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چکیده
مقدمه :مطالعهی حاضر با هدف مقایسهی مؤلفههای سالمت روان و افسردگی در کودکان عادی و همشیرهای کودک
اوتیست انجام شد.

روش :روش پژوهش از نوع توصیفی و علّی – مقایسهای است .روش نمونهگیری ،نمونهگیری غیراحتمالی و
از نوع در دسترس بوده ،با مراجعه به کلینیکها و موسسههای نگهداری کودکان اوتیست 34 ،کودک دارای
خواهر یا برادر اوتیست و از طریق مراجعه به مدارس ابتدایی و دورهی اول متوسطه  34کودک عادی ،هردو
گروه با ترکیب جنسی و سنی  9-16سال از دو شهر البرز و تهران انتخاب گردید .ابزار سنجش شامل پرسشنامه
سالمت روان کودکان (پی .اس .سی ).و پرسـشنامه افسردگی کودکان (سی .دی .آی ).بود .دادههای
بهدستآمده ،در دو بخش توصیفی و آزمون تی .گروههای مستقل و آزمون خی دو مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد که بین ابعاد سالمت روان و مؤلّفههای افسردگی جز مؤلفهی بیلذتی تفاوت معناداری بین دو
گروه همشیرهای کودک اوتیست و کودکان عادی تفاوت معناداری از نظر آماری وجود ندارد ،با این حال ،نتایج آزمون
خی دو ،نشان داد که میزان اختالالت روانی در همشیرهای کودک اوتیست در مقایسه با کودکان عادی ،از حیث بالینی
و تشخیصی معنادار است.
بحث و نتیجهگیری :حضور کودک اوتیست در خانواده ،موجب اغتشاش در تبادالت رفتاری ،عاطفی ،گفتاری و
اجتماعی بین سایر اعضای خانواده با یکدیگر و با کودک اوتیست گردیده ،ضرورت شناساندن این اختالل و آموزش
تعامالت ویژه با چنین کودکانی در خانواده ،در کاهش پیامدهای نامطلوب روانی و عاطفی در ارتباطات بین اعضای
خانواده را برجسته میسازد.
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مقدمه
اوتیسم ،بهعنوان یک اختالل رشدی ،اولین بار توسط
کانر ]2 ،1[ 1با خصیصههایی چون ناتوانی در برقراری ارتباط
با مردم ،تأخیر در فراگیری تکلّم ،تکرار بیمعنی و طوطیوار
لغات و گفتهها بدون مقاصد ارتباطی ،معکوسسازی ضمایر،
فعالیتهای بازیچهای تکراری و قالبی ،اصرار بر حفظ یکسانی
در محیط ،فقدان تخیّل با وجود حافظهی فوری و قوی و
ظهور ناهنجاریهای رفتاری در خردسالی شناخته شد ،از این
میان ،دو نشانهی «تنهایی فوقالعاده» و «اشتغال ذهنی
نسبت به حفظ یکسانی» در تشخیص این اختالل ضروری
است [ ]4 ،3که با دو مفهوم خودتحریکی و غفلت از محیط
تعریف میشود [ ،]5طبق این خصیصهها ،گاه جزئیترین
تغییر موجب آشفتگی در این کودکان میگردد[ ،]6برخی
تحقیقات مؤیّد بهرهی هوشی پایین کودکان اوتیست و ضعف
آنها در مهارتهای انتزاعی ،منطقی ،تصوّر و ابتکار و تفکّر
[ ،]7نقایص ادراک شنیداری یا دیداریِ بیثبات نسبت به
محرکهای محیطی تحت عنوان انتخاب بیشازاندازهی
محرک [ ،]8هوش هیجانی پایین و قصور در دلبستگی،
وابستگی و همبستگی عاطفی با والدین و دیگران و گریز از
تماس اجتماعی و تمایل به انزوا و تنهایی ،نوسان خُلقی-
عاطفی و ضعف در نقشپذیری اجتماعی [ ]9با تمرکز آنها
بر روابط مبتنی بر شیء و نه شخص [ ]10و بروز انواع
رفتارهای خودآسیبگرانه [ ]11 ،9است .با این وصف ،یک
کودک با نشانگان اوتیسم با نشان دادن نشانههای بالینی از
همان اوان کودکی ،متفاوت از دیگر همشیرهای خود جلوه
میکند ،کنشهایی که از لحاظ اجتماعی-رفتاری با دورهی
تحوّلیاش همخوانی ندارد ،والدین ،خواهران و برادرانِ این
کودکان از همان سنین اولیه ،این تفاوتها را حس کرده و از
حضور او در خانواده تأثیر میپذیرند ،تحقیقات نشان دادهاند
که خواهران و برادران کودکان با نیازهای ویژه نسبت به
خواهران و برادران افراد عادی ،بیشتر در معرض خطر
مشکالت عاطفی ،روانشناختی ،اجتماعی و رفتاری قرار
دارند [ ،]12بهگونهای که سطوح باالی مشکالت رفتاریِ
کودک اوتیست ،کاهش گرمی و صمیمیت و افزایش تعارضات
در روابط بین همشیرها را پیشبینی میکند [ .]13کودکان
دارای ناتوانی بسته به شدت و نوع اختالل و ناتوانی خود،
عالوه بر ایجاد فشارهای روانی ،هیجانی و اقتصادی ،با تمرکز
منابع اقتصادی و روانی خانواده بر خود ،با ماهیت تنشزای
خود که از کیفیتی تقریباً ثابت برخوردار است ،موجب افزایش
تنیدگی و اختالالت خُلقی-اضطرابی و رفتاری در سایر اعضای

خانواده گردیده ،سالمت روانِ 2اعضای خانواده را با چالش
مواجه میسازند .مطالعات نشان میدهد که همشیرهای افراد
ناتوان بهویژه کودک اوتیست ،از مشکالت سازگاری و
تعارضات بیشتر در محیط خانه و مدرسه رنج برده و نگرانی
های واقعبینانهای دربارهی آیندهی خود دارند [.]14
سالمت روان بهعنوان قابلیت ایجاد ارتباط موزون و
هماهنگ با دیگران ،توانایی در تغییر و اصالح محیط
اجتماعی ،و حل مناسب و منطقی تضادهای غریزی و تمایالت
شخصی دربرگیرندهی مؤلفههای نگرش مثبت به خود ،تسلّط
بر محیط ،خودمختاری یا استقالل شخصی ،میزان رشد،
تحوّل و خودشکوفایی ،عملکرد روانی یکپارچه و درک
صحیحی از واقعیت [ ]15بوده ،نقطهی مقابل اختالل روانی
محسوب میشود که طبق مطالعات صورت گرفته با حضور
کودکِ دارای ناتوانی در خانه ،مورد تهدید قرار گرفته و به
نوبهی خود کارکردهای اجتماعی و اقتصادی خانواده را
تحتالشعاع قرار میدهد [.]16
افسردگی نیز بهعنوان شایعترین اختالل روانپزشکی و
یک اختالل فلجکننده [ ]17در ردهی اختالالت خُلقی [،]18
با شیوعی در حد  47%تا  54%جامعه [ ]19است که با نشانه
هایی چون کاهش قابل مالحظهی وزن ،بیخوابی یا خواب-
زدگی ،بیقراری یا کُندی روانی-حرکتی ،خستگی یا از دست
دادن انرژی ،احساس بیارزشی و کاهش توانایی تفکّر یا تمرکز
یا بیتصمیمی و افکار عودکننده راجع به مرگ و ضعف در
کارکردهای شخصی ،اجتماعی و شغلی[ ،]18به دلیل استرس
ناشی از حوادث ناگوار در زندگی افراد اغلب  5-6برابر میشود
[ .]20مطابق با مدل اجتماعیِ افسردگی مبتنی بر حوادثِ
زندگی ،حوادث حاد و مشکالت مزمن زندگی ،توانایی افرادِ
مستعد افسردگی را برای کنترل عواقب مشکالت تضعیف
نموده ،بر سالمت روان آنها اثر تخریبی برجای میگذارد.
مطالعهی شیورز ،دایسنروث و تیلور ]21[ 3نیز حاکی از
شیوع اختالالت خلقی چون اضطراب و افسردگی در بین
همشیرهای کودک اوتیست است.
در مورد نقش کودکِ دارای ناتوانی بهویژه کودک اوتیست
بر سالمت روان اعضای خانواده مطالعات متعددی انجام شده
است ،این تحقیقات نشان میدهند که والدین دارای کودک
ناتوان ،دارای حاالت هیجانی ناپایدار ،بیماری های
روانشناختی ،سوگ پایدار و انزوای اجتماعی هستند ،حضور
کودک ناتوان در خانواده ،سازشیافتگی و سالمت جسمی و
روانی اعضای آن را تهدید نموده [ ،]22با ایجاد اختالل در
شبکهی حمایتهای اجتماعی-اقتصادی ،مشاورهای-
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است که نگرانی و اضطراب ،شرم و خجالت در ارتباط با
دوستان و همساالن ،افسردگی و اختالالت خُلقی [،26 ،21
 ،]34 ،33 ،32مشکالت سازگاری و تعارضات در محیط خانه
و مدرسه [ ،]36 ،35بروز رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به
کودک اوتیست [ ،]37درونگرایی بیشتر [ ،]38روابط
اجتماعی کمتر [ ،]39سالمت عاطفی و رفتاری کمتر [،40
 ،]42 ،41سازگاری اجتماعی پایینتر [ ،]43عزتنفس پایین
تر [ ]44در همشیرهای کودک اوتیست و دارای ناتوانی نسبت
به کودکان عادی شیوع و رواج بیشتری دارد ،بااینحال
معدودی از تحقیقات نیز نتایج متناقضی ارائه نموده ،نشان
دادند که همشیرهای کودک با ناتوانیهای مزمن ازنظر رفتار
اجتماعی ،سازگاری اجتماعی و اعتمادبهنفس در مدرسه ،خانه
و دانشگاه با خواهران یا برادران افراد عادی تفاوتی ندارند
[.]45
با عنایت به آنچه گفته شد ،با توجه به محدود بودن
مطالعات داخلی بر روی شاخصههای سالمتِ همشیرهای
کودک اوتیست در ایران ،هدف پژوهش حاضر مقایسهی
مؤلفههای سالمت روان (اختالل در تمرکز و توجه ،اختالل
درونسازی {چون نشانگان اضطراب ،افسردگی و شکایات
جسمانی} و اختالل برونسازیشده {چون پرخاشگری،
اختالل سلوک و اختالل نافرمانی مقابلهای}) و ابعاد افسردگی
(خُلق منفی ،مشکالت بینفردی ،ناکارآمدی ،بیلذتی و
عـزتنفـس منفـی) در همشیرهای کودک اوتیست و کودکان
عادی میباشد .در راستای وصول به این هدف ،این مطالعه در
پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین کودکان عادی
و همشیرهای کودک اوتیست ،از حیث مؤلفههای سالمت
روان و افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد؟
روش
نوع پژوهش

روش پژوهش از نوع توصیفی و علّی-مقایسهای (پس
رویدادی) است.
آزمودني
الف) جامعه آماری :جامعهی آماری پژوهش شامل کلّیهی
کودکان اعم از دختر و پسر دارای خواهر یا برادر اوتیست
ساکن شهر تهران و البرز و نیز کودکان عادی در محدودهی
سنی بین  9-16سال هستند.
ب) نمونه آماری :به دلیل محدودیت در نمونهگیری و تعداد
محدود کودکان اوتیست ،روش نمونهگیری ،غیراحتمالی ،از
نوع در دسترس بوده ،ازاینرو با مراجعه به کلینیکها و
مؤسسههای نگهداری کودکان اوتیست در دو شهر تهران و
123
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اطالعاتی ،منجر به چرخهی معیوب شده ،برقراری سازش در
کودکِ د ارای ناتوانی و سایر اعضای خانواده را با چالشی
مضاعف مواجه میسازد [ .]16تحقیقات نشان داده است که
مادرانِ دارای کودک ناتوان در مؤلفههای سالمت روان چون
خودمختاری ،تسلّط بر محیط ،رشد شخصی و پذیرش خود
نسبت به مادران کودکان عادی ضعیف بوده [ ،]23واکنش
های بیشتری چون افسردگی ،اضطراب و پرخاشگری و ترس
مرضی داشته [ ،]26 ،25 ،24با مشکالت زناشویی بیشتری
مواجهاند .نتایج مطالعهی یکتاخواه ،علّامه و گرجی []27
نشان داد والدین دارای فرزند اوتیست ،از عملکرد اجتماعی،
کیفیت زندگی و سالمت روانی پایینی برخوردار بوده ،درجاتی
از افسردگی را گزارش نمودند .عالوه بر والدین ،خواهران و
برادران افراد با نیازهای ویژه از یک سو ناشی از مشکالتی که
والدینشان به دلیل داشتن فرزند دارای اختالل با آن مواجه
هستند تحت فشار بوده ،و از سوی دیگر با تأثیرپذیری از
ناتوانی خواهر یا برادر دارای اختالل خود ،بهویژه در دوره
نوجوانی در معرض آسیب قرار دارند [ .]28مهمترین عامل
مؤثر در این ارتباط ،میزان وابستگی این کودکان به خواهر و
برادرهای خود و توانایی آنها در انجام کارهای مربوط به خود
است؛ هر چه این وابستگی بیشتر باشد ،مسئولیت آنها
(خواهران و برادران) بیشتر خواهد بود ،در این میان،
ناآگاهی ،اطالعات اندک و گاه نگرش بدبینانهی همشیرها در
ارتباط با تواناییها و ویژگیهای کودک اوتیست ،در کنار
حمایت افراطی والدین یا عدم حمایت عاطفی از کودکان
اوتیست ،میتواند موجب ایجاد احساس ناایمنی یا نگرش
خصمانه و بدبینانه در همشیرها نسبت به کودک اوتیست
گردد .مطالعات نشان داده است که همشیرهای کودک
اوتیست از احساساتی چون احساس تعارض دربارهی آرزوی
داشتن یا نداشتن خواهر یا برادر با نشانگان اوتیسم ،احساس
ظلم و حقارت از داشتن چنین خواهر یا برادری ،احساس
تبعیض به دلیل صرف زمان و انرژی بیشترِ والدین برای
خواهر یا برادر اوتیست ،احساسِ فشار ناشی از مسئولیتهای
مراقبت از خواهر یا بردار اوتیست ،احساس نگرانی در مورد
مراقبت از خواهر یا برادرشان پس از نبودِ والدین [،]29
احساس تنهایی و فقدان فرصتِ برقراری رابطهی معمولِ
متقابل خواهر و برادری[ ،]30مشکل در مقابله با رفتارهای
مشکلآفرین خواهر یا برادر اوتیست [ ]31رنج میبرند.
ازاینرو ،اختالالت رفتاری ،سازگاری ،عاطفی و روانی و نیز
احساس گرمی و صمیمیت با کودک اوتیست بهعنوان خواهر
یا برادر به دلیل ضعف در برقراری رابطه با وی ،در همشیرهای
کودک اوتیست نسبت به افراد دارای خواهر یا برادر عادی از
شیوع بیشتری برخوردار است [ ،]30تحقیقات نشان داده
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البرز 34 ،کودک دارای خواهر یا برادر اوتیست با ترکیب
جنسی ( )F=19،M=15در محدودهی سنی  9-16سال
( )µ=13/38، SD=2/36انتخاب گردید .کودکان عادی نیز با
ترکیب جنسی ( )F=20،M=14در محدودهی سنی 9-16
سال ( )µ=13/53، SD=2/90با مراجعه به مدارس ابتدایی و
دورهی اول متوسطهی این دو شهر به شیوهی در دسترس و
داوطلبانه انتخاب گردید .پرسشنامهها در کودکان عادی به
صورت انفرادی و با نظارت پرسشگر تکمیل شد و در گروه
دارای همشیر اوتیست ،پس از جلب موافقت والدین ،با نظارت
آنها توسط همشیرها تکمیل گردید.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه سالمت روان کودکان (پی .اس.
سی :1).این پرسشنامه توسط جلینک ،مورفی و بورنز]46[ 2
تهیه شده است .آزمون چک لیست تصویری نشانههای مربوط
به مشکالت کودکان یک پرسشنامهی  35سؤالی است که با
تغییرات ضروری بهعنوان یک آزمون معتبر و
بینالمللی برای غربالگری اختالالت رفتاری-اجتماعیِ
کودکان و نوجوانان انتشار یافت .هر سؤال با توجه به اینکه
بهصورت هرگز ،گاهی اوقات و یا اغلب پاسخ داده شده باشد
به ترتیب نمره  2 ،1 ،0میگیرند .نمرهی به دست آمده
تشخیص دوگانهای را مبنی بر اینکه آیا مشکالت روانی-
اجتماعی در کودک وجود دارد یا خیر میگذارد .نمرهی کلی
حاصل از این پرسشنامه بیانگر احتمال ابتال کودک به
مشکالت روانی -اجتماعی است .نمرهی برش دامنهی سنیِ 6
سال به باال 28 ،یا باالتر میباشد .در صورتی که کودک نمرهی
کلی  27و پایینتر بیاورد ،وی احتماالً فاقد مشکل و در
صورتی که نمره کلی  28و باالتر کسب کند ،احتماالً واجد
مشکالت روانی-اجتماعی (بهصورت کلی) میباشد.
مورفی و همکاران [ ]47آلفای کرونباخ پرسشنامه را
 0/91و پوالها ،دالتون و آلن ]48[ 3آلفای کرونباخ پرسشنامه
را  0/94گزارش کردهاند .پی.اس .سی با نقطه برش  28دارای
دقت  0/68و حساسیت  0/95است .بهعبارتدیگر 0/68
کودکانی که نمرهی مثبتی در پی.اس .سی کسب کردند،
توسط متخصصان نیز شناسایی شده بودند و  0/95کودکانی
که نمرهی منفی در پی.اس .سی کسب کردند ،بدون اختالل
شناسایی شدند .نتایج آزمون -بازآزمونِ این مقیاس در
محدودهای از  0/84تا  0/91قرار دارد [ .]47پایایی کل

نتایج
جدول  1میانگین دو گروهِ کودکان عادی و همشیرهای
کودک اوتیست را در متغیّرهای سالمت روان و ابعاد آن،
افسردگی و ابعاد آن نشان میدهد .برای بررسی معناداری
آماری تفاوت بین گروهها در متغیرهای مورد مطالعه ،از آزمون
 tگروههای مستقل در جدول  2استفاده شده است.

1

Children's Depression Inventory
Kovacs & Beck

Pediatric Symptom Checklist
Jellinek, Murphy, & Burns
3 Polaha, Dalton, & Allen
2
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پرسشنامه و ابعاد آن شامل اختالل تمرکز و توجه ،اختالل
برونسازی و اختالل درونسازی در پژوهش حاضر با استفاده
از آلفای کرونباخ بهترتیب  0/61 ،0/49 ،0/89و 0/62
محاسبه گردید.
4
ب) پرسـشنامه افسردگی کودکان  :این پرسشنامه
به صورت خودگزارشدهی توسط کواکس و بک ]49[ 5برای
اندازهگیری افسردگی در کودکان و نوجوانان  17 -7سال
ساخته شده است .ایـن پرسـشنامه شـامل پنج خردهمقیاس
خُلق منفی ،مشکالت بینفردی ،ناکارآمدی ،بیلذتی و عـزت-
نفـس منفـی است .این پرسشنامهی  27سؤالی بـرای انـدازه-
گیـری نشانگان افسردگی نظیر گریه کردن ،افکار خودکشی،
توانایی در تمرکز بر تکالیف مدرسه طراحی شده که هر سؤال
آن شامل سه جمله است .کودک یکی از سه جمله را که
بیانگر احساسات و افکار و رفتار او طیِ دو هفـته گذشـته
اسـت ،انـتخاب مـیکند .سؤاالت از صفر تا  2نمرهگذاری
میشود .نمرهی صفر نشاندهـندهی فقـدان نـشانه ،نمـرهی
یـک بیانگـر نشانهی متوسط و نمرهی  2بیانگر وجود نشانهی
آشکار است ،در نتـیجه ،دامـنهی نمـرات از صـفر تـا 54
است کـه نمرات باالتر نشاندهندهی افسردگی بیشتر است.
در پژوهش دهشیری ،نجفی ،شیخی ،حبیبیعسگرآباد []50
ضرایب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در ابعاد
خُلق منفی ،مشکالت بینفردی ،ناکارآمدی ،بیلذتی و
عزتنفس منفـی و کل پرسشنامه بهترتیب ،0/38 ،0/51
 0/56 ،0/60 ،0/55و  0/83گزارش شده است .در پژوهش
حاضر ضرایب پایایی کل پرسشنامه و ابعاد آن بهترتیب با
استفاده از آلفای کرونباخ ،0/51 ،0/51 ،0/50 ،0/46 ،0/82
 ،0/59و  0/82به دست آمد .دادههای بهدستآمده از اجرای
پرسشنامههای یادشده ،در دو بخش شاخصهای توصیفی و
آزمون فرض با  tگروههای مستقل و آزمون خیدو مورد
ارزیابی قرار گرفت.
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مقایسهی مؤلفههای سالمت روان و افسردگی در کودکان عادی و همشیرهای کودک اوتیست
جدول  .1میانگینها دو گروه عادی و همشیرهای کودک اوتیست در متغیرهای پژوهش

عادی

متغیرها

M
22/99
4/09
3/49
3/50
11/47
2/56
0/91
1/88
4/32
1/79

SD
10/99
2/14
2/18
2/53
6/48
1/80
1/20
1/62
2/57
1/49

جدول  .2تفاوت بین گروهها در مؤلفههای سالمت روان و افسردگی

سالمت روان
اختالل در تمرکز و توجه
اختالل درونسازی شده
اختالل برونسازی شده
افسردگی
خُلق منفی
مشکالت بینفردی
ناکارآمدی
بیلذتی
عزتنفس منفی

t
-0/58
1/01
-0/94
0/48
-1/28
-0/13
-0/40
-0/74
-1/92
-0/97

مقایسۀ میانگینهای دو گروه کودکان عادی و
همشیرهای کودک اوتیست در جدول  ،2در متغیرهای
سالمت روان و ابعاد آن شامل اختالل در تمرکز و توجه،
اختالل درونسازی شده و اختالل برونسازیشده و در
افسردگی و ابعاد آن جز بُعد بیلذتی نشان میدهد که تفاوت
معناداری بین آنها وجود ندارد{.}t)34,34(=1/92,p<0/05

Df
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

Sig.
0/56
0/31
0/34
0/63
0/20
0/89
0/69
0/46
0/05
0/33

d
-1/55
0/53
-0/5
0/29
-2
-0/05
-0/11
-0/29
-1/17
-0/35

با عنایت به وجودِ نمرهی برش متغیرهای سالمت روان
(نمرهی  )28و افسردگی (نمرهی  )22در تشخیص افتراقی
بین گروهها ،برای مشاهدهی نسبت اختالالت روانی و
افسردگی در دو گروه از کودکان عادی و همشیرهای کودک
اوتیست و بررسی معناداری بالینی از آزمون خیدو در جدول
 3استفاده شد.

جدول  .3فراوانی اختالل روانی و افسردگی در دو گروه عادی و همشیرهای کودک اوتیست

شاخص

عادی
همشیرهای کودک
اوتیست

χ2

آزمون فیشر

شاخص

f

%

فاقد افسردگی

33

97/1

دارای افسردگی

1

2/9

29

85/3

5

14/7

f

%

دارای سالمت روان

26

76/5

دارای اختالل

8

23/5

دارای سالمت روان

19

55/9

فاقد افسردگی

دارای اختالل

15

44/1

دارای افسردگی

3/22

0/05

جدول  3نشان میدهد که از بین  34کودک عادی26 ،
نفر ( )76/5%فاقد اختالل روانی و  8نفر ( )23/5%دارای
اختالالت روانی از مواردی که پیشتر گفته شد ،هستند .این
جدول همچنین نشان میدهد که از بین همشیرهای کودک
اوتیست  19نفر ( )55/9%فاقد اختالل و  15نفر ()44/1%
دارای نوعی از اختالالت روانی هستند .این جدول نشان می-
دهد که از بین  34کودک عادی 33 ،نفر ( )76/5%فاقد

χ2

2/93

آزمون فیشر

0/09

این
افسردگی و  1نفر ( )2/9%دارای افسردگی هستند.
جدول همچنین نشان میدهد که از بین همشیرهای کودک
اوتیست  29نفر ( )85/3%فاقد افسردگی و  5نفر ()14/7%
دارای افسردگی هستند .برای بررسی معناداری بالینی این
تفاوت از آزمون خیدو استفاده شد .مقدار خیدو بهدستآمده
در جدول  ،3بر اساس آزمون فیشر نشان میدهد که میزان
اختالالت روانی در همشیرهای کودک اوتیست در مقایسه با
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سالمت روان
اختالل در تمرکز و توجه
اختالل درونسازی شده
اختالل برونسازی شده
افسردگی
خُلق منفی
مشکالت بینفردی
ناکارآمدی
بیلذتی
عزتنفس منفی

M
22/21
4/35
3/24
3/65
10/47
2/53
0/85
1/74
3/74
1/62

SD
8/38
2/15
1/87
2/42
5/99
2/00
1/15
1/52
2/47
1/13

همشیرهای کودک اوتیست
SD
M
13/18
23/76
2/12
3/82
2/45
3/74
2/66
3/35
6/88
12/47
1/62
2/59
1/27
0/97
1/73
2/03
2/56
4/91
1/78
1/97

کل
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نمودار  .1وضعیت افسردگی در دو گروه کودکان عادی و همشیرهای کودک
اوتیست

نمودار  :2وضعیت اختالل روان در دو گروه کودکان عادی و همشیرهای کودک
اوتیست

بحث و نتیجهگیری
مطالعهی حاضر با هدف بررسی مقایسهی ابعاد سالمت
روان و افسردگی در همشیرهای کودکان اوتیسم با
همشیرهای کودکان عادی انجام شد .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که تفاوت آماریِ معناداری بین دو گروه در سالمت
روان و ابعاد آن وجود ندارد ،اگرچه نتایج پژوهشهای مختلف
در این خصوص متعدد و گاه تناقضآمیز است ،برخی
پژوهشها حاکی از تفاوتهای معنادار بوده [،34 ،33 ،26
 ]43 ،41 ،40 ،36 ،35و برخی دیگر نیز چون پژوهش شرک
و همکاران [ ]51 ،45تفاوتی چشمگیر بین دو گروه از حیث
نمودِ رفتار اجتماعی و سازگاری اجتماعی گزارش ننمودهاند.
در همین راستا ،نتایج مطالعات پایون و همکاران [ ]32نشان
داد فقط  15درصد از خواهران و برادران کودکان اوتیسم از
سالمت عمومیِ پایینی برخوردار بودند .مطالعهی کیفی ماشا
و بوچر ]52[ 1نشان داد اگرچه همشیرهای کودک اوتیست،
نسبت به آیندهی همشیرهای خود احساس شرم و نگرانی
دارند ،بااینحال ،تقریباً نیمی از خواهر و برادرهای سنین -7
 2سالِ کودکانِ اوتیست با همدیگر رابطهی خوبی داشته و
اوقات قابل توجهی را صرفِ فعالیتهایی چون بازی با یکدیگر،
تماشای تلویزیون و صرف وقت با هم در بیرون از خانه و غیره
میکنند.

مطالعات [ ]54 ،53نشان دادند وجود کودکِ دارای
ناتوانی بر سایر فرزندان خانواده بیشتر از آنکه موجب
پرخاشگری و حسادت بین همشیرها گردد ،باعث ایجاد
محبت ،همکاری و برانگیختن حمایت از آنها میگردد.
همچنین بندریکس و سیوبرگ ]55[ 2دریافتند وجود کودکی
با ناتوانیهای ویژه ،نه تنها خطری برای شرایطِ دیگر کودکان
نیست ،بلکه زمینهساز ایجاد مجموعهای از مهارتها و توانایی-
هایی در همشیر دارای ناتوانی است که موجباتِ تعامل بهتر
وی را با محیط پیرامون فراهم میسازد .نتایج مطالعهی داینر،
اندرسون ،رایت و دون ]56[ 3نیز نشان داد زمانی که
همشیرهای دارای برادر اوتیست پیشرفتی در امور روزمرهی
وی احساس میکنند ،حس غرور و همکاری بیشتری در خود
تجربه میکنند .این مطالعات نشان میدهد کیفیت رابطهی
همشیرها با کودک دارای اختالل اوتیست به افزایش سازگاری
و کاهش نشانههای منفی رفتاری در هر دوی آنها کمک
میکند
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که دو گروه
تفاوت معناداری در متغیر افسردگی و ابعاد آن جز بُعد بی
لذتی نشان نمیدهند .در این رابطه نیز نتایج مطالعات مختلف
شواهد تأییدکننده یا مخالفی ارائه نمودند .بااینحال ،نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که میانگین سالمت روان و اختاللِ
درونسازیشده و اختالل افسردگی و تمام ابعاد آن در گروه

1

3

Mascha, & Boucher
Benderix, Y., & Sivberg, B.

Diener, Anderson, Wright, & Dunn

2
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کودکان عادی ،از حیث بالینی و تشخیصی معنادار بوده،
( ، χ2)1, N=68(=3/21, p=0/05اندازهی اثر آن برابر با 0/22
میباشد .این جدول همچنین نشان میدهد که میزان
افسردگی نیز در همشیرهای کودک اوتیست در مقایسه با

کودکان عادی ،از حیث بالینی و تشخیصی معنادار نبوده
( ،χ2)1, N=68(=2/93, p =0/09اندازهی اثر آن برابر با 0/2
است .نمودارهای  1و  ،2پراکندگی اختالل روانی و افسردگی
را همشیرهای کودک اوتیست به نمایش میگذارد.

مقایسهی مؤلفههای سالمت روان و افسردگی در کودکان عادی و همشیرهای کودک اوتیست
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1

)(CESDS
)5 Reynolds Child Manifest Anxiety Scale (RCMAS
6 Gold
7 Verte, Roeyers, & Buysse

National Information Center for Children and Youth with
Disabilities
2 Lynch, Fay, Funk, & Nagel
3 Orsmond, & Seltzer
4 Center for Epidemiological Studies Depression Scale
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همشیرهای کودکان اوتیست بیشتر و میانگین اختالل در
توجه -تمرکز و اختالل برونسازی شده در گروه همشیرهای
کودکان عادی بیشتر است .نتایج آزمونِ خیدو برای بررسی
تفاوت مشاهدات در دو گروه ،حاکی از تفاوت بالینیِ معنادار
بین گروههای مورد مطالعه بود .بر اساس تحقیقات مرکز
اطالعات ملی برای کودکان و بزرگساالن مبتال به ناتوانی
آمریکا ]58[ 1احساساتی چون تنهایی ،اضطراب و گناه در
همشیرهای کودکان دارای ناتوانی بیش از کودکان عادی
مشاهده میشود .نتایج مطالعهی شارپ و راسیتر []12
اختالالتی چون افسردگی شدید ،پرخاشگری ،ترس مرضی و
اضطراب را در همشیرهای کودکان ناتوان بیش از کودکان
عادی گزارش نمودند .نتایج پژوهش لینچ ،فای ،فانک و
ناگل ]59[2حاکی از بههمریختگی و اغتشاش در نظمِ خانواده
ناشی از حضور کودک دارای ناتوانی است .نتایج برخی
تحقیقات حاکی از مشکالت سازگاری و سالمت روان،
افسردگی و اضطراب و خودپنداره و عزتنفس در خواهران و
برادران کودکان اوتیست در مقایسه با کودکان عادی در دوران
کودکی (و با یک میزان بیشتر در دوران بزرگسالی) است.
برای مثال پژوهش اورسموند و سلتزر ]60[ 3که در مورد
سالمت روان  57خواهر و برادر  12-18سالهی دارای همشیر
اوتیست انجام شد نشان داد بیش از یک سوم ()%36
همشیرها ،در مقیاس مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک
افسردگی ،4عالئم افسردگی و  %8/5در مقیاس اضطراب آشکار
کودک رینولد ،5عالئم اضطراب آشکار بالینی گزارش کردند.
پژوهشهای مختلف [ ]62 ،61 ،38 ،21نشان دادند که
خواهران و برادران کودکان اوتیست نسبت به خواهران و
برادران کودکان عادی ،دارای نرخِ باالتری از افسردگی اساسی،
پرخاشگری و درونگرایی ،شرم و خجالت در ارتباط با دوستان
و همساالن و مشکالتی در سازگاریِ اجتماعی و رفتاری
هستند.
بهطور خالصه نتایج مطالعات در مورد اینکه آیا وجود
یک فرد دارای اختاللِ اوتیسم بر سالمت روان برادر یا خواهر
تأثیر منفی میگذارد ،متفاوت است و شاید علت این تفاوتها
مبتنی بر ژنتیک یا برخاسته از محیط باشد .دالیل دیگری
چون تفاوت در نمونهها ،تفاوت در محدودهی سنّی برادر و
خواهران شرکتکننده در پژوهش و یا تفاوت در معیارهای
اندازهگیری آنها میتواند مورد بحث قرار گیرند .برخی
مطالعات دامنهی سنّی سالهای کودکی و نوجوانی را دلیل

تفاوت سالمت روان خواهر و برادران دانستهاند ،برای نمونه
گولد ]63[ 6دریافت که خواهر و برادران سنین  ،7-12بهطور
قابل توجهی عالئمِ افسردگی کمتری نسبت به خواهر و
برادران سنین  13-17گزارش کردند .مطالعات دیگری [،38
 ]64نشان دادند که همشیرهای جوان (سنین بین 9-11
سال) نسبت به همشیرهای مسنتر ،مشکالت رفتاری درون-
سازیشده و برونسازیشدهی کمتری را گزارش نمودند .در
مقابل ،هاستینگز [ ]13نشان داد که خواهر و برادران بزرگتر
(اواخر دورانِ کودکی و نوجوانی) نمراتِ باالتری در رفتارِ
اجتماعی نسبت به کودکان جوانتر داشتند ،ورت ،رویرز و
بایسه ]65[ 7نیز دریافتند که خواهر و برادران سنین 6-11
سال که دارای برادر یا خواهر اوتیست بودند ،مشکالت رفتاری
درونسازیشده و برونسازیشدهی بیشتری نسبت به خواهر
و برادران سن  12-16سال داشتند.
از مجموع آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که
خانوادههای دارای کودکِ ناتوان به تناسب نوع ،شدّتِ
معلولیت ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سن کودکشان و نیز
در زمینهی رفتار سازش با محیط ،به اطالعات و مهارتهای
ویژهای در خصوص نیاز به ارتباط با معلمان ،مربیان و
متخصصان؛ نیاز به اطالعات در زمینهی مراقبت ،پرورش و
رفتار با فرزند ناتوانِ خود؛ نیاز به حمایت شدن از جانب
دیگران؛ نیاز به راهنمایی در وظایف زندگی و والدین و سایر
اعضای خانواده در تقسیم کار ،فعالیتهای تفریحی ،اکتسابِ
مهارتهای اجتماعی و نظارت در امر برنامهریزی آموزش
کودکِ دارای ناتوانی و نیازهای اقتصادی جهت صرف هزینه-
های خوراک ،پوشاک و وسایل کمکآموزشی ویژهی این
کودکان دارا هستند [ ]66که بسته به کم و کیف ارضای این
نیازها از تنوعی از تبادالت رفتاری و گفتاری با کودک معلول
خود برخوردار میگردند ،همین امر میتواند در کاهش یا
افزایش زمینههای بهزیستی در ابعاد مختلف عاطفی ،روانی،
ا جتماعی و ...در خانواده برای این کودکان مؤثر واقع شود.
مطالعات نیز حاکی از تأثیر مداخالت خانوادهمحور بر کاهش
عوارض ناشی از اوتیسم است [ ]67محدودیت پژوهش حاضر،
دسترسی حداقلی به کودکان اوتیست به دلیل تعداد محدود
مراکز آموزشی و پرورشی این کودکان ،در کنار جلب رضایت
والدین آنها برای مشارکت در طرح ،و عدم کنترل متغیرهای
زمینهای چون سنّ همشیرها ،سبکهای والدگری ،کیفیت و
کمیت بهرهمندی از آموزش و ارضای نیازهای یادشده برای
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11- Volkmar, F. R. (2000). Medical problems,
treatments, and professionals. Children with
Autism: A Parent’s Guide, Second Edition.
Bethesda, MD: Woodbine House.

مواجهه و تعامل با این کودکان در خانواده بود که البته می
 ازاینرو پیشنهاد میگردد،تواند نتایج پژوهش را متأثر ساخته
مطالعه بر روی کودکان خاص با درنظرگرفتن شرایط زمینهای
و بافت پرورشی این کودکان در خانواده و مدرسه صورت
.گیرد

12- Sharpe, D., & Rossiter, L. (2002). Siblings of
children with a chronic illness: A meta-analysis. J
Pediatr Psychol. Vol 27(8): pp 699–710.

تشکر و قدرداني
از کادر آموزشیِ مراکز نگهداری کودکان اوتیست واقع در
 نیز از شرکتکنندگان در پژوهش،شهرهای تهران و البرز
حاضر و والدین آنها که با صبر و حوصله در انجام این پژوهش
. سپاسگزاری میشود،همکاری کردهاند

13- Hastings, R. P. and Petalas, M. A. (2014), Selfreported behaviour problems and sibling
relationship quality by siblings of children with
autism spectrum disorder. Child Care Health Dev.
40: pp 833–839.
14- Hastings, R. P. (2003). Brief report: Behavioral
adjustment of siblings of children with autism. J
Autism Dev Disord. Vol 33(1): pp 99-104.
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