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 چکیده 

توان انتظار یوستاری بودن اتیسم میافراد با اختالل طیف اتیسم در کارکردهای عالی شناختی دارای مشکالتی هستند و با توجه به پ
داشت که این نقائص را در بستگان این افراد نیز مشاهده کرد. هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت والدینِ کودکانِ با اختالل طیف 

لد کودک با اختالل وا 30والد ) 60ای مقایسه -اتیسم با والدین کودکان عادی در تواناایی شناخت اجتماعی بود. در این مطالعه مقطعی
گیری در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با استفاده از والد کودک عادی( با استفاده از روش نمونه 30طیف اتیسم و 

های توصیفی همچون میانگین ها از شاخص( مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده1392های شناختی )نجاتی، پرسشنامه توانایی
استفاده شد. نتایج  24SPSSمستقل با کمک نرم افزار  tانحراف استاندارد و برای مقایسه دو گروه در متغیر مورد نظر از آزمون و 

طور ( والدین کودکان با اختالل طیف اتیسم نسبت به والدین کودکان عادی بهp<001/0آزمون آماری نشان داد که شناخت اجتماعی )
های فنوتایپ گسترده اتیسم و  پیوستاری بودن اختالل طیف اتیسم حمایت ارد. نتایج این مطالعه از فرضیهداری نقصان بیشتری دمعنی

توان نتیجه گرفت که برخی از والدین کودکان با ختالل طیف اتیسم ممکن است به کند. عالوه براین، از نتایج این مطالعه میمی
 اخت اجتماعی مفید هستند، نیازمند باشند.بخشی شنمداخالت درمانی که برای ارتقاء و توان

 : شناخت اجتماعی؛ والدین؛ اختالل طیف اتیسمهاکلیدواژه

 

 
 مقدمه

ذهنی خود، دیگران، ارتباط بین خود و دیگران و ارتباط دیگران با یکدیگر  2هایبه معنی توانایی استنتاج بازنمائی 1شناخت اجتماعی
برای درک  1970در اواخر دهه  "شناخت اجتماعی". اصطالح (2003 ،3آدولف) شوداجتماعی می است؛ که موجب تسهیل و یا فهم تعامل

چگونگی فرآیندهای ذهنی در بافت اجتماعی به کار گرفته شد و به معنی توانایی پیچیده انسان در درک دیگری برحسب حاالت درونی 
شناخت اجتماعی درک فرآیندهای شناختی زیربنایی است که به فرد  مانند عقاید، احساسات و اهداف است. یکی از اهداف اصلی مطالعه

-بنابراین شناخت اجتماعی برای درک فرآیندهای شناختی مورد مطالعه قرار می (.2011، 4دهد به افکار دیگران دست یابد )میچلاجازه می

انجام دهد و در واقع در مورد آنها ذهنی کند استنتاجات سریع و صحیحی درمورد حاالت درونی دیگران گیرد که به شخص کمک می
 کند.  5سازی

شناسی در شناخت اجتماعی و بخصوص ذهنی سازی یک توانایی سطح باالست که با استفاده از رویکردهای مختلف تئوری و روش
اند که ما مسائل پرداختهروانشناسی اجتماعی و علوم اعصاب اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. روانشناسان اجتماعی به بررسی این 

(. مشخصه اصلی اختالل 2011پردازیم )میچل، شود میها و خود میچگونه به کشف دنیای اجتماعی و تفسیر آن که شامل افراد، گروه
 (.1997، 6)وینگ های تحولی شایع در رفتار اجتماعی و عاطفی است و با رفتارهای قالبی و وسواسی در ارتباط استطیف اُتیسم ناهنجاری

                                                 
  :پست الکترونیک نویسنده مسئولbitashalani@gmail.com 
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کنند دهند که وابستگان درجه اول این بیماران نیز مشکالت مشابهی را در حوزه شناخت اجتماعی تجربه میشواهد اخیر نشان می
گیرند کسب های عملی که شناخت اجتماعی را اندازه میتری را در مقیاس( و به نسبت همتایان خود نمرات پایین2007، 1)لوش و پیون

های شخصیتی والدین که به نظر (. کانر و آسپرگر اولین متخصصانی هستند که به ویژگی2011، 2، روث و هوکستراکنند )ساکسمیثمی
های کودکان اتیسم و والدین آنها فاکتورهای ژنتیکی را شبیه به مشکالت رفتاری کودکان بود، توجه کردند. آسپرگر معتقد است که شباهت

 (. 8199و همکاران،  3کند )بیلیمشخص می
ها را بدین صورت داند و آنهای تشخیصی این کودکان میهای والدین کودکان اتیسم را موازی با ویژگیویژگی و همکاران بردفرد

اولین معیار تشخیصی کودکان اتیسم ناتوانی  (:4،2001یس، هولی هانستین و ماریبث گاردینرکند )بردفورد، یوکی، جاناتان هانیتعریف می
روابط اجتماعی نرمال است و والدین کودکان اوتیسم از نظر اجتماعی، کم سخن هستند، دوستان کمی دارند و از اجتماعات در برقراری 

شود. کنند. دومین معیار تشخیصی کودکان اتیسم نقص یا عدم رشد کاربرد زبان است که برای ارتباط با دیگران استفاده میدوری می
ر زبان عملی دارند(. سومین معیار اوتیسم مقاومت در برابر تغییرات است که با رفتارهای تکراری و انعطاف هایی دوالدین نیز معموأل نقصان

)آدولف و  کنندناپذیر و عالیق محدود مشخص می شود. والدین معموأل خود را انعطاف ناپذیر در عادات، ترجیحات، و عقاید تشریح می
کننده نقصان شناخت اجتماعی در تواند توجیههای شناخت اجتماعی خود والدین میتوانایی(. بر همین اساس اختالل در 2003همکاران، 

تر که به عنوان بخشی اجتماعی مالیم -رسد شناخت اجتماعی معیوب به طور اجتناب ناپذیری با فنوتایپ رفتاریکودکان باشد. به نظر می
(. مطالعه حاضر به دنبال مقایسه شناخت 2007اط است )لوش و پیون، شود در ارتبمطرح می  (BAP)5"فنوتایپ گسترده اُتیسم"از 

 اجتماعی والدین کودکان با اختالل طیف اُتیسم با والدین کودکان عادی است.

 
 روش

 کنندگانشرکت
 شهرو کودکان دارای تحول بهنجار  اُتیسمطیف  کودکان با اختالل والدینجامعه آماری شامل کلیه  .بود پژوهش حاضر توصیفی

نفر از والدین کودکان بدون  30زن( و  19مرد و  11) پیوستار اُتیسمبه اختالل  مبتال کودکانوالد   30بود. نمونه مورد بررسی شامل  سنندج
 حجم نمونه با این تعداد ها،به دلیل خاص بودن افراد گروه نمونه و تعداد کم آن .بودند زن( 11نفر مرد و  10اختالل پیوستار اُتیسم )

 والدین مراجعه شد و از بیناُتیسم توانبخشی کودکان  ، به مرکز آموزش واُتیسمکودکان با اختالل طیف  والدینانتخاب شد. برای انتخاب 
کودکان بدون اختالل  والدین برداری در دسترس انتخاب شدند. برای انتخابنمونه به شیوه نفر 30، اختالل پیوستار اُتیسمکودکان مبتال به 

با والدین کودکان عادی مدارس، دو مدرسه انتخاب و پس از همتاسازی  مراجعه شد و از بین سنندجشهر  مدارس ابتدایی، به تار اُتیسمپیوس
داشتن هـای ورود به پـژوهـش شامل انتخاب شدند. مـالک به صورت در دسترسنفر  30، با اختالل پیوستار اُتیسم کودکان  گروهوالدین 

تمایل به شرکت در پژوهش و تکمیل سال، داشتن حداقل سواد در سطح سیکل، نداشتن بیماری مزمن روانی،  12تا  7فرزند در سنین 
های روانی، عدم سابقه بیماریسال، نداشتن سواد،  12تا  7نداشتن فرزند در سنین های خروج شامل و مالک کامل صورتپرسشنامه به

سال  41. میانگین سن والدین کودکان با اختالل پیوستار اُتیسم  صورت کامل بودنکردن پرسشنامه به ژوهش و کاملتمایل به شرکت در پ
متغیرهای  گیریبه منظور اندازهبود.  33/5سال و انحراف استاندارد  39و میانگین سن والدین کودکان عادی  17/9و انحراف استاندارد 

 .ستفاده شدا  ناختیهای شپرسشنامة تواناییپژوهش از 

 ابزار
خرده مقیاس حافظه، کنترل  7گویه و  30( تدوین شده و شامل 1392این پرسشنامه توسط نجاتی ) های شناختی:پرسشنامة توانایی

یک  پذیری شناختی است. این ابزار بر اساسریزی، توجه پایدار، شناخت اجتماعی و انعطافگیری، برنامهمهاری و توجه انتخابی، تصمیم
شود و هر چقدر گذاری می= تقریباً همیشه( نمره5= اغلب  و 4= گاهی اوقات، 3= به ندرت، 2= تقریباً هرگز، 1ای )درجه 5مقیاس لیکرت 

ای فرد در خرده مقیاسی نمره باالتر بیاورد بدین معنی است که در آن توانایی دارای ضعف بیشتری است. پایایی این ابزار با استفاده از آلف

                                                 
1 Losh & Piven 

2 Sucksmith, Roth & Hoekstra 

3 Bailey 

4Bradford, Yuki, Jonathan Haines, Holli Hutcheson & Marybeth Gardiner 

5 The Broader Autism Phenotype 
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، 58/0ریزی ، برنامه61/0گیری ، تصمیم63/0، کنتـــرل مهـــاری و توجـــه انتخـــابی 75/0های حافظــه کرونباخ برای خرده مقیاس
گزارش شده است )نجاتی،  83/0و برای نمره کل مقیاس  68/0پذیری شناختی ، انعطاف44/0و شـناخت اجتمـاعی  53/0توجه پایدار 

شناخت اجتماعی این ابزار استفاده شد که آلفای کرونباخ به  منظور سنجش شناخت اجتماعی از خرده مقیاسبه (. در پژوهش حاضر1392
 بود.62/0دست آمده در این پژوهش برای این خرده 

 شیوه اجرا
ده های به دست بعد از انتخاب گروه نمونه، توضیحاتی در ارتباط با محرمانه ماندن اطالعات به شرکت کنندگان ارائه شد، سپس دا

 آمده تجزیه و تحلیل شدند.
 

 نتایج

والد کودک عادی شرکت داشتند که میانگین سنی والدین کودکان  30والد کودک مبتال به اختالل  طیف اُتیسم و  30در این مطالعه 
 است. 33/5انحراف استاندارد سال و  39و میانگین سنی والدین کودکان عادی  17/9سال و انحراف استاندارد  42با اختالل طیف اُتیسم 

 
 1جدول                                   

 توصیفی گروه نمونه هایشاخص                                 
 والدین کودکان عادی والدین کودکان اتیستیک متغیر

 درصد تعداد درصد تعداد

 جنسیت
 33 10 37 11 مرد

 67 20 63 19 زن

 شغل
 16 5 30 9 دولتی

 30 9 30 9 آزاد
 54 16 40 12 بیکار

 تحصیالت

 13 4 44 13 زیردیپلم
 50 15 13 4 دیپلم

 3 1 10 3 کاردانی
 20 6 20 6 کارشناسی

 7 2 10 3 کارشناسی ارشد
 7 2 3 1 دکتری

 

مقایسه شناخت اجتماعی والدین و برای و گروه از والدین ارائه شده است در ادامه میانگین و انحراف استاندارد متغیر پژوهش در د
 2در جدول ها با فرض همگون بودن واریانسمستقل استفاده شد که نتایج آن  tکودکان با اختالل طیف اُتیسم و کودکان عادی از آزمون 

 است. گزارش شده
 

 2جدول 
 قل مست tنتایج آزمون پذیری شناختی در دو گروه و میانگین و انحراف استاندارد انعطاف

 t p هاتفاوت میانگین خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین هاگروه متغیر

 شناخت اجتماعی
 28/0 06/2 79/10 یستیککودکان ات ینوالد

 49/0 67/2 33/8 یکودکان عاد ینوالد <001/0 95/3 46/2
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طور ( بهp<001/0شناخت اجتماعی ) الل طیف اُتیسم در تواناییشود والدین کودکان با اختطور که در جدول باال دیده میهمان
 تری دارند.داری نسبت به والدین کودکان عادی عملکرد پایینمعنی

 

 
 بحث

تر نتایج این مطالعه نشان داد که شناخت اجتماعی والدین کودکان با اختالل طیف اُتیسم نسبت به والدین کودکان عادی ضعیف
ای اختالل طیف اُتیسم در والدین و خواهر و های زیرآستانهکند نشانهتوان با فنوتایپ گستره اُتیسم که بیان میرا میها است. این یافته

باشد. از طرف دیگر نیز در نسخه منتشر شده اخیر کتابچه راهنمای تشخیصی برادرهای افراد مبتال به این اختالل وجود دارد، قابل تبیین می
طبقه تشخیصی اختالل طیف اُتیسم، اختالل فروپاشیدگی دوران ( شاهد این اتفاق بودیم که چهار DSM 5نی )آماری اختالالت روا

 تواندکه این تغییرات می شده و اختالل طیف اُتیسم نامیده شدند کودکی، اختالل رشدی فراگیر نامشخص و اختالل آسپرگر با هم ترکیب
یفی و افرادی که به این اختالل است، نه ک یتفاوت کم یک یعیبا حاالت طب طیف اُتیسم اختالل هایکـه تفـاوت باشد یمعنـ یــنبد

توان کند و میتوان گفت که نتایج پزوهش ما نیز این فرضیه را تایید میشوند در انتهای پیوستار قرار دارند. با این استدالل میمبتال می
 تر پیوستار اُتیسم قرار دارند.های انتهاییوالدین کودکان عادی در قسمتگفت که والدین کودکان مبتال به این اختالل نسبت به 
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