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هدف اصلي اين پژوهش بررسي سن زمان تشخیص بیماری و جنسیت بیماران با : چکيده

کودکان مبتال به اوتیسم مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید، تهران شدت بیماری در 

تحلیلي از نوع مقطعي مي باشد. جامعه آماری  -مي باشد. اين پژوهش توصیفي7941در سال 

اين پژوهش کلیه کودکان مبتال به اوتیسم مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید در سال 

ای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد. بودند.در اين پژوهش بر 7941

لذا کلیه کودکان مبتال به اوتیسم مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید مراجعه 

نتايج اين  نفر بودند. 701انتخاب شدند که در مجموع  7941ماهه اول سال  6کنندگان در 

داری ندارد. جنسیت افراد رابطه معنيپژوهش نشان داد شدت اوتیسم با سن شروع بیماری، 

علیرغم عدم وجود ارتباط بین سن شروع بیماری با شدت اوتیسم، شدت اوتیسم در سن 

 سال شديدتر بود.  1کمتر از 

 بیماری، جنسیت، جنسیت بیماران، شدت بیماری، اوتیسم،کودکان مفید :يديکل واژگان

 

 مقدمه

در کودکان با  3توسط اسپرگر 7499شرح داده شد و در سال  2توسط کانر 7499برای اولین بار در سال  1اختالالت طیف اوتیسم

الت طیف اوتیسم به (. در همان زمان، ساير کودکان با ويژگي های اختال7447، 5،اوزونوف7447، 4مشکالت مشابه توصیف شد )فريتز

                                                           
1Autism Spectrum Disorders 
2Kanner 
3 Asperger 
4Frith 

بررسي سن زمان تشخیص بیماری و جنسیت بیماران با شدت 

مراجعه کننده به بیماری در کودکان مبتال به اوتیسم 

 5931بیمارستان کودکان مفید، تهران در سال 
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، مطالعات تايید 7410و  7460(. در اوايل دهه 7418، 7، ماهلر7498، 6عنوان اسکیزوفرني يا سايکوز کودکي توضیح داده مي شدند )بندر

الالت کردند که کودکان با رفتارهای مشابه با افرادی که توسط کانر شرح داده شده بودند، مي تواند از کودکان معلول ذهني و ساير اخت

 (7418، 9، د ماير7461، 8روانشناختي  متمايز باشند. )روتر

اوتیسم نوعي از اختالالت نافذ رشدی است که با آسیب شـديد در تعامـل اجتمـاعي و مهـارتهـای ارتباطي و نیز وجود رفتارها، 

(.ايــن کودکان در پردازش اطالعات 8000، 10عاليـق و فعالیـتهـای کلیشــهای مشــخص مــي شــود )انجمن روان شناسي آمريکا

حسـي اخـتالل داشـته، لذا پاسخهای غیر طبیعي بـه محرکـات حسـي مثـل پاسخهای اجتنابي و واکنشهای بیش از حد به آنهـا نشان 

حرکتـي؛ بـه (، مهارتهـای 7447، 13(. اختالل و مشــکالتي در زمینــة عواطــف )راپــین128004و جاسم 7441، 11میدهند )کینتز

(، يادگیری زبان و 8007، 15و واتلینگ 7449، 14خصـوص حرکـات ظريـف دســتهــا، فعالیــتهــای روزمــره زنــدگي و بــازی )راستال

، 18( و مشکالتي در زمینة تقلید از ديگـران در ايـن کودکـانديده مي شود )سولور8006، 17و کوربــت 8006، 16گفتــار طبیعــي )آن

(. اوتیسم 8006، 19یتـوان گفـت کـه اين کودکان دارای طیـف وسـیعي از اخـتالالت روان، شناختي و پزشکي هستند )کلین(، م8070

نوعي بیماری عصبي رشـدی در کودکـان است که عموما به عنوان اختالل رشد عصـبي مغـزی شناخته میشود، اما دربارة منشـاء دقیـق آن 

(. در مورد نقايص ساختاری، مغز اين افراد، توافق عمومي وجود ندارد و هیچ عالمت 8001، 20روينناطالعـات کمي در دسترس است )جا

 زيسـتي بـرای تشـخیص بـالیني قطعي آن ذکر نشده است. 

 پيشينه پژوهش
نیز وجود  اوتیسم: اوتیسم نوعي از اختالالت نافذ رشدی است که با آسیب شـديد در تعامـل اجتمـاعي و مهـارتهـای ارتباطي و

(. ايــن کودکان در پردازش 8000، 87رفتارها، عاليـق و فعالیـتهـای کلیشــه ای مشــخص مــي شــود )انجمن روان شناسي آمريکا

های بیش از حد به آنهـا های اجتنابي و واکنشهای غیرطبیعي بـه محرکـات حسـي مثـل پاسخاطالعات حسـي اخـتالل داشـته، لذا پاسخ

 (. 8004، 89و جاسم 7441، 88هند )کینتزدنشان مي

منتشر گرديد. « مطالعه ملي شیوع اوتیسم در کودکان پنج ساله ايراني»( تحت عنوان 8078مطالعه ای توسط صمدی و همکارانش)

امه ارتباطات میلیون کودک پنج ساله بیش از سه سال تحصیلي جهت بیماريابي از نظر اوتیسم با استفاده از پرسشن 9/7در ايران، بیش از 

 86/6انجام گرديد. نتايج بیانگر شیوع   81مورد ارزيابي قرار گرفتند. تشخیص اوتیسم معمولي براساس مصاحبه تجديد نظر شده89اجتماعي

نفر مشابه با نرخ برخي کشورها و کمتر از گزارشات اخیر کشورهای غربي است. شیوع پايین تر ممکن  70،000اوتیسم معمولي به ازای هر 

ت ناشي از محدوده سني جوانتر، مناسب بودن ابزار و جنبه های فرهنگي ايران باشد. مقايسه های بین المللي میزان شیوع با مشکالت اس

 تواند مسائل مربوط به برداشت های فرهنگي و اجتماعي توسعه کودکان را تعیین نمايد. زيادی همراه است، اما معیاری ارزشمند است که مي

                                                                                                                                                                                       
5Ozonoff 
6Bender 
7Mahler 
8Rutter 
9DeMyer 
10American Psychological Assosiation 
11Kientz 
12Jasmh 
13Rapin 
14Restall 
15 Watling 
16 Anne 
17Corbette 
18Sevlever 
19Kelin 
20Jarvinen 
21American Psychological Assosiation 
22Kientz 
23Jasmh 
24Social Communication Questionna 
25Autism Diagnostic Interview-Revised 
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( جهت مقايسه مقیاس رتبه بندی اوتیسم دوران کودکي )کارز( و فهرست رفتاری اوتیسم که 8009و همکاران ) 86ینيای رلمطالعه

معیارهای راهنمای به طور گسترده ای برای غربالگری و تشخیص اوتیسم استفاده مي شوند، انجام گرديد. تأيید تشخیص اوتیسم برپايه 

سال بود. نتايج بیانگرتوافق کامل  77ماه تا  72کودک ،  61بود. نمونه پژوهش شامل  81چهارم تشخیصي و آماری اختالالت رواني، ويرايش

چهارمو آزمون کارز بود. اما سیاهه رفتاری اوتیسم قادر به  معیارهای راهنمای تشخیصي و آماری اختالالت رواني، ويرايشبین يافته های 

ي همانند آزمون کارزنیست. تعداد موارد منفي کاذب اوتسیم با استفاده از سیاهه رفتاری تشخیص افراد اوتیسم از ساير موارد اختالالت تکامل

 ( باال بود.%0( نسبت به آزمون کارز )%96اوتیسم )

مبتال  کودک12که  نددیرس جهینت نيبه ا  ،سمیکودک مبتال به اوت 7699ی روبر 8078-8004لهای در سا کايدر آمر یامطالعه يط

 يم رمطالعاتيبا سا يافته مشابه نيا و کندي در پسرها بروز م شتریب یماریب نيبوده است.ا 6پسر و نسبت پسر به دختر حدود  سمیبه اوت

 (8070، 84، وين استوک82مک اندرو-)هارتلي باشد.
 

 هاي پژوهشفرضيه

 رابطه دارد. سن زمان تشخیص بیماری با شدت بیماری در کودکان مبتال به اوتیسم .7

 رابطه دارد. بیماران با شدت بیماری در کودکان مبتال به اوتیسمجنسیت  .8

 جامعه آماري

 بودند. 7941جامعه آماری اين پژوهش کلیه کودکان مبتال به اوتیسم مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید در سال 

 حجم نمونه و روش نمونه گيري

رشماری استفاده شد. لذا کلیه کودکان مبتال به اوتیسم مراجعه کننده به در اين پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری س

نفر بودند. همچنین جهت  701انتخاب شدند که در مجموع  7941ماهه اول سال  6بیمارستان کودکان مفید مراجعه کنندگان در 

 بیماران در مطالعه جلوگیری شد.جلوگیری از تکرار بیماران در مراجعات مکرر،فهرستي از بیماران تهیه و از ورود مجدد 

 معيارهاي ورود به مطالعه و خروج از مطالعه

معیارهای ورود به مطالعه شامل ابتال به اختالل طیف اوتیسم بود. همچنین معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم امضای رضايت 

 و يا دستیابي به پرسشنامه های ناقص و نامعتبر بود.نامه شرکت آگاهانه در پژوهش، امتناع شرکت کننده از تکمیل کردن پرسشنامه ها 

 نحوه اجراي پژوهش
نحوه اجرای پژوهش بدين گونه بود که پس از بیان هدف پژوهش به بیماران و والدين آنان، از ايشان موافقت نامه کتبي مبني بر 

ضايت نامه کتبي جهت شرکت در پژوهش و موافقت با شرکت در پژوهش اخذ شد. سپس هدف های پژوهش برای آنان بیان شد و فرم ر

تکمیل کردن پرسشنامه ها جلب شد. در نهايت پس از اطمینان دادن به آنان برای رازداری و محرمانه ماندن اطالعات، پرسشنامه ها بین 

یل کردن پرسشنامه ها فرصت ها را تکمیل کنند. همچنین به آنان برای تکمآنان توزيع شد و از آنان خواسته شد تا با نهايت دقت پرسشنامه

کافي داده شد و پس از تکمیل شدن پرسشنامه ها جمع آوری و از آنان برای همکاری در طرح پژوهشي تشکر و قدرداني شد. به طور 

 دقیقه بود. در نهايت پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت و 80میانگین زمان الزم برای تکمیل کردن پرسشنامه ها برای هر شخص حدود 

 گرديد. 87نسخه  SPSSپس از حذف پرسشنامه های ناقص و نامعتبر داده های پرسشنامه های کامل و معتبر برای تحلیل وارد نرم افزار 

 هاروش تجزیه و تحليل داده

ها در دو سطح توصیفي و استنباطي تحلیل شدند. در سطح توصیفي در اين مطالعه جهت تحلیل متغیرهای در اين پژوهش داده

یه های آزمونفرضی براي از میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای کیفي از فراواني و نسبت استفاده شده است. در سطح استنباطي کم

                                                           
26Rellini 
27Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-4) 
28Hartley-McAndrew 
29 Weinstock 
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و رگرسیون چندمتغیری با مدل 97، اسپیرمن90ی و جهت تعیین ارتباط شدت اوتیسم با ساير متغیرها از ضريب همبستگي پیرسونآمار

 در نظر گرفته شد. >01/0Pداریدر کلیه آزمون ها،سطح معنيگام به گام استفاده شد. 

 آزمون فرضيات پژوهش

 فرضيه یك: سن شروع بيماري با شدت اوتيسم رابطه دارد.

 ( ارائه شده است.7برای بررسي اين فرضیه از ضريب همبستگي پیرسون استفاده شد که نتايج آن در نمودار )

 9/9±1/8سال، اوتیسم متوسط  6/0-78سال با دامنه  8/9±4/8مبتال به اوتیسم خفیف میانگین سن تظاهر بیماری در کودکان 

سال بود. اما از نظر آماری ارتباط معني داری بین سن تظاهر  8/0-70سال با دامنه  2/8±9/8سال و اوتیسم شديد  7-78سال با دامنه 

 ( =014/0P= ،881/0rبیماری در کودکان با شدت اوتیسم وجود نداشت. )

Reply CARS test
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(: مقايسه توزيع سن تظاهر بیماری به تفکیک شدت اوتیسم در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصص اعصاب 7نمودار شماره )

 7941کودکان بیمارستان کودکان مفید در سال 

 فرضيه دو: جنسيت کودکان با شدت اوتيسم رابطه دارد.
 ( ارائه شده است.8ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده شد که نتايج آن در نمودار )برای بررسي اين فرضیه از 

دختر  79( اوتیسم متوسط و %9/89دختر ) 1( اوتیسم خفیف، %9/99دختر ) 70کودک دختر مبتال به اوتیسم؛  90از مجموع 

 81( اوتیسم متوسط و %4/84پسر ) 89خفیف، ( اوتیسم %1/91پسر ) 84کودک پسر مورد بررسي؛  11( اوتیسم شديد داشتند. در 9/99%)

 =701/0P( اوتیسم شديد داشتند. از نظر آماری ارتباط معني داری بین شدت اوتیسم با جنسیت کودکان مشاهده نشد. )%9/98پسر )

،711/0-r= ) 

                                                           
30Pearson Correlation 
31 Spearman Correlation 
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کنندگان به درمانگاه فوق تخصص (: مقايسه توزيع درصد فراواني جنسیت کودکان به تفکیک شدت اوتیسم در مراجعه 8نمودار شماره )

 7941اعصاب بیمارستان کودکان مفید در سال 

 نتيجه گيري

 فرضيه یك: سن شروع بيماري با شدت اوتيسم رابطه دارد.

داری (بینسن تظاهر بیماری در کودکان با شدت اوتیسم ارتباط آماری معني70-9با توجه به يافته های ترسیم شده در نمودار )

(. نتايج اين پژوهش با پژوهش انجام شده در اين زمینه همسو بود )گابريلز، آگنیو، میلر، گراال، پان و  =014/0P= ،881/0rمشاهده نشد )

 (.8002همکاران، 

 فرضيه دو: جنسيت کودکان با شدت اوتيسم رابطه دارد.

(بین شدت اوتیسم با جنسیت 4-9مودار )بود.با توجه به يافته های ترسیم شده در ن 6/7:8در مطالعه حاضر، نسبت پسر به دختر 

(. نتايج اين پژوهش با پژوهش انجام شده در اين زمینه  =701/0P= ،711/0-rکودکان از نظر آماری ارتباط معني داری مشاهده نشد )

 (. 8004همسو بود )بويد، مک بي، هولتزکالو، بارانک و بودفیش، 

 پيشنهادهاي پژوهش 

در کودکان ارزيابي گردد تا قبل از بروز موارد شديد آن مداخالت درماني الزم انجام گیرد تا عوارض پیشنهاد مي شود شدت اوتیسم  .7

 بیماری کاهش يابد.

با توجه به ارتباط معني دار خصوصیات بیماری با شدت آن، در صورت مشاهده عالقه به موسیقي، غوطه ور شدن در آب و حرکات  .8

 ا شک به شدت باالی بیماری شود.چرخشي در کودکان مبتال به اوتیسم حتم

 در پژوهش های آتي به بررسي رابطه خدمات روانشناسي با شدت اوتیسم و ويژگي های آن پرداخته شود. .9
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