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مقدمه

ا است که ب دهیچیرشدی پ -اختالل طیف اوتیسم یک اختالل عصبی

های شناختی، اجتماعی، هیجانی، زبانی، تأخیر یا مشکالتی در توانایی

. مطابق با پنجمین ویرایش (1)شوند حسی و حرکتی مشخص می

(، این اختالل DSM-5راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )

با دو معیار کلی نقص در تعامل اجتماعی و ارتباط اجتماعی و نیز 

. (6)شود ای شناخته میهای محدود و کلیشهرفتارها، عالیق و فعالیت

های اخیر، سبب اجرای افزایش میزان شیوع این اختالل در سال

های اختالل طیف شناخت بهتر نشانه نهیهای بسیاری در زمپژوهش

های مراقبان . با این وجود، ویژگیها شده استاوتیسم و مقابله با آن

ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بزرگ کردن یک کودک اصلی آن

 چکیده

فراهم  با کودک شتریارتباط ب لیمادران به دل یبرا ژهیبه و نیوالد یرا برا یادیز یهایو سخت هایدشوار سمیاوت فیاختالل ط :مقدمه

الل فرزند مبتال به اخت یمادران دارا یحوصلگیو ب یبر احساس گرفتار یصیدرمان فراتشخ ریتأث نییتع. هدف پژوهش حاضر کندیم

 است. سمیاوت فیط

فرزند مبتال به مبتال به اختالل  یمادران دارا هیشامل کل یاست. جامعه آمار یتصادف ینیبال ییکارآزما کیمطالعه  نیا :روش کار

و کنترل(  شی)آزما یدر دسترس انتخاب و در دو گروه مساو یریگها با روش نمونهنفر از آن 02در شهر اصفهان بودند که  سمیاوت فیط

 اسیمق"ها، از داده یآورجمع یانجام شد. برا یاقهیدق 22 یجلسه گروه 16 یط یصیشدند. درمان فراتشخ نیگزیجا یبه صورت تصادف

 MSBS: Multidimensional State) "یحوصلگیحالت ب یچندبعد اسیمق"( و Entrapment Scale) "یاحساس گرفتار

Boredom Scaleرم ها با استفاده از نداده لیشده است. تحل دییو تأ یسبرر یابزارها در مطالعات قبل ییو پاپا یی( استفاده شد. روا

 انجام گرفت. 61اس اس نسخه  یافزار اس پ

(، P=  221/2) یدرون ی(، احساس گرفتارP=  221/2) یرونیب یاحساس گرفتار نینشان داد تفاوت ب یآمار یهاافتهی ها:افتهی

 266/2( و درک زمان )P=  212/2) یتوجهی(، بP=  220/2) نییپا یختگی(، انگP=  221/2باال ) یختگی(، انگP=  221/2) یکنواختی

 =Pدار است. ین معنو پس آزمو آزمون شیو کنترل در پ شی( در دو گروه آزما 

در مادران  یحوصلگیو ب یمانند احساس گرفتار یشناختکاهش مشکالت روان یمناسب برا یروش یصیدرمان فراتشخ :یریجه گینت

ورد م یو درمان یها در مراکز آموزشدرمان ریدرمان در کنار سا نیا شودیم شنهادیپ ن،یاست. بنابرا سمیاوت فیفرزند اختالل ط یدارا

 .ردیاستفاده قرار گ

 مادران سم،یاوت ،یحوصلگیب ،یاحساس گرفتار واژگان کلیدی:
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دارای اختالل طیف اوتیسم در خانواده، موجب ایجاد نگرانی و احساس 

، (2)، استرس (1)، بار رونی (0)، کاهش کیفیت زندگی (3)گناه 

شود. مطالعات قبلی برای والدین می (1)و اضطراب  (0)افسردگی 

های کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم، اند که در خانوادهگزارش کرده

, 3)شد کشتری را نسبت به پدر بر دوش میمادر بار روانی و مراقبتی بی

وقت، بدون اینکه شغل صورت تمام، احتمال بیشتری دارد که به(12

و مشکالت  (11)دیگری را انجام دهد، از کودک خود مراقبت کند 

را تجربه کنند. در  (16)و نارضایتی زناشویی بیشتری  (3)شناختی روان

این میان، یکی از جدیدترین رویکردهایی که در تبیین مشکالت 

س احسا ریشناختی و هیجانی ارائه شده است، توجه به نقش و تأثروان

( است. مفهوم گرفتاری یا احساس به تله Entrapmentگرفتاری )

افتادن، نوع خاصی از تفکر و احساس است و به تله یا دام افتادن انسان 

. (13)شود در موقعیتی که تمایل به دوری از آن دارد، اطالق می

گرفتاری ممکن است به دلیل شرایط داخلی مانند افکار درونی و 

 Internalاحساسات باشد که با عنوان گرفتاری درونی )

entrapmentکه وقایع یا شرایط بیرونی . اما هنگامیشود( شناخته می

 Externalو محیطی علت آن باشد، با عنوان گرفتاری بیرونی )

entrapmentشود که این دو با همدیگر ارتباط نزدیکی ( شناخته می

. تولد فرزندی با نیازهای ویژه )مانند یک کودک اختالل (10)دارند 

طیف اوتیسم( و مراقبت از او، شرایط خاصی را برای مراقبان فراهم 

 (1, 0)کند که این شرایط همراه با تجربه اضطراب و افسردگی است می

و چون هیچ راهی برای رهایی و خالص شدن از این موقعیت وجود 

بر . عالوه (11)ندارد، شرایط بروز احساس گرفتاری بسیار زیاد است 

های پژوهشی حاکی از آن است که اضطراب و افسردگی این، یافته

حوصلگی ( در افراد دارد. بیBoredomحوصلگی )ارتباط نزدیکی با بی

عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هر نوع تجربه تکراری مانند کار به

قراری زیاد در آور و بیکننده و ماللروزانه یا برخورد با افراد کسل

. (12)ود شپذیر نیست، تعریف میشرایطی که رهایی از یکنواختی امکان

مادران دارای فرزند اختالل طیف اوتیسم در شرایطی قرار دارند که 

 ها نسبت سایر اعضایحوصلگی دارند. آنظرفیت باالیی برای ایجاد بی

ین چندارند. همخانواده، بیشترین وظایف مراقبتی و آموزشی را به عهده 

داشتن یک فرزند عادی  نهیها و تمایالت خود در زمها به خواستهآن

باشند های روزافزون کودکشان میاند و شاهد محدودیتناکام مانده

حوصلگی تأثیرگذار هستند؛ . این موارد همه بر ایجاد و تشدید بی(10)

ه گروحوصلگی در این بر این اساس، ارزیابی احساس گرفتاری و بی

 منظور اهداف درمانی از ضرورت باالیی برخوردار است.به

تا کنون رویکردهای مختلفی برای مقابله با مشکالت هیجانی از قبیل 

ها حوصلگی تدیون شده است که از جمله آناحساس گرفتاری و بی

. رفتاری اشاره کرد-به رویکردهای رفتاری، شناختی و شناختی توانیم

های نسبی، های شناختی و رفتاری کنونی با وجود موفقیتدرمان

توان به ها میهای زیادی دارند. از جمله این محدودیتمحدودیت

توجهی از بیماران، وجود راهنما و ناکامی در بهبودی بخش قابل

های ها و دورهد برای هر یک از اختاللهای درمانی متعددستورالعمل

. یکی از جدیدترین رویکردها که (11)مدت اشاره کرد کارورزی طوالنی

های های قبلی و بر مبنای درمانهای روشدر پاسخ به محدودیت

رفتاری تدوین شده است، درمان فراتشخیصی -شناختی

(Transdiagnostic Treatment است. فرضیه زیربنایی این )

پوشانی قابل رویکرد درمانی بر این واقعیت استوار شده است که هم

وجود هیجانی  یهاگیری اختاللتوجهی در نحوه پدیدار شدن و شکل

گران به نظر های پژوهش. بر مبنای این فرض و آخرین یافته(11)دارد 

هیجانی،  یهارسد عامل اساسی مشترک در بین همه اختاللمی

کارگیری راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان و تالش برای تغییر، به

. درمان (13)های هیجانی ناخوشایند باشد اجتناب و کنترل پاسخ

های کند با هیجانفراتشخیصی با رویکرد یکپارچه به افراد کمک می

ها را تجربه کنند و به شیوه ناخوشایند خود مواجه شوند و آن

. در این رویکرد (62)های خویش پاسخ دهند تری به هیجانهسازگاران

د گیرد، بلکه تاکیهای ناخوشایند صورت نمیتالشی برای حذف هیجان

های ها به سطح کارآمد است به طوری که هیجانبر برگرداندن هیجان

. بر این اساس، (61)ناخوشایند بتوانند سازگارانه و مفید باشند 

های اخیر نسبت به تدوین ن حوزه بالینی و درمانگری در سالپژوهشگرا

های مختلف درمان فراتشخیصی و بررسی اثربخشی آن در حوزه

اند. در این راستا، درمان فراتشخیصی در شناسی روانی اقدام کردهآسیب

ه است. شدروانشناسی بالینی مطرح نهیشیحوزه مطالعات درمانگری در پ

، (60, 63)، افسردگی (66)ون بر کاهش اضطراب این روش نوپدید تاکن

به اثبات  (60)و بهبود کیفیت زندگی  (62, 61)مشکالت هیجانی 

هامشخص شد که این رویکرد رسیده است. با این وجود پس از بررسی

اوتیسم مورد بررسی قرار  در خصوص مادران دارای فرزند اختالل طیف

درمان  رینگرفته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین تأث

ی حوصلگی مادران دارافراتشخیصی یکپارچه بر احساس گرفتاری و بی

 .باشدیفرزند مبتال به اختالل طیف اوتیسم م

 روش کار

 آزمون همراهپس-آزموناین مطالعه یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش

گروه کنترل است و جامعه آماری آن شامل کلیه مادران دارای فرزند  با

گیری در این مطالعه در اختالل طیف اوتیسم در شهر اصفهان بودند. نمونه

دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، اطالعیه کارگاه آموزشی و درمانی در 

د و از ش ها نصببین مراکز ویژه افراد دارای اختالل طیف اوتیسم و کلینیک

گیری، مادران برای شرکت در طرح دعوت به عمل آمد. در مرحله دوم نمونه

د نام کرده بودنهای پژوهش در بین مادرانی که در کارگاه ثبتیپرسشنامه

نفر بود(، اجرا شد. سپس از بین مادرانی که دارای نمرات  33ها )که تعداد آن

 ک انحراف معیار باالتر ازحوصلگی باالیی بودند )یاحساس گرفتاری و بی

صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه نفر انتخاب و به 02میانگین گروه(، 

های ورود به پژوهش عبارت بودند از: داشتن کنترل جایگزین شدند. مالک

فرزند اختالل طیف اوتیسم، تمایل به شرکت در پژوهش و تکمیل 

از مطالعه نیز شامل عدم  طور کامل. شرایط خروجهای پژوهش بهپرسشنامه

، های روانی شدید مانند سایکوزتمایل به شرکت در مطالعه، ابتال به بیماری

غیبت یا بیشتر  3طور کامل و داشتن های پژوهش بهعدم تکمیل پرسشنامه

گیری متغیرهای پژوهش، از ابزارهای زیر در جلسات درمانی بود. برای اندازه

( دارای Entrapment Scale) "فتاریمقیاس احساس گر"استفاده شد. 

طراحی شده و دارای دو خرده  Allan & Gilbert (61)سوالی توسط  16

باشد. مقیاس احساس گرفتاری بیرونی و احساس گرفتاری درونی می

مربوط  16تا  1مربوط به عامل گرفتاری بیرونی و سؤاالت  0تا  1سؤاالت 

صفر  ای )ازدرجهصورت لیکرت پنجباشند که بهه عامل گرفتاری درونی میب

شود و نمرات باال بیانگر احساس گرفتاری بیشتر است. بندی می( درجه0تا 
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 12/2همسانی درونی نسخه اصلی مقیاس با روش ضریب آلفای کرونباخ بین 

گرفتاری  زمان مقیاس احساسزمان از طریق اجرای همو روایی هم 33/2تا 

(، BDI: Beck Depression Inventory) "مقیاس افسردگی بک"با 

که . در نسخه ایرانی آن(61)( ارزیابی شد P < 221/2و  r=  11/2مطلوب )

توسط قمرانی و همکاران بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مورد 

پایایی قابل قبولی برخودار بود.  بررسی قرار گرفت، مقیاس از روایی و

همسانی درونی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 11/2و  10/2، 36/2های گرفتاری بیرونی و درونی به ترتیب و خرده مقیاس

به دست آمد  11/2محاسبه گردید. همچنین ضریب پایایی تنصیفی مقیاس 

. در مطالعه حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس برابر با (63)

 :MSBS) "وصلگیحمقیاس چندبعدی حالت بی"و  برآورد شد. 11/2

Multidimensional State Boredom Scale ) توسطFahlman 

حوصلگی طراحی شده است. گیری حالت بیو همکاران و به منظور اندازه

(، Disengagementو دارای پنج بعد یکنواختی )عبارت دارد  63این فرم 

(، Low Arousal(، انگیختگی پایین )High arousalانگیختگی باال )

( است. Time perception( و درک زمان )Inattentionتوجهی )بی

 ایصورت طیف لیکرت هفت درجهها بهگذاری، به هر سؤال نمرهبرای نمره

(، نسبتاً 0(، احساسی ندارم )3(، نسبتاً مخالفم )6(، مخالفم )1کامالً مخالفم )

است. کسب  ( اختصاص داده شده0( و کامالً موافقم )2(، موافقم )1موافقم )

حوصلگی روانی بیشتر در دهنده بینمره باال در این مقیاس نشان

همسانی درونی نسخه اصلی مقیاس به شیوه ضریب آلفای دهنده است. پاسخ

، 31/2های یکنواختی و برای خرده آزمون 32/2کرونباخ برای کل مقیاس 

ک زمان و در 11/2توجهی ، بی11/2، انگیختگی پایین 12/2انگیختگی باال 

ایرانی نیز که توسط محسنی اژیه و  . در نسخه(32)به دست آمد  11/2

قمرانی بر روی مادران دارای فرزند مبتال به اوتیسم انجام گرفت، نتایج 

حکایت از روایی و پایایی قابل قبول برای این مقیاس در جامعه ایرانی داشت. 

و ضریب باز آزمایی  36/2نامه برابر با ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش

. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای (31)آورد شده است بر 01/2برابر با 

به منظور بررسی کارآیی روش  برآورد شد. 32/2بر با کرونباخ مقیاس برا

استفاده شد. این  (11)درمانی از دستورالعمل جدید درمان فراتشخیصی 

 16پروتکل درمانی شامل هشت بخش است که در پژوهش حاضر در طی 

بخشی اوتیسم اصفهان ای، در مرکز آموزش و تواندقیقه 22جلسه گروهی 

اجرا گردید. این پروتکل از هشت بخش یا مدول )پنج بخش اصلی و سه 

های فرعی( تشکیل یافته است که با تأکید بر اصول بنیادی درمان بخش

های مربوط به های جدید در پژوهشرفتاری و ادغام پیشرفت -شناختی

 رفتاری از قبیل -تنظیم هیجانی سعی در استفاده از راهبردهای شناختی

جلوگیری از اجتناب شناختی و رفتاری، رویارویی  یهاخاموشی، روش

انی، و درون جسمی و همچنین شناسایی و اصالح رفتاری، هیج

های هیجانی های غیر انطباقی برای درمان افراد مبتال به اختاللوارهطرح

 شده است.صورت خالصه در قسمت زیر ارائهدارد. محتوای جلسات به

الزم به ذکر است که پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز برای انجام پژوهش 

رضایتنامه آگاهانه کتبی و شفاهی از  و هماهنگی با مسئوالن،

شرکت کننده در این پژوهش دریافت و به آنان اطمینان  یهاخانواده

داده شد که اطالعات محرمانه بوده و انجام پژوهش هیچ گونه ضرر و 

ها نخواهد کرد. برای تحلیل از دو زیان را متوجه خانواده و یا فرزند آن

اده شد. در سطح توصیفی، از سطح آمار توصیفی و استنباطی استف

جداول و درصد فراوانی، محاسبه میانگین و انحراف معیار و در سطح 

های پارامتریک، از آزمون های آزمونفرضاستنباطی بعد از بررسی پیش

ها ( استفاده شد. دادهMANCOVAتحلیل کوواریانس چندمتغیره )

 تحلیل شد. 61با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 

 هایافته

های جمعیت شناختی نشان داد که نسبت های توصیفی ویژگییافته

دختر  3جنسیت فرزندان دارای اختالل طیف اوتیسم در گروه کنترل 

پسر بود. میانگین سنی  11دختر و  6پسر و در گروه آزمایش  10و 

و میانگین سنی مادران گروه آزمایش  0/30مادران گروه کنترل برابر با 

های توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته در بود. یافته 0/31ا برابر ب

 ارائه شده است. 6جدول 

 جلسه آموزشی درمان فراتشخیصی 16رئوس مطالب ارائه شده طی : 1جدول 

 محتوا جلسات

 مصاحبه انگیزشی برای مشارکت و درگیری بیماران در طول درمان، ارائه منطق درمان و تعیین اهداف درمانافزایش انگیزه،  اول

 دوم
آیندها پیش=  ARC (Aای تجارب هیجانی و مدل ها و ردیابی تجارب هیجانی و آموزش مدل سه مؤلفهارائه آموزش روانی، بازشناسی هیجان

(Antecedents ،)R  =پاسخ( هاResponses و )C  =امدهایپ (Consequences) 

 ذهن آگاهی. یهاخصوص با استفاده از روشها( بههای هیجانها و واکنشآموزش آگاهی هیجانی؛ یادگیری مشاهده تجارب هیجانی، )هیجان سوم و چهارم

 پنجم
های های ناسازگارانه اتوماتیک و دامها، شناسایی ارزیابیو هیجان ارزیابی و ارزیابی مجدد شناختی؛ ایجاد آگاهی از تأثیر ارتباط متقابل بین افکار

 پذیری در تفکر.شایع تفکر و ارزیابی مجدد شناختی و افزایش انعطاف

 ششم
 شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان؛ آشنایی با راهبردهای مختلف اجتناب از هیجان و تأثیر آن بر تجارب هیجانی و آگاهی یافتن از اثرات

 متناقض اجتناب از هیجان.

 هفتم
ها روی تجارب هیجانی، شناسایی ناسازگارانه و بررسی رفتارهای ناشی از هیجان؛ آشنایی و شناسایی رفتارهای ناشی از هیجان و درک تأثیر آن

 واسطه رویاروی شدن با رفتارها.های عمل جایگزین بهایجاد گرایش

 هشتم
های مواجهه و رویارویی های جسمانی در تجارب هیجانی، انجام تمرینافزایش آگاهی از نقش احساس های جسمانی؛آگاهی و تحمل احساس

 های جسمانی و افزایش تحمل این عالئم.منظور آگاهی از احساساحشایی به

 نهم تا یازدهم
مراتب ترس و اجتناب و طراحی نحوه تهیه سلسلههای هیجانی، آموزش رویارویی با هیجان مبتنی بر موقعیت؛ آگاهی یافتن از منطق رویارویی

 صورت تجسمی و عینی و ممانعت از اجتناب.های مواجهه هیجانی مکرر و اثربخش بهتمرین

 های درمانی.مرور کلی مفاهیم درمان و بحث در مورد بهبودی و پیشرفت دوازدهم
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 پیش آزمون و پس آزمون حوصلگی دراحساس گرفتاری و بیمیانگین و انحراف معیار : 2جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش نوبت آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

     احساس گرفتاری بیرونی

 30/6 11/11 60/6 31/10 پیش آزمون

 10/1 11/11 02/6 32/10 پس آزمون

     احساس گرفتاری درونی

 11/6 02/11 32/6 11/12 پیش آزمون

 26/6 22/11 30/1 61/13 آزمونپس 

     یکنواختی

 12/1 21/01 21/6 02/02 پیش آزمون

 26/6 11/33 61/6 11/30 پس آزمون

     انگیختگی باال

 02/1 11/63 11/1 22/60 پیش آزمون

 21/1 01/66 10/6 12/11 پس آزمون

     انگیختگی پایین

 20/6 02/61 10/1 02/63 پیش آزمون

 60/1 01/62 22/1 31/11 پس آزمون

     توجهیبی

 20/2 02/63 36/1 11/60 پیش آزمون

 13/6 11/66 12/6 31/63 پس آزمون

     درک زمان

 30/6 31/63 32/2 31/61 پیش آزمون

 23/1 22/63 20/2 01/10 پس آزمون

 

 

 کنترلتحلیل کواریانس مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و : 3جدول 

 F P خطا df فرضیه df مقدار نوع آزمون
 221/2 32/11 61 0 11/2 اثر پیالیی

 221/2 32/11 61 0 11/2 المبدای ویلکز

 221/2 32/11 61 0 01/0 اثر هاتلینگ

 221/2 32/11 61 0 01/0 ریشه روی نیتربزرگ

 

ی هاتوصیفی و مقایسه میانگین نمره یهاافتهیو مرور  6جدول نتایج 

گروه در مرحله پس آزمون نشان داد در متغیرهای وابسته، گروه آزمایش 

کاهش بیشتری نسبت به گروه کنترل دارد. به منظور بررسی معنی 

آزمون با توجه به اینکه در هر متغیر نمرات پسداری تغییرات، 

وان عنآزمون )بهمنظور کنترل اثر پیشمتغیرهای وابسته بودند و به

های آزمون آزمون، ابتدا مفروضهمتغیر همگام و کنترل( بر نمرات پس

نتایج حاصل از آزمون کلموگراف اسمیرنوف،  کوواریانس بررسی شد.

بیانگر آن بود که سطح معنی داری متغیرها )احساس گرفتاری بیرونی، 

ین، ختگی باال، انگیختگی پایاحساس گرفتاری درونی، یکنواختی، انگی

بیشتر بود  21/2توجهی و درک زمان( در گروه آزمایش و کنترل، از بی

ها در این متغیرها است. بررسی که این امر بیانگر نرمال بودن توزیع داده

از این مفروضه  آزمون لوین نیز نشان داد که در هیچ یک از متغیرها

اس احسها در متغیر ریانستخطی صورت نگرفته است و فرض همگنی وا

 احساس گرفتاری درونی، (P ،62/1  =F > 21/2) گرفتاری بیرونی

(21/2 < P ،06/1  =F) ،یکنواختی (21/2 < P ،33/1  =F) ، انگیختگی

 ،(P ،11/1  =F > 21/2)انگیختگی پایین ، (P ،1/2  =F > 21/2)باال 

=  P ،23/2 > 21/2)و درک زمان  (P ،12/2  =F > 21/2)توجهی بی

F)  رعایت شده است. با بررسی آزمونMBOX  مشخص شد مفروضه

، P > 21/2)کواریانس رعایت شده است -همگنی ماتریس واریانس

63/1  =F)پارمتریک برای تحلیل  یها. بدین ترتیب، استفاده از آزمون

نتایج کلی تحلیل کوواریانس  پژوهش، بالمانع است. یهاداده

 ارائه شده است. 3جدول چندمتغیره در 

، ارائه شده 3جدول چهارگانه تحلیل که در  یهابا توجه به نتایج آزمون

است، گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت 

معنی داری دارند. به منظور پی بردن به این تفاوت، از آزمون آماری 

آمده است. 0جدول مانکوا استفاده شد که نتایج آن در 
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 اریانس مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترلتحلیل کو: 4جدول 

 SS df MS F P η2 متغیرهای وابسته

 31/2 221/2 12/10 66/06 1 66/06 احساس گرفتاری بیرونی

 33/2 221/2 61/66 11/11 1 11/11 احساس گرفتاری درونی

 16/2 221/2 31/1 10/660 1 10/660 یکنواختی

 36/2 221/2 03/16 11/112 1 11/112 انگیختگی باال

 11/2 220/2 02/3 10/26 1 10/26 انگیختگی پایین

 01/2 212/2 16/0 23/63 1 23/63 توجهیبی

 21/2 266/2 11/1 31/13 1 31/13 درک زمان

 

نظر گرفتن نمرات پیش ، با در دهدینشان م 0جدول همانطور که نتایج 

آزمون به عنوان متغیرهای همپراش، تفاوت بین احساس گرفتاری 

(، P=  221/2(، احساس گرفتاری درونی )P=  221/2بیرونی )

(، انگیختگی پایین P=  221/2(، انگیختگی باال )P=  221/2یکنواختی )

(220/2  =Pبی ،)( 212/2توجهی  =P( و درک زمان )266/2  =P در )

 گروه آزمایش و کنترل معنی دار است.دو 

 بحث

 های آزمایشداری بین گروهبراساس نتایج به دست آمده، اختالف معنی

حوصلگی مادران دارای های احساس گرفتاری و بیو کنترل در مؤلفه

فرزند مبتال به اختالل طیف اوتیسم وجود دارد. با اجرای درمان 

های آزمون گروهون و پسآزمهای پیشفراتشخیصی در مقایسه نمره

های آزمایش و کنترل آزمایش، این نتیجه به دست آمد که گروه

داری با هم دارند که ناشی از اجرای مداخله درمانی های معنیتفاوت

های پژوهش حاضر با با نتایج پژوهش عبدی و همکاران است. یافته

درمان فراتشخیصی بر مشکالت اضطرابی، پژوهش  ریدر مورد تأث (66)

Norton  درمان فراتشخیصی بر  ریدر مورد تأث (63)و همکاران

 ریمبنی بر تأث Bilek & Ehrenreich (60)افسردگی، پژوهش 

فسردگی کودکان، پژوهش لطفی و درمان فراتشخیصی بر اضطراب و ا

درمان فراتشخیصی بر مشکالت هیجانی،  ریدر مورد تأث (61)همکاران 

درمان فراتشخیصی بر  ریدر مورد تأث (62)پژوهش محمدی و همکاران 

انشجویانی که د های تنظیم هیجانی و عواطف مثبت و منفیمؤلفه

پژوهش های تحت بالینی اضطراب و افسردگی داشتند و نشانه

Gallagher  درمان فراتشخیصی بر  ریمورد تأث در (60)و همکاران

کیفیت زندگی همسو و همخوان است. این پژوهشگران در مطالعات 

خود نشان دادند که درمان فراتشخیصی موجب کاهش مشکالت 

شود. از آنجا که اضطرابی، افسردگی و مشکالت هیجانی در افراد می

، ت اضطرابیهای مشکالحوصلگی نیز از مؤلفهاحساس گرفتاری و بی

ه اینگون توانیرود، مافسردگی و مشکالت تنظیم هیجان به شمار می

صی درمان فراتشخی ریقضاوت کرد که نتایج پژوهش حاضر مبنی بر تأث

های ذکر شده در یک راستا قرار دارد. مادران دارای با پژوهش

فرزنداختالل طیف اوتیسم به خاطر مشکالت متعدد فرزندشان و نیز 

 های روانی وهای مراقبتی بسیاری که بر عهده دارند، اختاللمسئولیت

 حوصلگی( را به دوشهیجانی بسیاری )از قبیل احساس گرفتاری و بی

. ایجاد و تداوم این اختالالت ارتباط نزدیکی با مشکالت (1-2)کشند می

تنظیم و نظم پریشی هیجان دارد و از این روی تنظیم هیجان به عنوان 

رسد . به عبارت دیگر، به نظر می(62)رود هدف درمان به شمار می

های های هیجانی تا حدی، تالش برای کنترل هیجانمشخصه اختالل

. این افراد همواره نگران ابراز و تجربه (36)مثبت و منفی است 

های خود هستند و ممکن است از راهبردهای ناسازگارنه تنظیم هیجان

هیجان مانند سرکوبی یا اجتناب، پنهان کردن یا نادیده گرفتن استفاده 

ی انگیختگشود که فرد در چرخه باطل برکنند که این امر موجب میمی

هیجانی و روانی قرار گیرد و پریشانی روانی بسیاری را برای فرد به 

. در پژوهش حاضر، درمان فراتشخیصی با (61)همراه داشته باشد 

تنظیم هیجان به مادران دارای فرزند اختالل طیف  یهاکاربرد روش

ا در ها رشان را بهتر بشناسند، آنتجارب هیجانی اوتیسم کمک کرد تا

بردهای ناسازگارانه مربوط اند، قرار دهند و با راهبافتاری که در حال وقوع

به اداره تجارب هیجانی ناخوشایند مقابله کنند. همه این عوامل دست 

دهند تا بیماران یاد بگیرند با هیجانات ناخوشایند بهتر به دست هم می

ند. همسو با نتایج پژوهش حاضر، در اولین پژوهش انجام شده مدارا کن

انجام  (62)و همکاران  Ellardدرمان فراتشخیصی که توسط  نهیدر زم

 پریشیبردهای تنظیم و نظم گرفت، پژوهشگران نشان دادند که راه

های کارآمد و مطمئنی برای مقابله هیجان در درمان فراتشخیصی، روش

های هیجانی است. در تبیین دیگر اثربخشی های اختاللبا عالئم و نشانه

حوصلگی مادران دارای درمان فراتشخیصی بر احساس گرفتاری و بی

آگاهی در های ذهنروشتوان به نقش فرزند اختالل طیف اوتیسم، می

و همکاران  Frescoرویکرد اشاره کرد. این نتیجه همسو با پژوهش  این

آگاهی در کاهش مشکالت هیجانی ذهن یهاروش ریمورد تأث در (33)

و  Barlowهای پژوهش، بیمارانی اضطرابی است. در تبیین دیگر یافته

معتقدند عواطف منفی در افراد دارای اختالالت هیجانی  (13)همکاران 

نه به خاطر آماج قرار گرفتن مستقیم این عواطف بلکه به دلیل پذیریش 

ها به سطح کارآمد است. این عواطف و تالش در جهت برگرداندن هیجان

 Boisseau، (62)و همکاران  rdEllaهای ها نیز با پژوهشاین یافته

در رابطه با کاربرد  (31)و همکاران  Farchioneو  (30)و همکاران 

درمان فراتشخیصی در کاهش هیجانات منفی در این پژوهش همسو 

 است.

 گیرینتیجه

ان عنونتایج این پژوهش نشان داد که درمان فراتشخیصی، درمانی به

کارآمد و اثربخش در درمان مشکالت هیجانی )مانند احساس گرفتاری 

. از باشدحوصلگی( در مادران دارای فرزند اختالل طیف اوتیسم میو بی

 به این موارد اشاره کرد: جامعه توانیهای این پژوهش ممحدودیت

آماری در این پژوهش مادران دارای فرزند اختالل طیف اوتیسم در شهر 

اند، لذا در تعمیم نتایج مطالعه مذکور باید این نکته مدنظر اصفهان بوده



و همکاران هیاژ یمحسن   

31 

 

های قرار گیرد. همچنین، عدم دوره پیگیری و عدم مقایسه با درمان

 هایمبتنی بر شواهد مانند درمان شناختی رفتاری از دیگر محدودیت

شود این درمان در کنار سایر رود. پیشنهاد میشمار میین پژوهش بها

 ها در مراکز آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.درمان

 یگزارسپاس

 ارشد علیرضا محسنی اژیه بهنامه کارشناسیاین مقاله مستخرج از پایان

د باشپور در دانشگاه اصفهان میملک راهنمایی جناب آقای دکتر مختار

اخالق  تهیپایان یافته است. پژوهش طبق نامه کم 1330که در سال 

 0133/31شناسی دانشگاه اصفهان به شماره در پژوهش دانشکده روان

قرار گرفته است. بدین وسیله  دییاز نظر اصول و ضوابط اخالقی مورد تأ

رغم هایی که علیخانواده از اساتید محترم دانشگاه اصفهان و کلیه

مسائل و مشکالت، ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند و نیز 

بخشی اوتیسم اصفهان که با سعه صدر مسئولین مرکز آموزش و توان

شود.همراه و همیار ما بودند، سپاسگزاری می

References 

1. Durand VM. Autism spectrum disorder: A clinical 

guide for general practitioners. Washington, DC, US: 

American Psychological Association; 2014. 

2. Association AP. Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders. 5th ed. Washington, DC: American 

Psychiatric Association; 2013. 

3. Nealy CE, O'Hare L, Powers JD, Swick DC. The 

Impact of Autism Spectrum Disorders on the Family: 

A Qualitative Study of Mothers’ Perspectives. J Fam 

Soc Work. 2012;15(3):187-201. DOI: 10.1080/1052 

2158.2012.675624  

4. Baghdadli A, Pry R, Michelon C, Rattaz C. Impact of 

autism in adolescents on parental quality of life. Qual 

Life Res. 2014;23(6):1859-68. DOI: 10.1007/s11136-

014-0635-6 PMID: 24504623 

5. Lin LY. Factors associated with caregiving burden 

and maternal pessimism in mothers of adolescents 

with an autism spectrum disorder in Taiwan. Occup 

Ther Int. 2011;18(2):96-105. DOI: 10.1002/oti.305 

PMID: 20925134 

6. Hayes SA, Watson SL. The impact of parenting stress: 

a meta-analysis of studies comparing the experience 

of parenting stress in parents of children with and 

without autism spectrum disorder. J Autism Dev 

Disord. 2013;43(3):629-42. DOI: 10.1007/s10803-

012-1604-y PMID: 22790429 

7. Zablotsky B, Anderson C, Law P. The association 

between child autism symptomatology, maternal 

quality of life, and risk for depression. J Autism Dev 

Disord. 2013;43(8):1946-55. DOI: 10.1007/s10803-

012-1745-z PMID: 23263770 

8. Karst JS, Van Hecke AV. Parent and family impact of 

autism spectrum disorders: a review and proposed 

model for intervention evaluation. Clin Child Fam 

Psychol Rev. 2012;15(3):247-77. DOI: 10.1007/ 

s10567-012-0119-6 PMID: 22869324 

9. Hastings RP, Brown T. Behavior problems of children 

with autism, parental self-efficacy, and mental health. 

Am J Ment Retard. 2002;107(3):222-32. DOI: 

10.1352/0895-8017(2002)107 <0222:BPOCWA> 2. 

0.CO;2 PMID: 11966335 

10. Herring S, Gray K, Taffe J, Tonge B, Sweeney D, 

Einfeld S. Behaviour and emotional problems in 

toddlers with pervasive developmental disorders and 

developmental delay: associations with parental 

mental health and family functioning. J Intellect 

Disabil Res. 2006;50(Pt 12):874-82. DOI: 

10.1111/j.1365-2788.2006.00904.x PMID: 17100948 

11. Warfield ME. Employment, parenting, and well-being 

among mothers of children with disabilities. Ment 

Retard. 2001;39(4):297-309. DOI: 10.1352/0047-

6765(2001)039<0297:EPAWBA>2.0.CO;2 PMID: 

11448252 

12. Lickenbrock DM, Ekas NV, Whitman TL. Feeling 

good, feeling bad: influences of maternal perceptions 

of the child and marital adjustment on well-being in 

mothers of children with an autism spectrum disorder. 

J Autism Dev Disord. 2011;41(7):848-58. DOI: 

10.1007/s10803-010-1105-9 PMID: 20839039 

13. Arnold WD, Elsheikh BH. Entrapment neuropathies. 

Neurol Clin. 2013;31(2):405-24. DOI: 10.1016/j. 

ncl.2013.01.002 PMID: 23642716 

14. Taylor PJ, Gooding P, Wood AM, Tarrier N. The role 

of defeat and entrapment in depression, anxiety, and 

suicide. Psychol Bull. 2011;137(3):391-420. DOI: 

10.1037/a0022935 PMID: 21443319 

15. Martin Y, Gilbert P, McEwan K, Irons C. The relation 

of entrapment, shame and guilt to depression, in carers 

of people with dementia. Aging Ment Health. 

2006;10(2):101-6. DOI: 10.1080/136078605003 

11953 PMID: 16517484 

16. Watt JD, Vodanovich SJ. Boredom proneness and 

psychosocial development. J Psychol. 

1999;133(3):303-14. DOI: 10.1080/002239899095 

99743 PMID: 10319449 

17. Smith LE, Hong J, Seltzer MM, Greenberg JS, 

Almeida DM, Bishop SL. Daily experiences among 

mothers of adolescents and adults with autism 

spectrum disorder. J Autism Dev Disord. 

2010;40(2):167-78. DOI: 10.1007/s10803-009-0844-

y PMID: 19655239 

18. Moses EB, Barlow DH. A New Unified Treatment 

Approach for Emotional Disorders Based on Emotion 

Science. Curr Direct Psychol Sci. 2016;15(3):146-50. 

DOI: 10.1111/j.0963-7214.2006.00425.x  

19. Barlow D, Farchione T, Fairholme C, Ellard K, 

Boisseau C, Allen L, et al. The unified protocol for 

transdiagnostic treatment of emotional disorders: 

Therapist guide. New York: Oxford University Press; 

2011. 

http://dx.doi.org/10.1080/10522158.2012.675624
http://dx.doi.org/10.1080/10522158.2012.675624
http://dx.doi.org/10.1007/s11136-014-0635-6
http://dx.doi.org/10.1007/s11136-014-0635-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24504623
http://dx.doi.org/10.1002/oti.305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20925134
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-012-1604-y
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-012-1604-y
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22790429
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-012-1745-z
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-012-1745-z
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23263770
http://dx.doi.org/10.1007/s10567-012-0119-6
http://dx.doi.org/10.1007/s10567-012-0119-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22869324
http://dx.doi.org/10.1352/0895-8017(2002)107%3c0222:BPOCWA%3e2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1352/0895-8017(2002)107%3c0222:BPOCWA%3e2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1352/0895-8017(2002)107%3c0222:BPOCWA%3e2.0.CO;2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11966335
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00904.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00904.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17100948
http://dx.doi.org/10.1352/0047-6765(2001)039%3c0297:EPAWBA%3e2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1352/0047-6765(2001)039%3c0297:EPAWBA%3e2.0.CO;2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11448252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11448252
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-010-1105-9
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-010-1105-9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20839039
http://dx.doi.org/10.1016/j.ncl.2013.01.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.ncl.2013.01.002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23642716
http://dx.doi.org/10.1037/a0022935
http://dx.doi.org/10.1037/a0022935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21443319
http://dx.doi.org/10.1080/13607860500311953
http://dx.doi.org/10.1080/13607860500311953
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16517484
http://dx.doi.org/10.1080/00223989909599743
http://dx.doi.org/10.1080/00223989909599743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10319449
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-009-0844-y
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-009-0844-y
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19655239
http://dx.doi.org/10.1111/j.0963-7214.2006.00425.x


 6931مهر و آبان ، 5، شماره 1، دوره مدیریت ارتقای سالمت نشریه

 

36 

 

20. Ellard KK, Fairholme CP, Boisseau CL, Farchione TJ, 

Barlow DH. Unified Protocol for the Transdiagnostic 

Treatment of Emotional Disorders: Protocol 

Development and Initial Outcome Data. Cogn Behav 

Pract. 2010;17(1):88-101. DOI: 10.1016/j.cbpra.2009. 

06.002  

21. Barlow D, Ellard K, Fairholme C, Farchione T, 

Boisseau C. Unified protocol for transdiagnostic 

treatment of emotional disorders: Workbook. New 

York: Oxford University Press; 2011. 

22. Abdi R, Bakhshipour A, Mahmood Alilou M, Farnam 

A. [Efficacy evaluation of unified transdiagnostic 

treatment in Patients with generalized anxiety 

disorder]. J Res Behav Sci. 2014;11(5):245-51.  

23. Norton PJ, Hayes SA, Hope DA. Effects of a 

transdiagnostic group treatment for anxiety on 

secondary depression. Depress Anxiety. 

2004;20(4):198-202. DOI: 10.1002/da.20045 PMID: 

15643648 

24. Bilek EL, Ehrenreich-May J. An open trial 

investigation of a transdiagnostic group treatment for 

children with anxiety and depressive symptoms. 

Behav Ther. 2012;43(4):887-97. DOI: 10.1016/j.beth. 

2012.04.007 PMID: 23046789 

25. Lotfi M, Bakhtiyari M, Farid A, Asghar A, Amini M. 

The effectiveness of transdiagnostic therapy on 

emotion regulation strategies of patients with 

emotional disorders: A randomized clinical trial. Pract 

Clin Psychol. 2013;1(4):227-32.  

26. Mohammadi A, Birashk B, Gharraee B. [Comparison 

of the effect of group transdiagnostic treatment and 

group cognitive therapy on emotion regulation]. 

Iranian J Psychiat Clin Psychol. 2014(3):187-94.  

27. Gallagher MW, Sauer-Zavala SE, Boswell JF, Carl 

JR, Bullis J, Farchione TJ, et al. The Impact of the 

Unified Protocol for Emotional Disorders on Quality 

of Life. Int J Cogn Ther. 2013;6(1). DOI: 

10.1521/ijct.2013.6.1.57 PMID: 24358405 

28. Gilbert P, Allan S. The role of defeat and entrapment 

(arrested flight) in depression: an exploration of an 

evolutionary view. Psychol Med. 1998;28(3):585-98. 

PMID: 9626715 

29. Ghamarani A, Siadatian SH, Pishdad R. An 

Investigation of Validity and Reliability of 

Entrapment Scale in the Students of Isfahan 

University of Medical Sciences, Iran. Qom Univ Med 

Sci J. 2014;7(6):54-61.  

30. Fahlman SA, Mercer-Lynn KB, Flora DB, Eastwood 

JD. Development and validation of the 

multidimensional state boredom scale. Assessment. 

2013;20(1):68-85. DOI: 10.1177/1073191111421303 

PMID: 21903683 

31. Mohseni-Ezhiyeh A, Ghamarani A. [Psychometric 

Characteristics of the Persian Version of the 

Multidimensional State Boredom Scale (MSBS-PV) 

in Mothers of Children with Autism Spectrum 

Disorder]. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2017;15(9):821-

34.  

32. Campbell-Sills L, Barlow DH. Incorporating emotion 

regulation into conceptualizations and treatments of 

anxiety and mood disorders. In: Gross J, editor. 

Handbook of Emotion Regulation. New York: 

Guilford Press; 2007. p. 542-59. 

33. Fresco DM, Mennin DS, Heimberg RG, Ritter M. 

Emotion Regulation Therapy for Generalized Anxiety 

Disorder. Cogn Behav Pract. 2013;20(3):282-300. 

DOI: 10.1016/j.cbpra.2013.02.001 PMID: 27499606 

34. Boisseau CL, Farchione TJ, Fairholme CP, Ellard KK, 

Barlow DH. The Development of the Unified Protocol 

for the Transdiagnostic Treatment of Emotional 

Disorders: A Case Study. Cogn Behav Pract. 

2010;17(1):102-13. DOI: 10.1016/j.cbpra.2009.09. 

003 PMID: 23997572 

35. Farchione TJ, Fairholme CP, Ellard KK, Boisseau CL, 

Thompson-Hollands J, Carl JR, et al. Unified protocol 

for transdiagnostic treatment of emotional disorders: a 

randomized controlled trial. Behav Ther. 

2012;43(3):666-78. DOI: 10.1016/j.beth.2012.01.001 

PMID: 22697453

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpra.2009.06.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpra.2009.06.002
http://dx.doi.org/10.1002/da.20045
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15643648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15643648
http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2012.04.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2012.04.007
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23046789
http://dx.doi.org/10.1521/ijct.2013.6.1.57
http://dx.doi.org/10.1521/ijct.2013.6.1.57
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24358405
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9626715
http://dx.doi.org/10.1177/1073191111421303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21903683
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpra.2013.02.001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27499606
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpra.2009.09.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpra.2009.09.003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23997572
http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2012.01.001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22697453


 
October-November 2017, Volume 6, Issue 5  DOI: 10.21859/jhpm-07034 

 

Effect of Transdiagnostic Treatment on Entrapment and 

Boredom in Mothers of Children with the Autism Spectrum 

Disorder 
 

Alireza Mohseni-Ezhiyeh 1,*, Mokhtar Malekpour 2, Amir Ghamarani 3 

  
1 MSc, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, University 

of Isfahan, Isfahan, Iran 
2 Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, 

University of Isfahan, Isfahan, Iran 
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special 

Needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 
* Corresponding author: Alireza Mohseni-Ezhiyeh, MSc, Department of Psychology and Education 

of Children with Special Needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran. E-mail: armohseni@edu.ui.ac 

Received: 08 Mar 2017    Accepted: 24 Sep 2017 

 
© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA) 

Abstract 

Introduction: Autism spectrum disorder (ASD) imposes a lot of difficulties and calamities on 

parents particularly mothers due to close relationship with their children. The present study aimed 

to examine the effect of transdiagnostic treatment on entrapment and boredom of mothers of 

children with ASD. 

Methods: This randomized clinical trial study was conducted on all mothers with ASD children in 

Isfahan City. Forty participants were initially selected using the convenience sampling method and 

were randomly divided into two equal groups of control and experimental (n= 20, each group). 

The transdiagnostic treatment was conducted during 12 sessions of 60 minutes each.  

Data were collected using the Entrapment Scale and Multidimensional State Boredom Scale.The 

validity and reliability were measured and confirmed in the previous studies. Data were analyzed 

by the SPSS 21 software. 

Results: Results showed a significant difference in internal entrapment (P = 0.001), external 

entrapment (P = 0.004), disengagement (P = 0.005), high arousal (P = 0.001), low arousal (P = 

0.004), inattention (P = 0.010) and time perception (P = 0.022) between the two experimental and 

control groups in both pre-test and post-test. 

Conclusions: It seems that the unified transdiagnostic treatment is an appropriate method for 

reducing psychological problems (such as entrapment and boredom) in mothers with ASD children. 

Therefore, it is suggested to use this approach with other treatments in educational and treatment 

centers. 
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