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چکيده
 جامعه آماري.اين پژوهش با هدف مقايسه تحمل درماندگي و ترس از مسخرهشدن در همشيرهاي کودکان با و بدون اختالل طيف درخودماندگي انجام شد
 نفر از همشيرهاي کودکان با اختالل95  نمونه مورد بررسي شامل.شامل کل همشيرهاي کودکان با و بدون اختالل طيف درخودماندگي شهر اصفهان بود
 دختر) بود که بهصورت نمونهبرداري در دسترس انتخاب و11 ، پسر15(  نفر از همشيرهاي کودکان بدون اين اختالل95 دختر) و11،پسر15( درخودماندگي
.) بود9115 ،؛ راج و پرويرFBLS( ) و مقياس ترس از مسخرهشدن9119 ،؛ سيمون و گاهرDTS(  ابزار اين پژوهش مقياس تحمل درماندگي.همتاسازي شدند
) و تنظيمP>1/118(  ارزيابي،)P>1/111(  نتايج نشان داد تفاوت ميانگين نمرههاي تحمل.دادهها با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيري تحليل شدند
 اين نتايج لزوم استفاده از.) در همشيرهاي کودکان با و بدون اختالل طيف درخودماندگي معنادارستP>1/130( ) و ترس از مسخره شدنP>1/111(
.برنامههاي پيشگيري و مداخله براي جلوگيري از بروز آسيبهاي روانشناختي بلندمدت را نشان ميدهد
 ترس از مسخره شدن، تحمل درماندگي، همشيرها، اختالل طيف درخودماندگي:واژههاي کليدي
Abstract

5931  بهار/15  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

A

he present study was aimed to compare distress, tolerance, and fear of being laughed of children who had siblings with or
without autism spectrum disorder. Twenty nine children who had a sibling with autism spectrum disorder (19 males, 10

females) were matched with 29 children who had a sibling without autism spectrum disorder (19 males, 10 females). The sample
were selected from Esfahan, Iran using the convenient sampling method. The participants completed the Distress Tolerance Scale
(DTS; Simons & Gaher, 2005) and the Fear of Being Laughed at Scale (FBLS; Ruch & Proyer, 2009).The data were analyzed using
MANOVA. The results indicated significant differences in mean scores of tolerance (P<0.001), evaluation (P<0.018), regulation
(P<0.001), and fear of being laughed (P<0.034) at among siblings of children with or without autism spectrum disorder. The
findings suggested the necessity of using prevention and intervention programs for preventing the occurrence of long-term
psychological damages.
Keywords: autism spectrum disorder, sibling, distress tolerance, fear of being laughed at
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همشيرهاي( 19خواهر و برادر) داراي تحول بهنجار است .در

مقدمه
اختالل طيف درخودماندگي 1يک اختالل عصبشناختي

يافتههاي مربوط به پيشينه پژوهشي ،نتايج متناقضي از تأثير

پيچيده است که ابعاد مختلف تحول کودك را تحت تأثير قرار

کودك با اختالل طيف درخودماندگي بر همشيرها گزارش شده

ميدهد (جيائو و ديگران .)9111 ،در آخرين بازنگري راهنماي

است .براي مثال ،برخي از پژوهشها به اين نتيجه رسيدهاند

تشخيصي و آماري بيماريهاي رواني ،9نشانگان ضروري براي

که وجود يک کودك مبتال به درخودماندگي در خانواده موجب

تشخيص اختالل طيف درخودماندگي نقص در ارتباطها و

سازگاري بهتر همشيرها ميشود (هاستينگز9117 ،؛ پيلوسکي،

تعاملهاي اجتماعي و همچنين الگوهاي رفتاري ،عاليق يا

يرميا ،داپلت ،گراس-ستور و شالو ،)9110 ،پژوهشهاي ديگر به

فعاليتهاي محدود و قالبي معرفي شده است (انجمن روانپزشکي

ميزان بيشتر مشکالت عاطفي و هيجاني (گيالو و گاويدياـپاين،

آمريکا.)9113 ،

9116؛ راس و کاسکلي ،)9116 ،تعارض (آرسموند و سلتزر،

کودکان با اختالل طيف درخودماندگي در مهارتهاي ارتباطي

 ،)9117کاهش کيفيت زندگي (بارنت و هانتر )9119 ،و افسردگي،

کالمي و غيرکالمي و رفتارهاي اجتماعي داراي آسيبهاي جدي

تنيدگي و اضطراب (وبستر ،13فيلر ،10وبستر 19و الول9110 ،16

هستند و رفتارهاي تکراري و قالبي دارند (ويليامز ،3هلمر ،0دانکن،9

نقل از طهماسيان ،خرمآبادي و چيمه1351 ،؛ استونمن9119 ،؛

پيت 6و ميليس 9118 ،7نقل از بهاري قرهگوز ،حسنپور و اميري،

شيورز ،ديسزوق و تيلور9113 ،؛ پوالرد ،باري ،فريدمن و کوچيک،

1385؛ سيلورمن 9118 ،8نقل از خاموشي و ميرمهدي .)1350 ،به

 )9113در همشيرها اشاره دارد.

5

دليل مشکالت فراوان اين کودکان ،اعضاي خانواده بار رواني

زيادي را تحمل ميکنند .طيف وسيعي از پيشينه پژوهشي حاکي

بهعنوان يک متغير واسطهاي در تعداد قابل مالحظهاي از

از آن است که اعضاي خانواده کودك با اختالل طيف

مشکالت روانشناختي بهويژه افسردگي ،تنيدگي و اضطراب،

درخودماندگي؛ دچار افسردگي ،اضطراب ،نگراني ،تنيدگي و

توجه زيادي را به خود جلب کرده است .تحمل درماندگي به

خستگي هستند (هوبارت و اسميت9118 ،؛ استس ،مونسون،

معناي توانايي فرد درتجربه و تابآوري 18هيجانات منفي و

داوسون ،کوهلر و ژو9115 ،؛ رائو و بيدل9115 ،؛ شيو ،بلومبرگ،

آزاردهنده است (برنشتاين ،ترافتون ،ايلگن و زولونسکي،

رايس ،ويسر و بويل .)9118 ،اين عوارض ممکن است ناشي از

 .)9118افرادي که تحمل درماندگي پاييني دارند ،مهارتهاي

و رفتـارهـاي نارسـاي اجتماعي،
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در سالهاي اخير مفهوم نسبتاً جديد تحمل درماندگي

17

مشـکالت نـاسازگـاري

مقابلهاي 15کافي براي رويارويي با شرايط دشوار و تنيدگيزا

خودآسيبرساني ،11رفتارهاي قالبي و فشارهاي رواني ناشي از

ندارند؛ بنابراين به جاي مواجهه با اين موقعيتها ،سعي

دشواري در برقراري ارتباط اجتماعي و نيز مشکالت مربوط به

ميکنند از آنها اجتناب کنند تا به آرامش برسند (ليرو،

حضور در اماکن عمومي با شرايط خاص جسماني کودك باشد

زولنسکي و برناستين .)9111 ،پژوهشگران به اين نتيجه

(دوگن.)9113 ،

رسيدهاند که سطح پايين تحمل درماندگي با طيف وسيعي از

باوجود پيشينه مطالعاتي گسترده در مورد کودکان با

پيامدهاي منفي و نابهنجار روانشناختي در ارتباط است

اختالل طيف درخودماندگي در مورد همشيرهاي اين گروه از

(زولونسکي ،ليرو ،برناستين و وجانويک .)9111 ،افرادي که

کودکان پژوهشهاي کمي انجام شده است .يکي از جديدترين

توانايي تحمل درماندگي را ندارند ،به سمت مشکالتي مانند

حوزههاي پژوهشي که در سالهاياخير توجه متخصصان را به

اختاللهاي خوردن (کلي ،کوتر و مازئو ،)9110 ،سوء مصرف

خود جلب کرده ،تأثير کودك با اختالل طيف درخودماندگي بر

مواد و دارو (برآون ،ليجوئز ،استرانگ و زولنسکي )9119 ،و

15. Webster, V.
16. Lovell, C.
17. distress tolerance
18. resilience
19. coping skills
20. stressful

8. Silverman, C.
9. psychological burden
10. incompatibility problems
11. self-injury
12. sibling
13. Webster, A.
14. Feiler, A.

1. autism spectrum disorder
) 2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-
3. Williams, K.
4. Helmer, M.
5. Duncan, G. W.
6. Peat, J. K. B.
7. Mellis, C. M.

امير قمراني ،احمد يارمحمديان ،عليرضا محسنياژيه ،ناهيد وکيليزاد

مشکالت عاطفي و خلقي (داوترز و ديگران )9119 ،سوق

نکننده ميزان تنيدگي
تفسير آنها از شرايط تنيدگيزا ،)C( 9تعيي 

مييابند .به نظر ميرسد که نيازهاي متعدد و شرايط خاص

يا بحران 6درخانواده ( )Xاست ،ميتوان بيان کرد که در يک

کودکان با اختالل طيف درخودماندگي بر تحمل درماندگي

خانواده دچار بحران (مانند تولد يک کودك درخودمانده)،

اعضاي خانواده و بهخصوص همشيرهاي تأثيرگذار است.

يثبات و همواره در حال تغيير است
الگوها و انتظارات نقشي ب 

افزون بر اي ن ،کودك با اختالل طيف درخودماندگي،

(پاکنهام ،ساميوس و سوفرونوف .)9119 ،از اينرو در اين

مهارت هاي الزم براي تعامل با دي گران را ندارد و با آداب و

شرايط ،بروز آسيبهاي روانشناختي (مانند تحمل درماندگي و

رسوم اجتماعي آشنا نيست (کارتر .)9115 ،مطالعات نشان

ترس از مسخره شدن) محتمل است .با توجه به مطالب فوق و

داده است که اي ن مشکالت ،باعث ميشود آنها همواره

نظر به اينکه همشيرهاي کودکان درخودمانده توجه کمتري

مورد تمسخر ديگران قرار گيرند (ووآ و ديگران.)9119 ،

شده است ،هدف اين پژوهش بررسي و مقايسه تحمل

بنابراين ،احتمال دارد والدين و همشي رها هنگام حضور اين

درماندگي و ترس از مسخره شدن در همشيرهاي کودکان

کودك در اجتماع ،نسبت به مسخره شدن و مسخره به نظر

اختالل طيف درخودماندگي و همشيرهاي کودکان داراي

رسي دن دچار ترس و نگراني شوند .افرادي که ترس از

تحول بهنجار است.

مسخره شدن 1دارند ،همواره نگران هستند که ديگران آن ها
را مورد تمسخر قرار دهند يا به آن ها بخندند (راچ ،هافمن و

روش

پالت .)9119 ،اين سوء تعبير از خندههاي ديگران بر تعامل

پژوهش حاضر توصيفي ،غيرتجربي و از نوع علّيـ مقايسهاي

اجتماعي اين افراد تأثير منفي دارد (کاشدان ،ياربرو ،مکنايت

بود .جامعه آماري شامل کليه همشيرهاي کودکان با اختالل

و نزلک.)9110 ،

طيف درخودماندگي و کودکان داراي تحول بهنجار در شهر

لبخندي ميزند يا به موضوع خاصي ميزند ،اين حرکت را به

مبتالبه اختالل درخودماندگي ( 15پسر و  11دختر) و  31نفر از

خودشان نسبت ميدهند (چلوپيکي ،رادومسکا ،پروير و راچ،

همشيرهاي کودکان بدون درخودماندگي ( 15پسر و  11دختر)

 .)9111پژوهشگران به اين نتيجه رسيدهاند که ترس از

بودند .به دليل خاص بودن افراد گروه نمونه و تعداد کم آنها،

مسخره شدن با احساس شرم ،فقدان لذت 9و اضطراب همراه

حجم نمونه با اين تعداد انتخاب شد .براي انتخاب همشيرهاي

است (ناسنکو و آپيخايلو9110 ،؛ پروير ،پالت و راچ9111 ،؛

کودکان با اختالل طيف درخودماندگي ،به مراکز آموزش و

راولينگ ،ثم و ميلنرديويس .)9111 ،راچ و پروير (9118الف)

توانبخشي کودکان درخودمانده مراجعه شد و از بين

معتقدند تجربههاي تلخ و مکرر مسخره شدن از سوي ديگران

همشيرهاي کودکان مبتال به درخودماندگي 95 ،نفر به شيوه

در گذشته ،يکي از عوامل مهم ايجاد ترس از مسخره شدن در

نمونهبرداري در دسترس انتخاب شدند .براي انتخاب

افراد به شمار ميرود .بر اين اساس ،با توجه به رفتارها و

همشيرهاي کودکان بدون اختالل درخودماندگي ،به يکي از

مشکالت کودکان درخودمانده ،به نظر ميرسد که والدين و

مناطق آموزش و پرورش شهر اصفهان مراجعه شد و از بين

همشيرها نسبت به مسخره شدن نزد ديگران بسيار حساس

مدارس آن ،دو مدرسه انتخاب و پس از همتاسازي با گروه

باشند .بنابراين بررسي اين متغير در اين خانوادهها از اهميت

همشيرهاي کودکان درخودمانده 95 ،نفر به صورت در دسترس

زيادي برخوردار است.

انتخاب شدند .مـالكهـاي ورود به پـژوهـش شامل سن

حال با توجه به يافتههاي موجود در مورد تحمل درماندگي

باالي 19سال ،عدم طالق والدين ،عدم ابتال به بيماريهاي

و ترس از مسخره شدن و بر اساس مدل  abcxهيل ()1505

رواني ،تمايل به شرکت در پژوهش و تکميل پرسشنامه بهصورت

که عنوان ميکند شرايط تنيدگيزا ،)A( 3منابع خانواده )B( 0و

کامل و مالكهاي خروج شامل سن زير  19سال ،طالق والدين،

5. meaning given to stressor event
6. crisis

3. stressor event
4. resources

)1. fear of being laughed at (gelotophobes
2. anhedonia

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /15بهار 5931

براي مثال ،هنگام تعامل با ديگران ،وقتي طرف مقابل

اصفهان بود .نمونه مورد بررسي شامل  95همشيره کودکان
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سابقه بيماريهاي رواني ،عدم تمايل به شرکت در پژوهش و کامل

 1/96 ،1/09و  1/98بـه دسـت آمـده اسـت (علـوي و

نکردن پرسشنامه بهصورت کامل بود .ميانگين سن همشيرهاي

ديگران.)1351 ،

کودکان درخودمانده  90با دامنه  16تا  35و انحراف استاندارد 6/71

مقياس ترس از مسخره شدن (راچ و پروير9118 ،ب).

بود .ميانگين سن همشيرهاي کودکان بدون درخودماندگي  93با

اين مقياس براي اندازهگيري عيني ترس از مسخره شدن است

دامنه  17تا  35و انحراف استاندارد  6/89بود .به منظور اندازهگيري

و به شيوه ليکرت از ( 1کامالً موافق) تا ( 0کامالً مخالف)

متغيرهاي پژوهش از مقياس تحمل درماندگي 1و مقياس ترس از

نمرهگذاري ميشود .طيف پاسخ از کامالً موافق تا کامالً

مسخره شدن 9استفاده شد.

مخالف است .پس از جمع نمرهها ،نمره بيشتر بيانگر ترس

مقياس تحمل درماندگي (سيمونز و گاهر .)9119 ،اين

بيشتر از مسخره شدن بيشتر است (راچ و پروير9118 ،ب) .به

مقياس يک شاخص خودسنجي تحمل درماندگي هيجاني

رغم مدت زمان کمي که از طراحي و ساخت اين مقياس

است که  19مادّه و چهار زيرمقياس دارد و تحمل درماندگي را

ميگذرد ،تاکنون به  01زبان ترجمه شده است و ويژگيهاي

بـر اسـاس تـوانمنـدي فرد 3بـراي تحمـل درماندگي هيجاني،

روانسنجي آن در کشورهاي متعددي مانند آلمان ،اسپانيا،

ارزيابي ذهني درماندگي ،0ميزان توجه به هيجانهاي منفي 9در

هلند ،فرانسه ،دانمارك عربستان ،هند ،لبنان ،آمريکا ،لهستان و

صورت وقوع و اقدامهاي تنظيمکننده التيام درماندگي ،6مورد

کانادا مورد بررسي قرار گرفته است .پژوهشهاي انجامشده

سنجـش قـرار مـيدهـد و مادّههاي آن بر اساس مقياس

نشان دادهاند که اين مقياس ،ابزاري معتبر و پايا و داراي

پنجدرجهاي ليکرت نمرهگذاري ميشود .نمره يک به معناي

ساختار تکبعدي است .همساني دروني اين مقياس به شيوه

توافق کامل با گزينه موردنظر و نمره پنج به معناي عدم توافق

آلفاي کرونباخ  1/86بهدستآمده است (راچ و پروير9118 ،ب).

کامل با گزينه موردنظر است .اين مقياس داراي چهار

در ايران ،اين مقياس براي نخستين بار از سوي پژوهشگران

زيرمقياس تحمل( 7تحمل درماندگي هيجاني /مادّههاي ،3 ،1

پژوهش حاضر ترجمه شد و روايي و اعتبار آن مورد ارزيابي

و ،)9جذب( 8جذب هيجانهاي منفي شدن /مادّههاي  0 ،9و

قرار گرفت .در مرحله روايي محتوايي از  9استاد گروه

 ،)19ارزيابي( 5برآورد ذهني درماندگي /مادّههاي ،11 ،5 ،7 ،6

روانشناسي دانشگاه اصفهان نظرسنجي شد و بر اين اساس9 ،

 11و  ،)19و تنظيم( 11تنظيم تالشها براي التيام درماندگي/

مادّه به دليل بار فرهنگي حذف و  9مادّه نامفهوم ،مشخص و

مادّههاي  13 ،8و  )10است .در اين مقياس مادّه  6بهصورت

بازنگري شد .همساني دروني مقياس با استفاده از ضريب

معکوس نمرهگذاري ميشود .نمره باال در اين مقياس نشانگر

آلفاي کرونباخ براي همه مادّهها در دامنه  1/71تا  1/83قرار

تحمل درماندگي باالست .ضرايب آلفا براي زير مقياسهاي

داشت و ضريب آلفاي کرونباخ براي کل مقياس  1/88بود.

تحمل ،جذب ،ارزيابي و تنظيم به ترتيب  1/78 ،1/89 ،1/79و

براي مقايسه تحمل درماندگي و ترس از مسخره شدن در

 1/71به دست آمد .همچنين اين مقياس داراي روايي مالکي

همشيرهاي کودکان با اختالل طيف درخودماندگي و بدون آن

و همگراي مناسب است (سيمونز و گاهر .)9119 ،اين مقياس

از تحليل واريانس چندمتغيري استفاده شده است.

در ايران بهوسيله علوي ،مدرسغروي ،امينيزدي و
صالحيفدري ( )1351به فارسي ترجمه و روايي و اعتبار آن

يافتهها

مورد بررسي قرارگرفته است .ضريب آلفـاي کـرونبـاخ بـراي

در جدول  1ميانگين و انحراف استاندارد نمونه مورد بررسي

اين پرسشنامه  1/71برآورد شده است .ضريب اعتبار براي

در متغيرهاي تحمل درماندگي (تحمل ،جذب ،ارزيابي و تنظيم)

زيرمقياسهاي تحمل ،جذب ،ارزيابي و تنظيم به ترتيب ،1/90

و ترس از مسخره شدن ارائه شده است (جدول .)1

10. regulation

7. tolerance
8. absorption
9. appraisal

3. mentally evaluation distress
4. attention to the negative emotions
6. regulatory actions to relieve distress

)1. Distress Tolerance Scale (DTS
2. Fear of Being Laughed at Scale
3. individual's ability
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جدول 1
ميانگين و انحراف استاندارد در متغير تحمل درماندگي و ترس از مسخره شدن
متغيرها
تحمل
جذب
ارزيابي
تنظيم
ترس از مسخره شدن

همشيرهاي کودکان
بدون اختالل درخودماندگي

همشيرهاي کودکان
با اختالل درخودماندگي
M

SD

M

SD

6/00
8/86
18/33
4/48
31/86

1/88
2/66
8/84
2/43
3/66

8/88
10/20
13/41
8/64
23/44

3/33
3/16
4/38
3/62
3/40

سپس براي آزمون فرض معناداري ،از تحليل واريانس

نشان داد که مقدار باکس معنادار نيست ،بنابراين پيشفرض

چندمتغيري براي مقايسه ميانگين نمره تحمل ،جذب ،ارزيابي،

تجانس بين کوواريانسها برقرار است و استفاده از آزمونهاي

تنظيم و ترس از مسخره شدن در همشيرهاي کودکان با اختالل

پارامتريک بالمانع است .بر اساس نتايج تحليل واريانس

طيف درخودماندگي و بدون آن استفاده شد .الزم به ذکر است که

چندمتغيري ،مقدار  Fبهدستآمده براي المبداي ويلکز 0/176

قبل از اجراي تحليل واريانس چندمتغيري ،ابتدا براي بررسي

است=99 ،df=9 ،P=113/1( .خطاي درجه آزادي) .بنابراين حداقل

پيشفرض همگني واريانسها از آزمون لوين استفاده شد که اين

دريکي از متغيرهاي وابسته تحمل ،جذب ،ارزيابي ،تنظيم و ترس از

آزمون براي هيچکدام از متغيرها معنادار نبود .همچنين براي

مسخرهشدن بين دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد  .جدول  ،9نتايج

بررسي همگني کوواريانسها از آزمون باکس استفاده شد .نتايج

تفکيکي تحليل واريانس چندمتغيري را نشان ميدهد.

جدول 9
نتايج تفکيکي تحليل واريانس چندمتغيري ميانگين نمرههاي تحمل درماندگي و ترس
از مسخره شدن در همشيرهاي کودکان با اختالل طيف درخودماندگي و بدون آن
متغير وابسته

df
1
1
1
1
1

**P<1/111

نتايج تحليل واريانس در جدول  9نشان داد که ميانگين

*P<1/19

بحث

نمرههاي همشيرهاي کودکان درخودمانده در زيرمقياس تحمل

اين پژوهش با هدف مقايسه تحمل درماندگي و ترس از

( ،)P<1/111ارزيابي ( )P<1/118و تنظيم ( )P<1/111به ميزان

مسخره شدن در همشيرهاي کودکان با اختالل طيف

معناداري پايينتر از همشيرهاي کودکان بدون اختالل

درخودماندگي و بدون اين اختالل انجام گرفت .نتايج بهدستآمده

درخودماندگي است .همچنين ميانگين نمرههاي همشيرهاي

از تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد که تفاوت ميانگين

کودکان درخودمانده در مقياس ترس از مسخره شدن ()P<1/130

نمرههاي تحمل ،ارزيابي ،تنظيم و ترس از مسخرهشدن در

به ميزان معناداري باالتر از همشيرهاي کودکان بدون اختالل

همشيرهاي کودکان با و بدون اختالل طيف درخودماندگي معنادار

درخودماندگي است .نمرههاي دو گروه در زيرمقياس جذب ،تفاوت

است .در اين رابطه ،يافتههاي پژوهش بهطور غيرمستقيم با

معناداري نداشت (.)P<1/187

يافتههاي گيالو و گاويديا -پاين ( ،)9116راس و کاسکلي (،)9116
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تحمل
جذب
ارزيابي
تنظيم
ترس از مسخره شدن

SS
86/336
26/228
182/336
136/466
233/328

MS
86/336
26/228
182/336
136/466
233/328

F
**12/131
3/033
*4/883
**12/828
*8/383
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مقايسه تحمل درماندگي و ترس از مسخره شدن در همشيرهاي کودکان با و بدون اختالل طيف درخودماندگي

ماکز و ريو ( ،)9117شيورز و ديگران ( ،)9113پوالرد و ديگران

داشته باشند (اورسموند و سلتزر .)9117 ،از طرف ديگر ،برخي

( )9113که گزارش کردهاند مشکالت عاطفي ،هيجاني و

از والدين بيان ميکنند به خاطر نيازهاي فراوان کودك،

روانشناختي در بين همشيرهاي کودکان مبتال به درخودماندگي

نميتوانند توجه کافي و زمان يکساني را براي همشيرها صرف

بيشتر است ،همخواني دارد.

کنند (کئو و ديگران )9119 ،و اين امر موجب ميشود آنها

واژه اختالل طيف درخودماندگي ،بيانگر دامنهاي از دشواريها

احساس کنند که ناديده گرفته ميشوند و به نيازهاي آنها

و مشکالت است که در سراسر زندگي همراه اين گروه از کودکان

توجه نميشود .عالوه بر اين ،يکي از منابعي که ممکن است

است .برخي از افرادي که در اين گروه قرار دارند ،داراي بهره

مشکالت عاطفي و هيجاني را براي همشيرهاي کودکان

هوشي متوسط يا باالتر از متوسط و درجه خفيفتري از مشکالت

مبتالبه درخودماندگي ايجاد کند ،نگراني در مورد آينده است.

اجتماعي ،ارتباطي و رفتاري هستند ،در حالي که برخي ديگر در

اورسموند و سلتزر ( ،)9117در پژوهشي نشان دادند که

انتهاي طيف قرار ميگيرند و بدين ترتيب با مشکالت شديد

همشيرهاي کودکان مبتال به اختالل طيف درخودماندگي

شناختي ،اجتماعي ،ارتباطي و رفتاري مواجهاند (فرايولي و هريس،

همواره نگراناند در آينده نقش مراقب اصلي کودك مبتال به

 .)9115باوجوداين ،نقص مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي ،از

اختالل را ايفا کنند .درواقع ،همشيرها به زماني فکر ميکنند

ويژگيهاي بارز همه افرادي است که در اين طيف قرار دارند

که والدين ديگر حضور ندارند و آنها ملزم به ايفاي نقش

(راجرز )9111 ،و اين آسيب مشکالت خاصي را در ارتباط

مراقب اصلي هستند (هارتمن.)9119 ،
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بينفردي و بهخصوص روابط با همشيرها ايجاد ميکند.
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درمجموع ،يافتههاي پژوهش حاضر و پژوهشهاي مشابه

فرايولي و هريس ( )9115معتقدند هنگاميکه به يک

بيانگر اين واقعيتاند که وجود کودك مبتال به اختالل طيف

کودك ،تشخيص درخودمانده داده ميشود ،روابط بين اعضاي

درخودماندگي در خانواده ،پيامدهاي منفي زيادي را براي همشيرها

خانواده بهخصوص روابط با همشيرها آسيب ميبيند .اين

دارد ،از اين رو مقابله با آنها از اهميت بااليي برخوردار است.

موضوع بر اساس مدل نظري ( ABCXهيل )1505 ،قابل

محدوديتهايي چون محدود بودن جامعه آماري به همشيرهاي

تبيين است .در اين مدل ،شرايط تنيدگيزا (مانند تولد يک

کودکان مبتال به اختالل طيف درخودماندگي شهر اصفهان،

کودك در خودمانده در خانواده) ،آسيب زيادي به خانواده وارد

محدوديت در انتخاب نمونه و حجم آن ،همچنين مقطعي بودن

ميکند (پاکنهام و ديگران .)9119 ،مشکالت رفتاري ،حرکات

مطالعه و روش خودگزارشدهي از مواردي بودند که احتياط بيشتر

قالبي ،گفتار نامناسب ،عدم آگاهي از آداب و رسوم اجتماعي،

در نتيجهگيري از يافتهها را ملزم و امکان تعميم نتايج اين پژوهش

عدم پذيرش از سوي اطرافيان ،هزينههاي آموزشي و درماني

به ساير همشيرها را دشوار ميسازد .پيشنهاد ميشود که

بسيار باال و کمبود آگاهي نسبت به درخودماندگي؛ کودك،

پژوهشهاي مشابه ديگر در گروههاي نمونه با حجم و تنوع بيشتر

والدين و همشيرها را در شرايط ويژهاي قرار ميدهد (استيس و

و با در نظر گرفتن متغيرهاي ديگر انجام شود .عالوه بر اين ،به

ديگران .)9115 ،اين موضوع نيز همسو با نتايج پژوهش حاضر

متخصصان و پژوهشگران اين حوزه پيشنهاد ميشود با مدنظر قرار

است که ،همشيرهاي کودکان درخودمانده ،سطح تحمل

دادن نتايج اين پژوهش ،بر تعميمپذيري و غناي اطالعات

درماندگي پايينتر و ترس از مسخره شدن بيشتري را تجربه

بهدستآمده بيفزايند.

ميکنند.

در مطالعه حاضر ،همشيرهاي کودکان مبتال به اختالل طيف

بررسيهاي انجامشده در مورد همشيرهاي کودکان

درخودماندگي تحمل درماندگي پايين و ترس از مسخرهشدن بااليي

درخودمانده بيانگر آن است که آنها همواره نگران ارزيابي

دارند .تاکنون شيوههاي درمانگري مقابلهاي مختلف براي مقابله با

منفي دوستان و نزديکان از آنها هستند (هارتمن .)9119 ،اين

نشانههاي اختالل طيف درخودماندگي ابداع شده و مطالعات

ترس باعث ميشود آنها همواره احساس شرم و خجالت

بسياري حاکي از اثربخشي شيوههاي درمانگري بر کاهش
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