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Introduction: PASS cognitive processes dysfunction is considered as a common feature 

of autism spectrum disorders. It seems likely that any breakdown in this capacity might 

impact on the capacity for future thinking in this group. Accordingly, this study aimed 

to investigate the relationship between PASS cognitive processes and future thinking in 

children with autism spectrum disorder in the city of Isfahan. 

Methods: The research design was descriptive and correlational. The study population 

included all children 6-8 years old with a high-functioning autism spectrum disorder 

in Isfahan. The sample included 15 students with high-functioning autism who were 

selected by convenience sampling method. The Cognitive Assessment System, Autism 

Spectrum Screening Questionnaire, and Trip Task were used to collect data. 

Results: The statistical results showed that the correlation coefficients between future 

thinking and PASS cognitive processes (planning, attention, simultaneous and succes-

sive) were significant at the (P≤0.05). 

Conclusion: These findings provided evidence regarding cognitive mechanisms that 

may be related to the defects of future thinking in autism spectrum disorder. Besides, 

obtained results could have crucial implications in the clinical and theoretical level
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مقدمه: نقایص فرآیندهاي شناختي پاس )PASS( ویژگي معمول افراد با اختالل طیف اوتیسم است و به نظر مي رسد 

هر نقصي در این توانایي ممکن است بر توانایي هاي دیگر از جمله تفکر آینده نگر در این گروه تأثیر بگذارد. بر این اساس، 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه فرآیندهاي شناختي PASS و تفکر آینده نگر در کودکان با اختالل طیف اوتیسم در 

شهر اصفهان انجام گرفت.

روش کار: طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان 8-6 سال مبتال به 

به  این پژوهش، 15 دانش آموز مبتال  بود. نمونه مورد بررسی در  باال در شهر اصفهان  با عملکرد  اوتیسم  اختالل طیف 

اختالل طیف اوتیسم با عملکرد باال بودند که به  صورت در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری دادها از سیستم ارزیابي 

شناختي-ویرایش دوم، پرسشنامه  سنجش دامنه  اوتیسم و تکلیف سفر استفاده گردید.

يافته ها: نتایج تحلیل آماري نشان داد که ضرایب همبستگي محاسبه شده بین فرآیندهاي شناختي PASS با تفکر 

 .)P>0/05( همگي معنادار بودند )آینده نگر )برنامه ریزي، توجه و پردازش متوالي

نتيجه گيری: یافته هاي این پژوهش شواهدی را در مورد مکانیسم های شناختی ارائه می دهد که ممکن است با نقایص 

و  را در سطح نظري  پیامدهاي مهمي  نتایج می تواند  این  باشد.  رابطه داشته  اوتیسم  آینده نگر در اختالل طیف  تفکر 

بالیني ارائه دهد.

دريافت: 1397/01/16               
اصالح نهايی: 1398/03/03                 

پذيرش: 1398/02/18

واژه های کليدی
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مقدمه
اختالل   ،)Autism Spectrum Disorder( اوتیسم  طیف  اختالل 
عصبي_رشدي است که بر اساس دو محور رفتاري؛ تأخیر یا نقص در 
ارتباط و تعامل اجتماعي، رفتارهاي تکراري و عالیق محدود تشخیص 
و  نقایص  و  شروع  سالگي  سه  از  قبل  اختالل  این   ،)1( مي شود  داده 
ناهنجاري هاي آن در سراسر عمر ادامه می  یابد. طي چند دهه گذشته 

میزان شیوع اختالل طیف اوتیسم افزایش یافته به گونه اي که در هر 68 
کودک، 1 کودک در سن مدرسه را تحت تأثیر قرار داده است )2(. با این 
توصیف امروزه اختالل طیف اوتیسم برخالف گذشته دیگر یک وضعیت 
نادر نیست، بلکه با توجه به تأثیرات آن بر استقالل عملکرد، به عنوان یک 
نگراني اجتماعي بزرگ مطرح می  شود )3(. در سبب شناسي اختالل طیف 
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اوتیسم، اخیرا این اختالل به عنوان یک ناهنجاری عصب شناختی در نظر 
گرفته شده و عالوه بر عالیم تشخیصي، ساختارهاي مغزي غیرطبیعي و 
ناهنجاري هاي شناختي نیز در این گروه از افراد مشاهده شده است )4(، که 
این موضوع به نوبه خود اهمیت نقایص شناختي و ارزیابي آن در کودکان 
با اختالل طیف اوتیسم را آشکار مي سازد. در حوزه شناختي اختالل طیف 
اوتیسم با نقص در توانایي هایي همچون کارکردهاي اجرایي )5، 6(، نظریه 
 )Future thinking( و تفکر آینده نگر )7، 8( )Theory of mind( ذهن
مشخص مي شود )9-12(. در این میان سازه اخیر، یعني تفکر آینده نگر 
به عنوان مکانیسم احتمالي دیگري که به تبیین نشانه هاي اختالل طیف 

اوتیسم کمک مي کند مورد تأکید قرار گرفته است )9(. 
تفکر آینده نگر همان توانایي تصویرسازي ذهني از حوادث و رویدادهاي 
احتماالت  از  تصویرسازي خالقانه  در  فرد  توانایي  یا  و  آینده  احتمالي 
فرضي آینده مي باشد )13(. این توانایي به فرد کمک مي کند که عواقب 
احتمالي یک فعالیت را قبل از انجام آن در نظر بگیرد؛ فراتر از نیازهاي 
فعلي قدم بردارد و با سهولت و اطمینان بیشتري به هدف خود دست یابد 
)14، 15(. در باب اهمیت تفکر آینده نگر این فرضیه مطرح شده است 
که تفکر آینده نگر مي تواند به عنوان تبییني براي نقایص کودکان اختالل 
طیف اوتیسم باشد )9، 12(. این کودکان غالباً وابستگي بیش از حدي 
به رفتارهاي تکراري و کلیشه اي نشان مي دهند و فاقد انعطاف پذیري 
این  است  ممکن   .)1( معمولي هستند  رشد  در  مشاهده شده  رفتاري 
عدم انعطاف پذیري از نقص در تفکر آینده نگر نشأت بگیرد و به عبارتي 
رفتار کلیشه اي و غیرمنعطف و مشکالت در برنامه ریزي در کودکان با 
اختالل طیف اوتیسم، ناتواني در تجسم ذهني آینده را منعکس نماید 
)16(. در سال های اخیر، پژوهش های متعددی )9، 11، 12، 17، 18( 
به بررسی تجربی تفکر آینده نگر در اختالل طیف اوتیسم پرداخته اند و 
 Lind ،به عملکرد مختل در این گروه بالینی پی برده اند. در یک مطالعه
و Bowler از شرکت کنندگان خواستند رویدادهای شخصی دوره های 
زمانی مختلف را در گذشته و آینده توصیف کنند. آنها دریافتند که افراد 
با رشد عادی عملکرد بهتری در تفکر آینده نگر نسبت به افراد اوتیسم 
دارند )9(. همچنین Jackson و Atance در پژوهشی که به بررسی 
تفکر آینده نگر در کودکان اوتیسم پرداختند، شواهدی را برای کاهش 
تفکر آینده نگر در این گروه از افراد ارائه دادند، آنها چهار تکلیف را به 
آینده  در  خویشتن  تصور  مستلزم  تکلیف  دو  که  دادند  نشان  کودکان 
)یعنی انتخاب کنند کدام بخش یک لباس دو قسمتی مورچه باید ابتدا 
پوشیده شود یعنی بدن یا سر( و دو تکلیف شامل پیش بینی در مورد 
پیامدهای تکالیف مکانیکی بود )مثال آیا یک قاشق شکاف دار در انتقال 
بدون در( )17(.  یا یک جعبه کوچک  دانه های نشاسته موفق تر است 

تصور خویشتن  به  مربوط  تکالیف  در  بدتری  عملکرد  اوتیسم  کودکان 
در آینده نسبت به تکالیف مکانیکی داشتند اما کودکان عادی در هر 
 Marini دو نوع تکلیف عملکرد مشابهی داشتند. این نتایج در پژوهش
و همکاران نیز تکرار شده است )18(. از سوی دیگر، شواهد حاصل از 
مسیرهاي پژوهشي مختلف در روان شناسي و علوم اعصاب شناختي بر 
آینده نگر  تفکر  که  مي دهند  نشان  بالینی  غیر  و  عادی  جمعیت  روی 
پاسخ  بازداري  جمله؛  از  شناختي  توانایي هاي  سایر  با  است  ممکن 
 ،20  ،14( حافظه  و   )21  ،13( دیداری_فضایی  پردازش   ،)20  ،19(
و   D’Argembeau مطالعه  در  مثال،  برای  باشد.  داشته  ارتباط   )22
همکارانش رابطه بین عملکردهای اجرایی و تفکر آینده نگر مورد بررسی 
قرار گرفت. نتایج آنها نشان داد که از بین عوامل متعدد کمک کننده به 
تفکر آینده نگر از جمله عملکردهای اجرایی و پردازش دیداری_فضایی، 
عملکردهای اجرایی؛ قوی ترین رابطه را دارند )13(. به طور کلی، تفکر 
نشان  جاي  به  عمل،  یک  انداختن  تأخیر  به  توانایي  نیازمند  آینده نگر 
دادن یک رفتار تکانشي )بازداري پاسخ( می باشد )19، 20(. همچنین 
آینده  رویدادهاي  تصور  حین  شده  تولید  حسي  جزئیات  پیش بیني 
پردازشي  فضاي  یک  مستلزم   ،)21  ،13( دیداری_فضایی(  )پردازش 
براي نگهداري موقت و دستکاري اطالعات )حافظه( می باشد )14، 20، 
22(. با نگاهي به این فرآیندها و در پرتو رابطه مهم بازداري پاسخ با 
با  حافظه  و  همزمان«  »پردازش  با  دیداري_فضایي  پردازش  »توجه«، 
پاس  نظریه  فرآیندهای  مهم  رابطه  شاهد  مي توان  متوالي«  »پردازش 
 PASS) The Planning, Attention-Arousal, Simultaneous((

and Successiveبا تفکر آینده نگر بود. 

توجه،  )برنامه ریزي،  شناختي  پردازش  نظریه  یک   ،PASS نظریه 
پردازش متوالي و همزمان( است که تا حد زیادي مبتني بر کار عصب 
یک  عنوان  به   Luria هدف   .)23( می باشد   Luria روان شناختي 
عصب شناس طراحي نظام هاي مغز و واکنش هاي مسئول در فرآیندهاي 
رفتاري پیچیده، به خصوص فرایندهاي سطوح باالي مرتبط با پذیرش 
و  حفظ   .)24( بود  مسأله گشایي  توانایي  و  اطالعات  یکپارچه سازي  و 
نگهداري توجه، پردازش و ذخیره اطالعات، مدیریت و هدایت فعالیت هاي 
یک  ایجاد  جهت  که  است  عملیاتي  واحدهاي  فعالیت  مستلزم  ذهني 
عملکرد شناختي با هم کار مي کنند )25(. مدل PASS سه واحد اصلي 
با  واحد  دومین  است.  توجه  حفظ  مسئول  عملیاتي  واحد  اولین  دارد. 
استفاده از فرآیندهاي همزمان و متوالي، اطالعات را دریافت، رمزگذاري، 
پردازش و ذخیره مي کند و سومین واحد، فعالیت ذهني را برنامه ریزي، 
تنظیم و هدایت مي کند )23(. اولین واحد در ساقه مغز، دومین واحد در 
لوب هاي پس سري، آهیانه اي و گیجگاهي و واحد سوم در لوب پیشاني 

Attention-Arousal, Simultaneous and Successive )PASS((
)The Planning,



دوره 21، شماره 4، زمستان 1398مجله تازه های علوم شناختی

77

عمل مي کند )26(. چهار فرآیند موجود در نظریه PASS، ساختارهای 
نوروسایکولوژیکی مانند کارکردهای اجرایی )برنامه ریزی(، بازداری پاسخ 
)فرآیند  حافظه  و  همزمان(  )فرایند  دیداری_فضایی  تکالیف  )توجه(، 
متوالی( را بازنمایی می کند )21(. در سال هاي اخیر نتایج پژوهشی کارایي 
نظریه PASS را در ارزیابي شناختي افراد با اختالل طیف اوتیسم  نشان 
امکان تعریف یک  از  این پژوهش ها حاکي  نتایج  داده است )27، 28(. 
فرآیندهای  اساس  بر  افراد  از  گروه  این  براي  ویژه  به  شناختي،  نمودار 
PASS می باشد و نشان مي دهد که این گروه از افراد در مقایسه با افراد 

با رشد معمولي در فرآیندهاي شناختي PASS نمرات پایین تري دارند. 
با توجه به نقایص افراد با اختالل طیف اوتیسم در فرآیندهاي شناختي 
PASS )27، 28(، به نظر مي رسد نقص در این فرآیندها ممکن است 

 PASS بر توانایي تفکر آینده نگر در این گروه تأثیر بگذارد. در نظریه
هر فرآیند شناختي شامل شبکه پیچیده اي از نواحي مغز است، اما این 
با  از این عملکردها به صورت یکسان  احتمال وجود ندارد که هر یک 
تفکر آینده نگر در ارتباط باشد. بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق 
و همچنین با توجه به اینکه تاکنون، رابطه بین فرآیندهای PASS و 
دنبال  به  پژوهش حاضر  نداده اند،  قرار  بررسی  مورد  را  آینده نگر  تفکر 
بررسي رابطه بین فرآیندهاي شناختي PASS و تفکر آینده نگر بود. در 
این راستا، هدف اصلي پژوهش حاضر این بود که رابطه بین فرآیندهاي 
با  اوتیسم  با اختالل طیف  افراد  آینده نگر در  تفکر  و   PASS شناختي 

عملکرد باال چگونه است؟ 

روش کار
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را کودکان 
6 تا 9 سال مبتال به اختالل طیف اوتیسم با عملکرد باال تشکیل دادند 
که در طول مدت انجام پژوهش در یکی از مرکز آموزشي_درماني شهر 
اصفهان در سال 1396-1395 حضور داشتند. انتخاب این مرکز به طور 
غیرتصادفي و صرفاً بر حسب امکان دسترسي پژوهشگر بود. در این پژوهش 
15 دانش آموز پسر مبتال به اختالل طیف اوتیسم با عملکرد باال با استفاده 
از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به دلیل محدود بودن جامعه 
کودکان اوتیسم با عملکرد باال )20 نفر( و عدم همکاری دیگر مراکز و 
والدین، نمونه بیشتری به دست نیامد .این کودکان قباًل توسط روان پزشک 
و روان شناس به عنوان کودکان اوتیسم با عملکرد باال تشخیص گذاری 
شده بودند، برای تکمیل تشخیص پژوهشگر نیز از پرسشنامه  سنجش دامنه  
 )Autism Spectrum Screening Questionnaire اوتیسم         
از  پیش  پژوهش،  در  اخالق  موازین  رعایت  منظور  به  کرد.  استفاده 
اجراي پژوهش با مسئولین و والدین کودکان هماهنگي صورت گرفت و 

رضایت آنها کسب گردید. مالک ورود کودکان اوتیسم به پژوهش شامل 
برخورداري از مالک هاي اختالل طیف اوتیسم بر اساس پنجمین راهنماي 
پرسشنامه  سنجش  در  نمره 22  و  رواني  اختالالت  آماري  و  تشخیصي 
دامنه  اوتیسم، ضریب هوشی باالتر از 70، نداشتن مشکالت صرع، تشنج و 
مشکالت بینایی و شنوایی بود. اگر کودکان اوتیسم این معیارهارا نداشتند 
از گروه حذف می شدند. ابزار پژوهش شامل تکلیف سفر، سیستم ارزیابي 

شناختي-  ویرایش دوم و پرسشنامه  سنجش دامنه  اوتیسم بود.
تکليف سفر: تکلیف سفر توسط Atance و Meltzoff براي سنجش 
تفکر آینده نگر طراحي شده است )29(. در پژوهش حاضر پس از ترجمه 
مقیاس توسط پژوهشگران و ترجمه معکوس توسط دو نفر از دانشجویان 
دکتري زبان انگلیسي، ترجمه فارسي با اخذ نظر از اساتید روان شناسي 
تهیه شد. این ابزار شامل یک کتابچه حاوي 12 تصویر اصلي بزرگ به 
همراه 12 کارت جداگانه است که روي آنها عکس هاي رنگي آیتم هاي 
معمول چاپ شده بود )مثاًل چسب زخم، صابون، ناهار، آب و غیره(. بر 
اساس این آزمون، کودکان طي دو مرحله  دست گرمي و مرحله آزمون مورد 
ارزیابي قرار گرفتند. الزم به ذکر است که هر آزمودني جداگانه ارزیابی شد. 
مرحله دست گرمي: این مرحله در برگیرنده 6 تصویر اصلي بزرگ شامل 
)1( یک جشن تولد، )2( یک حمام، )3( استخر شنا، )4( وان حمام، )5( 
آشپزخانه و )6( یک فروشگاه بود. هدف از این مرحله آشنا کردن کودکان 
را در عکس مي بینند  آنچه  از کودکان خواسته شد  بود.  کار  با ساختار 
توصیف کنند )یعني شما در این تصویر چه مي بینید؟( و سپس مشارکت 
در تصویر متناظر را تصور کنند )مثاًل بسیار خوب، بیایید وانمود کنیم 
شما قصد رفتن به این جشن تولد را دارید. وقت آن است که آماده رفتن 
شوید(. سپس براي هر صفحه تصویر اصلي، سه آیتم تصویري کوچک به 
کودکان نشان داده مي شد و از آنها خواسته مي شد آیتمي را انتخاب کنند 
که باید با خودشان به تصویر مورد سؤال ببرند )مثاًل کدام یک از اینها را 
باید با خود بیاورید؟(. براي هر تصویر اصلي بزرگ یک آیتم درست )مثاًل 
کارت جشن تولد( همراه با دو آیتم نادرست )مثل ناهار، خمیردندان( وجود 
داشت. مرحله آزمون: این مرحله در برگیرنده 6 تصویر اصلي بزرگ شامل 
1( کویر، 2( رود، 3( جاده، 4( برف، 5( کوه و 6( آبشار بود. روال کار در 
این مرحله همانند مرحله قبل بود. مثاًل، تصویر رودخانه به این صورت بود: 
»در این عکس چه مي بیني؟ بسیار خوب، بیا وانمود کنیم تو قصد رفتن به 
رودخانه و بین صخره ها را داري. وقت آماده شدن است!«. در این مرحله، 
را  اینها  از  را نشان داد و گفت: کدام یک  آیتم  به کودک سه  آزمون گر 
باید با خود بیاوري: یک بالشت، چسب زخم یا خمیر دندان؟. نمره گذاري: 
دالیل کودکان براي انتخاب هاي آیتم  نمره گذاري شد. براي هر تصویر نمره 
آزمودني در طیف 2-0 و در کل آزمون نمره او در طیف 12-0 قرار مي گرفت. 

)ASSQ((
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به طور کلي زماني آزمودني نمره 2 را دریافت مي کرد که توضیحات او هم 
در برگیرنده )1( یک اصطالح آینده و )2( اصطالح حالت باشد. اصطالحات 
آینده شامل »قصد دارم، خواهم...، ممکن است...، اي کاش...، مي توانم...، 
وقتي، احتمال دارد، شاید، در حالتي که و اگر« بود. )یک نمره(. اصطالحات 
حالت شامل واژه هاي بود که به صراحت به احساسات دروني اشاره داشتند؛ 
مثاًل گرسنه، تشنه، صدمه، سرما و غیره )یک نمره(. در این پژوهش دو 
را به صورت  انتخاب های آیتم کودکان و توضیحات شفاهی  نمره دهنده 
مستقل کدگذاری کردند. توافق برای انتخاب های آیتم و توضیحات شفاهی 
به ترتیب 100 درصد و 97 درصد بود. کاپاهای هر طرح در محدوده 0/86 
تا 1 بود و میانگین کاپا 0/93 بود. در پژوهش Atance و Meltzoff نیز 
دو نمره دهنده انتخاب های آیتم کودکان و توضیحات شفاهی را به صورت 
مستقل کدگذاری کردند. توافق برای انتخاب های آیتم و توضیحات شفاهی 
به ترتیب 100 درصد و 94 درصد بود. کاپاهای هر طرح در محدوده 0/83 

تا 1 بود و میانگین کاپا 0/97 بود )29(.
 Cognitive Assessment( سيستم ارزيابي شناختي- ويرايش دوم
System-second edition(: در این پژوهش براي ارزیابي فرآینده هاي 

شناختي PASS از فرم کوتاه سیستم ارزیابي شناختي-ویرایش دوم که 
این   .)30( گردید  استفاده  طراحي شده،  همکاران  و   Naglieri توسط 
 )Planned Codes( آزمون از 4 خرده  مقیاس کدهاي برنامه ریزي شده
)در این خرده  مقیاس، آزمودني باید کدهایي را که مرتبط با حروف ارائه 
 Expressive( توجه بیاني ،)شده است، در محدوده زماني خاصي پر کند
attention( )این خرده  مقیاس، شامل دو مجموعه  مرتبط با سن است. 

آزمودني  خرده  مقیاس  این  از  سال،   4-7 سن  به  مربوط  مجموعه   در 
واقعي صرف  زندگي  در  داده شده  نشان  حیوان  آیا  کند  باید مشخص 
یا کوچک. همچنین  اندازه نسبي تصویر در صفحه بزرگ است  از  نظر 
به جاي خواندن  باید  به سن 18-8 سال آزمودني  در مجموعه مربوط 
ماتریس ها  است،  رنگ  آن  به  واژه  که  ببرد  نام  را  جوهري  رنگ،  واژه 
)Matrices( )در این قسمت آزمودني باید رابطه  بین بخش هاي یک آیتم 
را تشخیص دهد و از 6 گزینه  پایین بهترین گزینه را انتخاب کند( و ارقام 
)Digit( تشکیل شده است. فرم کوتاه سیستم ارزیابي شناختي-ویرایش 
دوم توسط Naglieri و همکاران در یک نمونه 1417 نفري )4 تا 18 
سال( که نماینده جمعیت آمریکا بودند و متغیرهاي مهم جغرافیایي را 
داشتند، هنجاریابي شده است )30(. اعتبار این آزمون در ایران بر روي 
نمونه اي متشکل از 1000 نفر از دانش آموزان شهر اصفهان بررسی شده 
است. ضرایب آلفاي کرونباخ مربوط به خرده مقیاس ها 0/80 تا 0/85 و 
همچنین ضریب آلفاي کرونباخ نمره کل 0/90 بوده است. میانگین نمره 
خرده مقیاس ها براي شرکت کننده های گروه سنی 4 تا 14 ساله نشان 

از  آن  رشد  و  می یابد  افزایش  با سن  شناختی  فرآیندهای  که  می دهد 
یک روند سنی تبعیت می کند. این نتایج نشان دهنده رابطه بین عملکرد 
مهمی  جنبه  و  است  بوده  و سن  شناختی  توانایی های  مقیاس های  در 
از روایی می باشد )31(. در این مطالعه ضرایب اعتبار )آلفای کرونباخ( 
برای برنامه ریزی، پردازش هم زمان، توجه، پردازش متوالی و نمره کل به 

ترتیب 0/93، 0/88، 0/89، 0/86 و 0/94 بدست آمد.
که  است  ابزاری   :)ASSQ( اوتيسم  دامنه   سنجش  پرسشنامه  
پرسشنامه  این   .)32( است  شده  طراحي  همکاران  و   Ehlers توسط 
27 ماده دارد و توسط والدین یا معلم تکمیل می شود. هر ماده نمره 0 
تا 2 می گیرد. کودکاني که نمره  کلي آنها 22 )فرم معلم( و 19 )فرم 
والدین( باشد به  عنوان مبتال به اختالل اوتیسم با عملکرد باال شناخته 
مي شوند. این پرسشنامه مشکالت افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم 
همچنین  و  گفتار  و  زبان  در  تأخیر  اجتماعی،  تعامل  حوزه   سه  در  را 
 Ehlers .مشکالت رفتاری و بازی های سمبولیک غیرعادی را می سنجد
و همکاران اعتبار این آزمون را به روش بازآزمایی در والدین و معلمان 
به ترتیب 0/96 و 0/94 به دست آوردند. همچنین نشان دادند که این 
گروه  در   Rotter پرسشنامه  با  مطلوبی  همگرایی  روایی  از  پرسشنامه 
والدین )0/75( و معلمان )0/70( برخوردار است )32(. در ایران نیز این 
پرسشنامه توسط کاسه چی در دانشگاه علوم بهزیستی هنجاریابی شده 
است. در این مطالعه ضریب اعتبار بازآزمایی پرسشنامه در گروه والدین 
و معلمان به ترتیب 0/46 و 0/61 گزارش شده است. ضریب همبستگی 
بین ASSQ با پرسشنامه های Rotter و عالئم مرضی کودکان به ترتیب 
0/71 و 0/48 بوده است. در گروه معلمان، ضریب همبستگی بین این 
ضریب  است.  به  دست  آمده   0/41 و   0/495 ترتیب  به  پرسشنامه ها 
آلفای کرونباخ به  دست  آمده در گروه والدین )0/65( و معلمان )0/70( 
نشان می دهد که ASSQ برای غربالگری کودکان اوتیسم با عملکرد باال 

مناسب است )33(.

يافته ها 
بود.  تا 9 سال  بین 6  این پژوهش  سن دانش آموزان شرکت کننده در 
 7 نفر   4 درصد(،   6/7( ساله   6 نفر   1 اوتیسم،  دانش آموز   15 بین  از 
ساله )13/3 درصد(، 9 نفر 8 ساله )73/3 درصد( و 2 نفر 9 ساله )6/7 
در جدول  پژوهش  متغیرهاي  معیار  انحراف  و  میانگین  بودند.  درصد( 
مي شود  مشاهده   1 جدول  در  که  همان گونه  است.  شده  گزارش   1
 9/20 ترتیب  به  آینده نگر  تفکر  متغیر  برای  معیار  انحراف  و  میانگین 
و 1/521، براي توجه 11/066 و 4/131، برای برنامه ریزي 20/866 و 
4/838، برای پردازش متوالي 9/2 و 2/305 و در نهایت برای پردازش 

)Cognitive Assessment 
System-second edition(
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جدول 1. آماره هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش

جدول 2. نتایج آزمون شاپیرو_ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات 

جدول 3. ماتریس هاي همبستگي متغیرهاي پژوهش

همزمان 10/46 و 1/95 بود. به منظور بررسی نرمال بودن داده ها، از 
آزمون شاپیرو_ویلک استفاده شد. نتایج در جدول 2 گزارش شده است. 
نرمال  براي  همان گونه که در جدول 2 مشاهده مي شود، فرض صفر 
بودن توزیع نمرات تفکر آینده نگر وفرآیندهای شناختی PASS تایید 

مي گردد. به عبارت دیگر نمرات دارای توزیع نرمال است.
به منظور بررسي رابطه  بین فرآیندهاي شناختي PASS و تفکرآینده نگر از 
ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد. نتایج ضریب همبستگي پیرسون 

در جدول 3 گزارش شده است. 
نتایج جدول 3 نشان مي دهد ضرایب همبستگي محاسبه شده بین تفکر 
آینده نگر با تمامي فرآیندهاي شناختي PASS به جز فرآیندهاي همزمان 
معنادار است. به عبارتي ضریب همبستگي بین تفکر آینده نگر با توجه 
 ،0/644 برنامه ریزي  با  آینده نگر  تفکر  بین  همبستگي  ضریب   ،0/589
ضریب همبستگي بین تفکر آینده نگر با فرآیند متوالی 0/599 است که 

 .)P>0/05( همگي معنادار بودند

انحراف معيارميانگينتعدادمتغيرها

159/201/521تفکر آينده نگر

1511/0664/131توجه

1520/8664/838برنامه ريزي

159/22/305پردازش متوالي

1510/461/95پردازش همزمان

Pدرجه آزادیآمارهمتغيرها

0/938150/354تفکر آينده نگر

0/894150/076توجه

0/906150/119برنامه ريزي

0/889150/065پردازش متوالي

0/879150/061پردازش همزمان

12345متغيرها

1تفکر آينده نگر

1*0/589توجه

1*0/612**0/644برنامه ريزي

1*0/4790/502**0/599پردازش متوالي

1*0/4220/3220/3010/658پردازش همزمان

** P<0/01 * P<0/05
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بحث
و   PASS شناختي  فرآیندهاي  رابطه  بررسي  حاضر  پژوهش  از  هدف 
تفکر آینده نگر در افراد اوتیسم با عملکرد باال بود. نتایج حاصل از این 
فرآیندهاي شناختي  تمامي  با  آینده نگر  تفکر  بین  داد،  نشان  پژوهش 
PASS به جز فرآیندهاي همزمان رابطه معناداري وجود دارد. یافته هاي 

این پژوهش حاکي از آن است که کودکان با اختالل طیف اوتیسم که 
نیز  آینده نگر ضعیف تري  تفکر  داشتند،  شناختي ضعیف تر  فرآیندهاي 
 PASS نشان دادند و این نکته بیان گر آن است که فرآیندهاي شناختي
با توانایي تفکر آینده نگر در کودکان با اختالل طیف اوتیسم رابطه دارد. 
از قبل تجربه کردن رویدادها در آینده، ممکن است  توانایي کم براي 
توانایي پیشبرد برنامه و به تأخیر انداختن لذت را محدود کند و بدین 
لحاظ ممکن است به عدم انعطاف پذیري رفتاري و تمایل به نظم معمول 
به  اذعان  پژوهشي  شواهد   .)9( کند  کمک  اوتیسم  طیف  اختالل  در 
عملکرد مختل تفکر آینده نگر در این گروه بالیني دارد و تفکر آینده نگر 
را مي توان حوزه اي از نقایص ویژه مرتبط با این اختالل تلقي کرد که 
مي تواند گزینه اي قابل قبول براي توضیح برخي از عالئم رفتاري باشد. 
مثاًل مي توان انتظار داشت که مشکالت تفکر آینده نگر به ویژگي اصلي 
به  توجه  با  ویژه تر،  به صورت  کند.  رفتاري کمک  انعطاف پذیري  عدم 
اینکه رفتار فعلي یک فرد، به شدت تحت تأثیر چگونگي پیش بیني آنها 
از کشف آینده و اهدافي است که آنها براي خودشان تنظیم کرده اند 
)14(، کاهش توانایي تصور زمان آینده احتماالً در مجموعه هاي رفتاري 
محدود در بین افرادي که این توانایي آنها مختل است منعکس مي شود. 
بنابراین، کاهش توانایي از پیش تجربه کردن آینده مي تواند به ترس 
بر یکنواختي کمک کند  اصرار  و  تغییر  از  اوتیسم  افراد اختالل طیف 
)34(. در سطح گسترده، زماني که فرد به آینده فکر مي کند و بر این 
ایجاد  تغییري که  از  پیوسته  باید  تغییر مي دهد،  را  اساس دیدگاهش 
آینده  مورد  در  کردن  فکر  این،  بر  باشد. عالوه  داشته  آگاهي  مي کند 
دنبال  توانایي هاي  است.  آینده  و  حال  بین  دیدگاه  تغییرات  نیازمند 
کردن این تغییرات و تصور یک حالت آینده که ممکن است در تضاد با 
حالت فعلي باشد، به صورت امکان پذیر از فرآیندهاي شناختي استفاده 
جهت   PASS شناختي  فرآیندهاي  بر  آینده نگر  تفکر   .)14( مي کند 
احتمالي  سناریوهاي  ساخت  براي  الزم  ویژگي هاي  ترکیب  و  نظارت 

آینده تکیه مي کند. 
را  نامنتاسب  رفتار  که  مي دهد  امکان  فرد  به  »توجه«  میان،  این  در 
و  بگیرد  نظر  در  را  نهایي  هدف  با  متناسب  رفتارهاي  و  کند  متوقف 
با  »توجه«  رابطة  است.  اهمیت  حایز  آینده نگر  تفکر  در  این جهت  از 
تفکر آینده نگر در کودکان مبتال به اوتیسم با عملکرد باال را این گونه 

مي توان تببین کرد که تداخل باال در توجه به محرک هدف )نقص در 
مهار نمودن توجه از محرک غیرمرتبط( در کودکان مبتال به اوتیسم با 
عملکرد باال سبب مي شود که این کودکان در تکالیف مربوط به تفکر 
آینده نگر، به اطالعات هدف توجه ننمایند و پاسخ هاي نامناسب نشان 
دهند. در این شرایط عملکرد سالم توجه براي کارکردهاي مناسب و 
قابل قبول ضروري است. مکانیسم های کارآمد توجه، اجازه تمرکز بر 
بی ربط  اطالعات  از  ناشی  حواس پرتی  بدون  را  کار  با  مرتبط  اهداف 
می دهد. توجه ضعیف نه تنها محدودیت ایجاد مي کند، بلکه با فراهم 
محدود  ظرفیت  از  استفاده  نامربوط،  اطالعات  مداخله  امکان  کردن 
ذخیره سازي و امکان استفاده از منابع براي پردازش اطالعات نامربوط، 
به این عملکرد شناختي آسیب مي رساند )20(. به این ترتیب اگر فرد 
نتواند اعمال خود را کنترل کند، یا توجه خود را تغییر دهد، رفتار او 
در همان گذرگاه تثبیت خواهد شد و نمي تواند به آساني به برنامه اي 

جدید یا گذرگاه دیگري تغییر مسیر دهد. 
»برنامه ریزي« نیز یک عملیات پیچیده است. زیرا شامل نظارت مستمر، 
است  آینده  براي  اقدامات  از  مجموعه اي  به روزرساني  و  مجدد  ارزیابي 
تکالیف  انجام  هنگام  اوتیسم  طیف  اختالل  به  مبتال  کودکان   .)34(
خانگي، ساماندهی فعالیت هاي صبحگاه یا هنگام انجام یک کار خانگي 
با مشکالتی مواجه مي شوند، مشکل در انجام این فعالیت ها نیز ممکن 
است تا حدودي تحت تاثیر نواقص »برنامه ریزي« باشد که خود تکیه بر 
تفکر آینده نگر دارد. بنابراین مي توان گفت عملکرد کودکان با اختالل 
طیف اوتیسم در یک تکلیف تفکر آینده نگر، مي تواند توانایي برنامه ریزی 
نیز ممکن است جنبه هاي راهبردي  فرآیند متوالی  را پیش بیني کند. 
بازیابي دانش مربوط به شرح  حال خود را حمایت کند که قطعا نقش 
کلیدي در تصور رویدادهاي آینده دارد. عالوه بر این مي تواند اطالعات را 
از ذخایر حافظه طوالني مدت با اطالعات ادراکي به منظور تولید اپیزود 

)رخداد( در گذشته و آینده تلفیق کند )20(. 
شایان ذکر است که نتایج پژوهش حاضر با یافته های قبلی که به رابطه 
در  آینده نگر  تفکر  و  همزمان(  )فرآیند  دیداری_فضایی  پردازش  بین 
افراد عادی پی برده بودند، همخوانی ندارد )13، 21(. نبود رابطه بین 
تفکر آینده نگر و فرآیند همزمان به هر حال یافته پیش بینی نشده ای 
بود و این دیدگاه را مورد تایید قرار نمی دهد که تصور رویداد خاصی از 
آینده فعالیت ساختاری دیداری_فضایی شدیدی را درگیر می کند، چرا 
که فرد باید جزئیات متعدد را به صورت انعطاف پذیر مجددا ترکیب کند 
رویدادی جدیدی  تا  موقعیت ها(  افراد،  اشیا،  به  مربوط  جزئیات  )مثال 
برای  تا آن زمان تجربه نشده است )35، 36(. یک توضیح  بسازد که 
این یافته شاید این باشد که تفاوت های روش شناسی ممکن است این 
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روی  بر  را  سفر  تکلیف  حاضر  مطالعه  کند.  توجیه  را  همخوانی  عدم 
کردن  مسافرت  مورد  در  خواست  آنها  از  و  کرد  اجرا  شرکت کنندگان 
پیش بینی  به  و  دارد(  مسافرت  قصد  که  کنند  )وانمود  کنند  صحبت 
پژوهش های  آنکه  حال  بپردازند.  آن  احتمالی  پیامدهای  از  بسیاری 
)برای  ذهن شان  در  را  رویدادی  خواستند  شرکت کنندگان  از  پیشین 
آینده( تصور کنند و سپس آن رویداد را با حداکثر جزئیات ممکن، برای 

آزمون گر توصیف نمایند )13، 21(. 
به  آینده نگر  تفکر  که  است  آن  گویای  فعلی  نتایج  کلی،  طور  به 
احتمالي  رویدادهاي  و  حوادث  از  ذهني  تصویرسازي  توانایی  عنوان 
ارتباط است. از جمله  از فرآیندهای شناختی در  با مجموعه ای  آینده 
با  اوتیسم  کودکان  اندک  نمونه  حجم  پژوهش،  این  محدودیت های 
عملکرد باال بود، به همین دلیل نتایج این پژوهش بایستی با احتیاط 
گروه  روي  بر  پژوهش  این  انجام  دیگر  محدودیت  شود.  داده  تعمیم 
پسران است، بنابراین پیشنهاد می شود که این پژوهش با حجم نمونه 
بزرگتر و بر روی دختران با اوتیسم با عملکرد باال نیز اجرا و گزارش 
ویژه  نشانه هاي  با  آینده نگر  تفکر  بین  رابطه  بررسي  همچنین  شود. 
اختالل طیف اوتیسم مانند رفتارهاي تکراري، مي تواند اهمیت بالیني 
این پژوهش را افزایش دهد و مسیري مهم براي پژوهش هاي آتي باشد. 
آینده نگر  تفکر  تاثیرپذیری  به چگونگی  رفته، شواهد مربوط  روی هم 
با  بیشتری  تجربی  مطالعات  و  است  محدود  اوتیسم  اختالل طیف  در 
را  مشکل  گونه  هر  ماهیت  تا  است  نیاز  بزرگتر  نمونه های  از  استفاده 
در این گروه به وضوح مشخص کند. با افزایش درک از نواقص دقیق 
شناختي که مانع توانایي کودکان با اختالل طیف اوتیسم براي تعامل 

روزمره  زندگي  نیازهاي  موفق  مدیریت  و  زبان  یادگیري  دیگران،  با 
مي شوند، بهتر مي توان این نواقص را در مداخله ها هدف قرار داد. 

نتيجه گيری
فرایندهای  از  برخی  ارتباط  مورد  در  مقدماتی  شواهد  مطالعه  این 
تحقیقات  حاضر  حال  در  می دهد.  ارائه  آینده نگر  تفکر  با  شناختی 
آینده نگر  تفکر  بین  پیچیده  رابطه  از  ما  برای گسترش درک  بیشتری 
و فرایندهای شناختی و سایر عوامل میانجی احتمالی مورد نیاز است 
تا بتوان درمان های کارآمدتری را برای کودکان مبتال به اختالل طیف 
اوتیسم فراهم آورد. از آنجا که اهمیت مداخله اولیه در درمان اختالل 
طیف اوتیسم بر پژوهشگران و متخصصان بالیني کامال واضح و روشن 
می باشد و همچنین با توجه به اینکه تفکر آینده نگر در طول سال هاي 
براي  مهم  هدفي  مي تواند  موضوع  این  مي کند،  رشد  پیش  دبستاني 

مداخله و قطعاً شاهراه مهمي براي پژوهش هاي آینده باشد.

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر بر گرفته از رساله مقطع دکتری تخصصی روان شناسی و 
آموزش کودکان با نیازهای خاص، در دانشگاه اصفهان با شناسه اخالق 
صمیمانه  همکاری  از  وسیله  بدین   است.   IR.UI.REC.1398.093

مدرسه دریا در شهر اصفهان در پیشبرد این پژوهش تشکر و قدردانی 
حمایت های  کلیه  از  که  می دانم  الزم  خود  بر  این،  بر  افزون  می شود. 
مادی و معنوی ستاد توسعه علوم و فناوری های  شناختی در خصوص 

حمایت این اثر نهایت سپاس را داشته باشم.    
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