61

یی
استثنا
کودکان
انمندسازی
فصلنامه
_________________________________________________________
عادی
کودک
خودمانده و
والدینتوکودک
فرزندپروری
مقایسه رضایت زناشویی و سبک

مقایسه رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی
جبار صالح

1

کیوان کاکا برایی
غالمعلی افروز
مسعود غالمعلی

۲

۳

لواسانی۴

چکیده
هدف :پژوهش حاضر باهدف برسی مقایسهای رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خود مانده و کودک عادی انجام شد.
روش :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و گردآوری اطالعات علی -مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش شامل همه والدین کودکان
خودمانده و والدین کودکان عادی که فرزند آنها در مدارس ابتدایی در سال  6931در شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل بودند .والدین کودک
خودمانده ( 15پدر و  15مادر) بهصورت نمونهگیری در دسترس و والدین کودک عادی ( 15پدر و  15مادر) بهصورت نمونهگیری تصادفی
چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز و الگوی ارتباط والد -فرزند باقری بود .یافتهها:
نتایج بهدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره ،نشان داد دو گروه والدین کودکان عادی و والدین کودکان خودمانده در همه زیر
مقیاسها رضایت زناشویی و سبکهای فرزندپروری به استثنا نازپروردگی و مقبولیت مشروط تفاوت معنیدار وجود داشت .نتیجهگیری :با
توجه به تفاوت بین رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری در دو گروه ،طراحی و اجرای برنامه آموزشی سبک فرزندپروری و رضایت زناشویی
برای زوجهای جوان جهت پیشگیری از تولد کودک خودمانده ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژهها :رضایت زناشویی  ،سبک فرزندپروری ،والدین کودکان خودمانده و والدین کودکان عادی
مقدمه
اختالل خودمانده از مهمترین اختالالت حوزه عصبی -رشدی است
که میتواند منجر به مشکالتی در تفکر ،احساس ،زبان و توانایی
ارتباط با دیگران گردد .این اختالل با دو معیار کلی نقص در تعامل
اجتماعی و ارتباط اجتماعی و نیز رفتارها ،عالیق و فعالیتهای
محدود و کلیشهای معرفی میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا،2
 .)2569این اختالل افزون بر آنکه مانند بسیاری از اختاللهای دیگر
کودک را از مسیر رشد طبیعی خارج میکند .نظام خانواده که در
رأس آن والدین قرار دارد نیز تحت تأثیر قرار میدهد( .هودری،
آلدرید ،ویگهام و همکاران .)25699درواقع تولد هر کودک دارای
ناتوانی مشکالت بسیاری را برای پدر و مادر به وجود میآورد .حال
با توجه به ویژگیهای کودکان با اختالل طیف خودمانده و
خلقوخوی دشوار آنها پرورش کودکی با این مشکالت تحولی،
یک چالش مهم و منحصربهفرد برای هر دو والد است (اوزتورک،

زیکادونا و ونوتی .)256۴ ۴بسیاری از والدین کودکان با اختالل
طیف خودمانده حتی در مقایسه با والدین کودکان دارای ناتوانیهای
دیگر ،دچار استرس و اضطراب بیشتر و روابط رضایتبخش کمتری
هستند (روبنز .)2553 ،1خانواده دارای کودک خودمانده عالوه بر
تحمل دردها و مشکالت فرزند مبتالی خود با چالشها و رنجهای
مختلف دیگری نیز درگیر هستند .عالوه بر مشکالتی از قبیل تأمین
هزینههای سنگین درمانی ،توانبخشی ،آموزش و نگهداری ،شاید
به هم ریختن روابط اعضای خانواده بهخصوص والدین است ،اغلب
والدین گزارش میکنند که در زندگی زناشویی بهشدت دچار
آشفتگی ،سردرگمی ،سردی عاطفی و سردی جنسی را همواره
تجربه میکنند (فردریک و میراندا -الین .)2566 ،1بسیاری از
والدین بسته به نگرششان ممکن است در ارتباط با این کودکان به
شیوهای سهلگیر ،حمایت گر یا مستبدانه برخورد کنند ،این همان
سبک فرزندپروری است که گروهی از والدین از روی آگاهی و

 .6دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ایران.
 .2دکتری روانشناسی ،دانشیار گروه روانشناسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ایران؛(نویسنده مسئول.ایمیل)keivan_k61@yahoo.com:
 .9دکتری روانشناسی استثنایی استاد ممتاز دانشگاه تهران .ایران.
 .۴دکتری روانشناسی دانشیار دانشگاه تهران .ایران .تاریخ ارسال مقاله-6931 /9/6 ،پذیرش مقاله 6931/1/۴
American Psychiatric Association
Hudry, Aldred, Wigham, Green, Leadbitter,& Temple
Ozturk, Riccadonna, & Venuti
Rubens
Fredrika & Miranda-Linne
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گروهی دیگر بدون آگاهی در چارچوب آن به فرزندان خود واکنش
نشان میدهند .اگرچه ناتوانی فرزند بهخودیخود میتواند بر نوع
فرزندپروری والدین تأثیر بگذارد (رایا روئئنر-الیوارز ،پینو و هروزو،i
)2569؛ اما سبک فرزندپروری والدین دارای فرزند با ناتوانی
بهطورکلی والدین کودکان با اختالل طیف خودمانده بهطور ویژه
میتواند بهوسیله عوامل بیرونی مانند وضعیت اقتصادی خانواده
میزان پذیرا بودن جامعه نسبت به فرد ناتوان و هم بهوسیله
ویژگیهای فردی خانوادگی شامل معنویت ،مشارکت در فعالیتهای
مذهبی و مشکالتی که از قبل در خانواده وجود داشتهاست (مثل
افسردگی ،مشکالت زناشویی و غیره) تحت تأثیر قرار گیرد (سنگیر،
 .)2551اینکه والدین میتوانند بر رشد شخصیت فرزندشان بسیار
اثرگذار باشند ،امری آشکار است و همانگونه که یافتههای
پژوهشهای پیشین نشان میدهند شیوههای مختلف فرزندپروری
میتواند تأثیرات متفاوتی را بر رشد روانی ،اجتماعی کودکان عادی
یا ناتوانی و بهتبع آن کودکان با اختالل طیف خودمانده داشته باشد
(اصالن .)2566 ،6کودکان با اختالل طیف خودمانده به سبب نقص
در تعامالت اجتماعی همواره با مشکالت بسیاری در زندگی روبهرو
هستند ،حالآنکه پژوهشهای بسیاری تأثیر سبک فرزندپروری بر
رشد مهارت اجتماعی را مورد تأیید قراردادند (بار تولومو -مونتل،
جرالدو ،فیمنقی و ماکادو .)2561 ،2والدین کودک دارای اختالالت
جسمی و ذهنی زندگی پراسترس را تجربه میکنند و همواره نیازمند
خدمات مراقبتی و حمایتی مستمر دارند در چنین شرایط بهشدت
سالمت روانی این خانواده را تهدید میکند (گیالو ،سیمور ،متیوز و
همکاران .)256۴ ،9بدون شک رضایت زناشویی و اشتیاق به باهم
بودن و همراه هم بودن تضمینکننده سالمت روانی زوجین است.
رضایت زناشویی و میل بهپیش بردن زندگی همراه صمیمیت و
همدلی ،در حفظ و تعادل زندگی مشترک بسیار مهم است باوجوداین
شرایطی پیش میآید که تعادل و همنوایی را تحت تأثیر قرار
میدهد ،ازجمله مشکالت اقتصادی ،تغییر یا از دست دادن شغل،
بیماری ،از کارافتادگی همسر ،تولد فرزند بهخصوص اگر دچار
مشکالت جسمی و یا ذهنی حتی در سطح خفیف و(...سچیو،
1. Aslan
2. Bartholomeu, Montiel, FiamenghiA & Machado
&3. Giallo, Seymour, Matthews, Gavidia-Payne, Hudson
Cameron
4. Schieve,Blumberg, Rice Visser & Boyle

بلومبرگ ،ریس و همکاران .)2556 ،۴گفته میشود که کمتر متغیری
بهاندازه فرزند ،آهنگ و تعادل خانواده را به هم میریزد .حال اگر
این عضو جدید نارسایی هم داشته باشد و وضعیت ازآنچه انتظار
میرود بدتر خواهد شد (هیدا ،جمیز هالی و هارون ابات .)2565،1در
گستره پژوهشهای انجامشده پیرامون سبک فرزندپروری برخی از
پژوهشگران این موضوع را در بین افراد دارای ناتوانی مورد بررسی
قراردادند ،برای مثال (یوسفی ،سلطانیفر و عبدالهیان )2566 ،در
پژوهش خود نشان دادند مادران کودکان بیشفعال در مقایسه با
مادران کودکان عادی اغلب از سبک فرزندپروری استبدادی استفاده
میکنند .یافتههای پژوهش سنایی ( )6932نشان داد بین والدین
دانش آموزان مبتالبه اختالل طیف خود مانده و والدین دانش آموزان
عادی ازنظر رضایت زناشویی تفاوت معنیداری وجود نداشت .مغایر
با این نتیجه پژوهشهای متعدد دیگری بر تفاوت رضایت زناشویی
در بین گروههای مختلف والدین دارای کودکان با نیاز ویژه تأکید
کردهاند( .تیزو ،ناردو ،فراری و همکاران256۴،1؛ لی ،گراندر ،دل و
همکاران .)2562 ،6باوجوداین بر اساس بررسیهای پژوهش گران
هیچگونه پژوهشی درزمینهی رضایت زناشویی و سبکهای
فرزندپروری والدین کودکان با اختالل طیف خودمانده در داخل
کشور انجامنشده است .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف
مقایسه رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودکان
خودمانده و عادی برای پاسخدهی به این سؤال انجام شد که آیا بین
رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودکان خودمانده و
عادی تفاوت معنیداری وجود دارد.
روش:
پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرا از نوع علی-
مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه والدین کودکان با
اختالل خودمانده و والدین کودکان عادی در شهر کرمانشاه بود.
 655والد ( 15پدر و  15مادر) دارای کودک خودمانده و  655والد
( 15پدر و  15مادر) دارای کودک عادی برای شرکت در پژوهش
انتخاب شدند .والدین کودکان با اختالل خودمانده به روش
5. Hedda, James Hallie& Aaron Ebate
6. Yousefi, Soltanifar& Abdolahian
7. Tyzio,R,Nardou,Ferrari,Tsintesadze, Shahrokhi,
Eftekhari, &Benri
& 8. Lee, Gradner,Dal, Sevensson, Gonlannti, Rai,D
Magnusson
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نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .بدینصورت به مراکز آموزشی و
توانبخشی ویژه کودکان با اختالل خودمانده تحت پوشش اداره
آموزشوپرورش کودکان استثنایی شهر کرمانشاه مراجعه شد و همه
والدین کودکان با اختالل خودمانده که تمایل به همکاری در
پژوهش داشتند بهعنوان نمونه انتخاب شدند که شامل  655والد
( 15پدر و  15مادر) بودند .برای انتخاب والدین کودکان عادی از
روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای استفاده شد بدینصورت
که فهرست مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه تهیهشده و بهطور
تصادفی  ۴مدرسه ابتدایی (دو دخترانه و دو پسرانه) انتخاب شدند،
با مراجعه به مدارس یاد شده بهطوری تصادفی  15نفر از
دانشآموزان که دامنه سنی آنان بین  62 -6سال بود انتخاب شدند
و از والدین آنها ( 15پدر و  15مادر) بودند خواسته شد تا در پژوهش
شرکت کنند .والدین کودکان خودمانده بهعنوان گروه هدف و کلیه
والدین کودکان عادی بهعنوان گروه مقایسه انتخاب گردید .معیار
ورودی دربرگیرنده والدین نداشتن اختالل بدنی یا روانپزشکی و
حداقل تحصیالت سواد خواندن و نوشتن والدین ،جهت مالحظات
اخالقی به شرکت کندگان اطمینان داده شد که اطالعات آنها
محرمانه باقی خواهند ماند .سپس فراخوانی که برای شرکت در
پژوهش به خانوادههای که فرزند آنها در این مدارس مشغول به
تحصیل بودند فرستاده شد و از آنها خواسته شد در جلسه هماهنگی
که در هرکدام از مدارس برگزار میشد شرکت نمایند .در ادامه
پرسشنامهها در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت و چگونگی
پاسخگویی به سؤاالت نیز به آنها توضیح داده شد .درنهایت
اطالعات  255والد کودک خودمانده و عادی موردبررسی قرار گرفت.
دادههای بهدستآمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چند
متغیری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
ابزار پژوهش
الف .مقیاس رضایتمندی زوجیت – افروز (:)1Amss

ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،مقیاس رضامندی زوجیت افروز،
فرم  665سؤالی میباشد .این مقیاس جهت ارزیابی میزان رضایت
همسران برای فرهنگ جامعۀ ایرانی توسـط افروز ( ،6913به نقل از
افروز و قدرتی ،)6935 ،طراحی و سپس توسط (قدرتی و افروز،
 )6935هنجاریابی شده است .روایی فرم کوتاه یادشده را نیز با
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ برآورد کرد که در سطح ( )5/56و
با  5/33درصد اطمینان همبستگی  5/۴9را به دست آورد همچنین
ضریب اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ برای فرم کوتاه  5/31بود
که نشاندهنده اعتبار مطلوب پرسشنامه میباشد .این پرسشنامه
ال
دارای  665پرسش است که در مقیاس چهاردرجهای لیکرت از کام ً
مخالفم تا کامالً موافقم تهیه شده است .این سنجه دارای ده خرده
مقیاس است که عبارتاند از :مطلوب اندیشی همسران ،رضایت

زناشویی ،فکرهای شخصی ،فکرهای ارتباطی و اجتماعی ،روش حل
مسئله ،امور مالی و فعالیتهای اقتصادی ،احساس و رفتار مذهبی،
روش فرزندپروری ،اوقات فراغت تعامل احساسی .شیوه نمرهگذاری
پرسشنامه بهگونهای که مادههای پرسشنامه چهارگزینهای و در طیف
لیکرت که بهصورت کامالً موافق=  ،9موافق= ،2مخالف=  6و کامالً
مخالف =  5نمرهگذاری میشود مجموع نمرههای  665پرسش نمره
کلی محسوب میشود و به روش زیر تفسیر میگردد .نمره باالی
 11بسیار خوب  ۴۴تا  ۴1متوسط 9۴ ،تا  ۴9قابلتحمل 2۴ ،تا 99
ناخوشایند و کمتر از  2۴غیرقابلتحمل است .پایایی پرسشنامه به
روش آلفا کرونباخ در این پژوهش  5/16به دست آمد.
ب .پرسشنامه الگوی ارتباط والد – فرزند)(۲PCRPI

این پرسشنامه توسط باقری ( )6936تهیه و تدوین شد ،پرسشنامه
الگوی ارتباط والد – فرزند که شامل  ۴1سؤال میباشد که هشت
خرده مقیاس را میسنجد که عبارت از انعطافناپذیری :در این سبک
زندگی آنچه فرزند میپذیرد نشاندهنده ،نظام ارزشها و قواعد
نیست بلکه یک تابعیت و پیروی از ترس و خطا است و نه توان
تصمیمگیری ،بنابراین فرزند فقط فرمانبردار است .تزلزل /تشتت:
ارتباط فرزندان با والدین در این حالت ثبات ندارد و بر اساس یک
قواعد و قانون نیست و درنتیجه پیشبینی آن دشوار است،
خوشحالی ،رضایت ،عصبانیت و مهربانی با شدت باال و سرعت تغیر
میکند .از ویژگی این سبک زندگی ناهماهنگی پدر و مادر در
ارزشها ،باورها و قواعد زندگی است .کنترل/محدودیت :والدین
کنترل و محدودکننده میگویند نکن ،چون اجازه نداری و اولویت
اصلی والدین در این سبک زندگی در امان ماندن فرزندان از
تهدیدهای مختلف است و تأکید بر اطاعت از والدین است .این
سبک زندگی مانع از انجام تصمیمها و انتخابها برای تحکیم باورها
و ارزشها در فرزندان میشود .نازپروردگی :والدین در این سبک
زندگی نیز به فرزندان خود میگویند نکن اما نه به این دلیل که
چون اجازه نداری بلکه به این دلیل که عزیزم تو نمیخواهد انجام
دهی من خودم انجام میدهم و به فرزندان خود بهجای هنر
ماهیگیری ،ماهی میدهند و فرزندان به شیوه گلخانهای پرورش
مییابند .رسمیت :از ویژگیهای این سبک زندگی نوع ارتباط
رسمی ،برجسته نمودن حدود و مرزها ،حرمتها ،فاصلهها و کمرنگ
بودن نقش بازخوردهای هیجانی و ابزار عاطفی ،تماس چشمی و در
آغوش گرفتن است .درهم تنیدگی :برخالف سبک زندگی رسمیت
که حدود و مرزها غالب است و عواطف کمرنگ هستند در سبک
زندگی درهم تنیدگی عواطف و هیجانات نقش غالب را ایفا میکنند
و حدود و مرزها و قواعد و ارتباطات کمرنگ شده و یا از بین رفتهاند
و احترام و اقتدار کاهش مییابد .مقبولیت مشروط :در این سبک

1. Afrooz Marital Satisfaction Scale
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2. parent-child relation pattern Inventory
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پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ را  5/316و همچنین
نمره جداگانه برای هر  1خرده مقیاس به کمک ضریب اعتبار آلفا
کرونباخ گزارش کرده است مؤلفههای انعطافناپذیری،
تزلزل/تشتت ،کنترل/محدودیت نازپروردگی ،رسمیت ،درهم
تنیدگی ،مقبولیت مشروط ،رهایی ،در پدران به ترتیب ،5/11 ،5/11
 5/12 ،5/13 ،5/12 5/6۴ ،5/1۴ ،5/61و در مادران به ترتیب ،5/66
 5/16 ،5/11 ،5/61 ،5/61 ،5/61 ،5/11 ،5/13گزارششده است.
در این پژوهش ضریب اعتبار آلفا کرونباخ بهطور جداگانه برای هر
 1خرده مقیاس گزارششده است مؤلفههای انعطافناپذیری،
تزلزل/تشتت ،کنترل/محدودیت نازپروردگی ،رسمیت ،درهم
تنیدگی ،مقبولیت مشروط ،رهایی ،در پدران به ترتیب ،5/1۴ ،5/61
 5/66 ،5/13 ،5/61 ،5/11 ،5/69 ،5/61و در مادران به ترتیب
 5/11 ،5/61 ،5/12 5/61 ،5/62 ،5/62 ،5/1۴ ،5/19گزارششده
است .پایایی پرسشنامه به روش آلفا کرونباخ در این پژوهش 5/16
بهدستآمده است .همچنین روایی محتوایی آن مورد تأیید پنج نفر
از اساتید روانشناسی قرار گرفت.

زندگی مشروط کردن پذیرش فرزند مانع از بروز و بازنمایی تجربیات
او میشود و نهتنها موجب کاهش اعتمادبهنفس فرزند به ارزشی
بودن ارزشها و باورها و قواعد زندگیاش میشود ،حتی باعث قطع
ارتباط فرزند با ارزشها و باورهایش میشود و در ایجاد فعالیتهایش
ناگزیر بر ارزشها و نگرشهای و درخواستهای دیگران تکیه
میکند .رهایی :در این سبک فرزندپروری والدین فرزندان را در
مقابل انتخابها ،تصمیمها و نحوه عملکرد آنان را کامالً آزاد
میگذارند و درنهایت همان تأثیر را بر حرمت و باورها خود فرزندان
دارد که سبک زندگی مقبولیت مشروط دارد( .باقری .)6936،این
ال
پرسشنامه دارای  ۴1سؤال در مقیاس لیکرت پنجدرجهای (کام ً
موافقم =  ،1موافقم =  ،۴نظر خاصی ندارم =  ،9مخالفم =  2و
کامالً مخالفم =  )6است .این پرسشنامه هرکدام از خرده مقیاسها
را با  1سؤال میسنجد .حداقل نمره در این آزمون  1و حداکثر نمره
 91میباشد که نقطه برش آن نمره  26میباشد .اعتبار یابی این
پرسشنامه در پژوهشی توسط (براتی )6939 ،در تهران بر روی 625
والدین ( 15مادر و  15پدر) که دارای فرزند در مدارس ابتدایی شهر
تهران مشغول به تحصیل بودن با استفاده از نمونهگیری تصادفی
چندمرحلهای انجامشده است .سپس فراخوانی که برای شرکت در
پژوهش به خانوادههای که فرزندشان در مدرسه مشغول به تحصیل
فرستاده شد و از آنها خواسته شد در جلسه هماهنگی در مدرسه
محل تحصیل فرزندشان برگزار میشد شرکت نمایند .در ادامه
پرسشنامهها در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت و چگونگی
پاسخگویی به سؤاالت نیز به آنها توضیح داده شد .نمره پایایی کل

یافتهها:
در این بخش نخست اطالعات جمعیت شناختی و توصیفی
آزمودنیها ارائه شد و سپس نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
برای مقایسه رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری بین دو گروه

والدین کودکان خودمانده و عادی ارائهشده است.

6. Raya, Ruiz-Olivares, Pino &Herruzo
7. Singer

جدول  .1شاخصهای جمع یت شناختی والدین کودکان خودمانده و عادی
والدین کودک عادی
مادر

والدین کودک خودمانده
پدر

فر اوا نی

درصد

مادر

فر اوا نی

فراوانی

درصد

پدر
درصد

فر اوانی

درصد

تحصیالت والدین
5/62
5/۴1
5/۴5

زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی و باالتر

6۴
22
6۴

5/21
5/۴۴
5/21

1
2۴
95

95-25
۴5-96
15-۴6

6۴
9۴
2

5/21
5/11
5/۴

کارمند
آ ز اد

6۴

5/21

6
91
66
اشتغال والدین
5/1۴
61
5/1۴
92

1
29
26

5/62
5/۴1
5/۴۴

61
2۴
66

5/95
5/۴1
5/22

سن(سال)
5/2
5/61
5/22
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5
21
2۴

5/5
5/12
5/۴1

65
2۴
61

5/25
5/۴1
5/92

1

5/62

65
۴5

5/25
5/15
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خانه دارد
اعتیاد والدین
خویشاوندی
والدین

بله

91
5

5/62
5/5

9

خیر

15

5/15

۴6

5./1

۴۴
66

5/3۴

93

5/11
5/22

2۴

5/۴1

5/61

21

5/12

بله

21

5/21

15

5/15

خیر

6۴

5/6۴

15

5/15

جدول  .۲نمرات رضایت زناشویی والدین کودکان عادی و کودکان خودمانده
والدین دارای کودک عادی
پدر

والدین دارای کودک طیف خودمانده
مادر

خرده مقیاسهای رضامندی زوجیت

M
96/16
99/63

SD
1/69
۴/1۴

M
91/35
96/15

رفتارهای شخصی

19/13

1/36

13/35

رفتارهای ارتباطی و اجتماعی
روش حل مسئله
امور مالی و اقتصادی
احساس و رفتار مذهبی
روش فرزندپروری
اوقات فراغت
تعامل احساسی (کالمی و بصری)

91/33
21/۴6
95/26
21/11
26/13
99/16
۴1/52

1/61
9/11
۴/56
9/65
۴/51
۴/61
1/16

91/2۴
21/26
23/93
21/31
21/12
96/15
۴9/51

مطلوب اندیشی
رضایت زناشویی

پدر
SD
1/13
1/۴1
6/53
6
6/55
۴/13
1/51
۴/61
1/۴6
1/11
1/36

با توجه به آنکه متغیرهای وابسته در این پژوهش بیش از یک متغیر
بوده ،برای تحلیل اثر گروه و نوع والد از تحلیل واریانس چند متغیری
استفادهشده ،قبل از اجرای تحلیل واریانس چند متغیری باید از
رعایت مفروضهها مطمئن باشید که ابتدا مفروضهها بررسی شد و با
توجه به رعایت مفروضهها نتایج تحلیل گزارش میگردد نرمال
بودن توزیع دادهها بر اساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی
شد و تحلیل

مادر

M
95/69
26/61

SD
1/31
1/12

M
26/65
96/21

SD
6/52
1/35

19/66

65/19

15/66

66/91

23/63
26/12
2۴/11
26/35
26/61
21/11
96/15

1/۴1
۴/26
1/12
۴/6۴
1/96
1/52
6/13

21/16
25/12
21/11
26/6۴
26/63
21/12
9۴/63

1/36
۴/61
1/۴9
1/66
1/99
1/56
1/۴1

دادهها نشان دادن که توزیع دادهها نرمال است.
آزمــون بــاکــس (652/21 ،F 19665،611/19 = 6/12 ،P>5/51
= )Box’s Mنشان داد که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته
در بین گروهها همگن است.

جدول  .۳اثرات بین آزمودنی گروه و جنسیت والد بر رضایت زناشویی والدین
منبع اثر

گروه

متغیر وابسته

مجموع مجذورت

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مطلوب اندیشی

9591/۴۴

6

9591/۴۴

F
62/61

رضایت زناشویی
رفتارهای شخصی
رفتارهای اجتماعی

2619/56
۴159/35
2913/62

6
6
6

2619/5۴
۴159/35
2913/62

11/6۴
۴9/۴6
11/62

حل مسئله
امور مالی و اقتصادی

666۴/11
6512/35

6
6

666۴/11
6512/36

13/11
۴6/19

احساس و رفتار مذهبی
فرزندپروری
اوقات فراغت

6511/99
6911/31
6631/56

6
6
6

6511/99
6911/31
6613/56

۴3/11
12/65
11/22
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سطح معنیداری

اندازه اثر

P<5/56
P<5/56
P<5/56
P<5/56
P<5/56
P<5/56

5/26

5/29
5/66

P<5/56
P<5/56
P<5/56

5/25
5/26
5/22

5/22
5/61
5/29
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9۴15/15

تعامل احساسی

6

9۴15/15

19/63

P<5/56

5/22

نتایج تحلیل اثر بین آزمودنی نشان میدهد که بین دو گروه والدین کودک عادی و والدین کودک خودمانده ازنظر خرده مقیاسهای
رضایت زناشویی تفاوت معنیدار وجود دارد .با توجه به جدول ( )2معلوم میشود که نمره گروه والدین کودک عادی در تمام خرده مقیاسهای
رضایت زناشویی نسبت به والدین کودک خودمانده بیشتر است .در ادامه برای بررسی اثر نوع والدین بر سبک فرزندپروری از تحلیل واریانس
چند متغیری استفاده شد .قبل از گزارش نتایج اثر این تحلیل مشخصات توصیفی سبک فرزندپروری به تفکیک گروه و نوع والد میآید.

جدول  .4نمرات سبک فرزندپروری والدین کودکان عادی و کودکان خودمانده
والدین دارای کودک عادی
پدر
سبک فرزندپروری
انعطافناپذیری
تزلزل/تشتت
کنترل/محدودیت
نازپروردگی
رسمیت
درهم تنیدگی
مقبولیت مشروط
رهایی

M
61/53
61/۴6
61/11
61/65
6۴/65
69/5۴
61/65
61/91

والدین دارای کودک طیف خودمانده
مادر

SD
۴/93
۴/۴6
۴/65
9/12
9/9۴
۴/91
9/16
2/31

M
61/۴9
61/22
61/23
61/22
6۴/11
69/93
61/11
61/۴6

پدر
SD
۴/61
9/36
۴/۴9
9/96
9/65
9/33
9/۴9
2/33

مادر

M
61/۴3
61/62
66/11
61/61
61/31
61/66
66/52
61/96

SD
۴/21
9/33
9/31
۴/99
۴/16
۴/65
۴/۴5
۴/21

M
61/32
61/9۴
61/11
61/62
66/51
61/1۴
66/61
61/12

SD
1/66
۴/91
۴/۴3
۴/11
1/66
1/۴6
1/21
۴/61

بررسی تفاوت میانگین گروها در خرده مقیاسهای سبکهای فرزندپروری ،نشان داد که نمره والدین کودکان عادی در تمام این خرده
مقیاسها پایینتر از نمره والدین کودکان خودمانده بود .در ادامه جهت تحلیل واریانس چند متغیری ابتدا مفروضهها بررسی شد .آزمون باکس
همگنی ماتریس کوواریانسها را تأیید کرد (.)Box’s M= ۴5/۴1 ،F 11263،651/96=5/32 ،P>5/51

جدول  .5اثرات بین آزمودنی گروه و جنسیت والد بر سبک فرزندپروری
منبع اثر

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

اندازه اثر

گروه

انعطافناپذیری
تزلزل/تشتت
کنترل/محدودیت
نازپروردگی
رسمیت
در هم تنیدگی
مقبولیت مشروط
رهایی

651/61
612/69
251/96
66/99
926/39
۴66/66
16/33
266/32

6
6
6
6
6
6
6
6

651/61
612/69
251/96
66/99
926/39
۴66/66
16/33
266/32

1/25
65/۴۴
66/۴1
6/56
66/39
22/53
9/۴1
6۴/16

P<5/56
P<5/56
P<5/56
P>5/51
P<5/56
P<5/56
P>5/56
P<5/56

5/59
5/51
5/51
5/56
5/51
5/65
5/52
5/56

بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس بین دو گروه والدین کودک عادی و والدین کودک خودمانده در خرده مقیاسهای انعطافناپذیری
تزلزل/تشتت ،کنترل/محدودیت ،رسمیت ،در هم تنیدگی و رهایی تفاوت معنیدار وجود دارد .نمره والدین کودکان عادی در این خرده مقیاسها
پایینتر از نمره والدین کودکان خودمانده بود؛ اما در خرده مقیاسهای نازپروردگی و مقبولیت مشروط در دو گروه تفاوت معنیداری نداشت.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف مقایسه رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خود مانده و کودک عادی انجام شد .نتایج حاصل از
این پژوهش نشان داد ،بین والدین کودک خودمانده و کودک عادی در خرده مقیاسهای رضامندی زوجیت که عبارت از رضایت زناشویی،
مطلوب اندیشی ،رفتارهای شخصی ،رفتارهای اجتماعی ،حل مسئله ،امور مالی و اقتصادی ،احساس و رفتار مذهبی ،فرزندپروری ،اوقات فراغت
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عادییی
کودکاستثنا
کودکان
نمندسازی
نامه توا
فرزندپروریفصل
_________________________________________________________
خودمانده و
کودک
والدین
مقایسه رضایت زناشویی و سبک

و تعامل احساسی تفاوت معنیداری وجود دارد .در خرده مقیاسهای سبک فرزندپروری ،انعطافناپذیری ،تزلزل/تشتت ،کنترل/محدودیت،
رسمیت ،در هم تنیدگی و رهایی تفاوت معنیداری وجود دارد .درحالیکه در خرده مقیاسهای ،نازپروردگی و مقبولیت مشروط بین این دو
گروه هیچ تفاوت معنیداری وجود ندارد .درنتیجه پژوهش همسو است با (صمدی ،مککانکی و کلی2569 ،6؛ لئو ،پیترسون ،آتوود 2و همکاران،
 2561برجیس حکیم جوادی و همکاران6932 ،؛ قاسمزاده؛ )6932؛ اما با پژوهش (آلتایر و فون کلوز 2553 ،9و سنایی ،)6932 ،نشان دادند
که اغلب والدین کودک خود مانده ،سطح رضایتمندی مناسبی از زندگی زناشویی خود داشتند و عملکردهای خانوادگی آنها نیز در سطح
مطلوب و مناسبی بود غیرهمسو است .والدین کودک خودمانده نسبت به والدین کودک عادی رضایت زناشویی ضعیفتری دارند ،وجود کودک
خودمانده با توجه به ابهامات زیادی که در خصوص این اختالل وجود دارد بهعنوان یک منبع فشارزا برای والدین محسوب میشود و طبق
پیشینه مطالعاتی واکنش اولیه اکثر والدین هنگام تشخیص خودمانده در کودکانشان بهصورت انکار ،عدم پذیرش ،ناباوری ،سردرگمی ،احساس
خشم ،احساس گناه ،عالئم افسردگی بهصورت گریههای مداوم ،ناامیدی ،از دست دادن عالیق و کاهش اعتمادبهنفس بوده است (چیمه ،پور
اعتمادی وخرمآبادی .)6911 ،همه این موارد باعث میشود والدین کودکان خودمانده استرس بیشتری را تجربه کنند و استرس بیشتر هم
موجب رضایت زناشویی ضعیف میشود .تقریباً اکثر مطالعات انجامشده نشان میدهد رضایت زناشویی میتواند باعث بهبود تعامالت کل
اعضای خانواده شده و مشکالت رفتاری مربوط به فرزندان را کاهش دهد .والدین کودکان خودمانده از رضایت زناشویی کمتری نسبت به
والدین کودکان عادی برخوردارند .بر اساس یافتههای این پژوهش به نظر میرسد والدین کودک عادی نظر مساعدی نسبت بهکارگیری
شیوههای انضباطی انعطافناپذیری ،محدودکننده ،تزلزل ،رسمیت ،درهم تنیدگی و رهایی ندارد و باوجود اعتقاد داشتن به حداقلی از کنترل و
سختگیری که بهعنوان اهرم بازدارنده کودک از رفتارهای انحرافی عمل میکند .معتقدند که به کودک باید فرصت داد تا بهمنظور کسب
کفایت بین فردی ،محیط اطراف را کندوکاو کنند ،به همین دلیل آنان به آزادی کودک در چارچوب قواعد تعیینشده احترام میگذارند .آنان
برای رفتارهای منضبط و اقتدار اعتبار قائلاند و هم اقتدار غیرمنطقی که ناشی از میل بزرگسال به تسلط بر کودک است را نفی میکند.
چنانچه نتایج نشان داد شیوه فرزندپروری ،انعطافناپذیر ،تزلزل/تشتت ،کنترل/محدودیت ،رسمیت ،در هم تنیدگی و رهایی بین والدین کودکان
خود مانده بیشتر از والدین کودکان عادی مورداستفاده قرار میگیرد .به نظر میرسد این والدین به شیوههای خشن انضباطی ،پیروی از
بیچونوچرا کودک و تنبیه قهرآمیز در برابر اشتباهات اهمیت بیشتری قائل هستند .در تبیین احتمالی نتایج این پژوهش مبنی بر تفاوت
رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری انعطافناپذیری ،تزلزل/تشتت ،کنترل/محدودیت ،رسمیت ،در هم تنیدگی و رهایی در دو گروه والدین
کودکان خودمانده و عادی میتوان چنین بیان کرد که در انتخاب یک سبک فرزندپروری مؤلفههای بسیاری چون توانایی شناختی ،مهارت
اجتماعی ،سالمت روان (عملکرد اجتماعی) و عزتنفس اثرگذار است حالآنکه کودکان خودمانده در بسیاری از این مؤلفهها دچار نقص هستند
بهبیاندیگر رفتارهای عاطفی غیرمعمول مانند اختالل در پردازش اطالعات اجتماعی و حساس نبودن به محرکهای اجتماعی میتواند رابطه
والد -فرزند را به چالش بکشد (پلوگ .)2565 ،۴برای مثال هنگامی کودک با اختالل خودمانده به بوسه زدن و آغوش کشیدن والدین واکنش
منفی را نشان میدهد ،در حقیقت حمایت اجتماعی خود را از دست میدهد و بهنوعی در رفتار والدین تغییر ایجاد میکند بهگونهای که از
میزان ابراز عواطف والدین نسبت به فرزندانشان کمتر میشود و در عوض انعطافناپذیری و کنترل افراطی جایگزین آن میشود که این همان
سبک فرزندپروری استبدادی است؛ زیرا این سبک فرزندپروری حاصل کنترل ،انعطافناپذیری ،رسمیت و درهم تنیدگی باال و محبت پایین
است .در تبیین احتمالی دیگر برای نتایج این پژوهش میتوان بهنوعی نگرش افراد به ناتوانی بهعنوان یک عامل اثرگذار در رابطه والد -فرزند
اشاره کرد .درواقع تولد فرزند در خانواده یک فرآیند آرمانی محسوب میشود که در آن والدین انتظار فرزندی رادارند تا بتواند او را آنگونه که
مدنظر دارد تربیت کند و او را در راستای اهداف خویش به موفقیت برساند .حال اگر فرزندی که متولد میشود دارای ناتوانی باشد ،از همان
ابتدا تأثیر نامطلوبی بر خانواده و اعضای آن میگذارد .یکی از این اثرات نامطلوب عدم رضایت زناشویی و اتخاذ شیوه فرزندپروری نامناسب
است که والدین این کودک خود مانده به دلیل عدم مهارت و دانش ناکافی در رویاروی با چنین شرایطی اغلب دست به انتخاب نامناسبترین
سبک فرزندپروری میزنند .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر تفاوت در رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری در دو گروه والدین
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کودک خود مانده و کودک عادی می توان بیان کرد که کودک عادی به سبب مهارت کافی در نظریه ذهن توانایی پیشبینی درخواستهای
والدین و پیامدهای مرتبط با آن را دارند درواقع برخورداربودن از نظریه ذهن به معنای داشتن یک توانایی حیاتی برای برقراری تعامل با
دیگران است .افزون بر این توانایی میتواند تعامل والد -فرزند را تحت تأثیر قرار دهد .در تأیید این موضوع پژوهشهای مختلف نیز نشان
دادهاند که بین سبک فرزندپروری اقتدارگرا و نظریه ذهن یک رابطه مثبت وجود دارد (اریلی و پیترسون .)256۴ ،6افزون بر این افراد عادی با
توجه به برخورداری بودن از توانایی شناختی مناسب میتواند قوانین والدین را به موقعیتهای مختلف تعمیم دهند و آن را به کاربند که نتیجه
چنین وضعیتی سبب تقویت رابطه والد -فرزندی مثبت میشود .در تبیین دیگر این پژوهش مبنی بر عدم تفاوت در مؤلفههای نازپروردگی و
مقبولیت مشروط در دو گروه والدین کودک خود مانده و عادی میتوان چنین عنوان کرد که با توجه به اینکه والدین کودک عادی برای
تربیت درست و موفقیت و پیشرفت فرزند خود میکوشد از سبک فرزندپروری انعطافپذیر ،مقبولیت بدون مشروط استفاده کنند درصورتیکه
والدین کودک خودمانده بهمنظور کنترل و مدیریت رفتارهای فرزند خود بهزور متوسل میشوند از سبک فرزندپروری محدودیت ،رسمیت،
انعطافناپذیر ،درهم تنیدگی و رهایی استفاده میکنند و بر این اساس هیچکدام از والدین از سبک فرزندپروری نازپروردگی و مقبولیت مشروط
استفاده نمیکنند .بهطور خالصه یافتههای این پژوهش نشان داد که والدین کودک خود مانده بیشتر از سبک فرزندپروری انعطافناپذیر،
تزلزل/تشتت ،کنترل/محدودیت ،رسمیت ،در هم تنیدگی و رهایی استفاده میکنند که هم برای والدین و هم برای فرزند دارای پیامدهای
بسیار منفی است؛ بنابراین طراحی و اجرای برنامههایی برای افزایش دانش و آگاهی والدین کودکان خودمانده در مورد رضایت زناشویی و
انواع سبکهای فرزندپروری و اثرات هرکدام از آنها بر فرزندان و رابطه والد – فرزند بسیار ضروری است .هرچند سعی شده بود محدودیتها
و مشکالت موجود در فرآیند اجرا کنترل شود با اینحال با توجه به ابزار مورداستفاده در این پژوهش به روش خود گزارش دهی بوده و احتمال
دارد پاسخهای مشارکتکنندگان آنقدر روا نباشد و همراه با سوگیری باشد و دقیقاً منعکسکننده ویژگیهای واقعی آنها نباشد .شایانذکر
است این پژوهش در مورد والدین کودک خودمانده و عادی در شهر کرمانشاه انجام شد ،بنابراین نتایج آن فقط به همین جامعه قابلتعمیم
است .به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود به انجام پژوهش درزمینهی مقایسه رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خود
مانده و عادی در سایر استانهای دیگر کشور اقدام کنند .با توجه به نتایج پژوهش که نشان داد که حضور کودک خودمانده در خانواده بهنوعی
میتواند کیفیت روابط رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین را متأثر کند .پیشنهاد میشود خدمات حمایتی و برنامههای آموزشی در
راستای بهبود و ارتقای کیفت روابط رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین دارای کودک خودمانده تدوین و ارائه شود؛ و همچنین با
توجه به اهمیت بسیار زیاد رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری بر رشد کودکان ،آموزش رضایت زناشویی و معرفی انواع سبک فرزندپروری
به والدین کودکان خودمانده در رأس برنامه متولیان تربیتی قرار بگیرد.
تشکر و قدردانی
با سپاس فراوانی از والدین گرامی که در انجام این پژوهش نهایت همکاری را به عملآوردند.
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Abstract
Aim: The present study was conducted with the aim of comparing the Marriage satisfaction
and parenting style of the Children with autism spectrum disorder and the normal children.
Methods: The present study was objectively practical and information gathering was Causalcomparative. The statistical population included all parents of Children with autism spectrum
disorder and the parents of normal children whose children were enrolling in elementary
schools in Kermanshah in 2016. Parents of Children with autism spectrum disorder (50 fathers
and 50 mothers) were selected through Purposive sampling and Parents of normal children (50
fathers and 50 mothers) were selected by multi-stage random sampling. The research
instruments were Afrooz Marriage Satisfaction Scale and Bagheri parent-child relation pattern
Inventory. Results: The results were obtained from multivariate analysis of variance. They
showed that there were significant differences between two groups of parents of normal
children and parents of children with autism spectrum in all sub-scales of marriage satisfaction
and parenting style Except for over indulge and conditional acceptance Conclusion:
Considering the difference between marriage satisfaction and parenting style in two groups,
designing and implementing a parenting style and marriage satisfaction educational program
is necessary for young couples to prevent the birth of Children with autism spectrum disorder.
Keywords: parenting style, marriage satisfaction, normal children parents and parents of
children with autism.
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