بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر تابآوری
مادران کودکان دارای اختالل طیف اتیسم
وسعود صادقی  ،عزتاله قدمپور  ،افسانه اسهاعیلی
2

چکحده

3

1

4

تاریخ دریافت _ 95/4/6 :تاریخ پذیرش95/7/46 :

هددف :هدددا از پددهوهش حاضددر بررسددی تددأثیر وددوزش الیددوی خددانواده سددالن بددر تددا وری
وادران دارای کودکان اخت طیف اتیسن شهر قن بود .روش طرح پهوهش شبه زوایشی،
از نوع پیش زوون -پس زوون با سروه سواه بود .ماوعه واری پدهوهش شداو کلیده ودادران
دارای کودکان اخت طیف اتیسن شهر قن در سا  9395بود که به وراکز اتسدین ایدن شدهر
ورامعده کدرده بودندد .حجدن نهونده  36نفدر بدود کده بدهصدورت داوطلبانده انتخدا شدددند و
سپس بهصورت تصادفی در دو سروه زودایش و سدواه (هدر سدروه  95نفدر قدرار سرفتندد .تهدام
شرکت کنندسان پرسشناوه تا وری را بهعنوان پیش زوون کاود کردندد .سدروه زودایش بده
ودددت  96ملسدده تحددت وددوزش الیددوی خددانواده سددالن قددرار سرفددت ،اوددا سددروه سددواه هددی
وداخلهای دریافت نکدرد .بدرای تجنیده و تحلید دادههدا از تحلید کواریدانس اسدتفاده شدد.
یافت هدا نتدایش نشدان داد کده ودوزش الیدوی خدانواده سدالن بدهطدور وعنداداری بدر تدا وری
وادران دارای کودکان اخت طیف اتیسن ودؤثر بدوده و سدروه زودایش افدزایش وعنداداری را
در ویزان تا وری نشان دادهاند ( . p>6/65نتیج گیری بهطور کلی نتایش پهوهش حاکی
از ن ب ددود ک دده و ددوزش الی ددوی خدددانواده س ددالن یددد روش وداخلدددهای وناس ددد ب ددرای بهب ددود
تا وری در وادران دارای کودکان اخت طیف اتیسن ویباشد.
کلیف واژهها الیوی خانواده سالن ،تا وری ،وادران دارای کودکان اخت طیف اتیسن
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مقدمه
خممانواده اولممین حممافتی اس م

کممه فرزنممدان در آن فکممر ،احسمماس و رفتممار وممیکننممد ،خممماد

وممیهیرنممد و رشممد وممیخاحنممد (زاپوسمنی  ،هممروخو و شمموارتز2661 ،1؛ حممه نقم از شممفیعآحممادی،
نمموابینممژاد و نجممف لمموی )3126 ،و نقممش وههممی در تحه م ا ممرات حاد ممه خمما بیهمماری خکممی از
ً
اع ای خود ،حهخصوص کمودک ،دارد (کولتما 2و ههکماران .)2635 ،حنمابراین کماوال طبیعمی
اس

که نیازهمای خمانواده حما وضمعی

حهاخم  ،آوموز

کمودکی کمه تحم

و پیگیمری قمرار

دارد ،ههاهنگ شود .خکی از تنشآورترین تجربیات برای هر خانوادهای ،اداره کمردن کمودک
دارای ناتوانی خا بیهاری وزون اسم

(کموبر2636 ،3؛ کولتما 4و ههکماران .)2635 ،از جهلمه ایمن

ناتوانیها ،اختالل طیف اتیسن 5اس .
اختالل طیف اتیسن ناتوانی رشدی فراهیر در طول زندهی اس
بیولمموژخکی فممرد تممث یر وممیهممذارد .بممرای هممرفتن تشممخی
حهصورت وداوم در دو حوزه نق

که بر سیستن عصمبی و

اخممتالل طیممف اتیسمممن فمممرد حاخمممد

داشته حاشد -3 :تعاو و ارتباطات اجتهاعی  -2عالیمق

وحممدود و خمما رفتارهممای تک ممراری (انجهمممن روانپزشممکی آورخکمما .)2631 ،6ایمممن نقممم

هممما در

سالهای اولیهرشد آشکار شده و نه تنها بر فرد وبتال ،حلکه بر ومراقبین او ،خمانواده و جاوعمه
نیز ا ر ومیهذارنمد (دخلبرتمو .)2633 ،7اخمتالل اتیسمن بمر سمالو

روان کم اع ما ،حمهخصموص

وادر ،ا ری چند وجهی و فراهیمر داشمته و تعمادل را در نظمام خمانواده از بمین ومیبمرد (سمیالو،8
2630؛ کین ،اکاس و هموک .)2630 ،9ویژهمیهمای ایمن اخمتالل و ههچنمین هماهی تشمخی
دیرهنگممام و دشمموار ،فقممدان دروممانهممای قطعممی و وممر ر و پممیشآ ههممی نممه چنممدان وطلمموب،

1. Szapocznik, J., Hervis, U& Schwartz, S.
2. Kuhlthaua, K.
3. Kober, R.
4. Kuhlthaua, K.
5.autism spectrum disorder.
6. american Psychiatric Association.
7. Dealberto, MJ.
8. Hsiao, YJ.
9. Kim, I.,Ekas, V& Hock, R.
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وممیتوانممد فشممار روانممی شممدخدی را بممر خممانواده و والممدین کممودک تحهیم کنممد (کمموهن وکممارتر،1
ً
 .)2660برای وثمال وعهموال ایمن ومادران رضماخ از زنمدهی ،عمزت نفمو و سمالو روان را حمه
ویممزان پممایین (سممیالو2630 ،2؛ لممو 3و ههکمماران )2631 ،و اسممترس و نشممانههممای افسممردهی را حممه
ویزان حاالیی تجرحه ویکنند (سیالو2630 ،؛ کین ،نمراوی و هموک .)2630 ،پمژوهشهمای دخگمر
نیز حاالتر بودن ویزان هیجانهمای آسمیبرسمان را در ایمن افمراد نسمب
رشد عادی خا دخگر اقشار کودکان استثنایی هزار

حمه ومادران کودکمان حما

ویکنند (صهدی ،و

کانکیو کلمی،4

.)2631 ،2632
عواوم اسممترسزای شممدخد کممه حممهطممور وعهممول غیممر قاب م پممیشبینممیانممد ،تهدخممد کننممده
سالو

روانمی ومیحاشمند .انسمانهما در شمراخ اسمترسزای خکسمان ،وا کمنشهمای وتفماوت

نشان ویدهند .پژوهشها نشان دادهانمد خکمی از دالیم ایمن وا کمنشهمای وتفماوت ،وفهموم
تابآوری 5اس

(خزاللی پارسا.)3110 ،در واقمع خکمی از عمواولی کمه ومیتوانمد کارکردهمای

روانی اع ای خانواده در قالب تفکر ،خلق و رفتار را بهبود دهد و تموان وقاحلمه حما وشمکالت
هیجانی و روانشناختی را افزاخش دهد ،تمابآوری ومیحاشمد (ویکمالیلی ،هنجمی و طمالبی
جویبمماری .)3123 ،اش م و کممین هممی )2631(6بیممان وممیکننممد کممه تممابآوری حاخممد حممهصممورت
ههزو ممان توسم م دو وفه مموم اس ممتحکام و آس ممیبپ ممذیری تعر خ ممف ش ممود .ح ممدین صمممورت کمممه
تممابآوری در شممراخ سممخ

و خمما رو خممداد آسممیبزا در سممطح زنممدهی فممردی ،جاوعمممه و خممما

قمموویتی بممروز پیممدا وممیکنممد .تممابآوری از جهلممه وفمماهین و سممازههممای بهنجممار وممورد توجممه در
وطالعات روانشناسی وثب نگر اس

و حه فراخندهای پوخای انطباق وثبم

حما تجرحمههای

ً
تلممخ و نمما هوار اطممالق وممیشممود (هاشممهی و جوکممار .)3126 ،تممابآوری صممرفا پاخممداری در برابممر
آسممیبهمما خمما شممراخ تهدخممدآویز نیس م

(حال م

انفعممالی در رو خممارویی حمما شممراخ خطرنمماک
1. Kuhn, JC& Carter, AS.
2. Hsiao Y.J.
3. Lu, M.
4. Samadi,S.A., McConkey, R & Kelly, G.
5. resiliency.
6. Eshel, Y &Kimhi, S.
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فعممال و سممازنده فممرد حمما وحممی اس م

(کممانر و دیوخدسممون.)2661 ،1

نیس م )؛ حلکممه شممرک

تابآوری وکانیسن خما توانمایی بهبمودی ،حمه جلمو رفمتن ،دو حماره توانما شمدن و انمرژی از دسم
رفت مممه را دو حم مماره ح مممهدس م م

آوردن و ح مممه نتیج مممه دلخ مممواه رس مممیدن اس م م

پژوهشهای وختلف اذعان ویدارند که تابآوری راحطه وثبم
زناشویی ،سازهاری حا درد و وعنوخ

(تمممموبرت.)2630 ،2

حما سمالو

روان ،رضماخ

دارد (وشیرخان فراحمی و ههکماران3121 ،؛ ورت موی و

خمماراللهی3125 ،؛ وهممرینممژاد ،ترسممافی و رجبممی وقممدم2631 ،؛ اسممهی  3و ههکمماران2662 ،؛
رنجبر ،کا کاوند ،برجعلی و برواس.)3126 ،
هالدخنگ )2635( 4بیان ویکند که توانایی تحه و وقاحلمه وثبم

حما ححمرانهما از جهلمه

ویژهیهای خانواده سالن 5اسم  .خمانواده دارای کمارکرد سمالن ،خمانوادهای اسم
بممین اع مما وکهلی م

کمه در آن

وجممود دارد .از ویژهممیهممای دخگممر ایممن خممانواده ،بممرونسممازی وتقاب م

اع اء حا نیازهمای خکمدخگر ،ورزهمای روشمن و ونعطمف ،قمدرت حم تعمارز و اخجماد ت ییمر
وناسب حا چرخه حیات خانواده اس

(وینوچین .)3275 ،6دیپماول )2660( 7نیمز برخمی از

ویژهیهای خانواده دارای عهلکمرد وطلموب را تعاوم ارتبماطی حماز ،کنتمرل و وهمار فشمارهای
روحممی و روانممی حممهطممور وممر ر ،ههممدلی ،رهبممری ،ابممراز وحب م

و عالقممه و وسممجولی پممذیری

شخصی بیان ویکند (دیپاول .)2660 ،وینموچین ( )3275تث کیمد ومیکنمد کمه سمالن بمودن
خممانواده حممه وعنممای فقممدان وشممکالت نیس م  ،حلکممه حممه وعنممای انعکمماس روشممن وشممکالت
طبیعی اس

که رخ ویدهند و الزم اس

در زندهی خانوادهی بمر آنهما فمالق آومد (بهماری،

 .)3172خممانواده سممالن نیازهممایی فراتممر از وسممکن ،غممذا ،تحصممی و حتممی اونی م
اع ممای خممود را بممرآورده وممیسممازد .در خ م

جسممهی

خممانواده سممالن اع ممای خممانواده از ححممرانهممای
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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وختلف زندهی که حخش طبیعی زندهی اس

حا ووفقی

عبور ویکنند .آنها وانند ههمه

خممانوادههمما دچممار فشممارهای زنممدهی وممیشمموند ولممی خممود را حمما ت ییممرات تطبیممق وممیدهنممد.
حنابراین وال ک کارایی در خانواده آن نیس
نداشته حاشد حلکه این اس

که در آن فشمار روانمی ،تعمارز و وشمک وجمود

که خانواده تا چه اندازه در تحقمق وظماخف وکارکردهماخش توانما

وممیحاشممد (هممالی2660 ،1؛ حممه نق م از زارعممی وحهودآحممادی .)3121 ،صممادقی ،فمماتحی زاده،
احهممدی ،بهراوممی و اعتهممادی ( )3121درخافتنمممد کمممه خممانواده سممالن وسمممتلزم  35حعمممد زیمممر
ویحاشد :ساختار وتعمادل ،وضموح و اجمرای وناسمب نقمشهما ،سلسمله وراتمب خمانوادهی،
ورزهای وشخ

و ونعطف ،سمالو

جسمهانی و روانمی اع ما ،عواوم شمناختی وثبم

و

ونطقممی (افکممار ،عقاخممد ،حاورهمما ،نگممر همما ،ارز همما وانتظممارات) ،تعمماوالت کالوممی و غیممر
کالوی وناسمب وسمتقین ،روشمن و صمادقانه ،دوسمتانه و صمهیهی ،احتمرام و درک وتقابم ،
توجمه نسممب

حممه حقمموق اع مما) ،فممراهن سمازی نیازهممای اع مما (جسممهانی ،روانممی ،عمماطفی،

اجتهم مماعی ،اقتصم ممادی ،جنس مممی و اونی م م ) ،اب مممراز وناسم ممب هیجم ممانه ممما و احساسممممات،
اعتقم ممادات دخن مممی و و مممذهبی ،فرزن مممدپروری وناس مممب ،وهم ممارت ح م م وسممممجله و وممممدیرخ
تعممارزهمما ،فممراهن سممازی حسممتر رشممد ،هممدهونممدی ونطقممی و وناسممب (فممردی ،زوجممی و
خ ممانوادهی) ،ش ممادی آفرخن ممی در وح ممی خ ممانواده ،وه ممارته ممای وش ممورت و تصمممهینهیمممری
وناسب ،نظن حخشی و برناومه ر یمزی .نتماخج وطالعمه فیتزپاتر خم

و کمولرنر )3225(2در زوینمه

ت ممث یر الگوهممای ارتب مماطی خ ممانواده ب ممر تممابآوری فرزن ممدان ،حمما کی از آن اسممم
خانوادههای دارای جه هیری هف
ً
خافتهتری دارند .اصوال کارایی و سالو

کمممه فرزنمممدان

و شنود زخاد ،وهارتهای ارتباطی و ح وسثله رشمد
خم

خمانواده حمه توانمایی آن در وقاحلمه حما فشمارهای

روانمی ،تعارضممات و وشمکالت اشمماره دارد ،حمهطمموری کمه خممانواده حتوانمد نقممشهما ،وظمماخف و
کارکردهاخش را تحقق حخشد (وینوچین ،ترجهمه نمایی3171 ،؛ حمه نقم از وجمرد کاهمانی و
1. Holley, P.
2. Fitzpatrick, M. A., &koerner, A. F.
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قنب ممری هاش ممن آح ممادی .)3126 ،خ ممانوادهه ممای س ممالن ش ممیوهه ممای رفت مماری نممماووفق در حممم
وشکالت را رها ساخته و حه جستجوی استراتژیهای نو و خمالق ومیپردازنمد ،در حمالی کمه
خانوادههای حا عهلکرد ناوطلوب خما حمه انکمار وشمک ومیپردازنمد خما سمعی بمر حم وسمجله بمر
اسمماس ونطممق روزوممره و شممیوههممای نا کارآوممد وهیجممانی ح م وسممجله دارنممد (پممورتز و هممال،1
.)3222
پممژوهشهممای وختلممف تث کیممد دارنممد کممه حمما توجممه حممه وسمماللی کممه در خممانوادههممای دارای
فرزند وبتال حه اختالل طیف اتیسن وجود دارد ،نیاز حه خدوات خانواده وحور برای حفم و
خا انطباق حا روال عادی زندهی ضمروری اسم

(کمین ،ا کماس و هموک2630 ،؛ ربیعمی کنماری،

جدخ ممدخان و س مملگی .)3125 ،حن ممابراین وسمممجله ای ممن پ ممژوهش بررسممی ت ممث یر آوممموز

الگممموی

خانواده سمالن وبتنمی بمر ومدل ارالمه شمده صمادقی و ههکماران ( )3121بمر تمابآوری ومادران
کودکان وبتال حه اختالل طیف اتیسن اس .
روش
وطالعه حاضر خ

تحقیق شمبه آزواخشمی حما طمرح پمیشآزومون و پموآزومون حما همروه همواه

اس  .جاوعه آواری این پژوهش شاو کلیه وادران دارای کودکان وبتال حه اخمتالل طیمف
اتیسممن شممهر قممن در سممال  3121بممود کممه حممه ورا کممز اتسممین ایممن شممهر وراجعممه کممرده بودنممد .رو
نهونممههیممری حممهصممورت تصممادفی بممود .احتممدا اطالعیممه برهممزاری دوره آووزشممی الگمموی خممانواده
سممالن در وراکممز اتیسممن اعممالم شممد .حممهونظممور رعاخ م
جمماوعتممر ،خم
آووز

والحظممات اخالقممی و اطممال رسممانی

بروشممور شمماو اهممداه و ویژهممیهممای دوره وممورد نظممر و شممراخ شممرک

در ایممن

تهیه و بین تهام وادران در وراکز توزخع شد .سپو از ویمان ومادران داوطلمب شمرک

در دوره آووزشی الگوی خانواده سالن که دارای وال کهای ورود شاو ؛داشمتن حمداق خم
فرزند دارای اختالل طیف اتیسن ،داشتن سواد حمداق پمنجن احتمدایی ،وتثهم بمودن ،سمن
1. Ports, P.R, Howl, S.C.
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بممین  26-16سممال و تهای م حممه شممرک

در جلسممات آووزشممی خممانواده سممالن بودنممد 16 ،نفممر

انتخاب و حهصورت تصادفی در دو هروه آزواخش و هواه (هر هروه  31نفر) جاخگزین شدند.
شیوه برهزاری جلسات حهصورت وشاوره هروهی بود و از ومادران خواسمته ومیشمد کمه در
جلسات ،ح ور فعال داشمته حاشمند و در ححمثهما شمرک
واقعی و اخفای نقش جه

کننمد .ههچنمین از وثمالهمای

روشن نهودن وطالب استفاده ویشد .در پاخان هر جلسه نیمز حمه

والدین تکلیف داده ویشد تا آنچه را طی همر جلسمه آووختنمد ،در ونمزل انجمام دهنمد .در
هروه هواه ،هیچ هونه وداخلهای انجام نشد.هروه آزواخش و همواه در دو نوحم ِ جلسمه وعارفمه
وخ

هفته حعد از آخرین جلسه حمه پرسمشناومه تمابآوری کمانر و دیوخدسمون پاسمخ دادنمد.

در نهاخ

دادههای جهعآوری شده حا استفاده از آزوون تحلی کوارخانو تم

وت یمره ومورد

تجزخه و تحلی قرار هرفتند.
برای هردآوری دادهها از پرسشناوه زیر استفاده شد:
پرسشااماوه تااابآوری کااانر و دیویدسااون :(CD-RISC)1ایممن وقیمماس در سممال  2661توس م
کممانر و دیوخدسممون سمماخته شممد و شمماو  21هو خممه وممیحاشممد کممه در خ م

وقیمماس پممنج درجممه

لیکرت بمین ( 3کماوال نادرسم ) تما ( 1ههیشمه درسم ) نهمرههمذاری ومیشمود .ایمن وقیماس در
ایممران توس م وحهممدی ( )3115هنجار خممابی شممده اس م  .بممرای تعیممین روایممی ایممن وقیمماس
ههبستگی هر نهره حا نهره ک وحاسبه شد که حمه جمز هو خمه  ،1ضمرخبهمای ههبسمتگی بمین
 6/53تا  6/05حدس

آود .روایی سازه وقیاس حا استفاده از تحلی عاولی ورلفمههمای اصملی

وورد تثیید قرار هرفتند .ضرخب پاخایی آزوون حا استفاده از آلفای کرونبماخ  6/12حمه دسم

آومد

(وحهدی .)3115 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشناوه ومذکور 6/11حمه دسم

آومد.

وداخله تدوین شده شاو جلساتی ویشد که در جدول زیر آورده شده اس :

1.Conner & Davidson Resilience Questionnaire.

بررسی تأثیر ووزش الیوی خانواده سالن بر تا وری وادران کودکان دارای اخت
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جدول  :1یرح جلسات وداخله
جلس

ووضوع

او

آشنایی اع اء هروه حا خکدخگر و آشنایی آنان حا ساختار وتعادل در خانواده سالن

دوم

فراهن سازی نیازها و سالو

سوم

عواو شناختی وثب

جسهانی و روانی
و ونطقی

ههارم

تعاوالت کالوی و غیر کالوی وناسب و ابراز وناسب هیجانات و احساسات

پنجن

اعتقادات دخنی و وذهبی

ششن

فرزندپروری وناسب
وهارت ح وسجله و ودیرخ

هفتن

تعارزها و ححرانها

هشتن

هدفهندی ونطقی و وناسب و فراهن سازی حستر رشد

نهن

شادیآفرخنی در وحی خانواده

دهن

وهارتهای وشورت و تصهینهیری وناسب و نظنحخشی و برناوهریزی

یافتهها
ویممانگین و انحممراه وعیممار نهممرات تمماب آوری در افممراد شممرک
تفکی

کننممده در پمممژوهش حمممه

هروههای کنترل و هواه در جدول  2آورده شده اس .
جدول  :2یاخصهای توصیفی نهرات تاب آوری افراد یرکت کممده در
پژوهش بر حسب ورحله و عضویت گروهی
پیشآزوون

ورحل
عضویت گروهی
تابآوری

پسآزوون

ویانگین

انحرا :وعیار

ویانگین

انحرا :وعیار

هروه آزواخش

70/1

36/23

72/0

36/2

هروه هواه

71/1

2/13

71/11

36/22

حمممه ونظ ممور آزو ممون فرض ممیه پ ممژوهش از آزو ممون تحلیم م کووراخ ممانو اس ممتفاده شمممد .قبممم از
اسممتفاده از آزوممون ،پممیشفممرزهممای تسمماوی وار خممانوهمما و نروممال بممودن توزخممع وت یممر واحسممته
بررسی و وورد تثیید قرار هرف  .نتاخج این آزوون در جدول  1آورده شده اس .
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جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس تک وتغیره نهره پسآزوون تابآوری آزوودنیهای گروه آزوایش و گواه
وتغیرها
پیشآزوون
تابآوری

وجهوع

درج

ویانگین

سطح

F

وعناداری

انفازه
اثر

توان

6/663

6/21

3

6/15

6/25

-

-

وجذورات

آزادی

وجذورات

1310/65

3

1310/65

176/3

77/77

3

77/77

31/23

6/663

316/12

27

1/11

-

-

ع وخ
هروهی
خطا

جدول  1نشان ویدهد که وقدار  Fا ر ع موخ

هروهمی وعنمی دارد اسم

واری

و حمه عبمارتی

دخگر ،پمو از حمذه ا مر پمیشآزومون تمابآوری ،بمین تمابآوری ومادران همروه آزوماخش و همواه
تفمماوت وعنمماداری وجممود دارد ( .)p>6/63وقممدار وجممذور اتممای ع مموخ
دس

هروهممی 6/15حممه

آود که نشان ویدهد  15درصد افزاخش تابآوری در هروه آزوماخش حمه دلیم آوموز

الگوی خانواده سالن اس .
بحث و نتحجهگحری
پژوهش حاضر حمهونظمور تعیمین تمث یر آوموز

الگموی خمانواده سمالن بمر تمابآوری ومادران

کودکان دارای اختالل طیف اتیسن انجام شد .خافتهها نشان داد که بین نهمره تمابآوری دو
و نهممرههممای هممروه آزومماخش در

هممروه آزومماخش و هممواه تفمماوت آومماری وعنممیداری وجممود داش م

وقاخسممه حمما هممروه هممواه پممو از اجممرای وت یممر وسممتق افممزاخش خافتممه بممود .ایممن خافتممه ههسممو حمما
خافت ممهه ممای پ ممژوهشهممایی وبن ممی ب ممر ت ممث یر راحط ممه و تع مماوالت سممالن در خمممانواده بمممر افمممزاخش
تممابآوری بممود (اسممدی ،جاو خممدی ،قاسممهی3125 ،؛ فیتزپاتر خ م

و کمموبر .)2665 ،1صممادقی

( )3122در پژوهشی حا عنوان نتدوین ودل بووی خانواده سالن و بررسی تث یر آوموز

وبتنمی

1. Fitzpatrick, M. A&koerner, A. F.

بررسی تأثیر ووزش الیوی خانواده سالن بر تا وری وادران کودکان دارای اخت

بر این ودل بر سالو
خاف

دس
کیفی

که آووز

خانواده ،عهلکرد خمانواده و کیفیم
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راحطمه زناشمویین حمه ایمن نتیجمه

الگوی وبتنمی بمر ایمن ومدل بمر سمالو

خمانواده ،عهلکمرد خمانواده و

راحطه زناشویی تث یرهذار اس  .پژوهشهایی نیز حا کی از این وطلباندکه وسمال

حاص از وجود کودک اختالل طیف اتیسن در خانواده ،زنمدهی خمانوادهی ومادران را تحم
تممث یر قممرار وممیدهممد و ایممن اوممر نشممان از لممزوم خممدوات خممانواده وحممور بممرای که م
خانواده و تطبیق آنها حا این روند از زندهی اس

حممه حف م

(کین ،نراوی و هموک2630 ،؛ سمیالو2630 ،؛

لو و ههکاران2631 ،؛ ربیعی کناری ،جدخدخان و سملگی3125 ،؛ همارپر ،دخچمز ،همارپر ،روپمر

و سرد.)2632 ،1

در تبیممین خافتممههممای فمموق وممیتمموان هفم  ،از آنجمما کممه داشممتن کممودک وبممتال حممه اخممتالل
طیف اتیسمن ومیتوانمد بمر رواحم بمین اع مای خمانواده تمث یر هذاشمته و حاعمث اخجماد تمنش و
اسممترس در رواحم م آنه مما ش ممود؛ آو مموز
زوینممههممایی چممون شممناخ

الگمموی خ ممانواده سممالن از طریممق کسمممب آوممموز

عواو م شممناختی وثب م

در

و ونطقممی ،چگممونگی ابممراز وناسممب

هیجانها و احساسات ،اعتقمادات دخنمی و ومذهبی ،وهمارتهمای حم وسمجله و ومدیرخ
تعارز ،وهارتهای وشورت و تصهینهیری وناسب و ...توانسمته نقمش ومر ری در افمزاخش
تمابآوری وممادران کودکممان اخممتالل طیمف اتیسممن بممرای فممالق آومدن بممر وسممال روزوممره زنممدهی
داشته حاشد و این الگو ویتواند حه افراد که

کند که حتوانند حما روخکمرد وناسمب حما زنمدهی

خممانوادهی و وسممال پممیش رو برخممورد کننممد و داشممتن خم
احعاد زندهیشان تث یر ناوطلوب نگذارد .کولرنر و فیتزپاتر خم

کممودک حمما وشممکالت ویممژه بممر سممایر
( )2665وعتقدنمد عمواولی وثم

صمممفات کودک ممان ،وه ممارته ممای هون مما هون و فراخنمممدهای ارز ه ممذاری و شاخسمممتگیهمممای
اجتهمماعی ،انسممجام خممانواده و ارتبمما خمموب والممدین و حهاخ م

اجتهمماعی بممر تممابآوری

خممانواده در وقاب م شممراخ زنممدهی وممر ر هسممتند .در واقممع توانهنممدیهممای ناشممی از آومموز
الگوی خانواده سالن حه افراد اوکان ودیرخ

شراخ دشوار و اسمترسزای زنمدهی را ومیدهمد

1. Harper, A., Dyches, T., Harper, J., Roper, S & South, M.
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و اوکان رشد و تعادل وثبم

را بمرای فمرد وهیما ومیسمازد کمه خمود افمزاخش دهنمده تمابآوری

اس  .ههه این توانهندیها حه افراد که

ویکنند تا حا شراخ زندهی راح تر کنمار آخنمد و

در هنگام بروز وشمکالت حما حم وسمجله و آراومش درونمی بیشمتر حما وشمکالت زنمدهی برخمورد
وناسب داشته حاشند.
آووزههایی وث آشنایی حما انموا هیجانمات و بیمان نقمش آنهما در زنمدهی ،ابمراز و کنتمرل
وناسب هیجانها ،رهنهودهایی برای بیمان احساسمات در الگموی خمانواده سمالن ،فمرد را حما
اطالعمات الزم در ایممن زوینممه آشممنا وممیکنممد و وهممارتهممای آن را در اختیممار خادهیرنممدهان قممرار
ویدهمد .از دخگمر ویژهمیهمای فمردی افمراد تمابآور ،توانمایی نظمندهمی هیجمانی اسم

کمه حما

افزاخش توانایی کنترل تکانمه ووجمب ومیشمود فمرد در شمراخ پمر اسمترس ،واضمحتمر فکمر کنمد
(حنزخو و وکیژخ 3123 ،؛ شافر و ههکاران.)2661 ،
الگمموی خممانواده سممالن از طریممق بیممان اههی م
دخنی و وذهبی در زندهی خانوادهی ،اههی
تقوخ

و نقممش اعتقممادات ،حاورهمما و ارز هممای

وعنوخ

در خانواده ،عواو ور ر در تحکمین و

خانواده بر اساس تعالین دخنی و ومذهبی و توصمیههمای اخالقمی اسمالم بمرای کمارایی

بیش مممتر در خ مممانواده ،بی مممان اههی م م
راهکارهای الزم برای حاالبردن سالو

س مممالو

جس مممهانی و روانم ممی در س مممالو

خممممانواده و

جسهانی و روانی اع ای خمانواده ،آشمنایی حما احعماد

وختلممف رشممد انسممان و ضممرورت رشممد چنممد حعممدی اع ممای خممانواده ،بیممان ضممرورت فممراهن
کممردن وحممی خممانواده بممرای رشممد اع مماء و راهکارهممای شناسممایی و پممرور

اسممتعدادها و

خالقی های اع ای خانواده ،آ هاهی و وهارتهای الزم در این زوینههما را در اختیمار فمرد
قرار ویدهد و و زوینه ساز افزاخش تابآوری فمردی ومادران ومیشمود .خمانوادههمای برخموردار
از کارکرد سالن ،سوای حقای خود در قالب خ

نظام ،ووجب شکوفایی تموان حمالقوه خکاخم

اع ای خود ویشموند؛ خعنمی ،حمه آنهما اجمازه ومیدهنمد حما اعتهماد واطهینمان خماطر در پمی
کاوشگری و خودخمابی برآخنمد .ههمانطمور کمه حنمزخو و وم کیز خم

( )3123بیمان ومیکننمد،

و ممواردی چ ممون نظ ممام اعتق ممادی ،س ممالوتی ،تحص ممیالت ،وه ممارته مما و آو مموز هممما از دخگمممر

بررسی تأثیر ووزش الیوی خانواده سالن بر تا وری وادران کودکان دارای اخت

ویژهیهای خ
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فرد تمابآور اسم  ،کمه خمانواده حما توجمه حمه ویژهمیهمای خم

ویتواند از این طرق حه تابآوری افراد که

خمانواده سمالن

کند.

آومموزههممای الگمموی خممانواده سممالن ،حمماالخ

ومموارد شاخصممی چممون آش منایی اع مماء حمما

ساختار وتعادل در خانواده سمالن شماو وضموح و اجمرای وناسمب نقمشهما ،سلسمه وراتمب
خ ممانوادهی ،ورزه ممای وشمممخ
صهیهی

و افزاخش تعهد نسب

و ونعطمممف؛ آوممموز

حه راحطه؛ بیان عواو ور ر در تحکمین و تقوخم

اساس تعالین دخنی و وذهبی؛ آووز
فرزندان ،آووز

تربی

ودیرخ

وهمممارت ههمممدلی ،تکنیممم

افمممزاخش
خمانواده بمر

اخجاد زیرونظوومه والمدخنی وسمتحکن و وسمتق بمرای

اسمترس و آوموز

ومدیرخ

ححمران در خمانواده؛ آشمنایی حما

چمالشهممای دورههممای انتقمالی چرخممه زنممدهی و لممزوم برخمورد وناسممب حمما آنهما وممیتواننممد حممه
نمموعی تقو خم کننممده پیوسممتگی و در اداوممه ،افممزاخش تممابآوری در خممانواده شمموند .در ههممین
راستا ،والش ( )2662که از نظرخه پردازان تابآوری اس  ،سه فراخند کلیدی انطبماقپمذیری
و انسممجام خمما پیونممد در خممانواده ،نظممامهممای حمماور و فراخنممدهای ارتبمماطی را بممرای تممابآوری در
بین اع اء خانواده ذکر ویکند و بیان ویکند که تابآوری را ومیتموان از طریمق ههکماری،
حهاخ

وتقاب و تعهد اع ای خانواده حهخکدخگر برای روخارویی حا ححمرانهما ،تقوخم

کمرد

(والممش .)2661 ،ههچنممین الگمموی خممانواده سممالن حمما آشممنایی دادن وممادران حمما انمموا حاورهممای
غیرونطق ممی و رو ه ممای وقاحلمممه ح مما آنه مما ،آو مموز

تفک ممر ونطق ممی و غیرونطقمممی ،آوممموز

خطاه مای شممناختی و شناسممایی تحر خممفهممای شممناختی و شناسممایی انتظممارات ونطقممی و
غیرونطقی و روشنسازی انتظارات ،ووجب نظن حخشمی و ارتقمای نظمام حاورهما در اع مای
خمممانواده و حمممهواسمممطه آن افمممزاخش تمممابآوری در ومممادران شمممده اسم م  .ههچنممممین تشممممرخح
سممب هممای ارتبمماطی و آومموز

سممب

ارتبمماطی سممازنده وتقابم  ،آومموز

رو

ارتبمما برقممرار

ک ممردن و ممر ر و اص ممول دههانمممه ارتب مما س ممالن و رهنهوده ممایی ب ممرای اب ممراز و کنتمممرل وناسمممب
هیجان ممات و بی ممان احساس ممات ووج ممب بهب ممود فراخنمممدهای ارتب مماطی و در نهاخممم

افمممزاخش

تابآوری در بین اع ای خانواده ویشود.
الگموی خمانواده سممالن از طریمق آومموز همای لمزوم توجممه و تمثوین نیازهممای اع ماء توسم
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خکممدخگر ،آومموز

وهممارت ههممدلی ،تکنی م

افممزاخش صممهیهی

راحطه ،بررسی دخدهاه زوجین در ومورد وشمک  ،آشمنایی حما علم
ح تعارز و آووز

حم تعمارز ،آوموز

ومدیرخ

و افممزاخش تعهممد نسممب

حممه

تعمارز ،انموا سمب همای

اسمترس و آوموز

ومدیرخ

ححمران در

خانواده ،آشنایی حا چالشهمای دورههمای انتقمالی چرخمه زنمدهی و لمزوم برخمورد وناسمب حما
آنها ،آشنایی حا تکنی

سراالت استثناء در ح وشکالت و آووز

روخکمرد حم وسمجله،

ضمرورت فممراهن کمردن وحممی خممانواده بمرای رشممد اع مماء ،راهکارهمای شناسممایی و پممرور
اسممتعدادها و خالقی م هممای اع مماء حممو اخهنممی و ارزشممهندی را بممین اع ممای خممانواده
افزاخش ویدهد و آنها را وطهجن ویکند که وحی خانواده وحیطی اومن و حماوی اسم

و

در شممراخ اسممترسزا وممیتوانممد تکیممههمماه و ووجممب آسمماخش اع ممای خممانواده حاشممد و حممدین
طریممق ووجممب افممزاخش تممابآوری وممادران شممده اس م  .ههممانطممور کممه حنممزخو و وکیژخ م
( )3123حهاخ

اجتهاعی را از عواو عهده در تابآوری وعرفی کردهاند.

حهطور کلی حا توجه حه خافتههای ایمن پمژوهش ومیتموان نتیجمه هرفم

کمه آوموز

الگموی

خممانواده سممالن حمما ا رحخشممی بممر ویممزان تممابآوری وممادران کودکممان اخممتالل طیممف اتیسممن ،حممه
آنها توانایی این را ویدهد که در وقاب وسال خاص زنمدهی خمانوادهیشمان (کمه حاصم
تولد و زندهی کودکی حا ویژهیهای خاص اس ) تموان پاسمخهمویی داشمته حاشمند و حتواننمد
وسال و فشارهای روانی را ح کنند .در واقع ،ارتباطات اطهینانحخش حا دخگمران ،حمهطمور
قاب توجهی تابآوری را افزاخش ویدهد .از وحدودخ های پژوهش ومیتموان حمه ایمن وموارد
اشاره کرد که ،نتاخج این پژوهش وحدود حمه ومادران کودکمان اخمتالل طیمف اتیسمن شمهر قمن
اس  ،حنابراین حاخد در تعهین نتاخج حه پدران ،دخگر خانوادهها و خانوادهها در دخگر ونماطق
کشممور ،احتیمما صممورت پممذیرد .پیشمممنهاد وممیشممود کمممه ایممن پممژوهش روی جواومممع دخگمممر و
حهصورت هسترده صورت هیرد و نتاخج آن حا خافتههای این پژوهش وقاخسه شود.
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