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 چکیده

در مادران دارای کودک مبتال به های دفاعی و مکانیسمهای ناسازگار اولیه هدف مقایسه ی طرحواره پژوهش حاضر با

 جامعه های بود.مقایس -از نوع علی طرح پژوهش توصیفی .انجام شد عادی کودکدارای اوتیسم با مادران  یفط اختالل

 08داد.  عادی شهر تبریز تشکیل کودک اختالل طیف اوتیسم و مادران دارای کودک مادران دارای كلیه را پژوهش آماري

 در دسترس گیرینمونه بهنجار به عنوان نمونه با روش و اختالل طیف اوتیسم به مبتال کودکان دارای مادران از نفر

دفاعی)آندروز و  های( و مکانیسم1990های ناسازگار اولیه )یانگ، های طرحوارهپرسشنامه شدند. ابزار پژوهش انتخاب

 راندادند بین ماد نشان هاچند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته واریانس تحلیل ها  با آزمونداده .( بودند1993همکاران، 

های های ناسازگار  تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین مولفهو عادی در طرحواره اختالل طیف اوتیسم کودک دارای

در سطح اوتیسم  طیف دارای کودک مبتال به اختاللی دفاعی، رشد نیافته و روان آزرده، در گروه مادران هامکانیسم

 های روانیبر این است که والدین دارای کودک با اختالل طیف اوتیسم در معرض آسیبباالتری قرار دارد. نتایج حاکی 

 بیشتری قرار دارند.

  دفاعی هایهای ناسازگار اولیه، مکانیسمها: اختالل طیف اتیسم، طرحوارهکلید واژه
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 مقدمه

به دیگران و تاخیر شدید در رشد زبان، که با فقدان پاسخ گویی  است 2تحولی-اختالالت عصبیاز ا  1اوتیسمطیف اختالل 

 Sadockسالگی است ) 3ماهگی شروع می شود و آغاز آن همواره قبل از  33خود را نشان می دهد. این مشکل پیش از 

& Sadock, 2015) .های تعامل های گوناگون تحولی مانند اختالل در مهارتاین اختالل با آسیب شدید و فراگیر در زمینه

های ارتباطی که شامل  مشکالت در آغازگری و پاسخ دهی اجتماعی، مشکالت در ارتباط غیر قابل و مهارتاجتماعی مت

-کالمی و پاسخ دهی اجتماعی و مشکالت در آگاهی و بینش در روابط اجتماعی و همچنین وجود رفتار و عالیق و فعالیت

اشیاء و موضوعات خاص و رفتارهای حسی غیر  ای، مقاومت در برابر تغییر، اشتغال ذهنی باهای محدود و کلیشه

های گذشته افزایش یافته است و در حال شود.  شیوع اختالل طیف اوتیسم بطور چشمگیری در دههمعمول مشخص می

(. 1390پزشکی امریکا، های رشدی به آن پرداخته می شود )انجمن روانحاضر به عنوان یکی از عمومی ترین ناتوانی

 رد گذارد. سطوح باالی اضطراب، استرس، انزوا و بالتکلیفیتأثیرات شدیدی بر زندگی خانوادگی میاوتیسم ل اختال

(. این والدین نسبت به دیگر والدین، Colver, 2008ت)والدین و همشیران کودک مبتال به اوتیسم از جمله این موارد اس

شتر و سطح بهزیستی روانشناختی پایین تری سطح سالمت عمومی پایین تر، اضطراب بیشتر، احساس شرم و خجالت بی

اي از هیجانات همچون خشم، غمگینی، گریه و سوگ را والدین کودکان اوتیسـم  طیف گسترده (.Michaeli,2009دارند )

 . تحقیقات نشان دادههاي جامعـه، بستگان ونزدیکان به این مشکل استواکنش آنها از یاین به دلیل نگران دهند ونشان می

های دارای فرزند مبتال با اختالل طیف اوتیسم به دلیل مشکالت رفتاری کودک است. ت که استرس مادران در خانوادهاس

و  های کلیشه ی و عجیباکثر کودکان مبتالل به اختالل طیف اوتیسم، زبان و الگوهای ارتباطی غیر معمول مانند صحبت

یی می تواند مشکالتی را برای مادران، وقتی که با کودکان خود در غریب و رفتارهای تشریفاتی دارند که چنین رفتارها

(. والدین دارای کودک استثنائی 1393های عمومی هستند، ایجاد کند)اسالمی، مظهری، حق دوست و زمانی، موقعیت

باید  انرژی روانی و مادی زیادی را برای اجرای تفکرات و فرضیات خود صرف می کنند و به همین علت وقتی را که

برای پذیرش واقعی کودکشان، درمان و توانبخشی او صرف کنند را به راحتی از دست می دهند. اثرات منفی داشتن 

کودک کم توان یا ناتوان، بیشتر از همه اعضای خانواده موجب ایجاد تنش و فشار در مادر کودک می شود )درویشی و 

های شناختی، غیر ی ناسازگار اولیه در مقایسه با سایر آسیب پذیریهاها نشان داده اند طرحواره(. پژوهش1393خیاطان،

( و ممکن است هسته اصلی Harris,2002شرطی تر و خودآیندتر هستند و توان تولید سطوح باالی عاطفه منفی را دارند )

در واقع به قرار بگیرند و  1اختالالت شخصیت، مشکالت منش شناختی خفیف تر و بسیاری از اختالالت مزمن محور 

(. ذکاوتی 1393انجامند )پیری، رقیبی، میر،فوالدی، تفرشی و همکاران، رشد و شکل گیری مشکالت روانشناختی می

انزوای 3های ناسازگار ( در پژوهشی نشان دادند که مادران دارای کودک اوتیسم طرحواره1390رستمی و عمادیان )

ت به مادران دارای فرزند عادی دارند. نتایج مطالعات نریمانی و اجتماعی/بیگانگی، شکست و نقص/شرم شدیدتری نسب

( نشان داد بین سالمت روانی مادران کودکان استثنائی و عادی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد. 1303همکاران )

(Baranoff,2007) خوبی برای  در مطالعه خود به این نتیجه رسید که تعامالت ناکارآمد والدین پیش بین بسیار

 های ناسازگار اولیه و تعامالت کمتر کوددکان در روابط بین فردی آینده دارد.طرحواره

از جمله متغیرهایی که به صورت هشیار و ناهشیار سطح پردازش شناختی و هیجانی والدین کودکان استثنائی را تحت 

است )عباسی و پیرانی،  4های دفاعیکانیسمشود، مها میدهد و موجب آشفتگی در سیستم هیجانی آنتاثیر قرار می

ی خودکاری بوده که برای کاهش ناهماهنگی شناختی و به حداقل های دفاعی فرآیندهای تنظیم کننده(. مکانیسم1393

رساندن تغییرات ناگهانی در واقعیت درونی و بیرونی، از طریق تاثیرگذاری بر چگونگی درک حوادث تهدیدکننده عمل 

                                                             
1 .Autism Spectrum Disorder 

2 . Neurodevelopmental Disorder 

3 .Maladaptive Schema 

4 . Defense Mechanism 



های دفاعی این امکان را دارند که ادراک هیجانی را تحریف کنند و (. مکانیسم1392)گنجی، محمدی و تبریزیان، کنند می

موجب تغییر آن شوند زیرا باعث می شود توجه و دقت ما به واقعیت تحریف گردد و ما را از توجه به آن دور کند 

(Costa & Brody, 2010 .) های دفاعی متفاوت در مقایسه وانی استفاده از مکانیسمفروید سبک دفاعی شخصی، یعنی فرا

با دیگران را متغیر اصلی برای شناخت شخصیت، آسیب شناسی و میزان سازش یافتگی می دانست )یوسیالنی، حبیبی و 

ز توان بر حسب سلسله مراتبی اهای دفاعی را میها و سبکاند که مکانیسم(. شواهد تجربی نشان داده1391سلیمانی، 

های دفاعی سازش یافته با پیامدهای سالمت جسمانی و روانی در ارتباط ها و سبکسازش یافتگی  تنظیم کرد. مکانیسم

 هایهای منفی سالمت مانند اختاللهای دفاعی سازش نایافته با بسیاری از شاخصها و سبکقرار می گیرند و مکانیسم

های ( در مطالعه ای نشان دادند که مکانیسم1393عباسی و پیرانی )(. Vaillant,2003شخصیت و افسردگی مرتبط اند )

های دفاعی والدین دارای کودک استثنائی با والدین کودکان عادی متفاوت است. والدین دارای کودک استثنائی از مکانیسم

 رشد نیافته و روان آزرده در سطح باالتری استفاده می کنند. 

رچه است و به وجود آمدن هرگونه مشکل در یکی از اعضای آن، بقیه را نیز درگیر می خانواده واحدی نظام مند و یکپا

کند بنابراین بررسی عوامل موثر بر سالمت روانی والدین دارای کودک با نیازهای خاص و برنامه ریزی برای افزایش 

ی آسیب شناسی والدین دارای  های پژوهشی در بارهآن می تواند از وقوع چنین مشکالتی پیشگیری کند. همچنین خالء

های دفاعی، بر ضرورت این مطالعه می افزاید. های ناسازگار و مکانیسمکودک اوتیسم و معضالت مربوط به طرحواره

های دفاعی در مادران دارای کودک های ناسازگار اولیه و مکانیسماز این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه طرحواره

 ک بهنجار است.اوتیسم با مادران دارای کود

 روش 

 کودک اختالل طیف تمامی مادران دارای جامعه آماري این پژوهشهای بود. مقایس -علٌیاز نوع  توصیفی پژوهش حاضر

نفر از  08بودند. 1391-90آموزان عادی مدارس دولتی شهر تبریز در سال تحصیلی دانش اوتیسم شهر تبریز و مادران

گیری در مادران دارای کودک عادی( با روش نمونه 08مبتال به طیف اوتیسم و مادر دارای کودک  08این مادران )

دسترس انتخاب شدند. انتخاب کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم از طریق مادرانی که به یکی از مراکز اوتیسم شهر 

کودکان بهنجار نیز با  پزشک تشخیص داده شده بود، انجام گرفت. انتخابکردند، و قبال توسط روانتبریز مراجعه می

همتاسازی با گروه کودکان اختالل طیف اوتیسم از نظر جنس، سن، و مقطع تحصیلی از مدارس دولتی شهر تبریز انجام 

شد. پس از اخذ مجوزهای الزم از بهزیستی و آموزش و پرورش، افراد نمونه از میان مادرانی که دارای رضایت کامل 

های ورود به مطالعه، مبتال بودن کودکان به اختالل طیف اتیسم د مطالعه شدند. از مالکبرای شرکت در آزمون بودند وار

و تحت آموزش بودن در یکی از مراکز درمانی و توانبخشی مورد تایید سازمان بهزیستی شهر تبریز، نداشتن اختالل 

وج عبارت بودند از محرز شدن های خرسال و رضایت برای شرکت در پژوهش بود. مالک 12تا  1همبود، سن کودکان 

 اختالل همبود و عدم رضایت برای ادامه پژوهش. 

 ابزارها

 17که   ساخته شد (Jeffrey Young,1998سوالی توسط ) 17: این نسخه کوتاه 5نسخه کوتاه مقیاس طرحواره یانگ

( ارزیابی 1تا کامال غلط ) (3درجه ای از کامال درست ) 3طرحواره ناسازگار اولیه را در طیف لیکرت روی یک مقیاس 

(، بی 18-3های (، رهاشدگی/بی ثباتی )سوال7-1های ها شامل محرومیت هیجانی )سوالمی کند. این طرحواره

(، 27-21های (، نقص/شرم )سوال28-13های(، انزوای اجتماعی/بیگانگی )سوال17-11هایاعتمادی/بدرفتاری )سوال

(، 78-03های (، آسیب پذیری نسبت به بیماری)سوال37-31های کفایتی)سوال(، وابستگی/بی 38-23های شکست )سوال

(، خود تحول 78-03های (، اطاعت)سوال07-01های (، بازداری هیجانی )سوال77-71های فداکاری )سوال

یش (معیارهای سرسختانه/ب38-73های (، بازداری هیجانی )سوال77-71(، فداکاری )78-03های نیافته/گرفتار)سوال

(. 17-11های (، خویشتن داری/خودناکافی)سوال18-33های(، استحقاق/ بزرگ منشی )سوال37-31های انتقادی )سوال

                                                             
5 . Schema Questionnaire Short Form 



( آلفای کرونباخ این مقیاس را به عنوان شاخصی از همسانی درونی در جمعیت غیر 1997اسمیت، جونز، یانگ و تلچ )

های پریشانی روان آوردند و نشان دادند این پرسشنامه با مقیاسبه دست  02/8تا  78/8ها بین بالینی برای خرده مقیاس

های شخصیت، روایی همگرا و افتراقی خوبی دارد. هنجاریابی این مقیاس در ایران توسط آهی، محمدی شناختی و اختالل

و در  90/8ر ، در جمعیت مذک91/8( در دانشگاه تهران انجام و آلفای کرونباخ آن در جمعیت مونث 1303فر و بشارت )

های یانگ در پژوهش حاضر برای بریدگی و طرد گزارش شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه نسخه کوتاه طرحواره 98/8کل 

 بود. 10/8، محدودیت مختل 13/8، گوش بزنگی 31/8، دیگر جهت مندی 17/8، خودگردانی 03/8

 سوال 08دارای و شد تدوین 1993 سال در  Androus & et al توسط پرسشنامه این: 6های دفاعیمکانیسم پرسشنامه 

 رشد ،37، 29، 20، 21، 1، 7، 3، 2های برحسب سه سبک دفاعی رشد یافته در سوال دفاعی مکانیسم 28 که است

 قرار ارزیابی آزرده را مورد بقیه سواالت سبک دفاعی روان  و 08و  30، 33، 20، 11، 11، 3، 1های نایافته در سوال

شود. گذاری می( نمره9( تا کامال مخالفم )نمره 1درجه ای لیکرت از کامال موافقم )نمره  9ها در مقیاس سوال. دهندمی

 رشد اعیهای دفمکانیزم. باشندمی فرونشانی و طبعی شوخ نگری، پیشاپیش واالیش، شامل؛ یافته رشد های دفاعیمکانیسم

 سبک .باشدمی عمل به گذار سازی، ناارزنده کارتوانی، همه انکار، فرافکنی، تراشی، دلیل قبیل از مواردی شامل  نایافته

 و داخلی مختلف تحقیقات. بردارد در را ابطال و سازی عقالنی واکنشی، قبیل تشکل از مواردی نیز آزرده روان دفاعی

های بین همبستگی 1993باشد. آندروز و همکارانش در می ابزار این مطلوب روایی و اعتبار ضرایب بیانگر خارجی

های رشدیافته، رشدنایافته و گزارش نمودند و آلفای کرونباخ را برای سبک 03/8تا  03/8آزمون و آزمون مجدد را بین 

-گزارش نمودند. روایی همگرا و تشخیصی )افتراقی( نسخه فارسی پرسشنامه 08/8و  70/8، 30/8آزرده به ترتیب روان

های مکانیسم کرونباخ آلفای ه بیمار و بهنجار محاسبه شد و مورد تایید قرارگرفت. همچنینهای دفاعی از دو گروی سبک

 ,Antonovsky) است کرده اعالم 03/8 و 13/8 ،17/8 ترتیب به ایران در را آزردهروان و رشدنایافته رشدیافته، دفاعی

1993 .) 

 الزم، مجوز و بهزیستی تبریزو اخذ آموزش و پرورش سازمان با الزم هایهماهنگی از روش اجرا و تجزیه و تحلیل: س

م تعداد نمونه با هماهنگی مدیریت مرکز اوتیس. شد مراجعه اوتیسم تبریز به اختالل طیف مبتال کودکان توانبخشی مراکز به

 و رضایت والدین انتخاب شدند. برای دانش آموزان عادی نیز به مدرسه دولتی مراجعه شد و تعداد نمونه بر حسب

همتاسازی با گروه کودکان اختالل اوتیسم، انتخاب شدند. پس از برقراری رابطه با والدین و توضیح هدف تحقیق برای آنها 

های پژوهش در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد نظر خود را به و کسب رضایت کامل از والدین، آزمون

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.    (MANOVAواریانس چند متغیری )تحلیل آوری شده با دقت بیان کنند. اطالعات جمع

 نتایج

مشاهده می شود میانگین و انحراف معیار نمرات دوگروه از والدین گزارش شده است. با توجه  1همان طور که در جدول 

بودن، کنترل پذیری و معنی دار ها به جز قابل درک به نتایج جدول، نمرات مادران دارای کودکان عادی در همه مولفه

های ناسازگار اولیه  و دو مولفه رشد نیافته و روان رنجور از متغیر مکانیسم دفاعی باالتر از بودن از متغیر طرحواره

ها درگروه مادران داراری کودک اختالل طیف اتیسم نمره مادران دارای کودک اختالل طیف اوتیسم است و این مولفه

 باالتر دارد.

های ناسازگار اولیه و مکانیسم دفاعی در مادران دارای های طرحواره. میانگین، انحراف معیار، نمرات مولفه1جدول 

 کودک اختالل طیف اوتیسم و عادی

 اتیسم  عادی

                                                             
6 . Defense Mechanism Questionnaire 



 انحراف میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر

 استاندارد

 33/10 32/10 12/7 01 بریدگی طرد

 00/10 37/01 39/12 73/30 خودگردانی 

 10/18 01/21 17/9 38/21 مندی جهت دیگر

 01/0 19/32 30/0 1/20 گوش به زنگی 

 91/1 13/33 31/2 28/22 محدودیت مختل 

 33/7 70/38 39/0 83/02 قابل درک بودن 

 93/0 83/20 80/3 18/31 کنترل پذیری

 03/3 10 00/2 28/22 معنی دار بودن 

 11/11 29/182 171/1 03/33 رشدنیافته

 82/3 11/11 77/2 27 رشدیافته

 03/7 19/30 03/3 83/23 روان رنجور

های ناسازگار و های طرحوارهمشاهده می شود که نتایج آزمون المبدای ویلکز اثر گروه بر ترکیب مولفه 2در جدول 

استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( را های دفاعی خطا معنادار می باشد. آزمون المبدای ویلکز قابلیت مکانیسم

به عبارت دیگر بین مادران دارای کودک اختالل اوتیسم و مادران کودکان عادی حداقل در یکی از  مجاز می شمرد.

متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود دارد. قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند متغیری جهت 

های باکس و لوین استفاده شد. بر اساس آزمون باکس که برای هیچ یک از متغیرها های آن، از آزمونت فرضرعای

های واریانس/کوواریانس به درستی رعایت نشده است. بر اساس آزمون لوین و معنادار نبوده است، شرط همگنی ماتریس

 بین گروهی رعایت شده است. هایعدم معناداری آن برای همه متغیرها، شرط برابری واریانس

 طرحواره  . نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روي نمرات آزمون2جدول

سطح معنی  F ارزش نام آزمون

 داری

 ضریب اتا

 018/8 88/8 007/70 133/8 اثر پیالیی

 720/8 88/8 772/00 223/8 المبدا ویلکز

 719/8 88/8 793/03 33/0 اثر هتلینگ

 111/8 88/8 380/01 33/2 بزرگترین ریشه خطا

های مشاهده می شود نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگین نمرات طرحواره 3همان طور که در جدول 

 های دفاعی در بین دو گروه از والدین تفاوت معناداری وجود دارد.ناسازگار اولیه و مکانیسم

های دفاعی در مادران دارای های ناسازگار و مکانیسمواریانس چند متغیری روی میانگین طرحواره. نتایج تحلیل 3جدول 

 کودکان اختالل طیف اوتیسم و ماداران کودکان عادی



سطح معنی  SS Df MS F مولفه متغیر

 داری

های طرحواره

 ناسازگار اولیه

 888/8 387/77 011/11783 1 322/23881 بریدگی طرد

 888/8 110/12 300/3137 1 209/1011 خودگردانی 

 888/8 219/1 310/127 1 373/271 دیگر جهت مندی 

 888/8 010/00 011/013 1 022/1172 گوش به زنگی 

های محدودیت

 مختل 

888/2228 1 888/1118 238/21 888/8 

 های دفاعیمکانیسم

 888/8 111/09 188/12113 1 288/20223 رشدنیافته

 888/8 879/07 133/010 1 231/033 رشدیافته

 888/8 700/30 333/1810 1 231/2109 آزده روان

 بحث و نتیجه گیری

های دفاعی در مادران دارای کودک اختالل طیف های ناسازگار اولیه و مکانیسمهدف پژوهش حاضر مقایسه ی طرحواره

ها در متغیر اوتیسم و مادران دارای کودک عادی بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین میانگین دو گروه از آزمودنی

عی تفاوت وجود دارد. به عبارتی مادران دارای کودک اختالل طیف های دفاهای ناسازگار اولیه و مکانیسمطرحواره

های رشد نیافته و روان های ناسازگار ناکارآمد و مکانیسماوتیسم در مقایسه با مادران دارای کودک عادی از طرحواره

(، پیری و همکاران 1390آزرده در سطح باالتری استفاده می کنند. یافته حاضر با پژوهشهای ذکاوتی رستمی و عمادیان )

(1393 ،)Baranoff, 2007  و Michaeli, 2009   همسو بود. در تبیین یافته پژوهشی حاضر می توان گفت که

های هیجانی و های ناسازگار اولیه در والدین دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم چیزی غیر از الگوطرحواره

 ها در آسیب شناسیهایی در تفسیر رویدادها می شوند. این سوگیریریشناختی خود آسیب رسان نیستند و موجب سوگی

های نادرست و چشم داشتهای غیر واقع بینانه در ها، نگرشهای تحریف شده، گمانهروانی میان فردی به صورت بدفهمی

های زندگی فرد اعم از بهها در مسیر زندگی تداوم می یابند و کلیه ی جنروابط پدید می آیند و با توجه به اینکه طرحواره

 کارکرد و کودک اختالل بین آگاهانه و یا ناآگاهانه را در بر می گیرد بر چگونگی رابطه فرد با دیگران تاثیر می گذارند. 

 چالش با را خانواده سیستم است، رشدی هایچالش دچار کهزیرا کودکی وجود دارد متقابل و دوسویه ایرابطه خانواده

و  شود)پیریمی اختالل دچار خانواده کارکرد ویژه، نیاز کودکان با وجود از حاصل پویاییهای تأثیر تحت و کندمی مواجه

 ناتوانی جمله از بسیاری، هایچالش و زااسترس عوامل با اوتیسم، به مبتال کودکان دارای هایخانواده .(1393همکاران، 

 درمان یافتن در سردرگمی خدمات، یافتن دشواری کودک، رفتاری هایاختالل و آزاردهنده رفتارهای غیرمنتظره،

سم اوتی به مبتال کودک با ثمربی تعامالت. شوندمی روروبه جامعه افراد سایر و اطرافیان با تعامل شدنتیره اثربخش،

جه به شود. با تومی مختل تحول لگویا نیز و روندمی پیش ناپذیرانعطاف الگویی ایجاد جهت در و شوندمی پایدار تدریجبه

رابطه متقابل مشکالت رفتاری کودک مبتال به اوتیسم با فشار روانی وارده بر والدین، می توان گفت استرس مزمن ناشی 

از تعامل با کودکان مبتال به اوتیسم می تواند باعث ابتال والدین به اختالالت روانشناختی شود )اسالمی، مظهری، حق 

 (.1393زمانی، دوست و 

های ناکارآمد در همچنین یافته دیگر پژوهش نشان داد که والدین دارای کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم از مکانیسم

(، 2812(،  برودی و کارسون )1393های عباسی و پیرانی )سطح باالتری بهره می گیرند که این یافته با نتایج پژوهش

کردند که والدین کودکان با نیازهای ویژه در  های خود گزارشد آنها نیز در پژوهش( همسو بو1303نریمانی و رجبی )

آزرده در سطح باالتری استفاده می کنند. در نیافته و روانهای دفاعی رشدمقایسه با والدین دارای کودک عادی از مکانیسم



 ایتجربه هاخانواده و والدین برای اوتیسم، طیف اختالل به مبتال کودک تبیین این یافته می توان گفت پرورش

 و والدین برای کمبودها این. هستند پویا و متغیر فراگیر، شدید، اختالل، این با همراه هایناتوانی. فرساستطاقت

 استرس فرزندپروری، خودکارآمدی چون هاییحوزه در متعددی مشکالت اوتیسم به مبتال کودکان هایخانواده

 اهرف کلی طوربه و خانوادگی و برادری و خواهر روابط زناشویی، روابط والدین، جسمانی و روانی سالمت فرزندپروری،

 اوتیسم به مبتال کودک مشکالت تشدید موجب اغلب هاخانواده و والدین توجه درخور استرس .کنندمی ایجاد خانواده

های فرد را مختل می سازد و عواطف و شناختکند. این مشکالت سازمان می ایجاد منفی بازخوردی یچرخه و شودمی

 & Myersهای دفاعی موروتیک و رشد نیافته را در شرایط استرس زا افزایش می دهد )احتمال استفاده از سبک

Derakhshan, 2008های روان شناختی های من به عنوان مکانیسم(. از طرفی هم می توان گفت با توجه به اینکه دفاع

ها عواطف درمانده ساز یا ناتوان کننده مفهوم پردازی شده اند، ناتوانی فرد در تنظیم و مدیریت هیجان به منظور مدیریت

های دفاعی رشد نیافته استفاده کنند. از سوی دیگر وقتی سبب می شود که افراد در برخورد با مسائل و مشکالت از سبک

های فرد ک و ارزشیابی شوند، سازمان عواطف و شناختاطالعات هیجانی به درستی در فرآیند پردازش شناختی، ادرا

های دفاعی رشد یافته در شرایط استرس زا افزایش می عملکردی بهینه خواهد داشت و در نتیجه احتمال استفاده از مکانیسم

زایش را افهای دفاعی رشد یافته نیز به نوبه ی خود، کنش وری و ظرفیت مدیریت هیجانی فرد یابد. استفاده از مکانیسم

 (.1392می دهد )گنجی، محمدی و تبریزیان، 

هایی جهت بررسی تاثیر اختالالت روانی والدین کودکان  های این پژوهش پیشنهاد می شود پژوهشبا توجه به یافته

امه نهای محیط خانه بر دیگر اعضای خانواده شامل خواهر و برادر این کودکان، انجام شود همچنین براستثنائی و آشفتگی

ها در مادران دارای کودکان مداخله ای در زمینه ی درمان مبتنی بر پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجان

 استثنائی انجام گردد.
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Abstract 

The aim of this study was to compare early maladaptive schemas and defense mechanisms in 

mothers of children with autistic and mothers of normal children. The method of this research was 

comparative causal. The statistical population included all mothers with autistic children and 

mothers of normal children in Tabriz. The research sample consisted of 80 mothers with autist, 

and normal children which were selected in the form of available sampling. The research tools 

were questionnaires of early maladaptive schemas (Young, 1988) and defense Styles 

(Andrews,1993). Data were a nalyzed by multivariate analysis of variance. The finding showed 

that there are significant difference between mothers of children with autistic and normal in early 

maladaptive schemas. Also defense mechanisms of undeveloped and neuroticism there was in high 

level in mothers of children with autistic. The result indicates mothers of children with autistic are 

at greater risk of psychological damage. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, early maladaptive schemas, defense mechanisms 
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