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  پروهش حاضر با هدا و ایسه سب  فرزندپروری والدین  ود ان با و بدون اخت  هف:  
جاوعده  وداری ای بدود.  یسدهو ا-روش پدروهش از ندوم علدیروش   انجام شد.اوتیسن طی  

بودند  ده از شهر شیراز اوتیسن طی    والدین  ود ان با و بدون اخت   پروهش شاوت ههه
و اوتیسدن طید    والدین  ود دان بدا اخدت  نفر از  49نفر ) 99 به حجن یا نهونهها   ن بین
 دان بدا والددین  ود  انتخدا  شددند. اوتیسدنطی    والدین  ود ان بدون اخت  نفر از   50

طید    والدین  ود ان بدون اخدت  و  در دسترت یری  با روش نهونهاوتیسن طی    اخت  
سددب   پرسنددناوهاز انتخددا  شدددند.  ای تصددادفی هندورحلدده یری  نهوندده بددا روشاوتیسددن 

سدددب   سدددنجش یبدددرا  9995السدددن و هدددارت )، وانددددلکو، نسدددونیراب فرزنددددپروری والددددین
تحلیدت واریدانس هنددوتغیره هدا بدا اسدتفاده از  زودون  داده استفاده شد. فرزندپروری والدین

والددین  ود دان بدا اسدتبدادی  سدب  فرزنددپروری ده نتدایش نندان داد  ها  یافتد تحلیت شد. 
سددب  و اوتیسددن طیدد    نسددبت بدده والدددین  ود ددان بدددون اخددت  اوتیسددن طیدد    اخددت  

نسبت به والددین  ود دان اوتیسن طی    والدین  ود ان بدون اخت   اقتداری فرزندپروری
 سدب  فرزنددپروریبدین . >P)009/0داری با تر است ) طور وعنی بهاوتیسن طی    با اخت  

داری ونداهده  تفداوت وعندیاوتیسدن طید    والددین  ود دان بدا و بددون اخدت    یرانه سهت
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فرزندددپروری دو های  بددا توجدده بدده وجددود تفدداوت بددین سددب گیری   نتیجدد   .p>05/0ننددد )
بدرای والددین  ود دان بدا های فرزنددپروری  سدب هدای  ودوزش  طراحی و اجرای برناوه،  روه

 رسد.  وی ضروری به نصراوتیسن طی    اخت  
.اوتیسنطی    اخت  ، سب  فرزندپروری   ها  کلیف واژه

مقدمه
کمممه حممما  عصمممبی پیچیمممده-نممموعی اخمممتالل تحمممولی 1اوتیسمممناخمممتالل طیمممف   ای اسممم  

همای  الگوهمای تکمراری رفتماری و عالیمق و فعالی ، در تعاو  و رواحم  اجتهماعیوشکالت 
کمه  (. این اختالل افزون بمر آن=;:>، 2پزشکی آورخکا شود )انجهن روان وحدود وشخ  وی

کودک را از وسیر رشد طبیعی خود خارج وی وانند حسیاری از اختالل نظمام ، کند های دخگر 
کمممه در رأس آن والمممدین قممم و  3دهمممد )همممودری رار دارنمممد را نیمممز تحممم  تمممثییر قمممرار ویخمممانواده 

کانون وهن و حساس خانواده=;:>، ههکاران ای از رواحم  در جرخمان اسم   وجهوعه ، (. در 
کممودک حما نماتوانی کمه از عواوم  حسمیاری تممثییر وی خکممی از ایمن عواوم  تثییر ممذار  4پمذیرد. وجمود 

کممممودکی داری اخممممتالل  (. هنگمممماویC::>، 5کلوپتممممان و هنممممدرخ ، اسمممم  )بروحسمممم  کممممه 
کمودک نگرانی، شمود تشخی  داده وی وضمعی  تحصمیلی و ، همای حسمیاری در ومورد آخنمده 

( و حتمی ?::>، 6وکینتما  و ویمرز، آخمد )آ سمتون زند ی اجتهاعی او برای والدین پدخد وی
کماس، وخلی ، کند )پروت توان  ف  تجرحه والدخنی نیز ت،ییر وی وی (. در @;:>، 7تیهونز و ا

کودک دارای ناتوانی وشکالت حسیاری برای پدر و وادر حه وجود ومی آورد. حمال  واقع تولد هر 
کودکان حا اخمتالل طیمف  حا توجه حه ویژ ی پمرور  ، هما و خلمق خموی دشموار آناوتیسمن های 

فرد بممرای همر دو والممد اسمم   خم  چممالش وهمن و ونحصممرحه، کمودکی حمما ایمن وشممکالت تحممولی
(. حسمیاری <;:>، 1رخکادونما و ونموتی، ؛  اوزتورک;;:>، 8کلرک ن و دیلیو ون، وروخلد، پاو )دی

1. autism spectrum disorder.
2. American Psychiatric Association.
3. Hudry, K.
4. disability.
5. Brobst, J. B., Clopton, J. R., & Hendrick, S. S.
6. Ogston, P. L., Mackintosh, V. H., & Myers, B. J.
7. Pruitt, M.M., Willis, K., Timmons, L.,& Ekas, N.V.
8. De Pauw, S. S., Mervielde, I., Van Leeuwen, K. G., & De Clercq, B. J.
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کودکممان حمما اخمممتالل طیممف  کودکمممان دارای اوتیسممن از والممدین  حتممی در وقاخسمممه حمما والممدین 
کهتمری هسمتند  دچار استرس و اضمطراب بیشمتر و رواحم  رضماخ ، های دخگر ناتوانی حخش 
و فشمار هیجمانی ونفمی حسمیاری هسمتند اغلمب در وخماطره افسمرد ی ها  آن (.C::>، 2)روحنز

خمممتهن (. آشمممکار اسممم  وجمممود چنمممین وضمممعیتی سمممبب بمممروز رفتارهمممای ;;:>، 3)اخکممماس و و
شممود و  عهلکممرد روزانممه و رفتارهممای والممدین را تحمم  تممثییر قممرار  وتفمماوتی از سمموی والممدین وی

 ( .@;:>، دهد )پروت و ههکاران وی
کودکممان حممه شممان وهکممن اسمم حسممیاری از والممدین حسممته حممه نگر    در ارتبمما  حمما ایممن 

کننممد. ایممن ههممان سممب  فرزنممدپروری  حهاخمم ،  یر ای سممه  شممیوه  ر خمما وسممتبدانه برخممورد 
که  روهی از والدین از روی آ اهی و  روهی دخگر حدون آ ماهی در چهمارچوب آن حمه  اس  

کممنش نشممان وی نممو   توانممد بممر خود وی خودی دهنممد. ا رچممه نمماتوانی فرزنممد حممه فرزنممدان خممود وا
( اوممما سمممب  =;:>، 4پینمممو و همممروزو، الیممموارز-رولجمممز، فرزنمممدپروری والمممدین تمممثییر حگمممذارد )راخممما

کودکمان حما اخمتالل طیمف  کلمی  و والمدین  فرزندپروری والدین دارای فرزند حا نماتوانی حمه طمور 
، وسیله عواو  بیرونی واننمد وضمعی  اقتصمادی خمانواده تواند هن حه حه طور ویژه ویاوتیسن 
( و هممن >::>، 5ترنبممال و ترنبممال، پممذیرا بممودن جاوعممه نسممب  حممه فممرد حمما نمماتوانی )پممارک ویممزان
همای ومذهبی و  وشمارک  در فعالی ، های فردی خانواد ی شاو  وعنوخم  وسیله ویژ ی حه

که از قب  در خانواده  وشمکالت زناشمویی و ، داشمته اسم  )وثم  افسمرد یوجمود وشکالتی 
 یر قرار  یرد.تح  تثی، (@::>، 6سینگر) (غیره

کممه  همما و رفتارهممای ویممژه  فتممه وی ( فرزنممدپروری حممه رو ;CC;)7حممه اعتقمماد حاورخنممد شممود 
کودک تثییر وی پاخمه و اسماس ،  ذارد. حه سمخن دخگمر جدا انه خا در تعاو  حا خکدخگر بر رشد 

کودکان شممیوه فرزنممدپروری وبممین تال  کممردن  کنتممرل و اجتهمماعی  شممان  هممای والممدین بممرای 
→                                                                                                                               

1. Ozturk, Y., Riccadonna, S., Venuti, P. 
2. Rubens, J. D. 
3. Ekas, N. V., & Whitman, T. L. 
4. Raya, A. F., Ruiz-Olivares, R., Pino, J., & Herruzo, J. 
5. Park, J., Turnbull, A. P., & Turnbull, H. R. 
6. Singer, G. H. S. 
7. Baumrind, D. 
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، نظرخممه حاورخنممد سممه سممب  اساسممی فرزنممدپروری وشممته  بممر سممب  اسممتبدادیاسمم . در 
شممده اسمم . والممدین دارای سممب  اسممتبدادی نسممب  حممه   یرانه تعرخممف  اقتممداری و سممه 

کمار  خمادی حمه  کنتمرل حسمیار ز کهتری دارند و ههچنین بمر فرزنمدان خمود  فرزندان خود وحب  
خشمممن و نسمممب  حمممه ، زور مممو، پمممذیرنا انعطا ، پمممذیر ایمممن والمممدین اغلمممب تحرخ ، برنمممد وی

کودکممان بی (. والممدین دارای @B=;، ؛ ترجهممه سممیدوحهدی;::>، 1انممد )بممرک توجه نیازهممای 
خمادی دارنمد درواقمع ایمن والمدین   کنتمرل ز سب  اقتداری نسمب  حمه فرزنمدان خمود وحبم  و 

کالومی را تشمویق  هن برای رفتار خودوختارانه و هن رفتار ون ب  اعتبار قاخلند. آنمان رواحم  
کمودک را از چیمزی ونمع  عنوان والمدین اسمتفاده وی کنند و وقتی از اقتدار خود حه وی کننمد و 
(. والمدین C::>، 2آورند )ووراوسکا و سماندرز براخش دلی  وی، کنند خا از او انتظاری دارند وی

خمادی در راحطمه حما فرزنمدان خمود اسمتفاده  داری سب  سه  کهتر و وحب  ز کنترل   یرانه از 
همما سممطح ارز  افممراد خممانواده پممایین و رواحمم  اع ممای خممانواده  کننممد. در ایممن خانواده وی

 (.>B=;، رلوفیان وقدم و عسکری وقدم، وحهد اسهاعی ، اس  ) لفزالیآشفته 
کنون پژوهش های فرزنممدپروری حمما  ونظور بررسممی راحطممه انمموا  سممب  هممای حسممیاری حممه تمما

که اغلب این پژوهششده  های وختلف زند ی افراد انجام جنبه ، هما نشمان داده انمد اس  
های فرزنممدپروری دارای پیاوممدهای  سممب  فرزنممدپروری اقتممداری در وقاخسممه حمما دخگممر سممب 

خمممتهن ، وخچ ومممات ، (. در تثییمممد ایمممن ووضمممو >::>، 3رود وهممماپ، وثبممم  بیشمممتری اسممم  )ر
کمه  های خمود بیمان وی بر اسماس خافتمه (<;:>) 4 جووانووخ  و جووانووخ  آن دسمته از کننمد 

کممه دارای سممب  فرزنممدپروری اقتممدار را  بودنممد در وقاخسممه حمما والممدین دارای سممب   والممدخنی 
همای ودرسمه و ووفقیم   وشارک  حماالتری در فعالی ،  یرانه فرزندپروری وستبدانه و سه 

( نیمز در ?;:>) 5وقدم و ترسافی رجبی، شان داشتند. ههچنین وهری نژاد تحصیلی فرزندان
                                           
1. Berk, L.E. 
2. Morawska, A. & Sanders, M. R. 
3. Reitman, D., Rhode, P. C., Hupp, S. D. A., & Altobello, C. 
4. Matejevic, M., Jovanovic, D ., & Jovanovic, M. 
5. Mehrinejad, S. A., Rajabimoghadam, S., & Tarsafi, M. 
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کمه بمین سمب  اقتمداری والمدین حما خالقیم  ههبسمتگی  این نتیجه رسمیده پژوهشی حه اند 
وثب  و بین سب  اسمتبدادی حما  خالقیم  ههبسمتگی ونفمی و  وعنماداری وجمود دارد. در 

کممه از @::>) 1پلهممام و اخممنن، ههممین راسممتا دهممارت ( در پممژوهش خممود نشممان دادنممد وممادرانی 
حاعمم  افممزاخش خممود احتراوممی بیشممتری در ، کننممد سممب  فرزنممدپروری اقتممدار را اسممتفاده وی

کمه <::>) 2های پمژوهش هوحمان و هوحمان شموند. ههچنمین خافتمه شان وی فرزندان ( نشمان داد 
اخجممماد رواحممم  ، پذیری توانمممد در افمممزاخش رشمممد وسمممجولی  سمممب  فرزنمممدپروری اقتمممدار را وی

کنمممد. هیمممر کهممم   یمممز در ( نB::>)3دوسمممتانه و انگیمممزه بمممرای رسمممیدن حمممه همممد  در فرزنمممدان 
کمه والدین کمه آن  مروه  از دانشمجوخانی  شمان از  سمب   پژوهشی حه این نتیجه رسیده اس  

کردند  دارای سب  دلبستگی اخهن بودند.، فرزندپروری اقتدار را استفاده 
های فرزنممممممدپروری برخممممممی از   شممممممده پیراوممممممون سممممممب  هممممممای انجام در  سممممممتره پژوهش

انمد. بمرای وثمال  ی نماتوانی ومورد بررسمی قمرار داده ران این ووضو  را در بین افمراد دارا پژوهش
کودکمان ;;:>) 4فر و عبمدالهیان سلطانی، یوسفی کمه ومادران  ( در پمژوهش خمود نشمان دادنمد 
کودکممان عممادی اغلممب از سممب  فرزنممدپروری اسممتبدادی  بیش فعممال در وقاخسممه حمما وممادران 

کممابررا، الیمموارس، کننممد. ههچنممین ترنسمما اسممتفاده وی ( در پژوهشممی حممه ایممن =;:>)  5رولیممز و 
کودکمان  نتیجه رسیده که بین سب  فرزندپروری استبدادی وادران و رفتار پرخاشگرانه  اند 

راحطه وثبم  وجمود دارد و بمین سمب  فرزنمدپروری اقتمدار را و رفتارهمای پرخاشمگرانه  راحطمه 
کB::>) 6سمونگ و لمی، چیمو، نتاخ  پمژوهش  مو، ونفی وجود دارد. در ههین راستا ی از ( حما
کن کودکان حا  که والدین  های فرزندپروری اسمتبدادی  توانی ذهنی بیشتر از سب  این اس  

( =C=;ههتمی علهمدارلو)، همای خماد شمده کنند. افزون بمر پژوهش  یرانه استفاده وی خا سه 

                                           
1. DeHart, T., Pelham, B. W., & Tennen, H. 
2. Hoban, S., & Hoban, G. 
3. Heer, P. A. 
4. Yousefi,Sh., Soltanifar, A ., & Abdolahian, E. 
5. Trenas, A. F., Olivares, R. Ruiz., & Cabrera, J. H. 
6. Gau, S. S. F., Chiu, Y. N., Soong, W. T., & Lee, M. B. 
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کمه اسمتبدادی و سمب   فرزنمدپروری سمب  نیمز در پژوهشمی حمه ایمن نتیجمه رسمیده اسم  
ومادران حمه نسب  ذهنی توانی کن حا دحستانی پیش کودکان ادرانو  یرانه فرزندپروری سه 

حماالتر اسم  و سمب   داری وعنمی طور حمه ذهنمی تموانی کن حمدون دحسمتانی پیش کودکمان
حه وادران ذهنی نسب  توانی کن حدون دحستانی پیش کودکان وادران فرزندپروری اقتداری

حمماالتر اسمم . نرخهممانی  داری وعنممی طور ذهنممی حممه تمموانی کن حمما دحسممتانی پیش کودکممان
کمممه در سمممب  فرزنمممدپروری >C=;اسمممهاعیلی و عنمممدلیب ) ( نیمممز در پژوهشمممی نشمممان دادنمممد 

آوممموزان تیزهمممو  و عمممادی تفممماوت وعنممماداری وجمممود دارد.  اسمممتبدادی بمممین والمممدین دانش
 ونممه تفمماوت وعنمماداری را در  ( هیچ;C=;های پممژوهش  رجممی و وحهممودی) ههچنممین خافتممه

کمممودک های فرزنمممدپر سمممب  کودکمممان ناشمممنوا و  والمممدین دارای  وری  دو  مممروه والمممدین دارای 
رلوفیمممان وقمممدم و عسمممکرخان وقمممدم ، اسمممهاعی  وحهد، عمممادی  مممزار  نکردنمممد.  لفزالمممی

(;=B<نیمز نشمان ) و یاضمطراب، یافسمرد  یهما اختالل یدارا انکمودک ومادران هکم دادنمد
یوه فرزنمدپروری  اسمتبدادی ان عمادی از شمکمودک ومادران از شمتریب یعهلم و یرکمف وسمواس

 کردند. استفاده وی
کمه والمدین وی ، شمان حسمیار ایر مذار حاشمند تواننمد بمر رشمد شخصمی  فرزندان این نکتمه 
کمممه خافتمممه اومممری آشمممکار اسممم  و ههان دهنمممد  همممای پیشمممین نشمممان ومممی های پژوهش  ونمممه 

اجتهمماعی  -تواننممد تممثییرات وتفمماوتی را بممر رشممد روانممی هممای وختلممف فرزنممدپروری وممی شممیوه
کودکممان حمما اخممتالل طیممف  حمما نمماتوانی و حممه ، کودکممان  عممادی داشممته حاشممند اوتیسممن تبع آن 

کودکان حا اختالل طیمف ;;:>، 1)اصالن حمه سمبب نقم  در تعماوالت اجتهماعی اوتیسمن (. 
همای حسمیاری تمثییر  آنکمه پژوهش حال، ههواره حا وشکالت حسیاری در زند ی روبمرو هسمتند

، انمد )حمارتولووو همای اجتهماعی را ومورد تثییمد قمرار داده بر رشمد وهارتهای فرزندپروری  شیوه
کممممادو، فیهنقممممی، جرالممممدو، وونتمممم  های  بممممر اسمممماس بررسممممی، (. حمممما وجممممود ایممممن@;:>، 2و وا

1. Aslan, S.
2. Bartholomeu, D., Montiel, J. M., Fiamenghi, G. A., & Machado, A. A.
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کودکممان حمما اخممتالل  ممران هیچ پژوهش    ونممه پژوهشممی در زوینممه سممب  فرزنممدپروری والممدین 
کشور انجاماوتیسن طیف  ههمین اسماس پمژوهش حاضمر حما همد  نشده اس . بر   در داخ  

کودکمممان حممما و حمممدون اخمممتالل بمممرای اوتیسمممن طیمممف   وقاخسمممه سمممب  فرزنمممدپروری والمممدین 
کودکمان حما و حمدون س ال این دهی حه  پاسخ که آخا بین سب  فرزندپروری والدین  انجام شد 
 داری وجود دارد  تفاوت وعنی اوتیسنطیف   اختالل

 پژوهش  روش
ای بممود. جاوعممه آومماری شمماو  ههممه والممدین  وقاخسممه-علممیرو  پممژوهش حاضممر از نممو  

والممدین همما  آن نفممر از C<)نفممر  CCشممهر شممیراز بممود. اوتیسممن طیممف   کودکممان حمما و حممدون اخممتالل
کودکممان حممدون اخممتاللهمما  آن نفممر از :?و اوتیسممن طیممف   کودکممان حمما اخممتالل طیممف   والممدین 

کودکمااوتیسن اوتیسمن طیمف   ن حما اخمتالل( برای شرک  در پژوهش انتخاب شدند. والدین 
کمز   یری در دسمترس انتخماب شمدند. حدین حه رو  نهونه کمه حمه ههمه ومدارس و ورا صمورت 

کودکمان حما اخمتالل وپرور  اسمترنایی شمهر  تحم  پوشمش اداره آوموز اوتیسمن طیمف   ویژه 
کودکان حما اخمتالل کمه تهایم  حمه ههکماری اوتیسمن طیمف   شیراز وراجعه شد و  ههه والدین 

نفمر بودنمد. بمرای انتخماب  C<که شاو  ، عنوان نهونه انتخاب شدند حه، داشتند در پژوهش
کودکممممان حممممدون اخممممتالل  یممممری تصممممادفی  از رو  نهونممممهاوتیسممممن طیممممف   نهونممممه والممممدین 

کممه فهرسمم  وممدارس شممهر شممیراز تهیممه شممد و ، ای اسممتفاده شممد چندورحلممه حممه ایممن صممورت 
ودرسمممه پسمممرانه )دو  <و احتمممدایی( و ودرسمممه دخترانمممه )دو دبیرسمممتان و د <طور تصمممادفی  حمممه

طور تصممادفی  دبیرسممتان و دو احتممدایی(  انتخمماب شممد و حمما وراجعممه حممه وممدارس خادشممده حممه
شممد تما در پممژوهش شممرک   خواسممته هما  آن شممدند و از والممدین  آومموزان انتخماب  نفمر از دانش:?

که از  کودکمان حما اخمتالل C<کنند. شاخان ذکر اس   نفمر  ><اوتیسمن طیمف  نفر نهونه والمدین 
کممه داونممه سممنی Aزن و  و  BC/=Cسممال حمما ویممانگین سممنی  >?تمما  >=از همما  آن نفممر وممرد بودنممد 
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کودکممان حممدون اخممتالل :?بممود. ههچنممین از  :/=Bانحممرا  اسممتاندارد    نفممر نهونممه والممدین 
که داونه سنی <نفر زن و  @<اوتیسنطیف  سال حما ویمانگین  <?تا  @>از ها  آن نفر ورد بودند 
 بود. :/;Cو انحرا  استاندارد  C=/@;ی سن

السممن و هممارت در ، وانممدلکو، نسممونین پرسشممناوه توسمم  رابیمماسااگک فرزناادپروری:  پرسشااماوه
>= ین پرسشمناوه دارایمشمد. ا ترجهه یزاده حمه فارسمیمشمد و توسم  عل ساخته ?CC;سمال 

از  یحع م تقریبماً ، > =اوقمات ی ماه ، ; =وقم  ای )هیچ درجمه سم ال در وقیماس لیکمرت پن 
و  >=( اسمم . حممداق  نهممره در ایممن آزوممون ?=شممهیهه و  < =از وواقممع یلممیخ، = =وواقممع

کرر  اقتممداری و ، ناوه سممه نممو  سممب  فرزنممدپروری اسممتبدادی ایممن پرسممش. اسمم  :@;حممدا
سمممنجد. روایمممی وحتممموایی  سممم ال وی ?سممم ال و  ?;، سممم ال >; یرانه را حمممه ترتیمممب حممما  سمممه 

صمان ایرانمی ومورد تثییمد قرار رفتمه و پاخمایی پرسشمناوه حما پرسشناوه توس  اسماتید و وتخص
کرونبمماخ بممرای خرده وقیمماس  خرده یو بممرا :/:C یوقیمماس سممب  اقتممدار اسممتفاده از آلفممای 

 ممزار  شممده اسمم   :/:Aر ی  وقیمماس سممب  سممه  و بممرای خرده :/AB یسممب   اسممتبداد
کممه در ایممن پممژوهش بممرا>::>،  خآنممدر زاده ویمم)عل ی تعیممین پاخممایی (. شمماخان ذکممر اسمم  

کمم  پرسممش، وقیمماس کرونبمماخ بممرای خکاخمم  احعمماد و  ناوه وممورد وحاسممبه قممرار  ضممرخب آلفممای 
که ری یمسب  سه   و  :/BA  یسب   استبدادبرای ، :/<B یسب  اقتداربرای   رف  

A;/:   ک کمه نشمان از پاخمایی قابم  :/>Cو برای  ناوه  قبول نهمرات ایمن پرسمش حه دسم  آومد 
شناسی قرار  رف . یی وحتوایی آن وورد تثیید پن  نفر از اساتید رواندارد. ههچنین روا

 ها یافته
هما ارالممه شممده و سم   نتمماخ  آزوممون  در ایمن حخممش نخسم  اطالعممات توصممیفی آزوودنی
خممان  چنممدوت،یره بممرای وقاخسممه سممب  های فرزنممدپروری بممین دو  ممروه والممدین  تحلیمم  وار

له شده اس .ارااوتیسن طیف   کودکان حا و حدون اختالل



 9395 زوستان، 60شهاره ، 95جلد ، پروهنهای وناوره ................................................................................908

 

گروه  ها در سگک : ویانگین و انحراف استاندارد نهره آزوودنی1جدول   های فرزندپروری به تفکیک 

 گروه

طیف   والفین کودکان با اختالل
 اوتیسن

طیف   والفین کودکان بفون اختالل
 اوتیسن

 ویانگین
  انحرا:
 استانفارد

 ویانگین
  انحرا:
 استانفارد

 BC/=C CC/A @</<B ?B/B سب  فرزندپروری استبدادی
 @/;= >@/@: C/<? @?/:> سب  فرزندپروری اقتداری
 =/<? =;/<= =/:@ >;/BC  یرانه سب  فرزندپروری سه 

 
کممممه در جممممدول  ههممممان ویممممانگین نهممممره سممممب  فرزنممممدپروری ، شممممود وشمممماهده وی ;طور 

کودکممان حمما اخممتالل ری از ویممانگین نهممره سممب  فرزنممدپرواوتیسممن طیممف   اسممتبدادی والممدین 
کودکمان حمدون اخمتالل حماالتر اسم . ههچنمین ویمانگین اوتیسمن طیمف   استبدادی والمدین 

کودکمان حمدون اخمتالل اقتدارینهره سب  فرزندپروری  از ویمانگین اوتیسمن طیمف   والمدین 
کودکممان حمما اخممتالل اقتممداری نهممره سممب  فرزنممدپروری حمماالتر اسمم . اوتیسممن طیممف   والممدین 

کودکمان حمدون اخمتالل فرزنمدپروری سمه  افزون بر ایمن ویمانگین نهمره سمب     یرانه والمدین 
کودکمان حما اخمتالل از ویمانگین نهمره سمب  فرزنمدپروری سمه اوتیسمن طیف     یرانه والمدین 
داری از تحلیمم   حمماالتر اسمم . حنممابراین در اداوممه جهمم  آزوممون فممرز وعنممیاوتیسممن طیممف 

خان  چندوت،یره بمرای  کودکمان حما و حمدون والمهای فرزنمدپروری بمین  وقاخسمه سمب وار دین 
کمه نتماخ  آن در جمدول اوتیسن طیف   اختالل شماخان ذکمر   ارالمه شمده اسم . >استفاده شد 

خممان  چنممدوت،یره احتممدا بممرای بررسممی پیش کممه پممیش از تحلیمم  وار فممرز ههگنممی  اسمم  
خان  کمه ایمن آزومون بمرای هیچ وار دار  کمدام از وت،یرهما وعنمی ها از آزومون لموین اسمتفاده شمد 
خان  وممی کممه نشممان، (<P:/?:نبممود ) ههچنممین بممرای دو  ممروه ههگممن هسممتند. هممای  داد وار

خان  کووار  حمماک  اسممتفاده شممد و نتمماخ  نشممان داد همما از آزوممون ام بررسممی ههگنممی ومماترخ  
و در نتیجمممه پمممیش فمممرز ( P> ،?B/;=F:/?:)دار نیسممم   وعنمممی  ?;/>:آوممماره ام حممماک  

خان  کووار  ها برقرار اس . تجان  بین 
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گروه : نتایج آزوون تحلیل واریانس چمدوتغیره برای سگک2جدول  های فرزندپروری در دو 

فرضی  dfوقفارنام آزوون
df   
خطا

Fسطح وعناداری

:/;:::>/;CB/:=C?C=ایر پیاللی
خکلز :/;:::>/;C?C=:/>:@الوبدای و
:/;:::>/;C?C=:/:@@ایرهتلینگ

خشه روی :/;:::>/;C?C=:/:@@بزر ترین ر

ایممر  ممروه بممر ترکیممب خطممی وت،یرهممای  >هممای وشمماهده شممده در جممدول  بممر اسمماس داده
کمممدام واحسمممته وعنمممی خ  از  دار اسممم . حمممه ههمممین دلیممم  بمممرای بررسمممی اخنکمممه ایمممن تمممثییر بمممر 

کمه نتماخ   وت،یرهای واحسته وعنی خان  دوطرفه استفاده شده اسم   دار اس  از تحلی  وار
له شده اس .ارا =آن در جدول 

: نتایج تحلیل واریانس دویرفه برای هر یک از وتغیرهای وابسته3جدول 
ونبع 
تغییرات

وتغییر وابست 
وجهوع 
وجذورات

Df
ویانگین 
وجذورات

Fداری وعنی سطح

 روه

سب 
فرزندپروری 
استبدادی

@C:/=;>A; @C:/=;>AB:</>?::;/:

سب 
 فرزندپروری
اقتداری

@=?/B>B ; @=?/B>B:;C/;=::;/:

سب 
فرزندپروری 

 یرانه سه 
B=@/> ; B=@/>=AC/:?>/:

که در جدول  ههان خمان  دوطرفمه بمین  روهمی نشمان ، شمود والحظمه وی = ونه  تحلیم  وار
کممممه ایممممرات حه وی آوده بممممرای  ممممروه در وت،ییممممر سممممب  فرزنممممدپروری اسممممتبدادی  دسمممم  دهممممد 
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(::;/:P< ،B:</>?=Fوعنممادار اسمم . حممدین )  کممه ویممانگین نهممره سممب  فرزنممدپروری وعنممی 
کودکمان حما اخمتالل  استبدادی  کودکمان حمدون اخمتالل حماالتر ازاوتیسمن طیمف   والمدین    والمدین 
، >P:/;::اسمم . ههچنممین ایممر  ممروه در وت،ییممر سممب  فرزنممدپروری اقتممداری )اوتیسممن طیممف 
:;C/;==Fکمممه ویمممانگین نهمممره سمممب  فرزنمممدپرور ی اقتمممداری ( وعنمممادار اسممم . حمممدین وعنمممی 

کودکان حدون اختالل کودکمان حما اخمتالل حاالتر ازاوتیسن طیف   والدین  اوتیسمن طیمف   والدین 
[ p ،=AC/:=F>:/?:  یرانه ] ایر  روه در وت،یمر سمب  فرزنمدپروری سمه ، اس . افزون بر این

کمه بمین ویمانگین نهممره سمب  فرزنمدپروری سمه   یرانه والممدین  وعنمادار نیسم . حمدین وعنممی 
 داری وجود ندارد. تفاوت وعنیاوتیسن طیف   ن حا و حدون اختاللکودکا

 گحری بحث و نتحجه
کودکممان حمما و حممدون  ونظور وقاخسممه سممب  پممژوهش حاضممر حممه های فرزنممدپروری والممدین 

بممین والممدین ، انجممام شممد. نتمماخ  حاصمم  از ایممن پممژوهش نشممان داداوتیسممن طیممف   اخممتالل
نظمر سمب  فرزنمدپروری  اقتمدار را و اسمتبدادی  از اوتیسمنطیمف   کودکان حما و حمدون اخمتالل

 یرانه بممین ایممن دو  کممه در سممب  فرزنممدپروری سممه  داری وجممود دارد. درحالی تفمماوت وعنممی
  ونه تفاوت وعناداری وجود ندارد.  روه از والدین هیچ
کودکان عمادی نظمر وسماعدی  های این پژوهش حه نظر وی بر اساس خافته که وادران  رسد 

کننده و قدرت، های ان باطی وحدودکننده کار یری شیوه نسب  حه حه طلبانه ندارند  طرد 
کنتمممرل و سمممخ  کمممه حمممه و حممماوجود اعتقممماد داشمممتن حمممه حمممداقلی از  عنوان خممم  اهمممرم   یری 

کودک از رفتارهای انحرافی عه  وی کودک حاخمد فرصم  داد ، کند حازدارنده  که حه  وعتقدند 
کفاخ  بین فردی تا حه کسب  کنند. حمه ههمین دلیم  آنمان  وحی ، ونظور  کندوکاو  اطرا  را 

کودکان در چهارچوب قواعمد تعیمین شمده احتمرام وی  ذارنمد. آنمان همن بمرای رفتمار  حه آزادی 
که ناشمی از ویم  بزر سمال حمه تسمل   ون ب  و اقتدار اعتبار قاخلند و هن اقتدار غیرونطقی 

کودکان اس  را نفی وی یوه فرزنمدپروری اسمتبدادی در کنند. چنانچه نتاخ  نشان داد شم بر 
کودکان اختالل کودکان عادی وورد اسمتفاده قمراراوتیسن طیف   بین وادران   بیشتر از وادران 

چمون چمرای  پیمروی بی، های خشمن ان مباطی رسد این وادران حمه شمیوه  یرد. حه نظر وی وی
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 ند.کودک از وقررات و تنبیه قهرآویز در برابر اشتباهات اههی  بیشتری قال  هست
در تبیین احتهالی نتاخ  این پژوهش وبنی بمر تفماوت در سمب  فرزنمدپروری اقتمدار را و 

کودکان حا و حدون اختاللاستبدادی در دو  روه  توان چنمین بیمان  ویاوتیسن طیف   والدین 
، های حسممیاری چممون توانممایی شممناختی کممه در انتخمماب خمم  سممب  فرزنممدپروری و لفممه کممرد

نف  ایر مذار اسمم .  عهلکممرد روانمی اجتهماعی( و عممزت)انمیسممالو  رو، وهمارت اجتهماعی
کودکان حا اختالل طیف  حال ها دچمار نقم  هسمتند.  در حسیاری از این و لفهاوتیسن آنکه 
دخگر رفتارهای عماطفی غیروعهمول واننمد اخمتالل در پمرداز  اطالعمات اجتهماعی و  بیان حه

فرزنمدی را حمه چمالش حکشمد  –توانمد راحطمه والمد  های اجتهماعی وی حساس نبودن حه وحرک
کممودک حمما اخممتالل  (. بممرای وثممال هنگاوی:;:>، 2و پلمموم ?::>، 1اونممز-حلیکممر )نممونز و ون کممه 
کممنش ونفممی نشممان ویاوتیسممن طیممف  کشممیدن والممدین وا در ، دهممد حممه بوسممه زدن و آغممو  

نوعی در نمو  رفتمار والمدین ت،ییمر  دهمد و حمه حقیق  حهاخ  اجتهاعی خمود را از دسم  وی
کهتممر   ونممه کنممد حه وی اخجمماد کممه از ویممزان ابممراز عواطممف والممدین نسممب  حممه فرزندانشممان  ای 
کهتممر وی در قبممال نیمماز  فرزندانهمما  آن  ویی شممود و ههچنممین پاسممخ وی شممود و در  شممان نیممز 

کنتممرل افراطممی  جمماخگزین آن وی کممه ایممن ههممان سممب  فرزنممدپروری اسممتبدادی  عموز  شممود 
کنترل حاال و وحب  پایین اس .زیرا  این سب  فرزندپروری  ، اس   حاص  

کودکمان حما اخمتالل طیمف  های حسیاری نشان داده پژوهش، افزون بر این کمه والمدین  انمد 
کودکان عادی سطح حاالتری از استرساوتیسن  افسمرد ی و اضمطراب ، در وقاخسه حا والدین 

خمم  را نشممان وی خنمماک و پاوخ  والتی ، ؛ حنجمماک>::>، 3دهنممد )و (. C::>، 4سممیهتین واور
آخمممد و احتهمممال اخنکمممه  پمممایین ومممیهممما  آن آشمممکار اسممم  در چنمممین وضمممعیتی آسمممتانه تحهممم 

کنش کمه  افمزاخش ومی، های خشن و حه دور از ونطق در برابر فرزندان خود انجام دهنمد وا خاحمد 
کنش   یرند.   ها اغلب در چهارچوب سب  فرزندپروری استبدادی قرار وی این وا

تموان حمه نمو  نگمر  افمراد حمه نماتوانی  نتاخ  این پمژوهش ومی در تبیین احتهالی دخگر برای

1. Noens, I. L., & van Berckelaer-Onnes, I. A.
2. Ploog, B. O.
3. Weiss, M. J.
4. Benjak, T., Vuletić Mavrinac, G., & Pavić Šimetin, I.
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کمرد. در واقمع تولمد فرزنمد در خمانواده  –عنوان خ  عاو  ایر ذار در راحطه والمد  حه فرزنمد اشماره 
که در آن والدین انتظار تولد فرزنمدی را دارنمد تما حتواننمد  خ  فرآخند آروانی وحسوب وی شود 

کممه وممدنظر دارنممد او را آن کننممد و او را در راسممتای اهممدا  خمموخش حممه ووفقیمم   ، ونممه  تربیمم  
کممه وتولممد وی از ههممان احتممدا تممثییر ، دارای نمماتوانی حاشممد، شممود برسممانند. حممال ا ممر فرزنممدی 

همای   ذارد. خکی از ایمن ایمرات نماوطلوب اتخماذ شمیوه ناوطلوبی بر خانواده و اع ای آن وی
کودکمان حما  کمه والمدین  حمه دلیم  عمدم وهمارت و دانمش ، نماتوانیفرزندپروری ناوناسب اس  

خممارویی حمما چنممین شممراخطی اغلممب دسمم  حممه انتخمماب ناوناسممب کممافی در رو ترین سممب   نا
 زنند. فرزندپروری وی

های پمژوهش حاضمر وبنمی بمر تفماوت در سمب  فرزنمدپروری اقتمدار را در  حا توجه حه خافته
کودکمان  یوماوتیسمن دو  روه والدین دارای فرزند حا و حدون اختالل طیف  کمه  کمرد  تموان بیمان 

کمافی در نظرخمه ذهمن توانمایی پیش های والمدین و  بینمی درخواسم  عادی حه سبب وهمارت 
پیاوممدهای  وممرتب  حمما  آن را دارنممد. در واقممع برخمموردار بممودن از نظرخممه ذهممن حممه وعنممای داشممتن 

توانمد  ایی ویایمن توانم، خ  توانایی حیاتی برای برقراری تعاو  حا دخگران اس . افزون بر این
همای وختلمف نیمز  پژوهش، تعاو  والد و فرزند را تح  تثییر قرار دهد. در تثیید ایمن ووضمو 

کمه بمین نظرخمه ذهمن و سمب  فرزنمدپروری اسمتبدادی خم  راحطمه ههبسمتگی  نشان داده اند 
خلمی و  ونفی و بین سب  فرزندپروری اقتدار را و نظرخه ذهن خ  راحطه وثبم  وجمود دارد )ُار

افمراد عمادی حما توجمه حمه  ، (. افمزون بمر ایمن>C=;، قرحمانی و آقمایی، ؛ اسمالوی<;:>، 1ونپیترس
هممای  تواننممد  قمموانین والممدین را حممه ووقعی  برخمموردار بممودن از توانممایی شممناختی وناسممب وی

که نتیجه چنین وضعیتی  سبب تقوخ  خم  ها  آن وختلف تعهین دهند و کار حندند  را حه 
 شود. ثب  ویفرزندی و –راحطه والد 

در تبیممممین خافتممممه دخگممممر ایممممن پممممژوهش وبنممممی بممممر عممممدم تفمممماوت در سممممب  فرزنممممدپروری 
تموان چنمین  ویاوتیسمن  یرانه در دو  روه والدین دارای فرزند حا و حدون اختالل طیمف  سه 

کودکمان عمادی بمرای تربیم  درسم  و ووفقیم  و  کمه حما توجمه  حمه  اخنکمه والمدین  کمرد  عنوان 

                                           
1. O'Reilly, J., & Peterson, C. C. 
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کودکممان حمما  پیشممرف  فرزنممد خممود وممی کننممد و والممدین  کوشممند از سممب  اقتممداری اسممتفاده 
کنتممرل و وممدیرخ  رفتارهممای فرزنممد خممود حممه نیممز حممهوتیسممن ااخممتالل طیممف  زور وتوسمم   ونظور 

بممر ههممین اسمماس احتهممااًل ، کننممد شمموند و از سممب  فرزنممدپروری اسممتبدادی اسممتفاده وی وی
 کنند.   یرانه استفاده نهی کدام از سب  سه  هیچ
کممه  خافتممهطممور خالصممه حممه  کودکممان عممادی بیشممتر از های ایممن پممژوهش نشممان داد  والممدین 

کممه هممن بممرای والممدین و هممن بممرای  فرزنممدان  سممب  فرزنممدپروری اقتممداری اسممتفاده وی کننممد 
خمتهن دارای پیاودهای وثب  حسیاری اسم  جووانووخم  ، وخچ ؛ ومات >::>، رود وهماپ، )ر

خمم  ، پلهممام و اخممنن، دهممارت، ?;:>، وقممدم و ترسممافی رجبممی، ؛ وهممری نممژاد<;:>، و جووانوو
های ایمن پمژوهش نشمان داد  از سمویی دخگمر خافتمه .(B::>، ؛ هیمر<::>، ؛ هوحان و هوحمان@::>
کودکان حا اختالل طیف  که بیشتر از سب  فرزندپروری استبدادی اسمتفاده اوتیسن والدین 
کممه هممن بممرای والممدین و هممن بممرای  فرزنممدان دارای پیاومم وی دهای ونفممی حسممیاری اسمم  کننممد 
کممابررا، الیمموارس، ؛ ترنسمما;;:>، فر و عبممدالهیان سمملطانی، یوسممفی) ، چیممو، ؛  ممو=;:>، رولیممز و 

. (>B=;، رلوفیان وقمدم و عسمکرخان وقمدم، اسهاعی  وحهد، ؛  لفزالیB::>، سونگ و لی
کودکمممان حممم حنممابراین طراحمممی و اجمممرای برناومممه ا هایی بمممرای افمممزاخش دانمممش و آ ممماهی والمممدین 

بممر همما  آن هممر خمم  از ایممرات پروری و های فرزنممد سممب  در وممورد انمموا اوتیسممن اخممتالل طیممف 
حممه ایممن  اقتممداری آومموز  اسممتفاده از سممب  فرزنممدپروریفرزنممدی و -فرزنممدان و راحطممه والممد

 والدین حسیار ضروری اس .
کودکمان دارای اخمتالل   کودکمان عمادی و  شاخان ذکر اس  ایمن پمژوهش در ومورد والمدین 
تعهین  حنمابراین نتماخ  آن فقم  حمه ههمین جاوعمه قابم ، شهر شمیراز انجمام شمد اوتیسنف طی

شمود حمه انجمام پژوهشمی در زوینمه وقاخسمه سمب   اسم . حمه پژوهشمگران آخنمده پیشمنهاد وی
کودکان حا اختالل طیف  کودکان حا ناتوانی اقمدام اوتیسن فرزندپروری والدین  حا سایر والدین 

خمماد سممب  ویکننممد. در پاخممان توصممیه  های فرزنممدپروری بممر  شممود حمما توجممه حممه اههیمم  حسممیار ز
کودکان کودکمان حما اخمتالل  آووز  و وعرفمی انموا  سمب ، رشد  های فرزنمدپروری حمه والمدین 

کممممه  حممممه، در رأس برناوممممه وتولیممممان تربیتممممی قممممرار  یممممرداوتیسممممن طیممممف  ویژه بممممرای والممممدخنی 
کممودکی قممرار دارنممد. زیممرا فرزندان شناسممان و  حممه اعتقمماد حسممیاری از روان شممان هنمموز در دوره 
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کمودکی از حساسمترین دوره، وتخصصان تعلین و تربی  همای زنمد ی انسمان اسم  و  دوران 
کمودک در ایمن دوره وی توانمد نقمش حسمیاری در آخنمده او داشمته  نو  رفتار و تعاوم  والمدین حما 

، ایمر طموالنی را بمر رفتمار توانمد همای تربیتمی والمدین در ایمن دوره وی دخگمر  رو  بیمان   حاشد. حمه
کممودک در آخنممده داشممته حاشممد. بممر ههممین اسمماس نتمماخ  ایممن پممژوهش  عهلکممرد و شخصممی  

های فرزنممدپروری  ونظور آومموز  سممب  شناسممان و وتولیممان اوممور تربیتممی حممه توانممد حممه روان وی
کودکان حا اختالل طیف  کند. اوتیسن وناسب حه والدین   که  

 منابع

 آقممایی، م.، قرحمانی، ز.، اسمالوی ،( .ا;=C<راحطمه بممین شمیوه .) آوموزان پاخممه  های فرزنمدپروری حمما نظرخمه ذهممن در دانش
 .<=-=<، (=)>، وجله شناخ  اجتهاعی. ;C:-Cچهارم و پنجن احتدایی شهر اصفهان 

 سید خحیی ترجهه رشد. روانشناسی(. ;::>ل. ای. )، کبر (وحهدی;=B@) ،ارسباران. نشر :تهران 

 فراورزی، آ.، وه اصفهانیوی شاه،  .، حیدری ،( .س;=C:وقاخسه احعاد نظر .)سمن یان وبتالحمه اوتکمودکة ذهن در خ
کاربردیسال شهر اصفهان.  :;تا   ? یو عاد  .<@ -:A، (=)>;، دانش و پژوهش در روانشناسی 

 وحهودی، ر.،  رجی ،( .ا;=C;وقاخسه.)  و واناشمن فرزند یدارا والدین در عهووی سالو  و یفرزندپرور سب 
 .?;-<>، =;;، وجله تعلین و تربی  استرناییذهنی.  توان کن

 عسمممکری وقمممدم،  .، رلوفیمممان وقمممدم، ا.، وحهمممد اسمممهاعی ، م.،  لفزالمممی ،( .ه;=B<وقا .)های شمممیوه سمممهخ 

 ومادران حما یعهلم و یرکمف وسمواس و یاضمطراب، یهمای افسمرد  اختالل یدارا انکمودک ومادران یفرزنمدپرور
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 .B=;-<?;، (>)>، شناسی ودرسه ی روان وجله. یزهو  و عادیآووزان ت دانش
 علهمممدارلو ههتی ،( .ق;=C=وقاخسمممه سمممب  فرزنمممدپروری ومممادر .)کودکمممان پیش کن ان  تممموانی  دحسمممتانی حممما و حمممدون 
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