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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 decision-
making 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 مبتــال 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.
ــر روش علــي- مقایســه اي مــي باشــد. جامعــه آمــاري پژوهــش حاضــر، کلیــه  روش کار: پژوهــش حاضــر از لحــاظ روش مبتنــي ب
مــادران دارای فرزنــد اتیســم )بــه تعــداد 56 نفــر( و مــادران دارای فرزنــد عــادی در ســال تحصیلــی 99-1398 کــه فرزنــدان آن هــا در 
بــازه ســنی 7 تــا 11 ســال مــی باشــد، هســتند. بــر ایــن اســاس 5٠ نفــر زن مــادر دارای فرزنــد اتیســم بــه روش سرشــماری و 5٠ زن 
دارای فرزنــد عــادی بــه روش نمونــه گیــري 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 SPSS نســخه ی 19 تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا: تحلیــل داده هــا نشــان داد، بیــن انــواع ســبک هــای تصمیــم گیــری، تنظیــم شــناختی- هیجانــی و ســازگاری اجتماعــی 

.)p>٠/٠٠1( مــادران دارای فرزنــد اتیســم و مــادران دارای فرزنــد عــادی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد
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
ــی  ــی- عصب ــالل تحول ــوع اخت ــم ن ــف اتیس ــای طی ــالل ه اخت
پیچیــده ای اســت کــه بــا مشــکالتی در تعامــل و روابــط اجتماعی، 
ــای محــدود  ــت ه ــق و فعالی ــاری و عالئ ــراری رفت ــای تک الگوه
ــالل  شــناخته مــی شــود ]1[. در طــول ســی ســال گذشــته، اخت
ــورد  ــده ای م ــور فزاین ــه ط ــم، ب ــدار در اتیس ــناختی پای ــای ش ه
ــه اســت ]2[. در حــال حاضــر اختــالل هــای  ــرار گرفت بررســی ق
طیــف اتیســم بــر اســاس راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــالل 
هــای روانــی انجمــن روان پزشــکی بــه عنــوان یــک اختــالل واحد 
تعریــف مــی شــود، یعنــی اختــالل هایــی را در بــر مــی گیــرد کــه 

ــا  ــه مــی شــدند ]3[. ب ــه در نظــر گرفت ــه صــورت جداگان ــال ب قب
توجــه بــه مشــکالت خــاص ایــن کــودکان، فشــار روانــی زیــادی 
ــالل  ــن اخت ــود ]4[. ای ــی ش ــودکان وارد م ــن ک ــن ای ــه والدی ب
معمــوال تــا پیــش از 3 ســالگی تشــخیص داده مــی شــوند ولــی بــا 
بررســی دقیــق رفتــار کــودک مــی تــوان ســن تشــخیص را تــا زیر 

ــل داد ]5[.  2 ســال تقلی
تصمیــم گیــری نقــش گســترده ای در زندگــی آدمــی دارد و یکــی 
از عواملــی کــه مــی توانــد در زندگــی افــراد نقــش داشــته باشــد، 
ــرد در موقعیــت  ــری اســت کــه هــر ف ــم گی ســبک هــای تصمی
هــای مختلــف زندگــی، از جملــه خانــواده، شــغل و تحصیل، بســیار 
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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 ]6[. تصمیــم 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 
ــاوت  ــد تف ــی توان ــه م ــد ک ــی گیرن ــی م ــای متفاوت ــم ه تصمی
ــد ]7[. ســبک  ــه کن هــای شــخصیتی را در تصمیــم گیــری توجی
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[. 
ــیاری از  ــه در بس ــت ک ــان داده اس ــف نش ــای مختل ــش ه پژوه
ــات در ایجــاد  ــم هیجان ــن بیمــاران، نقــش چگونگــی تنظی مراقبی
ــم هیجــان،  ــای تنظی ــالل برجســته اســت. راهبرده ــداوم اخت و ت
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 ]9[. تنظیــم 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 ]1٠[. بررســی متــون و مطالعــات روان 
شــناختی نشــان مــی دهــد کــه تنطیــم هیجــان، عامــل مهمــی در 
تعییــن ســالمتی و داشــتن عملکــرد موفــق در تعامــالت اجتماعــی 
اســت و نقــص در آن بــا اختــالالت درون ریــز )ماننــد افســردگی، 
ــد  ــز )مانن ــرون ری ــالالت ب ــی( و اخت ــزوای اجتماع ــراب، ان اضط

بزهــکاری و رفتــار پرخاشــگرانه( ارتبــاط دارد ]11[. 
یکــی از متغیرهایــی کــه در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه شــده 
ــی  ــازگاری اجتماع ــد. س ــی باش ــی م ــازگاری اجتماع ــت، س اس
ــران  ــا دیگ ــل ب ــاط متقاب ــراری ارتب ــی برق ــارت اســت از توانای عب
بــه طریــق خــاص بــه طــوری کــه در عــرف جامعــه قابــل قبــول 
باشــد ]12[. ســازگاری بــه همــه راهبردهایــی گفتــه مــی شــود کــه 
فــرد بــرای اداره کــردن خــود در موقعیــت هــای اســترس زا بــه کار 
مــی بــرد ]13[. خصوصیــات شــخص و حساســیت موقعیــت هایــی 

ــتند  ــی هس ــه عوامل ــود از جمل ــی ش ــه رو م ــا آن روب ــرد ب ــه ف ک
ــازگاری  ــراد دارای س ــد. اف ــی مؤثرن ــازگاری اجتماع ــر س ــه ب ک
ــا  ــادی در ارتبــاط کالمــی ب اجتماعــی پاییــن دارای مشــکالت زی
دیگــران، برنامــه ریــزی در زندگــی، مراقبــت از خویشــتن، انجــام 
ــی در  ــازگاری اجتماع ــند ]14[. س ــی باش ــره م ــه و غی ــور روزان ام
افــراد نقــش کلیــدی در ارتقــای ســالمت جســمی و روانــی فــرد، 
ســازگاری بــا محیــط خانوادگــی و اجتماعــی و برقــراری تعامــالت 
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[
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 
ــی،  ــت فرهنگ ــدک اســت و باف ــیار ان ــه بس ــن زمین ــود در ای موج
ــوع و  ــد در ن ــه و .... همگــی مــی توانن حمایــت هــای همــه جانب
میــزان مشــکالت در جوامعــه مختلــف، متفــاوت باشــد و از آنجایی 
ــن  ــا مشــکالت ای ــه ب ــاد در رابط ــرم آب ــهر خ ــون در ش ــه تاکن ک
ــن هــدف  ــه اســت، بنابرای ــا پژوهشــی صــورت نگرفت ــواده ه خان
پژوهــش حاضــر، مقایســه ســبک هــای تصمیــم گیــری، تنظیــم 
هیجانــات و ســازگاری اجتماعــی در مــادران دارای فرزنــد اتیســم و 

مــادران دارای فرزنــد عــادی مــی باشــد. 

روش كار 
ــر روش  ــي ب ــاظ روش مبتن ــی و از لح ــر توصیف ــش حاض پژوه
علــي- مقایســه اي مــي باشــد. جامعــه آمــاري پژوهــش حاضــر 
ــه تعــداد 56 نفــر و مــادران  ــد اتیســم ب ــه مــادران دارای فرزن کلی
دارای فرزنــد عــادی در ســال تحصیلــی 99-1398 کــه فرزنــدان 
آن هــا در بــازه ســنی 7 تــا 11 ســال مــی باشــد، هســتند. بــر ایــن 
ــه روش  ــم ب ــد اتیس ــادر دارای فرزن ــب م ــداد 5٠ مراق ــاس، تع اس
ــدان  ــان دارای فرزن ــداد زن ــودن تع ــم ب ــل ک ــه دلی ــماری )ب سرش
ــر از  ــی  نف ــه انتخــاب شــدند ول ــوان نمون ــه عن اتیســم همگــی ب
آنــان شــرایط شــرکت در پزوهــش را نداشــتند( و تعــداد 5٠ مــادر 
ــی انتخــاب  ــري تصادف ــه گی ــه روش نمون ــادی ب ــد ع دارای فرزن
ــالت،  ــطح تحصی ــن، س ــب س ــر حس ــراد، ب ــن اف ــدند. همچنی ش
وضعیــت تأهــل، ســالمت جســمي و روانــي و طبقــه اقتصــادي-  
اجتماعــي همتاســازي شــدند. روش اجــرای بدیــن گونــه بــود کــه 
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پــس از تعییــن حجــم نمونــه، بــا مــادران دارای فرزنــد مبتــال بــه 
ــه شــد و از  ــادی تمــاس گرفت ــودک ع ــادران دارای ک اتیســم و م
آنــان خواســته شــد تــا بــه پرسشــنامه هــای ســبک هــای تصمیــم 

گیــری، تنظیــم هیجــان و ســازگاری اجتماعــی پاســخ دهنــد.
ــروس   ــکات و ب ــری اس ــم گی ــای تصمی ــبک ه ــنامه س پرسش
)1985(، ایــن پرسشــنامه دارای 25 ســؤال و 5 زیرمقیــاس ســبک 
تصمیــم گیــری منطقــی، ســبک تصمیــم گیــری شــهودی، ســبک 
ــی و ســبک  ــری آن ــم گی ــری وابســته، ســبک تصمی ــم گی تصمی
ــاس  ــدام از زیرمقی ــر ک ــد. ه ــی باش ــی م ــری اجتناب ــم گی تصمی
ــن پرسشــنامه دارای 5 ســؤال مــی باشــد. نمــره گــذای  هــای ای
پرسشــنامه بــه صــورت لیکــرت 5 درجــه ای از 1 تــا 5 مــی باشــد 
]16[. در مطالعــه رحمانپــور و همــکاران ]17[ ضریــب پایایــی 
آلفــای کرونبــاخ ایــن پرسشــنامه ٠/79بــه دســت آمــد. در مطالعــه 
ــاخ ٠/87 محاســبه شــد.  ــای کرونب ــق آلف ــی از طری حاضــر پایای

 پرسشــنامه تنظیــم هیجــان گــراس و جــن  )2٠٠3(، ایــن آزمــون 
دارای ده مؤلفــه هفــت درجــه ای مــی باشــد کــه نمــره یــک بیانگر 
کامــال مخالــف و نمــره هفــت بیانگــر کامــال موافــق مــی باشــد. 
ــان تفــاوت  ــرای بی ایــن آزمــون توســط گــراس و جــن )2٠٠3( ب
ــه  ــت ک ــده اس ــاخته ش ــات س ــم هیجان ــردی در تنظی ــای ف ه
ــه( و فرونشــانی )4  ــی مجــدد )6 گوی ــاس ارزیاب دارای دو زیرمقی
گویــه( مــی باشــد. ضریــب همســانی درونــی در خــرده مقیــاس 
ارزیابــی مجــدد بــرای مــردان ٠/72 درصــد و بــرای زنــان 79/٠ 
درصــد مــی باشــد؛ همچنیــن ضریــب همســانی درونــی در خــرده 
مقیــاس فرونشــانی بــرای مــردان ٠/67 و بــرای زنــان ٠/69 مــی 
ــی  ــا و صادق ــاکری نی ــن، ش ــش حصیرچم ــد ]18[. در پژوه باش
ــاخ 74/٠  ــای کرونب ــور از روش آلف ــی پرسشــنامه مذک ]19[ پایای
ــول  ــل قب ــی قاب ــانی درون ــی از همس ــه حاک ــد ک ــت آم ــه دس ب
ایــن آزمــون اســت. در پژوهــش حاضــر پایایــی از طریــق آلفــای 
ــه  ــی مجــدد و فرونشــانی ب ــای ارزیاب ــه ه ــرای مؤلف ــاخ ب کرونب

ــه دســت آمــد. ترتیــب ٠/78 و ٠/8٠ ب
 پرسشــنامه ســازگاری اجتماعــی بــل  )1961(، ایــن پرسشــنامه 
دارای 32 ســؤال اســت کــه آزمودنــی هــا بــه صــورت بلــی و خیر، 
بــه ســؤاالت پاســخ مــی دهنــد. افــرادي کــه در ایــن پرسشــنامه 
ــی  ــازگاري اجتماع ــد از س ــت آورن ــر از 13/76 بدس ــره کمت نم
ــزان  ــد، می ــر باش ــن ت ــرات پایی ــه نم ــد. هرچ ــی برخوردارن خوب
ســازگاری اجتماعــی بهتــر اســت. روایــی ایــن پرسشــنامه توســط 
ســازندگان، ابتــدا از طریــق انتخــاب هــر یــک از بخــش هــا در 
محــدوده ای کــه اختــالف آن هــا بیــن ٠/5٠ باالیــی و پایینــی 
ــده  ــه دســت آم ــوده، ب ــع نمــرات بزرگســاالن مشــهود ب در توزی

اســت ]2٠[. پایایــی ایــن پرسشــنامه در مطالعــه گل-محمدنــژاد 
ــای  ــب آلف ــق ضری ــهرابی ]21[. از طری ــفی س ــی و یوس بهرام
کرونبــاخ ٠/82 بــه دســت آمــد. در پژوهــش حاضــر پایایــی ایــن 

ــه دســت آمــد. ــه وســیله آلفــای کرونبــاخ ٠/8٠ ب پرسشــنامه ب
ــار  ــای آم ــا از روش ه ــل داده ه ــرای تحلی ــه ب ــن مطالع در ای
توصیفــی شــامل میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و آمــار اســتنباطی 
شــامل تحلیــل واریانــس چندمتغیــره و تــک متغیــره از نــرم افــزار 

SPSS نســخه ی 19 اســتفاده شــد.

یافته ها
)جــدول 1( میانگیــن 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 1(، میانگیــن نمــرات 
ــی، ســبک شــهودی و ســازگاری  ــی مجــدد، ســبک منطق ارزیاب
اجتماعــی در گــروه مــادران دارای فرزنــد اتیســم بیشــتر از گــروه 
ــرات  ــن نم ــد و میانگی ــی باش ــادی م ــد ع ــادران دارای فرزن م
ــی در  ــبک اجتناب ــی و س ــبک آن ــته، س ــبک وابس ــانی، س فرونش
گــروه مــادران دارای فرزنــد عــادی کمتــر از گــروه مــادران دارای 
ــس،  ــل واریان ــرای تحلی ــل از اج ــد. قب ــی باش ــم م ــد اتیس فرزن
ــع  ــودن توزی ــال ب ــه نرم ــل از جمل ــن تحلی ــای ای ــه ه مفروض
ــرار  ــودن مــورد بررســی ق نمــرات، همگــی واریانــس و خطــی ب
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 2( بیانگــر آن اســت کــه حداقــل در 
ــاداری وجــود دارد  ــاوت معن ــن دو گــروه تف یکــی از متغیرهــا، بی
ــل  ــون تحلی ــا از آزم ــه متغیره ــه هم ــرای مقایس )٠/٠٠1<p(. ب
واریانــس تــک متغیــره اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در )جــدول 3( 
آمــده اســت. داده هــای )جــدول 3( نشــان مــی دهــد، دو گــروه 
ــادی در  ــد ع ــادران دارای فرزن ــد اتیســم و م ــادران دارای فرزن م
ــود دارد و  ــی داری وج ــاری معن ــاوت آم ــا، تف ــاس ه ــه مقی هم
میــزان F گــزارش شــده در ارزیابــی مجــدد، فرونشــانی، ســبک 
تصمیــم گیــری منطقــی، ســبک تصمیــم گیری شــهودی، ســبک 
ــی، ســبک  ــری آن ــم گی ــری وابســته، ســبک تصمی ــم گی تصمی
تصمیــم گیــری اجتنابــی و ســازگاری اجتماعــی بــه ترتیــب برابــر 
و   21/21  ،13/45  ،9/12  ،1٠/64  ،53/87  ،1٠/84  ،17/17 بــا 
2٠/65 مــی باشــد. بنابرایــن مــادران دارای فرزنــد عــادی نســبت 
ــری ر از لحــاظ  ــت بهت ــادران دارای کــودک اتیســم وضعی ــه م ب
ــازگاری  ــان و س ــم هیج ــری، تنظی ــم گی ــای تصمی ــبک ه س

ــد.  اجتماعــی دارن
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 جدول 1: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش دو گروه

گروه مادران فرزند عادی گروه مادران فرزند اتیسم
متغیرها

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
4/٠6 25/53 3/73 18/46 ارزیابی مجدد 
2/28 14/26 3/16 17/٠9 فرونشانی
5/97 2٠/65 4/58 14/15 سبک منطقی
4/76 18/73 4/76 15/19 سبک شهودی
3/78 13/53 4/54 18/76 سبک وابسته
3/87 14/64 3/19 17/95 سبک آنی
3/٠7 13/48 3/78 16/68 سبک اجتنابی
4/67 14/14 4/38 سازگاری اجتماعی     21/65

جدول 2: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه دو گروه

معنی داریDF خطاDF فرضیهFمقدارنام آزمون
٠/7٠74/54887٠/٠٠1آزمون اثر پیالیی

٠/4174/54887٠/٠٠1آزمون المبدای ویکلز
4/7474/54887٠/٠٠1آزمون اثر هتلینگ

3/٠774/54887٠/٠٠1آزمون بزرگترین ریشهروی

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

درجه مجموع مجذوراتمتغیرهای پژوهش
آزادی

میانگین 
مجذورات

F معنی
توان آماریداری

1٠4/8511٠4/8517/17٠/٠٠1٠/88ارزیابی مجدد
87/25187/251٠/84٠/٠٠1٠/98فرونشانی

6٠9/8516٠9/8553/87٠/٠٠1٠/99سبک منطقی
75/88175/881٠/64٠/٠٠1٠/87سبک شهودی
65/61165/619/12٠/٠٠1٠/93سبک وابسته
76/68176/6813/45٠/٠٠1٠/94سبک آنی

128/591128/5921/21٠/٠٠1٠/99سبک اجتنابی
119/531119/532٠/65٠/٠٠1٠/98سازگاری اجتماعی

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه ســبک هــای تصمیــم گیــری، 
تنظیــم شــناختی- هیجانــی و ســازگاری اجتماعی در مــادران دارای 
ــد عــادی انجــام شــد. نتایــج  ــد اتیســم و مــادران دارای فرزن فرزن
ــای  ــتر از ســبک ه ــادی بیش ــد ع ــادران دارای فرزن نشــان داد، م
تصمیــم گیــری ســبک هــای منطقــی و شــهودی اســتفاده مــی 
ــر از ســبک هــای  ــد اتیســم بیــش ت ــادران دارای فرزن ــد و م کنن
ــد.  ــی کنن ــتفاده م ــته اس ــی و وابس ــی، آن ــری اجتناب ــم گی تصمی
پژوهشــی بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در جهت همســویی 

ــا پژوهــش حاضــر یافــت نشــد. در تبییــن ایــن  ــا ناهمســویی ب ی
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 
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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 
ــی در  ــت ناتوان ــه عل ــت اســت، ب ــن موقعی ــا ای ــرای ســازگاری ب ب
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 
ــادران  ــد و م ــی مجــدد اســتفاده مــی کنن ــم ارزیاب بیشــتر از تنظی
دارای فرزنــد اتیســم بیشــتر از تنظیــم شــناختی- هیجانــی 
فرونشــانی اســتفاده مــی کننــد. ایــن یافتــه بــه نحــوی بــا نتایــج 
اسکازوفســا و پویپــرز ]22[ و چــادا، ســینگ و گانگولــی ]23[ 
همخــوان مــی باشــد. در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت، بــه 
ــواده  ــه انــگ" در اعضــای خان ــی "تجرب ــل پیامدهــای هیجان دلی
دارای فرزنــد غیرنرمــال کــه بــه طــور کلــی شــامل احســاس بــی 
ــه  ــد ک ــی باش ــه م ــض در جامع ــی و تبعی ــی اعتنای ــی، ب احترام
ــری  ــاره گی ــزوا و کن ــا ان ــا آن، غالب ــه ب ــا جهــت مقابل ــواده ه خان
ــا پنهــان کــردن بیمــاری عضــو  از اجتمــاع را انتخــاب کــرده و ب
ــات در  ــن خدم ــان، از گرفت ــتجوی درم ــر در جس ــواده و تأخی خان
زمینــه درمــان بیمــار، بــه زعــم خــود از برمــال شــدن وضعیــت خود 
ممانعــت مــی کننــد ]24[ کــه ایــن خــود می تواند ســبب دشــواری 
تنظیــم هیجــان در مــادران دارای فرزنــد اتیســم باشــد. همچنیــن، 
مــادران دارای فرزنــد اتیســم بــه دلیــل تجربــه شــرایط نامطلــوب 
ــد  ــادران دارای فرزن ــه م ــبت ب ــی، نس ــز محیط ــش برانگی و چال
ــودن آشــفتگی  ــل و دارا ب ــدم رابطــه متقاب ــل ع ــه دلی ــادی و ب ع
ــه مــی  ــی، افســردگی و اضطــراب بیشــتری را تجرب هــای هیجان
کننــد و در ایــن تجربــه احتمــااًل از راهبردهــای تنظیــم هیجانــی 
ناســازگارانه و ســبک هــای مقابلــه ای هیجــان محــور بهــره مــی 
جوینــد. از ســوی دیگــر آشــفتگی هیجانــی و ســبک هــای مقابلــه 
ــر  ــت و تشــدید هرچــه بیــش ت ای هیجــان محــور موجــب تقوی

یکدیگــر مــی شــوند. 
ــادی  ــد ع ــادران دارای فرزن ــان داد، م ــش نش ــه پژوه ــر یافت دیگ
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 
ــم  ــرای تصمی ــی ب ــع بیرون ــا مناب ــی ت ــع درون ــود را از مناب موج
ــم  ــن تصمی ــه ای ــد و در نتیج ــی دهن ــرار م ــر ق ــری را مدنظ گی
گیــری قاطعانــه از تــوان ســازگاری باالیــی برخوردارنــد. همچنیــن 

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، 
کامــال 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.

نتیجه گیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف مقایســه ســبک هــای تصمیــم گیــری، 
تنظیــم شــناختی- هیجانــی و ســازگاری اجتماعــی مــادران دارای 
ــد عــادی انجــام شــد. نتایــج  ــد اتیســم و مــادران دارای فرزن فرزن
نشــان داد، دو گــروه مــادران دارای فرزنــد اتیســم و مــادران دارای 
فرزنــد عــادی در همــه مقیــاس هــا، تفــاوت آمــاری معنــی داری 
ــا  ــاس ه ــام مقی ــادی در تم ــد ع ــادران دارای فرزن وجــود دارد و م
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 
ــی،  ــش فعال ــاران بی ــر بیم ــالل، نظی ــودکان دارای اخت ــادران ک م
فلــج مغــزی و ... بایــد بــا احتیــاط انجــام شــود. ایــن مطالعــه فقــط 
بــر روی مــادر کــودکان اتیســم انجــام شــده اســت، از آنجایــی کــه 
ــی  ــورد فشــار روحــی- روان ــواده در م ــراد خان ــک اف درک تــک ت
متفــاوت اســت، لــذا پیشــنهاد مــی گردد بررســی مشــابهی بــر روی 
کلیــه اعضــای خانــواده ایــن کــودکان انجــام گــردد. توصیــه مــی 
ــی و آموزشــی  ــح، اقدامــات حمایت ــزی صحی ــا برنامــه ری شــود، ب
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 21٠98 
مــی باشــد. بدینوســیله از تمــام مــادران عزیــزی کــه یــاری گــر 

ــود. ــی ش ــی م ــکر و قدردان ــد، تش ــگران بودن پژوهش

تضاد منافع
نویســندگان ایــن مقالــه اعــالم میدارنــد کــه در نــگارش ایــن مقاله 

هیــچ گونــه تضــاد منافعــي وجود نــدارد.
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