگیری برگزار نمایند

 تأثیرگذارپژوهشگران ممکن است بر مراحل مختلف پژوهش 

 درنهایتباشد، هرچند در این زمینه تالش بر عینیت بود، اما 

شود در پیشنهاد می .این مسئله یک محدودیت پژوهشی است

های آتی به توصیف شرایط و تجربه زیسته پدران نیز پژوهش

توان مادران كودكان با ناتوانی درمجموع می .پرداخته شود

عنوان افراد در معرض آسیب ازنظر سالمت روان یادگیری را به

گروه، درک  سیدگی به اینقلمداد نمود و ضرورت حمایت و ر

از اهمیت ا و همراهی و همدلی بیشتر همسران، زندگی آنه

 .ردار استوخرای بویژه

 منابع
(. تجربه خوشبختی در 7935خجسته مهر، ر.، و محمدی، ر. )

 ،روانشناسی خانوادههای پایدار: یک مطالعه كیفی. ازدواج

9 ،11-53. 

درمانی (. تأثیر واقعیت7934رسولی جزی، ف.، و عارفی، م. )

گروهی بر بار روانی مادران دارای كودكان مبتالبه ناتوانی 

 .62-60، 6، مجله پرستاری كودكانیادگیری. 

(. 7932الدین، ن.، و ایزدی مزیدی، س. )ریاحی، ف.، خواجه

بررسی تأثیر آموزش مدیریت خلق منفی بر سالمت روان 

سردگی مادران دارای فرزند مبتال به اختالل اوتیسم. و اف

 .37-33، 6. پژوهشی جنتاشاپیر-فصلنامه علمی

خانزاده، ع.، و كریمی سیدنوری، س، ز.، كافی، س، م.، حسین

ضایت و رسالمت عمومی ه (. مقایس7936لیچاهی، ر. )

ی و گیردیای نیهاابا ناتون كادكودران مادر ناشویی ز

 .773-721 ،5، مطالعات ناتوانیمجله دی. عا

صدری دمیرچی، ا.، انصاری، م.، اسماعیلی قاضی ولوئی، ف.، و 

های ناسازگار اولیه و وارهی طرح(. مقایسه7935قمی، م. )

رضایت زناشویی در مادران كودكان دارای اختالل یادگیری 

، 4، مجله ناتوانی یادگیریخاص و مادران كودكان عادی. 

33-01. 

ی، م.، میرزمانی، م.، كریملو، م.، و میرزمانی، م، س. كوهسال

(. مقایسه سازگاری اجتماعی مادران با فرزند دختر 7931)

، 2، ی علوم رفتاریمجلهپذیر. مانده ذهنی آموزشعقب

712-745. 

(. تأثیر 7931كاظمی، ن.، رسول زاده، و.، و محمدی، س، ت. )

جتناب آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب اجتماعی و ا

 های یادگیری خاص.شناختی مادران كودكان با ناتوانی

 .760-750، 5 ،کفصلنامه سالمت روان كود

(. اثربخشی 7931متین، ح.، اخوان غالمی، م.، و احمدی، ص. )

كودک مادران دارای -آموزش تنظیم هیجان بر تعامل والد

-03، 0، مجله ناتوانی یادگیریفرزند با ناتوانی یادگیری، 

17. 

های ویژه در نارسایی(. 7935نادری، ع.، و سیف نراقی، م. ) 
ان: . تهرهای بازپرورییادگیری و چگونگی تشخیص و روش

 .ارسباران

وامقی، ر.، امیرعلی اكبری، ص.، ساجدی، ف.، سجادی، ح.، 

(. مقایسه 7936علوی مجد، ح.، و حاجی قاسمعلی، س. )

تا  4ان شده مادران كودكاسترس و حمایت اجتماعی درک

ده مجله دانشکماهه با تأخیر تکاملی و تکامل طبیعی.  70
 ،پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران )حیات(

27 ،01-16. 
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