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 چکیده 

است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع  بررسی علل و عوامل اوتیسم در  اردبیلهدف این پژوهش 

است. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه بیماران  استان اردبیل نفر از  127پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 

شد. جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی،   قرارگرفت، استفادهبررسی    علل و عوامل اوتیسم ذکر شده موردای محقق ساخته که  

اسمیرنوف -و برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف استودنت  tبرای پاسخگویی به پرسش های پژوهش از آزمون 

در این تحقیق ما آمار  ه است.در ادامه برای رتبه بندی متغیرهای پژوهش و عوامل اوتیسم  از روش میانگین استفاده شداستفاده شد. 

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده  می دهیم.فرضیه ها را با آزمون رتبه بندی فریدمن انجام و   Spss 21 توصیفی را از طریق نرم افزار

تبه سوم را بدست آورده ر65/0دارای باالترین میانگین وبا بار عاملی  81/3از روش میانگین، نشان می دهد که سابقه خانوادگی با میانگین  

را به خود  89/0پایین ترین میانگین و باالترین رتبه با بارعاملی  3/ 39است.  قرارگرفتن مادر در معرض مواد پرخطر با میانگین رتبه 

 تخصیص داده است. 

 واژگان کلیدی: اوتیسم ،کودکان،علل ایجاد اوتیسم ،درمان اوتیسم، پیشگیری اوتیسم
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• Abstract 

The purpose of this study is to investigate the causes and causes of autism in Ardabil. The purpose 

of this study is applied and it is descriptive and survey. The statistical population of this study 

included 127 patients in Ardabil province. A researcher-made questionnaire was used to collect 

the research data. Descriptive statistics were used to analyze the data, t-test was used to answer the 

research questions and Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the 

distribution of variables. The mean method is used to rank research variables and autism factors. 

In this research we perform descriptive statistics through SPSS 21 software and hypotheses with 

Friedman ranking test. Data analysis using the mean method showed that family history with a 

mean of 3.81 had the highest mean with a factor load of 0.65 which ranks third. Exposure to 

hazardous substances with an average rating of 3.39 was the lowest mean and the highest was 

0.89. 

Keywords: Autism, Children, Causes of Autism, Treatment of Autism, Autism Prevention 
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 مقدمه •

 شناختی،  رفتاری، تغییرات چگونگی درباره علمی هاینظریه و هامدل  تکامل و آمدن پدید شاهد همواره تحولی روانشناسی تاریخ      

 کشف و عمر طول در  انسان تحول  بهتر درك و توصیف اندیشمندان، علمی تکاپوی هدفست. ا  بوده انسان اجتماعی و هیجانی

 باعث کدام هر  که شده ارائه تحولی  روانشناسی حیطه  در مختلفی هاینظریه تاکنون  ت.اس  آن اساسی وکارهایساز و فرایندها

 ،1لرنر  و دامون  ) است  در برداشته  را  روانشناسی و تربیت و تعلیم عملی و نظری حیطه در مهمی  تغییرات  و گردیده علمی پیشرفت

 روانشناسی  در مهمی جایگاه از که  فردی درون  و فردی  بین روابط در مهم موضوعات از یکی (.1383  یزدی،  ؛ به نقل از امین  2004

 .است 2 یاجتماع  شناخت برخوردار است، تحولی نگر

 را در دیگر بزرگساالن و کودکان احساسات و هیجانات تمایالت،  درك برای کودك نیاز مورد هایمهارت همه اجتماعی  شناخت    

 شناخت این د.شومی اطالق  دیگران احساسات و افکار درك توانایی به اجتماعی (. شناخت 2008،  3ویشارت )سبوال و گیردمی بر

 ایستادن نحوه و صورت از و کنندمی استفاده دیگران که است  کلماتی و گفتن سخن نحوه  از  هیجانات و احساسات ادراك شامل

 ذهنی، حاالت کردن تحلیل و توجیه  برای توانایی شامل تر،پیچده اجتماعی شناخت هایمهارت  .شودمی حاصل آنها بدن حرکات و

 (. 2010، 4و همکاران شود )یوکرمانمی طنز و همدلی

محدود ، مشخص می اوتسیم یك اختالل رشد مغز است که به وسیله نقص در واکنشات اجتماعی و ارتباطات ،رفتارهای تکراری و 

سالگی شروع می شوند . این مجموعه نشانه ها از نوع خفیف اوتیسم به نام اختالل طیف اوتیسم فرق دارند )انجمن   3شود که قبل از  

( . اوتیسم روی بسیاری از قسمت های مغز اثر می گذارد که این اتفاقات هنوز درك نشده است . اوتیسم   2000روانپزشکی آمریکا ، 

نادر است ، اما در سراسر جهان روی می دهد و فاقد الگوی مرتبط با طبقه اجتماعی یا پیشینه تحصیلی است . گمان نمی رود   نسبتا

که این اختالل به خاطر رفتار های سرپرست کودك ایجاد گردد و همچنین با اصول یادگیری رفتار نیز تبین نمی شود . داده ها یك 

( . انتظار نمی رود که برنامه های درمانی برای اشخاص   2005،    5یکی را مطرح ساخته اند ) آرندتمولفه زیست شناختی و عامل ژنت

( . اما اقداماتی با هدف به  2007،  6درخودمانده این اختالل را مداوا کند ، در واقع درمان مشخص شده ای وجو ندارد ) مایرس

در این رابطه برنامه های روان پویشی و دارو درمانی چندان موثر نبوده حداکثر رساندن سازگاری شخصی طراحی و تدوین می شوند .  

اند . اما اقدامات فشرده اصالح رفتار نتایج دلگرم کننده ای به دست داده است . اقدامات درمانی به طور فزاینده ای بر محور خانواده 

ودك و مشاوره با والدین برای توجه به مشکالت مرتبط با ، تدوین برنامه های آموزش والدین برای توجیه و پرداختن به اختالالت ک

 (. 1384بزرگ کردن کودك درخودمانده استوار شده است )نجاریان ،

 

 

 
1.  Lerner & Damon. 
2 . social cognition. 
3. Cebula & Wishart. 
4 . Uekermann et al. 
5 Atndt 
6 Myers 
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 بیان مسئله- 

های اصلی شناخت اجتماعی است که به طور گسترده به توانایی درك هیجانات، انگیزه ها، (، یکی از مؤلفهTOM)  7نظریه ذهن       

 (.2010و همکاران،  8متعاقب آن درك رفتارهای دیگران اشاره دارد )گریشامافکار و 

ترین نقائص شود یکی از اساسینقص در نظریه ذهن که آسیب بسیاری در برقراری روابط و سایر حیطه های زندگی را منجر می    

 مطالعات در .است یافته افزایش جهان سراسر  در  گذشتهه ده در این اختالل شیوع  ای در اختالالت طیف اتیسم است که میزانپایه

 تغییر با شیوع  میزان این که شد گزارش 10000 در  4 اتیسم طیف اختالالت شیوع  میزان ،1960سال در شده  انجام همه گیرشناسی

و روندی رو به افزایش داشته    است شده تغییر دچار تکاملی، مشکالت از  والدین و متخصصین بیشتر  آگاهی و  تشخیصی معیارهای در

 است. 

تا حدی مورد   اتیستیكای نقائص ارتباطی در بیماران  گیری نظریه ذهن به عنوان عامل زمینهنقص در فرآیند شکل  ه  اگرچه نظری      

بیماری مورد اختالف سبب شناسی این پدیده و چگونگی مشارکت آن در ایجاد عالئم  ولی    باشد،  های علمی موجود میپذیرش جریان

ها مطرح است این است که : یابد. اما آنچه در اکثر پژوهشها به طور عمده در حوزۀ علوم اعصاب بازتاب میاست. این اختالف نظر

 او در اجتماعی ایهكمحر هکنند پردازش پایین سطح عصبی سازوکارهای که است نشده یافت ذهن نظریۀ  نقص با فردی تاکنون

 در نقص گردد،می اتیستیك  افراد  در ذهن هنظری نقائص باعث عمده طور به  آنچه  که گرفت  نتیجه چنین این  بتوان  شاید باشد. سالم

 سازوکار یك در نقص نه و شودمی ایجاد ترپایین عصبی سطح هایسازوکار در اشکال واسطه به که است اجتماعی الزم دروندادهای

 تصحیح سمت به عمدتاً که درمانی رویکردهای رودکهمی انتظار باشد، درست نظریه این اگر نهایت در نظریه ذهن و اختصاصی

دورکین و  ،میبری پلیکانو، )  دهند نشان خود از بیشتری  کارآیی عمل در ند،ادهش گیریجهت پایین سطحجسمانی  عملکردهای

  .(1390از محمدخانی، به نقل   ؛2006، 9مالی

فیزیولوژیکی و روانشناختی بدن انسان به حدی به یکدیگر وابسته هستند که یکی را بدون دیگری نمیتوان در  فرآیندهای  از طرفی

حال مسئله اساسی وسوالی که پیش می آید این است که علل و جود بیماری اوتیسم چیست ؟ما در این تحقیق سعی  نظر گرفت.

 رمان و پیشگیری از آن را ارائه بدهیم.داریم علل ایجاد این بیماری را پیدا کرده و راه های د

 ضرورت و اهمیت تحقیق- 

های فیزیکی می تواند موجب رشد شناخت و تحول آن گردد؛ حرکت و شناخت حرکت و فعالیتاند که تحقیقات فراوانی نشان داده

اثر جنبش و حرکت مغز متحمل تغییراتی اند در  ها نشان دادهو هیجان و رشد اجتماعی رابطه  بسیار مستحکمی با هم دارند، پژوهش

  (.2013شود که برای عملکرد شناختی بهینه الزم و مطلوب است )کوزیول و همکاران، می

نیازی برای درك محیط اجتماعی و الزمه  درگیری های حوزه رشدشناخت، نظریه ذهن است که پیشیکی از جدیدترین نظریه     

ای باشد و پیامدهای گستردههای افراد اتیستیك میترین ویژگیباشد. آسیب در این نظریه، از مهممیآمیز  در رفتارهای اجتماعی رقابت

 
7 .Theory Of Mind. 

8. Grisham. 
9. Pellicano,  Mayberry ,Durkin ,Maley. 
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های رشدی و سازگاری افراد با اختالل اتیسم دارد. بنابراین بسیار مهم و دارای اهمیت است که برای بهبود نظریه را در همه  زمینه

 (.2003، 10امل اجتماعی بهتر این بیماران به آنها کمك کنیم )پریور ذهن و در نتیجه شناخت علل ایجاد بیماری و تع

 هدف از تحقیق- 

 بررسی علل و عوامل ایجاد بیماری اوتیسم-

 سواالت تحقیق- 

 علل ایجاد بیماری اوتیسم چیست؟-1

 عوامل ایجاد بیماری اوتیسم کدامند؟-2

 اوتیسم  تعریف- 

برقراری ارتباط با مردم یا موقعیتها . کودکان اوتیستیك اغلب به عنوان کودکان آرام اشباه اوتیسم عبارت است از ناتوانی کودك در 

هیج وابستگی نسبت به اشخاص نشان نداده ، بر عکس به   11گرفته می شوند زیرا توقعات زیادی از والدین خود ندارند . بعد از نوزادی 

( . اوتیسم به وسیله مجموعه ای از عالیم تشخیص داده می شود نه فقط یك عالمت  1384اشیا مکانیکی وابسته می شوند  ) آزاد ، 

است دیگر مشخصات مثل . مشخصه اصلی اوتیسم نقص در واکنشات اجتماعی ، ارتباطات ، توجه محدود شده و رفتار های تکراری 

 ( .  1999،  12اختالل در خوردن و ... برای تشخیص مهم هستند اما ضروری نیستند ) فیلیپك

 ویژگی های کودکان اوتیستیك به طور خالصه عبارتند از : 

 اصرار بر یکنواختی و مقاومت در برابر تغییرات.  -1

 ه از کلمات از اَداها و اشاره استفاده می کنند .در بیان نیاز های خود دچار مشکل هستندو به جای استفاد-2

 تکرار کلمات ،خنده نابجا ، گریه بی مورد ، نشان دادن استرس و نگرانی بی علت .-3

 ترجیح می دهند که تنها باشند.-4

 پرخاشگری-5

 به سختی با دیگران رابطه برقرار می کنند .-6

 آنها را بغل کند . دوست ندارند که کسی را بغل کنند و یا اینکه کسی-7

 تماس چشمی ندارند و یا اینکه بسیار کم است .-8

 
10 Priore 
 
11 Neonate 
12 Filipek 
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 با روشهای معمول آموزشی نمی توانند چیزی بیاموزند.-9

 بازی های غیر عادی انجام می دهند.-10

 اشیاء در حال چرخش را دوست دارند و خود نیز سعی میکنند اشیاء را به حالت چرخش در بیاورند . -11

 ر عادی به بعضی از اشیاء پیدا می کنند .دلبستگی غی-12

 از نظر احساس درد حساسیت باالتر و یا پائین تری نسبت به افراد عادی دارند .-13

 ظاهراً از چیزی نمی ترسند .-14

 از نظر فعالیت های فیزیکی ، فعالیت زیادتر و یا کمتری نسبت به کودکان سالم دارند . -15

 صورت نرم و عادی نیست .حرکات بدنی آنها به -16

اگرچه آزمایشات شنوائی بر روی آنها سالم بودن شنوائی آنها را ثابت می کند اما در برابر نام خود و دستورات کالمی خود را بی -17

 تفاوت نشان می دهند .

 کودکان  در  اوتیسم- 

رفتارهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی به درستی عمل این اختالل در بیماران اُوتیستیك باعث می شود که مغز نتواند در زمینه 

، رفتارهای اجتماعی ، فعالیتهای سرگرم کننده و بازی کند . کودکان و بزرگساالن اُتیستیك در زمینه ارتباط کالمی و غیر کالمی 

 . دارای مشکل می باشند

افذ رشد“ یا به اختصار “پی دی دی “ می گویند. این پنج اُوتیسم یکی از پنج بیماری می باشد که در مجموع به آنها “ اختالالت ن

، اختالل رِت ، و اختالالت نافذ رشد که با معیارهای  ودکیدوران ک عدم تمرکز بیماری عبارتند از :اُتیسم ، اختالل آسپرگر ، اختالل

 . بیماری های ذکر شده مطابقت ندارند

 رفتارهای کودک مبتال به اوتیسم- 

این کودکان مشکالت ارتباطی دارند،و احساسات و تفکرات دیگران را درك نمیکنند بنابراین ،برای آنها مشکل است که احساساتشان -

 .کلمات ،ژست ها،حاالت صورت،یا حتی لمس کردن بیان کنندرا از طریق 

یك کودك اوتیسمی بسیار حساس است و ممکن است در مواجهه با صداها،تماس،بو ها،یا دیدن مناظری که برای دیگران عادی -

 .است ،دچار مشکالت جدی و یا دردناك شوند

،قدم زدن،یا دست زدن را انجام دهند و نسبت به افراد واکنش آنها ممکن است حرکات بدنی تکراری و تقلیدی،مانند تاب خوردن-

 .های غیر معمول انجام دهند.یا به اشیاء وابستگی شدید پیدا کنند و یا رفتارهای پرخاشگرانه داسته باشند و به خودشان آسیب بزنند

http://namnak.com/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86.p1434
http://namnak.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA.p111
http://namnak.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA.p111
http://namnak.com/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA.p111
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 .بعضی موقع ها ممکن است هرگز متوجه افراد،اشیاء یا فعالیت های افراد خود نشوند-

 .رخ میدهد دوران بلوغ ها در تشنج های شدید شوند،که در بعضی از موارد این تشنج عضی از این کودکان ممکن است،دچارب-

 .بعضی از آنها تا حدی دچار مشکالت شناختی هستند-

بر خالف اغلب مشکالت شناختی معمول که با تاخیر در تمامی زمینه های رشد شناخته میشود،اوتیسمی ها اما گاهی مهارت های -

،ساخت موسیقی،حل کردن مسائل ریاضی،و یا حفظ کردن برخی مطالب سنگین و در تست های هوش مختلفی دارند مانند:طراحی

 .غیر کالمی دارای هوش متوسط و یا حتی باالیی هستند

 دهند  می افزایش  را  اوتیسم  به ابتال خطر  که  عواملی- 

عواملی خاص که در ادامه می آیند می توانند خطر شوند، اما  بیماری اوتیسم همه کودکان از هر نژاد و یا ملیتی ممکن است دچار

 :این بیماری را افزایش دهد، این عوامل شامل

 .هستند اوتیسم بیماری به ابتال خطر در بیشتر برابر پنج تا چهار پسرها – کودك جنسیت •

 بیماری این با دیگر کودکی اینکه خطر دارد، وجود اوتیسم به مبتال کودك یك که هایی خانواده در –سابقه خانوادگی  •

یر اقوام نزدیك کودك مبتال به اوتیسم، در ارتباط سا یا و مادر و پدر که نیست غیرمعمول خیلی همچنین. است بیشتر باشند داشته

 .باشند داشته مشکالتی …با دیگران و 

 .هستند اوتیسم بیماری به ابتال خطر در سالم کودکان از بیشتر دارند خاصی بیماری که کودکانی –سایر اختالالت  •

د داشته باشد. اعتقاد بر این است که وجو ای رابطه اوتیسم به کودك ابتالی و والدین سن بین است ممکن –سن والدین  •

نیاز فرزندان والدین بزرگسال بیشتر از دیگران در خطر ابتال به این بیماری هستند. بااینحال تحقیقات بیشتری در این رابطه مورد 

 .است

 تشخیص اوتیسم- 

برای تشخیص این بیماری هیچ تست پزشکی وجود ندارد. برای تشخیص اُوتیسم در یك کودك باید رفتار ، ارتباط و سطح رشد 

ذهنی کودك به دقت بررسی شود . از آنجائی که بعضی از عالئم این بیماری با بعضی از بیماری های دیگر مشترك است ممکن است  

ایشها و تست های پزشکی متفاوتی را برای کودك تجویز کنند تا از وجود یا عدم وجود مشکالت دیگر در کودك متخصصین آزم

 .مطمئن شوند

با یك بررسی کوتاه در یك جلسه ممکن نیست که بتوان به طور قطع وجود اُوتیسم را در کودکی ثابت کرد. مشاهدات والدین و 

تشخیص اُوتیسم در یك کودك می باشد . در نگاه اول ممکن است کودك اُوتیستیك به بررسی کامل مراحل رشد کودك از الزمات 

http://namnak.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.p23819
http://namnak.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA.p154
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نظر عقب مانده ذهنی ، دارای اختالل رفتاری ، دارای مشکل شنوائی و یا دارای رفتارهای عجیب به نظر برسد .البته ممکن است تمام 

 باعث مشکلتر شدن تشخیص میاین عالئم در یك کودك اُوتیستیك وجود داشته باشند که این امر خود 

نیست. کودکان اُتیستیك قابل درمان هستند و نباید از آنها قطع امید شود و نیز بهتر است بدانید که هیچ  بیماری روانی اُوتیسم یك

 . عامل روانی شناخته نشده است که باعث بروز اُتیسم درکودکان شود

ق و کاملی از کودك به عمل آید زیرا به این ترتیب می توان یك برنامه مناسب و شوند . به هر حال در ابتدای امر بایستی معاینه دقی

 . دقیق برای کمك به کودك اُتیستیك و درمان او تهیه کرد

 تحقیق های انجام شده- 

این روش استفاده از رنگ انگشتی و سفال و کاهش نشانگان   :عنوان:کاربرد رنگ انگشتی و سفال در کاهش نشانگان اوتیسم- 

خودماندگی در کودکان مبتال رابطه معناداری وجود دارد بین استفاده از روش رنگ انگشتی و سفال و افزایش دقت،تمرکز و هماهنگی 

 چشم با دست کودکان در خودمانده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

د تا کودك بتواند عضالت کوچك دست خود را تقویت کند و دوباره آن را احیا کند و حس المسه خود نتیجه:این روش کمك میکن

را بهبود دهد تا از طریق آن محیط اجتماعی و محیط اطراف خود را بهتر درك کند و بتواند با محیط بیشتر ارتباط برقرار کند.)مژده 

 (.1395می واحد تهران زین العابدینی،دکتر مهدیه صالحی،دانشگاه آزاد اسال

نتیجه :ویژگی های فردی شامل سن و عنوان:اثربخشی موسیقی درمانی بر پرخاشگری کودکان اوتیسم شهر بندرعباس:- 

درمانی در کاهش پرخاشگری بدنی کالمی و خشم ندارد اما این ویژگی ها در تاثیر –پایه تحصیلی تاثیری در نتیجه مثبت موسیقی 

 (.1396ی کاهش خصومت موثر هستند.)مریم امامی،دکتر نوشین تقی نژادموسیقی درمانی در راستا

 عنوان:تاثیر آموزش مبتنی بر تحریک نورون های آیینه ای با مادران کودکان اوتیسمی در کاهش عالیم:- 

یك نورون های معنادار نیست با توجه به داده های حاصل تحر05/0نتیجه:یافته های به دست آمده در این پژوهش در سطح معنادار  

ایینه ای از طریق دیدن فیلم در کاهش نشانگان اوتیسم تفاوت قابل مالحظه ای مشاهده نشده است.)الله وادی کوالتی ،دکتر مهناز 

 (.1391استکی پاییز

 عنوان:بررسی تاثیر تحریکات دهلیزی لمسی بر رفتارهای کلیشه ای و مهارت های اجتماعی کودکان با اختالل اوتیسم:- 

جه:با توجه به داده های حاصل با مقایسه فازهای مطالعه مشخص می شود که تحریکات دهلیزی و لمسی می تواند منجر به نتایج نتی

 (.1395درمانی بهتر شود.)الهام خدایی ،دکتر شیرین کوشکی تابستان 

 

 جامعه آماری- 

دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد )افشین نیا، جامعۀ آماری به کل گستره گروه و افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره  

1382.) 

پرسشنامه بین ها پخش کرده و تحلیل  127جامعۀ آماری در این تحقیق شامل افراد و بیماران بیماری اوتیسم اردبیل که توانستیم 

 کنیم. 
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 حجم نمونه- 

باشد به عبارت دیگر، تعدادی از های اصلی جامعه میان کننده ویژگیحجم نمونه تعداد محدودی از آحاد جامعۀ آماری است که بی

(. برای تعیین حجم نمونه ار فرمول کوکران  1381دهند )آذر و مؤمنی،  اعضای جامعه آماری )اما نه همه( که گروه نمونه را تشکیل می

 نفر بدست آمده است.  131استفاده شده و تعداد نمونه برابر 

 

 تحلیل داه هاتجزیه و  *

 

  آمار توصیفی- 

صد مرد رد 74درصد از پاسخ دهندگان در پژوهش حاضر زن و  26پرسشنامه ی پخش شده و یافته های تحقیق  127براساس-

 هستند.

درصد است  9/3درصد دارند وکمترین آن  1/59سال سن با  40- 30همچنین براساس یافته بیشترین سن از پاسخ دهندگان بین -

 سال تعلق میگیرد.50ی که به باال

درصد لیسانس و کمترین سطح به دیپلم و زیر دیپلم با  6/60همچنین براساس یافته ها بیشترین درصد در مورد سطح تحصیالت -

 درصد مربوط می شود. 3/6

 

 آمار استنباطی- 

اطالعات حاصل از آمار استنباطی مرتبط با سواالت های متفاوتی مانند استفاده شده است. جدول زیر   برای آزمون فرضیه ها از روش

 دهد. در این جدول به ترتیب تعداد، میانگین، واریانس انحراف معیار و برای هر یك از ابعاد نشان داده شده است. تخصصی را نشان می

 

 معیار انحراف و میانگین جدول: 

 انحراف معیار واریانس میانگین تعداد متغیر

 61/0 55/0 3.81 127 خانوادگیسابقه 

 65/0 71/0 3.75 127 سن والدین

 91/0 63/0 3.66 127 جنسیت کودك 

 74/0 78/0 3.74 127 بارداری پرتنش

قرار گرفتن مادر در معرض مواد 

 پرخطر و ....

127 3.39 88/0 87/0 

 عامل اوتیسم- 

 های مربوط به عامل بیماری اوتیسم در جدول و شکل  زیر ارائه شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای شاخص
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 رتبه  بار عاملی T statistic ضریب استاندارد 

 3 71/0 11/12 65/0 سابقه خانوادگی

 5 42/0 15/13 28/0 سن والدین

 2 78/0 66/8 20/0 جنسیت کودك 

 4 65/0 11/17 21/0 بارداری پرتنش

قرار گرفتن مادر 

در معرض مواد 

 پرخطر و ....

21/0 52/4 89/0 1 

 

دهد، تمامی شاخص  های سنجش عامل اوتیسم دارای بار عاملی باالیی هستند و بنابراین همچنان که نتایج به دست آمده نشان می

 گیرند.مورد تایید قرار می

دهد، تمامی شاخص های سنجش سازه عوامل راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی دارای میهمچنان که نتایج به دست آمده نشان 

 گیرند.بار عاملی باالیی هستند و بنابراین مورد تایید قرار می

 *نتیجه گیری نهایی

رشدی هستند و وراثت از علل اصلی آن به شمار می –دالیل موجود نشان میدهند که اختالل طیف اوتیسم از نوع اختالالت عصبی 

 آید که البته این عامل با قرار گرفتن مادر در محیط های پر خطر تشدید می شود.

ر،افراد را مستعد این اختالالت نمایند. افراد مبتال عوامل ارثی و محیط های پرخطر ممکن است با اثرگذاری در ساختار و کارکرد مغ

ممکن است در نواحی خاصی از مغز که رفتار اجتماعی و هیجانی نقش های مهمی بازی می کنند،نابهنجاری هایی داشته 

مشترك ،جهت باشند.کمبودهای شناخت اجتماعی را میتوان خیلی زود در سال های ابتدایی زندگی مشاهده کرد. این افراد در توجه 

 گیری اجتماعی و بازی نمادین مشکالتی را نشان می دهند.

با اینکه هنوز بطور دقیق علت واحدی برای این اختالالت مشخص نشده است اما بیشترین نشانه ها به ترکیبی از عوامل ارثی 

م معلول کنش . واکنش عوامل عصبی زیستی، و عوامل محیطی اشاره دارد. بطور کلی میتوان گفت اختالل طیف اوتیس–ژنتیکی،عصبی  

 زیستی و محیطی با استعداد ژنتیکی و ارثی است.

 

 توصیه های کلی - 

 تشخیص سریع و زود هنگام و بهره گیری از شیوه های درمانی مناسب،در سنین پیش دبستانی امری ضروری است.   -
 باشد. کودکان اوتیستیك ،نیازمند برنامه ای هستند که تا حد ممکن دارای ساختار -
بطور ایده آلی ،برنامه های آموزشی باید منطبق با نیازهای کودك باشد این آموزش باید شامل مهارت های اجتماعی،شغلی  -

 و ارتباطی باشد.
دخالت والدین به عنوان عامل اصلی در درمان موفقیت آمیز ،امری اساسی محسوب میشود. برنامه های درمانی باید به  -

 د تا آنها نیز همین روند را در خانه ادامه دهند.بنابراین والدین باید نسبت به برنامه های درمانی توجیه شوند.والدین آموزش داده شون
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