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Abstract
Introduction: Having a child with autism is a stressful situation for family members, which can
lead to a variety of psychological problems in the family members of these children. The aim of this
study was to compare decision-making styles, cognitive-emotional regulation and social adjustment
in mothers with autistic children and mothers with normal children in Khorramabad.
Methods: The present study is a comparative method based on causal method. The statistical
population of the present study is all mothers with autistic children and mothers with normal children
in the academic year of 2019-2020, whose children are in the age range of 7 to 11 years. The census
method and the number of mothers with normal children were selected by random sampling method.
The research tools were Scott and Bruce's decision-making style questionnaires, Gross and Jen's
cognitive-emotional regulation, and Bell's social adjustment questionnaire. Data were analyzed using
multivariate and single-variance analysis by SPSS software version 19.
Results: Data analysis showed that there is a significant difference between different types of decisionmaking styles, cognitive-emotional regulation and social adjustment of mothers with autistic children
and mothers with normal children (p <0.001).
Conclusions: According to the research results, it can be said that mothers with autism have more
failures in decision making, emotional regulation and social adjustment than mothers with normal
children.
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چکیده
مقدمــه :داشــتن کــودک مبتــا بــه اتیســم بــرای اعضــای خانــواده موقعیتــی تنــش زاســت کــه ممکــن اســت ،ســبب انــواع مشــکالت
روان شــناختی در اعضــای خانــواده ایــن کــودکان شــود .هــدف پژوهــش حاضــر مقایســه ســبک هــای تصمیــم گیــری ،تنظیــم شــناختی-
هیجانــی و ســازگاری اجتماعــی در مــادران دارای فرزنــد اتیســم و مــادران دارای فرزنــد عــادی شــهر خــرم آبــاد بــود.
روش کار :پژوهــش حاضــر از لحــاظ روش مبتنــي بــر روش علــي -مقايســه اي مــي باشــد .جامعــه آمــاري پژوهــش حاضــر ،كليــه
مــادران دارای فرزنــد اتیســم (بــه تعــداد  56نفــر) و مــادران دارای فرزنــد عــادی در ســال تحصیلــی  1398-99کــه فرزنــدان آن هــا در
بــازه ســنی  7تــا  11ســال مــی باشــد ،هســتند .بــر ايــن اســاس  ٥٠نفــر زن مــادر دارای فرزنــد اتیســم بــه روش سرشــماری و  ٥٠زن
دارای فرزنــد عــادی بــه روش نمونــه گيــري تصادفــی انتخــاب شــدند .ابزارهــای پژوهــش ،پرسشــنامه هــای ســبک هــای تصمیــم گیــری
اســکات و بــروس ،تنظیــم شــناختی -هیجانــی گــراس و جــن و پرسشــنامه ســازگاری اجتماعــی بــل بــود .داده هــا بــا اســتفاده از تحلیــل
واریانــس چندمتغیــره و تــک متغیــره بــه وســیله نــرم افــزار  SPSSنســخه ی  19تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا :تحلیــل داده هــا نشــان داد ،بیــن انــواع ســبک هــای تصمیــم گیــری ،تنظیــم شــناختی -هیجانــی و ســازگاری اجتماعــی
مــادران دارای فرزنــد اتیســم و مــادران دارای فرزنــد عــادی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد (.)p>0/001
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش مــی تــوان گفــت ،مــادران دارای کــودک اتیســم نســبت بــه مــادران دارای کــودک عــادی
نارســایی هــای بیشــتری در تصمیــم گیــری ،تنظیــم هیجانــی و ســازگاری اجتماعــی دارند.
کلیدواژه ها :اتیسم ،تنظیم شناختی -هیجانی ،سازگاری اجتماعی ،سبک های تصمیم گیری.
مقدمه
اختــال هــای طیــف اتیســم نــوع اختــال تحولــی -عصبــی
پیچیــده ای اســت کــه بــا مشــکالتی در تعامــل و روابــط اجتماعی،
الگوهــای تکــراری رفتــاری و عالئــق و فعالیــت هــای محــدود
شــناخته مــی شــود [ .]1در طــول ســی ســال گذشــته ،اختــال
هــای شــناختی پایــدار در اتیســم ،بــه طــور فزاینــده ای مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت [ .]2در حــال حاضــر اختــال هــای
طیــف اتیســم بــر اســاس راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــال
هــای روانــی انجمــن روان پزشــکی بــه عنــوان یــک اختــال واحد
تعریــف مــی شــود ،یعنــی اختــال هایــی را در بــر مــی گیــرد کــه

قبــا بــه صــورت جداگانــه در نظــر گرفتــه مــی شــدند [ .]3بــا
توجــه بــه مشــکالت خــاص ایــن کــودکان ،فشــار روانــی زیــادی
بــه والدیــن ایــن کــودکان وارد مــی شــود [ .]4ایــن اختــال
معمــوال تــا پیــش از  3ســالگی تشــخیص داده مــی شــوند ولــی بــا
بررســی دقیــق رفتــار کــودک مــی تــوان ســن تشــخیص را تــا زیر
 2ســال تقلیــل داد [.]5
تصمیــم گیــری نقــش گســترده ای در زندگــی آدمــی دارد و یکــی
از عواملــی کــه مــی توانــد در زندگــی افــراد نقــش داشــته باشــد،
ســبک هــای تصمیــم گیــری اســت کــه هــر فــرد در موقعیــت
هــای مختلــف زندگــی ،از جملــه خانــواده ،شــغل و تحصیل ،بســیار
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کــه فــرد بــا آن روبــه رو مــی شــود از جملــه عواملــی هســتند
کــه بــر ســازگاری اجتماعــی مؤثرنــد .افــراد دارای ســازگاری
اجتماعــی پاییــن دارای مشــکالت زیــادی در ارتبــاط کالمــی بــا
دیگــران ،برنامــه ریــزی در زندگــی ،مراقبــت از خویشــتن ،انجــام
امــور روزانــه و غیــره مــی باشــند [ .]14ســازگاری اجتماعــی در
افــراد نقــش کلیــدی در ارتقــای ســامت جســمی و روانــی فــرد،
ســازگاری بــا محیــط خانوادگــی و اجتماعــی و برقــراری تعامــات
اجتماعــی مناســب بــا اطرافیــان دارد .افــراد بهــره مند از ســازگاری
اجتماعــی اعتمــاد بــه نفــس باالتــری داشــته و ســازگاری بیشــتری
بــا حرفــه و شــغل خــود دارنــد و در انجــام آن موفــق تــر هســتند
[.]15

اســترس زا اســت و نحــوه تصمیــم گیــری مــی توانــد بــر زندگــی
افــراد جامعــه تأثیرگــذار باشــد .مبنــای بســیاری از تصمیمــات مــا
رفتــار خــود ماســت؛ بنابرایــن ،الزم اســت کــه هــر کســی مهــارت
هــای حــل مســأله و تصمیــم گیــری را بــرای رویارویــی با مســایل
مختلــف در جهــان امــروز بدانــد [ .]6تصمیــم گیــری عبارت اســت
از انتخــاب یــک راهــکار از میــان گزینــه هــای مختلــف .پژوهــش
هــا نشــان داده اســت کــه ســبک هــای تصمیــم گیــری بیــن افراد
متفــاوت اســت .شــاید بتــوان ایــن گونــه مطــرح کــرد کــه ممکــن
اســت ســبک هــای تصمیــم گیــری تحــت تأثیــر شــخصیت هــای
افــراد قــرار داشــته باشــد .افــراد مختلــف در موقعیــت هــای مشــابه
تصمیــم هــای متفاوتــی مــی گیرنــد کــه مــی توانــد تفــاوت

داشــتن کــودک اتیســتیک تنــش بســیار زیــادی را در والدیــن ایجاد
مــی کنــد و والدیــن واکنــش هــای نامناســب در موقعیــت هــای
مختلــف از خــود بــروز مــی دهنــد کــه تأثیــر نامطلوبــی بــر روی
کل خانــواده و اطرافیــان مــی گــذارد .علــی رغــم وجــود مشــکالت
عدیــده در خانــواده هــای دارای کــودک اتیســتیک ،پژوهــش هــای
موجــود در ایــن زمینــه بســیار انــدک اســت و بافــت فرهنگــی،
حمایــت هــای همــه جانبــه و  ....همگــی مــی تواننــد در نــوع و
میــزان مشــکالت در جوامعــه مختلــف ،متفــاوت باشــد و از آنجایی
کــه تاکنــون در شــهر خــرم آبــاد در رابطــه بــا مشــکالت ایــن
خانــواده هــا پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت ،بنابرایــن هــدف
پژوهــش حاضــر ،مقایســه ســبک هــای تصمیــم گیــری ،تنظیــم
هیجانــات و ســازگاری اجتماعــی در مــادران دارای فرزنــد اتیســم و
مــادران دارای فرزنــد عــادی مــی باشــد.

هــای شــخصیتی را در تصمیــم گیــری توجیــه کنــد [ .]7ســبک
تصمیــم گیــری افــراد بیانگــر الگــوی عادتــی کــه آنــان در هنــگام
تصمیــم گیــری اســتفاده مــی کننــد .مهــارت در تصمیــم گیــری
کلیــد زندگــی توفیــق آمیــز اســت .ایــن امــر تنهــا شــامل انتخــاب
یــک برنامــه کار نیســت زیــرا قبــل از اینکــه انتخابــی انجــام شــود،
حداقــل بایــد ســه مرحلــه شــناخت مؤثــر مســایل ،کشــف راه حــل
هــا ،تجزیــه و تحلیــل موقعیــت هــا انجــام شــده باشــد [.]8
پژوهــش هــای مختلــف نشــان داده اســت کــه در بســیاری از
مراقبیــن بیمــاران ،نقــش چگونگــی تنظیــم هیجانــات در ایجــاد
و تــداوم اختــال برجســته اســت .راهبردهــای تنظیــم هیجــان،
پاســخ هــای شــناختی بــه وقایــع فراخواننــده هیجــان هســتند کــه
بــه صــورت هشــیار یــا ناهشــیار ســعی در تعدیــل شــدت و یــا نــوع
تجربــه هیجانــی یــا خــود واقعــه دارنــد [ .]9تنظیــم هیجــان هــا از
طریــق شــناخت هــا یکــی از ملزومــات اساســی زندگی انســان می
باشــد و افــراد را در مدیریــت هیجــان هــا پــس از تجربــه وقایــع
اســترس زا یــاری مــی کنــد [ .]10بررســی متــون و مطالعــات روان
شــناختی نشــان مــی دهــد کــه تنطیــم هیجــان ،عامــل مهمــی در
تعییــن ســامتی و داشــتن عملکــرد موفــق در تعامــات اجتماعــی
اســت و نقــص در آن بــا اختــاالت درون ریــز (ماننــد افســردگی،
اضطــراب ،انــزوای اجتماعــی) و اختــاالت بــرون ریــز (ماننــد
بزهــکاری و رفتــار پرخاشــگرانه) ارتبــاط دارد [.]11
یکــی از متغیرهایــی کــه در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه شــده
اســت ،ســازگاری اجتماعــی مــی باشــد .ســازگاری اجتماعــی
عبــارت اســت از توانایــی برقــراری ارتبــاط متقابــل بــا دیگــران
بــه طریــق خــاص بــه طــوری کــه در عــرف جامعــه قابــل قبــول
باشــد [ .]12ســازگاری بــه همــه راهبردهایــی گفتــه مــی شــود کــه
فــرد بــرای اداره کــردن خــود در موقعیــت هــای اســترس زا بــه کار
مــی بــرد [ .]13خصوصیــات شــخص و حساســیت موقعیــت هایــی

روش كار
پژوهــش حاضــر توصیفــی و از لحــاظ روش مبتنــي بــر روش
علــي -مقايســه اي مــي باشــد .جامعــه آمــاري پژوهــش حاضــر
كليــه مــادران دارای فرزنــد اتیســم بــه تعــداد  56نفــر و مــادران
دارای فرزنــد عــادی در ســال تحصیلــی  1398-99کــه فرزنــدان
آن هــا در بــازه ســنی  7تــا  11ســال مــی باشــد ،هســتند .بــر ايــن
اســاس ،تعــداد  ٥٠مراقــب مــادر دارای فرزنــد اتیســم بــه روش
سرشــماری (بــه دلیــل کــم بــودن تعــداد زنــان دارای فرزنــدان
اتیســم همگــی بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند ولــی نفــر از
آنــان شــرایط شــرکت در پزوهــش را نداشــتند) و تعــداد  ٥٠مــادر
دارای فرزنــد عــادی بــه روش نمونــه گيــري تصادفــی انتخــاب
شــدند .همچنيــن افــراد ،بــر حســب ســن ،ســطح تحصيــات،
وضعيــت تأهــل ،ســامت جســمي و روانــي و طبقــه اقتصــادي-
اجتماعــي همتاســازي شــدند .روش اجــرای بدیــن گونــه بــود کــه
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اســت [ .]20پایایــی ایــن پرسشــنامه در مطالعــه گل-محمدنــژاد
بهرامــی و یوســفی ســهرابی [ .]21از طریــق ضریــب آلفــای
کرونبــاخ  0/82بــه دســت آمــد .در پژوهــش حاضــر پایایــی ایــن
پرسشــنامه بــه وســیله آلفــای کرونبــاخ  0/80بــه دســت آمــد.
در ایــن مطالعــه بــرای تحلیــل داده هــا از روش هــای آمــار
توصیفــی شــامل میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و آمــار اســتنباطی
شــامل تحلیــل واریانــس چندمتغیــره و تــک متغیــره از نــرم افــزار
 SPSSنســخه ی  19اســتفاده شــد.

پــس از تعییــن حجــم نمونــه ،بــا مــادران دارای فرزنــد مبتــا بــه
اتیســم و مــادران دارای کــودک عــادی تمــاس گرفتــه شــد و از
آنــان خواســته شــد تــا بــه پرسشــنامه هــای ســبک هــای تصمیــم
گیــری ،تنظیــم هیجــان و ســازگاری اجتماعــی پاســخ دهنــد.
پرسشــنامه ســبک هــای تصمیــم گیــری اســکات و بــروس
( ،)1985ایــن پرسشــنامه دارای  25ســؤال و  5زیرمقیــاس ســبک
تصمیــم گیــری منطقــی ،ســبک تصمیــم گیــری شــهودی ،ســبک
تصمیــم گیــری وابســته ،ســبک تصمیــم گیــری آنــی و ســبک
تصمیــم گیــری اجتنابــی مــی باشــد .هــر کــدام از زیرمقیــاس
هــای ایــن پرسشــنامه دارای  5ســؤال مــی باشــد .نمــره گــذای
پرسشــنامه بــه صــورت لیکــرت  5درجــه ای از  1تــا  5مــی باشــد
[ .]16در مطالعــه رحمانپــور و همــکاران [ ]17ضریــب پایایــی
آلفــای کرونبــاخ ایــن پرسشــنامه 0/79بــه دســت آمــد .در مطالعــه
حاضــر پایایــی از طریــق آلفــای کرونبــاخ  0/87محاســبه شــد.
پرسشــنامه تنظیــم هیجــان گــراس و جــن ( ،)2003ایــن آزمــون
دارای ده مؤلفــه هفــت درجــه ای مــی باشــد کــه نمــره یــک بیانگر
کامــا مخالــف و نمــره هفــت بیانگــر کامــا موافــق مــی باشــد.
ایــن آزمــون توســط گــراس و جــن ( )2003بــرای بیــان تفــاوت
هــای فــردی در تنظیــم هیجانــات ســاخته شــده اســت کــه
دارای دو زیرمقیــاس ارزیابــی مجــدد ( 6گویــه) و فرونشــانی (4
گویــه) مــی باشــد .ضریــب همســانی درونــی در خــرده مقیــاس
ارزیابــی مجــدد بــرای مــردان  0/72درصــد و بــرای زنــان 0/79
درصــد مــی باشــد؛ همچنیــن ضریــب همســانی درونــی در خــرده
مقیــاس فرونشــانی بــرای مــردان  0/67و بــرای زنــان  0/69مــی
باشــد [ .]18در پژوهــش حصیرچمــن ،شــاکری نیــا و صادقــی
[ ]19پایایــی پرسشــنامه مذکــور از روش آلفــای کرونبــاخ 0/74
بــه دســت آمــد کــه حاکــی از همســانی درونــی قابــل قبــول
ایــن آزمــون اســت .در پژوهــش حاضــر پایایــی از طریــق آلفــای
کرونبــاخ بــرای مؤلفــه هــای ارزیابــی مجــدد و فرونشــانی بــه
ترتیــب  0/78و  0/80بــه دســت آمــد.
پرسشــنامه ســازگاری اجتماعــی بــل ( ،)1961ایــن پرسشــنامه
دارای  32ســؤال اســت کــه آزمودنــی هــا بــه صــورت بلــی و خیر،
بــه ســؤاالت پاســخ مــی دهنــد .افــرادي کــه در ایــن پرسشــنامه
نمــره کمتــر از  13/76بدســت آورنــد از ســازگاري اجتماعــی
خوبــی برخوردارنــد .هرچــه نمــرات پاییــن تــر باشــد ،میــزان
ســازگاری اجتماعــی بهتــر اســت .روایــی ایــن پرسشــنامه توســط
ســازندگان ،ابتــدا از طریــق انتخــاب هــر یــک از بخــش هــا در
محــدوده ای کــه اختــاف آن هــا بیــن  0/50باالیــی و پایینــی
در توزیــع نمــرات بزرگســاالن مشــهود بــوده ،بــه دســت آمــده

یافته ها
(جــدول  )1میانگیــن و انحــراف معیــار متغیرهــای پژوهــش در دو
گــروه مــادران دارای فرزنــد اتیســم و مــادر دارای فرزنــد عــادی
را نشــان مــی دهــد .بــا توجــه بــه (جــدول  ،)1میانگیــن نمــرات
ارزیابــی مجــدد ،ســبک منطقــی ،ســبک شــهودی و ســازگاری
اجتماعــی در گــروه مــادران دارای فرزنــد اتیســم بیشــتر از گــروه
مــادران دارای فرزنــد عــادی مــی باشــد و میانگیــن نمــرات
فرونشــانی ،ســبک وابســته ،ســبک آنــی و ســبک اجتنابــی در
گــروه مــادران دارای فرزنــد عــادی کمتــر از گــروه مــادران دارای
فرزنــد اتیســم مــی باشــد .قبــل از اجــرای تحلیــل واریانــس،
مفروضــه هــای ایــن تحلیــل از جملــه نرمــال بــودن توزیــع
نمــرات ،همگــی واریانــس و خطــی بــودن مــورد بررســی قــرار
گرفــت کــه یافتــه هــا حاکــی از برقــراری پیــش فــرض هــای
ایــن تحلیــل بــود .بــرای مقایســه متغیرهــا در دو گــروه از تحلیــل
واریانــس چندمتغیــره اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در (جــدول )2
آمــده اســت .نتایــج (جــدول  )2بیانگــر آن اســت کــه حداقــل در
یکــی از متغیرهــا ،بیــن دو گــروه تفــاوت معنــاداری وجــود دارد
( .)p>0/001بــرای مقایســه همــه متغیرهــا از آزمــون تحلیــل
واریانــس تــک متغیــره اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در (جــدول )3
آمــده اســت .داده هــای (جــدول  )3نشــان مــی دهــد ،دو گــروه
مــادران دارای فرزنــد اتیســم و مــادران دارای فرزنــد عــادی در
همــه مقیــاس هــا ،تفــاوت آمــاری معنــی داری وجــود دارد و
میــزان  Fگــزارش شــده در ارزیابــی مجــدد ،فرونشــانی ،ســبک
تصمیــم گیــری منطقــی ،ســبک تصمیــم گیری شــهودی ،ســبک
تصمیــم گیــری وابســته ،ســبک تصمیــم گیــری آنــی ،ســبک
تصمیــم گیــری اجتنابــی و ســازگاری اجتماعــی بــه ترتیــب برابــر
بــا  21/21 ،13/45 ،9/12 ،10/64 ،53/87 ،10/84 ،17/17و
 20/65مــی باشــد .بنابرایــن مــادران دارای فرزنــد عــادی نســبت
بــه مــادران دارای کــودک اتیســم وضعیــت بهتــری ر از لحــاظ
ســبک هــای تصمیــم گیــری ،تنظیــم هیجــان و ســازگاری
اجتماعــی دارنــد.
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جدول  :1شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش دو گروه
گروه مادران فرزند اتیسم

متغیرها

گروه مادران فرزند عادی

ارزیابی مجدد

میانگین
18/46

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

فرونشانی

17/09

3/16

14/26

2/28

سبک منطقی

14/15

4/58

20/65

5/97

سبک شهودی

15/19

4/76

18/73

4/76

سبک وابسته

18/76

4/54

13/53

3/78

سبک آنی

17/95

3/19

14/64

3/87

سبک اجتنابی

16/68

3/78

13/48

3/07

4/38

14/14

4/67

سازگاری اجتماعی

3/73

21/65

4/06

25/53

جدول  :2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه دو گروه
نام آزمون

F

مقدار

74/54

 DFفرضیه
88

 DFخطا

معنی داری

88

7

0/001

7

0/001

7

0/001

آزمون اثر پیالیی

0/70

آزمون المبدای ویکلز

0/41

74/54

آزمون اثر هتلینگ

4/74

74/54

88

آزمون بزرگترین ریشهروی

3/07

74/54

88

7

0/001

جدول  :3نتایج تحلیل واریانس تک متغیره متغیرهای پژوهش در دو گروه

ارزیابی مجدد

104/85

درجه
آزادی
1

میانگین
مجذورات

متغیرهای پژوهش مجموع مجذورات

104/85

F

معنی
داری

توان آماری

17/17

0/001

0/88

فرونشانی

87/25

1

87/25

10/84

0/001

0/98

سبک منطقی

609/85

1

609/85

53/87

0/001

0/99

سبک شهودی

75/88

1

75/88

10/64

0/001

0/87

سبک وابسته

65/61

1

65/61

9/12

0/001

0/93

سبک آنی

76/68

1

76/68

13/45

0/001

0/94

سبک اجتنابی

128/59

1

128/59

21/21

0/001

0/99

سازگاری اجتماعی

119/53

1

119/53

20/65

0/001

0/98

یــا ناهمســویی بــا پژوهــش حاضــر یافــت نشــد .در تبییــن ایــن
یافتــه مــی تــوان گفــت ،افــرادی کــه در خانــواده ای زندگــی مــی
کننــد کــه یکــی از اعضــای آن در شــرایط بیمــاری یــا غیرنرمــال
بــودن نســبت بــه دیگــر اعضــای جامعــه قــرار داشــته اســت ،بــه
دلیــل اینکــه در مدیریــت هیجــان هــای خــود و دیگــران ناتواننــد،
اطالعــات محیــط را مبهــم شناســایی مــی کننــد و دچــار تــرس و
اســترس مــی شــوند .افزایــش اســترس در ایــن افــراد مــی تواند در
ســطوح بــاال ،رفتارهــای وابســتگی و اجتنابــی را بــه دنبــال داشــته
باشــد .در نتیجــه ،تصــور مبهــم از شــرایط بیرونــی ،تصمیــم گیــری

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه ســبک هــای تصمیــم گیــری،
تنظیــم شــناختی -هیجانــی و ســازگاری اجتماعی در مــادران دارای
فرزنــد اتیســم و مــادران دارای فرزنــد عــادی انجــام شــد .نتایــج
نشــان داد ،مــادران دارای فرزنــد عــادی بیشــتر از ســبک هــای
تصمیــم گیــری ســبک هــای منطقــی و شــهودی اســتفاده مــی
کننــد و مــادران دارای فرزنــد اتیســم بیــش تــر از ســبک هــای
تصمیــم گیــری اجتنابــی ،آنــی و وابســته اســتفاده مــی کننــد.
پژوهشــی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در جهت همســویی
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افــراد بــا ســبک تصمیــم گیــری شــهودی بــا تکیــه بــر بینــش و
فراســت درونــی خــود آن چیــزی را کــه فکــر مــی کننــد درســت
اســت ،انجــام مــی دهنــد .افــرادی کــه از ایــن ســبک برخوردارنــد،
کامــا تجزیــه و تحلیــل مســأله را رد نمی کننــد؛ بلکــه معتقدند در
شــرایط بحــران کــه بــا ســیل عظیــم اطالعــات روبــه رو هســتند و
شــرایط حســاس اســت و امکان جمــع آوری تمــام اطالعــات وجود
نــدارد ،بایــد از فراســت درونــی اســتفاده کــرد کــه ایــن روش باعث
مــی شــود فــرد از بــی هدفــی و ســردرگمی بیــرون آیــد و ســریع
تــر و راحــت تــر بــا شــرایط جدیــد ســازگاری پیــدا کنــد.

را ســخت مــی کنــد و فــرد بــرای کاهش اضطــراب باالتر از ســطح
بهینــه خــود ،ســعی مــی کنــد از تصمیــم گیــری دوری کنــد .وی
در هنــگام مواجهــه بــا شــرایط جدیــد کــه نیازمنــد تصمیــم گیــری
بــرای ســازگاری بــا ایــن موقعیــت اســت ،بــه علــت ناتوانــی در
تصمیــم گیــری منطقــی و درســت از ســبک هــای تصمیــم گیــری
هیجــان مــدار اســتفاده مــی کنــد.
بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش مــادران دارای فرزنــد عــادی
بیشــتر از تنظیــم ارزیابــی مجــدد اســتفاده مــی کننــد و مــادران
دارای فرزنــد اتیســم بیشــتر از تنظیــم شــناختی -هیجانــی
فرونشــانی اســتفاده مــی کننــد .ایــن یافتــه بــه نحــوی بــا نتایــج
اسکازوفســا و پویپــرز [ ]22و چــادا ،ســینگ و گانگولــی []23
همخــوان مــی باشــد .در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت ،بــه
دلیــل پیامدهــای هیجانــی "تجربــه انــگ" در اعضــای خانــواده
دارای فرزنــد غیرنرمــال کــه بــه طــور کلــی شــامل احســاس بــی
احترامــی ،بــی اعتنایــی و تبعیــض در جامعــه مــی باشــد کــه
خانــواده هــا جهــت مقابلــه بــا آن ،غالبــا انــزوا و کنــاره گیــری
از اجتمــاع را انتخــاب کــرده و بــا پنهــان کــردن بیمــاری عضــو
خانــواده و تأخیــر در جســتجوی درمــان ،از گرفتــن خدمــات در
زمینــه درمــان بیمــار ،بــه زعــم خــود از برمــا شــدن وضعیــت خود
ممانعــت مــی کننــد [ ]24کــه ایــن خــود می تواند ســبب دشــواری
تنظیــم هیجــان در مــادران دارای فرزنــد اتیســم باشــد .همچنیــن،
مــادران دارای فرزنــد اتیســم بــه دلیــل تجربــه شــرایط نامطلــوب
و چالــش برانگیــز محیطــی ،نســبت بــه مــادران دارای فرزنــد
عــادی و بــه دلیــل عــدم رابطــه متقابــل و دارا بــودن آشــفتگی
هــای هیجانــی ،افســردگی و اضطــراب بیشــتری را تجربــه مــی
کننــد و در ایــن تجربــه احتمــا ًال از راهبردهــای تنظیــم هیجانــی
ناســازگارانه و ســبک هــای مقابلــه ای هیجــان محــور بهــره مــی
جوینــد .از ســوی دیگــر آشــفتگی هیجانــی و ســبک هــای مقابلــه
ای هیجــان محــور موجــب تقویــت و تشــدید هرچــه بیــش تــر
یکدیگــر مــی شــوند.
دیگــر یافتــه پژوهــش نشــان داد ،مــادران دارای فرزنــد عــادی
نســبت بــه مــادران دارای فرزند اتیســم ســازگاری اجتماعــی بهتری
دارنــد .ایــن یافتــه را مــی تــوان بــر اســاس ســبک هــای تصمیــم
گیــری تبییــن کــرد؛ افــرادی کــه از ســبک تصمیــم گیــری منطقی
برخوردارنــد ،تصمیمــات خــود را بــر اســاس جســتجو و تجزیــه و
تحلیــل کامــل انجــام مــی دهنــد و همــه جانبــه تمــام اطالعــات
موجــود را از منابــع درونــی تــا منابــع بیرونــی بــرای تصمیــم
گیــری را مدنظــر قــرار مــی دهنــد و در نتیجــه ایــن تصمیــم
گیــری قاطعانــه از تــوان ســازگاری باالیــی برخوردارنــد .همچنیــن

نتیجه گیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف مقایســه ســبک هــای تصمیــم گیــری،
تنظیــم شــناختی -هیجانــی و ســازگاری اجتماعــی مــادران دارای
فرزنــد اتیســم و مــادران دارای فرزنــد عــادی انجــام شــد .نتایــج
نشــان داد ،دو گــروه مــادران دارای فرزنــد اتیســم و مــادران دارای
فرزنــد عــادی در همــه مقیــاس هــا ،تفــاوت آمــاری معنــی داری
وجــود دارد و مــادران دارای فرزنــد عــادی در تمــام مقیــاس هــا
وضعیــت بهتــری نســبت بــه مــادران دارای فرزنــد اتیســم دارنــد.
ایــن مطالعــه فقــط بــر روی مــادران دارای فرزنــد اتیســم و مــادران
دارای فرزنــد عــادی انجــام شــد؛ بنابرایــن ،تعمیــم نتایــج بــه ســایر
مــادران کــودکان دارای اختــال ،نظیــر بیمــاران بیــش فعالــی،
فلــج مغــزی و  ...بایــد بــا احتیــاط انجــام شــود .ایــن مطالعــه فقــط
بــر روی مــادر کــودکان اتیســم انجــام شــده اســت ،از آنجایــی کــه
درک تــک تــک افــراد خانــواده در مــورد فشــار روحــی -روانــی
متفــاوت اســت ،لــذا پیشــنهاد مــی گردد بررســی مشــابهی بــر روی
کلیــه اعضــای خانــواده ایــن کــودکان انجــام گــردد .توصیــه مــی
شــود ،بــا برنامــه ریــزی صحیــح ،اقدامــات حمایتــی و آموزشــی
در راســتای مهــارت هــای ســازگارانه جهــت بــه حداقــل رســاندن
فشــارهای وارده بــر مــادران دارای کــودک اتیســم صــورت گیــرد.
سپاسگزاری
ایــن مطالعــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی بــه شــماره 21098
مــی باشــد .بدینوســیله از تمــام مــادران عزیــزی کــه یــاری گــر
پژوهشــگران بودنــد ،تشــکر و قدردانــی مــی شــود.
تضاد منافع
نويســندگان ايــن مقالــه اعــام ميدارنــد كــه در نــگارش ايــن مقاله
هيــچ گونــه تضــاد منافعــي وجود نــدارد.
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