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 چکیده
ٍاً فطبر ٍ یدضَار  دچبر کَدکبى هزاقجت اس ثزآهذُ یر

 بىیه راثطِ در هزاقت، یتیضخص عَاهل ِث ثستِ ،یدرخَدهبًذگ
 یٌیث صیپ ّذف ثب پژٍّص رٍ يیاسا. گذارد یه اثز اٍ یفزد
 ثب یدرخَدهبًذگ دچبر کَدکبى پذراى ٍ هبدراى ییسًبضَ تیرضب

 پژٍّص. است ذُیرس اًدبم ِث ّب آى یتیضخص یّب یژگیٍ
. ضذ دادُ اًدبم یّوجستگ رٍش ثستي ثکبر ثب ٍ است یفیتَص

 یدارا  پذراى ٍ هبدراى ّوِ زًذُیدرثزگ آى آهبری خبهعِ
 دچبر دثستبى ٍ دثستبى صیپ هقطع آهَس داًص کَدکبى

 تحصیلی درسبل هطْذ ضْز ییاستثٌب هذارس در یدرخَدهبًذگ
دُ 93 ـ 94  رٍش ثب ٍ کَکزاى فزهَل یزیکبرگ ِث ثب. است َث
 پذرٍهبدر بىیه اس سٍج 95 تعذاد دستزس در یزیگ یزیگ ًوًَِ

َاى ِث کَدکبى يیا  ثب ّب دادُ. ضذًذ ٌصیگش پژٍّص ًوًَِ عٌ
 پٌح پزسطٌبهِ ٍ افزٍس يیسٍخ یهٌذ تیرضب ۀسٌد یاثشارّب

 آسهَى اس یزیگ ثْزُ ثب ّب دادُ لیتحل. ضذ یگزداٍر ًئَ یعبهل
 کِ داد ًطبى پژٍّص یّب بفتِی. ذیرس اًدبم ِث َىیرگزس

ٌذ یه یتیضخص یّب یژگیٍ ًَا  سطح در 29/0 يییتع تیضز ثب ت
 سطح در 26/0 يییتع تیضز ثب ٍ هبدراى ییسًبضَ تیرضب 01/0
 تَاى ِث تَخِ ثب. کٌٌذ یٌیث صیپ را پذراى ییسًبضَ تیرضب 01/0

 هبدراى یتیضخص یّب یژگیٍ ِیپب ثز ییسًبضَ تیرضب یٌیث صیپ
 ٍ يیهطبٍر ثِ یدرخَدهبًذگ دچبر کَدکبى یدارا پذراى ٍ

َادُ درهبًگزاى  پذراى ٍ هبدراى ثب کبر در گزدد یه طٌْبدیپ خبً
 .ثبضٌذ داضتِ تَخِ یتیضخص یّب یژگیٍ ًقص ثِ ّب آى

 یّب یژگیٍ ،ییسًبضَ تیرضب ،یدرخَدهبًذگ :واژگان کلیدی

 یتیضخص

Abstract 
The difficulty and the stress resulted from 

caregiving of children with autism, based on 

caregiver' personality characteristics, had an 

impact on interpersonal relationships. Therefor, 

current study administrated with the aim of the 

prediction of marital satisfaction of parent with 

autistic children by their personality 

characteristics. The present study was descriptive 

study by using correlation method. The statistical 

population consisted of all parents of autistic 

students of pre-elementary and elementary 

exceptional schools of Mashhad city in academic 

year of 2013-2014. By applying Cochrane formula 

and convenient sampling method, 95 couples 

among parents of these children selected as a 

sampling study. The data were gathered using 

Afrouz' couple satisfaction questionnaire and Neo 

five factors queationnaire. The data analyzing 

were done by regression test. The results indicated 

that personal characteristics could predict mother' 

marital satisfaction with the determination 

coefficient of 0.29 and in level of 0.01 and father' 

marital satisfaction with the determination 

coefficient of 0.26 and in level of 0.01. 

Corresponding to the power of the prediction of 

marital satisfaction based on personality 

characteristics of parents with autistic children, it 

is recommended to family counselors and therapist 

to consider the role of personality characteristics 

whenever working with them. 

Key words: autism, marital satisfaction, 

personality characteristics 
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.  َطد ٍاى یدکتزا یدًا  .زاىیا ، تْزاى ، یاساله آساد داًطگبُ ، قبتیتحق ٍ علَم ٍاحذ ، ییاستثٌب کَدکبى آهَسش ٍ یضٌبس ر

.  ٍاى یدکتزا طکذُ هوتبس استبد ، ییاستثٌب کَدکبى آهَسش ٍ یضٌبس ر طٌبس دًا  (هسئَل سٌذُیًَ)تْزاى داًطگبُ یتیتزث علَم ٍ یرًٍا
afrooz@ut.ac.ir 

 .ٍاى یادکتز طٌبس داًطکذُ بریاستبد ،ییاستثٌب کَدکبى آهَسش ٍ یضٌبس ر طگبُ ،یتیتزث علَم ٍ یرًٍا  .هطْذ یفزدٍس دًا
 .تْزاى داًطگبُ ،یتیتزث علَم ٍ یرٍاًطٌبس داًطکذُ بریداًط ،ییاستثٌب کَدکبى آهَسش ٍ یضٌبس رٍاى یادکتز. 
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مقذمه

در  را وبیی دصهاريي آن، عطباز اور یك  اختاللشت كه اجتمبعی م ایك نظباده خبنه

شت. ان اندزمعلهلیت فراده خبنهم نظب مؤثر در عهاملاز یكی  كند. مید بـیجا یبفتگی آن شبمبن

د را خهرف متعبي وبدكرركب، نداثتهاده كه خبنه صهد میاز آن بنع ـماده بنهـخدر د ـنزیت فرمعلهل

 اي هیسه ارج، نددارشتثنبیی دك اكه هـك وبیی خبنهادهاز ت ـر حمبیـخیا وبي دوه درصته ثبصد. دا

 شتاصته دامثجتی  پیبمدوبيدك هـكنهاده ه بـخرهي  وب خبنهادهین از احمبیت  چراكه، پیداكرده

 .(2014 ز،لندنیه یلی ، رپنیل، كین، مپشی)د

در گیر افره شیت صدید آثب  تحهلیگیر افر وبي اختاللیب  درخهدمبندگیه گشتر وبي اختالل

 وبي موبرته  رهدررهجتمبعی ا ومكنش وبي موبرتدر  نبثشبمبنیمبنند  تحهلین گهنبگه وبي زمینه

رت،  وبي اختالله  صهد می ثبزصنبخته اي كلیصه وبي كُنصگريه عالیق ر ه فتبد رجههیب ه تجبظی ار

 رهصنیگر دكه ثه گهنه را  تحهلیگیر افرل ختاله اشپرگر كهدكی، آ پبصیدگی ازوم درخهدمبندگی

 (1381یبنس، ، یسه آهاد خه نیك ترجمة ،مریكبا پزصكی رهاننجمن )ا گیرد ثرمیه را در نصد

 مهردتهجهشت كه ا وب شبل ،وب آن رهدررهثط اده ه رهاشتثنبیی ثر خبنهدك اتأثیر كه

 وبیی دصهارياده یك خبنهدر شتثنبیی دك ایك كهد جههشت ده اثه هرصتن ـیا كبرآزمهدگبن

شیدگی ثه ر نجهد، هییـنبصت زبـختالفا ثرپبییدي، قتضبا شنگین ثبر ثرتبثیدن، نیر رهافصب ازجمله

، شتثنبیین اكبدكه میبن درصته ثبصد. اه داه ومرـثاده بنهـخاي رـث تهاند میرا صخضی ي وبزنیب

تصخیص ، صنبشی آشیت ره ازاین، دـندارهجوی ـتر هـخه درجبیگب، درخهدمبندگی دچبرن كبدهك

 .(1392هز، فر)ا شتا ثبارزشر ثشیبن كبدین كها درمبنه شریع 

 وبي خبنهادهاز ثیصتر  درخهدمبندگین كبدكه وبي خبنهادهشت كه ن داده انصب وب پسهوش

ن ه كبلنبي، )كر وشتندگیر آن درثب ه صته دا تنیدگیرم داهن شنده ونی ذ تهان كمن بـكدكه

تنیدگی، ، نیانگر، گیدفشرا مبیه درخهدمبندگیل ختالا دچبر نكبدصتن كهدا. (2014،شلرا

تأثیر  مبیهاردي مهدر كه ن داده نصب وب پسهوشه  صهد می وب آن پدرهمبدر صرمشبريه صرمندگی 
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 درثبرهصهور زن ه  میبنثیصتر  كصمكش ثرانگیزنده چراكه، شته انبصهیی نیز صدزثط رها منفی

 صهد می وب آن میبنفبضلة ثیصتر  شرانجبماز اه ه قجت امرن، مب، دردرخهدمبندگی دچبر دككه

 (.2014،شمیتت ه اوهثر)

این كهدكبن  چراكه صهند میكهدكبن آرام اصتجبه گرفته  عنهان ثهاغلت  درخهدمبندهكهدكبن 

شبلگی تصخیص  3 از پیش تب معمهالً وب آن  اختالل  .دوند نمیخهد نصبن  پدرهمبدراز  فراهانیتهقعبت 

، كبوش داد لشب 2یر را ثه زشن تصخیص  تهان می دككهر، فتبرقیق دشی رلی ثب ثر، هصهند میداده 

 پدرهمبدرثر اي می ه یندانی فزي رهاوبرفصب، وب اختاللین اتصخیص ن جریب( در 2010،گري ه )تبنس

ه غیره گی دفشر، اخصم، نبامیديرهانی، مبنند طرثة  وبیی هاكنشثه  تهاند میه ك صهند میهارد 

ثرخی  كه ظهري ثه؛ شتا غیرمنتظرهه  دونده تكبنین تصخیص اوب  خبنهاده ثیصتراي ثرصهد.  كصیده

د را خهدك كهل در ختالد اجه، هیگرد وبي ثررشیه  وب آزمبیشم نجبه اتصخیص ثب رد  پدرهمبدروب

 .كنند میر نكبا

از ثیش  درخهدمبندگیه گشتر وبي اختالل دچبر نكبدكه پدرهمبدركه  دوند مین نصب وب ثررشی 

 از ثرآمدهنی ي رهاوبرفصب دشتخهش، یگرد صنبختی رهان وبي اختالل دچبر نكبدكه پدرهمبدر

ت مصكالاز ثرخبشته  تهاند میوب رین فصبا (.2012دهر ه وهرهیز، ) گردند میان نبتهدك صتن كهدا

نی ي رهاوبریب فصبه  اي كلیصهت حركب، رشبنی آشیتد خه، طداجتمبعیي وبرفتبري ه رگبزنبشب

 وبي مهقعیتر در ثه حطهط مرثه وبي دصهارينیز ه جتمبعی ط اتجبار ثرپبییاري در صهد ثرآمده از

 ثبصدمبنی ره دصی زمهت آخدمب فراهان وبي وزینهیب دك ه كه ثدنیص یط خباثب صراجتمبعی 

 (.2013فبكه ه ومكبران، از ثه نقل ؛ 2003آمریكب،مبندگی دخهدرنجمن ا)

ل در ختاله ا پدرهمبدرنی رها فصبروبي میبن اي كننده تعدیلمل اكه عه ثبهرندین اثر ان وصگرهپس

را نی رها فصبروبيثر اثر، در نیدرهمت همقب تهاند می وبي هیسگیثرخی  دجههد دارد. جهه دككه

 نصبط ظبور، فیضط )نصب كندي جلهگیرري ثیمبي آن ه یبمدوبپهز ثره از ود دیش افزا پدرهمبدردر 

ثرخی  وبي نگرش، وبزنیب، گذصتهرة تجباج، مزه صخضیت ع نه، نمهنهاي ( ثر1380،نبئلیدهشت ه 
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 زد.نی ثیصتر شبي رهاوبرفصبش پذیر آمبدهد را فر تهانند می احتمبالًاد فراصخضیتی  وبي هیسگی

كه در ارتجبط ثب كهدكبن دچبر  وبیی پُرشمبن( ثب تهجه ثه مهارد اخیر یكی از 2016، 1الئه)

ثب  وب آنتصدید مصكالت این افراد خهاود صد راثظه  مبیهاومیت ثهده ه  دارايدرخهدمبندگی 

كهدكبن  پدرهمبدركه ثشیبري از  اند رشیده. ثشیبري از پسهوصگران ثه این نتیجه اشت پدرهمبدر

(. 2014، 2)كلتبئه ه ومكبران صهند می اي عمده صنبختی رهاندچبر درخهدمبندگی دچبر مصكالت 

اختالفبت  تهاند می مرهر ثهصهاود مجین آن اشت كه هجهد كهدك دچبر درخهدمبندگی حتی 

؛ 2012، 3)گبئه ه ومكبران گرددكبوش رطبیت زنبصهیی زهجین  مبیهزنبصهیی را افزایش داده ه 

ثه نظر  حبل ثباین(. 2015، 6؛ شبینی ه ومكبران2014، 5؛ چیهه ومكبران2013، 4ه ومكبران تیرمنصب

داصتن كهدك ثب  رغم علینیز این مشئله هجهد نداصته ه  وب خبنهادهدر تعداد زیبدي از  رشد می

 رشد می. ثه نظر اشت اي عمدهمزمن لیكن خبنهاده ومچنبن داراي ثجبت  وبي ثیمبرياختالالت ه 

 صهد می مبیهه تعبمل ثب فرزندان هجهد دارد كه  ثرخهرددر  پدرهمبدرثرخی از عهامل زیرثنبیی ثین 

موم كه ثه  وبي هیسگیهاكنش متفبهتی نشجت ثه ثیمبري فرزند خهد نصبن دوند. یكی از این  وب آن

 وبي مهقعیترطبیت زنبصهیی افراد را در  تهاند میثیصترین نفهذ را ثر رفتبر افراد داصته ه  رشد مینظر 

(. ثه اعتقبد 2016ثهیس ه ومكبران، ) اشتصخضیتی افراد  وبي هیسگیقرار دود  تأثیرمختلف تحت 

تهجیوی ثراي ثشیبري از  عنهان ثه تهان میصخضیتی را  وبي هیسگی( 1985كبشتب ه مك كري )

 وبي تفبهتتمبمی  ظهركلی ثه( 2006بر )زیك  گفتهانشبن در نظر گرفت. ثه  وبي هیسگیرفتبروب ه 

 كرد. ثندي ضهرتصخضیتی افراد  وبي هیسگیثر پبیه  تهان میفردي را 

                                                           
1. Lau 

2. Kuhlthau 

3. Gau et all  

4. Shaterman et all 

5. Chiu et all 

6. Saieni et all 
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صخضیتی ومچهن نبپبیداري احشبشی یب  وبي رگه( ثر این ثبهرند كه 1995) 1كبرنی ه ثرادثري

را ثه دنجبل دارند كه در چگهنگی شبزش یبفتگی  ومیصگی وبي پذیري آشیترهان آزرده خهیی، 

قرار  تأثیررطبیت راثظه را زیر  شراشر، شبن ثدینه  گذارند می تأثیر پرتنش وبي تجرثهزهجین یب 

از پبیداري ه  وبیی ازدهاجكه  دود مینصبن  وب پسهوشثرخی از  وبي یبفتهخهاوند داد. ومچنین 

 ثبصند ومشبن وب زهجصخضیتی  وبي هیسگیمصترك، زندگی  آغبزشالمت ثرخهردارند كه ونگبم 

صخضیتی افراد ثر رهاثط زهجین  وبي هیسگی صده ثیبن(. ثب تهجه ثه مهارد 2007)هیلشهن ه ومكبران، 

 پبیه ثراشت كه ثتهان  فراهانینیبزمند صهاود نظري ه پسهوصی  وب گفتهاین  حبل ثبایناثرگذار اشت. 

تب ثب ارائه صده اشت  كهصش پسهوشارائه نمهد. در این  یبدصدهآن مدلی را در راثظه ثب متغیروبي 

رطبیت زنبصهیی مبدران ه پدران كهدكبن دچبر درخهدمبندگی  ثینی پیش ثهیك مدل نظري منشجم 

 پرداخته صهد.صخضیتی آنبن  وبي هیسگی ثب

روشپژوهص

 گزینشدر دشترس  ضهرت ثه وب آزمهدنی. ومجشتگی ثهدرهش پسهوش حبطر، تهضیفی از نهع 

صخضیتی ه متغیر مالك یب هاثشته  وبي هیسگییب ومبن مشتقل در این پسهوش  ثین پیشصدند، متغیر 

آمهزان دچبر  هالدین دانش ومهجبمعه آمبري پسهوش حبطر را رطبیت زنبصهیی ثهد. 

 ؛داد صور مصود تصكیل  1393-1394تحضیلی  درشبله دثشتبن  دثشتبن پیشدرخهدمبندگی مقظع 

كهدكبن دچبر  پدرهمبدرنفر از  95 صمبر كهكران، گیري نمهنهفرمهل  كبرگیري ثهثب  از این میبن كه

 گیري نمهنهاشتثنبیی صور مصود ثب رهش  هپرهرش آمهزشدرخهدمبندگی مدارس اشتثنبیی شبزمبن 

 صدند. گزینشدر دشترس  ضهرت ثهغیر تضبدفی ه 

شنی  محدهدهپدر ه مبدر،  پزصكی رهانیب  ثدنینداصتن اختالل  درثرگیرندهیبروبي هرهد مع

 ثزرل پیصبمد نجهدثراي كهدكبن،  ثرجشتهه رهانی  ثدنی، نداصتن مصكل شبل 40تب  20 پدرهمبدر

 ثهد. پدرهمبدرمبه اخیر ه حداقل تحضیالت شهاد خهاندن ه نهصتن  6 در زا تنش

                                                           
1
. Karni& Beriberi 
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 وب آن تظالعباصد كه ن داده ظمینبا كنندگبن صركتخالقی ثه ت امالحظب رهگیري پیش ثراي

 ود مبند.امحرمبنه ثبقی خه

 هصوپژاربسا

در پسهوش حبطر ثراي شنجش رطبیت زنبصهیی هالدین از پرشصنبمه  .1افرهز نرطبیت زهجی شنجه

مندي  یك اثزار شنجش ثراي ثررشی رطبیت شنجهصد. این  كبرثرده ثهرطبیت زهجیت افرهز 

ثب ( 1388اشت ه در پسهوصی كه قدرتی ) صده ینتده 1389افرهز درشبل  ثه دشتزنبصهیی اشت كه 

آمهزان تیزوهش صبغل در  ثررشی تحلیلی راثظه خالقیت ثب رطبیت زنبصهیی در هالدین دانش نبم

را نیز ثب پرشصنبمه  یبدصدهرهایی فرم كهتبه  مدارس شمپبد، غیرانتفبعی ه عبدي صور توران انجبم داد،

اظمینبن،  99/0ثب  ( ه01/0) داري معنیكرد كه در شظح  ثرآهرد یچانرزنبصهیی  مندي یترطب

را ثه دشت آهرد. ومچنین طریت اعتجبر ثب اشتفبده از آلفبي كرهن ثبخ ثراي فرم  43/0ومجشتگی 

افرهز اشت. این  نمظلهة پرشصنبمه رطبیت زهجیثشیبر دونده اعتجبر  ثهد كه نصبن 95/0كهتبه 

لیكرت از كبمالً مخبلف تب كبمالً  يا اشت كه در مقیبس چوبردرجه پرشش 110پرشصنبمه داراي 

. مظلهة 1اند از:  دود كه عجبرت قرار می یعبمل را مهردثررش 10 شنجهاشت. این  صده یهمهافق تو

، 102، 101، 100، 99، 89، 85، 35، 25، 7، 2، 1 وبي پرشش(: مجمهع پرشش 14اندیصی ومشران )

؛ 99، 90، 81، 64، 26، 23، 12، 11، 9، 8، 3(: پرشش 11رطبیت زنبصهیی )؛ 105، 104، 103

، 46، 41، 38، 37، 34، 33، 29، 25، 21، 19، 18، 17، 10، 6، 5، 2(: پرشش 21رفتبروبي صخضی )

، 52، 51، 50، 49، 45، 31، 16(: پرشش 12عی )رفتبروبي ارتجبظی ه اجتمب ؛76، 65، 63، 60، 59

امهر ؛ 110، 109، 108، 78، 42، 28، 24، 15(: پرشش 8) مشئلهرهش حل  ؛107، 98، 97، 95، 53

احشبشبت ه رفتبر ؛ 88، 74، 73، 72، 71، 69، 47، 40، 39(: پرشش 9اقتضبدي ) وبي فعبلیتمبلی ه 

، 82، 43(: پرشش 9) فرزند پرهريرهش  ؛80، 70، 68، 67، 66، 56، 44، 30(: پرشش 8مذوجی )

                                                           
1
. Afrooz Marital Satisfaction Scale 
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، 75، 62، 54، 48، 36، 32، 27، 20، 4(: پرشش 10اهقبت فراغت )؛ 97، 96، 92، 91، 86، 84، 83

، 61، 58، 57، 55، 22، 14، 13(: پرشش 14نحهه تعبمل )كالمی، ثضري، حركتی، رفتبري( )ه  94

وبي پرشصنبمه،  مبده اشت كه يا گهنه پرشصنبمه ثه يگذار صیهه نمره. 106، 93، 87، 79، 78، 77، 62

, كبمالً 1, مخبلف ; 2, مهافق ; 3ضهرت كبمالً مهافق ;  اي ه در ظیف لیكرت كه ثه چوبرگزینه

صهد ه ثه  نمره كلی محشهة می پرشش 110وبي  صهد. مجمهع نمره می يگذار , نمره0مخبلف ; 

 24تحمل،  قبثل 43تب  34متهشط،  45تب  44شیبر خهة، ث 55صهد: نمره تراز ثبالي  رهش زیر تفشیر می

در  كرهن ثبخ آلفبيپرشصنبمه ثه رهش  یبییپب اشت. تحمل یرقبثلغ 24نبخهصبیند ه كمتر از  33تب 

 ثه دشت آمد. 87/0این پسهوش 

صده پنج عبمل ثزرل  یدنظراین پرشصنبمه كه فرم كهتبه پرشصنبمه تجد .1پرشصنبمه صخضیتی نئه

اشت ه پنج عبمل ثزرل صخضیت  صده یهلیكرت تو شنجهگهیه ثر اشبس  60صخضیت اشت، از 

ه  14ه  9ه  4) یريپذ انعظبف، (57ه  52ه  47ه  42ه  37 ه 32ه  27 ه 12ه  7ه  2) ثرهن گردي)

 35ه  30ه  25ه  20ه  15ه  10ه  5) یصنبش یفههظ(، 59ه  54ه  49ه  44ه  39ه  34ه  29ه  24ه  19

ه  41ه  36 ه 31 ه 26ه  21ه  16ه  11ه  6ه  1) رهان آزرده خهیی، (60ه  55ه  50ه  45ه  40ه 

را  (58ه  53ه  48ه  43ه  38ه  33ه  28ه  23ه  18ه  13ه  8ه  3) یريپذه تجرثه  (56ه  51ه  46

ی ثراي ثخص رطبیت یشنج رهان وبي هیسگی( 1992كبشتب ه مك كري ) پسهوش. در گیرد یاندازه م

( در پسهوصی طریت ومجشتگی حبضل از رهایی 1381) كیب مورصده اشت.  این پرشصنبمه گزارش

گزارش كرده اشت. در پسهوش  75/0ه  41/0فرم ثلند ه كهتبه این پرشصنبمه را ثین  میبن زمبن وم

 ثهد. در ونجبریبثی 86/0ه  65/0ده اجراي آزمهن ثین  میبن( طریت ومجشتگی 1381) كیب مور

نفر از ثین  2000ثب حجم  يا رهي نمهنه  (1380كه تهشط گرهشی فرصی ) NEOپرشصنبمه 

علهم پزصكی این ده صور ضهرت گرفت  يوب تجریز، صیراز ه دانصگبه يوب دانصجهیبن دانصگبه

گزارش كرده اشت. طرایت آلفبي كرهن ثبخ  87/0تب  56/0ثعد اضلی را ثین  5طریت ومجشتگی 

                                                           
1
. NEO-Five Factor Inventory 



  ... ٍ هبدراى ییسًبضَ تیرضب یٌیث صیپ                                                                                                                   76
 

 

 
 

ثه  یثبهجدان، ثبز ثهدن، شبز گبري ه ثرهن گردي، رهان آزرده خهییدر ور یك از عهامل اضلی 

اعتجبر محتهایی این آزمهن از ثه دشت آمد. جوت ثررشی  87/0ه  68/0، 56/0، 73/0، 86/0ترتیت 

(، اشتفبده صد، كه حداكثر Rگر ) ( ه فرم ارزیبثی مصبودهSومجشتگی ثین ده فرم گزارش صخضی )

در عبمل شبزگبري ثهد.  45/0ه حداقل آن ثه میزان  ثرهن گرديدر عبمل  66/0ومجشتگی ثه میزان 

رهش ومشبنی درهنی، طریت  ( ثب اشتفبده از1386(. در پسهوش آتش رهز )1380)گرهشی فرصی، 

، گصهدگی، شبزگبري ثرهن گردي، رهان آزرده خهییضفت:  5ثراي ور یك از  كرهن ثبخآلفبي 

پبیبیی پرشصنبمه ثه رهش  ثه دشت آمد. 77/0ه  38/0، 27/0، 55/0، 74/0ه هجدانی ثهدن ثه ترتیت 

 ثه دشت آمد. 91/0در این پسهوش  كرهن ثبخ آلفبي

روشاجرایپژوهص

ه كشت مجهزوبي  هپرهرش آمهزشصد ه ثب مراجعه ثه شبزمبن  آمبده مهردنیبزي وب پرشصنبمه نخشت

ثب  نخشتكه  ضهرت ثدینآغبز گصت.  وب دادهآهري  كبر جمع آمده عمل ثهوبي  الزم ه ومبونگی

بونگی مشئهالن مدرشه ثبومه  درخهدمبنده چبرد مراجعه ثه مدارس اشتثنبیی هیسه كهدكبن

در رهزوبي مختلف ارشبل گردید. هالدین  نصشتصركت در  منظهر ثهجوت هالدین  وبیی نبمه دعهت

ودف از اجراي آزمهن ثراي ایصبن  نصشتحبطر صدند. در اثتداي  نصشتدر رهز ه شبعت مقرر در 

 ازآن پستهزیع گردید ه ثب راونمبیی آزمبینده تكمیل صد ه  وب آنوب ثین  صرح داده صد ه پرشصنبمه

وب ه رفع نقبیص مضبحجه ثبلینی نیز انجبم صد. ثراي هالدین  ثراي اظمینبن از نتبیج حبضل از پرشصنبمه

 نمهدند نیز ومین مراحل اجرا گردید. كه ثه مراكز مصبهره صور مصود مراجعه می فعبل ثیشكهدكبن 

 لیتحل نیومچن ه اشتبندارد انحراف ه نیبنگیم يوب فرمهل از اشتفبده ثب صده يگردآهر وبي داده

 .صدند لیتحل spss يآمبر افزار نرم از يریگ ثوره ثب ه هنیرگرش

هایافته

 اشت. صده دادهوبي تهضیفی متغیر تحضیالت هالدین ثه تفكیك نصبن  آمبره 1در جدهل صمبره 
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 هایتوصیفیمتغیرتحصیالتوالذینآماره.1جذول

 درصد فزاوانی تحصیالت 

8/43 53 سبل 11کوتز اس    

9/28 35 دثیزستبى فعال تیص پدران کودکان  

5/2 3 داًطدَ   

3/3 4 دیپلن فَق   

7/10 11 لیسبًس   

5/2 3 لیسبًس فَق   

سبل 11کوتز اس    47 8/38  

1/33 40 دثیزستبى   

5/2 3 داًطدَ فعال تیصمادران کودکان   

دیپلن فَق   8 6/6  

7/10 13 لیسبًس   

لیسبًس فَق   2 7/1  

سبل 11کوتز اس  درخودماندهپدر   24 3/25  

3/25 24 دثیزستبى   

2/4 4 داًطدَ   

دیپلن فَق   5 3/5  

9/18 18 لیسبًس   

لیسبًس فَق   4 2/4  

4/8 8 آهَس داًص درخودماندهمادر   

0/20 19 سبل 11کوتز اس    

6/31 30 دثیزستبى   

1/1 1 داًطدَ   

5/9 9 دیپلن فَق   

1/21 20 لیسبًس   

2/4 4 لیسبًس فَق   

شبل  11دود كه ثیصترین فراهانی تحضیلی، كمتر از  نصبن می 1ي مندرج در جدهل وب یبفته

ه پدران  فعبل ثیش، دثیرشتبن ه دثیرشتبن ثه ترتیت در پدران ه مبدران كهدكبن لیشبنس فهقتحضیل، 

 ثهده اشت. درخهدمبندهه مبدران كهدكبن 

نصبن  فعبل ثیشكهدك در كهدكبن گرهه  متغیر جنشیتوبي تهضیفی  آمبره 2صمبره در جدهل 

 اشت. صده داده
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درخودمانذهوفعالبیصجنسیتکودکدرکودکانهایتوصیفیمتغیرآماره.2جذول

 درصد فزاوانی گزوه

فعال تیص   
8/48 59 دختز  

4/26 32 پسز  

  درخودمانده
5/49 47 دختز  

7/13 13 پسز  

اند ه در  درضد دختر ثهده 26درضد پشر ه  48دود كه  نصبن می 2ي مندرج در جدهل وب یبفته

 اند. درضد دختر ثهده 13درضد پشر ه  49 درخهدمبندهگرهه 

 مندي رطبیتصخضیتی ه  وبي هیسگی وبي مؤلفهمیبنگین ه انحراف اشتبندارد  3در جدهل صمبره 

 اشت. صده دادهزهجین نصبن 

 هایتوصیفیمتغیرهایموردمطالعهآماره.3جذول

 پذراى کَدکبى دچبر درخَدهبًذگی هبدراى کَدکبى دچبر درخَدهبًذگی 

 اًحزاف استبًذارد هیبًگیي اًحزاف استبًذارد هیبًگیي 

70/24 هطلَة اًذیطی  24/7  25/24  62/7  

27/22 رضبیت سًبضَیی  20/6  27/22  20/6  

01/41 رفتبرّبی ضخصی  38/10  48/37  27/11  

85/22 رفتبرّبی ارتجبطی ٍ اختوبعی  93/6  53/21  30/7  

93/15 رٍش حل هسئلِ  08/4  59/14  41/4  

27/16 اقتصبدی ّبی فعبلیتاهَر هبلی ٍ   87/4  05/15  08/5  

75/14 احسبس ٍ رفتبر هذّجی  42/4  07/14  84/4  

40/17 رٍش فزسًذ پزٍری  31/5  36/16  60/5  

82/19 اٍقبت فزاغت  33/5  06/16  09/5  

27/29 تعبهل احسبسی  14/8  78/25  11/8  

06/27 رٍاى آسردگی  67/5  84/25  66/7  

24/25 ثزٍى گزدی  06/5  24/25  06/5  

67/27 گطَدگی ثِ تدبرة  22/5  60/27  55/5  

52/29 هَافقت  76/4  89/30  35/4  

36/33 ثبٍخذاى ثَدى  78/4  43/33  92/3  
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ثین در متغیر مالك از تحلیل رگرشیهن اشتفبده صد.  ثین ه تعیین شوم متغیروبي پیش منظهر پیش ثه

 صده اشت. گزارش 4جدهل نتبیج این تحلیل در 

هایآزمونرگرسیونآماره.4جذول  

داری معنیسطح   R مجذور R  مجذورR ها مدل ساسگار ضده  

001/0  53/0  29/0  15/0 رضبیت سًبضَیی هبدراى ثیٌی پیص -1هذل    

001/0  08/0  26/0  03/0 ثیٌی رضبیت سًبضَیی پذراى پیص-2هذل    

صخضیتی قبدرند ثب طریت ثتبي  وبي هیسگیدود كه نصبن می 4صمبره مندرج در جدهل  نتبیج

كنند. ومچنین  ثینی پیش 001/0در شظح  داري معنیرطبیت زنبصهیی مبدران را ثه صكل  53/0

در  داري معنیرطبیت زنبصهیی پدران را ثه صكل  08/0صخضیتی قبدرند ثب طریت ثتبي  وبي هیسگی

 كنند. ثینی پیش 001/0شظح 

هایآزمونرگرسیونآماره.5جذول  

L هدوَع هدذٍرات df هیبًگیي هدذٍرات F  داری هعٌیسطح 

 1هذل 

 001/0 087/2 82/5721 10 24/57218 رگزسیَى

   73/2741 51 59/139828 ثبقیوبًذُ

    61 83/197046 کل

 2هذل 

28/0c 24/1 15/4864 10 59/48641 رگزسیَى
 

   11/3912 49 74/191693 ثبقیوبًذُ

    59 33/240335 کل

رطبیت زنبصهیی  ثینی پیشدود كه نتبیج ثرآهرد مدل نصبن می 5نتبیج مندرج در جدهل 

 دار معنی F= 2/08ثب  دار معنی 001/0در شظح  وب آنصخضیتی  وبي هیسگی ثر اشبس پدرهمبدر

 .اشت

 6از تحلیل رگرشیهن اشتفبده صد كه نتبیج آن در جدهل صمبره  ثینی پیشثراي تعیین طرایت 

 اشت. صده دادهنصبن 
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بینرضایتزناضوییمنظورپیصهایآزمونضرایبرگرسیونیمذلاولبهآماره.6جذول  

  ها مدل
 ضزایة استاندارد ضزایة غیزاستاندارد

t 
 سطح

 Beta خطب B Std داری معنی

 5مدل 

ٍاى آسردگی  89/0 13/0 01/0 35/1 17/0 هبدر ر

 73/0 -/33 -/04 54/1 51/0 هبدر ثزٍى گزدی

ِ تدبرة هبدر  85/0 19/0 02/0 73/1 33/0 گطَدگی ث

َافقت هبدر  86/0 17/0 02/0 32/2 40/0 ه

دى هبدر  65/0 -/44 -/06 92/1 -/86 ثبٍخذاى َث

ٍاى آسردگی  35/0 92/0 14/0 08/1 00/1 پذر ر

 77/0 28/0 -/03 13/1 -/32 پذر ثزٍى گزدی

ِ تدبرة پذر  85/0 18/0 02/0 45/1 26/0 گطَدگی ث

َافقت پذر  07/0 79/1 24/0 76/1 17/3 ه

دى پذر  01/0 -90/2 -/38 93/1 -62/5 ثبٍخذاى َث

 6مدل 

ٍاى آسردگی  55/0 59/0 09/0 62/1 96/0 هبدر ر

 74/0 -/32 -/05 84/1 -/60 هبدر ثزٍى گزدی

ِ تدبرة هبدر  36/0 91/0 15/0 14/2 97/1 گطَدگی ث

َافقت هبدر  77/0 28/0 04/0 85/2 81/0 ه

دى هبدر  99/0 /01 00/0 38/2 02/0 ثبٍخذاى َث

ٍاى آسردگی  97/0 -/03 -/00 29/1 -/04 پذر ر

 82/0 22/0 03/0 35/1 30/0 پذر گزدیثزٍى 

ِ تدبرة پذر  88/0 -/14 -/02 74/1 -/24 گطَدگی ث

َافقت پذر  08/0 77/1 25/0 18/2 87/3 ه

دى پذر  08/0 -75/1 25/0 34/2 -11/4 ثبٍخذاى َث

 

 25/0دود كه مؤلفه ثبهجدان ثهدن ثب طریت ثتبي  وبي آزمهن طرایت رگرشیهنی نصبن می آمبره

، رطبیت 01/0در شظح  داري معنیضهرت  تهاند ثه پدران می در 25/0مهافقت پدر ثب طریت ه 

 ثینی كند. زنبصهیی را پیش

گیریبحثونتیجه

ثینی رطبیت زنبصهیی مبدران ه پدران كهدكبن دچبر  ثررشی پیش پسهوشودف از این 

صخضیتی در  وبي هیسگیي پسهوش وب یبفته هیثر پب ثهد. صخضیتی آنبن وبي هیسگی ثبدرخهدمبندگی 

 ثینی شـــــپیرطبیتمندي زنبصهیی را  داري معنی ظهر ثهدچبر درخهدمبندگی  كهدكبن پدرهمبدر
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در پدران كهدكبن دچبر  ثبهجدان ثهدنپسهوش نصبن داد كه مؤلفه  يثرآمدوب كند.می

ثینی  كهدكبن را پیش، رطبیت زنبصهیی مبدران این داري معنیضهرت  تهاند ثه درخهدمبندگی می

ضهرت  تهاند ثه كهدكبن دچبر درخهدمبندگی نمی پدرهمبدر یتی كند؛ ه ویچ هیسگی صخض

اشت ثبهجدان  دایپكه  ظهر ومبنثینی كند.  ، رطبیت زنبصهیی پدران این كهدكبن را پیشداري معنی

كن  وبي نضیحت یبفته ثب ثرآمدوباین ثینی نمبیند.  تهاند رطبمندي زنبصهیی مبدر را پیش ثهدن پدر می

 ( ومخهان اشت.2010گراي )( ه 2016ومكبران )(، آلن ه 1389)

ران از پد در شنجش ثبدران بـمكه  تهان گفت، ازآنجبییي پسهوش میوب یبفتهدر تجیین 

در  درخهدمبندگیت ـب ثرچشـكی ثدهـكن دـمآب ـنیده ـثب ثه ند ردارثرخهي ثیصترپذیري  آشیت

د، هـمنفی نشجت ثه خوبي  نگرش ترازیش افزاومچنین ثب ه ند ار دارقري تنیدگی ثیصترض معر

ور چه ثیصتر را  وب آن، جتمبعیایج را يتكبپهوبه وب ات، آرزهلذن از صده ه دهر یندان ه آرـیگد

دود  میالصعبع خهد قرار  شر را تحتثبومرهاثط عبظفی مل این عها ومه شرانجبمده، هـنمپذیر  آشیت

ت ه تعبمالن صدهد محد یهمبن كبدین كهد اجهدود. ه رطبیت زنبصهیی را كبوش می ینكها یندثرآه 

در ثر صغل مبگذارد،  میتأثیر  وب آندي فر یبنمط ـثرهاثر ه  صهد میاده جتمبعی خبنها وبي يكنصگر

اردي مهه در  صهد میكم سي نره اقت هل ـلیدثه ر كبدر پیصرفت م عد یهمبا یردارد، زتأثیر منفی 

ند زفراز قجت امر يثراخبنه كه در  فراهانوبي  مشؤهلیتلیل دثه در تهشط مبر كبدن وب كرر یزهانگ

 درخهدمبندگیدك كهل هـدگی حـنوب ز خبنهادهن ـیگردد. در ا یبثد، می مییش افزا درخهدمبندگی

 (.2000راثینز ه ومكبران، چرخد ) می

صخضیتی تنوب ده مؤلفه ثبهجدان  وبي هیسگیاز میبن  پسهوش اشت در این یبننمبكه  ظهر ومبن

ده مؤلفه یبدصده ثر  تأثیرثینی كنند.  تهاند رطبیت زنبصهیی را پیش ثهدن ه گصهدگی تجبرة می

دود  دارد ه نصبن می یخهان ومصخضیتی  وبي هیسگیثب مبویت این  هكبشت كم یثرطبیت زنبصهیی 

صنبشی ثر  هیسگی هظیفه تأثیر درثبرهثینی نمبید.  خهثی پیش تهاند رطبیت زنبصهیی را ثه كه چرا می

ثبزگه تهان  تضهر دانشت. می تهان آن را امري قبثل رطبیت زهجین ثب تهجه ثه مبویت این مؤلفه می

جز تعود ه عمل ثه هظبیف  ري ثهرفتب وب آناي وشتند كه در  گهنه صنبس ثه هظیفه مردمكه  كرد

 یدهپشندكه جبمعه آن را  نحهي وب ثه صنبشی، قدرت موبر تكبنه رهد. هظیفه زنبصهیی انتظبر نمی
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قهانین ه ونجبروب  یريرهگ یشپوب،  ، ثه تأخیر اندازي ارطبء خهاشتهكنشاز  پیش یصیدناندداند،  می

 (.1385صنبشی،  ق؛ ثه نقل از ح1998دوند )ثبهیك ه وبنت،  را تصكیل می

صنبس، ثراي حفظ ه ثجبت رهاثط زنبصهیی خهد  هظیفه مردم( معتقد اشت 2006) 1جبرهیس

( معتقد اشت، هجهد شظهح 1993) 2دوند. در این راشتب كهردك ودفمند ثیصتري انجبم می كهصش

ثیصتر داصته ثبصد ه از نصبن دادن رفتبروبي   هجدان گراییفرد  صهد می ثبعثصنبشی  ثبالي هظیفه

 3وبي خهد را موبر كند. وبرت، داتهن ه نیهاله آمیز در رهاثط زنبصهیی خهدداري ه تكبن خصهنت

وبي  صنبشی كمتري دارند ثه تنش رشیدند كه مردانی كه هظیفه ثرآمد( در پسهوصی ثه این 1993)

دوند. درهاقع فرد  هاكنش نصبن می ثدنیي رهي آهردن ثه الكل ه پرخبصگر از راهزنبصهیی 

منظهر رعبیت الزامبت در چبرچهة رهاثط زنبصهیی دارد  صنبس احشبس تعودي درهنی ثه هظیفه

صنبشی ثبالیی داصته ه احشبس مشئهلیت ه  (. ثنبثراین فردي كه هظیفه1980)كبشتب ه مك كري، 

شر خهد ثه ثبومچبرچهة زندگی  نیز در جبنجه ثه امهرات محهله دارد، در رهاثط زنبصهیی تعود ومه

شر ثبومداند. ثنبثراین  را جزء هظبیف خهد می وب آنوب هفبدار ثهده ه اعتقبد ه عمل ثه  قهاعد ه ارزش

 اي ارتجبط مثجتی خهاود داصت. گهنه خهد نیز ثه

ظهركلی در امهر  ثه پذیرند میوبي جدید را  چبلش كشبنی كهدود  ومچنین صهاود نصبن می

وب در حل مصكالت ه  زهج صهد می مبیهتر وشتند؛ ثنبثراین تجرثه پذیري  زندگی زنبصهیی مهفق

تري را اتخبذ كنند. تجرثه پذیري ثه رطبیت جنشی  پذیرتر ه فعبل تعبرطبتصبن رهیكردوبي انعظبف

ظرف مقبثل  ش تهجه ثهافزای مبیهعالهه هیسگی تجرثه پذیري  . ثهصهد میوب منجر  ثیصتر در زهج

 (1391)حشینی ه ومكبران، صهد می

 

گهنه ثیبن  تهان این وبي مرتجط می حبطر ه پسهوش پسهوشآمده  دشت نتبیج ثهثب تهجه ثه ن پبیبدر 

ه نفس ه افزایش اطظراة  كبوش عزت مبیهتهاند  كرد كه داصتن كهدك ثب مصكالت عمده می

                                                           
1
. Jarvis 

2
. Kurdek 

3
. Hart, Dutton, & Newlove 
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وب ه درنوبیت كبوش  عدم ارتجبط منبشت ثین زهج مبیهاین مشئله  ؛ هگردد می پدرهمبدر افشردگی

رهصن اشت كه این ثررشی مقظعی ثهده ه  آمده دشت ثهرغم نتبیج  گردد. علی رطبیت زنبصهیی می

وبي مهردثررشی اشت ه  دار ثهدن آن در میبن گرهه آمده تنوب نمبیبنگر معنی دشت وبي ثه یبفته

كهدكبن دچبر درخهدمبندگی صور مصود  پدرهمبدرثه  مرثهط پسهوش. نمهنه این نیشتتعمیم  قبثل

شبیر كهدكبن دچبر درخهدمبندگی در صوروبي دیگر ه ومچنین ثه  پدرهمبدراشت كه تعمیم آن ثه 

داند از تمبم ثر خهد الزم می محقق شبیر كهدكبن ثب اختالالت دیگر ثبید ثباحتیبط ضهرت گیرد.

 دردانی ه شپبشگزاري كند.اند قهالدینی كه در این پسهوش صركت كرده
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