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3. Results

Having more than one child with a disability, such as ASD, has been shown to impact stress in parents (Bernier, Gerdts,
Munson, Dawson, & Estes, 2012; Estes et al., 2009). As a number of participants had more than one child with ASD in the
current study, preliminary analyses were conducted to determine any differences between mothers with one child with ASD
and those with multiple children with ASD. As no significant differences were found between groups on maternal stress,
F(1,108) = 1.09, p = .30, partial eta squared = .01, or FQoL, F(1,108) = .48, p = .49, partial eta squared = .00, the entire sample of
participants was included in subsequent analyses.

 : نتايج -3
 داشتن بیش از يك فرزند معمولي، نشان مي دھد كه، تاثیر تنش بر والدين وجود دارد . به

 عنوان تعدادي از شركت كنندگان كه بیش از يك كودك مبتال به اوتیسم را دارند در مطالعه حاضر
 وجود داشته و تجزيه و تحلیل مقدماتي براي تعیین تفاوت بین مادران با يك كودك مبتال به

 انجام شد . تفاوت معني داري بین تنش مادران دو ASD اوتیسم و مادران با چند كودك مبتال به
 گروه ديده مي شد و سپس كل نمونه شركت كنندگان در تجزيه و تحلیل ھاي بعدي مورد
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