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 ایران مشهد، شگاه علوم پزشکی،دان فوق تخصص روانپزشکی ،
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 چکیده:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین فنوتیپ درخودماندگی با تنیدگی و افسردگی مادران کودکان طیف درخودمانده 

(ASD)توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش  در چند کلینیک  در مشهد اجرا شد. روش پژوهش

نفر است که با روش  091حاضر مادران کودکان طیف درخودمانده مراجعه کننده به کلینیک ها می باشند. تعداد آنها 

نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها متغییر فنوتیپ  021نمونه گیری خوشه ای و بر اساس جدول مورگان 

،  ومتغییر افسردگی با پرسش نامه  PSI، متغییر تنیدگی والدینی با پرسش نامه  AQخودماندگی با پرسش نامه در

بک استفاده شد. در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده 

(رابطه معنا p 19/1،با سطح معناداری ) اطمینان می توان گفت %99استفاده شد . نتایج نشان داد که با احتمال 

داری بین فنوتیپ درخودماندگی با تنیدگی و افسردگی وجود دارد . و فنوتیپ درخودماندگی پیش بین کنننده مناسبی 

 برای تنیدگی و افسردگی می باشد. 

 ASDگی، درخودماندفنوتیپ درخودماندگی ، تنیدگی ، افسردگی ، مادران،  کلید واژگان :
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 مقدمه

های گروه  ازبیماری یکیت طیف درخودماندگی ، اختالال0برطبق پنجمین راهنمای تشخیصی وآماری اختالالت روانی

تأخیر یا انحراف ارتباطی و الگوی ارتباطی کلیشه متقابل،  اجتماعی که با تخریب پایدار درتعامل باشدمیاختالالت فراگیر رشد 

ایـن اختالل و کارکردهای نابهنجار باید تـا سـه سـالگی وجـودداشــته باشــد  هاییویژگ. ای محدودمشخص اسـت

 (.0992،مصطفوی وهمکاران)

های تعامل اجتماعی، رشد زبان و طیف ها نقص در مهارتاین اختالالت گروهی از اختالالت روانی هستند که در آن

 اختالل و آسپرگر درخودماندگی، بالینی تشخیص ،(ASD) دماندگیدرخو طیف هایاختالل گسترده ای از رفتارها وجود دارد.

اصطالح درخودمانده به افرادی گفته . (0990بشارت و همکاران، ) دهدمی پوشش را دیگر جای در نشده تصریح تحولی فراگیر

اختالالت مغزی  . اینشودمیای از اختالالت رشدی وابسته به سیستم اعصاب مرکزی دیده  مجموعه هاآنکه در  شودمی

فرد نسبت به محیط بیرون را تحت تأثیر قرار  هایپاسختوانایی فرد برای برقراری ارتباط و نحوه ارتباط وی با دیگران و 

 (.0911)ناصح، دهدمی

درخودماندگی مشهورترین این اختالالت است که با رفتارهای کلیشه ای، تحریک پذیری، رفتارهای تخریبی و اشکال 

(. متوسط 2112سادوک و سادوک، ) کندسالگی بروز می 9شود و معموالً قبل از تباط اجتماعی کودک مشخص میجدی در ار

بالنچارد، گورکا و ) برابر دختران است 9تا  2نفر است و میزان آن در پسران  01111مورد در هر  22شیوع این اختالل 

(. همچنین احتمال وجود درصد 08/0است ) هزار 10در   8ن میزان وقوع اختالل درخودماندگی در کودکا(. 2112، 2بلکمن

کودکان با اختالل نافذ رشد  %11 تا 75. باشدمیعقب ماندگی ذهنی نیز در دخترهای مبتال به درخودماندگی بیشتر از پسرها 

 (. 1387، به استثنای سندرم رت که فقط در دخترها مشاهده شده است )رافعی، باشندمیپسرها 

 هایصورتهایی باشد که در اختالل درخودماندگی یا  علت همه آسیب دیدگی تواندنمیهیچ نابهنجاری واحدی  احتماالً

جدید  هایتئوری(. در 1389، ترجمه مظفری، 9)مش آیندمیبسیار متفاوت درخودماندگی، از خفیف تا شدید به وجود 

که دربرگیرنده  کنندمیرولوژیکی دارد تقسیم بندی درخودماندگی را به عنوان یک اختالل که مبنای زیست شناختی نو

 (.1387تغییرات نوروآناتومی و نوروشیمیایی مغز است )رافعی، 

مک ) کندهای بسیاری روبه رو میها را با چالشاختالالت طیف درخودماندگی، از انواع اختالالتی است که خانواده

 والدین از بیش درخودماندگی گستره هایاختالل با کودکان والدین که دهندمی نشان هابررسی(. 2112، 2کوناچی و دیگل

 ،9پالمر و پیون) دارند قرار ناتوان کودک داشتن از ناشی روانی فشارهای معرض در دیگر، شناختی روان هایاختالل با کودکان

نها را در معرض پیامدهای های بسیاری روبه رو هستند که آو با چالش( 2006 ،2کارتر و کوهن ؛1999 ،2لینهارت ؛0999

 (.0991سرایی جماب، حسن آبادی، مشهدی و اصغری نکاح، ) دهدمنفی روانی قرار می

دهد که مشکالت رفتاری و رشدی کودکان مبتال به درخودماندگی، تأثیر به سزایی بر کاهش شواهد مختلف نشان می 

به علت رفتارهای مخرب و غیرعادی کودکشان، سختی و  کیفیت زندگی و سالمت روانی والدینی دارد. والدین این کودکان

ها بایستی به طور (. آن2112، 1فلدمن و ورنر) کنندهای والدگری تجربه میمشکالت فراوانی در نگهداری از کودک و مهارت

                                                           
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (fifth Edition) 
2. Blanchard, Gurka, Blackman 
3. Mash 
4. McConachie, Diggle 
5. Piven , Palmer 
6. Lainhart 
7. Kuhn, carter  
8. Feldman A, Werner 
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حدی است که  میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل این ضایعه گاه بهدائم خود را با نیازهای متغیر کودک هماهنگ کنند. 

 (.1386)نریمانی،  شودمیوضعیت سالمت روانی خانواده دچارآسیب شدیدی 

 یا و ای کلیشه حرکات رسانی، آسیب خود اجتماعی، ضد رفتارهای و ناسازگاری مشکالت از برخاسته تواندمی فشارها این

 خاص شرایط با عمومی اماکن در حضور به طمربو مشکالت نیز و اجتماعی ارتباط برقراری در دشواری از ناشی روانی فشارهای

بـه خـاطرمشکالت فراوان این کودکان،  .(2003 ،9دوگان) باشد درمانی و آموزشی خدمات زیاد هایهزینه یا و کودک جسمانی

، زاده )محمدی دیبرننج مزیادی ر و فشارهای روانـی هاتنشمادران دارای کودک درخودماندگی از  خصـوص و بـه هاخانواده

ی روانی بسیاری را برخانواده تحمیل هایدگیتناین اختالل با توجه به ماهیت چندبعدی آن  .(1384 ،پوراعتماد، مالک خسروی

طهماسیان و کرد )ی در والدین کودکان درخودمانده اشاره دگیتنبه سطوح باالی اضطراب و  توانیمآن جمله  از .کندیم

 (.0990همکاران، 

 هایویژگی هم که است کودک- والد نظام در تنیدگی ادراک کننده مشخص که است الحیاصط 01والدینی تنیدگی

 سه از تواندمی والدین (. تنیدگی00،0919گیرد)ابیدین برمی در را ویژگیها این به والدین هایپاسخ هم و کودک زای تنیدگی

 کودک های ویژگی برخی .زندگی زای تنیدگی رویدادهایو  والدین هایخصیصه؛ کودکی قلمرو د:شو ناشی اصلی منبع

 طلبی، فزون پذیرندگی، پذیری، سازش میزان به توانمی جمله آن از که باشد گذار تأثیر والدین تنیدگی میزان بر تواندمی

 ،02ماتیسن ،09، تامبس02نارد(. همچنین 0991ابیدین،) کرد اشاره گری تقویت و کنشی فزون /توجهی بی کودک، خلق

پیش بینی "در پژوهشی با عنوان   (0919؛ به نقل از دادستان، احمدی و حسن آبادی، 2111) 02ئلسونو سامو 09دالگارد

بدین نتیجه دست یافتند که فشارهای مزمن حاصل از  "استیصال روانی مادران براساس فشارهای مزمن حاصل از والدگری 

 کنند.والدگری استیصال روانی مادران را پیش بینی می

تواند منجر به شود میکه منجر به تنیدگی در والدین می ناشی از والدگری برای کودکان درخودمانده استیصال روانی

 بی عالقگی وعدم توانایی در لذت اختالل خلقی است که غمگینی، خلق افسرده، نیترعیشاافسردگی  افسردگی مادران شود، 

 های پیشین موید این نکته است که های پژوهشیافته(. 0991باقریان سرارودی و همکاران،) هستندبردن از عالیم کلیدی آن 

؛ به 2112) 01وآلیسون 02ویساز جمله   استرس( است.) یدگیتن ردیگیماز آن تاًثیر  افسردگی رسدیماز مسائلی که به نظر 

از محیط در پژوهشی ثابت کردند کمبود مهارت های اجتماعی الزم برای کسب تقویت  (0911نقل از امیری برمکوهی،

 اجتماعی در بیماران افسرده به عنوان یک عامل افسرده ساز به شمارمی آید.

 فنوتیپ گسترده درخودماندگی ردیگیماز افسردگی وتنیدگی والدینی تًاثیر  رسدیمیکی از عوامل محیطی که به نظر 

BAP)  ) (.0990بشارت و همکاران، ) باشدیم BAP استعداد بیانگر که است زبانی و شخصیتی هایویژگی از هایه مجموع 

 (.2007 پارلیر، و الش هورلی،) است درخودمانده افراد سالم خویشاوندان در درخودماندگی فنوتیپ بروز ژنتیکی

 در ASD با مرتبط بالینی پیش نشانگان و شخصیتی ویژگیهای از مجموعهای وجود برای توجهی قابل شواهد 

 فنوتیپ" آن به که است دست در عمومی جمعیت طور همین و درخودماندگی طیف هایاختالل به مبتال افراد خویشاوندان

                                                           
9. Dugan 
10. Stress parenting 
11. Abidin 
12. Nard 
13. Tambs 
14. Matisen 
15. Dalgard 
16. Samoelson 
17.Viss 
18.Alison 
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 افراد خویشاوندان در که اندداده نشان مطالعات (.2007 ،09وایت ویلیامز و جوب) میگویند(  (BAP"درخودماندگی گسترده

 مایبری بیشاپ،) شودمی دیده بیشتری زبانی و ارتباطی اجتماعی، مشکالت عادی، افراد خویشاوندان به نسبت ASD به مبتال

 (.1997 همکاران، و پیون ؛2004، 21مالی، وونگ، هیل و هالمایر و

 توزیع نرمال شکل به عمومی جمعیت در که هستند صفات از ای مجموعه افراطی شکل درخودماندگی طیف هایاختالل

 (.2003 تد، و کنستانتیانو ؛1997 ، 20و آرنت ، پالمر، جاکوبی، چلدرسپیون ؛2001 همکاران، و کوهن -بارون) اندشده

 در بالینی جمعیت بر عالوه درخودماندگی، های ویژگی که اندداده نشان نیز( 2007) 22، بارتلز، ورویج و بومسما هوکسترا

 که ندمعتقد( 2007) همکاران و هوکسترا این، بر عالوه .برخوردارند( درصد 57) باالیی پذیری وراثت از نیز عمومی جمعیت

 سنجش هایمقیاس در که افرادی باشد، شده توزیع نرمال شکل به عمومی جمعیت در درخودماندگی رفتاری های ویژگی اگر

 نقص درخودماندگی به مبتال افراد که هاییحوزه همان در باید ،کنندمی کسب بیشتری نمرات درخودماندگی گسترده فنوتیپ

گسترده در  پیفنوتدر همین راستا مطالعات نشان داده اند که  .دهند نشان ترخفیف صورت به چند هر را مشکالتی دارند

 همکاران، و پیون) انتقاد به حد از بیش حساسیت و گیری کناره ناپذیری، انعطاف نظیر شخصیتی هایویژگی باخودماندگی 

و  پیون) دوستی کیفیت و میتک نظیر شخصی بین مشکالت ،(2000 ،29راتر و پیون فومبن، پیکلز، بلتون، مورفی، ؛1997

 و چاس گایل، زورک، پیون، الندا،) زبانی نقایص و( 1997 ،22بووارد و لبویر، هوگز،) شناختی نقایص( ،1997 ،همکاران

 .است مرتبط( 1992 ،29فلستین

صوص در علی الخ استیصال روانی و عالئم موجود در فنوتیپ در خودماندگی بنابراین با توجه به اینکه به نظر می رسد

عالئم افسردگی در مادران می شود وهمچنین شباهت بعضی از  استرس والدینی و والدین کودکان درخودمانده سبب تنیدگی و

بشارت و ) ارتباطی آن با فنوتیپ در خودماندگی از جمله عالئم اجتماعی و وتنیدگی )استرس( والدینی مادران عالئم افسردگی

به پیشینه پژوهشی که نشان دهنده این نکته است که تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی  ( و همچنین با توجه0990همکاران،

رابطه فنوتیپ درخودماندگی با افسردگی و تنیدگی والدین کودکان درخودمانده پرداخته است، پژوهش حاضر با هدف بررسی 

ام شد. سوال پژوهش این بود که آیا بین رابطه فنوتیپ درخودماندگی با افسردگی و تنیدگی والدین کودکان درخودمانده انج

 والدینی با رابطه معناداری وجوددارد؟ (افسردگی وتنیدگی )استرس با ASDفنوتیپ درخودماندگی مادران کودکان 

 روش پژوهش -1

پژوهش حاضر با توجه به اینکه به تعیین رابطه بین فنوتیپ درخودماندگی با تنیدگی و افسردگی  در مادران کودکان 

 ییهاتحقیق توصیفی شامل مجموعه روش باشد.یمهمبستگی  -ی توصیفی هاطرحاز نوع  رخودمانده پرداخته است،طیف د

تحقیق همبستگی  ،یکی از انواع تحقیق توصیفی مورد بررسی است. هاییدهتوصیف کردن شرایط یا پد در آناست که هدف 

، )دالور پردازندیمبین دو متغیر در جامعه مورد مطالعه تحقیقاتی هستند که به بررسی رابطه است. تحقیقات همبستگی 

(. 0919سرمد، بازرگان، حجازی، است )معلولی  -واقع روش همبستگی رویکردی برای مطالعه مقدماتی روابط علی (. در0919

والدین  است از این جهت که به توصیف وضعیت موجود در متغیرهای فنوتیپ در خودماندگی، تنیدگی 22این پژوهش توصیفی

                                                           
19 Jobe, Williams White 
20 Bishop, Maybery, Maley, Wong, Hill, Hallmayer 
21 Piven, Palmer, Jacobi, Childress, Arndt 
22 Hoekstra, Bartels, Verweij, Boomsma 
23 Murphy, Bolton, Pickles, Fombonne, Piven & Rutter 
24 Hughes, Leboyer & Bouvard 
25 Landa, Piven, Wzorek, Gayle, Chase & Folstein 
26 Descriptive 
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است از این جهت که رابطه تنیدگی والدینی و افسردگی را با فنوتیپ  22پردازد و همبستگییمو افسردگی مادران 

 کند.یمدرخودماندگی در مادران بررسی 

 جامعه آماری -2

 دهند که به مراکزیمجامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مادران کودکان مبتال به درخودماندگی شهر مشهد تشکیل 

 کنند.یممشاوره کودک مراجعه 

 نمونه و روش نمونه گیری -3

 دهندیمنفر را تشکیل  021بر اساس جدول مورگان   نفر از مادران کودکان درخودمانده که 091نمونه پژوهش حاضر را 

 که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.

 روش اجرای پژوهش -4

بدین گونه بود که ابتدا از بین مراکز مشاوره کودک شهر مشهد مراکز مشاوره امین، روش اجرای پژوهش حاضر میدانی و 

انتخاب شده و از بین مادران کودکان مبتال به درخودماندگی مراجعه کرده به این مرکز به  سروش و آرامش روان به تصادف

ی ورود به پژوهش حاضر هامالکشدند. ی شرکت در پژوهش بودند، انتخاب هامالکنفر که واجد  021صورت تصادفی تعداد 

( 9باشد،  سال 21 تا 21( سن مادران بین 2مادران دارای کودک مبتال به درخودماندگی باشند، ( 0 بود از اینکه: اندعبارت

( سابقه 9( شرکت کنندگان دارای مشکالت زناشویی نباشند، 2شرکت کنندگان به بیماری جسمی و روانی مزمن مبتال نباشند، 

ی هایآزمودن( تحت درمان دارویی و روان شناختی خاصی نیز نباشند. 2یچ گونه بیماری روانی و جسمانی خاصی نداشته و ه

ی فنوتیپ درخودماندگی، هاپرسشنامهپس از آگاهی از هدف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه به انتخاب شده در مرحله بعد 

پرسش نامه به علت نقص در  02البته الزم به ذکر است که تعداد  ( و افسردگی بک پاسخ دادند.PSI) ینوالدتنیدگی 

نفر از مادران  019 هانامهپاسخدهی از پژوهش حذف شده و نمونه نهایی پژوهش را بر اساس پاسخگویی کامل به پرسش 

 کودکان در خودمانده تشکیل دادند.

 ابزار پژوهش

 (AQپرسشنامه پیوستار درخودماندگی ) 

( 2110و کالبلی ) 90، مارتین91، اسکینر29، ویل رایت21کوهن -سوالی است که توسط بارون 91آزمون  این پرسشنامه یک

( با اجرا 0912ی درخودماندگی بزرگساالن ساخته شده و فرم فارسی آن توسط نجاتی صفا و همکاران )هایژگیوارزیابی  جهت

ی تهران اعتباریابی شده است. دراین هادانشگاه نفری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای 929بر رروی یک نمونه 

ی اجتماعی، تغییرتوجه، توجه به جزئیات، ارتباط و تصور را در هامهارتشناختی  یکی از پنج حوزه سؤال 01 پرسشنامه هر

 اندشدهیم مخالفم تنظ کامالً موافقم تا  کامالً درجه ای از  9این آزمون براساس طیف لیکرت  سؤاالت. سنجدیمجمعیت عمومی 

ی اجتماعی، هامهارتزیر مقیاس  9ی درخودماندگی را در هایژگیو(. این پرسشنامه 0990ی و صرامی فروشانی،قربعل بشارت،)

ی مختلف اجرا شده هافرهنگی مختلف و در هازمان. این پرسشنامه در سنجدیمتغییر توجه، توجه به جزئیات، ارتباط و تصور 

ی آن پیش بین مناسبی برای هانمرهآزمون وراثت پذیری باالیی دارد و  نیا ه دست داده است.است و نتایج یکسانی را ب

  (.0990)بشارت و همکاران، تشخیص بالینی هستند. 

پایایی نسخه فارسی پیوستار در خودماندگی به روش بازآزمایی بررسی شده است وضریب همبستگی پیرسون مناسبی به 

ی مختلف پرسشنامه با یکدیگر و هاحوزهمربوط به  سؤاالت(. همین طور همسانی درونی P<0/05 ،r=0/82) استدست آمده 
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با نمره کل  و 22/1با یکدیگر  هاتمیآبا نمره کل پرسشنامه ارزیابی شده است ومیزان آلفای کرونباخ برای همخوانی درونی کل 

 (.0990نقل از بشارت و همکاران،؛ به 0912ی و عالقبندراد،کاظم نجاتی صفا،) استدست آمده  به 29/1

 (PSI) نیوالدشاخص تنیدگی   

از پاره  تواندیم، براین اصل مبتنی است که تنیدگی والدین کندیماین ابزار که تنیدگی در نظام والدین کودک را ارزیابی 

الدینی به طور مستقیم ی متنوعی که با ایفای نقش وهاتیموقعو یا  ی والدینهاصهیخصی کودک، برخی از هایژگیوای از 

( استفاده شد که تصحیح آن 0991مرتبط هستند، ناشی شود. دراین پژوهش از نسخه بازنگری شده شاخص تنیدگی والدینی )

 وماده کاهش داده است  010به  ماده 091ی شاخص تنیدگی والدینی را از هامادهآسان تر و مواد آن کمتر است. این بازنگری، 

( انجام 9 تا 0یز به عنوان مقیاس تنیدگی زنان به آن افزوده شده است. شیوه نمره گذاری به روش لیکرت )ماده اختیاری ن 09

 (. 0990طهماسیان، خرم آبادی و چیمه،) است (ماده 92) ینیوالدماده( و قلمرو  22. شاخص دارای قلمرو کودکی )شودیم

نمره  هااسیمقو حاصل جمع نمرات زیر  شودیمتعیین  ندیآیمنمره هر زیرمقیاس از حاصل جمع نمراتی که به دست 

بود،  سال 02از یک ماه تا  هاآن( در نمونه ای از مادران بهنجار که سن فرزندان 0999)92. آبیدیندهدیمکل را به دست 

ج آلفای کرونباخ کرد. نتای گزارش 91/1 تا 99/1ضریب الفای کرونباخ را برای نمره کلی در قلمرو والدینی و کودکی به ترتیب 

 تا 19/1( در پدران و مادران مورد مطالعه برای نمره کلی در قلمرو والدینی به ترتیب از 2112در تحقیق بنزیس و دیگران )

( 0919دست آمد. در پژوهش دادستان، ازغندی و حسن آبادی ) به 12/1 تا 11/1و برای نمره کلی در قلمرو کودکی از  12/1

 92/1 روز 01ضریب اعتبار بازآزمایی آن با فاصله  و 11/1ر همسانی درونی این ابزار برای کل مقیاس نیز مقدار ضریب اعتبا

 (.0990به نقل ازطهماسیان و همکاران،) استشده  گزارش

 پرسشنامه افسردگی بک 

 20و  شودیماین پرسش نامه به عنوان ابزاری خودگزارشی برای سنجش میزان افسردگی به شکل گسترده به کار گرفته 

ی نوعی بیماران افسرده به دست آمده است که عالئم جسمانی، رفتاری و هانشانهعبارت موجود در این پرسش نامه از مشاهده 

 9تا  1هر یک بر حسب شدت وضعیت گزارش شده توسط بیمار از  هاعبارت. این کندیمشناختی افسردگی را اندازه گیری 

و حداقل  29. حداکثر نمره در این تست کندیمی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین و درجات مختلف شودیمنمره گذاری 

دانشجوی ایرانی ضریب  029( با ترجمه و اجرا روی 0910) همکارانقاسم زاده و  (.0911فتحی آشتیانی، ) باشدیم 1آن 

 .اندنمودهگزارش  29/1و ضریب بازآزمایی را با فاصله دو هفته  21/1آلفای کرونباخ را 

 مالحظات اخالقی -5

جهت رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر، به شرکت کنندگان پژوهش توضیح داده شد که آنان در پژوهشی که 

کنند. همچنین بپردازد، شرکت می به بررسی رابطه تنیدگی والدینی و افسردگی با فنوتیپ درخودماندگی در مادرانقصد دارد 

ها به صورت کاماًل محرمانه باقی خواهد ماند. به آنان اطالع داده شد که شد که اطالعات مرتبط با آنها اطمینان داده به آن

ها اختیار کامل دارند که در نتایج پژوهش به صورت آماری و نتیجه گیری کلی و نه به صورت فردی منتشر خواهد شد و آن

هش اطالع داده شد که پس از اتمام پژوهش در صورت تمایل پژوهش شرکت نکنند. عالوه بر این، به شرکت کنندگان در پژو

ها و بیان پیشنهادات تکمیلی در ها و نتایج فردی پرسش نامهتوانند در یک جلسه مشاوره رایگان جهت تشریح نتایج آزمونمی

 زمینه متغیرهای پژوهش شرکت نمایند.

 هادادهی آماری تجزیه وتحلیل هاوشر -6

دو بخش ها در استفاده گردید. همچنین تحلیل داده SPSSنرم افزار  20ها از نسخه داده به منظور تجزیه و تحلیل

ها( میانگین و انحراف استاندارد داده) های مرکزی و پراکندگیانجام شد. در بخش توصیفی، شاخص 99توصیفی و استنباطی
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ها بررسی شد، مفروضه نرمال بودن توزیع داده 92محاسبه شد. در بخش استنباطی ابتدا به وسیله آزمون کولموگروف اسمیرنوف

مفروضه استقالل خطاها و به  92ها، به وسیله آزمون دوربین واتسونمفروضه عاملی بودن داده 99سپس به وسیله آزمون بارتلت

 وسیله آزمون تحلیل واریانس معناداری کل مدل تحقیقی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت به منظور تحلیل فرضیات

 به روش همزمان( استفاده شد.)و تحلیل رگرسیون چند متغیره  92پیرسون پژوهش از ضریب همبستگی

 یافته ها

 در پژوهش حاضر نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به شرح زیر می باشد:

  توصیفی آمار -7

، شغل و همچنین در این بخش به بررسی توصیفی اطالعات مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهندگان یعنی سن، تحصیالت 

 تغییر اجتماعی، های اطالعات توصیفی متغیر های پرسشنامه یعنی فنوتیپ درخودماندگی و مقیاس های آن شامل مهارت

 و افسردگی مادران پرداخته می شود.  تصور و همچنین تنیدگی و ارتباط جزئیات، به توجه توجه،

 ها فردی آزمودنی ویژگی های 

ها نشان داده شده است. بر اساس این جدول مشاهده می شود که  ی مربوط به سن آزمودنی، آمار توصیف 0در جدول  :سن

 درصد( می باشد. 99سال )  99تا  91سن اکثر آزمودنی ها بین 

 آزمودنی ها تعداد و درصد سن -0جدول 

 درصد  فراوانی سن )سال(

 5/17 01 سال 25تا  22

 1/22 91 سال 32 -25

 35 92 سال 35 -32

 4/11 09 سال 42 -35

 122 123 مجموع 

درصد(  9/90ها دیپلم و پایینتر  ) مشاهده می شود که میزان تحصیالت اکثر آزمودنی 2بر اساس جدول  :میزان تحصیالت

 می باشند.

 آزمودنی ها تحصیالت تعداد و درصد میزان -2جدول 

 درصد  فراوانی تحصیالت میزان

 5/51 99 دیپلم و پایینتر

 1/31 92 لمفوق دیپ

 5/17 01 لیسانس

 122 123 مجموع 

 درصد( می باشند. 1/29ها خانه دار ) زیر مشاهده می شود که میزان تحصیالت اکثر آزمودنی 9بر اساس جدول  :شغل

                                                           
34 Kolmogorov-smirnov 
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 آزمودنی ها تحصیالت تعداد و درصد میزان -9جدول 

 درصد  فراوانی شغل

 1/73 22 خانه دار

 4/22 20 کارمند

 1/5 9 سایر

 122 123 مجموع 

 بررسی توصیفی متغیر ها 

یعنی یعنی فنوتیپ اطالعاتی در مورد شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از  متغیر های پرسشنامه  2جدول 

  تصور و همچنین تنیدگی و ارتباط جزئیات، به توجه توجه، تغییر اجتماعی، های درخودماندگی و مقیاس های آن شامل مهارت

 های فنوتیپ درخودماندگی و مقیاس های آن شامل مهارت میانگین جدول، این به توجه با ارائه می کند.ادران و افسردگی م

 ،9/99 ،9/029 با برابر ترتیب بهو افسردگی مادران  تصور و همچنین تنیدگی و ارتباط جزئیات، به توجه توجه، تغییر اجتماعی،

 .شدبا می 2/20 و 9/919، 0/20،  9/29 ،2/91 ،2/92

 (N=  019شاخص های توصیف داده ها برای متغیرهای پژوهش ) -2جدول 

 انحراف معیار میانگین ماکسیمم مینیمم متغیر

 3/1 149/5 189 106 فنوتیپ درخودماندگی

 6/1 35/9 48 24 اجتماعی های مهارت

 1/1 32/6 84 23 توجه تغییر

 2/1 30/6 47 6 جزئیات به توجه

 3/1 29/3 36 18 ارتباط

 1/2 21/1 24 18 تصور

 35/2 385/9 470 259 مادران  تنیدگی

 6/2 41/7 63 13 افسردگی مادران

 

 
 میانگین متغیرهای پژوهش -0نمودار 
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 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

قبل قدم  ینپژوهش مهمتر فرضیه هایدرباره  یاستنتاج منطق و محاسبه آماره آزمون مناسب و یآمار یروش ها یاجرا یبرا

 یاساس یتداده ها از اولو یعاز توز یمنظور آگاه ینا یپژوهش است. برا یمناسب برا یانتخاب روش آمار ی،از هر اقدام

 یرنوفاسم -پژوهش از آزمون کولموگروف یرهایبودن متغ نرمالفرض  یبررس یبرخوردار است. در پژوهش حاضر برا

(Kolmogorov-Smirnov Test) .اسمیرنوف به  -آماری آزمون نرمال بودن کولموگوروف های هفرضی استفاده شده است

 صورت زیر می باشد.

 .هستند نرمال توزیع دارای ها : دادهفرضیه 

 .نیستند نرمال توزیع دارای ها داده:  فرضیه

در صورتی فرضیه صفر رد می شود که سطح ند و ( به این مفهوم است که داده ها نرمال نیستبنابراین رد فرضیه صفر )

اسمیرنف در جدول زیر نشان داده شده  (. نتایج آزمون کلموگرف کمتر باشد )  19/1معناداری آزمون از 

ا می باشد، ادعای نرمال بودن داده ه 19/1( در تمام متغیرها بیشتر از Sigبا توجه به اینکه سطح معناداری آزمون ) است.

 های روش از فرضیه های پژوهش جهت بررسی توان پذیرفته شده و تمامی متغیرها دارای توزیع نرمال می باشند بنابراین می

 .نمود استفاده پارامتری

 اسمیرنوف-نتایج آزمون کولموگوروف -9جدول 
 نتیجه سطح معنا داری Zآماره  متغیرها

یفنوتیپ درخودماندگ  921/1  909/1  نرمال است 

اجتماعی های رتمها  192/1  219/1  نرمال است 

توجه تغییر  129/0  121/1  نرمال است 

جزئیات به توجه  919/0  122/1  نرمال است 

292/1 ارتباط  920/1  نرمال است 

909/1 تصور  922/1  نرمال است 

مادران  تنیدگی  229/1  129/1  نرمال است 

233/2 افسردگی مادران  342/2  نرمال است 

 آمار استنباط

و  همبستگی پیرسون این پژوهش شامل چهار فرضیه می باشد. جهت بررسی فرضیه های اول و دوم پژوهش از آزمون پارامتری

 جهت بررسی فرضیه های سوم و چهارم از آزمون رگرسیون ساده استفاده می شود. 

این پیش فرضها بررسی گردد پیش شرط های مهم و اساسی در الگوی رگرسیون به صورت زیر می باشند که الزم است صحت 

 اطمینان پیدا کرد.  نهایی پردازش شده به نتایج حاصل از مدلن توامیهای زیر، و با توجه به تایید همه پیش شرط

اگر مقدار احتمال  .شود استفاده می از آزمون کولموگروف اسمیرنف بودن باقیمانده ها: برای این منظور بررسی نرمال -0

 . می گیردها مورد تایید قرار نرمال بودن باقیمانده  %99باشد با اطمینان  19/1بزرگتر از  مربوط به این آزمون،

اگر  شود.استفاده می 91واتسون -از آماره دوربین ها: برای این منظوربررسی عدم وجود خود همبستگی در باقیمانده -2

 . فته می شودا پذیرهباشد، استقالل باقیمانده 2مقدار آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 

های استاندارد ها: برای این منظور از نموار پراکنش باقیماندههای )پراکنش همگن( باقیماندهتعیین همسانی واریانس -9

شود، که وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در های استاندارد شده استفاده میبینیشده در مقابل پیش 

 ها می باشد.نی در واریانس باقیماندهنمودار مذکور، نشان دهنده همگ

                                                           
38 Durbin-Watson statistics. 
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 رابطه مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی با درخودماندگی فنوتیپ بین :اول پژوهش بررسی فرضیه

 دارد. وجود معناداری

 دهمان خود در طیف کودکان مادران تنیدگی مقیاس آن( با 9) و  درخودماندگی در این فرضیه به بررسی رابطه ی بین فنوتیپ

 همبستگی پیرسونپرداخته می شود و با توجه به اینکه هر دو متغیر کمی می باشند لذا به منظور بررسی رابطه از آزمون 

 استفاده می شود. فرضیه مورد آزمون به صورت زیر می باشد:

 . ندارد وجود ریمعنادا رابطه مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی با درخودماندگی فنوتیپ : بین

 .دارد وجود معناداری رابطه مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی با درخودماندگی فنوتیپ : بین

 در طیف کودکان مادران تنیدگی با درخودماندگی فنوتیپ بین( به این مفهوم است که بنابراین رد فرضیه صفر آماری )

الزم به ذکر است در این آزمون جهت بررسی فرضیه، ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری جود دارد. و رابطه مانده خود

نزدیک باشد  -0باشد. هرچه این مقدار به + می0و  -0میزان ضریب همبستگی عددی بین ( مورد بررسی قرار می گیرد. )

یابد. اما هر دیگری کاهش می ،جود دارد. یعنی با افزایش یک متغیریعنی هبستگی قوی اما در جهت معکوس بین دو متغیر و

باشد اما این بار در جهت مستقیم. یعنی با + نزدیک باشد باز هم گواه بر وجود همبستگی قوی می0چه مقدار این شاخص به 

اشد، گویای عدم برقراری یابد. حال اگر مقدار ضریب همبستگی به صفر نزدیک بدیگری نیز افزایش می ،افزایش یک متغیر

د. الزم به ذکر است در صورتی فرضیه صفر رد می شود که همبستگی و یا وجود یک همبستگی ضعیف بین دو متغیر خواهد بو

(. نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول زیر، نشان داده شده کمتر باشد. ) 19/1سطح معناداری آزمون از 

 است.

 ( N=  019در فرضیه اول )  رسونیپآزمون همبستگی  نتایج -2جدول 
 فنوتیپ 

 درخودماندگی

 های مهارت

 اجتماعی

 تغییر

 توجه

 به توجه

 جزئیات

 تصور ارتباط

 902/1 222/1 911/1 929/1 920/1 221/1 ضریب همبستگی

ان
در

 ما
ی

دگ
نی

ت
 

 سطح معناداری

(Sig) 

*222/2 *222/2 *222/2 *222/2 *222/2 *222/2 

 درصد 99درصد و با اطمینان  9اداری در سطح * معن
 : 2جدول  اساس بر

می باشد و  221/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی و درخودماندگی بین فنوتیپ پیرسون همبستگی ضریب

 (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری مقداری مثبت است. همچنین سطح

 مادران تنیدگی با درخودماندگی فنوتیپ بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان با بنابراین

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت ) مستقیم( و مانده خود در طیف کودکان

می باشد و  920/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران یدگیتن اجتماعی و های بین مهارت پیرسون همبستگی ضریب

 (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری مقداری مثبت است. همچنین سطح

 مادران تنیدگی بااجتماعی  های مهارت نبیو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان با بنابراین

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت ) مستقیم( و مانده خود در طیف کودکان
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می باشد و مقداری  929/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی توجه و بین تغییر پیرسون همبستگی ضریب

 با بنابراین (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری مثبت است. همچنین سطح

 خود در طیف کودکان مادران تنیدگی باتوجه  تغییر بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت ) مستقیم( و مانده

می باشد و  911/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی جزئیات و به بین توجه سونپیر همبستگی ضریب

 (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری مقداری مثبت است. همچنین سطح

 مادران تنیدگی باجزئیات  به توجه بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان با بنابراین

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت )مستقیم( و مانده خود در طیف کودکان

می باشد و مقداری مثبت  222/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی بین ارتباط و پیرسون همبستگی ضریب

 با بنابراین (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون اریمعناد است. همچنین سطح

 مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی باارتباط  بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت ) مستقیم( و

می باشد و مقداری مثبت  902/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی بین تصور و پیرسون همبستگی ریبض

 با بنابراین (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری است. همچنین سطح

 مانده خود در طیف کودکان مادران تنیدگی باتصور  بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت ) مستقیم( و

 بنابراین فرضیه ی اول پژوهش تائید می گردد.

 معنا رابطه درخودمانده طیف کودکان مادران افسردگی با درخودماندگی فنوتیپ بین :دوم پژوهش بررسی فرضیه

 دارد. وجود دار

پرداخته می  درخودمانده طیف کودکان مادران افسردگی با درخودماندگی در این فرضیه نیز به بررسی رابطه ی بین فنوتیپ

استفاده می شود.  همبستگی پیرسونشود و با توجه به اینکه هر دو متغیر کمی می باشند لذا به منظور بررسی رابطه از آزمون 

 ون به صورت زیر می باشد:فرضیه مورد آزم

 . ندارد وجود دار معنا رابطه درخودمانده طیف کودکان مادران افسردگی با درخودماندگی فنوتیپ : بین

 دارد. وجود دار معنا رابطه درخودمانده طیف کودکان مادران افسردگی با درخودماندگی فنوتیپ : بین

 طیف کودکان مادران افسردگی با درخودماندگی فنوتیپ بین( به این مفهوم است که آماری )بنابراین رد فرضیه صفر 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول زیر نشان داده شده است. دارد.  وجود دار معنا رابطه درخودمانده

 ( N=  019در فرضیه دوم )  رسونیپنتایج آزمون همبستگی  -2جدول 
 پفنوتی 

 درخودماندگی

 های مهارت

 اجتماعی

 تغییر

 توجه

 به توجه

 جزئیات

 تصور ارتباط

 909/1 209/1 999/1 920/1 291/1 299/1 ضریب همبستگی

ی
دگ

سر
اف

 
ان

در
ما

 

 سطح معناداری

(Sig) 

*222/2 *222/2 *222/2 *222/2 *222/2 *222/2 

 درصد 99درصد و با اطمینان  9* معناداری در سطح 
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 : 7ل جدو اساس بر

می باشد  299/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران افسردگی و درخودماندگی بین فنوتیپ پیرسون همبستگی ضریب

 (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری و مقداری مثبت است. همچنین سطح

 مادران افسردگی با درخودماندگی فنوتیپ بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان با بنابراین

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت )مستقیم( و مانده خود در طیف کودکان

می باشد و  291/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران افسردگی اجتماعی و های بین مهارت پیرسون همبستگی ضریب

 (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری مقداری مثبت است. همچنین سطح

 مادران افسردگی بااجتماعی  های مهارت بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان با بنابراین

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت ) مستقیم( و مانده خود رد طیف کودکان

می باشد و مقداری  920/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران افسردگی توجه و بین تغییر پیرسون همبستگی ضریب

 با بنابراین (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری مثبت است. همچنین سطح

 در طیف کودکان مادران افسردگی باتوجه  تغییر بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت ) مستقیم( و مانده خود

می باشد و  999/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران افسردگی جزئیات و به بین توجه پیرسون همبستگی ضریب

 (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری مقداری مثبت است. همچنین سطح

 مادران افسردگی باجزئیات  به توجه بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان با بنابراین

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت )مستقیم( و مانده خود در طیف کودکان

می باشد و مقداری مثبت  209/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران افسردگی بین ارتباط و پیرسون همبستگی ضریب

 با بنابراین (Sig=19/1111/1)می باشد کمتر 19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری است. همچنین سطح

 خود در طیف کودکان مادران افسردگی باارتباط  بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت )مستقیم( و مانده

می باشد و مقداری مثبت  909/1 با برابر مانده خود در طیف کودکان مادران افسردگی بین تصور و پیرسون همبستگی ضریب

 با بنابراین (Sig=19/1111/1)کمترمی باشد  19/1 که از است 111/1 با برابر آزمون معناداری است. همچنین سطح

 مانده خود در طیف کودکان مادران فسردگیا باتصور  بینو می توان گقت  رد می شود  )(صفر  فرضیه درصد 99 اطمینان

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت )مستقیم( و

 بنابراین فرضیه ی دوم پژوهش تائید می گردد.

 طیف کودکان مادران تنیدگی برای مناسبی بین پیش متغیر درخودماندگی فنوتیپ : فرضیه سوم پژوهش بررسی

 .باشد درخودمانده می

به عنوان متغیر  درخودماندگی از آزمون رگرسیون ساده استفاده می شود. در این فرضیه فنوتیپ برای بررسی این فرضیه

فرضیه مورد آزمون به صورت به عنوان متغیر وابسته می باشد.  درخودمانده طیف کودکان مادران مستقل )پیش بین( و تنیدگی

 زیر می باشد:

 .باشد نمیدرخودمانده  طیف کودکان مادران تنیدگی برای مناسبی بین پیش متغیر درخودماندگی فنوتیپ: 

 .باشد درخودمانده می طیف کودکان مادران تنیدگی برای مناسبی بین پیش متغیر درخودماندگی فنوتیپ: 

 تنیدگی برای مناسبی بین پیش متغیر درخودماندگی ( به این مفهوم است که فنوتیپبنابراین رد فرضیه صفر آماری )

( و سطح Fجهت بررسی فرضیه، آماره فیشر )رگرسیون ساده الزم به ذکر است در  .باشد میدرخودمانده  طیف کودکان مادران
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کمتر باشد  19/1( مورد بررسی قرار می گیرد.در صورتی فرضیه صفر رد می شود که سطح معناداری آزمون از معناداری )

 نتایج آزمون رگرسیون ساده در جدول زیر نشان داده شده است.(. )

 ) متغیر وابسته: تنیدگی مادران( نتایج آزمون رگرسیون ساده -1جدول 
 سطح معناداری tآماره  (β ضریب بتا )  متغیر 

 ( Sig) 

 استاندارد غیر استاندارد

 0/000* 192/9 --- 229/1 ضریب ثابت

 0/000* 999/00 221/1 291/1 درخودماندگی فنوتیپ

 111/1* (Sigسطح معنی داری مدل ) F 219/02آماره 

 سطح معنی داری کولموگرف اسمیرنف

(K-S) 

 آماره دوربین واتسون 292/1

(Watson -Durbin) 

991/0 

  921/1 ضریب تعیین 

 
 درصد 9* معناداری در سطح 

  بررسی کفایت مدل:

 19/1می باشد که از  111/1داری مدل برابر با و سطح معنا 219/02( برابر با  Fی فیشر) جه به جدول فوق، مقدار آمارهبا تو

درصد می باشد. بر این اساس  99که نشان دهنده ی کفایت مدل در سطح اطمینان  (Sig=19/1111/1کمتر است ) 

باشد. همچنین مقدار از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را دارا می توان پذیرفت که مدل توان تبیین بخشیمی

ی ضریب تعیین آماره
2R (921/1نشان می )درصد از تغییرات متغیر وابسته 92درخودماندگی توان تبیین  دهد که فنوتیپ 

 ورت زیر می باشد. تنیدگی مادران را دارند. مدل رگرسیونی به دست آمده به ص

 تنیدگی مادران=  229/1+ 291/1  (درخودماندگی فنوتیپ) 

 111/1درخودماندگی برابر با   با توجه به جدول و مدل رگرسیونی فوق ، سطح معنی داری مربوط به متغیر مستقل فنوتیپ

مادران  تنیدگی دماندگی بر رویدرخو درصد می توان گفت فنوتیپ 99کمتر می باشد بنابراین با اطمینان  19/1است که از 

باشد و از آنجا که مقدار ضریب  درخودمانده می طیف کودکان مادران تنیدگی برای مناسبی بین پیش موثر است و متغیر

و مثبت است بنابراین نوع تاثیر و رابطه ی آن مثبت و  بوده 291/1درخودماندگی برابر با  رگرسیون مربوط به متغیر فنوتیپ

به مادران  تنیدگی ،درخودماندگی فنوتیپ ریدر متغ شیواحد افزا کی یبه ازا، فوق یونیدر مدل رگرسباشد. مستقیم می 

 فرضیه سوم پژوهش تائید می گردد. نی. بنابراابدی یم شیواحد افزا 291/1 زانیم

 : 1بررسی برقراری پیش شرط های مدل رگرسیون ساده طبق جدول 

 بزرگتر است بنابراین با  19/1 باشد که ازمی 292/1موگروف اسمیرنف برابر مقدار احتمال مربوط به آزمون کول

 گیرد.ها مورد تایید قرار مینرمال بودن باقیمانده %99اطمینان 

 توان میباشد، لذا می 2باشد، با توجه به این که این مقدار نزدیک به عدد می 991/0واتسون برابر -مقدار آماره دوربین

 در مدل برازش شده را پذیرفت. هادهاستقالل باقیمان
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  بینی استاندارد شده روندی های استاندارد شده در مقابل پیش، نمودار پراکنش آماری باقیمانده9-2طبق نموار

ها مورد تایید قرار باشد. بنابراین همسانی واریانس های باقیماندهمشاهده نشده و تقارن مشاهدات حول خط صفر می

 می گیرد.

 
 بینی استاندارد شدههای استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش نموار پراکنش باقیمانده : 2ر نمودا

 اطمینان داشت. نهایی برازش شده از مدل بدست آمدهبه نتایج  توانمیهای فوق، بنابراین با توجه به تایید همه پیش شرط

 طیف کودکان مادران افسردگی برای مناسبی بین پیش متغیر درخودماندگی فنوتیپ : فرضیه چهارم پژوهش بررسی

 .باشد درخودمانده می
به عنوان متغیر  درخودماندگی برای بررسی این فرضیه نیز از آزمون رگرسیون ساده استفاده می شود. در این فرضیه فنوتیپ

رضیه مورد آزمون به فبه عنوان متغیر وابسته می باشد.  درخودمانده طیف کودکان مادران مستقل )پیش بین( و افسردگی

 صورت زیر می باشد:

 .باشد نمیدرخودمانده  طیف کودکان مادران افسردگی برای مناسبی بین پیش متغیر درخودماندگی فنوتیپ: 

 .باشد درخودمانده می طیف کودکان مادران افسردگی برای مناسبی بین پیش متغیر درخودماندگی فنوتیپ: 

 افسردگی برای مناسبی بین پیش متغیر درخودماندگی ( به این مفهوم است که فنوتیپین رد فرضیه صفر آماری )بنابرا

 نتایج آزمون رگرسیون ساده در جدول زیر نشان داده شده است. .باشد میدرخودمانده  طیف کودکان مادران
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 مادران( فسردگی) متغیر وابسته: ا نتایج آزمون رگرسیون ساده -9جدول 
 سطح معناداری tآماره  (β ضریب بتا )  متغیر 

 ( Sig) 

 استاندارد غیر استاندارد

 0/000* 209/2 --- 292/1 ضریب ثابت

 0/000* 229/00 229/1 992/1 درخودماندگی فنوتیپ

 111/1* (Sigسطح معنی داری مدل ) F 922/00آماره 

 فسطح معنی داری کولموگرف اسمیرن

(K-S) 

 آماره دوربین واتسون  922/1

(Watson -Durbin) 

992/0 

  922/1 ضریب تعیین 

 
 درصد 9* معناداری در سطح 

 بررسی کفایت مدل: 

 19/1می باشد که از  111/1داری مدل برابر با و سطح معنا 922/00( برابر با  Fی فیشر) با توجه به جدول فوق، مقدار آماره

درصد می باشد. بر این اساس  99که نشان دهنده ی کفایت مدل در سطح اطمینان  (Sig=19/1111/1است ) کمتر 

باشد. همچنین مقدار توان پذیرفت که مدل توان تبیین بخشی از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را دارا میمی

ی ضریب تعیین آماره
2R (922/1نشان می )درصد از تغییرات متغیر وابسته 2/92درخودماندگی توان تبیین  دهد که فنوتیپ 

 مادران را دارند. مدل رگرسیونی به دست آمده به صورت زیر می باشد.  افسردگی

 مادران  افسردگی=  292/1+ 992/1  (درخودماندگی فنوتیپ) 

 111/1درخودماندگی برابر با   معنی داری مربوط به متغیر مستقل فنوتیپ با توجه به جدول و مدل رگرسیونی فوق ، سطح

مادران  افسردگی درخودماندگی بر روی درصد می توان گفت فنوتیپ 99کمتر می باشد بنابراین با اطمینان  19/1است که از 

و از آنجا که مقدار ضریب  باشد درخودمانده می طیف کودکان مادران تنیدگی برای مناسبی بین پیش موثر است و متغیر

و مثبت است بنابراین نوع تاثیر و رابطه ی آن مثبت و  بوده 992/1درخودماندگی برابر با  رگرسیون مربوط به متغیر فنوتیپ

به مادران  افسردگی ،درخودماندگی فنوتیپ ریدر متغ شیواحد افزا کی یبه ازا، فوق یونیدر مدل رگرسمستقیم می باشد. 

 فرضیه چهارم پژوهش تائید می گردد. نی. بنابراابدی یم شیواحد افزا 992/1 زانیم

 : 9بررسی برقراری پیش شرط های مدل رگرسیون ساده طبق جدول 

  بزرگتر است بنابراین با  19/1 باشد که ازمی 922/1مقدار احتمال مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف برابر

 گیرد.ورد تایید قرار میها منرمال بودن باقیمانده %99اطمینان 

 توان میباشد، لذا می 2باشد، با توجه به این که این مقدار نزدیک به عدد می 992/0واتسون برابر -مقدار آماره دوربین

 در مدل برازش شده را پذیرفت. هااستقالل باقیمانده
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  بینی استاندارد شده روندی پیشهای استاندارد شده در مقابل ، نمودار پراکنش آماری باقیمانده2-2طبق نموار

ها مورد تایید قرار باشد. بنابراین همسانی واریانس های باقیماندهمشاهده نشده و تقارن مشاهدات حول خط صفر می

 می گیرد.
 بینی استاندارد شدههای استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش نموار پراکنش باقیمانده :29نمودار 

 اطمینان داشت. نهایی برازش شده از مدل بدست آمدهبه نتایج  توانمیهای فوق، تایید همه پیش شرطبنابراین با توجه به 

 بحث: 

 نتایج حاصل ازفرضیه ها  این پژوهش گویا این موارد است که: 

: بین رابطه فنوتیپ درخودماندگی با تنیدگی و افسردگی مادران کودکان طیف در خود مانده 2و0فرضیه  -0

( با عنوان مادران کودکان اتیسم در 0999داری وجود دارد.در این رابطه پژوهش یکتاخواه و همکاران )رابطه معنا 

خرده مقیاس افسردگی و عملکرد اجتماعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و این مادران از تنش ها و فشار 

با عنوان ویژگی های شناختی ، ( 0991زیادی رنج میبرند و با پژوهش حاضر همسو است . پژوهش موسوی خطاط )

 روانی و اجتماعی والدین کودکان استثنایی در چها بعد جسمانی ، اضطراب ، 

 عامل اجتماعی و افسردگی از مادران کودکان عادی پاییین تر است و با پژوهش حاضر همسو هست . 

ادران کودکان طیف :  فنوتیپ در خود ماندگی پیش بین مناسبی برای تنیدگی و افسردگی م 2و9فرضیه  -2

( با پژوهش حاضر همسو است به دلیل اینکه عوامل 2111در خود مانده می باشد . در این رابطه پژهش ون پیر )

تنشزای بیشتری مادران کودکان دارای مشکالت ذهنی و شناختی تجربه می کنند. بر اساس پژوهش مازون) 

را تجربه میکنند و کیفیت زندگی پایین تری دارند و ( مادران کودکان در خودمانده اضطراب کلی بیشتری 2112

 . پپوهش حاضر همسو است

 نتیجه گیری 

افزایش نرخ شیوع طیف اختالل اتیسم موجب افزایش نگرانی ها و آگاهی عمومی نسبت به  طیف اختالل اتیسم شده است. 

از خفیف تا شدید نیز داراست. و باعث تخریب  این گروه اختالالت رشدی هستند که عالیم رفتاری آنها دامنه های متفاوتی را

در زندگی خانوادگی و با افزایش میزان استرس در والدین همراه است. عالبم رفتاری و تداوم آنها با گذشت زمان و هزینه ای 

سازد. لذا  که این مشکالت برای خانواده و جامعه در پی دارد، لزوم توجه به این عالیم و مداخالت زود هنگام را ضروری می
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(. 0999بررسی سبب شناسی عالیم رفتاری در اختالل اتیسم جهت رسیدن به درمان مناسب ضروری به نظر می رسد) شیری، 

زندگی مادران دارای فرزند درخودماندگی )با توجه به اینکه مادر عضوی از ت میـزان سالمت عمومی و کیفی همچنین بررسی

 هکودک درخودماند کودکان دارد( بسیار کارساز بوده و به خانواده در پذیرش ط را بـا ایـنخـانواده اسـت کـه بیشـترین ارتبـا

درست با شرایط کودک کمـک کـرده و در نتیجـه تـأثیرمطلوبی بر نظام خانواده  و همچنین به انطبـاق کندمیکمک شایانی 

 .(0999گذارد)یکتاخواه، عالمه و گرجی، می

وی والدین این کودکان در مقایسه با والدین کودکان عادی نشان دهنده این است  که خودکارآمدی های انجام شده بر ربررسی

ها گرایش بیشتری به استفاده از شود که آن(. این عامل باعث می2101الکاندری، الکاشن،  ) کنندپایین تری را احساس می

بر رشد کودک گذاشته و رفتارهای مخرب بیشتری را منجر  های منفی والدگری داشته باشند،  و این امر تاثیرات منفیشیوه

 (.2112، 20؛ اوکانور2101، 21؛ کین، کوزنس، موسپرات، رادجر2119، 99لیولین، مک کونل، تامپسون، ویبرو) شودمی

 در که هاییشیوه و افراد هایواکنش به توجه لزوم زندگی، آمیز ضربه یدادهایور به نسبت فزاینده هشیاریاز سوی دیگر 

اجتماعی،  قلمرو در فرد وری کنش ،تنیدگی چون. است کرده ضروریا ر ،کنندمی اتخاذ زا تنیدگی عناصر با مقابله

 تنزل ،هاتصادف و خطاها افزایش تولید، کاهش ای، حرفه نارضایتی کند،می اختالل دچار را خانوادگی و جسمانی ،روانشناختی

 پذیری، تحریک افزایشمانند:  روانشناختی تغییرات ایجاد اساس این بر دارد، پی در را واکنش زمان کندی و قضاوت سطح

 یا ای حرفه نقش ایفای و کندمی مختل را خانوادگی و اجتماعی روابط خود، مهار در ناتوانی و عصبی حالت تنش، اضطراب،

مت روانی پایین تأثیر بسزایی بر روند بنابراین با توجه به این حقیقت که سالآورد. می وجود به سستی و ضعف مادری و پدری

گذارد و رشد نامتعادل و ناهنجار کودکان درخودمانده نیز بر سالمت روان والدین تأثیر بسزایی دارد، انجام رشد کودک می

پژوهشی به منظور بررسی رابطه افسردگی و تنیدگی والدین به عنوان دو تا از متغیرهای مهم سالمت روان با فنوتیپ 

رسد. با توجه به افزایش روزافزون تشخیص درخودماندگی در ایران، کمبود نیروی ماندگی بسیاری ضروری به نظر میدرخود

هایی جهت راهنمای متخصصین و درمانگران بتواند کمک شایان رسد انجام چنین پژوهشمتخصص و امکانات به نظر می

(. بررسی رابطه فنوتیپ درخودماندگی با تنیدگی 0991ران، سرایی جماب و همکا) توجهی به گسترش پوشش مداخالت بنماید

و افسردگی والدین می تواند توصیف، بررسی، سبب شناسی و درمان این اختالل را تسهیل نماید.ویافته های پژوهش حاضر 

اری وجود دارد حاکی از این است که بین فنوتیپ درخودماندگی و تنیدگی و افسردگی مادران کودکان درخودمانده رابطه معناد

 و فنوتیپ درخودمانده پیش بین مناسبی برای این دو متغیر وابسته منظور تنیدگی و افسردگی می باشد. 

 منابع

رفتاری در کاهش  -(. اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی 0991ابراهیمی دهشیری، و؛ مظاهری، م؛ و طهماسیان، ک. )

 .299-299 (،9 ) 9 ترس شب کودکان، مجله علوم رفتاری،

 ننشناساروا تحولی نشناسیروا فصلنامه. گیدفسرا کاهش ایبر ندگیز یها رتمها زشموآ). 0911( علی ،برمکوهی یمیرا

  .912 تا 292: (9) 9. نیایرا

درمان و کیفیت  بررسی اکتشافی متغیرهای روان شناختی پیش بین یکننده پیروی از (.1322. )رضا، باقریان سرارودی

 سال اسفند یک نامه ویژه یکم و بیست . دورهمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ر بیماران کلیوی تحت همودیالیززندگی د

0991 (296-308). 

 هینظر با مادرانی خودماندگ در گستره پیفنوت رابطه(. 1391بشارت، محمد علی، قربعلی، اکرم، صرامی فرونشانی، غالمرضا)
 .55-64؛1 ؛ییاستثنا کودکان یرانیا فصلنامه ،کودکان ذهن

                                                           
39 Llewellyn, McConnell, Thompson, Whybrow 
40 Keen, Couzens, Muspratt, Rodger 
41 O’Connor 
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 (. روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات: آگاه.0919حجازی، اله. سرمد، زهره. بازرگان، عباس )

(. تنیدگی والدینی و سالمت عمومی: تحقیقی درباب رابطة 0919دادستان، پ؛ احمدی ازغندی، ع؛ حسن آبادی، ح. )

ت عمومی در مادران پرستار و خانهدار دارای کودکان خردسال .فصلنامة روانشناسان تنیدگی حاصل از والدگری با سالم

 .333-334ایرانی، سال دوم/ شمارۀ هفتم. ص 

 (. روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران، انتشارات: دانشگاه پیام نور.0919دالور، علی )

 .دانژه نشر: تهران. دوم اپچ. درمان و ارزیابی اتیسم،(. 1387رافعی، طلعت. )

محمودی قرائی، جواد؛ عطری فرد،  سادات مصطفوی، سعیده؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمدعلی؛ 

 کودک در میزان تنیدگی مادران کودکان دارای مشکالت رفتاری.-(. تأثیر بازیدرمانگری مبتنی بر رابطة والد0992مهدیه)

 بر نیوالد آموزش ریتاث(. 0991)محسن نکاح،ی اصغر ؛یعل ،یمشهد ن؛یحس ،یآباد حسن حه؛یمل جماب،یی سرا

 .12-99ذ(:0)09 سال ،یروان بهداشت اصول مجله ،یدرخودماندگ به مبتال کودکان مادرانی خودکارآمد

(. بررسی ارتباط بین نقص در کارکرد اجرایی و عالیم رفتاری در کودکان مبتال به اختالل اتیسم با 0999شیری، ولی)

 ملکرد باال، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و و توانبخشی.ع

 .بعثت انتشارات :، تهران(ارزشیابى شخصیت و سالمت روان)آزمون هاى روانشناختى  .( 1388 ).فتحى آشتیانى، على

 وی افسردگ کاهش بری قیموس تگریهدا شنق هیاول شاتیآزما(.1384).خسروی،ج مالک اعتماد،ح، پور محمدی زاده،آ،

 .289- 292؛3؛ خانواده قاتیمجلـه تحق.  کیسـتیات فرزند دارای مادران اضطراب

 فروع اصغر آبادی، مکی مظفری محمد: مترجم. )کودک مرضی شناسی روان(. 1389مش، اریک جی. و وولف، دیوید ای. )

 .رشد انتشارات: تهران(. عدل الدین

 اجتماعی والدین و روانی شناختی، ویژگیهای (. مقایسه0991). کیانوش عبدی، و مهران سلیمانی، د؛محم خطاط، موسوی

 .99-29، 02توانبخشی،  نشریة. عادی کودکان والدین با استثنایی فرزند کی از بیش

 .دانژه نشر: تهران. اول چاپ. درمان تا تشخیص از اتیسم، با همراه(. 1388. )هما ناصح،

 با استثنایی کودکان مادران روانی سالمت مقایسه(. 1386. )سوران رجبی، و محمدرضا آقامحمدیان، و مدمح نریمانی،

 .15-24 ص. 34 و 33 شماره. نهم سال روانی، بهداشت اصول فصلنامه. عادی کودکان مادران روانی سالمت

 روانی های اختالل درمان در ردیکارب راهنمای شناختی درمانی رفتار(. 0919)کالرککیس، سالکووس کیت؛ هاوتون،

 .سوم چاپ ارجمند، انتشارات: تهران(. 0919... )ا حبیب. زاده قاسم: ترجمه ،(اول جلد)

. سمیات فرزند دارای مادرانی زندگ تیفیک وی عموم سالمت زانیمی بررس(.0999) رضا ،یگرج معصومه؛ عالمه، کتاخواه؛ی

 .029پیاپی   – 0شماره  - 0999 – چهاردهم سالیی. استثنا تیترب و میتعل
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