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 مقایسه ویژگی های روانشناختی و سرمایه روانشناختی مادران دارای کودکان

پسر بیش فعال ومادران دارای کودکان پسراوتیسم   

 

 

 دكتر غالمحسین انتصارفومني،  ژاله حیدری

 

 

 
 ، نویسنده و مسئولكارشناس ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد واحد زنجان

 علوم تربیتي دانشگاه آزاد زنجاناستاد یاروعضوهیات علمي دانشكده 

 

 
 

 
اختالالت بسیار رایج در دوران كودكي هستند، و مادران این كودكان به سبب این اتیسم و بیش فعالي از  :چکیده

اختالالت به مشكالت روانشناختي زیادی دچار شده و سرمایه رواني آنها مخدوش مي شود. پژوهش حاضر به منظور 

روش  ه است.انجام شد مقایسه ویژگي های روانشناختي و سرمایه روانشناختي مادران دارای كودكان بیش فعال و اتیسم

در دو  نفر 08به تعداد  از مادران دارای فرزند بیش فعال و اتیسم واقع جامعه تحقیق واین پژوهش از نوع پیمایشي 

شدند. ابزار های پژوهش عبارت از   انتخاب به روش تمام شمارش تشكیل و گروه نمونه آنها تهران 5و11منطقه شهری 

به منظور بررسي  .و پرسشنامه سرمایه روانشناختي لوتانز بودند SCL-90ناختي های ویژگي های روانش پرسشنامه

های پژوهش از روشهای آمار توصیفي و تحلیل تفاوت میانگینها به وسیله آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم فرضیه

شناختي كل دو گروه مادران با هم ها نشان داد كه از لحاظ ویژگي ها و سرمایه رواناستفاده شد. یافته  Spss20افزار

مولفه های اضطراب، جسماني سازی، و پرخاشگری گروه مادران ویژگي های روانشناختي در اما تفاوت معناداری ندارند 

كودكان بیش فعال نمره باالتری گرفتند و در افسردگي مادران كودكان اتیسم نمره باالتری گرفتند. اما از لحاظ مولفه 

یت در روابط، روان پریشي، وسواس و پارانویا دو گروه با هم تفاوت معناداری نداشتند. همچنین در های ترس، حساس

سرمایه روانشناختي خود كار امدی و تاب آوری مادران كودكان اتیسم نمره باالتری از مادران كودكان بیش فعال داشتند 

امید و خوشبیني با هم تفاوت معناداری نداشتند. نتایج به  و تفاوت دو گروه معنادار بود. اما دو گروه از لحاظ مولفه های

طور كلي نشان مي دهد كه به لحاظ ویژگي های رواني و سرمایه روانشناختي مادران كودكان بیش فعال نسبت به 

 مادران كودكان اتیسم وضعیت بدتری دارند.

 ش فعالي، مادرانویژگي های روانشناختي، سرمایه روانشناختي، اتیسم، بیها: کلید واژه
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 مقدمه

داشتن كودک معلول نشانه از دست دادن یک كودک طبیعي است و آگاهي از اینكه كودک آنها با مشكل متولد شده است و 

فرایندی از اندوه را موجب مي شود كه شبیه اندوهي است كه اعضاء خانواده كودک در حال فوت  این مشكل ادامه خواهد یافت،

معلولیت مجموعه ای از اختالالت جسماني یا ذهني است كه استقالل  (.1931روبه رو است )شكوهي یكتا و متولي پور، با آن

فردی و اجتماعي را از فرد معلول مي گیرد و در نتیجه فرد معلول برای ادامه زندگي نیازمند توان بخشي در زمینه های مختلف 

مام یا قسمتي از ضروریات زندگي فردی یا اجتماعي به دلیل وجود یک نقص مادرزادی معلولیت به ناتواني در انجام ت ،مي باشد

بي تردید تولد و حضور كودكي با كم تواني  (.4811سادوک،  و كاپالنیا عارضي در قوای جسماني یا رواني اطالق مي گردد)

الش زا موجب ایجاد تنبیدگي، سرخوردگي و ی رویدادی نامطلوب و چمثابهتواند به يمذهني و یا حركتي در هر خانواده ای 

تحقیقات . تر خواهند بودبرخورد نمایند كار آمدتر و سالم آن اگر افراد روش صحیح بر خورد با رسديبه نظر م ناامیدی شود،

 خانوادگي اثرات منفي در زندگي فردی و ریتأث رفتاری -ناشي از نقص رشدی  متعدد موید این مطلب است كه فشار عصبي

 و دینمايروابط بین فردی شیوه فرزند پروری خلل ایجاد م و روزمره یهاتیبه عبارتي در فعال مخرب بركارایي والدین دارد و

چگونگي نقش والدی و شیوه فرزندپروری نقش اساسي  ها ودر بازدهي آن ماًیكه مستق زنندياعمالي دست م و والدین به رفتار

 دارد. 

ی رویدادی نامطلوب و چالش مثابهتواند به يمودكي با كم تواني ذهني و یا حركتي در هر خانواده ای بي تردید تولد و حضور ك

(. براساس تحقیقات، در هر جامعه حدود یک تا 1900امیدی شود )مكائیلي منیع،  زا موجب ایجاد تنبیدگي، سرخوردگي و نا

(. از اختالالت مهم 1900دهند )رستمي، يمخاص تشكیل  سه درصد جمعیت را افراد كم توان ذهني و دارای ناتواني های

ذهني در دوران كودكي مي توان دو اختالل شایع را به نام های اختالل اتیسم و اختالل بیش فعالي نام برد. اصطالح اتیسم یا 

عاطفي با افراد دیگر، هیچ  شود كه با دنیای بیرون از لحاظ نگاه، گفتار، رفتار و روابطدر خود فرورفتگي به كودكاني اطالق مي

كند ارتباطي ندارند. این سندرم معموال از دوران كودكي و در دو سطح قبل از دو و نیم سالگي و بعد از سه سالگي بروز مي

(. از مشخصات كودكان اتیستیک، عدم نشان دادن عالقه و عاطفه در رابطه با اطرافیان است، آنها 4811، و همكاران )هاتیر

و  ر اغلب اوقات بسیار آرام بوده وكمتر از دیگر كودكان فعالیت جسمي دارند و بیشتر در تخیل به سر مي برند )جونزهمچنین د

(. از طرفي اختالل نارسایي توجه / بیش فعالي، الگوی باثباتي از بي توجهي و یا بیش فعالي و رفتارهای 4811، همكاران

كه به صورت معمول در كودكان قابل انتظار است. برای مطرح كردن این تكانشي است كه شدیدتر و شایع تر از آن است 

سالگي ظاهر شود و بایستي عملكرد فرد بسته به میزان رشد، در زمینه های  هفتاز سن  تشخیص باید برخي از نشانه ها پیش

ي بسیار زیاد، كمبود تمركز اجتماعي، تحصیلي و یا شغلي مختل شده باشد، همچنین از ویژگي های این كودكان فعالیت فیزیك

 كاركرد و خانواده همه اعضای گرچه موقعیتي چنین در (.4880)فیلیپسن و همكاران،  و توجه و رفتار هایي ایذایي مي باشد

 با نتیجه در و دارند خود فرزند قبال در بیشتری مسئولیت های مراقب، نقش داشتن علت به مادران بیند اما مي آسیب آن

 در مادران كودكان دارای ناتواني های خاص، ویژه به والدین، دهد مي نشان شوند. تحقیقات مي مواجه بیشتری رواني مشكالت

 مادران اند داده نشان ها (. همچنین بررسي4881دارد )اولسون و هوانگ،  قرار رواني سالمت به مربوط مشكالت به ابتال خطر

دارند )سیف  كمتری شادكامي سطح تر و پایین عمومي سالمت سطح سالم مادران كودكان با مقایسه در ناتوان كودک دارای
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(. مادران این فرزندان از چند لحاظ با هم متفاوت اند كه از جمله آن مي توان از لحاظ سرمایه 1901نراقي و نادری، 

ی در روان افراد كه در روانشناختي و ویژگي های روانشناختي نام برد. سرمایه روانشناختي عبارت است از خصوصیاتي بنیاد

بیشتر مواقع در موارد حساس زندگي نقش پیشگیرانه ای در ابتال به امراض رواني را دارد و شامل امید، خوش بیني، خود 

(. از طرفي ویژگي های )اختالالت( روانشناختي عبارتند ازحاالت 4818، و همكاران كارآمدی و تاب آوری است )كلبرتسون

(. از این 4811سادوک،  و نجر به ماهش توانمندی سازگاری با خود، دیگران و محیط مي شود )كاپالنرواني غیر عادی كه م

نظر سرمایه روانشناختي سازه ای بر عكس ویژگي های رواني است و مي تواند در جلوگیری از آن و كاهش سالمت رواني موثر 

دارای كودک كم تواني ذهني به پژوهش های منسجم و جامعي و والدین  هاخانوادهباشد. بنابراین توجه به مسائل و مشكالت 

استرس  آمدن بر مشكالت روانشناختي یاری كند، همچنین فائقدر  هاخانوادهالزم است تا متخصصان را در كمک به والدین و 

با مشكل جدید شود و افراد خانواده برای سازگاری حاصل از مشكالت داشتن كودک معلول، باعث شدت مشكالت خانوادگي مي

(. لذا احتماال با ابتالی كودكان به مشكالت ذهني رواني همچون 1331)فریث،  كنندالگوهای رفتاری تازه ای را انتخاب مي

اتیسم و بیش فعالي سرمایه روانشناختي والدین تعدیل و كاهش مي یابد و ابتالی به مشكالت و اختالالت روانشناختي افزایش 

اهمیت سالمت روان مادران این كودكان به جهت رسیدگي به امور آنها و دیگر اعضای خانواده و جلوگیری  مي یابد، لذا به دلیل

از از هم پاشیدن نهاد خانواده تحقیق حاضر به دنبال آن است كه در یابد كه مشكالت اتیسم و بیش فعالي چه تفاوتي را در 

درمان و كاهش اثرات منفي این تاثیرات زمینه سالم سازی عاطفي  مادران این كودكان ایجاد نموده تا با برنامه ریزی جهت

فضای عاطفي خانواده این كودكان و مادران انها فراهم آید. لذا با توجه به كمبود تحقیقات گذشته در باب سالمت و ویژگي 

منظور شناسایي ابعاد روانشناختي های روانشناختي والدین كودكان دارای ناتواني خاص و به ویژه مادران آنها، انجام تحقیقي به 

سالمت رواني آنها برای كمک به برنامه ریزی بهبود شرایط زندگي آنان ضروری به نظر مي رسد. در نتیجه با در نظر گرفتن این 

 احتمال كه اتیسم و بیش فعالي به دلیل تفاوت در ماهیت مي تواند ویژگي های روانشناختي و سرمایه روانشناختي متفاوتي را

در مادران كودكان بیش فعال و اتیسم ایجاد نماید در این تحقیق، محقق به دنبال بررسي تفاوت سرمایه روان شناختي و 

 ویژگي های روانشناختي مادران دارای كودكان بیش فعال و اتیسم مي باشد.

 ویژگی های روانشناختی

 احساس بعد منفي آن با دانست كه تاری روانشناختيرف الگوی یا سندرم یک توان مي را رواني ویژگيدر تعریف مفهومي، 

 الگو یا سندرم عالوه، به .است همراه كاركردی( زمینه یا چند یک در تخریب ناتواني)مثل دردناک( یا عالمتي ناراحتي)مثل

باشد  عزیز( فرد یک مرگ خاص)نظیر رویداد یک به نسبت اجتماعي نظر از شده  تأیید و انتظار قابل پاسخي فقط نباید

 (.4815)سادوک وسادوک ،

عبارت است از نمره ای كه فرد در پاسخگویي به پرسشنامه ویژگي های  در تعریف عملیاتي ویژگي های روانشناختي

 مي گیرد.   SCL-90روانشناختي 
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 سرمایه روانشناختی

 در و پایداری موفقیت رسیدن به برای هدف داشتن خودش، از شخص درک شامل شناختي روان سرمایهدر تعریف مفهومي، 

 (.1331شود )گلدسمیت و همكاران،  يم تعریف مشكالت برابر

عبارت است از نمره ای كه فرد در پاسخگویي به پرسشنامه سرمایه روانشناختي لوتانز در تعریف عملیاتي  سرمایه روانشناختي

 مي گیرد.

 بیش فعالی

ضى مانند عدم توجه، اشكال در به تاخیر انداختن خواسته ها، بیش در تعریف مفهومي، بیش فعالي مجموعه اى ازنشانه هاى مر

 كنترل توجه، در رشدی اختالل از است عبارت فعالي بیش فعالى، تكانشگرى ودامنه توجه كوتاه مي باشد. به عبارت دیگر،

 ، حسي بزرگ تيشناخ عصب های اختالل از ناشي و شود مي ایجاد طبیعي طور به كه رفتار هدایت و قراری بي تكانش،

  (.4814)باركلى،نمي باشد  هیجاني یا حركتي

عبارت اند از كودكاني كه واجد نشانگان بیش فعالي تشخیص داده شده اند و  در مدارس خاص  در تعریف عملیاتي بیش فعالي

هداری شده و یا آموزش كودكان دارای ناتواني های ویژه )در این تحقیق: مدارس پیامبر اعظم، امام علي و اشرفي اصفهاني( نگ

 مي بینند. 

 اتیسم

كه با تخریب پایدار در تعامل اجتماعي متقابل ،  مي باشدمشهورترین اختالل فراگیر رشد اختالل اتیسم  ،تعریف مفهوميدر 

سالگى  9انحراف ارتباطى ، والگوهاى رفتارهاى كلیشه اى محدود مشخص مى شود، كاركرد ناهنجار در زمینه فوق باید در

 (. 4815جود داشته باشد )سادوک وسادوک، و

عبارت اند از كودكاني كه واجد نشانگان اتیسم تشخیص داده شده اند و  در مدارس خاص كودكان  در تعریف عملیاتي اتیسم

 ینند. دارای ناتواني های ویژه )در این تحقیق: مدارس پیامبر اعظم، امام علي و اشرفي اصفهاني( نگهداری شده و یا آموزش مي ب

 پیشینه تحقیق

 های انجام شده در داخل کشورپژوهش

 دلبستگي سبک و شخصیتي هایویژگي مقایسه "تحت عنوان 1905در مطالعه ای كه توسط غباری بناب و استیری در سال 

خود  در كانكود مادران كه داد نشان انجام شد، نتایج "عادی كودكان مادران و ماندگي خود در اختالل با كودكان مادران در

 با تفاوتي تكانه كنترل/گسستگي روان و برونگرایي /درونگرایي یعني آیزنک شخصیت بعد دو در عادی كودكان مادران و مانده

 بعد در بیشتر خود مانده در كودكان مادران. بودند متفاوت هیجاني پایداری/آزردگي روان بعد در گروه دو اما ندارند، همدیگر

 بین دلبستگي سبک متغیر در. داشتند قرار هیجاني پایداری بعد در بیشتر عادی كودكان مادران و فتندگر قرار آزردگي روان

 روی كه ممیز تحلیل از آمده بدست نتایج اساس بر. نداشت وجود تفاوتي خودمانده در كودكان مادران و عادی كودكان مادران

 دوران در مادر رواني وضعیت بارداری، زمان مدت متغیرهای ،است گرفته صورت فردی تاریخچه پرسشنامه از حاصل های داده
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 سن و سر داشتن نگاه سن رفتن، راه سن كودک، به دادن شیر شروع زمان تولد، از بعد كودک تنفس و گریه وضعیت بارداری،

 .بودند عادی كودكان از خودمانده در كودكان دهنده تمیز متغیرهای كودک، در مدفوع و ادرار كنترل

 اختالالت به مبتال كودكان مادران نیازهای و مشكالت "با عنوان و همكاران در تحقیقي كه توسط چیمه 1901ر سال د

 واكنش دچار اتیسم اختالل تشخیص هنگام به مادران اكثر دادند، نشان هاانجام گرفت، یافته "كیفي پژوهش یک: اتیستیک

 داشتن با كودک رفتاری و جسمي مشكالت بعضي وجود دلیل به مادران زا برخي. اند شده افسردگي و خشم سردرگمي، انكار،

 تشخیص پزشک توسط حمایت و آموزش كه بودند معتقد مادران داشتند. اكثر تری خفیف واكنش اطرافیان در مشابه موارد

 خوردن رچسبب شامل دیگری مشكالت به مادران اكثر. باشد داشته آنها مشكالت كاهش در مهمي نقش تواندمي دهنده

 های برنامه تاثیر در تردید و عادی كودكان با مبتال كودک مقایسه اختالل گیری شكل در مادر دانستن مقصر خانواده، و كودک

 را افسردگي عالیم موارد تمامي و بود شده خانوادگي مشكالت و اجتماعي روابط كاهش به منجر كه كردند اشاره نیز آموزشي

 مراقبت سیستم كاركنان و پزشكان برای و جامعه عموم برای والدین، برای آموزش بودند، معتقد مادران اكثر. بودند كرده تجربه

 از بیمه حمایت خودیار، هایگروه تشكیل پیشنهاد همچنین. باشد موثر آنها مشكالت كاهش در تواند مي بهداشتي های

 .داشتند را اجتماعي های حمایت و مبتال كودكان توانبخشي خدمات

 گروه با مقایسه در نابارور مردان و زنان شناختي روان هایویژگي "عنوان با تحقیقي در 1900در سال  آشتیاني فتحي و تقوی

یافته ها نشان داد كه زنان نابارور از نظر افسردگي شكایات جسمي، وسواس و اجبار، اضطراب، حساسیت در روابط  "بارور

ی، پرخاشگری و ترس مرضي، تفاوت معناداری با دیگر گروه ها دارند. مردان نابارور نیز در متقابل، روان پریشي، افكار پارانویید

 .مقایسه با مردان بارور در ابعاد اضطراب و شكایات جسماني، نمرات باالتری دارند

بیش  ختاللا به مبتال كودكان مادران والدگری تنش به مقایسه 1900در سال یوسفي، سلطاني فر و تیموری  كهدر تحقیقي 

 و ( والد )قلمرو والدگری تنش بین كه داد نشان پژوهش این بهنجار پرداختند. نتایج كودكان مادران توجه با نقص و فعالي

 وجود داری معني تفاوت بهنجار كودكان مادران و توجه اختالل بیش فعالي و نقص به مبتال كودكان مادران در آن های مولفه

 و توجه نقص و فعالي بیش اختالل به مبتال مادران كودكان در آن های مولفه و كودک( )قلمرو گریوالد تنش بین نیز دارد. و

 كودكان مادران كودک( در -والدگری )قلمرو والد تنش بین چنین دارد. هم وجود داری معني تفاوت بهنجار كودكان مادران

 دیده مي شود. داری معني تفاوت بهنجار كودكان مادران و توجه نقص و فعالي بیش اختالل به مبتال

 بیش"كودكان  و سالم كودكان مادران خانوادگي كاركردهای در تحقیق خود به مقایسه 1903كیمیایي و بیگي در سال 

 كودكان دارای مادران با مقایسه در سالم فرزندان با مادران خانوادگي پرداختند. نتایج نشان داد، كاركردهای "توجه نقص/فعال

ADHD مادران به مساله حل آموزش عالوه، بود. به مختل ADHD این به خصوص بخشید؛ بهبود را آنها خانوادگي كاركرد 

 دهيپاسخ در داریمعني تغییر داد، اما افزایش را آنها كلي كاركرد و رفتار كنترل والدی، هاینقش مساله، حل قدرت آموزش

 .است خانواده كاركردهای بر متعدد عوامل اثرات و حساسیت بیانگر كه نیاورد به وجود عاطفي حمایت و ارتباط عاطفي،

 مبتال كودكان مادران در تنیدگي میزان و ای مقابله راهبردهای در تحقیق خود به بررسي 1903در سال  و همكاران خوشابي

 و اتیسم به مبتال كودكان نمادرا بین كه عادی پرداختند. نتایج حاكي از آن بود كودكان مادران با آن مقایسه و اتیسم به

 دارد، وجود معناداری تفاوت مدار هیجان و مدار مساله ای مقابله راهبردهای تنیدگي، متغیرهای لحاظ از سالم كودكان مادران
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 كودكان مادران تنیدگي میان چنین هم. نگردید مشاهده معناداری تفاوت موثر غیر و غیرمفید ای مقابله راهبرد لحاظ از اما

 وجود معناداری رابطه اتیسم به مبتال كودک عالئم شدت و مفید غیر و مدار هیجان ای مقابله راهبردهای با اتیسم به تالمب

 كودک كه مادراني اكثر مجموع در. نیامد دست به معناداری رابطه مدار، مساله ایمقابله راهبرد و مادران تنیدگي بین اما دارد،

 همراه مادران تنیدگي میزان افزایش با اتیسم عالئم شدت و داشته مدار هیجان ای مقابله دهایراهبر داشتند، اتیسم به مبتال

 .كندمي تبیین را مادران تنیدگي درصد 11 كودک، اتیسم عالئم شدت كه نحوی به بوده،

ر دختران از منزل در ویژگي های روان شناختي و عوامل زمینه ای مرتبط با فرا در پژوهشي  1903در سالخرم آبادی و فرخي 

 ابزاری اول، پرسشنامه. است پرسشنامه دو شامل پژوهش این در اطالعات گردآوری را مورد بررسي قرار دادند. ابزار شهر همدان

 استاندارد دوم، پرسشنامه شود، مي منزل از دختران فرار علل و پاسخگویان عمومي مشخصات شامل كه بوده ساخته محقق

SCL90 سبک متغیرهای از غیر نتایج نشان داد، به. رود مي كار به فراری دختران رواني اختالل نه سنجش برای كه است 

 .اند نموده ایجاد را داری معني تفاوت دختران بودن فراری غیر یا و فراری بیني پیش بر متغیرها بقیه سن، و والدین تربیتي

اختالل بیش  به مبتال كودكان مادران در افسردگي عالئم وعشی بررسي"در تحقیقي با عنوان 1938در سالشفاعت و تیرگری 

 این مادران از درصد 18گزارش كردند، "ساری شهرستان و نوجوان كودک روان پزشكي كلینیک در توجه نقص و فعالي

 درصد یک و متوسط افسردگي درصد هفتخفیف،  افسردگي درصد 94بردند.  مي رنج افسردگي مختلف درجات از ن كودكا

 عدم ، خود از رضایت عدم میل جنسي، كاهش ، انرژی كاهش شامل ترتیب به افسردگي عالیم ترین شدید. شایع سردگياف

 و مادران افسردگي است. میان اطرافیان بوده به نسبت عالقگي بي و مجازات احساس ، گناه احساس گیری، تصمیم توانایي

 ها آن در افسردگي مادران، سطح تحصیالت افزایش با كه طوری به است؛ داشته وجود دار معني آماری ارتباط تحصیالت

 یابد. مي كاهش

 كم اتیسم، كودكان والدین در نژندی روان های مولفه بررسي "در تحقیق خود تحت عنوان 1934در سال  و همكاران بیرامي

 را میانگینباالترین  نژندی وانر های مولفه زیر در اتیسم كودكان گزارش كردند، والدین "تبریز شهر عادی و ذهني توان

 های مولفه در و نبود دار معنا توان كم كودكان والدین با بودن تكانشي و افسردگي های مولفه در تفاوت این .داشتند

 كودكان والدین گروه، سه از شده مشاهده نتایج به توجه با. نبود معنادار عادی كودكان والدین با بودن تكانشي و اضطراب

 .برخوردارند باالتری نژندی روان از عادی كودكان والدین به نسبت ذهني توان كم و اتیسم

میزان نگراني، امید و معنای زندگي در مادران كودكان مبتال به  قایسهدر مطالعه ای به م 1934در سالبرجیس و همكاران 

امید و معنـای زنـدگي در بـین سـه گـروه نتایج نشان داد كه بین میزان  پرداختند. اوتیسم، ناشنوایي و ناتواني یادگیری

با افزایش معنای زندگي در مادران كودكان مبـتال بـه اوتیـسم، كودكـان ناشـنوا و  .مـادران تفـاوت معنـادار وجـود دارد

 .یابد و بالعكس افزایش یافته و نگراني كاهش مي كودكـان بـا ناتواني یادگیری امید نیز

 دانش آموزان مادران معنوی در درک اساس بر روان سالمت در مطالعه خود به پیش بیني 1934در سال  و همكاران مصدق

 مادران سالمت روان و معنوی درک بین كه داد نشان گرگان پرداختند. نتایج شهر ابتدایي عادی و ذهني آموزش پذیر كم توان

سالمت  پیش بیني كنندة مي تواند معنوی درک و دارد رابطة معناداری وجود عادی و آموزش پذیر ذهني كم توان كودكان

 .باشد مادران این در روان
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 فرزند دارای مادران زندگي كیفیت و عمومي سالمت میزان بررسيدر مطالعه ای به  1939در سال  و همكاران یكتا خواه

 عملكرد در اند، نموده كسب را میانگین كمترین افسردگي مقیاس خرده در ي كهمادران داد نشان ها یافته پرداختند. اتیسم

 سالمت و سن مادران، تحصیالت میزان میان پژوهش فرضیه پنج اساس بر .نیستند برخوردار مناسبي وضعیت از ياجتماع

 سن و مادران تحصیالت میزان و زندگي كیفیت هایمقیاس خرده و كل نمره میان و ندارد وجود معناداری رابطه آنان عمومي

 رابطه زندگي كیفیت هایمقیاس خرده و عمومي سالمت های مقیاس خرده میان آخر در و ندارد وجود یمعنادار رابطه آنان

 .شودمي گزارش معكوس و منفي ها رابطه این ها آن تمامي در و دارد وجود معنادار ی

دانش  بین در عاطفي هایسبک و شناختي روان سرمایه مقایسه"ای كه با عنواندر مطالعه 1939در سالنریماني و همكاران 

دانش  از گروه بین دو كه داد نشان متغیری چند واریانس تحلیل انجام دادند، نتایج"یادگیری ناتواني بدون و پسر با آموزان

 دارد. وجود معناداری تفاوت عاطفي های سبک و شناختي روان سرمایه در آموزان

 با كودكان اجتماعي مادرانِ حمایت و اجتماعي اضطراب سةدر پژوهش خود به مقای 1931در سال جدیدی فیقان و همكاران 

 كودكان مادران بین داد كه نشان چند متغیری )مانوا( واریانس تحلیل سالم پرداختند. نتایج مادرانِ كودكان و خاص نیازهای

 این، بر ارد. عالوهد وجود دار معني اجتماعي تفاوت حمایت و اجتماعي اضطراب در عادی كودكان و مادران خاص نیازهای با

 مغزی فلج یا داون سندرم به مبتال فرزند كه از مادراني بیش دارند، اوتیسم فرزندی كه مادراني كه داد نشان مقایسه گروهها

 كنند.مي تجربه را اجتماعي دارند،اصطراب

اتیسم را  كودک دارای انمادر استرس والدیني بیني پیش در ایراني مذهبي مقابلة در مطالعه خود نقش 1931در سالچیمه 

نتایج نشان داد كه . مقابله مذهبي ایراني با استرس والدیني رابطه منفي معني دار دارد ،نتایج نشان داد مورد بررسي قرار داد.

كند. مولفه های مقابله مذهبي ایراني، همچنین درصد از واریانس استرس والدیني را پیش بیني مي 95مقابله مذهبي ایراني 

 .میزان تحصیالت مادران بر استرس والدیني آنان تاثیری نداشت سن و

عزت نفس  و میزان امیدواری با كودكان، در اتیسم شدت رابطة به بررسي 1931در سال چیمه در پژوهش دیگر توسط 

 دارد. دارمعناغیر ولي رابطه منفي مادران در امیدواری میزان با كودكان درجه اتیسم شدت داد نشان مادرانشان پرداخت. نتایج

 شدت داد نشان هایافته دارد. وجود دارمعنا منفي رابطه نیز مادران نفسعزت  و كودكان اتیسم درجه شدت بین همچنین

 كند.مي تبیین را مادران نفس عزت از درصد 19 ولي كند،نمي بینيپیش را مادران در امیدواری میزان اتیسم درجه

 خارج كشورهای انجام شده در پژوهش 

در مطالعه ای به بررسي استرس فرزندپروری و عملكرد روان شناختي در میان مادران  ،4883در سال و همكاران  ایستس -

 حمایت آنها هدف كه بالیني خدمات كهنشان داد  آن ه اوتیسم و تاخیر تحولي پرداختند و نتایجكودكان پیش دبستاني مبتال ب

 .باشند داشته تمركز تحولي هایناتواني دارای كودكان در ساز مشكل رفتارهای اهشك بر باید باشد، مي والدین از

گزارش  "رواني بهزیستي بین پیش به عنوان شناختي روان سرمایه "سینگه و مانسي در پژوهش خود با عنوان 4883در سال 

 تاثیر تحت معنادار ای شیوه به را بهزیستي روان شناختي كنترل، منبع و بینانه خوش نگرش مثبت، خودكارآمدی كردند كه

 .باشد مي 11/8 و -41/8 ، -19/8 با  برابر ترتیب به آنها های همبستگي و داده رقرا
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از مادران  نفر 130به بررسي رابطه امید و سالمت رواني در  4883در سال یئوید و هاستینگسلدر تحقیقي كه توسط  -

دریافتند كه مادران كودكان مبتال به اوتیسم در مقایسه  ،پرداخته شدندرم داون تواني ذهني، اوتیسم و س كودكان مبتال به كم

امید و  تواني ذهني نمره تری در مقیاس امید و سالمت رواني داشتند و مادران كودكان مبتال به كم پایین با دو گروه دیگر نمره

 .تر بود شان از مادران كودكان سندرم داون پایین سالمت رواني

احساس خوب و عالي بودن: ارتباط بین سرمایه  "در مطالعه ای كه با عنوان 4818در سال  و همكاران تسونكالبر -

 لذتي، بهزیستي و روانشناختي سرمایه بین ارتباط كه داد نشان پانل های داده انجام دادند، نتایج "روانشناختي و بهزیستي

 خوشرواني كار روزانه بهزیستي كه نشان داد روزانه های پیمایش از حاصل نتایج. شودمي میانجي خوشرواني بهزیستي توسط

 توسط نیز خوشرواني كار بهزیستي در واریانس اینكه و دارد روزانه زندگي از رضایت مثبت خوی و خلق با معناداری ارتباط

 شود. مي بیني پیش فرد روانشناختي سرمایه

: توجه نقص /فعالي بیش اختالل دارای كودكان بر والدین تاثیر "نواندر پژوهشي كه با ع 4818در سال  و همكاران میكامي -

 خودشان كه كردند گزارش ADHD دارای كودكان انجام دادند، والدین "كودک همسال وضعیت و والدین رفتارهای با ارتباط

 تعامالت طول رد و دهند، مي ترتیب خود كودكان برای را تری بازی های كم دارند، تری ضعیف اجتماعي های مهارت

 و والدین دیگر با والدین سازی اجتماعي. دهندمي نشان خود از بیشتری انتقاد دیگر والدین به نسبت همساالن، با كودكانشان

 معلمین كه همانطور) كرد، مي بیني پیش را آنها كودكان میان در همساالن با خوب روابط همساالن، با كودک تعامالت تسهیل

 پیش را همساالن با ضعیف روابط كودک، تحسین به والدین تصحیحي بازخورد حالیكه در ،(بودند ردهك گزارش همساالن و

 های مهارت های بندی درجه با مثبتي ارتباط كودكشان اجتماعي های مهارت از والدین های بندی درجه. كردمي بیني

 رفتارهای بین های ارتباط. داشت منفي ارتباط نهمساال با كودک تعامالت تسهیل و انتقاد با اما داشت، خودشان اجتماعي

 .بود مقایسه گروه كودكان از تر قوی ADHD دارای جوانان برای همساالن روابط و والدین

: فعالي بیش /توجه نقص اختالل دارای كودكان مادران"با عنوان 4811در سال  و همكاران در پژوهشي كه توسط پیمنتل -

 دارای كودكان مادران كه داد نشان انجام شد، نتایج "كودک رفتار و والدیني های عمل شیوه ،فرزندپروری استرس بین روابط

ADHD مي گزارش خود كودكان در را بیشتری رفتاری مشكالت و كنندمي تجربه را فرزندپروری استرس از باالتری میزان-

. كنندمي استفاده پرتغالي اعتبارسنجي نمونه ادرانم با مشابه والدیني های عمل شیوه از اما ،(دخترها و پسرها برای) كنند

 بیني پیش را فرزندپروری استرس نیز طرد توسط مغلوب والدیني های عمل شیوه و كودک رفتار كه داد نشان همچنین نتایج

 .كندمي

 الل طیف اوتیسمامید و نگراني در مادران كودكان با یک خت در پژوهشي كه به مقایسه 4811در سال و همكاران اوگستون -

مادر( پرداختند، نشان دادند مادران كودكان مبتال به اوتیسم نسبت به مادراني كه كودكان  18و سندرم داون ) مادر( 133)

 .بیشترگزارش كردند  تر و نگراني مربوط به آینده مبتال به سندرم داون داشتند، امید پایین

 استرس روی بر خانوادگي آوری تاب و اجتماعي حمایت جام شد، تاثیران 4811در سال  كه توسط پلومبدیگر در پژوهشي  -

 بطور ها خانواده اكثر كه داد نشان مورد بررسي قرار گرفت. نتایج اوتیسم طیف اختالل با كودكان دارای های خانواده در والدین

 بطور. داشت ارتباط استرس تر پایین انمیز با باالتر خانواده آوری تاب. كردندمي تجربه را استرس از باالیي میزان بالیني
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 كه دهد نشان تواندمي این. داشت ارتباط والدیني استرس افزایش با شده ادراک اجتماعي حمایت باالتر میزان ای، غیرمنتظره

 باالتری های نرخ در دیگر های خانواده به نسبت كنند، مي تجربه را استرس از معناداری میزان بالیني نظر از كه هایي خانواده

كردن  شركت مانند اجتماعي های ارتباط برخي كه دهدمي نشان همچنین نتایج این. روندمي اجتماعي های حمایت دنبال به

 اوتیسم طیف اختالل دارای كودكان والدین در را استرس ای بالقوه بطور توانندمي فرزندپروری های گروه و مذهبي خدمات در

 .دهند افزایش

پرداختند.  اتیسم به مبتال كودكان والدین در بهزیستي و ورزی نیف و فاسو در تحقیقي به بررسي خودشفقت 4815در سال  -

 خودگزارشي های مقیاس از استفاده با اتیسم دارای كودكان والد 51 در را بهزیستي و ورزی خودشفقت بین ارتباط مطالعه این

 با مجدد درگیری و امید، زندگي، از رضایت با مثبت ارتباطي ورزی، فقتنتایج حاكي از آن بود كه خودش. داد قرار بررسي مورد

 بهزیستي در معنادار نقشي تواندمي ورزی شفقتدر واقع خود. داشت والدیني استرس و افسردگي با منفي ارتباطي و هدف،

 .كند ایفا اتیسم دارای كودكان والدین

 روش پژوهش    

و برای مقایسه دو گروه مادران كودكان بیش فعال و اتیسم از روش علي مقایسه  این تحقیق از حیث روش پیمایشي مي باشد

ای استفاده شد، در واقع در این پژوهش تاثیر پدیده های ابتالی كودكان به اتیسم و بیش فعالي بر وضعیت روانشناختي و 

 سرمایه روانشناختي مادران سنجیده شده است.

نفر  91نفر كودكان اتیسم،  19)كان و نوجوانان دارای اختالل اتیسم و بیش فعال جامعه آماری هدف را كلیه مادران كود

 پیامبر اعظم، امام علي و اشرفي اصفهاني كه در مراكز نگهداری شهر تهران 11و  5دو منطقه كودكان بیش فعال( در 

وش نمونه گیری تمام شمارش به روش نمونه گیری با توجه به تعداد كم جامعه مورد پژوهش از رتشكیل مي دهند.  بودند،

از نظر روش جمع آوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع  .مي باشدشیوه در دسترس كلیه مادران افراد دارای این دو اختالل 

 كتابخانه ای، میداني است و از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي گردآوری اطالعات استفاده شده است به طوری كه از پرسشنامه

وخودكارآمدی واز چک لیست ویژگي های روانشناختي   خوشبیني آوری، تاب لوتانز جهت سنجش امید، روانشناختي سرمایه

SCL90 در حساسیت وسواس، سازی، جسماني نظیررواني  و جسمي بیماران روان شناختي های جنبه دادن نشان برای 

 استفاده گردیده است. پریشي روان و پارانوئید رافكا بیمارگونه، ترس پرخاشگری، اضطراب، افسردگي، ، متقابل روابط

 به آزمودني و است گویهشش  شامل خرده قیاس هر كه است سوال 41 شامل پرسشنامه روایي و پایایي ابزارهای سنجش: این

ت مي دهد. نمره گذاری به صور پاسخ مًوافقم( لیكرت كامال پنجتا  مًخالفم كامال صفر) درجه ای شش مقیاس در گونه هر

  پرسشنامه این پایایي میزان (1931)هاشمي و همكاران پژوهش در مستقیم بوده و نمره گذاری معكوس وجود ندارد كه

 ارائه شده است. 1در جدول 05/8  آن كرونباخ آلفایمحاسبه و 

 Reliability Statistics کرونباخی آلفا محاسبه: 1جدول

 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.85 24 
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نمره گذاری این آزمون در یک  و مقیاس زیر نه و پرسش 38دارای SCL90ویژگي های روانشناختي  پرسشنامهنین و همچ

، باالترین = به شدت(. در هنجاریابي آزمونچهار= زیاد، سه= تاحدودی ، دو= كمي، یک= هیچ، صفراست ) ای درجه 5طیف 

بود. ضریب بازآزمایي نیز در چند نوبت  11/8، ط به روان پریشيكمترین ضریب مربوو مربوط به افسردگي 38/8آلفای كرونباخ،

( ساختار 1901)شي دیگر توسط اسماعیلي و همكاراندر پژوهو  (.1311بدست آمد )دراگوتیس و همكاران،  38/8تا  10/8بین 

 عاملي پرسشنامه تایید گردید و پایایي آزمون اثبات شد. 

 تحلیل و بررسی نتایج

شناسایي مادران دارای كودكان اتیسم و بیش فعال، پرسشنامه  هنگي های الزم با مراكز مربوطه واز هماپس  در این پژوهش،

بین آنها تقسیم و پس از تكمیل و جمع آوری  SCL-90های سرمایه روانشناختي لوتانز و ویژگي های روان شناختي 

 .تحلیل و تفسیر شدند SPSSپرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار 

. در صورت پذیرفتاستنباطي برای بررسي و تشریح فرضیات و دو بخش آمار توصیفي در تحلیل آماری داده ها  بدین صورت كه

بخش آمار  گي، و نمودارها استفاده شد و دربخش آمار توصیفي، از جداول توزیع فراواني، شاخص های مركزی و پراكند

ضمناً سطح  انجام گردید. ،(MANOVAتحلیل واریانس چند متغیره ) های میانگین دو گروه،تفاوتاستنباطي، آزمون تحلیل 

های توصیفي و استنباطي هر متغیر به به منظور سهولت در فهم مطالب آماره شد.تعیین  p) =85/8(معني داری دراین تحقیق

 در جداول زیر آمده است.طور جداگانه 

 یافته های توصیفی

انحراف معیار كمترین نمره و بیشترین  میانگین،شامل  ،های روانشناختيمتغیر ویژگيهای في مؤلفهتوصی اتاطالع 4در جدول

 شود.ها، مشاهده مينمره و تعداد افراد گروه

 

 

 های توصیفی مربوط به ویژگی های روانشناختییافته :2جدول

انحراف 

 معیار
 ویژگی های روانشناختی گروه تعداد میانگین

 اتیسم 19 11/19 91/5
 سازی جسماني

 بیش فعال 91 45/11 99/1

 اتیسم 19 1/11 11/1
 وسواس

 بیش فعال 91 11/11 41/1

 متقابل روابط در حساسیت اتیسم 19 3/11 99/1

 بیش فعال 91 41/19 94/1

 افسردگي اتیسم 19 50/15 9/4
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 بیش فعال 91 85/19 14/1

 اضطراب اتیسم 19 9/14 91/1

 بیش فعال 91 01/11 49/5

 پرخاشگری اتیسم 19 1/14 44/1

 بیش فعال 91 19/15 91/1

 بیمارگونه ترس اتیسم 19 55/14 9/1

 بیش فعال 91 14/11 19/5

    پارانوئید افكار اتیسم 19 1/11 91/5

 بیش فعال 91 0/19 91/1

 پریشي روان اتیسم 19 1/19 99/5

 بیش فعال 91 41/14 11/1

 كل اتیسم 19 39/190 1/1

 بیش فعال 91 15/191 11/5

، شامل میانگین، انحراف معیار كمترین سرمایه روانشناختي و مولفه های آنهای متغیر اطالعات توصیفي مؤلفه 9در جدول

 شود.ها، مشاهده مينمره و بیشترین نمره و تعداد افراد گروه

 تی و مولفه های آنهای توصیفی مربوط به سرمایه روانشناخیافته :3جدول

 سرمایه روانشناختی گروه تعداد میانگین انحراف معیار

 اتیسم 19 11/19 11/1
 امید

 بیش فعال 91 01/19 49/5

 اتیسم 19 03/11 41/1
 تاب آوری

 بیش فعال 91 11/19 91/5

 اتیسم 19 11/19 44/5
 خوش بیني

 بیش فعال 91 0/11 91/1

 اتیسم 19 1/15 91/1
 آمدیخود كار 

 بیش فعال 91 91/19 11/4

 اتیسم 19 11/59 11/1
 كل

 بیش فعال 91 31/55 11/1

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 

33-35، ص 6131خرداد،  1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

44 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 ی استنباطیهاافتهی

 ( پیش فرض نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش قبل از تحلیل1

ودن نشان مي دهد كه با غیر معني دار شدن مقدار آماره آزمون كولموگروف اسمیرنف پیش فرض نرمال ب 1اطالعات جدول

 توزیع نمرات متغیر های پژوهش برقرار مي باشد.

 آزمون نرمال بودن توزیع نمرات متغیر ها: 4جدول

 متغیرها
 کلموگروف ـ اسمیرنف

 df Sig آماره

  11/8 سازی جسماني
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 81/8 1/8 وسواس

 11/8 83/8 متقابل روابط در حساسیت

 11/8 80/8 افسردگي

 11/8 83/8 اضطراب

 19/8 81/8 پرخاشگری

 81/8 14/8 بیمارگونه ترس

 81/8 11/8    پارانوئید افكار

 80/8 83/8 پریشي روان

 11/8 85/8 ویژگي های كل

 83/8 81/8 امید

 81/8 14/8 تاب آوری

 80/8 1/8 خوش بیني

 11/8 83/8 خود كار آمدی

 11/8 81/8 سرمایه كل
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 یانس( پیش فرض همگنی وار2

پیش فرض همگني واریانس توزیع  لوین، Fنشان مي دهد كه با غیر معني دار شدن مقدار آماره آزمون  5اطالعات جدول

 نمرات متغیر های پژوهش برقرار مي باشد.

 آزمون لوین برای سنجش همگنی واریانس نمرات افراد در متغیر ها، در دو گروه :5جدول

 DF 1 DF 2 F Sig متغیر ها

 13/8 11/1 10 1 سازی جسماني

 44/8 1/1 10 1 وسواس

 روابط در حساسیت

 متقابل

1 10 19/8 31/8 

 01/8 13/8 10 1 افسردگي

 14/8 83/4 10 1 اضطراب

 11/8 14/1 10 1 پرخاشگری

 13/8 14/1 10 1 بیمارگونه ترس

 11/8 11/4 10 1    پارانوئید افكار

 13/8 31/8 10 1 پریشي روان

 90/8 00/8 10 1 كلویژگي های 

 11/8 94/8 10 1 امید

 01/8 45/8 10 1 تاب آوری

 18/8 05/8 10 1 خوش بیني

 13/8 14/1 10 1 خود كار آمدی

 19/8 43/1 10 1 سرمایه كل

با تو جه به اینكه تمامي متغیر ها و ابعاد آن توسط پرسشنامه های خود ( پیش فرض مقیاس سنجش فاصله ای / نسبی:  3

درجه ای ای  بود لذا این پیش فرض برای اجرای تحلیل  5سنجیده شد و نمره گذاری پاسخ ها به صورت طیف لیكرت  سنجي،

 پارامتریک برقرار است.

 : (پیش فرض  استقالل داده ها4

در  داده ها به صورت تصادفي از افراد جمع آوری شده است و نمونه گیری پژوهش تصادفي است و نمرات مربوط به هـر متغیـر  

هر فرد وابستگي خاصي در نوع جمع آوری اطالعات ، به جز داشتن رابطه همبستگي با یكدیگر ندارند لذا پیش فرض اسـتقالل  

پس با توجه به رعایت پیش فـرض هـا اسـتفاده از تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره         داده ها برای تحلیل پارامتریک بر قرار است.

 بالمانع است.
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ج آزمون های چهارگانه تحلیل واریانس چند متغیری را نشان مي دهد كه به لحاظ آماری معنادار مي نتای 1جدول شماره جدول

باشند. بدین معنا كه بین دو مادران كودكان اتیسم و بیش فعال حداقل از لحاظ یكي از ویژگي های روانشناختي تفاوت معنادار 

دام یک از ابعاد تفاوت وجود دارد از تحلیل واریانس یک راهه (. برای بررسي اینكه بین كP<85/8و  F=  13/1وجود دارد )

 استفاده شده است كه نتایج آن به تفكیک هر بعد در جداول بعدی آورده شده است.

 نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات پس آزمون ویژگی های روانشناختی :6جدول

 خطا Df فرضیه F Df ارزش نام آزمون
سطح 

 معناداری

 888/8 13 18 13/1 93/8 ثر پیالیيا

 888/8 13 18 13/1 18/8 المبدای ویكلز

 888/8 13 18 13/1 15/8 اثر هتلینگ

 888/8 13 18 13/1 15/8 بزرگترین ریشه روی

نشان مي دهد كه دو گروه مادران دارای فرزندان اتیسم و بیش فعال از لحاظ متغیر های جسماني سازی،  1اطالعات جدول

(. اطالعات توصیفي نشان مي دهد كه در متغیر های >85/8p) گي، اضطراب و پرخاشگری تفاوت معناداری دارندافسرد

جسماني سازی، اضطراب و پرخاشگری گروه مادران دارای فرزند بیش فعال نمره باالتری گرفتند و در افسردگي مادران دارای 

 (.<p 85/8ا تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت)فرزندان اتیسم نمره باالتری گرفتند. در سایر مولفه ه

نتایج بررسی  تفاوت میانگین های مولفه های ویژگی های روانشناختی  با استفاده از آزمون تحلیل  :7جدول

 واریانس یکراهه بین دو گروه اتیسم  و بیش فعال

 منابع تغییر متغیر ها
میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 سازی جسماني

 بین گروهي

13/951 0/3 884/8 

 33/8 88/8 889/8 وسواس

 19/8 99/4 05/51 متقابل روابط در حساسیت

 81/8 01/1 89/141 افسردگي

 81/8 15/5 53/198 اضطراب

 881/8 09/0 84/153 پرخاشگری

 11/8 54/8 11/19 بیمارگونه ترس

 19/8 14/8 11/13    پارانوئید افكار

 41/8 45/1 11/95 پریشي روان

 91/8 0/8 90/1849 ویژگي های كل
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نتایج آزمون های چهارگانه تحلیل واریانس چند متغیری را نشان مي دهد كه به لحاظ آماری معنادار مي  0جدول شماره در 

یه روانشناختي باشند. بدین معنا كه بین دو گروه مادران كودكان اتیسم و بیش فعال حداقل از لحاظ یكي از مولفه های سرما

(01/1  =F  85/8و>P برای بررسي اینكه بین كدام یک از ابعاد تفاوت وجود دارد از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده .)

 است كه نتایج آن به تفكیک هر بعد در جداول بعدی آورده شده است.

 ناختینتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات پس آزمون سرمایه روانش :8دولج

 خطا Df فرضیه F Df ارزش نام آزمون
سطح 

 معناداری

 881/8 11 5 01/1 41/8 اثر پیالیي

 881/8 11 5 01/1 15/8 المبدای ویكلز

 881/8 11 5 01/1 94/8 اثر هتلینگ

 881/8 11 5 01/1 94/8 بزرگترین ریشه روی

سم و بیش فعال از لحاظ متغیر های تاب آوری و خود نشان مي دهد كه دو گروه مادران دارای فرزندان اتی 3اطالعات جدول

(. اطالعات توصیفي نشان مي دهد كه در متغیر های مذكور  گروه مادران دارای >p 85/8كارآمدی تفاوت معناداری دارند )

معناداری بین دو فرزند اتیسم از گروه مادران دارای فرزند بیش فعال، نمره باالتری گرفتند و در مولفه امید و خوشبیني تفاوت 

 (.<p 85/8گروه وجود نداشت )

نتایج بررسی  تفاوت میانگین های مولفه های سرمایه روانشناختی  با استفاده از آزمون تحلیل واریانس  :9جدول

 یکراهه بین دو گروه اتیسم  و بیش فعال

میانگین  منابع تغییر متغیر ها

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 امید

 بین گروهي

0/3 10/8 11/8 

 89/8 1/1 1/14 تاب آوری

 15/8 13/8 40/9 خوش بیني

 889/8 15/3 84/180 خود كار آمدی

 10/8 5/8 90/31 سرمایه كل

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

پژوهش حاضر، تحت عنوان مقایسه ویژگي های روان شناختي و سرمایه روان شناختي مادران دارای كودكان اتیسم و بیش 

پس از بررسي ادبیات موضوع و در ویژگي های روان شناختي مادران دارای كودكان اتیسم و بیش فعال،  .شده است فعال انجام

كه دو گروه مادران دارای فرزندان اتیسم و بیش فعال از لحاظ متغیر های جسماني  مشخص گردیدتجزیه و تحلیل داده ها، 
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اطالعات توصیفي نشان مي دهد كه در متغیر  و (.>85/8p) دارند، افسردگي، اضطراب و پرخاشگری تفاوت معناداری سازی

های جسماني سازی، اضطراب و پرخاشگری گروه مادران دارای فرزند بیش فعال نمره باالتری گرفتند و در افسردگي مادران 

در واقع  (.<p 85/8داشت )دارای فرزندان اتیسم نمره باالتری گرفتند. در سایر مولفه ها تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ن

 ؛ یوسفي1901، و همكاران ؛ چیمه 4883، یئوید و هاستینگس؛ ل4883این یافته به یافته های تحقیقات )ایستس و همكاران، 

(  4811) و همكاران است. پیمنتل ( نزدیک1939، و همكاران ؛ یكتا خواه 1938؛ شفاعت و تیرگری ،1900 ،و همكاران

 تجربه( كودک های ویژگي از حاصل) را فرزندپروری استرس از باالتری میزان ADHD دارای دكانكو مادران كه معتقدند

 مشكالت به مادران در بررسي های محققان اكثر .كنندمي گزارش خود كودكان در را بیشتری رفتاری مشكالت و كنندمي

 كودكان با مبتال كودک مقایسه اختالل، گیری شكل در مادر دانستن مقصر خانواده، و كودک خوردن برچسب شامل دیگری

خانوادگي كودكان  مشكالت و اجتماعي روابط كاهش به منجر كه كردند اشاره نیز آموزشي های برنامه تاثیر در تردید و عادی

ودكان در تبیین این یافته مي توان گفت به دلیل اینكه ك. مي كنند بیشتر تجربه را افسردگي والدین آنها عالیم و شده اتیسم

-اتیستیک، برای ایجاد یک رابطه قابل فهم با دیگران مشكل دارند، و توانایي آنان برای ایجاد دوستي معموال به اندازه قابلیت آن

نیز رنج مي برند كه مربوط به یادگیری است و به های دیگری ها برای درک ابرار عاطفي دیگران محدود است، و اغلب از ناتواني

(. لذا 1931شوند، و همچنین از لحاظ تكلم مشكل دارند و غیر طبیعي هستند )هاشمي زریني، فرد پیدا ميهمراه اوتیسم در 

احتماال مادران آنها به دلیل نقص در توانمندی های فرزند خود، احساس افسردگي بیشتری مي كنند تا مادران دارای اختالل 

تماع به همراه فرزند دوری مي كنند و از بابت داشتن فرزند اتیستیک بیش فعالي. این مادران احتماال خود نیز از حضور در اج

هزارتومان تا  188احساس غمگیني دارند، كه سبب افسردگي بیشتر آنها مي شود. از طرفي خانواده مبتالیان به اوتیسم حداقل 

این عوامل فشار زیادی بر دوش  كنند كه همهمیلیون تومان در ماه برای هزینه های پرستار، مربي و درمانگر پرداخت مي 4

(. مادران كودكان 1931خانواده تحمیل كرده و منجر به انواع اختالالت رواني در خانواده و به خصوص مادر مي شود )قاسم پور،

های خاص بیشتر در معرض این اختالل قرار دارند. بررسي های جدید بیان گر این اتیسم به سبب داشتن فرزندی با ویژگي

ست كه مادران كودكان اتیسم ممكن است، مستعد افسردگي باشند، اگر احساس كنند مسئول و عامل چنین اختاللي كه نكته ا

(. اما مادران فرزندان بیش فعال به دلیل ویژگي های خاص 1931ها هستند )قاسمي، فرزندشان به آن دچار شده اند، آن

زی ها ند، اغلب خیلي زیاد حرف مي زنند و حتي در پایان رساندن بانشینكودكان بیش فعال از جمله  اینكه آنها ساكت نمي

كنند، دست و كشند. اغلب احساس بي قراری ميمشكل دارند، در اغلب موارد مهارتهای فرزند پروری والدینشان را به چالش مي

از اشیا باال مي روند، صندلي خود پاهایشان را مرتب تكان مي دهند، وقتي كه نشسته اند، دائم وول مي خورند، زیاد مي دوند، 

را ترک مي كنند، عكس العمل سریع نشان مي دهند، قبل از تمام شدن سؤال پاسخ مي دهند و نمي توانند منتظر نوبت 

كودكان در موقع استراحت و خواب مشكل دارند و نسبت به كودكان نوع بي توجه یا عادی، نافرمان تر و بداخالق تر بمانند. این 

(، به منظور كنترل مشكالت رفتاری آنها و جلوگیری از خرابكاری و رفتار های ایذایي كودكان 1931)محمد زاده، هستند 

، و از طرفي به نوعي حساسیتي روانشناختي پیدا مي كنند كه سبب پرخاشگری بیشتر آنها احساس اضطراب بیشتری دارند

مچون سردرد ها و... مي شود كه مشكل جسماني سازی مشكالت نسبت به كودک و یا دیگران مي شود و مشكالت روان تني ه

رواني را در آنان تشدید مي كند. بنا بر این مي توان انتظار داشت اختالل بیش فعالي بیش از اختالل اتیسم مي تواند بر میزان 
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وه مادران یافت نشد و این جمسماني سازی، اضطراب و پرخاشگری مادران اثر منفي بگذارد. در سایر موارد تفاوتي بین دو گر

امر مي تواند به این دلیل باشد كه به دلیل شباهت این دو اختالل در اینكه فرزند را به فرزندی غیر طبیعي تبدیل مي كنند، 

احتماال به یک اندازه بر ویژگي های رواني دیگر همچون وسواس، حساسیت در روابط متقابل، ترس، پارانویا و روان پریشي 

 لذا تفاوتي با هم ندارند.  موثرند و
در سرمایه روان شناختي مادران دارای كودكان اتیسم و بیش فعال، پس از بررسي ادبیات موضوع و تجزیه و تحلیل همچنین 

دو گروه مادران دارای فرزندان اتیسم و بیش فعال از لحاظ متغیر های تاب آوری و خود كارآمدی مشخص گردید كه داده ها، 

نشان مي دهد كه در متغیر مذكور  گروه مادران دارای فرزند اتیسم از (. اطالعات توصیفي >p 85/8اری دارند )تفاوت معناد

گروه مادران دارای فرزند بیش فعال نمره باالتری گرفتند و در مولفه امید و خوشبیني تفاوت معناداری بین دو گروه وجود 

چیمه ،  1905غباری بناب و استیری،  ، 4811، و همكاران اوگستونت )(.این یافته به یافته های تحقیقا<p 85/8نداشت )

این نظر كه غیر طبیعي هستند، هر دو  ( نزدیک است . در تبیین این یافته مي توان گفت كودكان بیش فعال و اتیسم از1931،

ظر مادران آنها با هم تفاوتي ندارند. به یک اندازه در مادران خود احتماال از خوش بیني و امید جلو گیری مي كنند لذا از این ن

اما در مورد خود كار آمدی و تاب آوری به دلیل ویژگي های خاص و متفاوت دو گروه كودكان تفاوت دارند. كودكان اتیسم و در 

با  خود مانده آسیب های كمتری به اطرافیان مي زنند و كمتر نیاز به مراقبت محیطي دارند و به راحتي و آرام در گوشه ای

خود به سبب نیاز مداوم به كنترل به منظور افكار خود مي توانند مشغول باشند، اما كودكان بیش فعال از این نظر از مادران 

(. بدین سبب احساس 1931جلوگیری از آسیب زدن به خود و دیگران انرژی بیشتری را مي گیرند )شكوهي یكتا و متولي پور،

ان كودكان بیش فعال كمتر است از مادران كودكان اتیسم. هچنین به دلیل اینكه تالش خود كار آمدی و تاب آوری در مادر

های مادران در اكثر مواقع به منظور آرام كردن آنها جوابگو نیست پس از مدتي آنها درمانده شده و تاب آوری كمتری نشان مي 

اینكه احساس  ( و از طرفي پس از1931)محمد زاده،دهند و لذا ممكن است با اندک شلوغي از جانب فرزند او را تنبیه كنند 

مي كنند، استراتژی های تربیتیشان در مورد اصالح رفتار كودک جواب نمي دهد احساس خودكار آمدی پایین تری را از 

  مادران كودكان اتیسم كه راحت تر مي توانند كودكان خود را كنترل كنند، پیدا مي كنند.

ها باتوجه به اینكه یافته .گردده ميئاراآتي جهت هدایت پژوهش های ي كاربردی و پژوهشي نهاداتپیش در راستای این پژوهش، 

پیشنهاد مي شود  بنابراین مادران دارای كودكان بیش فعال اضطراب، جسماني سازی و پرخاش بیشتری دارند،دهند، نشان مي

درست كودكان بیش های فرزندپروری نواده در مورد شیوهكالسهای آموزش خا ،و مراكز مشاوره در مراكز نگه داری كودكان 

و با توجه به تفاوت دو گروه مادران در سرمایه روان شناختي و وضعیت بد گروه بیش فعال، از آنجایي كه تربیت  شود. یردافعال 

د كار آدی مادران و كنترل فرزندان بیش فعال دشوار است، پیشنهاد مي شود به منظور بهبود شاخص تاب آوری و احساس خو

آنها درمان های مناسب به منظور كاهش رفتارهایي ایذایي كودكان بیش فعال ارائه شده و درمان های روانشناختي به منظور 

 خاص  مشكالت روانشناختي نیازهای با كودكان افزایش تاب آوری و خود كار آمدی مادران آنها ارائه گردد. از آنجا كه مادرانِ

اجتماعي  ادراک شده توسط آنان مي تواند از حجم آشفتگي رواني آنها بكاهد، بنا بر این  حمایت ه مي كنند وبیشتری را تجرب

حایتي به منظور افزایش سالمت كودكان با نیاز های خاص و والدین انها تشكیل  –پیشنهاد مي شود انجمن های اجتماعي 

 شده و به بهبود این قشر آسیب پذیر كمک كنند.
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شود این پژوهش در نمونه و جامعه های مختلف و اقتصادی پیشنهاد مي -با توجه به  تفاوتهای اجتماعي ی پژوهشي در زمینه

این پژوهش در طبقات باالی  اقتصادی متفاوت اجرا و نتایج با این پژوهش مقایسه گردد. -با فرهنگ و طبقات اجتماعي

و نتایج با نتایج تحقیق حاضر مقایسه و در تكمیل  تواند انجام شودصورت مقایسه ای ميه اقتصادی و همچنین طبقات پایین ب

و پیشنهاد مي شود پژوهش های مشابه بر روی نمونه بزرگتر و با حجم بیشتر، به منظور  .نتایج پژوهش حاضر موثر واقع گردد

ر تعدیل كننده متغیر های افزایش دقت نتایج به دست آمده اجرا گردد. و همچنین پیشنهاد مي شود پژوهش های آینده اث

 مداخله گری همچون تحصیالت، اشتغال مادران و كیفیت روابط زناشویي مادران  را بررسي كنند.
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