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  دهیچک

ه در است ک سمیکودکان مبتلا به اوت یدر انزواطلب نیوالد یفرزندپرور یهانقش سبک لیوتحل یبررس ،یمرور یمقاله نیا هدف

ان و کودک تیوترب میدرتعل ییجامعه سهم بسزا ینهاد اجتماع نیوکوچکتر نیگفت خانواده بعنوان اول دیموضوع با نیا حیتشر

ا برخورد( ر یهاوهیوفرزندانشان )ش نیوالد انیمتقابل م یهاروان شناسان کنش کثرا کهیآنان دارد بطور تیشخص یریگشکل

را با  نیلدوا یداشتن فرزند مبتلا به انواع اختلالات مثل اختلال رشد رندیگ یکودکان درنظر م یرشد وتحول عاطف یبرا ییمبنا

 ینامتعارف کودکان و نگاه و برچسب یبا رفتارها رخوردب یها چگونگچالش نیکند ازجمله ا یروبه رو م یادیز یهامشکلات وچالش

گروه از  نیاست که اغلب ا یعارضه ا یریو گوشه گ یکودکان دارند. انزواطلب نی)جامعه( در ارتباط با ا یرونیب طیاست که مح

 گرانیارتباط با د ردنگردد که آنها از برقرار ک یموجب م سمینوع عارضه در کودکان مبتلا به اوت نیکودکان دچار آن هستند ا

جامعه وبخصوص خانواده از داشتن دوست  یافراد نسبت به اعضا نیا یوعاطف یذهن قیعلا افتنی لیکنند وباتوجه به تقل یدور

 تیترب یهاروش نیمقتدرانه از بهتر یسبک فرزندپرور دگفتیبا یریگ جهیمحروم شوند در نت گرانیبا د کیو ارتباط نزد یمیصم

ت امکان کرده اس جادیاستقلال کودکان و اعمال قدرت )فشار و انتظارداشتن( برآنها ا نیب که یبا تعادل رایاست ز کیکودکان اوتست

 یارتباطات مناسب اجتماع یبرقرار یبرا نهیزم یجود کردن آنها، فراهم سازابراز و ،یخانوادگ یهایریگ میمشارکت آنها درتصم

 .وجامعه شوند خانواده یبرا دیمف یشود آنها عضو یآنها را فراهم کرده و موجب م یبرا

 یمشارکت خانوادگ ،یارتباط اجتماع ک،یکودکان اوتست ،یمقتدرانه، انزوا طلب یها: سبک فرزند.پرورواژه دیکل

 

 

 مقدمه



رابه خود  تیوترب میاست که سالهاست نظر صاحب نظران ومتخصصان تعل یوفرزندان ازجمله موارد مهم نیارتباط وتعامل والد

تواند از  یکه م ی( رابطه ا1311باشد )دادستان،  سمیمثل اوت یرشد– یجلب کرده است بخصوص اگر فرزندان دچار اختلالات ذهن

 برخورد، انواع درد ی وهیتعامل وش نیممکن است ا گرید یاز سو ایکند  لیوکامل تبد فمتعار یکودکان را به انسان نیسو ا کی

 نی( خانواده بعنوان اول1314 ،یداشته باشد )خانجان یدرپ نیهم فرزندان دچار اختلال وهم خود والد یرا برا یورنج روان

وان اکثر ر کهیآنان دارد بطور تیشخص یریکودکان وشکل گ تیوترب میدرتعل ییجامعه سهم بسزا ینهاد اجتماع نیوکوچکتر

 یکودکان درنظر م یرشد وتحول عاطف یبرا ییمبنا برخورد( را یهاوهیوفرزندانشان )ش نیوالد انیمتقابل م یهاشناسان کنش

 یرو م روبه یادیز یهارا با مشکلات وچالش نیوالد یداشتن فرزند مبتلا به انواع اختلالات مثل اختلال رشد  balby,1797) رندیگ

)جامعه( در  یرونیب طیاست که مح ینامتعارف کودکان و نگاه و برچسب یرفتارها برخورد با یها چگونگچالش نیکند ازجمله ا

 یهاکو سب یبا مشکلات روان یدهد اختلالات کودکان ارتباط تنگاتنگ ومعنادار ینشان م قاتیکودکان دارند تحق نیارتباط با ا

نسبت  سمیکودکان مبتلا به اوت نیوالد کهی( بطور1373 ،یو خانجان دی، به نقل از وح1311،یرامیآنها دارد )ب نیوالد یفرزند پرور

 یرت فیضع یروانشناخت یستیوبهزر یعواطف منف شتر،یب یوروان یجسم یهایماریمشکلات وب یدارا یکودکان عاد نیبه والد

درسال   کهماهه  با مادرانشان  3 یال 1 سمیاز تعامل کودکان اوت یتبراساس مطالعا فری(شgrinberg & selnerz,2111هستند )

ه تا اندازه ک ینیباشند، والد ریآسان گ ای ریتوانند سختگ یطرد کننده م ای رندهیرا کرفت که  مادران پذ جهینت نیانجام داد ا 1797

 تیند حماا رندهیهم پذ یومقدار ریسختگ اریکه بس ینیوالد ایو کتاتورندیطردکننده هستند مستبد ود یوتا اندازه ا ریسهل گ یا

ا ر یومهم رگذارینقش تاث یفرزند پرور وهیگفت ش توان ی( باتوجه به موارد گفته شده م1399 ،یلییکایدهند )م یم اننش یافراط

 alizadeh & anderias, 2112)) کند یم فایو رشد کودکان ا یروان یشناس بیدرآس

ا از ( که معمولیکودک ی هیبچه عا )تجارب اول یتابت کرده اند که حوادث واتفاقات گذشته  یو دانشمندان علوم رفتار پژوهشگران

با کودک واعمال آن  نیبوخورد والد ی وهیو ش تیشود درواقع نوع ترب یخانواده( حاصل م یدرون طی)مح یتعاملات خانوادگ

ه ارائه ب قیتحق نیدرمورد موضوع ا قیدرک دق یابیدست یاوست.برا یبعد یرفتارها یاصل یاز علتها یکیو  یو تیشخص یربنایز

عبارتست از رفتارها،  یسبک فرزند پرور: » میپرداز ی( می)سبک فرزندپرور تیدرمورد نوع ترب قیروشن ودق فیتعر کی ی

موارد توسط کودکان  به  نیاست که ا نیا رشود و انتظا یبه کودکان منتقل م نیکه از طرف والد ییها و استانداردهاارزش

آن  که در یا نهیبودن بصورت زم یشود متقاض یم فیبودن وپاسخ گو بودن تعر یها براساس متقاضسبک نیکارگرفته شود ا

 یا هنیگردد و پاسخگو بودن، به زم یدهند مشخص م ینشان م یو نظارت را در فرزندپرور یافتگیالزامات، نمو ،یمهارشدگ ن،یوالد

و استنبرگ  نگیدارل (Masood & others,2119) .دهند اشاره دارد یومشارکت نشان م رشیپذ ،یعاطف یگرما نیکه والد

 ع،یگوناگون و وس یهاطیومح هاتیموقع یباشد که ط یم تارهااز رف یدارند که  مجموعه ا یفرزند پرور یهااز سبک نگونهیا

 یجو ارتباط کیها کنش نیاست که ا نیبرداشت ا نیدر ا یکند فرض اساس یمرا مشخص  یفرزند–والد  یتعاملات وبرخوردها

کند )  یم فایو رشد کودکان ا یروان یشناس بیدر آس یکننده ا نییعامل مهم نقش تع کیآورد که  به عنوان  یم دیگذار پد ریتاث

 (299-291، صص1372پور و زارع،  نیبه نقل از ام 1773و استنبرگ،  نگیدارل

 ریکودکان است که بر عملکرد مغز تاث یرشد ی دهیچی( مجموعه اختلالات پASD) سمیاوت فیآن:اختلال ط فیوتعر سمیاوت اختلال

 یتکرار یبا الگوها یرگذاریتاث نیا ی جهیباشد که نت یم یتیشخص یهاییبر اغصاب و توانا یرگذاریآن  تاث یگذاشته  و مشخصه 

ومشکلات دادن  دیجد یهاومقوله میمفااه یریادگیواشکال ارتباط، مشکلات درک وفهم و یرفتار، مشکلات در تعاملات اجتماع

اختلال به گونه  نی(   اcampion & quin, pp1-12: blomberg & others,2113همراه است  ) تیسازگاربا موقع یپاسخها

در اغلب  کهیکند بطور یمتاثر م اتیح یآنان را درطول دوره  یشود و زندگ یرشد کودکان ظاهر م ی هیمراحل اول رد یناگهان یا



د و دهن یخود را از دست م ییشده قوه شنوا ینیب شیپ ریبطور غ نکهیکنند و ا یاجتناب م یچشم یموارد افراد مبتلا ازتماسها

گزارش شده است  نیچنکنند )همان(، هم ی) پسرفت( را تجربه م یعصب افول کیدرصد کودکان اوتست 21گزارش شده است که  

هستند  یزبان یهایینارسا ،یخود مراقبت  یهایی(، فقدان توانای)شناخت یمشکلات درک ینوع اختلال، دارا نیکه کودکان مبتلا به  ا

 ,livaro & othersگذارد ) یم ریو...(  با آنها تاث علمخانواده، م ن،یافراد ) مراقب ریبرخورد و ارتباط سا یبر نحوه  میعلا نیکه ا

 یآمار شیافزا نی( واki, & others, 2111داشته است) یریرشد چشم گ سمیبه اوت انیمبتلا  آمار ریاخ یها(  در سال2114

کند  یدلار گزاترش م 3211111اختلال را  نیا یسرانه  نهیداشته است گانز هز یجوامع مختلف درپ یرا برا یادیز یهانهیهز

(bovid vadron,2111بعلاوه ا )کرده است ) جادیها اافراد در خانواده یرارا ب یادیز یعاطف یهایماریاختلال ب نیlaig & 

larvico, 2111اختلال هستند  نیکه دچار ا یاز دختران است و افراد شتریبرابر ب 4پسران  انیدر م  یرشد -یاختلال عصب نی(ا

 1111ند. و... مواجه هست ینیگوشه نش ،یانزوا طلب ،یانگ زن رینظ یلیبا مسا یارتباط و تعاملات اجتماع یدر برقرار یناتوان لیبه دل

 یم ادیبروز پ هاتیو قوم ینژاد یهاگروه یتمام زیو ن یاجتماع -یسطوح اقتصاد یتمام ا،ینقاط دن یدر تمام سمیاوت فیاختلال ط

 هایماریاز ب یریشگیسازمان کنترل و پمتحده توسط  الاتیدر ا 2114که سال  یگسترده ا یابی نهیمطالعه زم کیکند و طبق 

 هاامدیپ نیکند ا یدختر( بروز م 117در هر  1پسر( و) 42در هر  1دختران )  برابر 4اختلال معمولا در پسران  نیشده است، ا امانج

 شیزده وموجبات افزا یشناخت ستیو ز یکیژنت یهاحوزه دست به انجام پژوهش نیا نیموجب شده است صاحب نظران و محقق

سبب  ین اقدامات در حوزه ی(که همه اkersevians & haras, 2112شوند ) یرشته ا انیم یها در حوزههاودانسته افتتهی

 وعیمشخص شده است که در دو دهه گذشته ش یگرید قی(درتحقrateavicack, 2111) ردیگ یاختلال صورت م نیا یشناس

و  سیبه کشورهای انگل شتریباشد و ب ینم کسانیآمار در همه کشورها  نیداشته است. اما ا یهرشد قابل توج سمیاوت فیاختلال ط

ساله  9را در کودکان  سمیاوت وعیش یپژوهش یهم ط رانیشود. در ا یراگزارش کرده اند مربوط م سمیاوت زانیم نیکه بالاتر کایآمر

 (samady,2112نفر گزارش کرده اند ) 11111در   9/ 29 یرانیا

 یهایماریو ب یاختلالات ارتباط ،یزبان یهایینارسا ،یباتوجه به مشکلات عاطف: کیدر کودکان اوتست یاساس یمشکل ،یانزواطلب

گروه از کودکان  نیاست که اغلب ا یعارضه ا یریگ و گوشه یبا آن روبه رو هستند انزواطلب کیکه کودکان اوتست یا یتمرکز

نند ک یدور گرانیگردد که آنها از برقرار کردن ارتباط با د یموجب م سمینوع عارضه در کودکان مبتلا به اوت نیدچار آن هستند ا

و  یمیدوست صم نجامعه وبخصوص خانواده از داشت یافراد نسبت به اعضا نیا  یوعاطف یذهن قیعلا افتنی لیوباتوجه به تقل

  (39ص 1311ف،یمحروم شوند. )س گرانیبا د کیارتباط نزد

ودکان تنها ک نیتوان گفت که ا یمطلب م نیاست  باتوجه به ا سمیدرکودکان مبتلا به اوت یاز عوارض اصل یکی  یتک بخش تمرکز

 نینذ ابگذرا یخود را با و یداریدارد ارتباط برقرار کرده و تمام اوقات ب یبه و یدیشد یخانواده که وابستگ یاز اعضا یکیقادرند با 

به شدت آزاردهنده هستند و اگر اصلاح و درمان نشوند آنان را  انشانیاطراف یوهم برا کیخود کودکان اوتست یگونه رفتارها هم برا

 یازهاین یعزت نفس اشاره کرد عزت نفس درمورد کودکان دارا یتوان به کم یدهد که ازجمله م یسوق م یگریبه مشکلات د

در کاهش  یکننده ا نیینقش تع یآدم یرفتار یهایژگیکننده و نییازعوامل تع یکیان است وبعنو تیحائز اهم اریبس ژهیو

 یهاشکست ن،یوالد یمنف یهانگرش لیبه دل یابراز وجود دارد در نظام خانواده افراد دچارناتوان ییتوانا شیافزا  یاضطراب، زودرنج

 ی جهیگروه از افراد دلسرد وسرخورده شده که درنت نیا چیبه اهداف و تجارب حاصل از آنها به تدر دنیدر تعاملات، رس  یدرپ یپ

زاده  یشود )ول یبه عزت نفسشان م بیکرده ومنجر به  آس دایدر آنها دست پ ینیاحساس خود کم ارزش ب  امدهایپ نیا

به  نیالدو یو سبک فرزند پرور هایناکام ،یعاطف یهاتیگروه از کودکان ممکن است با توجه به محروم نی( ا1319وهمکاران،

قرار  یگررامورد پرخاش گرانیممکن است برخلاف افراد پرخاشگر که د کیکنند کودکان اوتست دایپ شیگرا یو انزواطلب یعزلت طلب



( 219، ص1313 لد،یف ندنیبرساند ) ل بینا آگاهانه به خود آس ای یعمد یهاکرده وبه گونه یدرون یدهند اقدام به پرخاشگر یم

 ،یاجتماع ندهیدرآ هاوهیش نیاعمال ا ریوتاث کودکان تیترب حیحیص یوههایاز ش نیوالد یباتوجه به مطالب فوق دانش و آگاه

با انجام  یستیامر مهم با نیتحقق ا یبرا ابدیارتقاء  یستیآنها با یواجتماع یفرد یهایستگیوکسب شا یو عاطف یشغل ،یلیتحص

 یب ،یلیوعق یدوست ،ی)آقاجان دیحوزه رس نیدرا یقیدق یهاافتهیکودکان به  تیوشخص هایژگیو یرو نینو یبا روشها قاتیتحق

 یهانقش سبک لیوتحل یبررس ،یمرور قیتحق نیراستا، هدف ا نیخانواده( درا یشناس بیآس یکنگره مل نیششم خ،یتار

 باشد. یم سمیکودکان مبتلا به اوت یدر انزواطلب نیوالد یفرزندپرور

خود،  که نسبت به کودک ناتوان یدر نظام خانواده باتوجه به نگرش نیوالد :سمیدرست کودکان مبتلا به اوت تیترب یهاموانع وچالش

 نیبه ا دیکه با ندینامناسب را برگز ایمناسب  یفرزندپرور یهادارد ممکن است سبک یکه با و یتعامل یونوع وچگونگ شیرفتارها

پردازند و  یسبکها  م نیبه انتخاب ا ینا آگاه یاز رو گرید یو گروه یبا آگاه نیوالد نیاز ا ینکته اذعان نمودکه گروه

( علاوه 1379گران،یود ی، به نقل از شجاع2113 گران،یو د ایدهند ) را یآنها به فرزندان ناتوان خود واکنش نشان م درچهارچوب

که عبارتست  ردیقرار گ ریدو دسته عوانل تحت تاث لهیتواند بوس یم سمیکودکان مبتلا  به اوت نیوالد یفرزند پرور یهاسبک نیبرا

که  ی( مشکلات2( و park & others,2119گروه از کودکان توسط جامعه ) نیا رشیپذ زانیخانوداه وم یاقتصاد تی( وضع1از: 

 ت،ییکه شامل معنو یخانوادگ یفرد یهایژگیو... و و ییمشکلات زناشو ،یازقبل درخانواده وجود داشته است مثل افسردگ

درست کودکان  تیدر ترب رگذاریتاث ملبه سه مورد از عوا نجای( دراsinger, 2119شود ) یم یمذهب یهاتیمشارکت درفعال

  :میکن یاشاره م سمیاوت

وانند به ت ینم یدارا بودن اختلالات تعانل لیدر اغلب موارد به دل کیکودکان اوتست:سمیکودکان مبتلا به اوت یذات اتی( خصوص1

مربه ا نیکند که ا یگروه از کودکان را فراهم م نیامر موجبات عذم اعتماد کردن مردم به ا نیرابطه برقرار کنند ا گرانیسهولت با د

 یهایعدم توجه به توانمند ایکوچک شمردن باعث  زیجامعه شده ون یازسو یماریب نیا رشیتواند منجربه عدم پذ ینوبه خود م

 ل،یصمثل شغل، تح ییهانهیرا در زم یکودکان را متاثر کرده ومشکلات نیا ی ندهیآ امدهایپ نیشود که ا سمیکودکان مبتلا به اوت

  (1379 ران،یا سمیاوت نآورد )انجم یو... بوجود م یازدواج، باردار

 یتاراز بدرف هایسمینسبت به کودکان بخصوص اوت یتوجه یدهد ب یها نشان مپژوهش :سمینسبت به کودکان اوت یتوجه ی( ب2

ضطربتر و م رتر،یاست آنان گوشه گ نیریگروه از کودکان بدتر از سا نیا نیرفتار ا یعتیوض نیدارد درچن یآشکار با آنها اثرات بدتر

انزوا و  نیا تیدهند و در نها یونت و انزوا نشان مخش ،یو بطور متناوب ازخود پرخاشگر دهستن گرانیتر از د یضداجتماع

 ینیومع ی، به نقل از فتح294-299، صص1313پارسا،  یکند ) گلمن، ترجمه  یفراهم م یخودکش یرا برا نهیزم یافسردگ

  (.1371ا،یک

شود از  یآنها زده م یهاکودکان و خانواده نیاجتماع به ا یاز سو یمعمولا برچسب :سمیها و نگاه جامعه به کودکان اوت( برچسب3

ها ببرچس نی. ادیدر خانه کودکتان را در خانه نگهدار نکهیا ایو  دینداد ادشیچرا ادب  اینکرده و  تیمادرت تو را درست ترب لیقب

 یهاطیها را به محشود. لذا خانواده بچه یم یاجتماع یدچار انزوا تیکشانند. خانواده در نها یم ییها را به انزوا و تنهاخانواده

 ییارا فاقد توان سمیتصورات، کودکان اوت نیها را ندارند. ابرچسب نیتحمل ا گرید نکهیا یبرند، برا یشلوغ نم یهاپارکشلوغ و 

 نیکه ا ستندیود هم نخ یزندگ یگروه از کودکان قادر به اداره  نیکرده است که ا هیاصل تک نیدرانجام امور روزمره دانسته و برا

 را بوجود ییهاموانع وچالش زیارتباط با آنها ن یوبرقرار رشیپذ ی نهیآنها، درزم یحرفه ا یهاطیمحدر یرگذاریاصول علاوه بر تاث

با  هسیدرمقا یدر جامعه هنگام جامعه سنج سمیبوده است که کودکان مبتلا به اوت نگونهیا جیمختلف نتا یهاآورد. درپژوهش یم



، به نقل از به پژوه 1777 ل،یشود )کوک واسم یشده خوانده م راموشف ایگرفته، مطرود و  یکمتر یخود نمره  یهمسالان عاد

 (1311 ،یوفتح

 یمدارس نگرش معلمان عاد یو مکان یآموزش طیمعلمان، تجارب آنها و شرا یوحرفه ا یفرد یهایژگیبا توجه به و الف( معلمان:

 جادی(( درجهت اUNC,2113متنوع ومتفاوت است ) سم،یمثل کودکان اوت ژهیو یازهایو دانش آموزان با ن رینسبت به آموزش فراگ

آموزش  یهادادن دوره بیسو با ترت کیتوانند از  یم ییاستثنا تیوترب میومتخصصان تعل راننگرش مثبت درمعلمان، مشاو تیوتقو

دانش آموزان با  یهایو به آشنا کردن آنها با توانمند نهیزم نیعلمان با تجربه و موفق دراکوتاه مدت، منتقل کردن تجارب م

 یریاصلاح نگرش و انعطاف پذ نیکنند. ا یزیبرنامه ر اطلاعات شیبه منظور اصلاح و افزا گرید یپرداخته و از سو ژهیو یازهاین

 دارد. ریآموزش فراگ کردیرو زیآم تیموفق یدر اجرا یعملکرد معلمان سهم مهم

فراد  عموم ا یشود بلکه نگرش منف یافراد نسبت به افراد ناتوان فقط به معلمان ختم نم یمنف یهاچالش نگرش :انیب( کارفرما

نوع مشکل و  ییکه اگر بدون برچسب وشناسا یبطور مینیب یم یوشغل یدر چارچوب حرفه ا انیکارفرما ژهیدرسطح جامعه بو

 ای مشکل یمثل ناتوان، معلول، دارا ینیچنانکه با عناو یشوند ول یم رفتهیشوند راحت تر پذ یمشاغل معرف یایبه دن یناتوان

ت به نسب یمنف یهانگرش یریدرجامعه باعث شکل گ یو..... برچسب خورده باشند تصورات ژهیوِ یازهاین یدارا ،ییاختلال، استثنا

 دخول کرده است )همان( زیدارس نتصورات به داخل م نیافراد ناتوان شده است که ا

ا ب یلفراط تیبر طرد، حما یمبتن یوالدگر یهاسبک :نیو افراط والد طیبر تفر ینادرست و مبتن یفرزند پرور یها( سبک4

مکرر  یعاطف یهایدگرگون و یعقلان یغ ییبر کمال گرا یمبتن یاخلاق یارهایو مع یدوگانه، سست نیپلیس یتسلط، د ایاغماض 

را  کیو نوروت شیروان پر یرفتارها رندیگ یاز آنها بهره م یرشد– یتحول یهایتوانکودکان مبتلا به نا نیاز والد یکه برخ

 تیشده و احساس اعتماد وامن یوعاطف یجانیآنها ازنظر ه شتریهرچه ب یهایکند و موجبات وابستگ یم تیو تثب جادیدرکودکان ا

 (mak, lano, vallery, carty,2114کند.) یباشد را از او سلب م یدراجتماع محضور کودک ناتوان  یرا که اساس ولازمه 

سطوح  یاراد سمیکودکان اوت یهمه  فرزندان ناتوانشان: یدر انزواطلب کیکودکان اوتست نیوالد یفرزندپرور یهانقش سبک نییتب

 ایتواند به علت تعاملات سازنده  یم یانزواطلب نیکرده است که ا زیمتما گریباشد که آنها را ازهم د یم یاز انزواطلب یگوناگون

شود آنچه  سمی( و مانع از رشد کودکان مبتلا به اوتشیمخرب تر شده )افزا ای افتهیبهبود )کاهش(   ،درخانواده نیمخرب با والد

 نیا جیجو و نتا ریتغ سهم را در نیشتریتواند ب یاست که م یفرزندپرور یهادارد مهارت تیاهم یفرزند –ارتباطات والد  نیدرا

 تیفیدهد ک یپژوهشگران نشان م قاتی(  تحق1371 گران،یو د یدرضیس از، به نقل 1711تعاملات داشته باشد. ) فورهند ولانگ، 

 یمنف) ینامناسب فرزند پرو.ر یهاکه روش یآنان رابطه دارد به نحو یکودکان مثل انزواطلب یبا مشکلات رفتار یابعاد فرزند پرور

وشه مثل گ یوپاسخگونبودن( در بروز انواع مختلف عوارض ازهاین یوعدم ارضا یثبات یب ،یریرابطه، آسان گ یوخشک یسرد ،ینگر

اشند ب یو اختلالات هایناتوان یکودکان دارا نیکودکان نقش دارد بخصوص اگر ا یدرون و نافرمان یایازحد در دن شیماندن ب ،یریگ

گروه از  نیا یکنون یتنها به رفتارها ریتاث نی( اgoldeshtin & 1thers, 2119همان ؛  از قلبه ن 2119 گران،یود فنری) ف

گونه  نیا perilet chickovo) ستین ریتاث یب زیبالاتر ن نیمراحل سن یشود و در بروز مشکلات رفتار ینم یکودکان منته

 – یلع  قاتیتحق کهیمضر است بطور زین یعصب– یرشد یهایکودکان مبتلا به ناتوات نیخود والد یبرا یفرزند پرور یهاسبک

سوالات فرزندان خود هستند و  یگروه از اختلالات کمتر پاسخگو نیدهد که مادران کودکان مبتلا به ا ینشان م یا سهیمقا

  تیدر ترب اتمشکل نکهیکنند باتوجه به ا یم تیقرار داده وکمتر تقو قیعامه پسند فرزندان خود را کمتر مورد تشو یرفتارها

 یادعا نیوان ات یم نیهاست بنابراخانوادهریگ بانیگر یکودکان عاد یتیاز مشکلات ترب شتریب میسیمثل اوت یکودکان ناتوان رشد



ز آنها دچار ا شتریکودکان سالم داشته و ب نینسبت به والد یبالاتر یدگیتن سمیکودکان اوت نیکه والد رفتیصاحب نظران را پذ

 شوند ) روشن یم ینیاز نقش والد تیو عدم رضا یدر والدگر تیوعدم کفا ی(، اضطراب، احساس ناکامی)خلق یتیاختلالات شخص

  .(1319 ،یپوراعتماد وخوشاب ن،یب

به  یداند ازنظر و یکردن کودکان خود م یدرجهت کنترل واجتماع نیوالد یهاتلاش نیرا مب یفرزندپرور یهاوهیش  بامربند

 یوالدگر یهاگذارد سبک یم ریبر رشد کودکان تاث گریکدیبا یدرهماهنگ ایمجزا  یکه به گونه ا ییها و رفتارهاروش

ارائه کرده است که علاوه بر  یمختلف فرزندپرور یهاسبک یبرا یاساس یلگو( بامبرند سه مدل و ا(bambrend, 1771)ندیگو

 :میپرداز یم سمیکودکان اوت یدر انزواطلب یوالدگر یهااز سبک گرینقش آنها وچند نمونه د نییهرکدام از آنها به تب حیتشر

سبت ن یمحبت وتوجه کمتر رندیگ یبهره م یسبک فرزند پرور نیکه از ا ینیوالدمستبدانه:  ی( استفاده از سبک فرزند پرور1

نند ک تیوتقو جادیچون وچرا را در خانواده ا یب یاصل فرمانبردار دیکنند با اعمال نفوذ وکنترل شد یم یفرزندان خود دارند و سع

وعدم توجه به  ییکنند خشونت، زورگو یفرزندان خود استفاده م تیترب یبرا یسبک فرزند پرور عنو نیکه از ا ییهادر خانواده

در  یگدیتن شیموجب افزا یتیترب یهاگونه سبک نی( که ا1319 یدمحمدی؛ ترجمه س 2111کودکان حاکم است )برک،  یازهاین

پرخاشگرانه  رانه،یگوشه گ یبر رفتارها میرمستقخود بطو نیشود که ا یم  یومؤثرنبودن والدگر یدرمورد کاف نیخود والد

 یااعض ریبودن باسا کپارچهیشود و آنها را از  یم سمیخاص بخصوص اوت یازهای( کودکان بانیطیمح راتی)دربرابر تغ یومقاومت

نشانگر  هک تیو عذم صلاح یدهد احساس افسردگ یها نشان م( پژوهش1372وهمکاران، یدهکرد یاکبر یدارد )عل یجامعه باز م

دادستان،  یدارد )استورا، ترجمه  نیوالد یدگیوتن یفشارروان شیسهم را در افزا نیشتریباشد ب یم ینیوالد فیدر انجام وظا یناتوان

1399.)  

 نیکه ا یتیباشد باتوجه به اهم یم ینوع سبک والدگر نیا یهاازمشخصه ادیمحبت وکنترل ز مقتدرانه: ی( سبک فرزند پرور2

از  یدهند وهنگام یم تیاهم یتوان گفت آنها به  روابط کلام یدهند م یخود مختارانه و منضبط م یبه رفتارها نیگروه از والد

 نیمب ینوع والدگر نی(.اmoravesca & sanders, 2117کنند ) یم انیررا ب رفتار نیا لیدارند دل یکودک خود انتظار

است  نیا انگریباشد شواهد ب یم یفرزند –در ارتباطات متقابل والد  یاستقلال کودک و اعمال قدرت بر و نیتعادل ب ینوع یبرقرار

ز روه اگ نیکودکان است. ا یرشد روان شیافزا درجهتها تلاش نیکنند وا یم یاریفرزندانشان تلاش بس تیمقتر درترب نیکه والد

 یها مآن ینشانگر فهم اجتماع نیدانند که ا یرا قابل درک م یخانوادگ ماتیو تصم یزیشرکت فرزندانشان درجهت برنامه ر نیوالد

 کیتشر ،یخود نشانگر حاکم بودن اصل همکار نیکنند که ا یدرست و روشن اقدام مریفرزندانشان در مس تیباشد آنها به هدا

 یشتریب ییگرانبها بوده که توانا یتیمهم مز نیهاست که اگروه از خانواده نیا نیدرب یفرزند –در روابط والد  یو دموکراس یمساع

رشد کودکان بخصوص کودکان مبتلا به  یرا برا یمناسب یطیبتوانند شرا نیشود والد یرا داده و موجب م راتیبا تغ یسازگار یبرا

توان گفت مشکلات  ی( با توجه به مطالب فوق م1373 ،یوخانجان دی، به نقل از وح1313فراهم کنند )برک،  یتحول یهایناتوان

 یرفتار مشکلات( وflovid & others, 1771 ; janeston, 1773) یفرزند –از وجود روابط ناسالم والد  یناش یفرزند پرور

 (  beyers & ayberg,1771اصلاح کرد.) دیکودکان است که با

کنند به  یم لیتحص یکه درمدارس عاد کیبخصوص دانش آموزان اوتست  ژهیو یازهایاز دانش آموزان با ن ییدرصد بالا ازین

خانواده  یرا برا فهیوظ نیاست که چند یمهم اریو.... امر بس یطیمح یروابط، واکنش دادن به محرکها یمثل برقرار ییمهارتها

اشد که ب یبه گونه ا دیرود با یگروه از افراد بکار م نیا  تیوترب یآموزش، توانبخش یکه برا ییهاوهیش خواهد داشت یومدرسه درپ

آنها را شکل داده ومتحول کند، در  تیداده اند بسازند، شخص بیخود ترت یکه برا یتیرا طبق آن ذهن یبهتر یایآنها بتواند دن



 یخود باشند و امکان زندگ یجامعه  یبرا یدید عضو مفخو یهمنوعان عاد هبه آنها کمک کند، به همرا یزندگ ییانتخاب هدف غا

 قیامر تنها از طر نی( که ا1317 ،یبرسند. ) عسگر ییکلام به خودکفا کیچامعه فراهم آورده ودر یخود واعضا یرا برا یبهتر

 یم انیخود ب یهاافتهی( بر اساس 2114)کیو جووانوو کیجووانوو چ،،یماتج و کهیشود بطور یم سریمقتدرانه م یسبک فرزند پرور

ستبدانه م یسبک فرزندپرور یدارا نیبا والد سهیاقتدار گرا بودند در مقا یسبک فرزندپرور یکه دارا ینیکنند که آن دسته از والد

هوبان  یژوهشپ یهابافته نیفرزندان شان داشتند. همچن یلیتحص تیمدرسه و موفق یهاتیدر فعال یمشارک بالاتر رانه،یو سهل گ

روابط دوستانه و  جادیا ،یریپذ تیرشد ومسئول شیتواند در افزا یاقتدارگرا م ی( نشان داد که سبک فرزندپرور2114وبان)و ه

  به هدف در فرزندان کمک کند. دنیرس یبرا زهیانگ

در تعامل با فرزندان خود  یادیاز کنترل کمتر و محبت ز رانهیسبک سهل گ یدارا نیوالد :رانهیسهل گ ی( سبک فرزند پرور3

 ل،یمحمد اسماع ،یخانواده، آشفته است )گلفزائ یو روابط اعضا نییها سطح ارزش افراد خانواده پاخانواده نیکنند. در ا یاستفاده م

ذ در بوده و در اعمال قدرت و نفو یفاقد مهارت فرزند پرور نیگروه از والد نیا  قتی( درحق1312 ،مقدم یمقدم و عسگر انیرئوف

 reinaldiدهند) یکودکان خود تن م یهاها به سهولت به خواستهضعف نیهم لیبوده وبه دل ییهارفتار فرزندان خود دچار ضعف

& havo, 2111جهیودر نت تیاحساس عدم کفا ندیگو یاصطلاح ناز پرورده م به نیگروه از والد نی( که درواقع به فرزندان ا 

به  نسبت نیشود که والد یم یاز آنجا ناش نیکند وا یم دادیب ینوع سبک فرزندپرور نیل ادرکودکان حاص دیاحساس حقارت شد

ان انجام ش یبرا زیانجام آن را دارند را ن ییتوانا که خود کودکان ییکارها یحت نیوالد کهیدارند بطور یافراط یفتگیفرزندان خود ش

انجام  ییاست که آنها توانا نیکند و آن ا یکودکان حاکم م یاصل را در زندگ کیاعمال تنها  نی(که اadler, 1739دهد ) یم

کودکان  نیا ی ندهیشود  آ یرا م گرانیاز حد آن کودکان به د شیو اعتماد ب یرا ندارند که موجبات وابستگ یکار چیدادن ه

اط توانند ارتب یدرخود فرومانده خواهد بودکه نه م  یرا کسب نکرده اند افراد ضد اجتماع یدانش ومهارت چگونهیه نکهیباتوجه به ا

 یاساس فیگروه از کودکان ازپرداختن به وظا نیجامعه باشند ا یبرا یبا جنس مخالف برقرار کنند ونه عضو کارآمد و مؤثر یموثر

امر در رابطه  نیا(. 19 – 19،  صص1374. 11چ ،یدمحمدی، ترجمه س2119کنند ) بروچسکا ونورکراس،  یاجتناب م دخو یزندگ

 نیکه ا یکه با توجه به مشکلات واختلالات لیدل نیدارد به ا تیدو چندان اهم هایسمیبخصوص اوت یتحول یهایبا کودکان با ناتوان

احساس  شیاز پ شیب هاتیو محدود هایبه حدود آزاد مختلف به آنان و توجه یمهارتها شوپرور تیگروه از کودکان دارند لزوم ترب

  شود. یم

قرار گرفته اند  یتفاوت یکه مورد غفلت وب یکودکانکودکان:  یازهاینسبت به ن یتوجه یبر غفلت و ب یمبتن ی( سبک والدگر4

را به آنها ندارند  یتوجه نیکه کوچک تر یدرجامعه ا تیابراز شکست دارند آنها انتظار تحقق اهداف وموفق یبرا یبالقوه ا یآمادگ

ها و انزوا و ملحق شدن به فرقه ،یریگوشه گ قیخود را از طر یشخص یبرتر ط،یشرا نیا جهینت درتوانند داشته باشند و یرا نم

 ریوعزت نفس کاذب و متزلزل خود شروع به تحق یو حفظ برتر تیتثب یگروه از افراد برا نیدهند ا ینشان م یانحراف یگروهها

توان  یریخود را ادامه داده وبا گوشه گ یقادر است زندگ ییتنهاکند که خودش به  یفکر را در خود القا م نیکنند و ا یم گرانید

گونه اهداف و افکار ناسازگار  نیا تیکودکان موجب تقو نیا یاش بپردازد. جو خانوادگ یو روان یستیز یازهایآن را داردکه به رفع ن

کودکان  نکهیباتوجه به مطالب فوق و با توجه به ا (19-11شود ) همان منبع،صص یم جامعه یهابا ارزش ریتحقق ومغا رقابلیو غ

سبک  نیرا درک کنند ا گرانید یزههایتوانند اهدلف وانگ یخود هستند ونم یرونیب یایمبهم درمورد دن لیتخ یدارا سمیاوت

آنها  ینهفته  یاستعدادها ییآنها داشته ومانع از شکوفا ی ندهیرشد وآ یبرا یونگران کننده ا یمنف جیتوانند نتا یم یوالدگر

  شود.
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بر آن دارند که بصورت  یکنند و سع یاز آن را دنبال م یریانتقام گ ی هیجامعه باشند، رو یبرا یدیمف یآن که عضو یبه جا

رحمانه به همنوعان خود کسب  یروابط سرد و تجاوز ب قیخود را از طر یکنند و برتر یزندگ یماعبزهکارانه، تبهکارانه و ضد اجت

 .رندیگ یانتقام م گران،یبه د یتوجه یو ب یکرده و به اثبات برساند و از جامعه توام با رفتار انفعال

 یریگ جهیبحث و نت

 یهاوهیباشد چون ش یم یلازم و اساس یامر سمیکودکان مبتلا به اوت نیوالد یبرا یفرزندپرور یها و مهارتهااز دانش یآگاه

 ریهر کدام تاث یوالدگر یهادارد انواع مختلف سبک یآدم تیرفتار، خلق وخو وشخص یریدرشکل گ ینقش مهم نیوالد یتیترب

در  راتشانیها واتاثاز سبک کیهر یهادارد با توجه به مشخصه کیستیکودکان اوت ژهیبو ییکودکان استثنا تیدر رشد وترب یمتفاوت

مقتدرانه  یکرد که سبک فرزندپرور یریگ جهینت نگونهیتوان ا یهمکاران محقق م یپژوهش یهاافتهیکودکان وبا توجه به  ی ندهیآ

استقلال کودکان و اعمال قدرت )فشار و انتظارداشتن(  نیب هک یبا تعادل رایاست ز کیکودکان اوتست تیترب یهاروش نیاز بهتر

 یبرقرار یبرا نهیزم یابراز وجود کردن آنها، فراهم ساز ،یخانوادگ یهایریگ میکرده است امکان مشارکت آنها درتصم جادیبرآنها ا

 خانواده وجامعه شوند. یبرا دیمف یشود آنها عضو یآنها را فراهم کرده و موجب م یبرا یارتباطات مناسب اجتماع

  منابع

 نور امیتهران، مرکز چاپ وانتشارات دانشگاه پ ،یروان یها(، کاربرد آزمون1372بهمن ) ن،یزارع، حس ن،یپور، حس نیام

 .دادستان، پریرخ. تهران: انتشارات رشد ی(. تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن. ترجمه 1399. )استورا

و  نیادراک شده والد یفرزندپرور یهاسبک نیرابطه ب یبررس خ،یتار یب ،یدمجتبیس ،یلیو عق یارعلی ،یدوست م،یمر ،یآقاجان

 .خانواده یشناس بیآس یکنگره مل نیفرزندان، ششم یتیشخص یهایژگیو

 لیو تحل یروان درماان ی)نظامها یروان درمان یهاهی(، نظر2119ششم ) راستیو ،ینورکراس، جان، س مز،یا، ج بروچسکا،

  .(، تهران، نشر روان1374. )11چ ،یدمحمدیس ییحی ی(، ترجمه یفرانظر

 (، تهران، نشر ارسباران.1319) ،یدمحمدیس ییحیرشد، ترجمه  ی(، روانشناس2111.، )یل. ا برک،

شده  یمبتلا به اختلالات برون ساز یبه مادران پسران دبستان یفرزندپرور یآموزش مهارتها ری(، تاث1311منصور، ) ،یرامیب

 .119 – 114(، صص 2) 11 ،یاصول بهداشت روان یپژوهس یآنها، مجله علم یتیترب یوههایو ش یبرسلامت روان

  تهران، انتشارات، فروزش ،یتا نوجوان یاز کودک یدلبستگ یشناس بی(، تحول و آس1314) نب،یز ،یخانجان

 جدول اول، جاپ ششم، تهران، سمت ،یتا بزرگسال یاز کودک یتحول یمرض ی(، روان شناس1313) رخ،یپر دادستان،

(، تأثیر آموزش برنامة گروه ی فرزندپروری مثبت بر استرس 1319بین، مهدیه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ خوشابی، کتایون. ) روشن

 .999- 992(، 11)  3ژوهی..، فصلنامة خانواده پADHD والدگری مادران کودکان مبتلا به



آموزش  یاثربخش ی(، معنادار1371اکبر، زمستان)  ان،یگلریب نه،یکار ان،یازخوش، منوچهر، طهماس ده،یحم ،یرض دیس یحاج

 هشمار –سال هشتم  ،یکودکان، فصلنامه خانواده پژوه یمادران ومشکلات رفتار یفرزندپرور یهاکودکان نافرمان بر روش نیوالد

32. 

(، اثربخشی آموزش فرزندپروری 1372) به،یط ،یمحتشم م،یمر ،یابانیزاده ک لیپور، احمد، اسماع یمهناز، عل ،یدهکر یاکبر یعل

سال  ،ییمثبت بر تنیدگی مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی / نقص توجه در شهر کرج، تهران، فصلنامه کودکان استثنا

 4 شماره – زدهمیس

خلاصه مقالات  ،یدر کنار دانش آموزان عاد یاوقات فراغت دانش آموران کم توان ذهن یزیبرنامه ر تی(، اهم1311) ر،یشه ،یفتح

  .تهران، اسفندماه ،ییحقوق کودکان و دانش آموزان استثنا شیهما

 یمادران کودکان دارا یفرزندپرور یهاوهی(، ش1312مقدم، ه، ) یمقدم، ف.، عسکر انیا.، رئوف ل،یم.، محمد اسماع ،یگلفزائ

( 4) 11 ،ییکودکان استثنا طهی. پژوهش در حیبا مادران کودکان عاد یو عمل یو وسواس فکر یاضطراب ،یافسرد گ یهااختلال

 .249 – 294و

(، اعتماد به نفس برتر، ترجمه 1313) ل،یگ لد،یف ندنیل پارسا تهران، رشد نینسر ی. ترجمهیجانی(، هوش ه1313) ل،یگلمن، دان 

 .پور، تهران، نشر جوان رشد یو نگار اصغر دیحم ی

 یلیحصت شرفتیبا پ ریاخ ریمتغ یو رابطه شرفتیپ زهیبا انگ یفرزند پرور یهاویش نیرابطه ب ی(، بررس1399) لوفرین ،یلیکائیم

 .واحد اهواز یدانشگاه آزاد اسلام یعموم یارشد روانشناس یاهواز، رساله کارشناس ییراهنما یدانش آموزان دختر دوره

 14و  19شماره  ییاستثنا تیوترب میتعل ژه،یو یازهاین یعزت نفس در کودکان دارا شیافزا ی(، روشها1319) ن،یریزاده ش یول

  91ص

(، 1379زهره، طاهر، محبوبه، ) ،یآهنگر قربان م،یمر ن،ینژاد، محمدصابر، شاه یخاقان ،یخانزاده، عباسعل نیستاره، حس ،یشچاع

طالعات مجله م ،یتحول یخواهران و برادران کودکان با ناتوان یگر نییخود تع ییتوانا ینیب شیدر پ نیوالد ینقش سبک فرزندرور

سبک فرزند  یسهی(، مقا1379زمستان ) م،یمر ن،یو شاه یمحمد مهد ،یموریت ،یمهد ،یمانیستاره، ا ،یشجاع .9شماره  ،یناتوان

 9، شماره 19مشاوره، جلد  یهاپژوهش یمجله  سم،یکودکان با و بدون اختلال اوت نیوالد یپرور

ازحد مادران  شیواکنش ب یبر بهبود سبک فرزند پرور نیوالد تیریآموزش مد ی(، اثربخش1373)نب،یز ،یراحله و خانجان د،یوح

 . 71-119وششم، صص ستیب شماره –، سال هفتم «زن ومطالعات خانواده» هی، نشرADHDکودکان 

Adler, a, (1739), compulsion neurotic’s picture of the world: a case study, international journal 

of individual psychology, 3،3 – 13. 

Alizadeh, H, & Andries, C. (2112), Interaction of parenting styles and intention deficit 

hyperactivity disorder in Iranian Parents. Child & Family Behavior Therapy. Vol.24(3).39 – 92.  

Bowlby. J. (1797), Attachment and loss. new York: Basic Books. 



Masud h, ahmad ms, jan fa, jamil a.(2119), relationship between parenting styles and academic 

performance of adolecents: mediating role of self – efficacy. asia pacific educ rev:19(1):121-31. 

Ha j, Greenberg js, Seltzer MM.(2111), Parenting a child with disability: the role of social support 

for African American parents. fam soc: 72(4): 419 -11. 

Campion, Quinn, (without date), 111 Questions & Answers About Autism: Expert Advice from a 

Physician/Parent Caregiver, jones and Bartlett publishers Sudbury Massachusetts. 

Blumberg SJ, Bramlett MD, Kogan MD, Schieve LA, Jones JR, Lu MC., (2113) ; Changes in 

prevalence of parent-reportedautism spectrum disorder in school-aged US children: 2119 to 

2111-2112. National Health Statistics Reports  99(21): 1-9. 

Liao S-T, Hwang Y-S, Chen Y-J, Lee P, Chen S-J, Lin L-Y.( 2114): Home-based DIR/Floortime™ 

intervention program for preschool children with autism spectrum disorders: Preliminary 

findings. Phys Occup Ther Pediatr; 34(4): 399-99. 

Kim YS, Leventhal BL, Koh Y-J, Fombonne E, Laska E, Lim E-C, et al. (2111): Prevalence of autism 

spectrum disorders in a total population sample. Am J Psychiatry; 191(7): 714-12. 

Boyd BA, Odom SL, Humphreys BP, Sam AM. (2111): Infants and toddlers with autism spectrum 

disorder: Earlyidentification and early intervention. J Early Interv; 32(2): 99-71. 

Leach D, LaRocque M. (2111): Increasing social reciprocity in young children with autism. Interv 

Sch Clin; 49(3): 191- 

Coucouvanis J, Hallas D, Farley JN. (2112): Autism spectrum disorder. Child and adolescent 

behavioral health: A resourcefor advanced practice psychiatric and primary care practitioners in 

nursing. United Kingdom: Iowa State University: 231. 

Ratajczak HV. (2111), Theoretical aspects of autism: Causes-A review. J Immunotoxicol; 1(1): 91-

97. 

Fathy, farshid, moeinikia, Mahdi, 31thoct (2117), investigation and analysis on the efficient 

factors in the increasing of the suicide of teenagers in the west societies, Azerbaijan- baku, 

International conference on research in psychology sciences, educational sciences and society 

sciences.  

Darling, N & Stenberg, L, (1773), parenting style as contest: an. 



Park, J., Turnbull, A. P., & Turnbull, H. R. (2112). Impacts of poverty on quality of life in families 

of children with disabilities. Exceptional Children, 91, 191–191.  

Raya, A. F., Ruiz-Olivares, R., Pino, J., & Herruzo, J. (2113). Parenting Style and Parenting 

Practices in Disabled Children and its Relationship with Academic Competence and Behaviour 

Problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 17, 912-917.  

Singer, G. H. S. (2119). Meta-analysis of comparative studies of depression in mothers of 

children with and without developmental disabilities. American Journal on Mental Retardation, 

111, 199–197.  

Forehand, R., Long, N. (1711). Outpatient treatment of the acting put child: procedures, long 

term follow-up data, and clinical problems. Advanced behaviour research therapy, 11, 127-199. 

Perepletchikova, F., & Kazdin, A. E. (2114). Assessment of parenting practices related to conduct 

problems: development and validation of the management of children's behavior scale. Journal 

of child and family studies, 13(4), 319-413. 

Goldestein, L. H., Harvey, E. A., & Friedman-Weieneth, J. L. (2119). Examining subtypes of 

behavior problems among 3-year-old children, part_: investigatingdifferences in parenting 

practices and parenting stress. Journal of child psychology. 39, 129-139. 

Mc carty, c. a, lau, a. s, valeri, s. m, (2114), parent-child interactions in relation to critical and 

emotionally over involved expressed emotion: is ee a proxy for behavior ? abnormal chikld 

psychol 2114 ;32; 13-73. 

Samadi M. [National study on theprevalenceof autism]. 2112. (Persian)9. Porhaidar. [The role of 

parents in teaching children with autism disorder treatment]. Shargh newspaper. 2114. 

(Persian) 

Floyd, f, gilliom, l. a, costigan, c. l, (1771), marriage and the parenting alliance: longitudinal 

prediction of change in parenting perceptions and behaviors. development,97, 1491-1497.  

Brestan, e, v, & eyberg, s,m, (1771), effective psychosocial treatments for children and 

adolescents with disruptive behavior disorders:27years, 12studies, and 9292 kids. journal of 

clinical child psychology, 29, 197 – 111. 

Johnston, c, (1779), parent characteristics and parent-child interactions in families of non 

problem children and ADHD children with higher and lowe levels of oppositional-defiant 

behavior. journal of abnormal child psychology,24،19 -114. 



Matejevic, M., Jovanovic, D., & Jovanovic, M.(2114). Parenting style,involvement of parents in 

school activities and adolescents’ academicachievement. Social and Behavioral Sciences, 

121،211 – 273.  

Hoban, S., & Hoban, G. (2114). Self-esteem, self-efficacy and self-directedlearning: Attempting 

to undo the confusion. International Journal of self-directed learning, 1(2), 9-29.  

Morawska, A. & Sanders, M. R. (2117). Parenting gifted and talented children:conceptual and 

empirical foundations. Gifted Child Quarterly, 93(3), 193-193. 

Rinaldi, c, m, & Howe, n, (2111), mothers and fathers parenting styles and associations with 

toddlers externalizing, internalizing and adaptive behaviors, early ch ildhood research quarterly, 

vol  29(2),, pp 299 -  293. 

Investigation and Analysis of the role of the mother and father’s parenting style in the 

foolness of children with the otism 

Mahdi Moeinikia1, Farshid Fathy Karkaragh2, Neda Ghobady3 & Afsoon Farhady4 

1- First author, researcher and teacher in the university and PHD in educational sciences 

2- Second author, researcher and student of M.D in educational sciences, 

Farshidfathy1794@gmail.com 

3- Third author, researcher and student of PHD in biomedical engineering, 

nedaghobadisamian@yahoo.com 

4- Fource author, researcher and student of M.D in consult of the midwifery 

 

Abstract 

Aim in article , is the Investigation and Analysis of the role of the mother and father’s parenting 

style in the foolness of children with the otism  that to expressing of this subject should said : 

family to the address of first and shortest social institute of society have a lot (Abseza) share in 

the childrens education and forming their personality as the most psychologists spot 

(designate) interactions between parents and their childrens (encountering methods)  to the 

address of source for development and emotional  evolution  children’s. The parents have 

development disorder children who they encounter with a lot challenge and choosy (difficults) 

including these challenges: demeanor with uncommon (abnormal) behaviors children’s and It is 

an attitude and label about this childrens that external environment (society) have its. 

Aloofness and isolation are the customs that often this group from childrens are involved its. 



These customs contribute childrens with otism that they avoid from communicate with others 

and attention to diminish of the mental snd emotional interests to these individuals than 

society members and particularly family, being stripped of to have intimate friend and near 

communication. In conclusion should said that the powerful parenting style is from best 

education methods of the otistic childrens because It is existed balance between children’s 

independence and leverage (pressure and expectation) them. It is providing passible synergy 

their in familial decided , self expression their, providing condition for  good communication for 

they and being contributed that they come efficacious member for family and society. 

Keywords: powerful parenting style, aloofness, otistic chidrens . 


