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Objective This study aimed to investigate the prevalence of depression in children with a Specific Learning 
Disorder (SLD) and the role of the child-parent and child-teacher relationship in predicting its symptoms. 
Methods The research design was a correlation. From the total number of children with SLD, 596 students 
were selected by census method in Brujerd, Nahavand, and Malayer cities. The level 2—Depression—Par-
ent/Guardian of Child version, child-parent (parent version), and child-teacher (teacher version) relation-
ship scales were used to collect the data. Pearson correlation and simultaneous multivariate regression 
were used to analyze the data. 
Results The results showed that severe, moderate, and mild depression rates in children with SLD were 
15.10%, 25.17%, and 9.90%, respectively. There was a significant negative correlation between the close-
ness of child-parent (mother and father) and the teacher-child relationship with depression. There was 
a significant positive correlation between conflict and dependence on child-parent (parent) and teacher-
child relationship with depression. All dimensions of the child-parent and child-teacher relationship ex-
cept the closeness child-father relationship had a significant role in predicting depression in children with 
SLD. Based on the results, child-parent and child-teacher interactions reduce depressive symptoms in 
children with SLD.
Conclusion  Based on the results, child-parent and child-teacher interaction training are suggested to 
reduce the symptoms of depression in children with SLD.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

iagnostic Criteria for Specific Learn-
ing Disabilities (SLD) in the Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disor-
ders- Fifth Edition (DSM-5) (American 
Psychiatric Association (APA), 2013) 

are as follows: a) learning difficulties and problem in us-

D
ing the academic skills (at least six months having the in-
accurate reading or slow reading and difficult to read the 
words, difficulty in understanding the meaning of what is 
read, difficulty in spelling, difficulty in writing beliefs, dif-
ficulty in mastering the rules of numbers, digit information 
or mathematical calculation and reasoning), b) difficulties 
in academic and professional performance, c) the onset of 
the problem at school age, and d) lack of justification for 
learning difficulties by other disorders and problems such 
as mental disabilities, or uncorrected hearing and vision 
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problems, other mental and neurological disorders, poor 
psychosocial conditions, lack of adequate familiarity with 
the language being taught, or poor educational background. 

One of the problems of children with SLD is depression. 
Many researchers have shown that children who receive a 
diagnosis of LD have higher scores on depression tests than 
their peers without LD. (Maag & Reid,  2006; Cooper, 
Smiley, Morrison, Allan & Williamson, 2007; Alesi, 
Rappo & Pepi, 2014; Rodrigues, Freire, Gonçalves, 
Crenitte, 2016). Besides, teachers and parents of children 
with SLD have reported high rates of depression among 
these children (Bonifacci, Storti, Tobia, & Suardi, 2016; 
Nelson & Harwood, 2011). 

C-P and C-T relationships can play a role in the depres-
sion of children with SLD. According to previous research, 
the relationship with the primary caregiver is an essential 
source of support or stress during the school years (Dumas 
& LaFreniere, 1993). The quality of the child-mother re-
lationship is associated with suitable adaptability in kinder-
garten and preschool (Pianta, Nimetz & Bennett, 1997), 
early social behaviors in children (Demo and Cox, 2000; 
Hamre & Pianta, 2001), lower levels of psychological 
distress in adulthood (Stafforda, Kuha, Galeb, Mishrad 
& Richard, 2016) and psychological well-being (Mallers, 
Charles, Neupert & Almeida, 2010). 

The C-T relationship can also be associated with depres-
sion in children with SLD. The child’s close relationship 
with the teacher and the child’s sense of security provide 
better learning opportunities for him/her and force children 
to listen more actively and focus more on the lessons (Pi-
anta, 2001).

2. Method 

The research method of the current study was a correla-
tion. Mothers and fathers were invited to the SLD Center of 
each city. After presenting the objectives and importance of 
the research, they signed the consent form to participate in 
the study. After ensuring the confidentiality of information, 
the C-P relationship scale and depression scale were com-
pleted. It should be noted that before calling the parents, 
based on the academic record, the researcher was informed 
that the parents were alive; nine students lost their mothers, 
and 16 lost their fathers. Besides, 28 mothers and 11 fathers 
were not invited to participate in the study due to their low 
education. Finally, 671 parents completed the question-
naires. Also, after knowing the goals and necessity of the 
research and ensuring the confidentiality of the information, 
the teachers signed the consent form for the study and com-
pleted the C-T relationship scale. 

3. Results

There is a negative correlation between child-mother and 
child-father closeness and depression in children with SLD 
and a positive correlation between conflict and dependence 
with depression. Also, there is a negative relationship be-
tween C-T closeness with depression and a positive corre-
lation between conflict and dependency with depression in 
students with SLD; In other words, it can be said that with 
the increase of child-mother, child-father, and C-T close-
ness, the rate of depression in children with SLD has de-
creased and vice versa. Also, with the rise in the dimensions 
of conflict and child-mother, parent-teacher conflict, and 
dependency, the rate of depression in children with SLD 
has increased, and vice versa.

The dimensions of child-mother, child-father and C-T 
relationship were significant in the prediction model (Ad-
just R=0.523; F(9, 595)=73.55; P<0.001); But father-child 
closeness was not significant in the regression model; 
Therefore, the order of predictive power of the variables was 
as follows: C-T closeness (β=-0.440), child-father conflict 
(β=0.365), child-mother dependency (beta=0.363), child-
mother conflict (β=0.240), C-T dependency (β=0.227), 
child-mother closeness (β=0.12) and child-father depen-
dency (β=0.11).

4. Discussion 

This study aimed to investigate the prevalence of depres-
sion in children with SLD and the role of the C-P and C-T 
relationships in predicting depression. Descriptive results 
showed that severe, moderate, and mild depression rates 
in children with SLD were 9.90%, 25.17%, and 15.10%, 
respectively. This means that 50.17% of children with SLD 
have depressive symptoms (mild to severe). This finding 
is consistent with the results of Sikabofori and Anupama 
(2012), which confirmed the high rate of depression in chil-
dren with SLD.

Children with SLD typically have impaired self-concept 
(Gans, Kenny & Ghany, 2003) and low self-esteem (Boni-
facci et al., 2016; Alexander-Passe, 2006). Their low self-
esteem and self-concept may make them feel incapable of 
doing academic activities and think that they will fail in 
their activities. Thus, these problems may cause depression 
and its symptoms, including decreased interest and plea-
sure, decreased energy, and low self-worth. Besides, it can 
be said that the stress and anxiety caused by coping with 
LD can also lead to academic failure and increase the rate 
of depression in these children.
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The results of the Pearson correlation showed that among 
the dimensions of the child-mother relationship, closeness 
negatively and conflict, and dependence were positively as-
sociated with depression in children with SLD.

A close and intimate relationship between the mother and 
child causes the children to feel safe and consider the moth-
er a supportive resource in academic tasks and problems. 
Therefore, this close child-mother relationship can lead to a 
reduction in depression. Previous studies have shown that 
a positive parent-child relationship predicts a reduction in 
depressive symptoms in children (Heaven, Newbury, and 
Mak, 2004). The results of the Pearson correlation showed 
that among the dimensions of the child-father relation-
ship, closeness was negative, and conflict and dependency 
were positively associated with depression in children with 
SLD. Although there was a negative correlation between 
the closeness child-father relationship and depression, the 
closeness father-child relationship could not predict the 
depression of children with SLD. It can be said that due 
to work activities outside the home, fathers may have less 
close contact with children with SLD. Usually, the educa-
tional responsibility will be conducted by the teacher and 
mother.

Fathers may be more in conflict with children when they 
are at home; In other words, they may not have a good re-
lationship with them and show more conflict with children. 
Therefore, child-father conflict can increase the symptoms 
of depression. Some children with SLD may also be de-
pendent on their fathers, and their dependency can increase 
depressive symptoms. 

Another result of this study was that closeness was nega-
tive among the dimensions of the C-T relationship, and 
conflict and dependence were positively related to depres-
sion in children with SLD. Based on the regression results, 
C-T closeness, conflict, and dependency played a signifi-
cant role in predicting depression in these children. No re-
search has been conducted on the correlation between the 
C-T relationship and depression in children with SLD. But 
it can be said that this finding is consistent with the results 
of Schwab & Rossmann (2019); they showed that the nega-
tive C-T relationship predicted depression in children with 
particular disabilities. Also, many studies have confirmed 
the relationship between appropriate C-T interaction and 
teacher support in reducing depressive symptoms (Tan-
nous, 2018; Guo et al., 2015; Liu et al., 2015; Wang et al., 
2013; Reddy et al., 2003). These results also confirm the 
findings of Olivier et al. (2020), which showed that the C-T 
conflict has a positive relationship with depression, and the 
warmth of the C-T relationship has a negative relationship 
with depression. 

In general, in support of the relationship between child-
mother, child-father, and C-T interaction with depression, 
it can be said that according to the view of the Bronfen-
brenner’s Ecological System Theory (1979; Benjamin, 
2015), family and teacher are considered as microsystems 
that have a direct and close effect on child development. 
Therefore, it can be said that because of their close relation-
ship with children with SLD, parents, and teachers can pro-
tect them from negative consequences such as depression, 
or negative communication with the child can increase the 
symptoms of depression in these children.
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هدف هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع افسردگی در کودکان دچار اختالل یادگیری خاص و نقش ارتباط والد-کودک و کودک-
معلم در پیش بینی عالئم آن بود. 

روش ها روش پژوهش، همبستگی بود. از میان دانش آموزان دچار اختالل یادگیری خاص، در سه شهرستان بروجرد، نهاوند و مالیر، 596 
دانش آموز به صورت سرشماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های سطح 2 - افسردگی کودک نسخه  والد / سرپرست، 
رابطه کودک-والد )نسخه  والد( و رابطه دانش آموز-معلم )نسخه  معلم( استفاده شد. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون 

چندمتغیری هم زمان استفاده شد.

نتایج نشان داد که میزان افسردگی شدید، متوسط و خفیف در کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص به ترتیب  یافته ها 
15/10، 25/17 و 9/90 درصد بوده است. نتایج نشان داد که نزدیکی کودک-والد )پدر و مادر( و کودک-معلم با افسردگی رابطه 
منفی معنا دار داشت و تعارض و وابستگی کودک-والد )پدر و مادر( و کودک-معلم با افسردگی رابطه مثبت معنادار داشت. تمام 
ابعاد وابستگی کودک-والد و کودک-معلم به غیر از ارتباط نزدیک کودک-پدر در پیش بینی افسردگی کودکان دچار اختالل 

یادگیری خاص نقش معنادار داشتند. 

نتیجه گیری بر اساس نتایج، آموزش های مبتنی بر تعامل کودک-والد و کودک-معلم برای کاهش عالئم افسردگی کودکان دچار اختالل 
یادگیری خاص پیشنهاد می شود. 

کلیدواژه ها: 
افسردگی، اختالل 

یادگیری خاص، ارتباط 
کودک-والد، ارتباط 

کودک-معلم

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 09 فروردین 1399

تاریخ پذیرش: 04 مرداد 1399
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

مالک های تشخیصی اختالل یادگیری خاص در ویرایش پنجم 
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )انجمن روان پزشکی 
آمریکا1، 2013( عبارت اند از: الف- مشکل یادگیری و استفاده از 
مهارت های تحصیلی )دست کم شش ماه دچار شدن به حداقل 
یک مورد از موارد خواندن نادرست یا آهسته و دشوار خواندن 
آن ها، مشکل در درک معنای مطلب خوانده شده، مشکل در هجی 
کردن، مشکل در بیان نوشتاری باورها، مشکل در مهارت یافتن بر 
قواعد اعداد و ارقام، اطالعات رقمی یا محاسبه و استدالل ریاضی(، 
ب- مشکل در عملکرد تحصیلی و شغلی، ج- شروع مشکل در سن 
مدرسه و د- عدم توجیه مشکل یادگیری توسط سایر اختالالت 
و مشکالت، از قبیل کم توانی های عقالنی، مشکالت بینایی یا 

1. American Psychiatric Association

عصب شناختی،  و  ذهنی  اختالالت  سایر  اصالح نشده،  شنوایی 
که  زبانی  با  کافی  آشنایی  عدم  روانی-اجتماعی،  ناگوار  شرایط 

تدریس می شود یا پایه تحصیلی ضعیف. 

در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 
)انجمن روان پزشکی آمریکا، 2013( تقسیم بندی خاصی برای 
این اختالل در نظر گرفته نشده است و اختالالت یادگیری خاص 
با مشخصه  نقص در خواندن، نوشتن و ریاضیات مشخص می شود. 
شیوع اختالالت یادگیری خاص در کودکان سن مدرسه 5 تا 
15 درصد برآورد شده است )انجمن روان پزشکی آمریکا، 2013(. 

در برخی از مطالعات، میزان اختالالت یادگیری در زبان عربی 
است  شده  برآورد  درصد  و 21/9  ترتیب 26/5  به  انگلیسی  و 

1. گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مالیر، همدان، ایران
2. گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 
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)خیاط، عبدالعزیز و عبداله2، 2013(. اسماعیل، محمد و سلطان3 
را 16/5 درصد  یادگیری خاص  اختالل  میران شیوع   )2019(
برآورد کردند. بر اساس پژوهش بهاری قره گوز و هاشمی )1392( 
میزان شیوع اختالالت یادگیری در ایران 3/83 و در دانش آموزان 
پایه های دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 4/53، 3/67، 3/73 

و 3/42 بوده است. 

در  کودکان   4/74 که  شده  داده  نشان  دیگر  پژوهش  در 
استان کرمان مبتال به این اختالل هستند )اسالمی شهربابکی، 
حق دوست، نیک سرشت و رافی شهربابکی، 2014(. علی محمدلو، 
کودکان  در  که  دادند  نشان  نیز   )2015( فراقدانی  و  نیوشا 
شبه خانواده در شهرستان های توابع استان تهران میزان شیوع 
اختالالت یادگیری 12/4 درصد و در دختران )13 درصد( بیشتر 

از پسران )6 درصد( است.

خاص،  یادگیری  اختالل  دچار  کودکان  مشکالت  از  یکی 
با  که  است  روانی  اختالل  یک  افسردگی،  است.  افسردگی 
خلق افسرده، کاهش عالقه، لذت و انرژی، احساس گناه، خود 
ارزشمندی پایین، بی اشتهایی و مشکالت خواب، تمرکز پایین، 
مشکالت تفکر و تصمیم گیری و در ُبعد شدید با افکار مرگ یا 
خودکشی مشخص می شود )مارکز، یاسامی، ون عمران، چیشولم 
و ساکسونا4، 2012؛ کشاورز افشار، هدهدی و علی نژاد، 1398؛ 
گل پور، ابوالقاسمی، احدی و نریمانی، 1393؛ نریمانی، حسن زاده 

و ابوالقاسمی، 1391(. 

بسیاری از پژوهشگران نشان داده اند کودکانی که تشخیص 
بدون  همساالن  به  نسبت  می کنند،  دریافت  یادگیری  ناتوانی 
باالتری  ناتوانایی های یادگیری در آزمون های افسردگی نمرات 
کسب می کنند )ماگ و رید5، 2006؛ کوپر، اسمیلی، موریسون، 
آالن و ویلیامسون6، 2007؛ آلیسی، راپو و پپی7، 2014؛ رادریگز، 

فرایر، گونکالوز و کرنیته8، 2016(. 

عالوه  بر این، نشان داده  شده که معلمان و والدین، افسردگی 
را در میان کودکان دچار ناتوانی یادگیری زیاد گزارش می کنند 
)بونیفاسی، استورتی، توبیا و سواردی9، 2016؛ نلسون و هاروود10، 
2011( و چادهاری و مگوال11 )2015( نشان دادند که سطح 
اضطراب و افسردگی در کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری هند 

2. Khayyat, Abdelaziz, & Abdulla
3. Ismail, Mohamed & Soltan
 4. Marcus, Yasamy, van Ommeren, Chisholm & Saxena
5. Maag & Reid
6. Cooper, Smiley, Morrison, Allan & Williamson
7. Alesi, Rappo & Pepi
8. Rodrigues, Freire, Gonçalves & Crenitte
9. Bonifacci, Storti, Tobia, & Suardi
10. Nelson & Harwood
11. Chaudhary & Meghwal

بیشتر از همساالن بدون اختالل آن ها بوده است. 

مامارال و همکاران12 )2016( نیز میزان افسردگی در کودکان 
مبتال به ناتوانی خواندن را بیشتر از کودکان مبتال به ناتوانایی های 
آنوپاما13  و  سیکابوفوری  کردند.  گزارش  غیرکالمی  یادگیری 
)2012( به این نتیجه دست یافتند که 20 درصد از افراد دچار 
اختالالت یادگیری، افسردگی را تجربه می کنند و نسبت به خود، 
محیط و آینده ادراک منفی دارند. همچنین پانیکر و چیلیا14 
)2016( میزان افسردگی در این کودکان را 14/2 درصد و رایت-
درصد  را 35/85  میزان  این   )1992( واتسون15  و  استراودرمن 

گزارش کردند.

دو مورد از روابط بین فردی که می تواند در افسردگی کودکان 
مبتال به ناتوانایی های یادگیری نقش داشته باشد، روابط کودک-

والد و کودک-معلم است. بر اساس پژوهش های گذشته، رابطه 
با مراقب اولیه منبع مهمی برای حمایت یا استرس در سال های 
مدرسه است )دامس و الفرنیر16، 1993( و کیفیت روابط کودک-

مادر با سازگاری مناسب در کودکستان و پیش دبستانی )پیانتا، 
اولیه در کودکان  اجتماعی  رفتارهای  بینه17، 1997(،  و  نیمتز 
سطوح   ،)2001 پیانتا،  و  هامری19  2004؛  ککس18،  و  )دمو 
بهزیستی  و  بزرگسالی  دوره  در  روان شناختی  پریشانی  پایین 
روان شناختی )استافوردا، کوها، گالب، میشراد و ریچارد20، 2016( 

مرتبط است )مالرز، چارلز، نیوپرت و آلمیدا21، 2010(. 

ارتباط صمیمانه  کودک-مادر با مهارت های اجتماعی )لی، لیو، 
لو، ونگ و هانتسینگر22، 2015؛ ایروکا، بورکینال و کای23، 2010( 
و تعارض کودک-مادر با مشکالت رفتاری )لی و همکاران، 2015؛ 
لی، زو، لو، لیو و ونگ، 2014( در ارتباط است. در مورد رابطه 
کودک-والد با افسردگی در کودکان دچار ناتوانی یادگیری تا به 
حال پژوهشی انجام نشده، اما یک پژوهش نشان داده است که 
استفاده مادر از راهبردهای مقابله  اجتنابی و اجتناب در روابط 
با افراد، نقش واسطه ای در تأثیر ناتوانی های یادگیری بر سطح 
اختالالت  به  مبتال  کودکان  ایمن  دلبستگی  و  امید  تنهایی، 

یادگیری خاص دارد )ال-یاگان24، 2007(.

12. Mammarella
13. Sikabofori & Anupama
14. Panicker & Chelliah
15. Wright-Strawderman & Watson
16. Dumas & LaFreniere
17. Pianta, Nimetz & Bennett
18. Demo & Cox
19. Hamre
20. Stafforda, Kuha, Galeb, Mishrad & Richard
21. Mallers, Charles, Neupert & Almeida
22. Li, Liu, Lv, Xu, Wang & Huntsinger
23. Iruka, Burchinal & Cai
24. Al-Yagon
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tobia%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25609675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suardi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25609675
http://journals.sagepub.com/author/Mammarella%2C+Irene+C
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panicker%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27047553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chelliah%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27047553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wright-Strawderman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1573336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watson%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1573336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dumas%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8112116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LaFreniere%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8112116
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اما پژوهش در نمونه های دیگر نشان داده، کودکانی که در خطر 
افسردگی قرار دارند، تعامالت بین خود و مادران را مثبت ارزیابی 
نکرده اند )دایتز و همکاران25، 2008( و کیفیت روابط خانواده 
با افسردگی نوجوانان در ارتباط بوده است )شیبر، هوپز، آلپرت، 
دیویس و آندریو26، 1997(. همچنین نشان داده شده که ارتباط 
مثبت کودک-والد با کاهش افسردگی در ارتباط است )گیو و 
همکاران27، 2015(. ای و آرشات28 )2017( به این نتیجه دست 
یافتند که تعامل کودک-پدر و کودک-مادر با افسردگی نوجوانان 
رابطه منفی دارد. دیکسترا، ویلوگبی و ایوانز29 )2020( نیز رابطه 
تعامل کودک-والد با افسردگی در کودکان و نوجوانان را تأیید 

کرده اند.

ارتباط کودک-معلم نیز می تواند با افسردگی کودکان مبتال به 
اختالل یادگیری خاص رابطه داشته باشد. ارتباط نزدیک کودک 
با معلم عالوه بر احساس امنیت کودک، فرصت های یادگیری 
وادار می کند که  را  برای وی فراهم می کند و کودکان  بهتری 
فعال تر گوش بدهند و بر مطالب درسی تمرکز بیشتری داشته 

باشند )پیانتا، 2001(. 

همچنین تعامل مثبت کودک-معلم با سازگاری بهتر در مدرسه 
)بیرچ و الد30، 1997؛ بویس، ورشورن، وراچترت و ون دامی31، 
فایز  مارتین،  هانیش،  )پالرمو،  بهتر  تحصیلی  آمادگی   ،)2009
مناسب  شناختی  و  اجتماعی  مهارت های   ،)2007 ریزر32،  و 
)پیسنر-فینبرگ و همکاران33، 2001(، کاهش مشکالت رفتاری 
ایسیکس34، 2005(، مهارت های  و  )سیلور، میزل، آرمسترانگ 
نیس  )کران، کارلسون،  روان  )یولری35، 2017(، سالمت  زبانی 
خودکارآمدی   ،)2007 کرنلیوس-وایت37،  2016؛  کیم36،  و 
)کرنلیوس-وایت، 2007(، کاهش شکست های تحصیلی )پینتا و 
استینبرگ38، 1992(، پیشرفت تحصیلی باال )کروسون، جانسون 
و الدر39، 2004(، رضایت از مدرسه )بیکر40، 1999( و پذیرش 

 25. Dietz
26. Sheeber, Hops, Alpert, Davis & Andrews
 27. Guo
28. Ee & Arshat
29. Dykstra, Willoughby &  Evans
30. Birch & Ladd
31. Buyse, Verschueren, Verachtert & Van Damme
32. Palermo, Hanish, Martin, Fabes & Reiser
33. Peisner-Feinberg
34. Silver, Measelle, Armstrong & Essex
35. Yoleri
36. Krane, Karlsson, Ness & Kim
37. Cornelius-White
38. Steinberg
39. Crosnoe, Johnson & Elder
40. Baker

همساالن در آینده )هوگاس، زهانگ و هیل41، 2006؛ هوگاس، 
ارتباط  این،  بر  عالوه  دارد.  رابطه   )2001 ویلسون42،  و  کاول 
نامناسب کودک-معلم با اختالالت روان پزشکی، اختالل سلوک، 
اختالالت رفتاری )النگ، مارلو، گدمن، ملتزر و فورد43، 2013( و 

تنهایی )بیرچ و الد، 1997( مرتبط است.

پاستا، مندوال، پرینوا، النگوباردی و کاستالدیا44 )2013( نشان 
دادند که معلمان کودکان دچار اختالالت یادگیری خاص، سطوح 
باالیی از وابستگی به معلم در بین این کودکان را ادراک می کنند. 
عالوه  بر این، نشان داده شده است که کودکان دچار مشکالت 
به  رابطه مثبت کودک-معلم  از  نمی توانند  رفتاری  و  یادگیری 

صورت مفید استفاده کنند )بیکر، 2006(. 

مورای و گرینبرگ45 )2001( به این نتیجه دست یافتند که 
ناراضی  معلم  با  رابطه خود  از  یادگیری  اختالل  کودکان دچار 
با سازگاری اجتماعی و هیجانی  هستند و رابطه کودک-معلم 
داده شده که طرد  نشان  این کودکان مرتبط است. همچنین 
توسط معلمان با شکست  شناختی و اضطراب در روابط بین فردی 
کودکان مبتال به نارساخوانی مرتبط است )حبیب و ناز46، 2015(. 

افسردگی  با  کودک-معلم  رابطه  به  قبلی  پژوهش های  در 
اما  نشده،  اشاره  خاص  یادگیری  اختالالت  دچار  کودکان  در 
پژوهش ها نشان داده  اند که ارتباط مناسب کودک-معلم با کاهش 
عالئم افسردگی در دانش آموزان مرتبط است )ونگ، برینکورث و 
اکلس47، 2013؛ گیو و همکاران، 2015؛ لیو و همکاران، 2015(. 
در پژوهش اولیویر، آذرنیا، مورین، هویول، داب، تریسی و مایانو48 
)2020( نشان داده شد که تعارض کودک-معلم با افسردگی رابطه 
مثبت و گرمِی ارتباط کودک-معلم با افسردگی رابطه منفی دارد. 

شواب و راسمن49 )2020( نشان دادند که رابطه منفی کودک-
را  خاص  یادگیری  اختالل  دچار  کودکان  در  افسردگی  معلم، 
پیش بینی کرده است. تانوس50 )2018( در پژوهش خود نشان 
داد که کودکان افسرده، عالئم افسردگی خود را به ارتباط کودک-

معلم نسبت دادند. عالوه  بر این، نشان داده شده است که حمایت 
معلم سطوح پایین افسردگی در دانش آموزان را پیش بینی می کند 

)ریدی، رادیز و مولهال51، 2003(.

41. Hughes, Zhang & Hill
42. Cavell & Willson
43. Lang, Marlow, Goodman, Meltzer & Ford
44. 44. Pastaa,  Mendolaa,  Prinoa, Longobardi & Gastaldia
45. Murray & Greenberg
46. Habib & Naz
47. Wang, Brinkworth & Eccles
48. Olivier, Azarnia, Morin, Houle, Dubé, Tracey & Maïano
49. Schwab & Rossmann
50. Tannous
51. Reddy, Rhodes & Mulhall
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و نقش  افسردگی  تعیین میزان شیوع  هدف پژهش حاضر، 
به  مبتال  کودکان  در  آن  با  کودک-معلم  و  کودک-والد  ارتباط 
ناتوانایی های یادگیری خاص بود. بررسی میزان شیوع افسردگی 
در کودکان دچار ناتوانی های یادگیری خاص می تواند راهنمای 
درمانگران و مشاوران در خصوص شناسایی عالئم افسردگی این 
کودکان باشد و لزوم استفاده از راهکارهای درمانی برای کاهش 

افسردگی در این کودکان را برجسته می نماید.

این  افسردگی  با  مرتبط  متغیرهای  بررسی  این،  عالوه  بر 
در  که  کودک-معلم  و  کودک-مادر  ارتباط  از جمله  کودکان، 
پژوهش های قبلی بررسی نشده است، می تواند توجه پژوهشگران، 
روان شناسان و مشاوران را به مشکالت ارتباطی بین کودکان دچار 
ناتوانایی های یادگیری و مادران و معلمان آن ها برانگیزاند تا با 
استفاده از راهبردهای روان شناختی به بهبود ارتباط این کودکان 

با مادران و معلمان آن ها کمک کنند.

روش

این پژوهش  روش پژوهش حاضر همبستگی است، زیرا در 
رابطه تعامل کودک-مادر و کودک-معلم با افسردگی در کودکان 
دچار اختالل یادگیری خاص هدف اصلی بوده است. بر اساس این 
هدف، ارتباط کودک-والد )مادر و پدر( و کودک-معلم به عنوان 
متغیرهای مستقل )پیش بین( و افسردگی به عنوان متغیر وابسته 

)مالک( در نظر گرفته شده است.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: بر اساس تشخیص مرکز 
اختالل  دچار  دانش آموزان  کل  خاص،  یادگیری  ناتوانایی های 
یادگیری خاص هفت تا دوازده سال )پایه های تحصیلی اول تا 
ششم( در شهرستان بروجرد )210(، نهاوند )241( و مالیر )284 
کودک(، 735 نفر )232 دختر و 503 پسر( بودند. از میان این 
دانش آموزان، 86 نفر )18/2 درصد( کالس اول، 141 نفر )23/3 
درصد( کالس دوم، 166 نفر )21/2 درصد( کالس سوم، 123 
نفر )14/5 درصد( کالس چهارم، 118 نفر )13/5 درصد( کالس 

پنجم و 101 نفر )9/3 درصد( کالس ششم بودند. 

بر اساس پرونده، از میان این کودکان 116 کودک )15/78 
درصد( دچار مشکل نوشتن، 214 کودک )29/11 درصد( دچار 
مشکل خواندن، 278 کودک )37/82 درصد( دچار مشکل ریاضی 
و 127 کودک )17/29 درصد( دچار مشکل ترکیبی بودند. کل 
 .)N=735( مادران و پدران این کودکان در پژوهش شرکت کردند

عالوه  بر این، معلمان این کودکان نیز در پژوهش شرکت داده 
شدند؛ با توجه به اینکه معلمان برخی از دانش آموزان مشترک 
ارتباط  مقیاس  و  کرده  شرکت  پژوهش  در  معلم  بودند، 242 
کودک-معلم را در مورد کودکان دچار اختالل یادگیری خاص 
در کالس خود تکمیل کردند. ابزارهای گردآوری اطالعات در این 

پژوهش عبارت بودند از:

این  سرپرست52:   / والد  نسخه   افسردگی  مقیاس   -2 سطح 
آماری  و  تشخیصی  راهنمای  پنجم  ویرایش  اساس  بر  مقیاس 
 )2013( آمریکا  روان پزشکی  انجمن  توسط  و  روانی  اختالالت 
ساخته شده است که یازده گویه دارد و برای افراد شش تا هفده 
در  افسردگی  دامنه   کوتاه،  فرم  این  است.  شده  طراحی  ساله 
کودکان و نوجوانان را ارزیابی می کند. این نسخه توسط والد / 
سرپرست کودک تکمیل می شود؛ هر گویه از والد / سرپرست 
می خواهد که شدت افسردگی کودک خود را در طول یک هفته  

گذشته درجه بندی کند. 

به هر گویه بر اساس مقیاس پنج  درجه ای )هرگز=1، تقریبًا 
هرگز=2، بعضی  اوقات=3، اغلب=4 و تقریبًا همیشه=5( پاسخ داده 
می شود؛ دامنه نمرات بین 11 تا 55 و نمرات باال نشان دهنده  
شدت باالی افسردگی است. نمرات خام با هم جمع بسته شده و 

یک نمره خام کلی به دست می دهند. 

سپس جدول نمرات T 53 برای نمرات خام کلی برای شناسایی 
استفاده  نمره کسانی  برای  که  استفاده شده  مرتبط   T نمرات
می شود که به هر یازده سؤال پاسخ داده باشند. اگر به 75 درصد 
گویه ها پاسخ داده شود، می توان نمره خام کلی را در تعداد گویه ها 
)یازده گویه( ضرب و سپس حاصل را بر تعداد گویه های پاسخ  
داده  شده تقسیم کرد. اگر بیشتر از 25 درصد از گویه ها )بیشتر 
از دو گویه( پاسخ داده نشده باشد، پاسخگویی به پرسش نامه 
قابل  قبول نیست و دوباره از والد / سرپرست خواسته می شود که 

گویه ها را تکمیل کند. 

عدم  نشان دهنده    55 از  کمتر  نمره   ،T نمرات  اساس  بر 
-69/9 نمرات  خفیف،  افسردگی   55-59/9 نمرات  افسردگی، 

شدید  افسردگی  باالتر  و  نمرات 70  و  متوسط  افسردگی   60
است )انجمن روان پزشکی آمریکا، 2013(. روایی و پایایی این 
مقیاس در ایران بررسی نشده است. در پژوهش حاضر ضریب 
آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با 0/81 به دست آمد و پایایی 
دونیمه سازی آن )همبستگی سؤاالت زوج و فرد( 0/73 بود. عالوه 
 بر این، رابطه هر یک از گویه ها با کل مقیاس بین 0/56 تا 0/77 

بوده است. 

و  پیانتا  توسط  مقیاس  این  کودک-والد:  رابطه  مقیاس 
استینبرگ)1992؛ به نقل از پیانتا، 2001( ساخته شده و سی 
گویه دارد و برای کودکان سه تا دوازده سال مناسب است. شیوه 
پاسخ دهی به گویه های آن به صورت مقیاس پنج درجه ای از یک 
تا پنج )1=قطعًا صدق نمی کند، 2=واقعًا نه، 3=بی نظر یا مطمئن 
نیستم، 4= تا حدودی صدق می کند و 5=قطعًا صدق می کند( 

است. 

از:  عبارت اند  است که  مقیاس  دارای سه خرده  مقیاس  این 

 52. LEVEL 2—Depression—Parent/Guardian of Child
53. T-scores 

سعید آریاپوران و همکاران. شیوع افسردگی در کودکان دچار اختالل یادگیری خاص: نقش ارتباط کودک-والد و کودک-معلم

http://jld.uma.ac.ir/


307

بهار 1400. دوره 10. شماره 3

ارتباط نزدیک )دارای دوازده گویه و ارتباط گرم و باز در رابطه 
را می سنجد. به عنوان نمونه، »زمانی که کودکم پریشان است، 
آرامش را در من جست وجو می کند«(، تعارض )دارای چهارده 
گویه و جنبه های منفی رابطه را ارزیابی می کند. به عنوان نمونه، 
»به نظر می رسد که من و کودکم همیشه با همدیگر در حال 
کشمکش هستیم«( و وابستگی )چهار گویه دارد و درجه  وابستگی 
کودک به والد را می سنجد. به عنوان نمونه، »کودک من بیش  از 

حد به من وابسته است«(. 

پیانتا و استینبرگ )1992( ضریب آلفای کرونباخ ابعاد تعارض، 
نزدیکی و وابستگی را به ترتیب 0/83، 0/72 و 0/50 گزارش کرد 
)پیانتا، 2001(. میزان ضریب آلفای کرونباخ تعارض، نزدیکی و 
وابستگی به ترتیب 0/82، 0/77، 0/73 و میزان روایی کل مقیاس 
آشوری،  تجریشی،  )پورمحمدرضای  است  شده  گزارش   0/72
حاضر،  پژوهش  در   .)2015 غباری-بناب،  و  ارجمندنیا  افروز، 
ضریب آلفای کرونباخ ابعاد تعارض، نزدیکی و وابستگی به ترتیب 
0/77، 0/71 و 0/69 به دست آمد و پایایی این مقیاس از طریق 
دونیمه سازی برای خرده مقیاس های فوق به ترتیب 0/58، 0/66 

و 0/71 بود.

مقیاس رابطه دانش آموز-معلم: این مقیاس توسط پیانتا )2001( 
ساخته شده است و ادراک معلم از ارتباط خود با یک دانش آموز 
خاص را نشان می دهد. این مقیاس دارای 28 گویه است و شیوه  
پاسخ دهی به گویه های آن به صورت مقیاس پنج درجه ای از یک 
تا پنج )1=قطعًا صدق نمی کند، 2=واقعًا نه، 3=بی نظر یا مطمئن 
نیستم، 4= تا حدودی صدق می کند و 5=قطعًا صدق می کند( 

است. 

این مقیاس سه خرده مقیاس دارد که عبارت اند از: الف- تعارض 
)دوازده گویه(، ب- ارتباط نزدیک )یازده گویه( و وابستگی )پنج 
گویه(. تعارض احساسات منفی و تعارض با دانش آموز را نشان 
می دهد )به عنوان نمونه، »به نظر می رسد که همیشه این کودک 
و من با هم در حال مبارزه هستیم«(؛ ارتباط نزدیک )یازده مورد( 
احساسات مهربانانه و ارتباط باز با دانش آموز را ارزیابی می کند )به 
عنوان نمونه، »من رابطه خوبی با این کودک دارم«(؛ وابستگی 
)پنج گویه( نیز ادراک معلم از دانش آموز را به عنوان بیش  از حد 
وابسته ارزیابی می کند )به عنوان نمونه، »این کودک زمانی که به 

من نیاز ندارد از من تقاضای کمک می کند«(. 

دامنه  نمرات این مقیاس بین 8 تا 140 است و نمرات باال 
)پیناتا، 2001(.  است  دانش آموز-معلم  بهتر  رابطه  نشان دهنده  
این مقیاس را بین  ابعاد  آلفای کرونباخ  پیانتا )2001( ضریب 
0/55 و 0/92 و پایایی بازآزمایی این مقیاس را در فاصله  چهار 
هفته بین 0/76 تا 0/92 گزارش کرد. پیانتا و استولمن54 )2004( 
ضریب آلفای کل این مقیاس را 0/89 و برای خرده  مقیاس های 

54. Stuhlman

تعارض، نزدیکی و وابستگی به ترتیب 0/92، 0/86 و 0/64 بود. 

در پژوهش آریاپوران و اعتمادی زاده )1399(، ضریب آلفای 
کرونباخ برای دو خرده مقیاس نزدیکی و تعارض به ترتیب برابر 
با 0/71 و 0/77 بود. همچنین همبستگی بین دو خرده مقیاس 
برابر با 0/95- بود. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ ابعاد 
تعارض، ارتباط نزدیک و وابستگی به ترتیب 0/81، 0/72 و 0/74 
برای  از طریق دونیمه سازی  این مقیاس  پایایی  آمد؛  به دست 

خرده مقیاس های فوق به ترتیب 0/66، 0/73 و 0/59 بود. 

روش اجرا: مادران و پدران از طریق تلفن به مرکز ناتوانایی های 
و  اهداف  ارائه  از  پس  و  شدند  دعوت  شهرستان  هر  یادگیری 
ضرورت پژوهش، فرم رضایت برای شرکت در پژوهش را امضا 
کرده و پس از اطمینان از محرمانه بودن اطالعات، مقیاس های 
ارتباط کودک-والد و مقیاس افسردگی را تکمیل کردند. قبل از 
تلفن به والدین، بر اساس پرونده  تحصیلی، پژوهشگر از در قید 
حیات بودن والدین آگاه شد؛ ُنه نفر از دانش آموزان مادر و شانزده 

نفر پدر خود را از دست داده بودند. 

عالوه  بر این، 28 مادر و 11 پدر به دلیل تحصیالت پایین تر از 
دبیرستان به شرکت در پژوهش دعوت نشدند. درنهایت، 671 والد 
)پدر و مادر( پرسش نامه ها را تکمیل کردند. همچنین معلمان بعد 
از آگاهی از اهداف و ضرورت پژوهش و اطمینان از محرمانه بودن 
اطالعات، فرم رضایت در پژوهش را امضا کردند و پرسش نامه 

ارتباط کودک-معلم را تکمیل کردند. 

پس از جمع آوری پرسش نامه ها، 23 نفر از مادران و 52 پدر 
به صورت کامل پرسش نامه ها را تکمیل نکرده بودند و در تحلیل 
نهایی حذف شدند. به همین ترتیب، پرسش نامه کودک-معلم 
مربوط به کودکان این والدین نیز در تحلیل نهایی حذف شد. 
درنهایت تعداد 596 پرسشنامه  تکمیل شده توسط والدین و معلم 

در تحلیل نهایی بررسی شد.

نتایج

نتایج توصیفی نشان داد که میانگین سنی مادران ±5/11 30/24 
و میانگین سنی معلمان 6/37± 35/17 بود. از میان مادران 145 
نفر )24/3 درصد( دارای مدرک دبیرستان، 207 نفر )34/7 درصد( 
دیپلم، 51 نفر )8/6 درصد( کاردانی، 146 نفر )24/5 درصد( 
کارشناسی و 47 نفر )7/9 درصد( کارشناسی ارشد بودند. از میان 
پدران نیز 136 نفر )22/8 درصد( دارای مدرک دبیرستان، 216 
نفر )36/2 درصد( دیپلم، 42 نفر )7/1 درصد( کاردانی، 151 نفر 
)25/3 درصد( کارشناسی و 51 نفر )8/6 درصد( کارشناسی ارشد 
بودند. از میان معلمان 91 نفر )37/6 درصد( مرد و 151 نفر زن 
)62/4( بودند. میانگین سابقه  شغلی در معلمان 4/12±9/31 بود. 
از میان معلمان، 166 نفر )68/6 درصد( کارشناسی و 76 نفر 

)31/4( کارشناسی ارشد بودند.
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افسردگی شدید،  میزان  که  می دهد  نشان  جدول شماره 1 
یادگیری  ناتوانایی های  به  مبتال  کودکان  در  و خفیف  متوسط 
است.  بوده  درصد   9/90 و   25/17  ،15/10 ترتیب  به  خاص 
افسردگی  به عبارت دیگر، 50/17 درصد کودکان دچار عالئم 

)خفیف تا شدید( و 49/83 درصد بدون عالئم افسردگی بودند.

جدول شماره 2 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 
و مقادیر مربوط به چولگی و کشیدگی و ارتباط بین متغیرهای 
پیش بین و مالک را نشان می دهد. بر اساس این جدول، از میان 
افسردگی  و   )P>0/01( نزدیکی  بین  کودک-مادر  ارتباط  ابعاد 
کودکان دچار اختالل یادگیری خاص رابطه منفی و بین تعارض 
)P>0/01( و وابستگی )P>0/01( با افسردگی رابطه مثبت وجود 
داشت؛ بین ارتباط نزدیک کودک-پدر )P>0/01( و افسردگی 
کودکان دچار اختالل یادگیری خاص رابطه منفی و بین تعارض 

)P>0/01( و وابستگی )P>0/05( با افسردگی رابطه مثبت وجود 
داشت. 

نزدیکی  بین  کودک-معلم،  ارتباط  ابعاد  بین  از  همچنین 
 )P>0/01( با افسردگی رابطه منفی و بین تعارض )P>0/01(
و وابستگی )P>0/01( با افسردگی رابطه مثبت وجود داشت. به 
عبارت دیگر، می توان گفت که با افزایش میزان نزدیکی کودک-

مادر، پدر و معلم میزان افسردگی کودکان دچار اختالل یادگیری 
خاص کاهش یافته و برعکس. همچنین با افزایش ابعاد تعارض و 
وابستگی کودک-مادر، پدر و معلم میزان افسردگی کودکان دچار 

اختالل یادگیری خاص نیز افزایش یافته است و برعکس.

جدول شماره 3 نتایج رگرسیون هم زمان را برای پیش بینی 
افسردگی از طریق ابعاد ارتباط کودک-والد و کودک-معلم نشان 
می دهد. بر اساس این نتایج، ابعاد ارتباط کودک-مادر، پدر مادر و 

جدول 2. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و همبستگی متغیرهای پیش بین و مالک

کشیدگیچولگیمیانگین  ± انحراف معیارمتغیرها
متغیر مالک 

 )افسردگی نمرات خام(

)r( همبستگیP

ارتباط کودک-مادر
0/4320/001-9/761/5561/155 ±25/85نزدیکی
0/5610/1310/001-11/620/420 ±32/88تعارض
4/000/9210/7430/4520/001 ±17/40وابستگی

ارتباط کودک-پدر
0/3430/001-0/919-0/377-9/76 ±17/59نزدیکی
0/5350/1580/001-11/620/324 ±20/35تعارض
0/6950/1660/001-0/053-4/00 ±11/85وابستگی

ارتباط کودک-معلم
0/2640/001-7/921/0640/787 ±22/51نزدیکی
1/3770/3640/001-12/980/475 ±27/44تعارض
0/3690/1120/006-0/664-4/39 ±14/68وابستگی

-0/5741/0-8/400/439 ±24/36افسردگی )نمرات خام(
)T 0/355-0/143-10/67 ±54/87افسردگی )نمرات--

جدول 1. میزان شیوع عالئم افسردگی در کودکان دچار اختالل یادگیری خاص

تعداد )درصد(میزان افسردگی
)49/83(297عدم افسردگی )نمرات کمتر از 55(
)15/10(90افسردگی خفیف )نمرات 55-59/9(
)25/17(150افسردگی متوسط )نمرات 60-69/9(
)9/90(59افسردگی شدید )نمرات 70 و باالتر(

)100(596کل
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کودک-معلم در مدل پیش بینی معنادار بودند. 

 ،P>0/001 F)9،595(=73/547؛  )Adjust R 2=0/523؛ 
اما نزدیکی کودک-پدر در مدل رگرسیون معنادار نبوده است؛ 
بوده  این صورت  به  متغیرها  پیش بینی  قدرت  ترتیب  بنابراین 
تعارض کودک-پدر  نزدیکی کودک-معلم )0/440-=بتا(،  است: 
)0/365=بتا(، وابستگی-کودک مادر )0/363=بتا(، تعارض کودک-

مادر )0/240=بتا(، وابستگی کودک-معلم )0/227=بتا(، نزدیکی 
کودک-مادر )0/11=بتا( و وابستگی کودک-پدر )0/111=بتا(.

بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع افسردگی در کودکان 
و  کودک-مادر  ارتباط  نقش  و  خاص  یادگیری  اختالل  دچار 
کودک-معلم در پیش بینی آن بود. نتایج توصیفی نشان داد که 
میزان افسردگی شدید، متوسط و خفیف در کودکان مبتال به 
ناتوانایی های یادگیری خاص به ترتیب 9/90، 25/17 و 15/10 
درصد بوده است. به این معنا که 50/17 درصد کودکان دچار 
شدید(  تا  )خفیف  افسردگی  عالئم  خاص،  یادگیری  اختالل 

داشته  اند. 

این یافته هم خوان با یافته های سیکابوفوری و آنوپاما )2012( 
است که میزان باالی افسردگی در کودکان دچار اختالل یادگیری 
خاص را تأیید کردند. میزان افسردگی در پژوهش حاضر بیشتر 
از میزان افسردگی در پژوهش رایت و همکاران)1992( است که 
نشان دادند میزان افسردگی در این کودکان 35/85 درصد است. 
شاید یکی از دالیل این تفاوت این باشد که در پژوهش رایت 
کودکان  افسردگی  پرسش نامه   به  کودکان  همکاران)1992(  و 

پاسخ دادند، اما در پژوهش حاضر مادران به پرسش نامه پاسخ 
دادند؛ بنابراین ممکن است نظرات مادران و کودکان در ابراز عالئم 

افسردگی متفاوت باشد. 

و  پژوهش  نمونه  حجم  است  ممکن  دیگر  دالیل  ازجمله 
و  رایت  پژوهش  در  باشد.  پژوهش  در  شرکت کنندگان  سن 
همکاران)1992( 53 کودک هشت ساله و در این پژوهش 596 
کودک کالس اول تا ششم در پژوهش شرکت کردند. همچنین 
و  مامارال  2006؛  رید،  و  )ماگ  قبلی  یافته های  با  یافته  این 
همکاران، 2014؛ رادریگز و همکاران، 2016؛ چادهاری و مگوال، 
2015( هم خوان است که به نمرات باالی افسردگی در کودکان 
دچار اختالل یادگیری خاص اشاره کرده اند. عالوه  بر این، این 
یافته نتایج قبلی را تأیید می کند که نشان دادند والدین و معلمان 
میزان افسردگی این کودکان را باال گزارش می کنند )بونیفاسیو 

همکاران، 2016؛ نلسون و هاروود، 2011(.

کودکان دچار ناتوانایی های یادگیری خاص معمواًل خودپنداره 
پایینی  نفس  عزت   و   )2003 گانی55،  و  کنی  )گنس،  مختل 
دارند.   )2006 الکساندر-پاس56،  2016؛  همکاران،  )بونیفاسیو 
عزت  نفس و خودپنداره پایین آن ها ممکن است باعث شود که 
آنان خود را در انجام فعالیت های تحصیلی ناتوان در نظر بگیرند 

و احساس کنند که در انجام فعالیت ها شکست خواهند خورد. 

از این  رو، این احساسات منفی ممکن است موجب افسردگی 
و عالئم آن، از جمله کاهش عالقه و لذت، کاهش انرژی و خود 

55. Gans, Kenny & Ghany
56. Alexander-Passe

جدول 3. خالصه نتایج رگرسیون هم زمان برای پیش بینی افسردگی از طریق متغیرهای پیش بین در کودکان دچار اختالل یادگیری خاص

متغیرهای پیش بین
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

tP
BStd. Errorβ

6/0900/001-27/604/532مقدار  ثابت

ارتباط کودک-مادر

2/6760/008-0/119-0/1030/038-نزدیکی
0/1740/0270/2406/3420/001تعارض
0/7630/0740/36310/3630/001وابستگی

ارتباط کودک-پدر

1/2810/201-0/1770/1380/059-نزدیکی
6/9090/001-0/9760/1410/365تعارض
0/4000/1270/1113/150/002وابستگی

ارتباط کودک-معلم

6/6900/001-0/440-0/470/070-نزدیکی
0/2300/0240/3549/6030/001تعارض
0/4360/0830/2275/2450/001وابستگی
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ارزشمندی پایین در آنان شود. عالوه  بر این، می توان گفت که 
استرس و اضطراب ناشی از مقابله با ناتوانی یادگیری می تواند 

موجب ناکامی  و افزایش میزان افسردگی در این کودکان شود.

نتایج نشان داد که از میان ابعاد ارتباط کودک-مادر، نزدیکی به 
صورت منفی و تعارض و وابستگی به صورت منفی با افسردگی 
کودکان دچار اختالل یادگیری خاص در ارتباط بود. بر اساس 
نتایج رگرسیون هم زمان، نزدیکی، تعارض و وابستگی کودک-

مادر در پیش بینی افسردگی این کودکان نقش معنادار داشت. 
با  انجام پژوهش در زمینه رابطه کودک-مادر  به عدم  با توجه 
افسردگی در کودکان اختالل یادگیری خاص تا زمان انجام این 
پژوهش، می توان گفت که این یافته مشابه نتایج پژوهش های 
قبلی )شیبر و همکاران، 1997؛ دایتز و همکاران، 2008؛ گیو و 
همکاران، 2015؛ ای و آرشات، 2017( است که ارتباط کودک-

مادر با افسردگی را تأیید کرده اند.

ارتباط نزدیک و صمیمانه مادر موجب می شود که کودکان 
احساس امنیت کنند و مادر را به عنوان حمایتگر خویش در 
تکالیف و مشکالتی که با آن مواجه هستند، در نظر بگیرند که 
این امر احتمااًل می تواند کاهش عالئم افسردگی در کودکان دچار 
ناتوانایی های یادگیری خاص را به همراه داشته باشد، زیرا در 
پژوهش های گذشته نشان داده شده است که رابطه مثبت والدین 
و کودک، کاهش عالئم افسردگی در کودک را پیش بینی می کند 

)هیوین، نیوبوری و مک57، 2004(. 

ارتباط همراه با تعارض کودک-مادر موجب می شود که کودکان 
مبتال به ناتوانایی های یادگیری خاص نتوانند در حل مشکالت، 
مادر را به عنوان یک حمایتگر ویژه در نظر بگیرند و احتمااًل 
موجب درک نامناسب کودک از مادر می شود که این امر ممکن 
است موجب دوری کودک از مادر و خلق منفی و افسردگی در 
کودک شود. ارتباط توأم با وابستگی کودک-مادر نیز به احتمال 
یادگیری  اختالل  به  مبتال  کودکان  منفی  دیدگاه  موجب  زیاد 
خاص نسبت به توانمندی های خود در حل مشکالت بدون وجود 
به  از مادر جدا می شود  مادر می شود و در مواقعی که کودک 
احتمال زیاد موجب افزایش عالئم افسردگی، ازجمله غمگینی، 
احساس ضعف و ناتوانی و عدم لذت از فعالیت ها می شود و هنگام 
بودن با مادر نیز به احتمال زیاد موجب کاهش نگرانی کودکان از 

دور شدن نسبت به مادر خواهد شد.

نتایج نشان داد که از میان ابعاد ارتباط کودک-پدر، نزدیکی به 
صورت منفی و تعارض و وابستگی به صورت منفی با افسردگی 
کودکان اختالل یادگیری خاص در ارتباط بود. بر اساس نتایج 
رگرسیون هم زمان، تعارض و وابستگی در پیش بینی افسردگی 
این کودکان نقش معنادار داشتند. تا زمان انجام این پژوهش، 
پژوهشی به رابطه تعامل کودک-پدر با افسردگی نپرداخته است، 

57. Heaven, Newbury & Mak

یادگیری خاص نشان  اما پژوهش ها در کودکان بدون اختالل 
تعامل  و  آرشات، 2017(  و  )ای  پدر-کودک  تعامل  که  داده اند 
کودک-والد )دیکسترا و همکاران، 2020( با افسردگی کودکان و 

نوجوانان مرتبط است.

در تبیین این یافته که ارتباط نزدیک پدر نتوانسته است با 
افسردگی کودکان رابطه داشته باشد، می توان گفت که پدران 
از خانه  بیرون  فعالیت شغلی در محیط  به دلیل  ممکن است 
ارتباط نزدیک کمتری با کودکان دچار اختالل یادگیری خاص 
داشته باشند و معمواًل بار مسئولیت تحصیلی بیشتر به عهده 
معلم و مادر خواهد بود. پدران ممکن است هنگامی که در خانه 
هستند، بیشتر به صورت تعامل مبتنی بر تعارض با کودکان دچار 
اختالالت یادگیری خاص رفتار کنند. به عبارت دیگر، ممکن است 
در خصوص داشتن اختالل یادگیری ارتباط مناسبی با کودکان 
تعارض نشان  بیشتر  آنان  با  ارتباط  به  باشند و نسبت  نداشته 
دهند؛ بنابراین تعارض کودک-پدر می تواند موجب افزایش عالئم 

افسردگی شود. 

خویش  پدران  به  است  ممکن  کودکان  از  برخی  همچنین 
وابسته باشند که کودکان دچار اختالالت یادگیری خاص از این 
امر مستثنا نیستند و وابستگی آنان به پدر می تواند موجب افزایش 
عالئم افسردگی شود، زیرا ممکن است ارتباط مبتنی بر وابستگی، 

نگرانی در مورد پدران را در این دسته از کودکان ایجاد کند.

نتیجه دیگر این پژوهش این بود که از میان ابعاد ارتباط کودک-
معلم نزدیکی به صورت منفی و تعارض و وابستگی به صورت 
مثبت با افسردگی کودکان اختالل یادگیری خاص رابطه داشت. 
بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، نزدیکی، تعارض و وابستگی 
کودک-معلم در پیش بینی افسردگی این کودکان نقش معنادار 
داشتند. تا زمان انجام این پژوهش، در مورد رابطه کودک-معلم 
با افسردگی کودکان دچار ناتوانایی های یادگیری خاص، پژوهشی 
صورت نگرفته است، اما می توان گفت که این یافته با یافته های 
شواب و راسمن )2020( هم خوان است که نشان دادند رابطه 
منفی کودک-معلم در کودکان دچار ناتوانی ویژه، افسردگی را 

پیش بینی کرده است. 

همچنین بسیاری از پژوهش ها ارتباط تعامل مناسب کودک-
معلم و حمایت معلم با کاهش عالئم افسردگی )تانوس، 2018؛ 
گیو و همکاران، 2015؛ لیو و همکاران، 2015؛ ونگ و همکاران، 
2013؛ ریدی و همکاران، 2003( را تأیید کرده اند. همچنین این 
نتایج یافته های اولیویر و همکاران )2020( را تأیید کرده است که 
نشان دادند تعارض کودک-معلم با افسردگی رابطه مثبت و گرمی 

ارتباط کودک-معلم با افسردگی رابطه منفی دارد.

معلمان، نه تنها بر افزایش پیشرفت تحصیلی، یادگیری بهتر، 
)بیکر،  در مدرسه  و سازگاری  فعالیت های مدرسه  در  انگیزش 
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1999؛ کروسنو و همکاران، 2004؛ مورای و مالگرام58، 2005( 
و کاهش  در رشد کودکان  نقش مهمی  بلکه  کمک می کنند، 
اجتماعی  و  هیجانی  سازگاری  و  رشد  بر  تأثیرگذار  مشکالت 
زیرا   ،)2005 مالگرام،  و  مورای  1999؛  )پیناتا،  دارند  کودکان 
کودکان زمان زیادی از روزهای هفته در مدرسه هستند و معلم، 

تنها بزرگسالی است که در مدرسه با آن ها ارتباط نزدیک دارد. 

از این  رو، می توان گفت که ارتباط نزدیک کودک-معلم می تواند 
موجب کاهش عالئم افسردگی شود، زیرا در بسیاری از پژوهش ها 
نشان داده شده است که ارتباط مثبت کودک-معلم، کودکان را 
در مقابل افسردگی محافظت می کند )کاول، الیگ، مالکولم، فایت 
و هوگاس59، 2009؛ ونگ، 2009(، اما رابطه منفی کودک-معلم 
یادگیری  اختالل  دچار  کودکان  که  می شود  موجب  )تعارض( 
خاص از انجام فعالیت های تحصیلی احساس لذت نکنند و عالقه 
به این فعالیت ها را از دست بدهند، زیرا آن ها نمی توانند به حمایت 
معلم در انجام تکالیف و فعالیت ها تکیه کنند که این امر موجب 

افزایش احساسات منفی، از جمله افسردگی در آنان می شود.

به صورت کلی در حمایت از رابطه بین تعامل کودک-مادر، 
پدر و معلم می توان گفت که بر اساس دیدگاه سیستم اکولوژی 
)برونفربرنر60 1979؛ بنجامین61، 2015( خانواده و معلم به عنوان 
تأثیر  بر رشد کودک  میکروسیستم در نظر گرفته شده اند که 
مستقیم و نزدیکی دارند. از این  رو، می توان گفت که والدین و 
معلمان به دلیل ارتباط نزدیکی که با کودکان مبتال به اختالل 
منفی،  پیامدهای  از  را  آن ها  می توانند  دارند،  خاص  یادگیری 
از جمله افسردگی محافظت کنند یا اینکه با ارتباط منفی با کودک 

به افزایش عالئم افسردگی در این کودکان دامن بزنند.

از جمله محدودیت های این پژوهش استفاده از روش همبستگی 
است که به معنی روابط علت-معلولی نیست. عالوه  بر این، استفاده 
از پرسش نامه خودگزارش دهی محدودیت دیگر بود که توجه به 
ابزارهای کیفی جمع آوری اطالعات، ازجمله مصاحبه را برجسته 
می کند. استفاده از مقیاس افسردگی نسخه  والدین یک محدودیت 
دیگر بود، زیرا ممکن است نظر والدین و کودکان در گزارش عالئم 
افسردگی کودکان متفاوت باشد؛ بنابراین در پژوهش های بعدی 
استفاده از پرسش نامه افسردگی نسخه کودکان پیشنهاد می شود. 

با وجود این، محدودیت ها، نتایج این پژوهش از شیوع به  نسبت 
باالی افسردگی در میان کودکان دچار اختالل یادگیری خاص و 
نقش پیش بین ارتباط کودک-والد و کودک-معلم در افسردگی در 
این کودکان حمایت می کند؛ بنابراین توجه به درمان های مرتبط 
با دوران کودکی در کاهش عالئم افسردگی کودکان دچار اختالل 

58. Malmgren
59. Cavell, Elledge, Malcolm, Faith & Hughes
60. Bronfenbrenner’s Ecological System Theory
61. Benjamin

یادگیری خاص برای کاهش افسردگی پیشنهاد می شود. 

همچنین به روان شناسان مدرسه و روان شناسان مراکز اختالل 
از راهبردهای  با استفاده  یادگیری خاص پیشنهاد می شود که 
روان شناختی مناسب، ازجمله آموزش ارتباط مؤثر به بهبود روابط 
بین این کودکان و والدین و معلمان آن ها کمک کنند که این 
امر می تواند کاهش عالئم افسردگی در این کودکان را به همراه 

داشته باشد.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

مشارکت  مقاله  این  تهیه  در  یکسان  طور  به  نویسندگان  همه 
داشتند.

تعارض منافع

نویسندگان هیچ بحثی بر سر منافع خود را ابراز نکردند.
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