
 

 

 
 22-29های صفحه (،8)پیاپی 0، شماره 2، دوره 0011 زمستان

  

المت س تیانکار کننده (، وضع تیو شخص یشینما یها)واکنش K یتیشخص یهایژگیرابطه و

 رزنداندر ف سمیمادر و عملکرد خانواده با شدت بروز ات یگروه خون مان،یزا تیوضع ،یعموم
 

 

 2اد  بافتینژلهام شهسواریا ،1*ابراهیم پورجید م

 
 21/02/0011پذیرش مقاله:                                  22/00/0011اصالح مقاله:                                 01/00/0011دریافت مقاله: 

         

چکیده         

 مادر یخون گروه ،مانیزا تیضعو ،یسالمت عموم تی، وضعK یتیشخص یهایژگیوپژوهش حاضر با هدف رابطه 

 تا 2کودکان  نیوالد هیپژوهش شامل کل یانجام شد. جامعه آمار در فرزندان سمیو عملکرد خانواده با شدت بروز ات

نظر از  انتخاب نمونه مورد یبرا که بود مادر 021شده برابر  برآوردنمونه ؛ شهر تهران بودند بخشیتوانسال مراکز  0۱

ک مپرسشنامه عملکرد خانواده  ق،یتحق نیدر ا هاداده ی. ابزار گرداورددر دسترس بهره گرفته ش گیرینمونهروش 

 یهایژگیسنجش و رسشنامهپ، افروز یو اجتماع یشناخت ،یروان ،یستیز یهایژگی، پرسشنامه سنجش و(FADمستر )

و  SPSS24زار فااز نرم یآمار هایلیمحاسبات و تحل یبرااست.  ( بودهMMPI)مینه سوتا  یتیشخص ایجنبهچند 

استفاده شد.  انسیوار لیچندگانه گام به گام و آزمون تحل ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ ،اینمونهتک  یت هایآزمون

در  سمیا شدت اوتب ی و شخصیت انکار کنندهشینما یهافرد به انجام واکنش لینشان داد که ضریب همبستگی بین تما

ز مادر با شدت برو مانیزا تیوضع ،یسالمت عموم تیوضع هایویژگی نیب ن،یچنمدارد. ه یرابطه معنادار نفرزندا

عملکرد خانواده با  نیب نیهمچن دارد ی وجودرابطه معنادار خونی در گروهاما ؛ در فرزندان رابطه وجود ندارد اوتیسم

باید  کار درمانگرانکه  تفگ توانیماساس  نیوجود دارد. بر ا داریمعن یدر فرزندان رابطه منف شدت بروز اوتیسم

با تمرکز بر روابط متقابل  را شخص یمنحصر به فرد رفتار یالگوها خانواده را مورد توجه قرار دهند و کارکردهای

عامل، عاطفه مشترک منحصر به فرد از ت یاست که الگوها یمعن نیبه ا هیدوسو یرهایتأث. اعمال کنند نییدو فرد تب نیب

ارد د لاحتما یزیکه چه چ دارندیم انیب ،ییتنها به کیاز اعمال، عواطف و افکار هر  شیدو شخص ب نیو ادراک ب

 .نوجوان اثر بگذارد ایبر رشد کودک 

 سمیمادر، عملکرد خانواده، ات یگروه خون مان،یزا تیوضع ،ی، سالمت عمومK یتیشخص یهایژگیو :هادواژهیکل       

 مقدمه

                                                   

 psy.ty.co@gmail.com    رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه روانشناس اریاستادنویسنده مسئول:  . 0

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یارشد گروه روانشناس یکارشناس. 2
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 اد بافتیژنهسواریشو  پورهیمبراا                                                                                                                                                         22

 0شماره  /2دوره  /0011 زمستان /روانشناسی زنفصلنامه 

 مقدمه

 است 2یرشد-یاختالل عصب کی 0سمیاوت فیطاختالل 

 یمختلف رشد کودک را تحت قرار م یکه جنبه ها

 اختالالت یمجزا برا ی، طبقه بندDSM-Vدهد. بر اساس 

 اختالالت نید قبل وجود ندارد و اننماه ریفراگ یرشد

وند. ش یشناخته م سمیاوت فیبه عنوان اختالل ط یهمگ

 ریبه همه اختالالت در مقوله فراگ سمیات فیاختالالت ط

 صیاز شدت و نقا یکه دامنه گسترده ا یتحول

از   2سمیاشاره دارد اوت رند،یگ یرا در بر م یکارکرد

الت ز نوع اختالدی اترین نمونه اختالل رشجمله برجسته

باشد که کودکان با یم  0رشد فراگیرطیف اختالالت 

ای های آنها را در شرایط ویژهو خانواده اختالل اوتیسم

در فرایند رشد و تکوین مغز پدیدار می  و قرار می دهد

 (.029۱، یو حامد ی دیمج ،یفرهاد یفرهادشوند )

ارتباط  ( در پژوهشی با عنوان2108همکاران )رابنسین و 

خدر قبل از بارداری با اوتیسم کودکان مصرف مواد م

گزارش کردند که مادرانی که پیش از بارداری از 

برابر نسبت به  2 /۱داروهای اوپیوئید استفاده کرده اند، 

مادرانی که از این داروها استفاده نکرده اند، امکان دارد 

 رکه فرزندانی دارای نشانه های بیماری اوتیسم یا سای

موارد،  یدر بعض دیابت داشته باشند. بیماری ها از قبیل

 دهید زین یخود آزاردهنده و پرخاشگر یرفتارها

)دست زدن،  یافراد، حرکات تکرار نی. در اشودیم

به  یبستگبه افراد، دل رمعمولیغ یها( و پاسخدنیپر

ممکن  .شودیم دهید زین رییمقاومت در مقابل تغ ای اءیاش

 ،ییبساوا ،ییواشن ،یینایپنجگانه )باست در حواس 

شود.  هدید رمعمولیغ یهاتیحساس زی( نییو چشا ییایبو

. ستااختالل در ارتباط  سم،یاختالل در اوت مرکزیهسته 

 سمینفر مبتال به اوت کی ا،یتولد زنده در دن 11تا  ۰1از هر 

ن از آ یو عوامل ناش ینیماش یاست. کارشناسان، زندگ

                                                   
1 Autism Spectrum Disorder (ASD) 

2 Neurodevelopmental disorder 

 لیدخ یارمیب نیه اابتال ب یصعود ریر سمانند استرس را د

 یزنان دارا دهدیمطالعه نشان م کی جهینت .دانندیم

 ارداربکه  یدر صورت ابت،یو مبتال به د ادیاضافه وزن ز

از مادران سالم با احتمال تولد نوزاد مبتال به  شیشوند، ب

 ،یگروس یمیعظ ،ایارجمندن)اتیسم روبرو خواهند بود 

 تلفحقیقات مخن، نتایج تدر این میا (.0291، یمحسن

ان کودکبر روی  خانواده می تواند عملکرد نشان داد که

در ر به شدت تاثیرگذار باشد و سبب تاثیمبتال به اتیسم 

شدت عالئم بیماری و توانایی آنها در برقراری  تغییر

، یعیرب ،محمدزاده ،یمحقق ،یعقوبیشود )ارتباط 

خانواده در  ییتوانا ،ینعیعملکرد خانواده  .(0292

 ات،یشده در طول ح جادیا راتییانطباق با تغ ای یهماهنگ

 تیاعضا و موفق انیم یحل کردن تعارض ها، همبستگ

افراد و  انیحد و مرز م تیرعا ،یانضباط یدر الگوها

نهاد با هدف  نیمقررات و اصول حاکم بر ا یاجرا

پور  ی)نازک تبار و نب تحفاظت از کل نظام خانواده اس

که  اجتماعی استیک نظام خانواده  (.0291 ،یافروز

، کل بخصوص مادر اختالل در هر یک از اعضای آن

کند و این نظام مختل شده به نوبه خود نظام را مختل می

اختالالت مربوط به اعضا را تشدید و مشکالت جدیدی 

از  وکند. یکی از مواردی که بر نظام خانواده را ایجاد می

، اشدبثیرپذیر می و از آن تا تأثیر میگذاردمادر آنجمله 

فرزند در خانواده مانع از  اختاللفرزندان است.  تاللاخ

شود که خانواده بتواند، کارکردهای متعارف خود آن می

کرد عملبه عبارت دیگر، را به نحو مطلوب داشته باشد

خانواده مجموعه ای است از وظایف، نقش ها و 

 .خانواده در مقابل یکدیگر دارندانتظاراتی که اعضای 

از مجموعه افرادی است که در یک خانواده چیزی بیش 

فضای مادی و معنوی وروانی بسر می برند. خانواده یک 

د خاص خو هایویژگینظام اجتماعی وطبیعی است که 

3 Autism Spectrum Disorder (ASD) 

4 Pervasive growth disorders 
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 20                                                                    ...مادر و  یگروه خون مان،یزا تیوضع ،یسالمت عموم تی، وضعK یتیشخص یهایژگیرابطه و 

 0شماره / 2/ دوره 0011 زمستان/ زن یروانشناس فصلنامه

را دارند که کانون ظهور عواطف انسانی و روابط 

است و می توان گفت  صمیمانه میان افراد

ودک روی ک یی برم و بسزاکردخانواده تاثیرمستقیعمل

همچنین، . (0291 ،)زارع دارد  به اتیسم و شدتمبتال

 ،یتیشخص هایویژگیاست که نشان داده تحقیقات 

ول طبرای افراد در  یو اجتماع یشناخت ،یروان ،یستیز

همچنین شواهد اندکی وجود دارد  .تثبیت می شود زمان

مطلوب زندگی می توانند که نشان می دهد حوادث نا

تحقیقات  .داشته باشند سزایی در شخصیت افرادتأثیر ب

جدید و متاآنالیزهای مطالعات قبلی نشان می دهد که 

. رخ می دهدعمر در نقاط مختلف طول  دافرادر  تغییرات

. نشان می دهد بلوغ راتحقیقات جدید شواهدی از اثر 

عالوه بر این تأثیرات گروهی، تفاوت های فردی نیز 

یر فرد تغیوجود دارد: افراد مختلف الگوهای منحصر به 

و همکاران،  )کر دگی نشان می دهندرا در تمام مراحل زن

ا ب در فرزندان سمیشدت بروز اتبه نظر می رسد  .(2108

ز ا مرتبط باشد. مادر و عملکرد خانوادهکلی  یهایژگیو

ی و با توجه به مشکالت این رو و مطابق با آنچه بیان شد

ن اوتیسم که خانواده ها و خصوصاً مادران دارای فرزندا

 بررسی پژوهش حاضر به دنبال با آنها مواجه هستند،

و  مادر یروان ی وستیز ،یتیشخص یهایژگیرابطه و

 می در فرزندان سمیعملکرد خانواده با شدت بروز ات

 باشد.

 پژوهش وشر

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه 

ها این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است. نوع داده

 شپذیرد. روصورت مقطعی انجام میکمی هستند که به

ستگی -توصیفیتحقیق حاضر  جامعه آماری  است. همب

سال مراکز  0۱ تا 2کودکان والدین  پژوهش شامل کلیه

شیتوان بودند که تعداد این افراد با توجه  شهر تهران بخ

مادر گزارش شتتتده  ۱11به آمار به دستتتت آمده برابر با 

                                                   
1 GARS-2 

استتتت. براین استتتاس و با توجه به جدول کرجستتتی و 

سن  .دنفر می باشن 021ه برابر برآورد شدمورگان نمونه 

 پاسخ بیهای ورودی و حداکثر دوو جنسیت جزء معیار

جرء معیارهای خروجی در نظر  جواب در پرستتتشتتتنامه

 .گرفته شد

 بزار پژوهشا

 اسیخرده مق 0با  :1امیلیگ سمیاوت صیآزمون تشخ .1

 و اختالالت یارتباط، تعامل اجتماع ،یا شهیرفتار کل

 تمیآ 00شامل  اسیرده مقتست معتبر و هرخ کی یرشد

 0990در سال  سمیاوت صیتشخ ی)مورد( است که برا

س و براسا رانیدر ا 0291 شده و در سال هیته امیلیتوسط گ

 اسینرم شده است. گارز شامل چهار خرده مق یرانیجامعه ا

شامل  است که یا شهیکل یرفتارها اس،یخرده مق نینخست

 یوارد رفتارهاخرده آزمون م نیمورد است. ا 00تا  0

 بیرو غ بیعج یو رفتارها یاختالالت حرکت ،یا شهیکل

 یبرقرار دوم که اسیکند. خرده مق یم فیرا توص

 نیشود. ا یرا شامل م 28تا  0۱موارد  ارتباطات است،

کند  یم فیرا توص یکالم ریو غ یکالم یرفتارها هاتمیآ

 نیمسو یاست. تعامالت اجتماع سمیاز اوت ییهاکه نشانه

است.  02تا  29 یهاتمیاست که شامل آ اسیخرده مق

کند  یم یابیرا ارز ییهاموضوع اسیخرده مق نیموارد ا

مردم شرح  یرا برا دادهایسب رودر است به طور مناکه قا

است که  یخرده آزمون اختالالت رشد نیدهد. چهارم

 اسیخرده مق نیشود. ا یم ۱۰تا  02 یهاتمیشامل آ

افراد  یکودک یرشد ریره سدربارا  یدیکل یهاسؤال

سال قابل  22تا  2 یتست در بازه زمان نیا .پرسدیم

 یم لیمتخصص تکم ای نیوالدز ا یکیاجراست که توسط 

سازه از پرسشنامه کارز به طور  ییبرآورد روا یشود. برا

دو  نیا یهمبستگ بیهمزمان استفاده شد که ضرا

آن با  یصیتشخ ییبه دست آمد. روا 1881پرسشنامه 

آزمون  قیاز طر مکودک و نوجوان سال 011با  سهیمقا
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 0شماره  /2دوره  /0011 زمستان /روانشناسی زنفصلنامه 

و « ۱2»مشخص شد. نقطه برش آزمون  زیتما لیتحل

به « %011»و « %99» بیه ترتب اسیمق یژگیو و تیحساس

 یآلفا بیبا استفاده از ضر زین اسیمق نیا ییایدست آمد. پا

 %12تست از  یمولفه ها یائیبرآورد شد. پا 1889کرونباخ 

 کرونباخ بدست آمده است. یآلفا بیضر %92تا 

 یراپرسشنامه ب نیا پرسشنامه عملکرد خانواده: .2

 (0292) و همکاران واده یعقوبیعملکرد خان دنیسنج

الگو  نیباشد. ا یسوال م ۱2شده است و شامل  نیتدو

 نیخانواده را مع یو تعامل یو شغل یساختار اتیخصوص

 یسیخه انگل، نسپرسشنامه نیا هیجهت ته .سازد یم

سنجش  اسیمق یبا نسخه فارس FAD-53پرسشنامه 

اده شده د قیتطب ییبه ترجمه باقر ثنا یتمیآ ۰1-خانواده 

نمره بر  0تا  0آزمون، به هر سوال  یه گذارنمر یبرا. است

، 2، موافق:0شود: کامالً موافقم: یداده م ریاساس ز

-0 یها تمیآ یگذار نمره .0و کامالً مخالف: 2مخالف:

2-8-01-00-0۱-0۰-21-22-22-28-29-22-20-

 یهاتمیبر خالف آ ۱2و  2۰-21-28-01-02-۱1-۱0

همزمان  ییروا. ردیگ یجام منه انوارو وهیبه ش گرید

عملکرد خانواده انجام  یتمیآ ۰1پرسشنامه با پرسشنامه 

است ذکر شده  %81 یکرونباخ باال یبا آلفا ییای. پاشده

 (.0281ثنایی، )

نی، زیستی، رواهای ش ویژگیپرسشنامه سنج. 3

ر برای اندازه گیری این متغی شناختی و اجتماعی مادر:

این  ( بهره گرفته می شود.028۰افروز )از پرسشنامه 

(، جهت 8۰-0282پرسشنامه توسط افروز وهمکاران )

های زیستی جمع آوری اطالعات پیرامون ویژگی

اجتماعی در ارتباط با بلوغ جنسی تدوین شده است. 

سوال است که عالوه بر  12سشنامه حاضر شامل پر

های فردی، سواالت در دو حیطه زیستی و ویژگی

ت . الزم به ذکر اساندبندی و گنجانده شدهاجتماعی طبقه

که پرسشنامه حاضرتنها با هدف جمع آوری اطالعات 

تدوین شده است. دارای روایی محتوایی بوده و توسط 

ه است. همچنین، دارا بودن صاحبنظران مورد تایید واقع شد

های دیگر این پرسشنامه است. روایی ظاهری از ویژگی

نظر دهای زیستی واجتماعی میالزم به ذکر است که ویژگ

در این پرسشنامه شامل اطالعات فردی وخانوادگی از 

جمله سن، قد، وزن، ترتیب تولد، گروه خونی، قد و وزن 

در گروه خونی پ هنگام تولد، فصل تولد، سن پدر و مادر،

 باشد.و مادر، تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر و مادر می

یا نبزار کاکابرایی، ارجمندپایایی به دست آمده برای این ا

 گزارش شده است. 1 /81و افروز به میزان 

 شخصیتیهای پرسشنامه سنجش ویژگی. 4

مشهورترین و  :(MMPI) سوتاچندمحوری مینه

است  سالمت روانی برایترین آزمون شخصیتی پرمصرف

های این آزمون جمالتی منتشر شد. پرسش 0921که سال 

اِخباری هستند که فرد باید موافقت یا مخالفت خود را با 

ماده است که به  10این پرسشنامه شامل   .ها اعالم کندآن

 شود. این پرسشنامه شاملصورت خودگزارشی تکمیل می

اشد. ر، تکمیلی و محتوایی می بع مقیاس؛ بالینی، اعتبانو 0

دست آمده برای این پرسشنامه در پژوهش پایایی به 

گزارش شده  1 /81( به میزان 0289)دهقانی و همکاران، 

 است.

 هایافته

تحلیل  و منظور تجزیه پس از گردآوری اطالعات به

هش ژوهای پهای پژوهش از بررسی فرضیهها و یافتهداده

صیفی و آمار استنباطی استفاده می در دو سطح آمار تو

هایی همچون سطح آمار توصیفی از شاخص شود. در

جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و در سطح استنباطی 

اسمیرونوف )برای نرمال  -های کالموگروفاز آزمون

( و روش آلفای کرونباخ )گزارش پایایی هادادهبودن 

)سنجش وضعیت نمرات  اینمونهتک (، تی هاپرسشنامه

بین  سون )همبستگیمتغیرهای پژوهش(، همبستگی پیر

حلیل و آزمون ت متغیرها(، رگرسیون چندگانه گام به گام

استفاده می شود. همچنین برای محاسبات و  واریانس
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 .استفاده می شود SPSSافزار نرمهای آماری از تحلیل

آمار توصیفی )محدوده، کمینه، بیشینه،  0جدول 

 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس( دو متغیر این

پژوهش یعنی عملکرد خانواده و شدت اوتیسم را نشان 

 می دهد.

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه متغیر

 01 /220 012 /902 22۰ /11 022 /11 عملکرد خانواده

 08 /912 ۱0 /0۱9 002 /11 01 /11 شدت اوتیسم

 

دهد عملکرد ینشان م فوق جدول تایجنکه همانطور 

به ترتیب دارای میانگین  شدت اوتیسم خانواده و

، 01 /220و انحراف استاندارد  ۱0 /0۱9، 012 /902

 است. 08 /912

 
 نتیجه ازمون کلوموگروف اسمیرنوف .2جدول 

سطح  متغیر

 معناداری

Z 

 0 /101 1 /229 عملکرد خانواده

 0 /120 1 /200 شدت اوتیسم

 0 /020 1 /202 ویژگیهای زیستی

 

 و در دهد در این تحقیقهمانطور که این جدول نشان می

خصوص توزیع نمره های نمونه مورد پژوهش، شاخص 

-دهد که توزیع نمرههای مختلف توصیفی آنها نشان می

های گروه نمونه نرمال یا نزدیک به نرمال است. چرا که 

احتمال معنی داری در دو متغیر شناسایی شده، از سطح 

بزرگتر است، لذا فرض نرمال بودن  1 /1۱داری معنی 

ن بنابراین، به منظور آزمو؛ شودها پذیرفته میتوزیع داده

پارامتریک  هایآزمونفرضیه های تحقیق می توان از 

 کرد. استفاده

 

 وضعیتشخصیتی،  هایویژگی: پژوهشفرضیه 

عملکرد خانواده و  گروه خونی ،عمومی سالمت ،زایمان

 تأثیرگذار است. در فرزندان سمیوتا با شدت بروز

ی تحقیق، از آزمون رگرسیون برای بررسی این فرضیه

، شخصیتی هایویژگیاستفاده خواهیم کرد که در آن 

 عملکردو  مادر اجتماعی ،یشناخت ،یروان زیستی،

 سمیشدت بروز اوتبه عنوان متغیر مستقل بوده و  خانواده

 متغیر وابسته است:
 

 چهارم یهیفرض تبیین ضریب و رگرسیون آزمون نتایج .3جدول 

 انحراف خطای تخمین شده ضریب تبیین تنظیم ضریب تبیین همبستگیضریب 

 210/ 1 100/ 1 128/ 1 08992/ 2 

 

می دهد در این رگرسیون  نشان  2همان طور که جدول 

 وقفکه مطابق با جدول  1 /210ضریب همبستگی برابر 

 ی میزاندهندهنشان معنادار بوده و ضریب تبیین که

؛ درصد است 0تغییرپذیری متغیر وابسته است برابر 

 شدتدرصد  0، 29-0بنابراین بر اساس نتایج جدول 

 بینی خواهد بود.قابل پیش  بروز اوتیسم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

78
33

33
.1

40
0.

2.
4.

3.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ow

om
an

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               5 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2783333.1400.2.4.3.5
http://psychowoman.ir/article-1-69-fa.html


 اد بافتیژنهسواریشو  پورهیمبراا                                                                                                                                                         21

 0شماره  /2دوره  /0011 زمستان /روانشناسی زنفصلنامه 

 

 بر وابسته مستقلمتغیرهای  اثر نییتب یبرا ونیرگرس آزمون جینتا .4جدول 

 معناداری t هرد شدضرایب استاندا ضرایب غیراستاندارد شده مدل

B Std. 

Error 

Beta 

 1 /111 02 /22۱  2 /821 21 /۰18 ثابت

 1 /029 1 /120 1 /188 1 /12۰ 1 /122 مادر گروه خونی

 1 /2۱0 1 /222 1 /1۱۱ 1 /12۱ 1 /128 مادر ویژگی شخصیت

 یسالمت عموم تیوضع

 مادر

10۰/ 1 1۱0/ 1 1۰9/ 1 020/ 1 222/ 1 

 1 /110 1 /009 1 /181 1 /129 1 /10۰ مانیزا تیوضع

 1 /111 -1 /008 -1 /001 1 /100 1 /198 عملکرد خانواده

 

نشان می دهد در این رگرسیون  0همان طور که جدول 

 29-0که مطابق با جدول  1 /210ضریب همبستگی برابر 

ن ای میزدهندهمعنادار بوده و ضریب تبیین که نشان

؛ درصد است 0ت برابر تغییرپذیری متغیر وابسته اس

درصد شدت  0، 29-0بنابراین بر اساس نتایج جدول 

 بینی خواهد بود.بروز اوتیسم قابل پیش 

 گیرینتیجهبحث و  

یستی ز ،های شخصیتیویژگی این پژوهش با هدف رابطه

 رد اتیسم بروز شدت با خانواده عملکرد و و روانی مادر

ریب ض فرزندان انجام شده است این تحقیق نشان داد که

فرد به  لیتما) HY یتیشخص یژگیهمبستگی بین و

ان در فرزند سمی( با شدت اوتیشینما یهاانجام واکنش

معنادار  درصد 9۱باشد که در سطح می -1 /08۱برابر با 

 یژگیدرصد بین و 9۱یعنی با اطمینان  (>1P  /1۱است )

 یهافرد به انجام واکنش لیتما) HY یتیشخص

و  یفرزندان رابطه منف در سمیوت( با شدت ایشینما

ضریب همبستگی بین  ن،یمعناداری وجود دارد. همچن

 در فرزندان برابر با سمیبا شدت اوت K یتیشخص یژگیو

معنادار است  درصد 9۱باشد که در سطح می -1 /099

(1۱/  1P<)  بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه خالف

 یژگیین ودرصد ب 9۱مورد تایید است یعنی با اطمینان 

و  یدر فرزندان رابطه منف سمیبا شدت اوت K یتیشخص

ان مادر یتیشخص یهایژگیو ریمعناداری وجود دارد. سا

 نای ندارد. یدر فرزندان رابطه معنادار سمیبا شدت اوت

تبار  نازک ،(2101) وهمکاران رابنسینیافته با نتایج 

 یعقوبی و ؛(0291فرزانه. ) یپور افروز ینب ن،یحس

( در 2108) وهمکاران رابنسینهمسو است.  (0292)

صفات ناسازگارانه بر مشکالت  افتندیخود در یمطالعه 

بر  نیوالد یو کنترل منف یزیو درونر یزیبرون ر

 یمثبت داشته است. آن ها م اثرات یزیمشکالت برون ر

با کنترل  یریو عدم توافقپذ یعاطف یثباتی ب نیب ندیافزا

 هایویژگی. وجود دارد یدار یتعامل معن نیوالد یمنف

کودک،  تیترب یو روشها نیوالد یتیشخص

 یگسالو بزر یدر نوجوان تیشخص هیاول ی کنندهنییتع

 یستی،ز هایویژگیبین در این تحقیق  شوند. یم یاو تلق

 کودکان رابطه معنی مادر با شدت بروز اوتیسم یروان

داری به دست نیامد. اغلب تحقیقات میزان تحصیالت 

لدین را در چگونگی رفتار با فرزندان با اهمیت دانسته وا

که والدین با سطح تحصیالت باال  و مشخص کرده اند

ری با ت تر و آزادانه در مقایسه با سایرین رفتار دوستانه

ندان خویش دارند و در دستورات انضباطی خود فرز

 .نسبت به کودکان ثبات و قاطعیت الزم را اعمال مینمایند

یی این یافته ها با سایر تحقیقات احتمااًل به عدم همسو

سنی کودکان مورد  محدودیت دالیل زیر میباشد:
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ی برخ -، در این دوران سمیتوجه به اختالل اوت -مطالعه

کودکان ناشی از ویژگیهای  نیااز مشکالت رفتاری 

روند رشد در این دوران میباشد تا شرایط خاص 

 قیق نشان داد کهاین تح نیهمچن .خانوادگی و اجتماعی

 در فرزندان سمیاوت عملکرد خانواده با شدت بروز

همسو  (2101) واسچاتأثیرگذار است. این یافته با نتایج 

ش قابل بخاست. در تبیین این یافته می توان گفت به 

توجهی از زندگی روزمره خانواده با نیازهای کودک 

 تها ممکن اسخورد. ساختار روالدارای اتیسم پیوند می

حول محور نیازهای کودک، به جای کل خانواده، شکل 

بگیرد و در برخی موارد نیازهای سایر اعضای خانواده 

ختلف بررسی تحقیقات م ،یطورکلبه. نادیده گرفته شود

خانواده در روند  یهایژگیودهد که نشان می 

وز هنبا اینحال،  .گذارندیم ریکودک تأث یهایناتوان

 یرگذاریو درجة تأث تیبارة ماهدر یاندک یهاپژوهش

انجام  سمیاوت فیبر کودکان مبتال به ط یخانوادگ طیمح

از آنجا که پژوهش حاضر در حیطه طرح های  شده است

قرار می گیرد که در این زمینه یابی از نوع روند پژوهی 

هایی در  تیمحدود ،حالت جامعه ونمونه متغیر است

ن دارد. بر ای وجود روایی بیرونی(،ها )تعمیم دهی یافته 

با توجه به اینکه متغیر جنسیت به عنوان متغیر اساس، 

 کنترل و سطح مذکر به عنوان ویژگی ثابت است،

 یرا در تفسیرروابط یا روایی درونی پدید م یتیمحدود

طوالنی شدن انجام این پژوهش به علت وجود  آورد.

بیماری کرونا و در نهایت توزیع پزسشنامه ها به صورت 

رایط توجه به اینکه با توجه به بیماری کرونا، شبا  نتیاینتر

اجرای ابزارهای روانشناختی در این پژوهش در شرایط 

هایی در روایی اکولوژیک  تیمحدود مطلوبی نبود،

ی تجربی هادادهدر راستای جمع آوری ده استبوجود آور

از کودکان استثنایی، قاعده برون یابی یا تسهیل زمینه 

اعث گردید تا محدودیت هایی در روش اجرای ابزار ب

 نیوالد عدم دستزسی بهاجرای استاندارد بوجود آید

 یبرا ،کرونا تیمحدود لیبدل سمیدو فرزند ات یدارا

ه بودن بستها  مانیزا یه زمانفاصلتاثیر  هیفرض بررسی

یشنهاد می پبنابراینکرونا طیشرا لیبدل ییمدارس استثنا

واع اختالالت با شود پژوهشهایی پیرامون بروز ان

های زیستی، شناختی و اجتماعی در کودکان ویژگی

الت یادگیری و اختال اختالالت ،های دیگراستثنایگروه

 .صورت پذیرد رفتاری

 شکر و قدردانیت

بدین منظور از کلیه شرکت کنندگان در پژوهش که ما 

را در اجرای این پژوهش یاری کردند، تشکر و قدردانی 

 به عمل می آید.

 تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض 

 منافع ندارد.

 منابع
 ،هیاژ یمحسن ،صمد ،یگروس یمیعظ ،اکبر یعل ،ایندنارجم

آب  ری(. تاث0291سحرانه. ) ،شیآسا یجواد ،رضایعل

 فیاختالل ط یکودکان دارا یپرخاشگر زانیبر م یدرمان

 یپژوهش - ی: پژوهش مورد منفرد. فصلنامه علمسمیاوت

 . 2۰1-209(8 0)1 ،بخشیتوانطب 

 کردیرو ی(. اثربخش029۰. )رهین ،ینقد ،اکبر یعل ،ایرجمندنا

 ینوجوانان دارا یپنجگانه بر مشکالت رفتار یهامؤلفه

: پژوهش مورد منفرد. مطالعات سمیاوت فیل طاختال

 . 02-22(8 0)02 ،یروانشناخت

طه عملکرد (. راب0291. )هیسم ،مقدم یمحمد ،یعل ،مقدم زارع

 انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یخانواده با پرخاشگر

 -1(8 2)02 ،خراسان یاجتماع ی. مطالعات فرهنگرجندیب

 بعثت. انتشارات سنجش خانواده. اسیمق (.0281) باقر ،ییثنا

 ینگاه ،029۱ن،یمه ،یجواد و حامد ،یو محمد دیمج ،یفرهاد

 نیدوم ،DSM-5بر اساس  سمیات فیبر اختالل ط

 - یبوم کردیبا رو یعلوم انسان یالملل نیس بکنفران

 ،بهشهر ن،ینو یبر پژوهش ها دیو با تاک یاسالم

عملکرد  ری(. تأث0291فرزانه. ) یپور افروز ینب ن،یتبار حس نازک

و سالمت روان زنان باردار  یزندگ تیفیخانواده بر ک

ال شهر بابل س یو درمان یمراجعه کننده به مراکز بهداشت
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 (.0291) ارا.س ،رجبی ؛میدح ،آقامحمدیان ؛حمدم ،نریمانی

مقایسه سالمت روانی مادران کودکان استثنایی با سالمت 

نامه اصول بهداشت روانی، فصل ،روانی کودکان عادی

 .20 و 22شماره 

 ،یعیرب ؛سروه ،محمدزاده ؛حسین ،یمحقق ؛ابوالقاسم ،یعقوبی

(. عملکرد خانواده 0292. )سمکو ،محمدزاده & ؛مهدی

شبه  و یشیروانپر ،یمبتال به اختالالت خلق مارانیدر ب

(8 2)2 ،و مشاوره ینیبال یشناسروان ی. پژوهش هایجسم

002-0۱۰ . 
Ahmadi SJ, Safari T, Hematiyan M, Khalili Z. 

Indices of psychometric tests to diagnose 

autism. New Journal of Cognitive and 

Behavioral Science [Persian], 2012; 1(1): 87-

104. [In Persian] 
American Psychiatric Association. (2013). 

Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders 5. Washington: American 

Psychiatric Association.  

Kerr, S. P, Kerr, W. R, & Xu, T. (2018). 

Personality traits of entrepreneurs: A review 

of recent literature. Foundations and 

Trends® in Entrepreneurship, 14(3), 279-

356. 

Rubenstein E, Young JC, Croen LA, DiGuiseppi 

C, Dowling NF, Lee LC, Schieve L, Wiggins 

LD, Daniels J. (2018). Maternal opioid 

prescription from preconception through 

pregnancy and the odds of autism spectrum 

disorder and autism features in children. 

Journal of Autism and Developmental 

Disorders. 

Schieve LA, Tian L, Drews-Botsch C, Windham 

GC, Newschaffer C, Daniels JL, Lee L, 

Croen LA, Fallin MD. (2017). Autism 

Spectrum Disorder and Birth Spacing: 

Findings from the Study to Explore Early 

Development (SEED). Autism Research. 
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