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 وری  از پددروهش حاضددر بررسددی تددأدیر  وددوزش الیددوی خددانواده سددالن بددر تددا  هدددا هددف: 

طدددرژ پدددروهش شدددبه  روش شدددهر قدددن بدددود. اوتیسدددن ودددادران دارای  ود دددان اخدددت   طیددد  
 زودون بدا  دروه  دواه بدود. جاوعده  وداری پدروهش شداوت  پدس - زودون از نوم پیش،  زواینی

بدود  ده بده ورا دز  9395شدهر قدن در سدا  اوتیسدن ای  ود ان اخت   طید   لیه وادران دار
صددورت داوطلباندده  نفددر بددود  دده بدده 30اتسددین ایددن شددهر وراجعدده  ددرده بودنددد. حجددن نهوندده 

نفر  قرار  95صورت تصادفی در دو  روه  زوایش و  واه )هر  روه  انتخا  شدند و سپس به
 زوون  اوت  ردند.  روه  عنوان پیش  وری را به  رفتند. تهام شر ت  نند ان پرسنناوه تا 

اودا  دروه  دواه ، جلسه تحت  ووزش الیوی خدانواده سدالن قدرار  رفدت 90 زوایش به ودت 
هدا از تحلیدت  واریدانس اسدتفاده  ای دریافت نکدرد. بدرای تجنیده و تحلیدت داده هیچ وداخله

طددور وعندداداری بددر  بدده نتددایش ننددان داد  دده  وددوزش الیددوی خددانواده سددالنهددا   یافتدد شددد. 
ودؤدر بدوده و  دروه  زودایش افدزایش اوتیسدن  وری ودادران دارای  ود دان اخدت   طید   تا 

طدور  لدی نتدایش  بدهگیدری   نتیجد  . p<05/0اندد )  وری ننان داده وعناداری را در ویزان تا 
 ای وناسد برای پروهش حا ی از  ن بود  ه  ووزش الیوی خانواده سالن ی  روش وداخله

 باشد. ویاوتیسن  وری در وادران دارای  ود ان اخت   طی   بهبود تا 
اوتیسنوادران دارای  ود ان اخت   طی  ،  وری تا ، الیوی خانواده سالن  ها کلیف واژه
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 مقدمه
کممه فرزنممدان در آن فکممر   خممماد، کننممد احسمماس و رفتممار وممی، خممانواده اولممین حممافتی اسمم  

، آحممادی ؛ حممه نقمم  از شممفیع=::>، 1هممروخ  و شمموارتز، نی خاحنممد )زاپوسمم  یرنممد و رشممد وممی وممی
( و نقممش وههممی در تحهمم  ایممرات حادیممه خمما بیهمماری خکممی از :C=;، نممژاد و نجممف لمموی نمموابی

کمودک حه، اع ای خود کماواًل طبیعمی <;:>، و ههکماران 2دارد )کولتما، خصوص  (. حنمابراین 
کمه تحم  حهاخم  کمودکی  که نیازهمای خمانواده حما وضمعی   آوموز  و پیگیمری قمرار ، اس  

کمودک ، ای آورترین تجربیات برای هر خانواده ههاهنگ شود. خکی از تنش، دارد کمردن  اداره 
کولتما:;:>، 3دارای ناتوانی خا بیهاری وزون اسم  )کموبر . از جهلمه ایمن (<;:>، و ههکماران 4؛ 

 اس . 5اوتیسناختالل طیف ، ها ناتوانی
که بر سیسمتن ناتوانی رشدی فرا یراوتیسن اختالل طیف  عصمبی  در طول زند ی اس  

فممرد حاخممد اوتیسممن  ممذارد. بممرای  ممرفتن تشممخی  اخممتالل طیممف  و بیولمموژخکی فممرد تممثییر وممی
عالیمق  ->تعاو  و ارتباطات اجتهاعی  -;صورت وداوم در دو حوزه نق  داشته حاشد:  حه

هممما در  (. ایمممن نقممم =;:>، 6پزشمممکی آورخکممما وحمممدود و خممما رفتارهمممای تکمممراری )انجهمممن روان
خمانواده و جاوعمه ، حلکه بر ومراقبین او، رشد آشکار شده و نه تنها بر فرد وبتال های اولیه سال

کم  اع مااوتیسمن (. اخمتالل ;;:>، 7 ذارند )دخلبرتو نیز ایر وی خصموص  حمه، بمر سمالو  روان 
، 8وسمیال)بمرد  ایری چند وجهی و فرا یمر داشمته و تعمادل را در نظمام خمانواده از بمین ومی، وادر
کین@;:> کاس و هموک، ؛  همای ایمن اخمتالل و ههچنمین  ماهی تشمخی   (. ویژ می@;:>، 9ا

، آ هممی نممه چنممدان وطلمموب هممای قطعممی و ومم یر و پممیش فقممدان دروممان، دیرهنگممام و دشمموار

1. Szapocznik, J., Hervis, U& Schwartz, S.
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4. Kuhlthaua, K.
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8. Hsiao, YJ.
9. Kim, I.,Ekas, V& Hock, R.
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کنممد )کمموهن وکممارتر وممی کممودک تحهیمم   ، 1توانممد فشممار روانممی شممدخدی را بممر خممانواده و والممدین 
حمه را عمزت نفم  و سمالو  روان ، ومادران رضماخ  از زنمد ی (. برای وثمال وعهمواًل ایمن@::>

هممای افسممرد ی را حممه  ( و اسممترس و نشممانه?;:>، و ههکمماران 3؛ لممو@;:>، 2ویممزان پممایین )سممیالو
کین@;:>، کنند )سیالو ویزان حاالیی تجرحه وی همای دخگمر  (. پمژوهش@;:>، نم اوی و هموک، ؛ 

کودکمان حما رسمان  همای آسمیب نیز حاالتر بودن ویزان هیجان را در ایمن افمراد نسمب  حمه ومادران 
کودکان استرنایی  زار  وی کلمی، کنند )صهدی رشد عادی خا دخگر اقشار  کانکیو  ، 4و  

<:;< ،<:;=.) 
کممه حممه عواومم  اسممترس کننممده ، انممد بینممی طممور وعهممول غیممر قابمم  پممیش زای شممدخد  تهدخممد 
کمنش، نزای خکسما هما در شمراخ  اسمترس حاشمند. انسمان سالو  روانمی ومی همای وتفماوت  وا

کمنش ها نشان داده پژوهش .دهند نشان وی وفهموم ، همای وتفماوت انمد خکمی از دالیم  ایمن وا
کمه ومی@B=;، اس  )خزاللی پارسا 5آوری تاب کارکردهمای  (.در واقمع خکمی از عمواولی  توانمد 

الت خلق و رفتار را بهبود دهد و تموان وقاحلمه حما وشمک، روانی اع ای خانواده در قالب تفکر
 نجمی و طمالبی ، حاشمد )ویکمالیلی آوری ومی تماب، شناختی را افزاخش دهد هیجانی و روان

کممین هممی;C=;، جویبمماری صممورت  آوری حاخممد حممه تممابکممه کننممد  ( بیممان وممی?;:>)6(. اشمم  و 
کمممه  ههزومممان توسممم  دو وفهممموم اسمممتحکام و آسمممیب پمممذیری تعرخمممف شمممود. حمممدین صمممورت 

خمممداد آ تممماب جاوعمممه و خممما ، زا در سمممطح زنمممد ی فمممردی سمممیبآوری در شمممراخ  سمممخ  و خممما رو
هممای بهنجممار وممورد توجممه در  آوری از جهلممه وفمماهین و سممازه کنممد. تمماب قمموویتی بممروز پیممدا وممی

های  نگر اس  و حه فراخندهای پوخای انطباق وثبم  حما تجرحمه شناسی وثب  وطالعات روان
ًا پاخممداری در برابممر صممرف آوری . تمماب(:C=;، شممود )هاشممهی و جوکممار تلممخ و نمما وار اطممالق وممی

خممارویی حمما شممراخ  خطرنمماک  آسممیب همما خمما شممراخ  تهدخممدآویز نیسمم  )حالمم  انفعممالی در رو
                                           
1. Kuhn, JC& Carter, AS. 
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(. =::>، 1فممرد حمما وحممی  اسمم  )کممانر و دیوخدسممون  نیسمم (؛ حلکممه شممرک  فعممال و سممازنده
دوحماره توانما شمدن و انمرژی از دسم  ، حمه جلمو رفمتن، آوری وکانیسن خما توانمایی بهبمودی تاب

(. @;:>، 2دسمممم  آوردن و حممممه نتیجممممه دلخممممواه رسممممیدن اسمممم  )تمممموبرت دوحمممماره حممممه رفتممممه را
که تاب های وختلف اذعان وی پژوهش رضماخ  ، آوری راحطه وثبم  حما سمالو  روان دارند 
؛ ورت موی و ?C=;، ساز اری حا درد و وعنوخ  دارد )وشیرخان فراحمی و ههکماران، زناشویی
؛ C::>، و ههکمماران 3؛ اسممهی ?;:>، جبممی وقممدمترسممافی و ر، نممژاد ؛ وهممری<C=;، خمماراللهی
کاوند، رنجبر  (.:C=;، برجعلی و برواس، کا

که توانایی تحه  و وقاحلمه وثبم  حما ححمران ( بیان وی<;:>) 4 الدخنگ هما از جهلمه  کند 
کمارکرد سمالن 5های خانواده سالن ویژ ی در آن کمه ای اسم   خمانواده، اسم . خمانواده دارای 

سممازی وتقابمم   بممرون، هممای دخگممر ایممن خممانواده د دارد. از ویژ ممیبممین اع مما وکهلیمم  وجممو
قمدرت حم  تعمارز و اخجماد ت،ییمر ، ورزهمای روشمن و ونعطمف، اع اء حا نیازهمای خکمدخگر

( نیمز برخمی از @::>) 7پماول (. دی<CA;، 6وناسب حا چرخه حیات خانواده اس  )وینوچین
کنتمرل و وهمار فشمارهای ، بماطی حمازهای خانواده دارای عهلکمرد وطلموب را تعاوم  ارت ویژ ی

پممذیری  ابممراز وحبمم  و عالقممه و وسممجولی ، رهبممری، ههممدلی، طممور ومم یر روحممی و روانممی حممه
کیمد ومی<CA;وینموچین ) (.@::>، پاول کند )دی شخصی بیان وی کمه سمالن بمودن  ( تث کنمد 

حلکممه حممه وعنممای انعکمماس روشممن وشممکالت ، خممانواده حممه وعنممای فقممدان وشممکالت نیسمم 
که رخ ویطبیعی  ، د )بهماریفمالق آومهما  آن زند ی خانواد ی بمر دهند و الزم اس  در اس  
;=ACتحصممی  و حتممی اونیمم  جسممهی ، غممذا، فراتممر از وسممکن ی(. خممانواده سممالن نیازهممای

هممای  سممازد. در خمم  خممانواده سممالن اع ممای خممانواده از ححممران اع ممای خممود را بممرآورده وممی

1. Connor & Davidson.
2. Tubbert, S.
3. Smith, B.W.
4. Gldding, S.
5. healthy family.
6. Minuchin, S.
7. Depaul, N.
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که حخش طبیعی زند ی اس   وانند ههمه ها  آن کنند. حا ووفقی  عبور ویوختلف زند ی 
دهنممد.  شمموند ولممی خممود را حمما ت،ییممرات تطبیممق وممی همما دچممار فشممارهای زنممد ی وممی خممانواده

که در آن فشمار روانمی کارایی در خانواده آن نیس   تعمارز و وشمک  وجمود ، حنابراین والک 
که خانواده تا چه اندازه در تحقمق وظماخف وکارکردهماخش توانما  نداشته حاشد حلکه این اس  

، فمماتحی زاده، (. صممادقی=C=;، ؛ حممه نقمم  از زارعممی وحهودآحممادی@::>، 1حاشممد )هممالی وممی
کمممه  (=C=;بهراومممی و اعتهمممادی )، احهممدی خافتنمممد  زیمممر حعمممد  <;خمممانواده سمممالن وسمممتلزم در

، سلسمله وراتمب خمانواد ی، هما وضموح و اجمرای وناسمب نقمش، د: ساختار وتعمادلحاش وی
عواوم  شمناختی وثبم  و ، سمالو  جسمهانی و روانمی اع ما، ونعطفورزهای وشخ  و 
کالوممی و غیممر ، (همما وانتظممارات ارز ، همما نگممر ، حاورهمما، عقاخممد، ونطقممی )افکممار تعمماوالت 
، احتمرام و درک وتقابم ، دوسمتانه و صمهیهی، روشمن و صمادقانه، وسمتقین کالوی وناسمب 

، عمماطفی، روانممی، )جسممهانیفممراهن سمازی نیازهممای اع مما ، توجمه نسممب  حممه حقمموق اع مما(
، همممما و احساسممممات ابممممراز وناسممممب هیجممممان، جنسممممی و اونیمممم (، اقتصممممادی، اجتهمممماعی

وهممممارت حمممم  وسممممجله و وممممدیرخ  ، فرزنممممدپروری وناسممممب، اعتقممممادات دخنممممی و وممممذهبی
زوجممی و ، ونممدی ونطقممی و وناسممب )فممردی هممد ، فممراهن سممازی حسممتر رشممد، همما تعممارز

 یمممری  همممای وشمممورت و تصمممهین وهمممارت، ادهشمممادی آفرخنمممی در وحمممی  خمممانو، خمممانواد ی(
کمولرنر نظن حخشی و برناومه ریمزی.، وناسب   ( در زوینمه<CC;)2نتماخ  وطالعمه فیتزپاترخم  و 

کمممه فرزنمممدان ، آوری فرزنمممدان تمممثییر الگوهمممای ارتبممماطی خمممانواده بمممر تممماب کی از آن اسممم   حممما
خاد های دارای جه  خانواده رشمد   ح  وسثلههای ارتباطی و  وهارت،  یری  ف  و شنود ز
کارایی و سالو  خم  خمانواده حمه توانمایی آن در وقاحلمه حما فشمارهای  خافته تری دارند. اصواًل 
کمه خممانواده  حمه، تعارضممات و وشمکالت اشمماره دارد، روانمی وظمماخف و ، هما نقممشحتوانمد طمموری 

کاهمانی و =A=;، ترجهمه ینمایی، کارکردهاخش را تحقق حخشد )وینوچین ؛ حمه نقم  از وجمرد 

                                           
1. Holley, P. 
2. Fitzpatrick, M. A., &koerner, A. F. 
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همممای رفتممماری نممماووفق در حممم   همممای سمممالن شمممیوه خمممانواده (.:C=;، بمممری هاشمممن آحمممادیقن
کمه ، پردازنمد های نو و خمالق ومی وشکالت را رها ساخته و حه جستجوی استراتژی در حمالی 

پردازنمد خما سمعی بمر حم  وسمجله بمر  های حا عهلکرد ناوطلوب خما حمه انکمار وشمک  ومی خانواده
کارآوممد وهیجممانی حمم  وسممجله دارنممد )پممورتز و هممالهممای ن اسمماس ونطممق روزوممره و شممیوه ، 1ا

;CC<.) 
کممه در خممانواده پممژوهش کممه حمما توجممه حممه وسمماللی  کیممد دارنممد  هممای دارای  هممای وختلممف تث

حفم   بمراینیاز حه خدوات خانواده وحمور  ، وجود دارداوتیسن فرزند وبتال حه اختالل طیف 
کا، )کین ضروری اس و خا انطباق حا روال عادی زند ی  کنماری@;:>، س و هوکا ، ؛ ربیعمی 

(. حنمممابراین وسمممجله ایمممن پمممژوهش بررسمممی تمممثییر آوممموز  الگممموی <C=;، جدخمممدخان و سممملگی
آوری ومادران  ( بمر تماب=C=;) خانواده سمالن وبتنمی بمر ومدل ارالمه شمده صمادقی و ههکماران

اس .اوتیسن کودکان وبتال حه اختالل طیف 

 روش 
آزومون حما  مروه  مواه  آزومون و پم  طمرح پمیش وطالعه حاضر خ  تحقیق شمبه آزواخشمی حما

کودکان وبتال حه اخمتالل طیمف  کلیه وادران دارای  اس . جاوعه آواری این پژوهش شاو  
کمرده بودنمد. رو  ?C=;قمن در سمال شهر اوتیسن  کمز اتسمین ایمن شمهر وراجعمه  کمه حمه ورا  بمود 
زشممی الگمموی خممانواده آوو  بر ممزاری دوره اطالعیممه بممود. احتممدا تصممادفیصممورت   یممری حممه نهونممه

کممز  ونظممور رعاخمم  والحظممات اخالقممی و اطممال  رسممانی  . حممهشممداعممالم اوتیسممن سممالن در ورا
هممای دوره وممورد نظممر و شممراخ  شممرک  در ایممن  خمم  بروشممور شمماو  اهممدا  و ویژ ممی، تممر جمماوع

خع  کز توز  س    از ویمان ومادران داوطلمب شمرک  .شدآووز  تهیه و بین تهام وادران در ورا
که دارای والکدر دوره  شاو ؛داشمتن حمداق  خم   های ورود آووزشی الگوی خانواده سالن 

سمن ، وتثهم  بمودن، داشتن سواد حداق  پنجن احتدایی، اوتیسنفرزند دارای اختالل طیف 

1. Ports, P.R, Howl, S.C.
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نفممر  :=، بودنممد سممال و تهایمم  حممه شممرک  در جلسممات آووزشممی خممانواده سممالن :>-:?بممین 
 جاخگزین شدند. نفر( ?;اخش و  واه )هر  روه صورت تصادفی در دو  روه آزو انتخاب و حه
کمه در  از ومادران خواسمته ومی و صورت وشاوره  روهی بود بر زاری جلسات حه  شیوه شمد 
کننمد. ههچنمین از وثمال ح ور فعال داشمته حاشمند و در ححم ، جلسات همای  هما شمرک  

لسه نیمز حمه شد. در پاخان هر ج واقعی و اخفای نقش جه  روشن نهودن وطالب استفاده وی
در  در ونمزل انجمام دهنمد.، چه را  طی همر جلسمه آووختنمد شد تا آن والدین تکلیف داده وی

ای انجام نشد. روه آزواخش و  مواه در دو نوحمِ  جلسمه وعارفمه  هیچ  ونه وداخله،  روه  واه
کمانر و دیوخدسمون پاسمخ دادنمد.  ناومه تماب و خ  هفته حعد از آخرین جلسه حمه پرسمش آوری 

خان  تم  وت،یمره ومورد  شده حا استفاده از آوری جهعهای  هاخ  دادهدر ن کوار آزوون تحلی  
تجزخه و تحلی  قرار  رفتند.

ها از پرسشناوه زیر استفاده شد: برای  ردآوری داده
کااانر و دیویدسااون پرسشااماوه تاااب 1آوری 

(CD-RISC) : توسمم   =::>ایممن وقیمماس در سممال
کممه در خمم  وقیمماس پممن  درجممه   وخممه وممی ?> کممانر و دیوخدسممون سمماخته شممد و شمماو  حاشممد 

شمود. ایمن وقیماس در   مذاری ومی )ههیشمه درسم ( نهمره ?)کماوال نادرسم ( تما  ;لیکرت بمین 
خممابی شممده اسمم . بممرای تعیممین روایممی ایممن وقیمماس <B=;ایممران توسمم  وحهممدی ) ( هنجار

که حمه جمز  وخمه  ک  وحاسبه شد  گی بمین همای ههبسمت ضمرخب، =ههبستگی هر نهره حا نهره 
همای اصملی  حدس  آود. روایی سازه وقیاس حا استفاده از تحلی  عاولی و لفمه :/<@تا  :/;<

کرونبماخ  حمه دسم  آومد  :/BCوورد تثیید قرار  رفتند. ضرخب پاخایی آزوون حا استفاده از آلفای 
کرونباخ پرسشناوه ومذکور<B=;، )وحهدی حمه دسم  آومد.  :/?B(. در پژوهش حاضر آلفای 
که در جدول زیر آورده شده اس : دوین شده شاو  جلساتی ویوداخله ت شد 

1.Conner & Davidson Resilience Questionnaire.
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 جلسات وداخله :رح: 1جدول 
ووضوعجلس 
آشنایی اع اء  روه حا خکدخگر و آشنایی آنان حا ساختار وتعادل در خانواده سالناو 
فراهن سازی نیازها و سالو  جسهانی و روانیدوم
عواو  شناختی وثب  و ونطقیسوم

کالوی وناسب و ابراز وناسب هیجانات و احساساتههارم کالوی و غیر  تعاوالت 
اعتقادات دخنی و وذهبیپنجن
فرزندپروری وناسبشنن
ها ها و ححران وهارت ح  وسجله و ودیرخ  تعارزهفتن
هدفهندی ونطقی و وناسب و فراهن سازی حستر رشدهنتن
آفرخنی در وحی  خانواده شادینهن
ریزی حخشی و برناوه  یری وناسب و نظن های وشورت و تصهین رتوهادهن

 ها یافته
کننمممده در پمممژوهش حمممه  ویمممانگین و انحمممرا  وعیمممار نهمممرات تممماب آوری در افمممراد شمممرک  

آورده شده اس . >کنترل و  واه در جدول های  تفکی   روه

کممده در  : :اخص2جدول  های توصیفی نهرات تاب آوری افراد :رکت 
گروهیپژوهش ب  ر حسب ورحله و عضویت 

آزوون پس آزوون پیش ورحل 
انحرا: وعیارعضویت گروهی انحرا: وعیار ویانگین  ویانگین

C/;: @/AC C;/;: B/A@ روه آزواخش 
آوری تاب

C</;: ==/A? ?;/C B/A? روه  واه 

کووراخمممان  اسمممتفاده شمممد. قبممم  از  حمممه ونظمممور آزومممون فرضمممیه پمممژوهش از آزومممون تحلیممم  
خممان  فممرز پممیش، اسممتفاده از آزوممون خممع وت،یممر واحسممته  هممای تسمماوی وار همما و نروممال بممودن توز

آورده شده اس . =بررسی و وورد تثیید قرار  رف . نتاخ  این آزوون در جدول 
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کواریانس تک وتغیره نهره پس3جدول  گواه آوری آزوودنی آزوون تاب : نتایج تحلیل  گروه آزوایش و   های 
 توان
  واری

نفازه ا
 اثر

سطح 
 وعناداری

F  ویانگین
 وجذورات

درج  
 آزادی

وجهوع 
 وجذورات

 وتغیرها

; C?/: ::;/: ;/?A: :>/=;B@ ; :>/=;B@ آزوون  پیش
 آوری تاب

C>/: =>/: ::;/: C;/;= AA/AA ; AA/AA 
ع وخ  
  روهی

- - - - ?B/? <A BC/;?: خطا 

 
که وقدار  نشان وی =جدول  وعنمی دارد اسم  و حمه عبمارتی ایر ع موخ   روهمی  Fدهد 

آوری ومادران  مروه آزوماخش و  مواه  بمین تماب، آوری آزومون تماب پم  از حمذ  ایمر پمیش، دخگر
حممه  :/<=(. وقممدار وجممذور اتممای ع مموخ   روهممیp<:/;:تفمماوت وعنمماداری وجممود دارد )

که نشان آوری در  روه آزوماخش حمه دلیم   آوموز   درصد افزاخش تاب <=دهد  وی دس  آود 
 وی خانواده سالن اس .الگ

 گحری بحث و نتحجه
 آوری ومادران ونظمور تعیمین تمثییر آوموز  الگموی خمانواده سمالن بمر تماب پژوهش حاضر حمه

کمه بمین نهمره انجام شد. خافتمهاوتیسن کودکان دارای اختالل طیف  آوری  تماب  هما نشمان داد 
همای  مروه آزوماخش در  داری وجمود داشم  و نهمره دو  روه آزواخش و  واه تفاوت آواری وعنی

. ایممن خافتممه ههسممو حمما بممودوقاخسممه حمما  ممروه  ممواه پمم  از اجممرای وت،یممر وسممتق  افممزاخش خافتممه 
 افمممزاخش بمممرراحطمممه و تعممماوالت سمممالن در خمممانواده تمممثییر وبنمممی بمممر  همممایی همممای پمممژوهش خافتمممه
خممدی، )اسممدی بممودآوری  تمماب کمموبر<C=;، قاسممهی، جاو  (. صممادقی<::>، 1؛ فیتزپاترخمم  و 
(;=C<)  در پژوهشی حا عنوان هتدوین ودل بووی خانواده سالن و بررسی تثییر آوموز  وبتنمی

                                           
1. Fitzpatrick, M. A&koerner, A. F. 
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کیفیم  راحطمه زناشموییه حمه ایمن نتیجمه ، بر این ودل بر سالو  خانواده عهلکرد خمانواده و 
که آووز  الگوی وبتنمی بمر ایمن ومدل بمر سمالو  خمانواده عهلکمرد خمانواده و ، دس  خاف  

کی از این وطلب  ذار اس . پژوهشکیفی  راحطه زناشویی تثییر اندکه وسمال   هایی نیز حا
کممودک اخممتالل طیممف  زنممد ی خممانواد ی ومممادران را ، در خممانوادهاوتیسممن حاصمم  از وجممود 

کهم  حمه حفم   تح  تثییر قرار وی دهد و این اور نشان از لزوم خدوات خانواده وحور برای 
؛ @;:>، ؛ سمیالو@;:>، ن اوی و هموک، نحا این روند از زند ی اس  )کیها  آن خانواده و تطبیق
کناری?;:>، لو و ههکاران روپمر ، همارپر، دخچمز، ؛ همارپر<C=;، جدخدخان و سملگی، ؛ ربیعی 

 (.  >;:>، 1و س د
کممه، تمموان  فمم  هممای فمموق وممی در تبیممین خافتممه کممودک وبممتال حممه اخممتالل  از آنجمما  داشممتن 

 ذاشمته و حاعم  اخجماد تمنش و  تواند بمر رواحم  بمین اع مای خمانواده تمثییر ویاوتیسن طیف 
کسمممب آوممموز  در هممما  آن اسمممترس در رواحممم  شمممود؛ آوممموز  الگممموی خمممانواده سمممالن از طریمممق 

چگممونگی ابممراز وناسممب ، هممایی چممون شممناخ  عواومم  شممناختی وثبمم  و ونطقممی زوینممه
همای حم  وسمجله و ومدیرخ   وهمارت، اعتقمادات دخنمی و ومذهبی، ها و احساسات هیجان
 یری وناسب و... توانسمته نقمش وم یری در افمزاخش  ورت و تصهینهای وش وهارت، تعارز
کودکمان اخمتالل طیمف  تاب بمرای فمالق آومدن بمر وسمال  روزومره زنمد ی اوتیسمن آوری وادران 

که حتوانند حما روخکمرد وناسمب حما زنمد ی  داشته حاشد و این الگو وی کند  که   تواند حه افراد 
کننممد و د کممودک حمما وشممکالت ویممژه بممر سممایر خممانواد ی و وسممال  پممیش رو برخممورد  اشممتن خمم  

کولرنر و فیتزپاترخم  ) ( وعتقدنمد عمواولی وثم  <::>احعاد زند یشان تثییر ناوطلوب نگذارد. 
کودکمممان همممای   مممذاری و شاخسمممتگی همممای  ونممما ون و فراخنمممدهای ارز  وهمممارت، صمممفات 

ری آو انسممجام خممانواده و ارتبمما  خمموب والممدین و حهاخمم  اجتهمماعی بممر تمماب، اجتهمماعی
هممای ناشممی از آومموز   خممانواده در وقابمم  شممراخ  زنممد ی ومم یر هسممتند. در واقممع توانهنممدی
دهمد  زای زنمد ی را ومی الگوی خانواده سالن حه افراد اوکان ودیرخ  شراخ  دشوار و اسمترس

1. Harper, A., Dyches, T., Harper, J., Roper, S & South, M.
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کمه  وهیما ومی ان رشد و تعادل وثبم  را بمرای فمردو اوک آوری  تماب خمود افمزاخش دهنمدهسمازد 
که  وی هندیاس . ههه این توان کنمار آخنمد و  کنند تا حا شراخ  زند ی راح  ها حه افراد  تر 

در هنگام بروز وشمکالت حما حم  وسمجله و آراومش درونمی بیشمتر حما وشمکالت زنمد ی برخمورد 
 وناسب داشته حاشند.

کنتمرل ، در زنمد یهما  آن هایی وث  آشنایی حما انموا  هیجانمات و بیمان نقمش آووزه ابمراز و 
فمرد را حما ، رهنهودهایی برای بیمان احساسمات در الگموی خمانواده سمالن، ها وناسب هیجان

هممای آن را در اختیممار خاد یرنممد ان قممرار  کنممد و وهممارت اطالعمات الزم در ایممن زوینممه آشممنا وممی
کمه حما  توانمایی نظمن، آور همای فمردی افمراد تماب دهمد. از دخگمر ویژ می وی دهمی هیجمانی اسم  

کنترل تکانمه ووجم کنمد  واضمح، شمود فمرد در شمراخ  پمر اسمترس ب ومیافزاخش توانایی  تمر فکمر 
 (.?::>، ؛ شافر و ههکاران;C=;، )حنزخ  و وکیژخ 

هممای  حاورهمما و ارز ، الگمموی خممانواده سممالن از طریممق بیممان اههیمم  و نقممش اعتقممادات
عواو  و یر در تحکمین و ، اههی  وعنوخ  در خانواده، دخنی و وذهبی در زند ی خانواد ی

کمارایی  ده بر اساس تعالین دخنی و ومذهبی و توصمیهتقوخ  خانوا همای اخالقمی اسمالم بمرای 
بیممممان اههیمممم  سممممالو  جسممممهانی و روانممممی در سممممالو  خممممانواده و ، بیشممممتر در خممممانواده

آشمنایی حما احعماد ، راهکارهای الزم برای حاالبردن سالو  جسهانی و روانی اع ای خمانواده
بیممان ضممرورت فممراهن ، ع ممای خممانوادهوختلممف رشممد انسممان و ضممرورت رشممد چنممد حعممدی ا

کممردن وحممی  خممانواده بممرای رشممد اع مماء و راهکارهممای شناسممایی و پممرور  اسممتعدادها و 
هما را در اختیمار فمرد  های الزم در این زوینه آ اهی و وهارت، های اع ای خانواده خالقی 
همای برخموردار  شمود. خمانواده آوری فمردی ومادران ومی دهد و و زوینه ساز افزاخش تاب قرار وی

کارکرد سالن ووجب شکوفایی تموان حمالقوه خکاخم  ، سوای حقای خود در قالب خ  نظام، از 
دهنمد حما اعتهماد واطهینمان خماطر در پمی  اجمازه ومیهما  آن حمه، شموند؛ خعنمی وی اع ای خود

کمه حنمزخ  و وم  کاوشگری و خودخمابی برآخنمد. ههمان ، کننمد ( بیمان ومی;C=;کیزخم  ) طمور 
هممما از دخگمممر  هممما و آوممموز  وهمممارت، تحصمممیالت، سمممالوتی، نظمممام اعتقمممادیومممواردی چمممون 
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همای خم  خمانواده سمالن  کمه خمانواده حما توجمه حمه ویژ می، آور اسم  های خ  فرد تماب ویژ ی
کند.  تواند از این طرق حه تاب وی که    آوری افراد 

حمماالخ  ومموارد شاخصممی چممون آشممنایی اع مماء حمما ، هممای الگمموی خممانواده سممالن آومموزه
سلسمه وراتمب ، هما ختار وتعادل در خانواده سمالن شماو  وضموح و اجمرای وناسمب نقمشسا

تکنیممم  افمممزاخش ، ورزهمممای وشمممخ  و ونعطمممف؛ آوممموز  وهمممارت ههمممدلی، خمممانواد ی
صهیهی  و افزاخش تعهد نسب  حه راحطه؛ بیان عواو  و یر در تحکمین و تقوخم  خمانواده بمر 

نظوومه والمدخنی وسمتحکن و وسمتق  بمرای اساس تعالین دخنی و وذهبی؛ آووز  اخجاد زیرو
آووز  ودیرخ  اسمترس و آوموز  ومدیرخ  ححمران در خمانواده؛ آشمنایی حما ، تربی  فرزندان

تواننممد حممه  وممیهما  آن هممای انتقمالی چرخممه زنممد ی و لممزوم برخمورد وناسممب حمما هممای دوره چمالش
وند. در ههممین آوری در خممانواده شمم افممزاخش تمماب، پیوسممتگی و در اداوممه  کننممده نمموعی تقوخمم 

که از نظرخه پردازان تاب>::>والش )، راستا کلیدی انطبماق، آوری اس  (  پمذیری  سه فراخند 
آوری در  هممای حمماور و فراخنممدهای ارتبمماطی را بممرای تمماب نظممام، و انسممجام خمما پیونممد در خممانواده
که تاب کند و بیان وی بین اع اء خانواده ذکر وی ، اریتموان از طریمق ههکم آوری را ومی کند 

خارویی حا ححمران حهاخ  وتقاب  و تعهد اع ای خانواده حه کمرد ، هما خکدخگر برای رو تقوخم  
(. ههچنممین الگمموی خممانواده سممالن حمما آشممنایی دادن وممادران حمما انمموا  حاورهممای =::>، )والممش

آوممموز  ، آوممموز  تفکمممر ونطقمممی و غیرونطقمممی، هممما همممای وقاحلمممه حممما آن غیرونطقمممی و رو 
هممای شممناختی و شناسممایی انتظممارات ونطقممی و  ایی تحرخممفخطاهممای شممناختی و شناسمم

ووجب نظن حخشمی و ارتقمای نظمام حاورهما در اع مای ، سازی انتظارات غیرونطقی و روشن
آوری در وممممادران شممممده اسمممم . ههچنممممین تشممممرخح  آن افممممزاخش تمممماب  واسممممطه خممممانواده و حممممه

رتبمما  برقممرار آومموز  رو  ا، هممای ارتبمماطی و آومموز  سممب  ارتبمماطی سممازنده وتقابمم  سممب 
کنتمممرل وناسمممب  کمممردن وممم یر و اصمممول ده  انمممه ارتبممما  سمممالن و رهنهودهمممایی بمممرای ابمممراز و 

هیجانمممات و بیمممان احساسمممات ووجمممب بهبمممود فراخنمممدهای ارتبممماطی و در نهاخممم  افمممزاخش 
 شود. آوری در بین اع ای خانواده وی تاب

ای اع ماء توسمم  همای لمزوم توجممه و تمثوین نیازهمم الگموی خمانواده سممالن از طریمق آومموز 
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تکنیمم  افممزاخش صممهیهی  و افممزاخش تعهممد نسممب  حممه ، آومموز  وهممارت ههممدلی، خکممدخگر
همای  انموا  سمب ، آشمنایی حما علم  تعمارز، بررسی دخد اه زوجین در ومورد وشمک ، راحطه

آوموز  ومدیرخ  اسمترس و آوموز  ومدیرخ  ححمران در ، ح  تعارز و آووز  حم  تعمارز
همای انتقمالی چرخمه زنمد ی و لمزوم برخمورد وناسمب حما  دورههمای  آشنایی حا چالش، خانواده

، آشنایی حا تکنی  س االت استرناء در ح  وشکالت و آووز  روخکمرد حم  وسمجله، ها آن
کمردن وحممی  خممانواده بمرای رشممد اع مماء راهکارهمای شناسممایی و پممرور  ، ضمرورت فممراهن 

ع ممای خممانواده هممای اع مماء حمم  اخهنممی و ارزشممهندی را بممین ا اسممتعدادها و خالقیمم 
که وحی  خانواده وحیطی اومن و حماوی اسم  و  را وطهجن ویها  آن دهد و افزاخش وی کند 

 مماه و ووجممب آسمماخش اع ممای خممانواده حاشممد و حممدین  توانممد تکیممه زا وممی در شممراخ  اسممترس
کممه حنممزخ  و وکیژخمم   آوری وممادران شممده اسمم . ههممان طریممق ووجممب افممزاخش تمماب طممور 

(;=C;حهاخ  اجتهاعی ر )کرده ا از عواو  عهده در تاب  اند. آوری وعرفی 
کلی حا توجه حه خافته حه کمه آوموز  الگموی  تموان نتیجمه  رفم  های ایمن پمژوهش ومی طور 

کودکممان اخممتالل طیمف  خمانواده سممالن حما ایرحخشممی بممر ویمزان تمماب  حممه، اوتیسممنآوری  ومادران 
که در وقاب  وسال  خاص زنمد ی خما توانایی این را ویها  آن )کمه حاصم   شمان نواد یدهد 

کودکی حا ویژ ی  مویی داشمته حاشمند و حتواننمد  های خاص اس ( تموان پاسمخ تولد و زند ی 
کنند. در واقعو طمور  حمه، حخش حا دخگمران ارتباطات اطهینان، سال  و فشارهای روانی را ح  

وارد تموان حمه ایمن وم ومی های پژوهش  از وحدودخ  دهد. آوری را افزاخش وی قاب  توجهی تاب
کرد  کودکان اخمتالل طیمف ، کهاشاره  شمهر قمن اوتیسمن نتاخ  این پژوهش وحدود حه وادران 
ها در دخگر ونماطق  ها و  خانواده دخگر خانواده، حنابراین حاخد در تعهین نتاخ  حه پدران، اس 
کمممه ایمممن پمممژوهش روی جواومممع دخگمممر و  احتیممما  صمممورت پمممذیرد. پیشمممنهاد ومممی، کشمممور شمممود 

 های این پژوهش وقاخسه شود. تاخ  آن حا خافتهورت  یرد و نصورت  سترده ص هح
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