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  مقدمه - 1- 1

قی براي آن دقبتوان عالئم یک اختالل است نه یک بیماري، نمییا درخودماندگی  1از آنجا که اتیسم

ها و عالئم دارد که نشانگر اتیسم است. نشانهها و الگوهاي رفتاري مختلفی وجود نام برد در عوض نشانه

روانشناختی اختالل اتیسم شامل سه گروه است. گروه اول آسیب جدي در روابط اجتماعی است که شامل 

در  اشد. گروه دوم آسیببمیاختالل در استفاده از رفتار غیرکالمی متعدد، شکست در برقراري ارتباط 

. گروه سوم الگوهاي  ه با دیگرانشروع یا ادامه مکالم ، آسیب در تواناییارتباط که شامل تاخیر در رشد

ها و ناپذیر از عادتشامل اشتغال ذهنی، تبعیت انعطاف محدود و تکراري و قالبی در رفتار و عالیق  که

اي از طرفی خانواده محیطی است که رفتارهاي اعض )2،2013پزشکی آمریکاانجمن رواناشد(بمیآداب 

تولد کودك با اختالل اتیسم یک تجربه مشترك منحصر به فرد براي خانواده بر یکدیگر تاثیر دارد، 

زمان بسیار و  ،هاي مالی. هزینهکندواند تمام جنبه هاي کارکردي خانواده را متاثرتمیخانواده است که 

 اي در خانواده داشته باشدتواند اثرات گستردهوزشی و درمانی کودکان اتیستیک میپیچیدگی تدارکات آم

هاي ششوند واکنه متوجه مشکل فرزند خود میکمیگاوالدین کودکان اتیسم از هن ).3،2016(هنیز

دهند که از ناامیدي و انکار گرفته تا مواجهه منطقی با مسئله و تصمیم متعددي را از خود نشان می

وجود کودك با  ).4،2015(آلونسو و رابرت شودرساندن به فرزندنشان را شامل می گرفتن به کمک و یاري

به استرس  از جمله پذیري شتواند فشارهاي روانی زیادي را ایجاد کند استرس  و واکناختالل اتیسم می

. براي مادر تصور آینده کودك، روابط کننداست که این مادران اغلب تجربه میفشارهاي روانی و جسمی 

ه کمیتعدادي از والدین و افراد خانواده هنگا. وردن نیازهاي همگی استرس آور استکودك با دیگران و برآ

نند که گویی کودکشان مرده کمیود چنان با این وضعیت برخورد شمیکودك دچار اختالل اتیسم متولد 

                                                             
1. Autism 
2. American Psychology Association(APA).  
3. HeinsE. 
4.Alonso and Rabert  



٣ 

هاي ). در طی سال5،2015(رادمیر و مورداك شودندتمام اعضا خانواده دچار فشار می است و تقریبا

همچنان  ؛ان داراي کودکان اتیسم معرفی شدهي آموزش به مادرهاي درمانی مختلفی براگذشته برنامه

ان موج سوم روان درمانی . در این میهاي درمانی بوده ایمر این برنامهشاهد عدم موفقیت برخی مادران د

ها بر این درمان ).6،2004(هیز شودنی بر پذیرش و ذهن آگاهی گفته میهاي مبتها رفتار درمانیکه به آن

 ، هاي مبتنی بر پذیرشایش تاکید دارند در رفتار درمانیرابطه مراجع با تجارب درونی و اجتناب هتغییر 

ها را باید در ها و هیجانشود و عقیده براین که شناختینی در قالب رفتار مفهوم بندي میمشکالت بال

رش به جاي تغییر رویکرد تعهد وپذی ).7،2005ها در نظر گرفت(رومر و اورسیلوبافت مفهومی پدیده

هاي مشکل آفرین در بافت تقیما مراجع را با تجربه ي هیجانشناخت ها یا کاهش سطوح هیجانی،مس

کند. تمرکز کامل بر درمان حرکت مراجع را به  سمت اهداف شخص و زندگی رضایت بخش درگیر می

با توجه به موارد ذکر شده پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش   ).2004( هیز،  ندکمیتسهیل 

واکنش پذیري به استرس مادران کودکان کاهش تعهد و پذیرش بر کاهش ناامیدي،بهبود تنظیم هیجان و 

  اتیسم انجام گرفت . 

  بیان مسئله -2- 1

ن نقص در هاي مشخصی چواست که داراي ویژگی رشدي – اختالل طیف اتیسم اختالل عصبی

عالئم اختالل  ).2013پزشکی آمریکا،ارتباطات اجتماعی و رفتارهاي محدود و تکراري است (انجمن روان

، 8شود (هورویتز، ماتسون، ساي پیسالگی شناسایی میهاي اولیه رشد و قبل از سهطیف اتیسم در سال

تعامالت اجتماعی و است این هاي این کودکان مشکالت مرتبط با برقرار از عالئم و محدودیت).2001

تعامالت اجتماعی، شناخت  بهر در حد متوسط یا باالتر هستند ولی درزمینهکودکان ازلحاظ هوش

راگورد، کرول، پرس و هایی اجتماعی دچار مشکالتی هستند (مواجتماعی، گفتار و واقعیت

آورد و تیسم به وجود میاین رفتارهاي مشکالتی را در پرورش کودکان با اختالل طیف ا).2016هتون،

کنند این اختالل تأثیر شدیدي بر زندگی خانوادگی استرس بسیاري بر مادران این کودکان وارد می

                                                             
5. Radmir and Mordak 
6. Hayes 
7. Roemer and  Orsillo 
4. Horovitz 
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گذارد که سطح باالیی استرس، اضطراب، انزوا، ناامیدي و بالتکلیفی در والدین کودکان و همشیره می

).وجود کودك با اختالل اتیسم در 2013 ،9کودك با اختالل طیف اتیسم ازجمله این موراد است (وبستر

شود ها میخصوص مادران آنخانواده باعث به وجود آمدن مسائل ومشکالتی براي والدین و مراقبین به

دهد یکی از این مسائل که ممکن است روال عادي زندگی مادران کودکان اتیسم را تحت تأثیر قرار می

تجربه بدبینی شدید و مداوم در مورد آینده و بخشی از  ) ناامیدي را2016( 11است. الیزنک 10ناامیدي

، در مدل شناختی است   داند که به همراه دید منفی به خود و جهان اطرافگانه شناختی مینظام سه

اختالل طیف اتیسم در کودکان، معموالً است. عنوان عالمت و هسته افسردگی یاد نمودهبک از ناامیدي به

ها مادران راب، سردرگمی و نگرانی براي مادران به همراه دارد این موضوع مدتهاي از قبیل اضطواکنش

 13). لوید و هستینگر12،2014را در حالت ناامیدي، درماندگی و بالتکلیفی قرار خواهد داد (پروهایدر

هاي خود به بررسی ناامیدي در مادران با کودکان با اختالل یادگیري، کودکان طیف ) در پژوهش2012(

برند در برابر مشکالت سم و مادران سندرم دان نشان دادند که مادرانی که از ناامیدي بیشتري رنج میاتی

) در 2011و همکاران ( 14دهند؛ و همچنین نارسینگرپذیري کمتري نشان میگوناگون فرزند خود انعطاف

سندرم دان به این نتیجه اي به بررسی ناامیدي در مادران کودکان با اختالل طیف اتیسم و مادران مطالعه

 15هاي روانی مادران است. وترایانکننده در برابر پریشانرسیدند که امیدواري یک عامل محافظت

) در پژوهش خود نشان داد بین ناامیدي والدین و سطح اختالل اتیسم کودکان همبستگی باالیی 2013(

ها در والدین وجود برخی ویژگیوجود دارد و احساس ناامیدي با سن و جنس کودك ارتباطی ندارد.

تواند توان مقاومت درونی را در برابر فشارهاي روانی را در والدین افزایش دهد و از بروز پیامدهاي آن می

جلوگیري کند یکی از این موارد تنظیم هیجان است. تنظیم هیجان عبارت است از توانایی پاسخگویی به 

هاي هیجانی، یعنی پذیري در پاسخاظ اجتماعی و انعطافقبول ازلحتجربیات هیجانی به شکلی قابل

ها در مواقع لزوم (کول و این پاسخ هاي هیجانی خود به خودي و به تأخیر انداختنتوانایی تسهیل پاسخ
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صورت یک پردازش بیرونی و درونی که توان به). تنظیم هیجان را همچنین می4،1994همکاران

  ).16،1994باسومهاي هیجانی است را تعریف کرد (تاصالح واکنشاش بازبینی، ارزیابی و اوظیفه

طالعات نشان داده است که داشتن کودك اتیستیک با میزان استرس ونگرانی مادران و خانواده م 

صورت به استرس به اشکال مختلف فیزیکی یا روانی بهپذیري کودك اتیسم همراه است واکنش 

هاي استرس ها یا واکنشگذارد. پاسخمدت یا بلندمدت ایجاد بر فاکتورهاي متفاوت بدن اثر میکوتاه

عروقی باشد (فیلر و –متابولیکی یا تغییرات قلبی _هاي عصبی صورت هورمونتواند بهمی

) بیانگراین موضوع است که 2013، بردشو و استوارت (18سکی). نتایج تحقیقات زابلوت17،2009همکاران

مادران با فرزندان داراي اختالل اتیسم درخطر بیشتري براي مشکالت روانی و استرس شدید هستند. 

هاي بسیاري ازجمله زا و چالشخانوادهاي داراي کودکان مبتالبه اختالل طیف اتیسم، با عوامل استرس

هاي رفتاري فرزند، دشواري یافتن خدمات، رفتارهاي آزاردهنده، اختالل هاي غیره منتظره،ناتوانی

شوند. بدون رو میسردرگمی دریافتن درمان اثربخش، تیره شدن تعامل با اطرافیان و سایر جامعه روبه

ي اطور فزایندهتمرکز بر خانواده و آموزش والدین منابع خانواده (پول، انرژي، زمان و توانایی مقابله) به

  ).192010ود (جانسون، هستینگشمییابد تعارضات زناشویی و مشکالت هیجانی افزوده کاهش می

واند روش درمانی تمیتعهد و پذیرش هاي مختلف درمانی درمان مبتنی بر ها و نظریهاز میان روش

برخورداري از افراد جهت این که به مفیدي براي بهبود سالمت روان شناختی مادران کودکان اتیسم باشد 

 کند. در درمانتر، حتی باوجود افکار، عواطف و احساسات نامطلوب کمک میبخشیک زندگی رضایت

شود، پذیرش روانی در مورد پذیري روانی است در این درمان سعی میهدف اصلی انعطاف تعهد و پذیرش 

فرایند مرکزي دارد که  ).این درمان شش2011، 20تجارب ذهنی افزایش یابد (فلکسمن، بلکلدج و باند

شود. این شش فرایند عبارت است از پذیرش در مقابل شناختی افراد میپذیري روانمنجر به انعطاف

سازي شده، عنوان زمینه در مقابل خود مفهوماجتناب، گسلش در مقابل آمیختگی شناختی، خود به

عهد در مقابل منفعل بودن ها و تها و ارتباط آنها در مقابل عدم صراحت ارزشتصریح ارزش
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) 2015مونتوگومري (ذیرش و تعهد نتایج پژوهش هاي در مطالعه اثربخشی درمان پ).21،2014(هیس

نشان داد که درمان تعهد وپذیرش بر کیفیت زندگی مادران اتیسم اثربخش بوده و همچنین نتایج تحقیق 

آوري مادران داراي فرزند اختالل  ) نشان داد که آموزش پذیرش و تعهد در افزایش تاب1394دهقانی (

یادگیري موثر بوده است.با توجه به شواهد فوق پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که 

پذیري به استرس مادران کودکان آیا آموزش پذیرش و تعهد بر بهبود ناامیدي، تنظیم هیجان و واکنش

  اتیسم تأثیر دارد؟

 ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

اي را براي والدین به همراه هاي تازهشود و مسئولیتد نوزاد سبب تغییر ساختار خانوادگی میتول

دارد و اگر این نوزاد ناتوان باشد تأثیر نامساعدي بر زندگی، هیجانات، افکار و احساسات اعضاي خانواده 

مرکز کنترل و  ).2013، تبسم ومحسین،2010، 22به نقل از زمبات بیلدیز 2004گذارد (سیلن،می

 110نفر از  1، 2009کودك، در سال  150نفر از  2007،1پیشگیري از بیمارها، شیوع اتیسم در سال 

گیر در دهنده افزایش چشمکودك گزارش کرده که این نشان 88نفر از هر  1، 2012کودك و در سال 

(مرکز پیشگیري و کنترل ست برابر دختران ا 5به این اختالل  تعداد پسران مبتالهاي اخیراست طی سال

). افزایش شیوع اختالل اتیسم پیچیدگی اثرات عمیق آن بر خانواده و والدین و فرد، 2012، هااز بیماري

هاي مختلف علوم و برنامه ریزان بهداشت جهانی را به خود جلب نموده. تا به توجه متخصصان به شاخه

هاي به هنگام یی به هنگام و طراحی و اجراي مداخلهحدي که سازمان بهداشت اهتمام فراگیر براي شناسا

ویس، کاپوسیا، مکمولین، ). 2001، به نقل از احمدي 232009را در این زمینه را خواستار گردیده (تین،

ها طیف تأثیر مشکالت رفتاري کودکان داراي اختالل "اي با عنوان ) در مقاله2012(24ویسیلی و لونسکی 

د، یابطور که مشکالت رفتاري کودکان کاهش مینشان دادند که همان "ادرانمروان  اتیسم بر سالمت 

هاي درمانی بسیاري براي اختالالت طیف اتیسم تاکنون روشه و پذیرش روانی والدین کاهش داشت

توان به درمان پاسخ محور، هیچ، فلورتایم، یکپارچگی حسی، پکس، پیشنهادشده که ازجمله می
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یک درمانی، تحلیل کاربردي رفتار و حیوان درمانی اشاره نمود که هیچموسیقیهاي اجتماعی، داستان

). داشتن کودك 25،2001و همکاران  طور کامل پاسخ گوي نیازهاي افراد اتیستیک نبوده (کوگلبه

مبتالبه اختالل اتیسم باعث افسردگی، نگرانی، استرس شرمندگی، خجالت، احساس گناه در والدین 

مطالعات نشان داده که در مواردي باعث تأثیر منفی بر روابط زناشویی نیز شده چراکه باعث شود، می

بحث بیشتر بین زن و شوهر درباره کودکان اتیسم، درمان و مراقبت از او و درنتیجه فاصله بیشتر بین 

سم نسبت به ). طبق بررسی و مطالعاتی انجام شده والدین کودکان اتی26،2008ها شده (هوبارتو اسمیتآن

و سالمت روانی پایین تري نسبت به  تري رادارندسایر والدین کودکان با نیاز ویژه کیفیت زندگی پایین

آموزش مدیریت خلق منفی بنابراین ).2007، لیلیانا، ولنتینا، اریگو،27(دیگو سایر کودکان دیگر دارند 

نی مادران داراي اختالل اتیسم عنوان بخش مهمی از مداخالت جهت ارتقاي سالمت رواتواند بهمی

تواند در بهبود روان مادران اتیسم مؤثر باشد رو مداخالت حمایتی و رفتاري میموردتوجه قرار گیرد ازاین

تواند براي )؛ در صورت مؤثر بودن آموزش تعهد و پذیرش نتایج این پژوهش می1389(ریاحی و همکاران،

 و والدین و کلیه کسانی که با این کودکان در ارتباط هستند روانشناسان، مربیان، معلمان، مدارس ویژه

در جهت بهبود مشکالت والدین و کودکان موثر و امید است این روش بتواند گامی  کمک کننده باشد

عنوان که مادران کودکان اتیسم بهاتیسم باشد. با توجه به تحقیقات و مطالعات ذکرشده و با توجه به این

باشند و مسائل این افراد میباها نسبت به سایر اعضاي خانواده، بیشترین درگیري اولین مراقبان آن

 باشند الزم است از سالمت روحی و روانی کافی برخوردار باشند.ها کانون خانواده میازآنجاکه آن

  اهداف پژوهش  -4- 1

  اهدف کلی- 4-1- 1

پذیري تنظیم هیجان و واکنش بهبود ناامیدي، کاهش بر و پذیرش  تعیین اثربخشی آموزش تعهد 

  به استرس مادران کودکان اتیسم.
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  اهداف فرعی-2- 4- 1 

  ناامیدي مادران اتیسم. کاهش تعیین اثربخشی آموزش تعهد و پذیرش بر - 1

 تنظیم هیجان مادران کودکان انیسم.بهبود تعیین اثربخشی آموزش تعهد و پذیرش بر  - 2

به استرس مادران کودکان پذیري کنش وابهبود تعیین اثربخشی آموزش تعهد و پذیرش بر  - 3

 اتیسم.

  فرضیه هاي پژوهش  -5- 1

  ناامیدي مادران کودکان اتیسم اثربخش است. کاهشآموزش تعهد و پذیرش بر - 1

  تنظیم هیجان مادران کودکان اتیسم اثربخش است.بهبود آموزش تعهد و پذیرش بر  - 2

   پذیري به استرس مادران کودکان اتیسم اثربخش است.واکنش بهبود آموزش تعهد و پذیرش بر - 3

  و عملیاتی مفهومی تعاریف  - 6- 1

عصبی است که داراي  - : اختالل طیف اتیسم اختالل رشدياختالل اتیسم تعریف  مفهومی 

نقص در ارتباطات اجتماعی، تعامل اجتماعی و رفتارهاي محدود وتکراري بودند ویژگی هاي مشخصی 

  ).2013(انجمن روانپزشکی آمریکا،است 

و  پزشکان روان و DSMکودکان آنها براساس  کلیه مادرانی که  :تعریف عملیاتی اختالل اتیسم

  وده است.بمیمنغیر این مقیاس اس اتیسم تشخیص داده شدندروانشناسان 

وان یک سیستم طرحواره شناسی که زیر مجموعه تمی: ناامیدي را ناامیديتعریف مفهومی 

ود که مدام اتفاقات شمیانتظارات منفی در مورد آینده است تعریف کرد. ناامیدي با این ادراك شروع 

) ناامیدي را 2016). الیزنک (2014منفی رخ می دهند و یا اینکه اتفاقات مثبت روي نمی دهند(ماتیس،

آینده و بخشی از نظام سه گانه شناختی می داند که به همراه دید  تجربه بدبینی شدید و مداوم درمورد

  منفی برخود و جهان اطراف، در مدل شناختی افسردگی بک توصیف شده است.

سوالی  12نامه اي بود که مادران کودکان اتیسم در پرسش: منظور نمرهناامیديتعریف عملیاتی 

  اشدبمیاي ). مقیاس اندازه گیري این متغیر فاصله2000(اشنایدر،  آورندبه دست می ناامیدي اشنایدر
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تمام فرایند هاي بیرونی و درونی که فرد مسؤول نظارت، ارزیابی  :نظیم هیجانتمیتعریف مفهو 

تنظیم هیجان عبارت  ).1394هاي شدید و زودگذر(صالحی،ویژه حالتو اصالح واکنش هاي هیجانی، به

ند و به کمیاست از فرایند منحصربفردي که تجربهی هیجان را جهت رسیدن به پذیرش اجتماعی تعدیل 

  ).2006ود (هوانگ، شمیحاالت فیزیکی و روان شناختی در پاسخ به تقاضاهاي درونی یا بیرونی مربوط 

 شدهبه پرسشنامه طراحیمادران  عبارت است از نمره اي پاسخ  :تنظیم هیجانتعریف عملیاتی 

اي گیري این متغیر فاصلهاشد و مقیاس اندازهبمی دیآیدست م )2001( همکاران و یگرانفسک توسط

  باشد.می

استرس سازه اي پویا و چند بعدي است که  :واکنش پذیري به استرستعریف مفهومی 

مهندسی ریشه دارد وواکنش پذیري به روانشناسان را با چالش مواجه کرده است استرس در مفاهیم 

استرس به مقدارفشار وارده بر اجسام اشاره دارد. استرس رابطه اختصاصی و تنش زا بین شخص و 

محیطی است که در آن واکنش پذیري آن ارزیابی شده ،از حد امکان فرد فراتر رفته و سالمتی او را در 

  ).2014معرض خطر قرار می دهد(فیمن،

اي بود که پذیري به استرس منظور نمره:  واکنشواکنش پذیري به استرس تعریف عملیاتی

  ) کسب کردند2001چو (پارك و کیم نامه پاسخ به استرس کوه،مادران کودکان اتیسم در پرسش

د و پذیرش یکی از درمان هاي رفتاري ه: درمان تعآموزش تعهد و پذیرشتعریف مفهومی  

جدید است. این درمان با ادغام مداخالت پذیرش و ذهن آگاهی در راهبردهاي تعهد و تغییر، به درمانجو 

ند. برخالف رویکردهاي کالسیک رفتار کمیبراي دست یابی به زندگی پرنشاط،هدفمند وبا معنا کمک 

فراوانی افکار و احساسات آزارنده نیست بلکه هدف اصلی  درمانی شناختی، هدف این درمان تغییر شکل یا

  )1393،میرزایی و نونهال،2011اند،آن تقویت انعطاف پذیري روانشناختی است(فلکسمن،بک لج، ب

پذیرش براي مادران  تعهد و: آموزش پروتکل آموزش آموزش تعهد و پذیرش تعریف عملیاتی 

 طراحی شده بود اجرا شد. 2012سال یسم که طی هشت جلسه  توسط کالکوسکی در ات
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  اختالل اتیسمتعریف  – 1 -2

و  زبان رشدي فراگیر هستند که همواره تعامالت اجتماعی، هاياختاللطیف اتیسم،  هاياختالل

پایداري  شناختیزیستعصب  هاياختالل طیف اتیسم، هاياختالل. دهندمیقرار  تأثیررفتار را تحت 

اجتماعی و  هايمهارت ،بازي ،ارتباط ناشناخته است و موجب نارسایی در فهم، هاآنهستند که علت 

چون مشکالت رفتاري،  مسائلی ).1393،و شجاعی علمدار لوهمتی شوند (میتعامل با دیگران 

. نمایدمی تروخیمالل را روانی همبود، شرایط همراه این اخت هاياختاللذهنی و سایر  ماندگیعقب

است که در  ايعمده برانگیزچالش رفتارهايو آسیب به خود از دیگر  خلقیکجپرخاشگري، تخریب اشیاء، 

خانواده  و کارکردبر والدین  تواندمی. مشکالت رفتاري این کودکان شودمیمشاهده  درخودماندهکودکان 

 ).2011، و همکاران منفی بر جا گذارد (به پژوه اثراجتماعی،  هايفعالیتمشارکت در  ازنظر

و کودکان اتیستیک  برانگیزاستچالش هايموضوعاتیسم یکی از  اختالل ویژه، وپرورشدر آموزش 

در  روازاینهستند.  روروبه هاناتوانیو  اهیاز انواع نارسای ايمجموعهو با  کنندمیرا طی  ايپیچیدهفرایند 

 هاياختاللاختالل نافذ رشدي و یا  هاآنبه  درمجموعمتعددي وجود دارد که  هاياختاللاین حوزه، 

. افراد با )28،2011و همکاران ، مانند نشانگان آسپرگر و نشانگان رت (کانرويشودمی گفتهطیف اتیسم 

 هايحساسیت، کنندمیشناختی و رفتاري مشکالتی را تجربه  پذیريانعطافاختالل اوتیسم اغلب در 

نیز با مشکالت زیادي همراه است،  هاآنو پردازش حسی و تنظیمات هیجانی  کندمیتغییر  هاآنحسی 

گسترده است و ممکن است در طول زمان یا در پاسخ به شرایط  تا عمیق اوتیسم از خفیف هاينشانه

 ).2012محیطی تغییر پیدا کند (موسسه ملی ارتقا بالینی و سالمت،
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 تاریخچه - 2-2

مشخص شد  1950توسط لئو کانر در سال  متحدهایاالتنشانگان کودکی در  عنوانبهاتیسم ابتدا 

اتیسم  اختالل منتشر شد، 1938در سال  کهآن تأثیرتحت عنوان اتیسم و  ايمقالهوي در ). 29،1943(کانر

مشترکی که براي این اختالل مطرح  هايویژگیاختالل ذکر نمود،  اینرا معرفی کرد و عالئمی را براي 

کانر معتقد  باوجوداینکرد عبارت بودند از تنهایی، عالئق محدود، دامنه توانایی محدود، اختالل در ارتباط، 

ممکن است  کنندمیبراي کودکان با اختالل اتیسم در طول زمان تغییر  ذکرشده هايویژگیبود که تمام 

  . )2003، 30دیگري به وجود آیند (فریثآن عالئم  بجايحذف  هاویژگیبرخی 

به موازات فرایند تحول در توصیف اختالل در خود ماندگی درراهنماي تشخیصی ـآماري اختالالت 

انتشار یافته بود با وجود  1952) که در سال DSM _Iروانی نیز تغییراتی صورت گرفت. در اولین راهنما (

). تنها 2008 طبقه تشخیصی عنوان نشده بود (هینچا، 106مقاالت کانر، اختالل در خود ماندگی در بین 

با انتشار  1944). تا اینکه در سال 2007 (گرین کر،» اسکیزو فرنیاي دوران کودکی بود«طبقه مشابه 

) طبقه تشخیصی اختالالت فراگیر رشد به جامعه علمی معرفی شد. در زیر DSM_IVنسخه چهارم (

ل در خود ماندگی (اتیسم) اختالالت آسپرگر، رت، اسکیزو فرنیاي مجموعه این طبقه، عالوه بر اختال

).در نهایت در نسخه ي پنجم 2007 کودکی و اختالالت نافذ رشد نامشخص نیز مطرح گشتند (گرین کر،

، یف در نظر گرفته شد (جلیل آبکنار و همکاران طیقه هاي فرعی حذف و این اختالل به صورت یک ط

1395.(  

  يبندطبقه - 2-3

 هاي کتابچه .هستند کننده گیج حیطه در خود ماندگی بسیار در شده برده کار به اصطالحات  

 باید آن جاي به نند،کمین ) استفادهASDدر خود ماندگی ( طیف اختالل اصطالح از تشخیصی راهنماي

  ).31،2007(جان و همکاران نمود ) مراجعهPDDفراگیر ( تحولی اختالالت اصطالح به

گیرند: اختالل اتیسم، اختالل آسپرگر، اختالل رت، در ردیف اختالالت تحولی قرار میپنج مقوله   

اختالل فروپاشنده ي کودکی و اختالل فراگیر نامعین که به گونه اي دیگر مشخص نشده است. تمامی 

                                                             
29. Kanner 
30. Frith 
31. John and etil 
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اي مشکالت این پنج اختالل با یک دیگر متفاوتند اما نقاط مشترکی نیز دارند. اوالینکه هر کدام از انها دار

فراگیر در مراحل مختلف رشد و تحول هستند. دوم اینکه در همه انها شخص نمیتواند با دیگران به خوبی 

ارتباط برقرار نماید. اگرچه افرادي که اختالالت تحولی فراگیر دیگري همچون عقب ماندگی ذهنی دارند، 

ماعی مشکلی نداشته و توانایی اجتماعی نشانه هایی شبیه به ایتن اختالالت دارند اما انها از لحاظ اجت

اشان متناسب با توانایی ذهنی اشان میباشد. در حالی که افرادي که اختالالت تحولی فراگیر دارند از 

؛ 2002لحاظ اجتماعی در مقایسه با توانایی ذهنی، مشکالت بیشتري دارند (اوزنوف، داوسن و مک پارتلند،

شدت اختالل اتیسم ممکن است بسته به شرایط  ازآنجاکه).1385ترجمه شریفی درآمدي و حاج نوروزي، 

براساس  پنجمین  محیطی متغیر باشد و در طول زمان نوسان داشته باشد، براي اختالل طیف اتیسم

است. شدت مشکالت ارتباطی  شدهمطرحسه سطح  ویرایش کتاب تشخیصی و آماري اختالل هاي روانی 

جداگانه در نظر گرفته شود. سه سطح شدت  طوربهتکراري باید  اجتماعی و شدت رفتارهاي محدود و

) نیاز به حمایت بسیار زیاد. از طبقات 3) نیاز به حمایت زیاد، 2نیازمند حمایت ،  (1عبارت از: 

تعیین واجدالشرایط بودن فرد براي دریافت خدمات آموزشی و پرورش ویژه  منظوربهنباید  شدهتوصیف

 )1394گنجی، کرد (استفاده 

  سطح یک: نیاز به حمایت  - 1- 2-3

درصورت حمایت نشدن فرد،نقص هاي موجود درارتباط اجتماعی باعث نابسامانی ارتباط اجتماعی. -

وند. فرددر پیشقدم شدن براي تعامل با دیگران مشکل دارد،و در واکنش به پیش شمیهاي قابل توجهی 

ناموفق نشان می دهد. ممکن است فرد  تالش هايقدمی دیگرا،به طور آشکار رفتارهاي غیرعادي یا 

  نسبت به تعامالت اجتماعی عالقه چندانی نداشته باشد.

ود در عملکرد او دریک یا شمیرفتارهاي محدود و تکراري. انعطاف ناپذیري رفتارهاي فرد باعث -

لیت دیگر مشکل چند زمینه اختالل قابل مالحضه اي به وجود آید . فرد در رفتن از یک فعالیت به فعا

  .دارد
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  نیازمند حمایت زیاد سطح دو:- 2- 2-3

ارتباط اجتماعی. فرد در مهارت هاي اجتماعی زبانی و غیره زبانی نقص هاي قابل توجه دارد.وحتی -

وقتی مورد حمایت قرار دارد نقص هاي اوکامال آشکارهستند. فرد به ندرت براي تعامل با دیگران پیش 

  قدم شدن دیگران واکنشی نشان نمی دهد. ودو نسبت به پیششمیقدم 

رفتارهاي محدود و تکراري. فرد انعطاف ناپذیري رفتاري دارد در کنار آمدن با تغییر مشکل دارد، -

رفتارهاي محدود و تکراري دارد که فراوانی و تنوع آنها بسیار زیاد است. این رفتارها باعث اختالل در 

  .ودشمیعملکرد فرد در بسیاري از شرایط 

  حمایت زیاد دنیازمن سطح سوم:- 3- 2-3

ارتباط اجتماعی. فرد در مهارت هاي اجتماعی کالمی و غیرکالمی نقص هاي شدید دارد،نسبت به -

  پیش قدم شدن دیگران واکنش بسیار اندك نشان می دهد.

به   رفتارهاي محدود و تکراري. فرد انعطاف ناپذیري رفتار نشان می دهد،در کنار آمدن با تغییر-

شدت مشکل دارد،یا رفتارهاي تکراریو محدود او در همه زمینه هاي زندگی اختالل شدید به وجود می 

  .آورد

  ویژگی کودکان اتیسم- 2-4

غیرکالمی  رفتارهاياینکه در  هاآن ازجملهمتعددي دارند که  هايویژگیکودکان با اختالل اتیسم 

ات بدنی اختالل دارند. همچنین این افراد در تنظیم و حرک اطوار ،ايچهره بیان مانند ارتباط چشمی،

آن در برقراري ارتباط با همساالن متناسب با سطح رشد ناتوان  عال وبرو  دارندمشکلتعامل اجتماعی 

دیگران (براي  هايیا پیشرفت، عالیق هاشاديهستند. فاقد تالش خودانگیختگی براي سهیم شدن در 

اشاره  هاآنو به  آورندنمیرا نزد دیگران  هاآن، دهندنمیخود را نشان  موردعالقهمثال چیزهاي 

 ).1393و شجاعی، علمدار لو) هستند (همتی کنندنمی
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 _DSM 5طبق بر  درخودماندگیاختالل  هايویژگی -1-2جدول 

 DSM نشانگان هامثال

 نقص در روابط اجتماعی

 .مشکل داشتن در نگاه کردن به چشمان دیگران

کم از حرکات دست در هنگام صحبت  ياستفاده -

تغییر شکل چهره بسیار کم است یا غیرعادي  -

 يفاصلهمشکل داشتن به خاطر ایستادن در  -هست

کیفیت صداي غیرعادي در  - مناسب با دیگران 

 .هنگام برقراري ارتباط

اشکال در استفاده از رفتارهاي  )الف -یک

 عیدر تنظیم تعامل اجتما غیرکالمی

 ۔بدون دوست یا داراي دوستان کم

که بسیار از او  باکانیارتباط داشتن تنها  -

 .یا تنها با اعضاي خانواده ترندکوچکیا  ترندبزرگ

به ارتباطات وي بیشتر بر مبناي عالیق خاص  -

 .میاید وجود

و دنبال  گروهیدرونمشکل داشتن در روابط  -

 .هابازيکردن اصولی هماهنگ در 

، همساالنب) شکست در برقراري ارتباط با  -

 سن با متناسب

تلویزیونی و  هايبرنامه، اشموردعالقه هايفعالیتاز 

لذت برده و دیگران را  تنهاییبه هایشبازياسباب

توجه  کندنمیتالش  -  کندنمیسهیم  هاآندر 

 خود جلب کند هايفعالیتدیگران را به عالیق و 

کمی نسبت به تحسین و  العملعکسعالقه یا 

 دهدمیتمجید نشان 

 

، هاخوشیج) کمتر سهیم کردن دیگران در  -

 و عالیق خود يآوردهدست 

 -». ظاهر شنو است«به  دهدنمیبه دیگران پاسخ 

به وجود دیگران  نسبتاز وجود دیگران آگاه نیست؛ 

 هايفعالیتطرفدار  شدتبه -است.  »کارفراموش

دیگران غمگین بوده و  کههنگامی -انفرادي است. 

، نمایدنمیتوجهی  هاآنباشند به  دیدهصدمهیا 

 .دهدنمیپیشنهاد راحتی و آسایش به کسی 

 
  

  

  

 د) فقدان روابط متقابل اجتماعی و عاطفی -1
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 DSM IV نشانگان هامثال

 ارتباط برقرارينقص در 

سالگی از کلمات براي برقراري ارتباط  2تا سن  -

 کندنمی .-  مستقل

(مثل شیر  ايسادهسالگی عبارت  سهتا سن  -

 .گویدنمیبیشتر) 

که توانست حرف بزند، دستور زبانی  ازاینپس -

 .شودمیناقص داشته و دچار اشتباهات زیادي 

 یا فقدان کامل رشد زبان تأخیرالف)  -2

چگونه یک مکالمه را آغاز کند، آن  کهایندر مورد 

 - سپس به پایان برساند مشکل دارد.  ؛ ورا ادامه داد

 .ممکن است با خودش صحبت نماید

، تنها به دهدنمیدر مقابل نظرات دیگران پاسخی  -

 سؤاالت

خاصی  يعالقه هاآندر مورد موضوعاتی که به  -

 تواندنمیندارد 

 ب) مشکل داشتن در ادامه دادن مکالمات -2

. کندمیچیزهاي که دیگران به او میگویند تکرار 

 )(اکواللیا

یا تبلیغات بازرگانی را در  هاکتاب، هافیلمموارد  -

 .کندمینامناسب و غیرعادي تکرار  ايزمانه

که خود او به  بردمییا جمالنی را به کار کلمات  -

 .یا معناي خاصی برایش دارد آوردهوجود 

. (شبیه کندمیبسیار رسمی و فاضالنه صحبت  -

 یک پروفسور کوچک)

 ج) زبان غیرعادي یا تکراري -2

 .وندشمیوچک با اجراکمیعل هاي سناریوي

 دیگري استیک شیء جیز  کندمیکمتر وانمود  -

 است) تلفنیک موز  مثالً(

خودش  هايبازياسباببیشتر دوست دارد با  -

با قطعات، خانه بسازد  مثالًخنک بازي کند ( طوربه

 کهاینعروسک خود را مجهز کند) تا  يخانهیا 

 .را به دیگران نشان دهد هاآن

 هايبازياست عالقه کمتري به  ترکوچکوقتی  -

 .اجتماعی دارد

 ازلحاظکه  هاییبازيد)  - 2

 سطح رشد و تحول متناسب
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 DSM IV نشانگان هامثال

 و تکراري محدودشده، روابط و عالیق هافعالیت

نکردن به توجه بسیار دقیق به برخی موضوعات و تور جه 

 .موضوعات دیگر

 .کندمیخاص را رها  هايفعالیتموضوعات دشوار و  "

(مثالً در هنگام غذا  دهدمیانجام  باهمرا  هایشفعالیت -

خوردن یا دستشویی رفتن به خاطر انجام کارهاي دیگر 

 زمان زیادي

به موضوعاتی عالقه دارد که براي سن او غیرعادي هستند،  -

، فیزیک هافیلم بنديدسته، پاشیآب هايدستگاهنظیر (

 در یک ایستگاه رادیویی) شدهخوانده هاينامهنجومی و یا 

 .حافظه خوبی دارد اشموردعالقهدر مورد نکات  -

 

 الف) عالیق شرورانه یا غیرعادي دارد -3

که کارها را به یک روش مشخصی انجام دهد  خواهدمی

خیلی زود  -بندد). در ماشین را به یک شیوه خاصی ب مثالً(

ناراحت  این به وجودمیقبلی  ماي درروشاز تغییراتی که 

انتخاب یک مسیر دیگر براي رسیدن به خانه  مثالً( گرددمی

تغییري نیاز به اخطارهاي  هرگونهبراي  - از مدرسه). 

معمولی و عادي انجام نشوند  هايروشاگر  -پیشرفته دارد. 

 شودمیناراحت و عصبانی 

 هايروشب) اصرار زیادي در مورد انجام کارها به  -3، 

 قبلی

 .و شبیه به هم دارد

-دهد تکانمییا نگران است  زدههیجانرا وقتی  هادست

 هايحرکت -دهدمیتکان  هاچشم در مقابلانگشتانش را 

 .خاصی است صورتبهدستش 

 رودمییا راه  دودمیبر روي انگشت پا  -

 حرکتی تکراري اداواطوارهايج) رفتارها و  -3

 دارد.

. مثالعنوانبه( نمایدمیاز وسایل به روش غیرعادي استفاده 

. یا در ماشین دهدمیعروسک را تکان هاي چشمبر این 

 )نمایدمینیز خود را مرتب باز و بسته  بازياسباب

 .خود را به دیگران نشان دهد بازياسباب تواندمینسبتاً 

است مثالً دوست  مندعالقهاشیاء  محسوس هايجنبهبه 

از نزدیک  هاآن. اشیاء را بو کند یا به کندمیدارد مشغول 

  نگاه نماید

  خورندمیاشیایی را دوست دارد که تکان 

  پوست پرتغال و یا نوار مثالً( زندمیبه اشیاء غیرعادي دست 

 خاصی)

 .کندمید) خود را با اجزاي اشیا مشغول -3
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  شیوع - 2-5

است.  یافتهافزایشچشمگیري  طوربه درخودماندگیدر چند سال گذشته، میزان شیوع اختالل طیف 

انجام  1960در مقیاس بزرگ که در دهه  درخودماندگیاختالل طیف  گیرشناسیهمهنخستین بررسی 

نفر از هر  یکدرصد (04/0حدود  متحدهایاالتشد، حاکی از آن بود که میزان شیوع این اختالل در 

میزان شیوع اختالل  متحدهایاالتدر  هابیماري، مراکز کنترل و پیشگیري 2000نفر) است. تا سال  2500

نفر  88در  یکبه  2011نفر برآورد کرده و این میزان در سال  150را یک در  درخودماندگیطیف 

 طورهمان). گرچه 2013 ،32سماست (مراکز کنترل و پیشگیري از بیماري اختالالت طیف اتی یافتهافزایش

نفر را تخمین زده، ولی  88در  یک، میزان شیوع هابیماريکه عنوان شد مراکز کنترل و پیشگیري 

در کودکان  یافتهافزایشنفر را عنوان کرده است. این مقدار  50در  یکگزارش جدیدتر این مراکز، میزان 

بلومبرگ، برملت، کوگان، دهد (میرخ  درخودماندگیاختالل طیف  ترخفیف هاينشانهبا  شدهشناسایی

راهنماي  پنجماندگی در نسخه  خودمیزان شیوع اختالل طیف در و  )2013 ،33اسکیو، جونز و لو

  ).2014گنجی،است ( شدهگزارشدرصد  یکروانی نیز  هاياختاللتشخیصی و آماري 

  نکته مهم توجه شود:باید به چند  درخودماندگیدرباره میزان شیوع اختالل طیف 

است.  یکبه  پنجدر پسران و دختران به نسبت  درخودماندگی میزان شیوع اختالل طیف. 1

 شناختیعصبکردي  بدکارزیستی نسبت به  ازنظربراي این اختالف زیاد وجود دارد. پسران  هاییاستدالل

، متخصصان نسبت به ارجاع یا تشخیص دهندمیرفتارهاي نابهنجاري نشان  کهوقتیمستعدتر هستند و 

  .گرایش به سوگیري دارند هاآن

  .دهدمیجتماعی، قومی نژادي رخ اقتصادي، ا هايگروهماندگی در همه  روداختالل طیف د . 2

منفرد و  هاياحتمالپژوهشگران  هرچندهستند.  بحثقابلافزایش میزان شیوع  هاياستدالل.3

  .اندکردهترکیبی زیر را عنوان 

به رسمیت  ازجمله درخودماندگیدر تشخیص اختالل طیف  مورداستفاده هايمالكگسترش   

 شناختن مواردي که عملکرد باالتري دارند.

                                                             
1. Centers for Disease Control and Prevention. Autism spectrum disorders  
2. Blumberg and etil  
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متخصصان پزشکی، روانشناسی و آموزش نسبت به اختالل طیف  همچنین و مردم بیشتر آگاهی  

شناسایی  درخودماندگیاختالل طیف  عنوانبه. تشخیص نادرست، یعنی افرادي که اکنون درخودماندگی

. براي شدندمیزبانی تحولی تشخیص داده  هاياختاللناتوان هوشی یا داراي  عنوانبه ترپیش، شوندمی

در مدارس  درخودماندگیمثال، همچنان که گفته شد. میزان شیوع دانش آموزان داراي اختالل طیف 

 شدهشناسایی، میزان شیوع دانش آموزان هرحالبهبرابر شده است؛  2، 2011تا  2005دولتی از سال 

 کمتر شده است. در حال حاضر )پنجم یکدرصد ( 22داشتن ناتوانی هوشی به میزان  عنوانبه

را برابر با تعداد دانش  درخودماندگیتعداد دانش آموزان با اختالل طیف  متحدهایاالت وپرورشآموزش

 .اندکردههوشی شناسایی  هايناتوانیآموزان با 

احتمال برخی از  تواننمیولی  شوندمیاحتمالی باال توسط شواهد علمی حمایت  هايعلتاگرچه . 4

ه در افزایش شیوع نقش دارند، نادیده گرفت. براي مثال، برخی از کمیعوامل کشف نشده را مانند مواد س

هستند  درخودماندگیشواهد اولیه نشانگر ارتباط بین میزان آلودگی هوا و میزان شیوع اختالل طیف 

  ).2015، 34، پالنهاالهان و کافمن(

 علت شناسی- 2-6

تشخیص دقیق و علت شناسی واقعی  يدرباره نظرهاياختالفدر میان متخصصان و پژوهشگران،   

، اختاللی درخودماندگیدلیل آن، این است که اختالل  ترینعمده اختالل درخودماندگی وجود دارد.

و شامل  دهندمینامتجانسی را تشکیل  کامالًطیف گسترده و  درخودمانده کودکان پیچیده و نادراست.

 هاياختاللذهنی، انواع زبان پریشی و  ماندگیبعقو به  اندشده مغزيضربهکه دچار  شودمیکودکانی 

کودکی نقش زیادي در پیدایش این  ياولیهعوامل پیش از تولد و تجربیات  شکبیعاطفی مبتال هستند 

، شیرخوارگی يدورهکه اگر نوزادان در  اندرسیدهپژوهشگران به این نتیجه  اکثر .کندمیاختالل ایفا 

عاطفی مناسب و کافی از محیط پیرامون خود دریافت نکنند، از واکنش نشان دادن به دیگران  هايواکنش

پژوه و ؛ ترجمه به2012فارل، روند (میدر خود فرو  درنتیجهو  شوندمی مأیوسو  ناامیدو محیط اطراف 

  ).1393محمودي، 
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و تحلیل روانی به  شناختیرواناز تفسیرهاي  درخودماندگیاخیر، روند علت شناسی  هايسالدر 

 طوربه ).35،1990و ژنتیکی تغییر جهت داده است (گیلبرگ شناختیعصبعلت شناسی جسمانی و 

کردي  بدکارمغزي و  دیدگیآسیب، کروموزومی هايناهنجاريمشخص در مبحث علت شناسی روي 

نمونه  براي صی شده است.خا تأکیداصلی و مهم  هايعلت عنوانبهعصبی پیش از تولد و هنگام تولد 

اول بارداري،  ماهه3جسمانی مادر در  هايناهنجاريکه  اندکرده ) گزارش1964و همکارانش ( 36هات

جنین  مرکزيدستگاه عصبی  گیريشکلبا  مسئلهشده است که این  درخودماندهموجب تولد کودك 

  ).1393؛ ترجمه به پژوه و محمودي، 2012فارل، (است  زمانهم

 –عوامل روانی  تأثیرمتعدد همراه با  شناختیزیستعلل  احتماالًگفت که  توانمی طورکلیبه  

 شودمینامعمول افراد با اختالل طیف درخودماندگی منجر  رفتارهاي يگسترده طیف به مختلف اجتماعی

  ).1390(دادستان،

  شناسیسبب -2-7

ها ي آنشود که ازجملهدرخودماندگی میعوامل متعددي منجر به توان گفت می طورکلیبه  

شناختی و عوامل شناختی اشاره توان به عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی، عوامل روانی، عوامل عصبمی

  کرد.

  عوامل ژنتیکی

هاي مختلف و اکنون بسیاري از محققان معتقدند که درخودماندگی به دلیل تعامالت ژن  

ها خفیف و یا شدید بودن درخودماندگی را آید و نوع ترکیب ژنها به وجود میهاي متفاوت آنترکیب

ژن را عامل به وجود آمدن درخودماندگی  15تا  10سازد. تحقیقات اخیر احتمال تعامل مشخص می

ي این افراد ها و خانواده، از بررسی در دوقلودرخودماندگیوراثتی بودن  دانند. معتبرترین مدارك برايمی

درصد و شیوع طیف درخودماندگی در  60در  درخودماندگی. در بررسی دوقلوها، شیوع اندآمدهدستبه

درصد میان  10تا  صفرکه کمترین میزان بین شود. درحالیدرصد دوقلوهاي همسان دیده می 90

درصد کودکان  هفتتا  سهدهد که ها نشان میشود. بررسی خانوادهدوقلوهاي دو تخمکی دیده می
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در فامیل داشتند، کودکانشان  درخودماندگیهایی که سابقه درصد خانواده هشتوادگی و هاي خانازدواج

). 1391، ترجمه مکی آبادي و عدل، 2008مشی و ولف، (گرفتند در طیف درخودماندگی قرار می

به  خودمانیهاي احتمالی درگیر در بروز در اي در مورد ژنهاي امیدوارکنندههاي موجود سرنخپژوهش

احتمال در  19و  15، 4، 2، 7هاي دهند که مناطقی از کروموزوماند. این تحقیقات نشان میدست داده

 ).1392؛ ترجمه رضاعی، 2007ساودك و سادوك، دارند (ژنتیک درخودماندگی نقش 

هاي داراي کودك درخودمانده ممکن است دهد خانوادهشواهدي نیز در دست است که نشان می  

باشند ان درخودمانده مانند انزواطلبی یا گرایش به رفتارهاي تکراري را داشته صفات کودک

  ).37،2010لندریگن(

  عوامل محیطی

در حال حاضر دانشمندان بر این باورند که هم ژن و هم محیط در ارتباط با یکدیگر علت   

در معرض برخی از درخودماندگی هستند. بر اساس این نظریه، کسی که مبتالبه درخودماندگی است باید 

هاي درخودماندگی و همچنین برخی از عوامل محیطی قرارگرفته باشد. براي مثال یک محیط ژن

در دانشگاه  "ادوین کوك "هاي شدید در دوران جنینی هست. هایی و یا ضربهامل مسمومیتشمیس

شد. بر طبق شیکاگو معتقد است که محیط قبل از ممکن است یک عاملی براي رشد درخودماندگی با

اي براي درخودماندگی باشد طبق نظر وي پایهتواند یکگفته دکتر کوك تعامل پویا بین ژن و محیط می

تواند به دو قسمت تقسیم کرد. علت اول ویدیو پا تیک به این معنی که علت آن علت درخودماندگی را می

افراد درخودمانده با عامل ایدیو  ها بیشترناشناخته است و دوم عامل محیط و ژنتیک و تعامل بین آن

  ).38،2010هیدربانتشود (پاتیک این اختالل شناسایی می

ها، ها، آنی بیوتیکها، واکسندر حال حاضر بسیاري از تحقیقات نقش محیط که شامل عفونت  

طور مستقیم باعث ها بهدانند. اگه چه عفونتآلرژي و سموم است را در بروز درخودماندگی دخیل می

عضی از بیوتیک براي از بین بردن بي آنتیوسیلهها بهشود، ولی درمان این عفونتدرخودماندگی نمی

هاي ها باعث تخریب فلور مفید در دستگاه گوارش شده است و این باعث به وجود آمدن نشانهعفونت

                                                             
1. Landrigan and  Philip  
38. Heather Bant 



٢٢ 

بر اساس مطالعات متیل مرکوري که بر روي مواد سمی داشت به  شوددرخودماندگی در بعضی افراد می

صوص در سه ماه اول خخصوص در دوران جنینی و بهاین نتیجه رسید که این مواد بر روي مغز انسان به

تواند به سرب، بی گذارد. ازجمله این مواد میخیلی خطرناك است و آسیب جدي را بر روي مغز انسان می

 .)39،2010لندریگنکرد (هاي پلی کلرینه و جیوه ها اشاره فنیل

ي اختالل در افراد درخودمانده شده است. عنوان ایجادکنندهها بهتازگی توجه زیادي به واکسنبه  

شود که یک متخصصی گوارشی به نام اندرو واکفلد در لندن بر روي ناشی می 1990این مسئله از سال 

داشتند پس از  ماهگی رشد عادي 18کودك مبتالبه درخودماندگی تحقیقی انجام داد، این کودکان تا  12

اي مبتال شدند و همچنین پس رفت در گانه (آبله، اوریون و سرخک) به التهاب رودهدریافت واکسن سه

هایشان نشان دادند و بعدازآن به این کودکان تشخیص درخودمانده داده شد. وي تحقیقات خود را توانایی

هاي مشابهی دادند و بحث و تحقیق در مورد والدین گزارش و بعدازآنپزشکی چاپ کرد  يمجلهدر یک 

 ).2003، 40یایکوشد (این موضوع آغاز 

گانه در به وجود آمدن طیف هاي سهي این است که واکسندهندهبرخی از تحقیقات نشان  

 50که  "دارنده واکسن به نام تیمور سال ي نگهدرخودمانده نقش دارند و همچنین اضافه کردن یک ماده

تواند عاملی براي به شود، میها استفاده میها و قارچدرصد آن جیوه است که براي جلوگیري از آلودگی

 ).2003یایکو، باشد (هاي درخودماندگی، وجود آمدن نشانه

  عوامل روانی

هاي شخصیتی زمانی که کانر درخودماندگی را توصیف کرد این نکته را عنوان کرد که ویژگی  

اي قدیم که درخودماندگی خوب والدین کودکان درخودمانده در این اختالل نقش دارد. متأسفانه در زمانه

شوند. ختالل مینشده بود این تصور رایج بود و بر این باور بودند که مادران یخچالی باعث این اشناخته

ها به فرزندان خود ندارند و با آن ايعاطفهاصطالح مادران یخچالی به این اشاره دارد که این مادران هیچ 

گیري هایی مانند انزواطلبی و گوشهها باعث شده که نشانهکنند و روش فرزند پروري آنسرد برخورد می

                                                             
39. lndregn 
40. Pico 



٢٣ 

هاي فرزند پروري علت میدانیم که شیوهدر این کودکان رشد پیدا کند. در حال حاضر بدون شک 

  ).2003(یاپکو،درخودماندگی نیست 

  شناختیروانعوامل 

زندگی اجتماعی روزانه و ارتباط موفق با افراد اجتماع بستگی زیادي به توانایی ارزیابی رفتار دیگر   

ي این توانایی به ها مانند احساسات و افکار و اعتقادشان دارد. همههاي روحی آنمردم بر اساسی حالت

ي پیش بارون کوهن و همکارانش انقالبی را در تحقیقات اختالل گردد. در دو دههتئوري ذهن برمی

هایی که توانایی ذهنی ها نشان دادند که کودکان درخودمانده حتی آندرخودماندگی به وجود آوردند آن

توانند تکلیف تئوري ذهن را با موفقیت انجام دهند و سال داشتند نمی 4االیی داشتند و باالتر از بمیو کال

هاي اصلی در کودکان درخودمانده است به این نتیجه رسیدند که نقص در تئوري ذهن یکی از نشانه

 ).41،2003(تاگر

توانند که دیگران احساساتی و افکاري متفاوت از خودشان دارند و می رادارندهمه افراد این درك   

بینی کنند و رفتار خودشان را تعدیل کنند. ولی کودکان رفتار دیگران را بر اساس این توانایی پیش

براي اولین بار  "درخودمانده فاقد این توانایی هستند. آزمایش کالسیک تئوري ذهن به نام تکلیف اشتباه 

یشی که به نام بازي سالی انجام شد. این آزما1983توسط هاینز ویمر و جوزف برنر و جوزف برنر در سال 

گویند دختري به نام سالی یک شکالتی را در گونه است که به کودك میها معروف است به اینو آن

شود و ها وارد اتاق میکند دختري دیگري به نام آندهد و اتاق را ترك میداخل کشوي میزي قرار می

شود از کودك دهد. سالی وارد اتاق مییدهد و شکالت را داخل کمد قرار مجاي شکالت را تغییر می

گوید گردد. هر فردي که تئوري ذهن داشته باشد میشود که سالی در کجا به دنبال شکالت میسؤال می

در داخل کشو یعنی درجایی که شکالت را گذاشته است. چون سالی هرگز ندیده است که مکان شکالت 

توانند رفتار کند. کودکانی که تئوري ذهن ندارند نمی تغییر کرده است، درنتیجه بر اساس باورش باید

 شده چنین باوري داشته باشند و معتقد هستند که چون این مشکالت تغییر کرده و داخل کمد گذاشته
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This study was to investigate the effectiveness of education, commitment and 

acceptance on decreasing disappointment, improving emotional well-being and reducing 

stress response in mothers of children with autism.This study is a pre-test and post-test 

design with control group.The statistical population consisted of all mothers of autistic 

children in Shiraz in 1396, and the samples consisted of 30 children of Autumn mothers 

who were selected by cluster random sampling and randomly assigned to two groups of 

control and control. Then, Omid Eshandi questionnaire, Goranski's emotional order and 

response to mountain stress were completed in both pretest and post-te.The 

experimental group was subjected to an intervention program of commitment and 

acceptance training in the form of 8 sessions, during which the control group received 

no intervention.Then, the results were analyzed using multi-molar covariance analysis 

using spss software and the results showed that programming and acceptance training 

has been effective in decreasing disappointment, improving excitement and reducing the 

reactivity of asymmetric mother. 
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