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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه استرس ،اضطراب ،افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتال به اختالالت طیف اُتیسم ،کمتوجهی -بیشفعالی و
آهستهگام بود .روش این پژوهش توصیفی از نوع علّی -مقایسهای بود .جامعه آماری مادران دارای فرزند مبتال به اختالالت اُتیسم ،بیشفعال و آهستهگام
ساکن در شهر اراک بود .به روش نمونهگیری هدفمند  20نفر از مادران دارای فرزند مبتال به اختالل اُتیسم 32 ،نفر از مادران دارای فرزند مبتال به بیشفعالی
و  32نفر از مادران دارای فرزند مبتال به آهستهگامی انتخاب شدند که مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASS-42و کیفیت خواب ()PSQI
را تکمیل کردند .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس تکمتغیره و آزمون توکی استفاده شد .یافتهها حاکی از آن بودند که بین سه گروه نمونه در
میزان تجربه استرس تفاوتی وجود نداشت؛ ولی در میزان تجربه اضطراب ،افسردگی و کیفیت خواب تفاوت معنادار ( )0/001وجود داشت .از یافتههای فوق
میتوان برداشت کرد که تولد کودکان مبتال به اختالالت عصبی تحولی از عوامل اصلی ایجاد مشکالت روانشناختی و تجربه اضطراب ،استرس ،افسردگی
و کاهش کیفیت خواب در مادران آنها است .برای کمک به آنها پیشنهاد میشود جلسات گروهدرمانی جهت آموزش مهارتهای کنار آمدن با شرایط
استرسزای حاکم ،تخلیه هیجان و مانند اینها در نظر گرفته شود.
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مقدمه
سالمتی و بیماری کودک ،سالمتی و بیماری والدین و در وسعت
بیشتر سالمت یا بیماری جامعه را در پیخواهد داشت (ارجمندی،
کیخاوندی و سایهمیری .)2015 ،اختالالت عصبی تحولی
کودکان از مهمترین عواملی است که بهشدت زندگی والدین
بهویژه مادران را تحتتأثیر قرار و سطح بیماریهای روانشناختی
را در آنها افزایش میدهد .یکی از اختالالت عصبی تحولی که
بار روانشناختی سنگینی را بر مادران تحمیل میکند ،اختالل
طیف اُتیسم است (الفارسی ،الفارسی ،الشربتی و الداوی.)2016 ،
اختالل طیف اُتیسم ،با تأخیر یا کارکرد ناهنجار در یکی از
حیطههای تعامل اجتماعی ،زبان مورد استفاده در ارتباطهای
اجتماعی و بازیهای تخیلی و نمادی مشخص میشود .کودکان
مبتال به این اختالل ،در دنیای درونی خود زندگی میکنند و از
آنجاییکه برقراری ارتباط اجتماعی نیازمند دریافت و پردازش
صحیح اطالعات حسی و بهکارگیری رفتار مناسب مبتنی بر این
اطالعات است ،ارتباط او با بیرون قطع میشود و روابط
اجتماعیاش مختل میشود (صمدی و مککنکی.)2014 ،
اختالل طیف اُتیسم در اصالحیه قانون آموزش افراد ،دارای
ناتوانی نیز بهعنوان ناتوانی تحولی که بهطور چشمگیری در
ارتباط کالمی و غیرکالمی و تعامل اجتماعی تأثیر میگذارد و
بهصورت حرکات کلیشهای ،مقاومت در برابر تغییرات محیطی و
تجربههای حسی غیرطبیعی جلوهگر میشود و معموالً قبل از 3
سالگی پدید میآید و باعث تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی فرد
میشود (هاس و لرد .)2014 ،وجود کودکان مبتال به اختالل
طیف اُتیسم در خانواده باعث افزایش بار روانشناختی (استرس،
اضطراب و افسردگی) و در نهایت ،کاهش کیفیت خواب (جانسون
و همکاران ،2018 ،اگازی ،تان ،اوگ ،آرمسترانگ و کیربی،
 ،)2017تأثیر منفی بر کارکرد شغلی مادران (سوسا)2016 ،
میشود.
یکی دیگر از شایعترین اختالالت عصبی تحولی که در گروه
کودکان سنین مدرسه بیشترین مشکالت سالمتی مزمن را در
پیدارد ،اختالل کمتوجهی -بیشفعالی است (اکه ،اوسنی،
آدجوییب و موساکو .)2019 ،این اختالل با عالئم بیتوجهی،
تکانشگری و بیشفعالی مشخص میشود که منجر به تجربه
نامناسب عملکردی در چندین موقعیت میشود (افرون.)2019 ،

با وجود اعتقادی که در زمینه نقش عوامل ژنتیکی ،محیطی و
عوامل نورولوژیکی در ایجاد این اختالل وجود دارد ،تاکنون هیچ
علت مشخصی در بروز آن مشخص نشده است (کریمیراد،
نوقانی ،اقلی ،نوریان و امینی .)2019 ،سیر این اختالل مزمن و
تدریجی و دارای پیشآگهی نامطلوب است و کودکان مبتال به
این اختالل مستعد ابتال به اختالالت خلقی و اضطرابی ،سلوک
و شخصیت ضداجتماعی ،مصرف مواد در بزرگسالی هستند
(آشرسون2016 ،؛ هایدیکی ،شکتر ،وینر و داچارم .)2015 ،از
مهمترین پیامدهای این اختالل مشکالت روحی و روانی مادر
همچون افسردگی ،اضطراب ،استرس و در نهایت کاهش کیفیت
خواب در آنها میباشد (هایدیکی و همکاران.)2015 ،
از اختالالت عصبی تحولی شایع کودکان که بهشدت
بهزیستی روانشناختی مادران را تهدید میکند ،اختالل
آهستهگامی است (هالستید ،گریفیس و هاستینگز.)2018 ،
متخصصان برای آهستهگامی بهدلیل تمرکز بر یک جنبه خاص
و تفاوت در میزان کمتوانی ،موقعیتها ،علتها و آثار تعاریف
مختلفی را ارائه کردهاند (هاالمان ،کافمن و پولن .)2015 ،انجمن
روانپزشکی آمریکا مؤلفههای مختلفی چون آسیب در
تواناییهای ذهنی عمومی ،آسیب در کارکرد سازشی فرد با توجه
به شرایط سنی و بافت فرهنگی و اجتماعی ،شروع همه نشانهها
در طول دوره تحول ،را برای آهستهگامی معرفی کرده است
(انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،مادران این کودکان
مشکالت روانشناختی بیشتری همچون سطح اضطراب،
افسردگی و استرس باالتری را نسبت به مادران کودکان دارای
شرایط رشدی طبیعی دارند (گوگوی ،کومار و دوری2017 ،؛
مالیک ،واشدو ،داس ،الیم و رحمان .)2016 ،سطوح باالی بار
روانشناختی این گروه از مادران ،بیشتر بهدلیل مشکالت
اقتصادی و درآمد و همچنین عدمحمایت عاطفی و مالی از آنها
است (مالیک و همکاران .)2016 ،پژوهشها نشان دادهاند مادران
کودکان آهستهگام از کیفیت خواب ضعیف رنج میبرند و بهدلیل
استرس مزمن ،استعداد باالیی برای ابتال به اضطراب ،افسردگی
و سایر اختالالت بالینی دارند (گالقر ،فیلیپس و کارول.)2017 ،
در گذشته تمرکز پژوهشها در حوزه رابطه کودک -والد
بیشتر معطوف بر اثراتی بود که والدین ازنظر روانشناختی بر
کودکان خود داشتند؛ اما اخیراً تأکید پژوهشهای این حوزه بر

 | 14نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی (علمی -پژوهشی) ،سال یازدهم ،شماره  ،)33(2تابستان 1399

زهرا کمندلو و همکاران

اثراتی است که کودکان بر والدین خود میگذارند ،میباشد.
شناخت نقاط آسیبپذیری و مشکالت روانشناختی مادران دارای
کودکان مبتال به اختالالت عصبی تحولی ،میتواند مبنای
برنامهریزی و اقدامات بعدی جهت جلوگیری از تشدید
بیماریهای روانشناختی و همچنین کمک به ارتقای سطح
بهداشت روانی آنها باشد .بااینحال ،تاکنون تنها پژوهشهای
پراکندهای در مورد مشکالت و آسیبهای روانشناختی این گروه
مادران انجام شده است و پژوهش منسجمی در رابطه با سطح
مشکالت اضطرابی ،افسردگی ،استرس و کیفیت خواب این
گروهها انجام نشده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ،تعیین
میزان اضطراب ،افسردگی ،استرس و کیفیت خواب در مادران
دارای کودکان مبتال به اختالالت طیف اُتیسم ،کمتوجهی و
بیشفعالی و آهستهگام میباشد .در نتیجه سؤال پژوهش حاضر
این است که استرس ،اضطراب ،افسردگی و کیفیت خواب مادران
دارای کودکان مبتال به اختالالت طیف اُتیسم ،کمتوجهی-
بیشفعال و آهستهگام چقدر است و آیا مادران این سه گروه در
این بخشها با هم تفاوت دارند یا خیر؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر ،علّی -مقایسهای میباشد .جامعه آماری
پژوهش حاضر را مادران دارای فرزند مبتال به اختالالت اُتیسم،
بیشفعال و آهستهگام ساکن در شهر اراک تشکیل میدهند .به
روش نمونهگیری هدفمند و بر اساس پژوهشهای قبلی 20 ،نفر
از مادران دارای فرزند مبتال به اختالل اُتیسم 32 ،نفر از مادران
دارای فرزند مبتال به بیشفعالی و  32نفر از مادران دارای فرزند
مبتال به آهستهگامی ،انتخاب شدند .مالکهای ورود به پژوهش:
ابتالی کودک به یکی از اختالالت مورد پژوهش ،عدم وجود
همایندی اختالالت روانی دیگر ،عدم ابتالی مادر به هیچکدام از
اختالالت روانی .مالکهای خروج :عدم پاسخگویی به تمامی
سؤاالت پژوهش ،وجود بیماری مختلف در سایر اعضای خانواده.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف
معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس تکمتغیری ANOVA
و آزمون توکی) استفاده شد.

ابزار سنجش
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس:)DASS-42( 1
این مقیاس برای سنجش افسردگی ،اضطراب و استرس طراحی
شده است (لویبوند و لویبوند .)1995 ،نمرهگذاری آن در یک طیف
لیکرت  4درجهای (=1بسیار زیاد در مورد من درست است=4 ،به
هیچوجه در مورد من درست نیست) انجام میشود .این مقیاس
شامل سه خرده مقیاس اضطراب ،افسردگی و استرس است که
هرکدام  14ماده دارند .خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی
است که خلق ناشاد ،فقدان اعتمادبهنفس ،ناامیدی ،بیارزش
بودن زندگی ،فقدان عالقه برای درگیری در امور ،عدم لذتبردن
از زندگی و فقدان انرژی و توانمندی را میسنجد .خرده مقیاس
اضطراب دارای عباراتی است که میکوشد تا بیشانگیختگی
فیزیولوژیک ،ترسها و اضطرابهای موقعیتی را مورد ارزیابی
قرار دهد و خرده مقیاس استرس عباراتی چون دشواری در
دستیابی به آرامش ،تنش عصبی ،تحریکپذیری و بیقراری را
دربرمیگیرد .نمره برش و حداقل و حداکثر نمره در خرده
مقیاسهای افسردگی)0-28( :13 ،؛ اضطراب  )0-20( :9و
استرس  )0-33( :15میباشد.
آنتونی ،بیلینگ ،کوکس ،انس و سوینسون ( )1998مقیاس
مذکور را مورد تحلیل عاملی قراردادند که نتایج پژوهش آنان
مجدداً حاکی از وجود سه عامل افسردگی ،اضطراب و تنیدگی
بود .نتایج این مطالعه نشان داد که  68درصد از واریانس کل
مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار میگیرد .نتایج
محاسبه همبستگی میان عوامل در این پژوهش حاکی از ضریب
همبستگی  0/48میان دو عامل افسردگی و تنیدگی ،ضریب
همبستگی  0/53بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی
 0/53بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی  0/28بین
اضطراب و افسردگی بود .روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران
توسط افضلی ،دالور ،برجعلی و میرزمانی ( )1386مورد بررسی
قرار گرفته است که اعتبار بازآزمایی را برای مقیاس افسردگی،
اضطراب و تنیدگی بهترتیب برابر  0/831 ،0/849و  0/757و
آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنیدگی
بهترتیب برابر  0/85 ،0/94و  0/78گزارش نمودهاند.
مقیاس کیفیت خواب :)PSQI( 2این پرسشنامه توسط
بویس ،رینولدس ،مونک ،برمن و کاپفر و در سال  1989در

)1. Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-42

)2. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI
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مؤسسه روانپزشکی پیتسبورگ ساخته شد که شامل  18آیتم
است و در یک طیف لیکرت  4درجهای از  0تا  3نمرهگذاری
میشود .این پرسشنامه دارای  7زیرمقیاس است که عبارتاند از:
کیفیت ذهنی خواب ،1تأخیر در به خواب رفتن ،2مدتزمان
خواب ،3میزان بازدهی خواب ،4اختالالت خواب ،5استفاده از
داروهای خوابآور ،6اختالالت عملکردی روزانه 7نمرات باال
نشاندهنده کیفیت ضعیف خواب است .نمره کل بزرگتر از 5
نشاندهنده اینکه فرد دارای اختالل خواب است و دارای
مشکالت شدید حداقل در دو حیطه یا دارای مشکالت متوسط
در بیشتر از سه حیطه است .اعتبار پرسشنامه  PSQIتوسط
آگارگان ،کارا و آنالر ( )1996با آلفای کرونباخ  0/8و پایایی آن
با آزمون مجدد بررسی شد که بین  0/93تا  0/98گزارششده
است .حسنزاده و همکاران ( )2008پایایی درونی پرسشنامه را

برمبنای آلفای کرونباخ برابر با  0/8و پایایی بازآزمایی آن از 0/78
تا  0/82گزارش کردند.

یافتهها
در این تحقیق میانگین سن گروهها بهتفکیک مادران دارای فرزند
مبتال به اختاللهای طیف اُتیسم ،کمتوجهی -بیشفعالی و
آهستهگام بهترتیب برابر با  37/0 ،39/15و  35/0بود و میزان
تحصیالت شرکتکنندگان عبارت بود از 19/0 :درصد دارای
مدرک زیردیپلم 34/5 ،درصد دیپلم 19/0 ،درصد فوقدیپلم،
 20/2درصد لیسانس و  7/1درصد فوقلیسانس و باالتر بودند.
دادهها در قالب آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار
استنباطی (تحلیل واریانس تکمتغیری  ANOVAو آزمون
توکی) تحلیل شده است.

جدول  -1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
گروه
اُتیسم
بیشفعال
آهستهگام

شاخص
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار

استرس
21/20
7/78
20/12
8/88
17/12
8/36

همانطور که در جدول فوق ،مالحظه میشود میانگین و انحراف
معیار استرس ،اضطراب ،افسردگی و کیفیت خواب در مادران
کودکان مبتال به اختالالت اُتیسم ،بیشفعال و کمتوان ذهنی
مشخص شده است.
انجام تحلیل واریانس یکراهه ،نیازمند رعایت پیشفرضهای
همگنی واریانسها ،نرمال بودن دادهها میباشد که با توجه به

اضطراب
15/50
8/31
13/75
8/04
22/34
9/74

افسردگی
13/35
6/25
15/65
9/09
25/43
9/08

کیفیت خواب
5/95
2/92
8/40
5/25
11/78
6/27

مساوی بودن تعداد نمونه در هر گروه ،نیازی به انجام تست لوین
برای بررسی برابری واریانسها نمیباشد و برای بررسی نرمال
بودن دادهها ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده خواهد
شد.

جدول  -2آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای بررسی پیشفرض نرمال بودن دادهها
شاخص
انحراف مثبت
انحراف منفی
آماره Z
سطح معناداری

استرس
0/131
0/-076
1/202
0/111

اضطراب
0/172
0/-125
1/580
0/062

1. subjective sleep quality
2. sleep latency
3. sleep duration
4. habitual sleep efficiency

افسردگی
0/162
0/-108
1/486
0/071

کیفیت خواب
0/074
0/-072
0/680
0/740

5. sleep disturbances
6. use of sleeping medication
7. daytime dysfunction
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همانطور که در جدول  ،2مالحظه میشود سطح معناداری برای
تمامی متغیرهای مورد مطالعه بیش از  0/05میباشد .بنابراین،

فرض نرمال بودن توزیع دادهها تأیید میشود و استفاده از
آزمونهای پارامتری امکانپذیر است.

جدول  -3آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای متغیرهای پژوهش
متغیر
استرس
اضطراب
افسردگی
کیفیت خواب

شاخص
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی

SS

DF

MS

F

245/038
5770/200
1280/484
6264/219
2320/023
5869/644
443/898
2240/138

2
81
2
81
2
81
2
81

122/519
71/237
640/242
77/336
1160/011
72/465
221/949
27/656

1/720

سطح معناداری
0/186

8/279

0/001

16/008

0/001

8/025

0/001

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد ،با توجه به اینکه
سطح معناداری آزمون در متغیر شدت استرس برابر با 0/186
بهدست آمد؛ بنابراین استرس بین گروه مادران دارای فرزند طیف
اُتیسم ،بیشفعال -نقصتوجه و آهستهگام دارای تفاوت معنادار
نمیباشد و گروهها استرس مشابهی را در زندگی تجربه میکنند؛

اما با توجه به اینکه سطح معناداری سه متغیر اضطراب،
افسردگی و کیفیت خواب  0/001است؛ بنابراین فرض صفر رد
میشود و گروهها میزان اضطراب ،افسردگی و کیفیت خواب
متفاوتی را تجربه میکنند.

جدول  -4آزمون توکی برای تعیین تفاوت شدت اضطراب بین گروههای نمونه
گروه
اُتیسم
بیشفعال
آهستهگام

گروه
بیشفعال
آهستهگام
اُتیسم
آهستهگام
اُتیسم
بیشفعال

اختالف میانگین
1/75
6/-84
1/-75
8/-59
6/84
8/59

همانطور که در جدول فوق دیده میشود با توجه به سطح
معناداری آزمون توکی ( ،)0/021تفاوت اضطراب بین گروه
مادران دارای فرزند مبتال به طیف اُتیسم و آهستهگام معنادار
است .بدین ترتیب که مادران دارای فرزند طیف اُتیسم اضطراب
باالتری را در زندگی تجربه میکردند .همچنین در مقایسه

خطای استاندارد
2/50
2/50
2/50
2/19
2/50
2/19

سطح معناداری
0/765
0/021
0/765
0/001
0/021
0/001

میانگین اضطراب مادران دارای فرزند آهستهگام و بیشفعال-
نقصتوجه سطح معناداری ( )0/001حاصل شد .بنابراین ،تفاوت
بین این دو گروه نیز تأیید میشود و مادران دارای کودک مبتال
به آهستهگامی دارای اضطراب باالتری بودند.

جدول  -5آزمون توکی برای تعیین تفاوت شدت افسردگی بین گروههای نمونه
گروه
اُتیسم
بیشفعال
آهستهگام

گروه
بیشفعال
آهستهگام
اُتیسم
آهستهگام
اُتیسم
بیشفعال

اختالف میانگین
2/-30
12/-08
2/30
9/-79
12/08
9/78

خطای استاندارد
2/42
2/42
2/42
2/12
2/42
2/12

سطح معناداری
0/610
0/001
0/610
0/001
0/001
0/001
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مقایسه استرس ،اضطراب ،افسردگی و کیفیت خواب مادران ...

بر اساس نتایج آزمون توکی ،تفاوت میزان افسردگی بین گروه
مادران دارای فرزند طیف اُتیسم و کمتوان ذهنی معنادار هست
( .)0/001بدین ترتیب که مادران دارای فرزند مبتال به کمتوان
ذهنی افسردگی شدیدتری را به نسبت مادران دارای فرزند مبتال
به طیف اُتیسم داشتند .همچنین در مقایسه میانگین افسردگی
مادران دارای فرزند مبتال به کمتوان ذهنی و بیشفعال-

نقصتوجه با توجه به سطح معناداری ( ،)0/001تفاوت بین این
دو گروه تأیید میگردد و مادران دارای کودک مبتال به کمتوانی
ذهنی دارای افسردگی در سطح باالتری بودند؛ اما در میانگین
نمره افسردگی مادران دارای فرزند طیف اُتیسم و بیشفعال-
نقصتوجه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

جدول  -6آزمون توکی برای تعیین تفاوت کیفیت خواب بین گروههای نمونه
گروه
اُتیسم
بیشفعال
آهستهگام

گروه
بیشفعال
آهستهگام
اُتیسم
آهستهگام
اُتیسم
بیشفعال

اختالف میانگین
2/-45
5/-83
2/45
3/-37
5/83
3/37

با توجه به جدول فوق ،تفاوت کیفیت خواب بین گروه مادران
دارای فرزند مبتال به طیف اُتیسم و کمتوان ذهنی معنادار میباشد
( .)0/001بدین ترتیب که مادران دارای فرزند مبتال به کمتوان
ذهنی اختالالت شدیدتری را در خواب به نسبت مادران دارای
فرزند طیف اُتیسم در زندگی تجربه میکردند.
همچنین در مقایسه میانگین کیفیت خواب مادران دارای
فرزند مبتال به کمتوانی ذهنی و بیشفعال -نقص توجه با توجه
به سطح معناداری  ،0/032تفاوت بین این دو گروه تأیید میشود
و مادران دارای کودک مبتال به کمتوانی ذهنی دارای کیفیت
خواب پایینتری بودند؛ اما در کیفیت خواب مادران دارای فرزند
مبتال به طیف اُتیسم و بیشفعال -نقصتوجه تفاوت معناداری
مشاهده نشد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر جهت مقایسه استرس ،اضطراب ،افسردگی و
کیفیت خواب مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم،
کمتوجهی -بیشفعالی و آهستهگام طرحریزی شد .نتایج این
پژوهش نشان داد که استرس بین گروه مادران دارای فرزند
اُتیسم ،کمتوجهی -بیشفعالی و آهستهگام دارای تفاوت معنادار
نمیباشد و گروهها استرس مشابهی را در زندگی تجربه میکنند؛
اما در بحث اضطراب ،نتایج حاکی از این بود که مادران دارای

خطای استاندارد
1/49
1/49
1/49
1/31
1/49
1/31

سطح معناداری
0/235
0/001
0/235
0/032
0/001
0/032

کودکان طیف اُتیسم اضطراب باالتری را نسبت به مادران دو
گروه دیگر (کمتوجهی -بیشفعالی و آهستهگام) تجربه میکنند.
دیگر فرضیه پژوهش حاضر ،این بود که مادران کودکان
آهستهگام افسردگی بیشتر و کیفیت خواب پایینتری را نسبت به
مادران کودکان طیف اُتیسم و بیشفعالی-نقصتوجه تجربه
میکنند .بهطور کلی ،در این زمینه پژوهشی که تاکنون به مقایسه
میزان تجربه استرس ،اضطراب ،افسردگی و کیفیت خواب در
مادران کودکان مبتال به اختالالت عصبی -تحولی مختلف باشد،
انجام نشده است و تنها تحقیقات انجام شده ،مقایسه گروههای
خاص و گروههای عادی بوده است؛ مانند پژوهشهای گوگوی،
کومار و دوری2017 ،؛ مالیک و همکاران ،2016 ،که نشان دادند
مادران کودکان آهستهگام مشکالت روانشناختی بیشتری
همچون سطح اضطراب ،افسردگی و استرس باالتری را نسبت
به مادران کودکان دارای شرایط رشدی طبیعی دارند ،تجربه
میکنند .پادن و جیمز ( )2017هم در پژوهش خود نشان دادند
که والدین کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم میزان باالتری
از استرس ،اضطراب و افسردگی را نسبت به والدین کودکان
بدون اختالل طیف اُتیسم تجربه میکنند یا اینکه انجام پژوهش
بر روی هریک از گروهها بهصورت جداگانه بوده است؛ مانند
پژوهشهای جانسون و همکاران ( ،)2018مبنی بر وجود کودکان
مبتال به اختالل طیف اُتیسم در خانواده باعث افزایش بار
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روانشناختی (استرس ،اضطراب و افسردگی) و در نهایت ،کاهش
کیفیت خواب والدین ،هایدیکی و همکاران ( ،)2015مبنی بر
ابتالی کودک بهاختالل کمتوجهی -بیشفعالی باعث افزایش
مشکالت روحی و روانی چون افسردگی ،اضطراب ،استرس و در
نهایت ،کاهش کیفیت خواب مادران آنها میشود .هالستید،
گریفیس و هاستینگز ( ،)2018مبنی بر وجود اختالل آهستهگامی
در کودکان عامل کاهش بهزیستی روانشناختی مادران و گالقر،
فیلیپس و کارول ( ،)2017مبنی کیفیت خواب ضعیف مادران
دارای کودکان آهستهگام در نتیجه ،استرس زیاد ناشی از مشکل
کودک است .یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای بیان شده
همسو میباشد.
در تبیین نتایج بحث استرس مادران دارای کودکان مبتال به
اختالالت طیف اُتیسم ،کمتوجهی -بیشفعالی و آهستهگام
میتوان عنوان کرد که در واقع ،صرف وجود کودک مشکلدار
در خانواده باعث ایجاد استرس و فشار روانی برای خانواده بهویژه
مادر میشود و نکته اساسیتر اینکه میزان شدت مشکالت
رفتاری کودک ،بیشتر از خود ناتوانی کودک برای مادر استرس
ایجاد میکند .با توجه به اینکه اختالالت طیف اُتیسم،
کمتوجهی -بیشفعالی و آهستهگامی هرکدام با مشکالت
رفتاری عدیدهای همراه هستند ،سطح استرس در مادران این
کودکان باال است.
در بحث باالتر بودن اضطراب مادران کودکان طیف اُتیسم
نسبت به دو گروه دیگر ،میتوان گفت یکی از دالیل تجربه
باالی اضطراب توسط مادران کودکان طیف اُتیسم مربوط به
ویژگیهای متفاوت این اختالل نسبت به سایر اختالالت باشد؛
چرا که این اختالل طیف متنوعی از ناهنجاریها (زبانی ،ارتباطی،
رفتاری و اجتماعی) را شامل میشود .از سوی دیگر ،یکی از منابع
مهم برای ایجاد اضطراب در مادران کودکان طیف اُتیسم
مشکالت در بیان کالمی ،بیثباتی شناختی ،مشکالت رفتاری و
سازشناپذیری و شدت زیاد ناتوانیها در این کودکان میباشد.
نکته دیگر که سطح باالی اضطراب را در مادران این کودکان
توجیه میکند مشکالت درمانی چالشانگیز ،هزینههای سنگین
درمانی و پیشآگهی نامطلوب این اختالل است .از دیگر عوامل
ایجادکننده اضطراب برای این گروه از مادران ،میتوان به وظیفه
سنگین مراقبت از کودک که یکسری ناتواناییهای ویژه دارد،

احساس ننگ یا برچسب خوردن بهدلیل وجود کودک مبتال به
اختالل و همچنین کمبود حمایتهای اجتماعی از این گروه اشاره
کرد.
در تبیین اینکه مادران کودکان آهستهگام افسردگی بیشتر
و کیفیت خواب پایینتری را نسبت به مادران کودکان طیف
اُتیسم و کمتوجهی -بیشفعالی تجربه میکنند؛ میتوان از چند
بُعد به این مسئله نگریست ،اول اینکه مادران کودکان آهستهگام
احساس گناه شدیدی دارند؛ چرا که نقش خود را در وضعیت
کودک پررنگ میبینند و بههمین دلیل ،دست به خودسرزنشگری
میزنند و این عامل شرایط را برای افسردگی آنها فراهم میکند
و از طرفی ،برای جبران سعی میکنند تا بیشترین خدمت را به
کودکان خود داشته باشند .بههمین دلیل ،سعی میکنند در
کمترین زمان ممکن نیازهای کودک خود را برآورده سازند .این
مسئله باعث میشود تا از سطح کیفی خوابشان کاسته شود .دیگر
عاملی که شرایط را برای افسردگی این مادران آماده میکند،
گوشهگیری و تضعیف روابط اجتماعی آنها است .درباره
کنارهگیری از روابط اجتماعی به چند عامل میتوان اشاره کرد از
جمله :صرف وقت زیاد جهت برطرف کردن نیازهای کودک،
ضعف مهارتهای زندگی این کودکان باعث میشود مادران
نتوانند با فراغبال کودکانشان را تنها بگذارند و روابط اجتماعی
خود را گسترش دهند ،دیدگاه اجتماعی منفی که افراد نسبت به
کودکان آهستهگام دارند ،باعث میشود تا مادران نخواهند همراه
با کودکان خود حضور فعالی در اجتماع داشته باشند .دیگر عاملی
که باعث اشتغال فکری شدید خانوادههای کودکان آهستهگام
بهویژه مادران آنها میشود ،ضعف حمایتهای اجتماعی و
اقتصادی از این قشر است؛ چرا که فشار هزینههای اقتصادی
برای مخارج درمانی کودکان از یکطرف و دیده شدن از سوی
مردم بهصورت ترحمآمیز یا مسخره شدن از سوی آنها از طرف
دیگر موجب آزار این خانوادهها میشود .این تحقیق مانند سایر
تحقیقات ،محدودیتهایی دارد از جمله فراهم نبودن شرایط برای
انجام تحقیق به روش طولی که باعث ازبینرفتن اطالعات
زیادی میشود ،محدودیت دیگر عدم دسترسی راحت به جامعه
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Abstract
The purpose of this study was to compare stress, anxiety, depression and sleep quality in mothers of children with
Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), and Mental Retardation. The
method of this study was descriptive and comparative. The statistical population of this study consisted of mothers
of children with ASD, ADHD and mental disability residing in Arak. The sample consisted of 20 mothers with
children with ASD, 32 mothers with children with ADHD and 32 mothers of children with Mental Disability. They
completed the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-42) and Sleep Quality Index (PSQI). Findings indicate
that there is no significant difference in the level of stress experience between the three sample groups. But there
was a significant difference (0/001) in experience of anxiety, depression and sleep quality. From the above findings,
it can be concluded that the birth of children with neurodevelopmental disorders is one of the main causes of
psychological problems and experiences of anxiety, stress, and depression and reduced sleep quality in their
mothers. To help them, it is recommended to consider group therapy sessions to teach coping skills with the
conditions of stress, emotional exhaustion, and so on.
Keywords: Autism Spectrum Disorder, Slow paced, Sleep quality, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
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