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Abstract
Introduction: Neurodevelopmental disorders cause a wide range of problems for the child that directly or
indirectly lead to a decrease in the quality of life of the family. Considering that mothers have the most
responsibility for the development of their children, this study aimed to compare family developmental
function, personality characteristics and parenting stress of mothers of children with autism spectrum
disorder with mothers of normal children.
Methods: This was a causal-descriptive study in which 50 mothers of children with autism spectrum
disorder and 50 mothers of normal developmental children who were selected by convenience sampling
method completed the Developmental Function Assessment Questionnaire (DFFAQ) family five-factor
personality inventory (NEO-FFI), parenting stress index (PSI-SF).
Results: Data analysis showed that there was a significant difference between the two groups of mothers of
children with autism spectrum disorder and normality in family developmental function, personality traits
and parenting stress (P = 0.001) and the developmental function of mothers of normal children was
significantly different. Above the group of mothers had autistic children. Also, parenting stress and
neuroticism of mothers of autistic children were higher than that of normal mothers (P = 0.001) and mean
extraversion of mothers of normal children was higher than the average of autism mothers (P = 0.001).
Conclusions: The results of this study showed that caring for a child with autism has an impact on
psychological functions such as family development, personality traits and parenting stress in the affected
person's family and requires serious attention to the family of this group of people.
Keywords: Autism Spectrum Disorder, Family Developmental Function, Parenting Stress, Personality
Traits
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چکیده
مقدمه :اختالالت عصبتحولی ،طیف گستردهای از مسائل و مشکالت را برای کودک به وجود میآورند که به صورتی مستقیم و
غیرمستقیم ،زمینه ساز کاهش کیفیت زندگی خانواده میگردد .با در نظر داشتن اینکه مادران بیشترین مسئولیت در رشد و پروش
کودک را بر عهده دارد ،این مطالعه با هدف مقایسه کارکرد تحولی خانواده ،ویژگیهای شخصیتی و استرس والدگری مادران کودکان
مبتال به اختالل طیف اوتیسم با مادران کودکان دارای رشد بهنجار انجام گرفت.
روش کار :این مطالعه توصیفی از نوع علیمقایسهای بود که در آن  50نفر از مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم با
 50نفر از مادران دارای کودک رشد بهنجار که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده بودند .سپس پرسشنامههای سنجش
کارکرد تحولی خانواده ،پرسشنامه پنج عاملی شخصیت ( ،) NEO-FFIشاخص استرس والدگری ( )PSI-SFتکمیل شدند.
یافتهها :بین دو گروه مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم و عادی در مقیاس کارکرد تحولی خانواده ،ویژگیهای شخصیتی
و استرس والدگری ( )P = 0/001تفاوت معنیدار بوده و کارکرد تحولی خانواده در گروه مادران مادران کودکان عادی به میزان معناداری
باالتر از گروه مادران دارای فرزند اوتیسم بود .همچنین استرس والدگری و میزان روانرنجورخویی مادران کودکان اوتیسم باالتر از روان
رنجورخویی مادران کودکان عادی ( )P = 0/001بدست آمده و میانگین برون گرایی مادران کودکان عادی نیز باالتر از میانگین برون
گرایی مادران کودکان اوتیسم ( )P = 0/001بدست آمد.
نتیجه گیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مراقبت از کودک مبتال به اوتیسم بر کارکردهای روانی همچون تحول خانواده،
ویژگیهای شخصیتی و استرس والدگری در خانواده فرد مبتال تأثیر داشته و توجه جدی به خانواده این گروه از افراد را میطلبد.
کلیدواژهها :کارکرد تحولی خانواده ،استرس والدگری ،ویژگیهای شخصیتی ،اختالل طیف اوتیسم
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اختالالت عصب رشدی همچون اختالل طیف اوتیسم ،مشکالت
بسیاری را برای فرد و خانواده به همراه داشته و بررسیها نشان میدهند
که والدین کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم در معرض افزایش
خطر تجربه مشکالت روان شناختی هستند [ .]5مادران کودکان مبتال
به اختالل طیف اوتیسم سطوح باالیی از فشارهای روان شناختی را
تجربه میکنند که با سطوح باالی مشکالت رفتاری کودک و سطوح
پایین حمایت در خانواده وابسته است [ .]6ویژگی غیرقابل مشاهده
بودن اختالل منجر به فقدان درک مشکالت کودک و والدین میشود و
شایستگی والدین را زیر سؤال میبرد [ ]7که این مهم میتواند کارکرد
تحولی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد .براساس مدل نظری گریسپن و

از جمله اختاللهای مهم دوران کودکی اختالل ،طیف اوتیسم است که
شامل گسترهای از اختالالت عصبی رشدی بوده و در طول زندگی ادامه
مییابد [ .]1این اختالل وضعیتی مادام العمر ،چند وجهی و فراگیر
است که با نقصهایی در ارتباط و تعامل اجتماعی و وجود الگوهای
محدود و تکراری از رفتار ،عالئق یا فعالیتها مشخص میشود [.]۲
شیوع این اختالل براساس چهارده پژوهشی که در آمریکا صورت گرفت،
 1در  68گزارش شده و در میان ابتال به این اختالل در پسران بیشتر
از دختران مشاهده میگردد [ ]۳در ایران نیز صمدی و همکاران
( )۲01۲طی مطالعهای گزارش کردند که شیوع اوتیسم در میان
کودکان پنج ساله ایرانی  6.۲6در هر  10000نفر میباشد [ .]4ابتال به
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ویدر ( )۲00۲خانواده به عنوان یک واحد منحصر به فرد ،مراحل تحول
هیجانی کارکردی مشابه با مراحل تحول هر فرد انسانی را پشت سر
میگذارد .این مراحل ششگانه عبارتند از :توجه و تنظیم ،صمیمیت،
ارتباط متقابل دوسویه ،حل مساله اجتماعی ،ایجاد بازنماییها یا ایدهها
و تفکر منطقی [ .]8در خانواده دارای عضو مبتال به اوتیسم اغلب زندگی
خانوادگی پیرامون کودک مبتال میچرخد و یک چنین تمرکز شدیدی
بر نیازهای کودک باعث استرس مزمن و غفلت از جنبههای دیگر زندگی
خانوادگی میشود [ .]9که همین مسئله میتواند اثراتی را بر ویژگیهای
شخصیتی و استرس والدگری والدین برجای بگذارد [ .]10منظور از
ویژگی یک خصوصیت نسبتاً پایدار است که باعث میشود افراد به
شیوههای خاصی رفتار کنند .شخصیت الگویی از خصوصیات نسبت ًا
دایمی و ویژگیهای منحصر به فردی است که به رفتار یک فرد هم
ثبات و هم ویژگیهای خاص میدهد .مک گری و کاستا ()1996
ویژگیهای شخصیتی را به عنوان ابعاد تفاوتهای فردی در تمایل نشان
دادن الکوهای پایدار فکر ،احساس و عمل تعریف میکنند [.]11
استرس والدگری نیز اصطالحی است که مشخص کنندهی ادراک تنش
در نظام والد-کودک بوده و هم ویژگیهای تنش زای کودک و هم پاسخ
والدین به این ویژگیها را در بر میگیرد [ .]1۲بررسیها نشان دادهاند
که در طول فرایند تشخیص در سه حوزه ،مراقبت فردی ،رابطه زناشویی
و خانواده تجربه شدید استرس در خانوادهها وجود داشته و پی بردن به
اینکه یک کودک ناتوانی رشدی دارد یک فرایند استرس زا و دشوار
است [ .]6والدین این گروه از کودکان نشانههای بیشتر افسردگی و
سطوح باالتر استرس را نسبت به والدین کودکان دارای رشد معمولی
تجربه نموده و ممکن است اضطراب ،ترس و گناه را تجربه کنند [.]1۳
بررسیهای صورت گرفته بیانگر آن است که مطالعات به طور معمول
مقیاس کلی استرس را بین خانوادههای کودکان مبتال به اختالل طیف
اوتیسم و خانوادههای کودکان دارای رشد معمول و یا کودکان مبتال به
سندرم داون ،ناتوانی هوشی (بدون علت شناخته شده همچون فلج
مغزی ،سندرم ایکس شکننده ،فیبروز سیستیک ،اختالل طیف جنینی
الکل ،یا اختالل رفتارهای بیرونی شده مقایسه کرده و درجات باالتر
استرس را در خانوادههای کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم
شناسایی کردهاند [ .]16-14 .5که به موازات آن بروز افسردگی و
اضطراب ،بهزیستی عمومی پایینتر در والدین کودکان مبتال به اختالل
طیف اوتیسم در مقایسه با گروههای کنترل ،مشاهده شده است [.]17
در همین راستا هیگینز و همکاران ( )۲005در مطالعه مروری اثرات
منفی داشتن یک کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم بر کارکرد
خانواده نتیجه گرفتند که خانوادههایی که در فعالیتهای مشترک با
هر دوی کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم و سایر خواهر و برادرها
مشغول نمیشوند ،تمایل به نمره پایین در مقیاس کارکرد خانواده،
پیوند خانوادگی یا پاسخدهی به نیازهای اعضای دارند .مطالعات آنها
دیدگاه بالقوه اثرات منفی داشتن یک کودک مبتال به اختالل طیف
اوتیسم را بر کارکرد خانواده نشان داد .از این روی با توجه به رشد رو
به فزونی رخداد اختالل طیف اوتیسم و مشکالت متعددی که در حوزه
سالمت روان برای والدین کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم اتفاق
می افتد ،این مطالعه با هدف مقایسه کارکرد تحولی خانواده ،ویژگیهای
شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتال به اختالل
طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجار انجام گرفت.

روشکار
این مطالعه به لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روششناختی یک پژوهش
توصیفی از نوع علی مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش شامل
کلیهکودکان پسر مبتال به اختالل طیف اوتیسم تحت آموزش و
توانبخشی در مراکز آموزشی تبسم و توانبخشی آوا و رویش در شهر
مشهد و مادران آنها در سال  98 -97بود .با توجه به همکاری ضعیف
مراکز توانبخشی شهر مشهد برای انتخاب نمونه ،در این مطالعه به
حداقل نمونه پژوهش برای انجام پژوهش اکتفا گردید؛ دالور []18
حداقل نمونه پژوهش برای طرح پژوهش علی مقایسهای را  50نفر اعالم
کرده ،از این روی در این مطالعه تعداد  50نفر به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .همتایان نرمال نیز به تعداد  50نفر بودند که به
روش نمونه گیری در دسترس از مرکز پیش دبستانی گلهای زندگی
در ناحیه  7و دبستان پسرانه هدایت (شهید خیابانی) در ناحیه  ۲شهر
مشهد در سال  98 - 97انتخاب شده و از نظر پایه تحصیلی با کودکان
مبتال به اختالل طیف اوتیسم همتا شدند .به منظور گردآوری دادهها از
پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (  ،)DFFAQپرسشنامه
پنج عاملی شخصیت ( )NEO-FFIو شاخص استرس والدگری (PSI-
 )SFو استفاده گردیده و دادههای بدست آمده با استفاده از آمار
توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل واریانس
چند متغیره) و به کمک نرم افزار تحلیل آماری  SPSS V.22تجزیه و
تحلیل گردید.

ابزار پژوهش
پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده  (DFFAQ):این ابزار
براساس مبانی نظری رویکرد تحول یکپارچه انسان گریسپن و ویند ()8
و توسط عالی و همکاران ( )19تهیه شده و شامل  4۳ماده و  7خرده
مقیاس است .خرده مقیاسها ،سطوح تحول خانواده را از منظر رویکرد
DIRمیسنجند .پاسخ به پرسشها براساس مقیاس لیکرت از هیچ گاه
( )0تا همیشه ( )۳صورت میپذیرد .برای بدست آوردن نمره هر خرده
مقیاس نمرههای مواد هر خرده مقیاس با هم جمع شده و بر تعداد مواد
آن خرده مقیاس تقسیم میشود؛ بنابراین نمره هر خرده مقیاس بین
صفر تا  ۳خواهد بود .ویژگیهای روانسنجی این ابزار در نمونهی 148
نفری از مادران کودکان  4تا  6سال مهدکودکهای شهر مشهد که به
روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای از میان مناطق شهرداری
مشهد انتخاب شده بودند ،بررسی گردید [ .]19میزان همسانی درونی
براساس آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس توجه و تنظیم  ./74جذب
در روابط انسانی  ،./71ارتباط متقابل دوسویه  ،./75حل مساله ی
اجتماعی مشترک  ،./66ایجاد بازنماییها و ایدهها  ،./69تفکر منطقی
 ،./58انضباط  ./5۳و برای کل پرسشنامه نیز  ./9۲به دست آمد .در
خصوص پایایی نیز ،ضریب بازآزمایی پرسشنامه  ./9۳و آلفای کرونباخ
کلی این پرسشنامه ./9۲ ،به دست آمد .همچنین آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاسهای این پرسشنامه از  ./5۳تا  ./7۲بهدست آمد که بیانگر
پایایی مطلوب این مقیاس بهطور کلی است [.]19
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت  (NEO-FFI):این آزمون یک
پرسشنامه  60سؤالی است و برای ارزیابی  5عامل اصلی شخصیت به
کار میرود .این  5عامل عبارتند از :روان رنجورخویی) ، (Nبرون گرایی
) ،(Eانعطاف پذیری یا پذیرش) ، (Oدلپذیر بودن) ، (Aبا وجدان
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بودن یا وظیفه شناسی  (C).این آزمون از نظر هزینه و زمان مقرون به
صرفه است و مقیاسهای آن از اعتبار باالیی برخوردار است و همبستگی
بین مقیاسها زیاد است و از همه مهمتر این آزمون بر خالف سایر
آزمونهای شخصیتی ،انتقادات کمتری بر آن وارد شده است [.]۲0
پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی (کامالً مخالفم ،مخالفم ،بی تفاوت،
موافقم و کامالً موافقم) تنظیم شده و نمره گذاری آن در تمام مواد
یکسان نیست ،به این معنی که در نمره گذاری برخی از مواد فرم کوتاه
پرسشنامه ،به کامالً مخالفم نمره  ،4مخالفم نمره  ،۳بی تفاوت نمره ،۲
ال موافقم نمره  0تعلق میگیرد .در حالی که برخی
موافقم نمره  1و کام ً
دیگر از مواد این فرم کوتاه به صورت عکس حالت گفته شده نمره
گذاری میشوند [ .]۲1مک کری و کاستا این پرسشنامه را روی ۲08
نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا کردند که ضرایب
اعتبار آن بین  0/8۳تا  0/75به دست آمد .در ایران نیز خرمایی و
فرمانی ( )1۳9۳طی پژوهشی ضرایب آلفای کرونباخ این ابزار را از 0/69
تا  0/8۳بدست آوردند [.]۲۲
پرسشنامه استرس والدگری :برای سنجش استرس والدگری از شاخص
استرس والدینی ،فرم کوتاه  ۳6سوالی استفاده شد .این ابزار توسط
آبیدین ( )1995ساخته شده است [ .]1۲این مقیاس به منظور ارزیابی
سه زیر مقیاس (آشفتگی والدین ،تعامالت ناکارامدوالد-فرزند و
ویژگیهای کودک مشکل آفرین) و استرس کلی طراحی شده است.
ال مخالف) تا ( 5کامالً
شیوه نمره گذاری روی طیف لیکرت از ( 1کام ً
موافق) انجام میشود .نمرات خام باالی  ۳۳در زیر مقیاس آشفتگی
والدین و تعامالت ناکارآمد و نمرات خام باالی  ۲7در زیر مقیاس
ویژگیهای کودک مشکل آفرین از نظر بالینی معنادار هستند .نمرات
خام کل باالی  90از نظر بالینی نشانگر سطح باالی از نمرات استرس
است [ .]۲این مقیاس در مطالعات مختلف از اعتبار و روایی خوبی
برخوردار بوده است .بررسی ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه بیانگر
آن است که زیر مقیاسهای این آزمون دارای همسانی درونی مناسبی
بوده و بین  0/87تا  0/80و نمره نهایی آن  0/94بدست آمده است
[ .]۲۳بیابانی و همکاران [ ]۲4نیز طی پژوهش خویش روایی نمره کل
این ابزار را  0/75و پایایی آن را  0/90بدست آوردند .مالحظات اخالقی:
این مطالعه مصوب شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات تهران بود که با شماره گرانت  10009۳مورد تصویب معاونت
پژوهش دانشگاه قرار گرفته است .به منظور رعایت حقوق آزمودنیها از
کلیه شرکت کنندگان در مطالعه رضایت آگاهانه اخذ گردیده و به کلیه
شرکتکنندگان اطمینان خاطر داده شد که اطالعات آنها محرمانه تلقی
شده و نتایج پژوهش در غالب میانگین اطالعات ارائه خواهد گردید.

اوتیسم 8۲ ،درصد متأهل و  18درصد متارکه بودند و در گروه مادران
کودک عادی تمامی مادران متأهل بودند .به لحاظ شغلی نیز در گروه
مادران دارای فرزند اوتیسم 78 ،درصد خانه دار و  ۲۲درصد شاغل و
در گروه مادران فرزند عادی 9۲ ،درصد خانه دار و  8درصد شاغل بودند.
همچنین در گروه کودکان مبتال به اوتیسم ۳0 ،درصد فاقد تحصیالت،
 ۲0درصد پایه اول 18 ،درصد پیش دبستانی 16 ،درصد پایه پنجم8 ،
درصد پایهی دوم 6 ،درصد پایههای چهارم و ششم و  ۲درصد پایهی
سوم و در کودکان گروه عادی 4۲ ،درصد پایه دوم ۳4 ،درصد پایه اول،
 1۲درصد پیش دبستانی و  1۲درصد پایه ششم بودند .نتایج حاصل از
تحلیل دادهها بیانگر آن بود که در استرس والدگری کل ،در گروه مادران
دارای کودک اوتیسم 78 ،درصد دارای سطح استرس معنادار بودهاند
که این میزان برای مادران کودکان عادی  5۲درصد بوده است .همچنین
تنها  ۲۲درصد از مادران کودکان اوتیسم به سطح استرس نرمال
رسیدهاند که این میزان برای مادران کودکان عادی  48درصد بوده
است .در این راستا ،آزمون کای دو انجام گرفته نشان میدهد بین سطح
استرس والدگری دو گروه مادران دارای کودک اوتیسم و عادی تفاوت
وجود دارد (جدول  .)1در استرس عامل آشفتگی والدینی نیز ،در گروه
مادران دارای کودک اوتیسم 56 ،درصد دارای آشفتگی والدینی معنادار
بودهاند که این میزان برای مادران کودکان عادی  ۲8درصد بوده است.
تنها  44درصد از مادران کودکان اوتیسم به آشفتگی والدینی نرمال
رسیدهاند که این میزان برای مادران کودکان عادی  7۲درصد بوده
است .در این عامل نیز زمون کای-دو نشان میدهد بین سطح آشفتگی
والدینی دو گروه مادران دارای کودک اوتیسم و عادی تفاوت وجود دارد
(جدول  .)1در تعامل ناکارآمد ،در گروه مادران دارای کودک اوتیسم،
 74درصد دارای تعامل ناکارامد معنادار بودهاند که این میزان برای
مادران کودکان عادی  ۳8درصد بوده است .تنها  ۲6درصد از مادران
کودکان اوتیسم به تعامل ناکارامد غیرمعنادار رسیدهاند که این میزان
برای مادران کودکان عادی  6۲درصد بوده است .آزمون کای-دو معنادار
است که نشان میدهد بین سطح تعامل ناکارامد دو گروه مادران دارای
کودک اوتیسم و عادی تفاوت وجود دارد (جدول  .)1در عامل کودک
مشکل آفرین ،در گروه مادران دارای کودک اوتیسم 76 ،درصد دارای
سطح معنادار بودهاند که این میزان برای مادران کودکان عادی 50
درصد بوده است .تنها  ۲4درصد از مادران کودکان اوتیسم به سطح
نرمال رسیدهاند که این میزان برای مادران کودکان عادی  50درصد
بوده است .آزمون کای-دو معنادار است که نشان میدهد بین عامل
کودک مشکل آفرین دو گروه مادران دارای کودک اوتیسم و عادی
تفاوت وجود دارد (جدول )1
در مورد شاخصهای توصیفی کارکرد تحولی خانواده دو گروه نیز نتایج
به دست آمده از مطالعه نشان داد که ،میانگین دو گروه بیش از  7نمره
بایکدیگر اختالف دارد و گروه مادران کودکان عادی ،کارکرد تحولی
باالتری نسبت به گروه مادران کودکان اوتیسم از خود گزارش کردند
(جدول  .)۲در مورد شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی مادران
دو گروه ،در عامل روان رنجورخویی ،میانگین مادران دارای کودک
اوتیسم 4/6 ،نمره باالتر از گروه مادران کودکان عادی به دست آمد .در
عامل برون گرایی ،میانگین مادران عادی  ۳/۳نمره باالتر از مادران فرزند
اوتیسم محاسبه شد .در عامل گشودگی ،میانگین دو گروه بهیک اندازه

نتایج
در این مطالعه تعداد  50نفر کودک مبتال به اوتیسم و  50کودک عادی
همراه با مادران آنها مورد مطالعه قرار گرفتند که میانگین سنی مادران
دارای کودکان مبتال به اوتیسم  ۳8/4سال و در گروه همتایان بدون
کودک مبتال به اوتیسم  ۳7/8سال بود .همچنین میانگین سنی کودکان
مبتال به اوتیسم  9/5سال و کودکان گروه عادی  8/9سال بوده است.
در گروه مادران دارای کودک اوتیسم ،بیشترین تحصیالت به ترتیب به
دیپلم ( 46درصد) ،لیسانس ( ۳۲درصد) و زیر دیپلم ( ۲۲درصد) تعلق
داشت .به لحاظ وضعیت تأهل نیز ،در گروه مادران دارای کودک
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میانگین مادران عادی  1/۲نمره باالتر از مادران فرزند اوتیسم بود
(جدول ..)۲

بود .در عامل توافق یا سازگاری ،میانگین مادران فرزند اوتیسم  1/6نمره
باالتر از مادران فرزند عادی به دست آمد و در عامل وجدانی بودن،

جدول  .1شاخصهای فراوانی استرس والدگری مادران در دو گروه دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم و همتایان غیر مبتال
سطح استرس  ،بر حسب فراوانی
عادی

گروه

آزمون کای-دو

استرس

آشفتگی والدینی
اوتیسم
عادی

۲۲
۳6

۲8
14

**8/05

1۳
۳1

۳7
19

**1۳/15

1۲
۲5

۳8
۲5

**7/۲5

11
۲4

۳9
۲6

**7/4۳

تعامل ناکارامد کودک-والد
اوتیسم
عادی
کودک مشکل آفرین
اوتیسم
عادی
استرس والدگری کل
اوتیسم
عادی
** P-value ≤ 0.01

جدول  .2شاخصهای توصیفی کارکرد تحولی خانواده و ویژگیهای شخصیتی دو گروه

بررسی تفاوت بین کارکرد تحولی خانواده در مادران کودکان مبتال به
اختالل طیف اوتیسم و مادران دارای کودکان عادی ،جدول  ۳نشان می
دهد شاخص  Zکولموگروف-اسمیرنوف معنادار نیست ،بنابراین توزیع
نمرات کارکرد تحولی خانواده دو گروه نرمال است .همچنین ،شاخص
Fلوین نیز معنادار نمیباشد و این بدان معناست که مفروضه همگنیواریانسهای دو گروه برقرار است .شاخص  tبرای مقایسه میانگینهای
دو گروه در سطح الفای  0/05معنادار است .بنابراین بین میانگین
کارکرد تحولی خانواده دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .مقایسه
میانگینها نشان میدهد که کارکرد تحولی خانواده در گروه مادران
کودکان عادی به میزان معناداری باالتر از گروه مادران دارای فرزند
اوتیسم است.
برای بررسی تفاوت بین ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان مبتال به
اختالل طیف اوتیسم و مادران کودکان عادی ،بهدلیل اینکه ویژگیهای
شخصیتی از پنج عامل تشکیل میشود ،از تحلیل واریانس چندمتغیری
برای تحلیل فرضیه استفاده گردید .برای بررسی مفروضه اصلی تحلیل
واریانس چندمتغیری ،یعنی عدم تفاوت ماتریسهای کوواریانس از
آزمون  Mباکس استفاده گردید که طبق نتایج شاخص  Fتفاوت
ماتریسهای کوواریانس متغیرهای مورد مطالعه ،معنادار نبود (0/157
=  )Pبنابراین با رعایت فرض عدم تفاوت ماتریسهای کوواریانس
متغیرها ،استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،مجاز است.

دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم و همتایان غیر مبتال
میانگین

گروه

انحراف معیار

کارکرد تحولی
8۳/6
90/96

16/9
15/6

اوتیسم
عادی
اوتیسم
عادی

۲5/56
۲0/96

6/1
4/9

اوتیسم
عادی

۲7
۳0/۳

5/7
7

اوتیسم
عادی

۲۳/۲
۲۳/۳

۳/8
۳/7

روان رنجورخویی

برون گرایی

گشودگی

سازگاری
اوتیسم
عادی

۳1/7
۳0/1

5
6/۲

۳4/1
۳5/۳

6/5
6/6

وجدانی بودن
اوتیسم
عادی

جدول  .3آزمون  -tمستقل مقایسه میانگینها
تعداد

میانگین

انحراف معیار

Zk-s

معناداری

50
50

8۳/6
90/96

16/9
15/6

0/10
0/1۳

0/۲00
0/۲00

گروه
اوتیسم
عادی

-Fلوین

معناداری

شاخص t

معناداری

1/47

0/۲۲8

*۲/۲7

0/0۲6

یکدیگر دارند .در ادامه برای بررسی عاملهای پنجگانه ،شاخص  Fو
معناداری مربوط به هر عامل بررسی شد که نتایج به دست آمده نشان
داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی مادران دو گروه تفاوت
معناداری به دست آمد ( )P = 0/000مقایسه میانگینها نشان داد که

همچنین طبق نتایج شاخصهای چند متغیری مقایسه ویژگیهای
شخصیتی دو گروه ،کلیه شاخصهای معناداری چندمتغیری ،معنادار
بود (. )P = 0/00۳این یافته بدین معناست که نیمرخ کلی متغیرهای
مورد مطالعه (ویژگیهای شخصیتی) دو گروه تفاوت معناداری از
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اسمیرنوف معنادار نبود ،بنابراینتوزیع نمرات استرس والدگری دو گروه
نرمال بود .همچنین ،شاخص F-لوین نیز معنادار به دست نیامد .یعنی
مفروضه همگنی واریانسهای دو گروه برقرار است .شاخص  tبرای
مقایسه میانگینهای دو گروه در سطح الفای  0/05معنادار بود بنابراین
بین میانگین استرس والدگری دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.
مقایسه میانگینها نشان داد که استرس والدگری مادران کودکان
اوتیسم به میزان معناداری باالتر از گروه مادران کودکان عادی است
(جدول .)4

میانگین روان رنجورخویی مادران کودکان اوتیسم ( )۲5/56باالتر از
میانگین روان رنجورخویی مادران کودکان عادی ( )۲0/96است.
همچنین ،بین ویژگی شخصیتی برون گرایی مادران دو گروه تفاوت
معناداری گزارش شد )P = 0/010(.مقایسه میانگینها نشان داد که
میانگین برون گرایی مادران کودکان عادی ( )۳0/۳باالتر از میانگین
برون گرایی مادران کودکان اوتیسم [ ]۲5میباشد.
برای بررسی تفاوت بین استرس والدگری مادران کودکان مبتال به
اختالل طیف اوتیسم و مادران کودکان عادی ،شاخص  Zکولموگروف-
جدول  .4آزمون t-مستقل مقایسه میانگینها
تعداد

میانگین

انحراف معیار

Zk-s

معناداری

50
50

107/9
84/86

۲۲/7
۲0/97

0/10
0/14

0/۲00
0/۲00

گروه
اوتیسم
عادی

-Fلوین

معناداری

شاخص t

معناداری

0/84

0/۳6۲

**5/۲8

0/000

**P-value ≤ 0.01

بحث
معناداری گزارش شد .مقایسه میانگینها نشان داد که میانگین برون
گرایی مادران کودکان عادی باالتر از میانگین برون گرایی مادران
کودکان اوتیسم میباشد .در تبیین نتایج این یافتهها ،میتوان گفت که
صفات شخصیت والدین قدرت پیش بینی شدت اوتیسم در کودکان را
دارد .با توجه به این یافتهها میتوان نتیجه گیری کرد که بین صفات
شخصیتی والدین و اختالل اوتیسم همبستگی وجود دارد ،بدین معنا
که صفات شخصیتی والدین روی اوتیسم کودکان تأثیر داشته و به طور
متقابل کودکان بر روی صفات شخصیتی والدینتاثیر میگذارند .این
تاثیرات میتواند به واسطه ژنتیک ،الگوبرداری ،یادگیری یا اثرات این
عوامل بر محیط باشد [ .]5در مورد تفاوت بین استرس والدگری مادران
کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران کودکان عادی نیز نتایج
نشان داد این تفاوت معناداری است .مقایسه میانگینها نشان داد که
استرس والدگری مادران کودکان اوتیسم به میزان معناداری باالتر از
گروه مادران کودکان عادی است .در همین راستا ،یاماداو همکاران []۲9
طی پژوهشی بر والدین کودکان مبتال به اختالل فراگیر رشد در ژاپن
نشان داد که این مادران سطوح باالیی از استرس را در مقایسه با مادران
کودکان عادی تجربه کردند .استرس عاطفی مادران با صفات شخصیتی
مثل روان رنجورخویی و عدم سازگاری ،کنترل ادراک شده توسط
همسر و شدت اختالل تحولی ،همراه بود.

این مطالعه با هدف مقایسه کارکرد تحولی خانواده ،ویژگیهای
شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتال به اختالل
طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجار انجام گرفت .نتایج
به دست آمده از تحلیل دادهها بیانگر آن بود که بین کارکرد تحولی
خانواده ،ویژگیهای شخصیتی و استرس والدگری بین دو گروه مورد
مطالعه تفاوت معنیداری وجود داشت .این نتایج را میتوان با نتایج
پژوهشهای عالی و همکاران [ ،]19محتشمی و همکاران [ ،]۲6پیزوال
و همکاران [ ،]7جیللت و همکاران [ ،]۲7گائو و همکاران [ ،]۲5امیری
و همکاران [ ]۲8سیم و دیگران [ ]9و هایز و واتسون [ ]14همسو
میباشد .نتایج این بررسیها نیز نشان داد که بین کارکرد تحولی
خانواده در مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم و مادران
کودکان عادی ،تفاوت معناداری وجود دارد.
در بخش نخست یافتهها ،مقایسه میانگینها نشان داد که کارکرد
تحولی خانواده در گروه مادران کودکان عادی به میزان معناداری باالتر
از گروه مادران دارای فرزند اوتیسم است .یافتههای بدست آمده بیانگر
آن است که کارکرد تحولی خانواده در والدین و یا مادران کودکان مبتال
به اختالل طیف اوتیسم پایینتر از والدین و مادران کودکان عادی است.
در همین راستا جیللت و همکاران [ ]۲7به بررسی کارکرد خانواده و
مشکالت رفتاری در کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم با نقش
واسطه گری سالمت روان والدین پرداختند ،نتایج مطالعه آنها نشان
میدهد که مشکالت رفتاری درکودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم
میتواند بر سالمت روان والدینتاثیر بگذارد .صرفنظر از تأثیر اختالل
طیف اوتیسم بر کارکرد خانواده ،کارکرد خوب خانواده وابسته به حمایت
درون خانوادگی و حمایت برون خانوادگی است که در مورد خانوادههای
کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم نیز صادق است [.]۲
همچنین نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که بین
ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم و
مادران کودکان عادی ،تفاوت معناداری وجود دارد .مقایسه میانگینها
نیز نشان داد که میانگین روان رنجورخویی مادران کودکان اوتیسم
باالتر از میانگین روان رنجورخویی مادران کودکان عادی میباشد.
همچنین ،بین ویژگی شخصیتی برون گرایی مادران دو گروه تفاوت

نتیجهگیری
به طور کل میتوان گفت که نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که بین
کارکرد تحولی خانواده ،ویژگیهای شخصیتی و استرس والدگری
مادران دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم و همتایان دارای
کودک رشد بهنجار تفاوت وجود داشته است .این نتایج بیانگر اهمیت
توجه بر روی خانواده دارای عضو مبتال به اختالل طیف اوتیسم میباشد،
به این معنا که پژوهشها بیشتر بر روی فرد مبتال تمرکز داشته و
خانواده به عنوان یک نهاد مهم در نگهداری و رشد کودک چندان مورد
توجه قرار نمیگیرد که یافتههای این مطالعه نشان دهنده آسیب پذیری
خانواده از فشار ایجاد شده به دنبال نگهداری از کودک مبتال میباشد.
با توجه به این یافتهها پیشنهاد میگردد که مطالعات آینده با تمرکز بر
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 پیشنهاد،توانمندیهای تحولی کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم
میشود طرحهای مداخلهای خانواده محور مبتنی بر مدل تحول
. طراحی شود،یکپارچه انسان جهت پیشرفت کارکرد تحولی والدین

یافتههای این مطالعه در جهت ارائه درمانهای روانی و رفتاری در جهت
کاهش استرس والدگری و بهبود کارکرد تحولی خانواده و ویژگیهای
 این مطالعه نیز.شخصیتی مادران دارای کودکان اوتیسم اقدام نمایند
 در درجه نخست اینکه با توجه به تعداد نمونه،دارای محدودیتهایی بود
محدود برای انجام پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس برای انجام
. از این روی در تعمیم یافتهها باید احتیاط نمود،پژوهش استفاده گردید
همچنین ماهیت خودگزارشی ابزار استفاده در پژوهش حاضر موجب
 از این روی پیشنهاد،ناتوانی در بررسی ابعاد مختلف متغیرها گردید
میشود که در مطالعات بعدی از روشهای پژوهش کیفی در جهت
.کسب اطالعات بیشتر در ابعاد شخصیتی و خانوادگی استفاده نمود
همچنین با در نظر داشتن تأثیر کارکرد تحولی خانواده در ارتقاء

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول مقاله میباشد که با
راهنمایی جناب آقای دکتر سید امیرامین یزدی و مشاوره جناب آقای
دکتر غالمعلی افروز در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
 بدین وسیله از کلیه شرکت کنندگان در مطالعه که در.انجام گردید
.انجام این پژوهش مارا یاری نمودند کمال تقدیر و تشکر به عمل میآید
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