مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال ششم/شماره  /4زمستان 6931

تاریخ دریافت4991/8/9 :

تاریخ پذیرش4991/8/41 :

بررسی میزان اضطراب ،افسردگی ،سالمت عمومی و کیفیت زندگی در والدین کودکان
مبتال به اختالالت طیف اوتیسم

چکیده
مقدمه :با توجه به اینکه والدین کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم بیشتر از والدین کودکاان مباتال باه دیگار اخاتالالت
تکاملی و کودکان با رشد معمولی مستعد ابتال به اختالالت روانپزشکی هستند ،این مطالعه با هدف بررسی اضطراب ،افسارد ی،
سالمت عمومی و کیفیت زند ی در والدین کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم در مقایسه با روه کنترل انجام شد.
روشها :این مطالعه از نوع مقطعی ،توصیفی-تحلیلی بود و جمعیت هدف ،والدین کودکان مباتال باه اخاتالالت طیاف اوتیسام
مراجعه کننده به روانپزشک کودک و نوجوان کلینیک بعثت و یکی از مراکز توانبخشی شهر کرمان بودند که توسط روانپزشاک
کودک و نوجوان بر اساس معیارهای  DSM-IV-TRتشخیص اوتیسم کودک مسجل شده بود .اروه کنتارل از میاان والادین
کودکان باالی دو سال مبتال به بیماری جسمی ،انتخاب شدند .در مطالعه انجام شده  11نفر در روه مداخلاه و  11نفار در اروه
کنترل شرکت کردند که در هر روه  99نفر مرد و  99نفر زن بودند .پرسشانامههاای افسارد ی همیلتاون ،اضاطراب همیلتاون،
سالمت عمومی  GHQ-28و کیفیت زند ی  WHOQOL-BREIFبرای دو روه تکمیل شد .دادههاا باا ززماون  t-testماورد
زنالیز زماری قرار رفت.
نتایج :بین میانگین نمرات اضطراب ،افسرد ی و کیفیت زند ی دو روه تفاوت معنیداری مشااهده شاد ()P<0/004؛ اماا باین
میانگین نمره سالمت عمومی دو روه تفاوت معنیدار نبود.
بحث و نتیجهگیری :والدین کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم بیشتر مستعد ابتال به اضطراب و افسارد ی هساتند و از
سطح پایینتر کیفیت زند ی برخوردارند.
واژگان کلیدی :اوتیسم ،اضطراب ،افسرد ی ،سالمت عمومی ،کیفیت زند ی ،والدین
مقدمه

در  1000نفر در سال  1790به  6نفر در  1000نفر

اختالالت فراگیر رشد شامل اختالالت رشد ذهنی

افزایش پیدا کرده است که این افزایش احتماالً در

(کمتوانی ذهنی و عقبماندگی ذهنی) و اختالالت

نتیجه پیشرفت تحقیقات و راههای تشخیصی است.

طیف اوتیسم (اختالل اوتیسم ،آسپرگر و اوتیسم غیر

اغلب کودکان مبتال به اوتیسم در خانواده و با پدر و

تیپیک) است که به طور معمول در دوران کودکی

مادر زندگی میکنند .مراقبت از یک کودک مبتال به

شروع میشوند و اغلب تا بزرگسالی باقی میمانند

اختالل فراگیر رشد ممکن است با سطح باالیی از

( .)1شیوع اختالالت فراگیر رشد در کودکان از 0/4

استرس همراه باشد که به طور بالقوهای موجب

 -1دانشیار ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی افضلی پور ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3استاد ،مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4دانشجوی پزشکی ،مرکز تحقیقات اعصاب بالینی ،دانشکده پزشکی افضلی پور ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :زینب زمانی

Email: zzb1120@yahoo.com

آدرس :کرمان بزرگراه امام خمینی ،دانشگاه شهید باهنر ،دانشکده پزشکی افضلیپور
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تلفن03433433430 :

فاکس03433433430:
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مهین اسالمی شهربابکی ،1،2شهرزاد مظهری ،1،2علیاکبر حقدوست ،3زینب زمانی

4

مهین اسالمی شهربابکی و همکاران

اختالالت روانی در والدین کودکان اوتیسمی

کودکان میشود ( .)2تحقیقات نشان داده است که

رفتاری کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن مبتال به

استرس مادران در خانوادههای دارای فرزند مبتال به

اوتیسم یک هدف مهم جهت مداخله است (.)9

اختالالت طیف اوتیسم به دلیل مشکالت رفتاری

مطالعه صابری و همکاران نشان داد که برنامه آموزش

کودک است .اکثر کودکان مبتال به ( Autism

گروهی فرزند پروری مثبت موجب کاهش معنادار

 ،ASD )Spectrum Disorderزبان و الگوهای

استرس والدگی بر هر دو والد و کودک میشود (.)8

ارتباطی غیرمعمول مانند صحبتهای کلیشهای و

مطالعه برجیس و همکاران در اصفهان نشان داد که

عجیبوغریب و رفتارهای تشریفاتی دارند که چنین

بین میزان امید و معنای زندگی در بین سه گروه

رفتارهایی میتواند مشکالتی را برای مادران ،وقتی که

مادران کودکان مبتال به اوتیسم ،کودکان ناشنوا و

آنها با کودکان خود در موقعیتهای عمومی هستند،

کودکان با ناتوانی در یادگیری ،تفاوت معناداری

بهویژه زمانی که مردم ناآگاه دچار سوءتفاهم و تفسیر

وجود دارد و با افزایش معنای زندگی در مادران سه

غلط از رفتارهای کودک میشوند ،ایجاد کند (.)3

گروه ،امید افزایش یافته و نگرانی کاهش مییابد و

عالوه بر فاکتورهای مرتبط با سالمت روان مانند

بالعکس (.)7

استرس ،یک فاکتور گستردهتر برای ارزیابی خانواده

ربیعی و شهریور پژوهشی را با هدف بررسی

کودکان مبتال به  ،ASDکیفیت زندگی است (.)4

اثربخشی آموزش گروهی والدین کودکان مبتال به

مطالعه  Mugnoو همکاران نشان داد که والدین

اوتیسم بر دانش والدین در مورد بیماری ،راههای

کودکان مبتال به اختالالت فراگیر رشد ،احتماالً به

کمک به کودک و میزان استرس-اضطراب و

دلیل ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی نهتنها زجر

افسردگی آنها انجام دادند و یافتههای آنها نشان داد

زیادی را تحمل میکنند ،بلکه استرس بیشتر و سطح

که دورههای آموزش گروهی والدین میتواند آگاهی

کیفیت زندگی پایینتری نیز دارند ( Estes .)5و

والدین را در مورد کودک و درمان آن بهطور

همکاران نتیجه گرفتند که مشکل رفتاری کودک،

معنیداری افزایش دهد (.)10

بهعنوان یک عامل پیشبینی کننده قابل توجه استرس

با توجه به افزایش روزافزون آگاهی و شناسایی

و پریشانی روانی در بین والدین کودکان مبتال به

کودکان مبتال به این اختالالت مزمن و مشکالت

اختالالت طیف اوتیسم است ( Smith .)6و همکاران

والدین آنها از نظر دستیابی به خدمات درمانی و

زمینه خانوادگی اختالالت طیف اوتیسم ،نفوذ در

مراقبتی و توانبخشی ،بر آن شدیم که مشکالت

رفتار ظاهری و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار

روانپزشکی این گروه از والدین را بررسی نماییم تا

دادند و نتیجه گرفتند که مهر مادری بیشتر ،در

با مداخله به موقع گام مؤثری در درمان این کودکان

جلوگیری از مشکالت رفتاری نوجوانان مرتبط است

برداریم .قابلذکر است طبق جستجویی که در

و سطح انتقادات باالی مادر با افزایش مشکالت

پژوهشهای قبلی انجام شد ،تمام فاکتورهای مورد

رفتاری در نوجوانان مبتال به اوتیسم مرتبط است .این

مطالعه در پژوهش حاضر بهطور همزمان و ارتباط

یافتهها نشان داده که محیط خانواده نه تنها برای

آنها با هم بررسی نشده بود.
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تضعیف سالمت روانی و جسمانی والدین این

کاهش استرس خانواده ،بلکه برای بهبود عملکرد

مهین اسالمی شهربابکی و همکاران

اختالالت روانی در والدین کودکان اوتیسمی

در این مطالعه مقطعی ،توصیفی -تحلیل ی ،جمعی ت

جسمانی ،اض طراب و ب یخ وابی ،ت یی ر در ک ارکرد

هدف برای گروه مورد ،کلیه والدین کودکان مب تال ب ه

اجتماعی و افسردگی میباشد .از سؤال  1تا  9مرب وط

اختالالت طیف اوتیسم مراجعه کننده به روان پزش ک

به نشانه ه ای جس مانی ،س ؤال  8ت ا  14مرب وط ب ه

ک ودک و نوج وان کلینی ک بعث ت و یک ی از مراک ز

اضطراب و بیخوابی ،سؤال  15تا  21مربوط به ت ییر

توان بخشی شهر کرمان بودند که توس ط روانپزش ک

در عملکرد اجتماعی و از سؤال  22تا  28مرب وط ب ه

ک ودک و نوج وان ب ر اس اس معیاره ای کتابچ ه

افسردگی میباشد .برای جمع بن دی نم رات ب ه ال ف

تشخیص ی و آم اری ،وی رایش چه ارم ،م تن

نمره صفر ،ب  ،1ج  2و د نمره  3تعلق م یگی رد .در

تجدیدنظرش ده ( Diagnostic and statistical

هر مقیاس از نمره  6به باال و در مجم وع از نم ره 22

manual

به باال بیانگر عالئم مرضی است .ض ریب اعتب ار ای ن

of
mental
disorder,fourth
 DSM-IV-TR )edition,text revisionتش خیص

اوتیسم کودک مسجل شده بود .گروه ش اهد از می ان
والدین کودکان باالی  2س ال مب تال ب ه بیم اریه ای
جسمی مثل سرماخوردگی و گاستروانتریت ک ه فاق د
بیم اری روانپزش کی و جس می ج دی بودن د و ب ه
متخصص ین اطف ال در کلینی ک بعث ت ی ا بیمارس تان
افض لی پ ور مراجع ه ک رده بودن د ،انتخ اب ش دند.
نمونهها با نمونهگیری آسان انتخاب شدند.
با استفاده از فرم ول مقایس ه دو می انگین و در نظ ر
گرفتن مقدار حداقل تفاوت ارزشمند ( )dمساوی 0/5
برابر مقدار انحراف معیار و با خطای ن وع اول و دوم
برابر  0/5و  ،0/2حداقل حجم نمونه هر گروه  66ب ه
دست آمد.
ابتدا ه دف مطالع ه ب ه وال دین کودک ان دو گ روه
تش ریح ش د و پ س از اخ

رض ایت آگاهان ه،

پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک ،سالمت عمومی،
کیفیت زندگی ،افسردگی و اضطراب تکمیل شد .ف رم
مشخصات دموگرافیک ش امل ج نس ،س ن ،ش ل و
سطح تحصیالت بود.
پرسش نامه ()General Health Questionnaire
 ،GHQ-28پرسشنامه استاندارد روانپزشکی است که
برای غربالگری سالمت روانی ب ه ک ار م یرود .ای ن
396

پرسشنامه با استفاده از س ه روش ب ازآزمون ،دو نیم ه
کردن و آلفای کرونباخ به ترتی ب  0/73 ،0/90و0/70
به دست آمده است.
مقیاس درجهبندی اضطراب همیلتون( Hamilton

 HARS )Anxiety rating scaleشامل  14ماده
بوده که هر مورد در ارتباط با نشانههای خاص
اضطراب میباشد .در این آزمون که توسط درمانگر
نمرهگ اری میشود ،هر ماده بر اساس مقیاس 5
درجهای لیکرتی از صفر تا  4نمره میگیرد .صفر
نشاندهنده عدم وجود و  4نشاندهنده شدت باالی
آن نشانه در بیمار میباشد .مقیاس اضطراب همیلتون
طیف وسیعی از نشانهها را در بر میگیرد که معموالً
به عنوان نشانههای یک حالت اضطرابی تشخیص
داده میشوند .نمره پاسخدهنده در این مقیاس دست
کم  4و حداکثر  56میباشد .همبستگی این پرسشنامه
با پرسشنامه افسردگی بک( Beck Depression
BDI- )Inventory-II Symptom checklist-90

0/6 ،II؛ با  0/93 ،SCl-90و با ارزیابی بالینی 0/99
به دست آمده است .پایایی این آزمون طبق روش
آزمون/آزمون مجدد توسط پژوهشهای داخلی 0/81
گزارش شده است ( .)11روایی پ رسشنامه اف سردگی
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مواد و روشها

پرسش نامه دارای چه ار مقی اس فرع ی ،نش انگان

مهین اسالمی شهربابکی و همکاران

اختالالت روانی در والدین کودکان اوتیسمی

کلی شدت افسردگی گزارش شده است و این مقیاس

در مورد مشخصات روانسنجی فرم کوت اه پرسش نامه

همبستگی باالیی با مقیاس درمانگر محور م ان ن د

 WHOQOLنشاندهنده اعتبار افتراقی ،اعتبار محتوا،

 MADRSو  IDS-Cدارد ( .)12در ی ک مطالعه در

پای ایی درون ی (س المت جس می  0/80و س المت

جمعیت فارسی زبان ضریب همبستگی می ان نم رات

روانش ناختی  ،0/96رواب ط اجتم اعی  ،0/66مح یط

افس ردگی ب ک و مقی اس افس ردگی همیلت ون 0/66

 )14( )0/80و پایایی آزمون-باز آزمون مناسبی اس ت

گزارش شده است (.)13

(.)15

پرسش نامه کیفی ت زن دگی( World Health

بعد از توصیف مت یرهای زمینهای در ه ر گ روه ،ب ا

WHOQOL- )Organization Quality Of Life

استفاده از آزمون  t-testمیانگین مت یرهای اص لی در

 BREIFچه ار حیط ه س المت جس مانی ،س المت

دو گروه مقایسه شدند .برای تجزیه وتحلیل اطالع ات

روانی ،رواب ط اجتم اعی و س المت مح یط را ب ا 24

از برنامه  SPSSنسخه  19استفاده شد.

سؤال میسنجد .هر یک از حیطه ها ب ه ترتی ب دارای
 8،3،6،9سؤال میباشند .دو سؤال اول به ه یچی ک از
حیطهها تعلق ندارن د و وض عیت س المت و کیفی ت
زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی ق رار م یدهن د؛
بنابراین این پرسشنامه در مجموع  26سؤال دارد .پس
از انجام محاسبههای الزم در هر حیطه امتیازی مع ادل
 4-20برای هر حیطه به تفکیک ،به دست خواهد آمد
که در آن  4نشانه بدترین و  20نشانه بهترین وضعیت
حیطه موردنظر اس ت .ای ن امتیازه ا قاب ل تب دیل ب ه

نتایج

در مطالعه انجام شده  66نفر در گروه والدین کودکان
اوتیسم ( 33مرد و  33زن) و  66نفر در گروه والدین
کودکان سالم ( 33مرد و  33زن) شرکت کردند.
خصوصیات دموگرافیک افراد شرکتکننده در مطالعه
در جدول  1نشان داده شده است و دو گروه
شرکتکننده

تفاوت

آماری

معنیداری

ازنظر

خصوصیات دموگرافیک نداشتند.

جدول  :1خصوصیات دموگرافیک دو گروه شرکتکننده

سن

تحصیالت

والدین کودکان اوتیسم

والدین کودکان سالم

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

 04-44سال

(31 )81/4

(36 )84/8

 49 -64سال

(3 )94/6

(94 )93/0

کمتر از دیپلم

(8 )90/9

(1 )93/6

دیپلم

(06 )31/4

(96 )04/0

باالی دیپلم

(30 )48/3

(49)60/0

سطح معنیداری

P =4/0
P =4/9

ج دول  2نش ان دهن ده نم رات کس ب ش ده در

اضطراب با هم تفاوت آماری معن یداری داش تند ب ه

پرسشنامههای افسردگی ،اضطراب هامیلتون و سالمت

صورتی که والدین کودکان مبتال به اوتیسم به صورت

عمومی در والدین کودکان مبتال ب ه اوتیس م و گ روه

معن یداری اض طراب و افس ردگی بیش تر از گ روه

کنترل میباش د .دو گ روه از نظ ر نم ره افس ردگی و

والدین کودکان سالم داشتند؛ اما از نظر نمره س المت
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همیلتون با دامنهای از  0/65تا  0/70برای مقیاس

امتیازی با دامنه  0-100میباشند .تحقیقات انجام شده

مهین اسالمی شهربابکی و همکاران

اختالالت روانی در والدین کودکان اوتیسمی

عمومی تفاوت معن یداری نب ود .همچن ین دو گ روه

مع نی که والدین کودکان اوتیسم از کیف یت زن دگی

م ورد مطالع ه از نظ ر نم ره کل ی پرسش نامه کیفی ت

پایینتر برخوردار بودند .این تفاوت در هر چهارحیطه

زندگی با هم تفاوت آماری معنیداری داشتند .به ای ن

سالمت عمومی دیده شد.

والدین کودکان سالم

سطح معنیداری

والدین کودکان مبتال به اوتیسم

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

مقیاس اضطراب هامیلتون

4/43

6/83

3/80

94/18

>4/449

مقیاس افسردگی هامیلتون

3/13

3/48

8/33

90/41

>4/449

سالمت عمومی

90/31

09/38

93/38

03/33

4/439

نمره کلی کیفیت زندگی

36/86

086/33

60/36

033/93

>4/449

حیطه جسمی کیفیت زندگی

93/84

34/33

98/88

63/38

>4/449

حیطه روانشناختی کیفیت زندگی

94/99

33/33

98/91

63/30

>4/449

حیطه روابط اجتماعی کیفیت زندگی

34/64

33/60

98/80

63/46

>4/449

حیطه محیطی کیفیت زندگی

93/09

68/34

98/43

63

>4/449

در نهایت ارتباط بین نمرات مت یرهای اضطراب و

افسردگی و اضطراب و همبستگی منفی و معنیدار

افسردگی و کیفیت زندگی با یکدیگر بررسی شد و

بین کیفیت زندگی و نمرات اضطراب و افسردگی بود

نتایج نشان دهنده همبستگی مثبت معنیدار بین

(جدول .)3

جدول  :3همبستگی نمرات پرسشنامههای کیفیت زندگی ،افسردگی و اضطراب
کیفیت زندگی

مقیاس اضطراب هامیلتون

کیفیت زندگی

9

-4/31

مقیاس افسردگی هامیلتون

-4/34

4/69

P= 4/49

P=4/49

P= 4/49

بحث

مطالعه برجی س و همکاران ( )7که در اص فهان انجام

مطالعه حاضر با هدف بررسی اضطراب ،افسردگی،

شد و امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتال به

سالمت عمومی و کیفیت زندگی در والدین کودکان

اوتیسم ،کودکان ناشنوا و کودکان با ناتوانی یادگیری

مبتال به اختالالت طیف اوتیسم انجام شد .نتایج نشان

را مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که میانگین امید و

داد که از نظر سطح اضطراب و افسردگی و کیفیت

معنای زندگی در مادران کودکان مبتال به اوتیسم

زندگی بین این والدین و گروه کنترل تفاوت

نسبت به میانگین کل و میانگین دو گروه دیگر در

معنیداری وجود داشت ،به صورتی که میانگین

سطح پایینتری قرار دارد ،همخوانی داشت.

نمرات اضطراب و افسردگی باالتر و نمره مربوط به
کیفیت زندگی پایینتر از والدین گروه کنترل بودند.
میانگین نمره افسردگی نیز بین دو گروه مورد و
شاهد در این مطالعه تفاوت مع نیداری داشت که ب ا

398

در مطالعه حاضر کیفیت زندگی والدین در دو گروه
در چهار حیطه جسمی ،روانشناختی ،روابط اجتماعی
و محیطی مورد بررسی قرار گرفت .نه تنها نمره کلی
کیفیت زندگی در دو گروه تفاوت معنیداری داشت،
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات افسردگی ،اضطراب ،سالمت عمومی ،کیفیت زندگی و حیطههای مختلف آن در دو گروه

مهین اسالمی شهربابکی و همکاران

اختالالت روانی در والدین کودکان اوتیسمی

تفاوت معنادار بود .عالوه بر آن والدینی که مشکالت

فرزندان چه مبتال به بیماری و چه سالم در دوران

سالمت روان و کیفیت زندگی پایینتری داشتند از

کودکی با مادر است و زمانی که کودک مبتال به

افسردگی و اضطراب نیز رنج میبردند که این

بیماری جدی مثل اختالالت طیف اوتیسم باشد

موضوع با مطالعه کوشا و همکاران ( )16که بر 129

طبیعی است که فشار روانی وارد بر مادر بیشتر است

مادر دارای کودک مبتال به  ASDدر رشت انجام شد

و احتمال بروز انواع مشکالت سالمت روان در مادر

و مطرح کرد که این مادران اضطراب و افسردگی باال

بیشتر خواهد بود.

و کیفیت زندگی پایینی دارند و همچنین با مطالعه

توصیه میشود دستاندرکاران نظام سالمت برنامه

 Buminو همکاران ( )19که در ترکیه انجام شد و

آموزشی جامعی را طراحی و انتخاب کرده تا

نشان داد مادران دارای کودکان ناتوان ،اضطراب و

بدینوسیله با شناسایی به موقع مشکالت ذکر شده

افسردگی باالیی دارند که میتواند منجر به کیفیت

باعث کاهش مشکالت و اختالالت روانی در والدین

زندگی پایین آنها شود ،همسو میباشد .در مطالعه

کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم شده و با

حاضر تمام مت یرهای اضطراب ،افسردگی ،کیفیت

پیشگیری از پیشرفت آن ،به این قشر مستعد بهترین

زندگی و سالمت عمومی و ارتباط آنها باهم در هر

خدمات و کمکها ارائه شود .همچنین به والدین این

دو والد (پدر و مادر) بررسی و سنجیده شد ،ولی در

کودکان توصیه میشود عالوه بر درمان فرزندشان ،از

مطالعات قبلی بعضی از این مت یرها و اغلب در

روشهای درمانی مناسب (دارویی و مشاوره) برای

مادران بررسی شده بودند.

بهبود وضعیت خودشان بهرهمند شوند.

یکی دیگر از یافتههای این مطالعه مقایسه میانگین

محدودیتهای این مطالعه شامل عدم همکاری

نمره سالمت عمومی بین دو گروه مورد و شاهد بود

کامل والدین در انجام مطالعه ،حجم نسبتاً کم نمونه و

که نتایج حاکی از عدم تفاوت معنیدار بود که با

چند مرکزی نبودن مطالعه بود .مهمترین نقاط قوت

مطالعه یکتاخواه و همکاران ( )18که میزان سالمت

مطالعه مشارکت هر دو والد و بررسی همزمان

عمومی و کیفیت زندگی  35نفر از مادران دارای

اضطراب ،افسردگی ،سالمت عمومی و کیفیت زندگی

دانشآموز مبتال به اختالالت طیف اوتیسم در مدارس

در والدین دارای فرزند مبتال به بیماری مزمن و

استثنایی شهریار را بررسی کردند و نشان دادند میان

توانفرسایی مثل اختالل طیف اوتیسم و ارتباط این

خرده مقیاسهای سالمت عمومی و خرده مقیاسهای

مشکالت با هم میباشد.

کیفیت زندگی تفاوت معنیداری وجود دارد ،م ایرت

پیشنهاد میشود پژوهشهایی جهت بررسی میزان

داشت .هر چند در مطالعه حاضر تفاوت نزدیک به

آگاهی والدین این کودکان از روشهای فرزند پروری

معنیداری ( )P=0/09بود ،عالوه بر حجم نمونه کم

مناسب و بررسی تأثیر اختالالت روانی والدین این

احتماالً علت این م ایرت این نکته باشد که در مطالعه

کودکان و آشفتگیهای محیط خانه بر دیگر اعضای

حاضر هم پدر و هم مادر شرکت داشتند ،اما در

خانواده شامل خواهر و برادر این کودکان ،انجام شود.

مطالعه یکتاخواه و همکاران فقط مادران حضور
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بلکه در هر چهار حیطه (زیر مقیاسهای) آنهم

داشتند .به عبارتی با توجه به این که مراقبت اصلی

مهین اسالمی شهربابکی و همکاران

اختالالت روانی در والدین کودکان اوتیسمی

اختالالت در والدین کودکان مبتال به اوتیسم انجام

نتیجهگیری

.شود

با توجه به رابطه متقابل مشکالت رفتاری کودک مبتال
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 میتوان،به اوتیسم با فشار روانی وارده بر والدین
تشکر و قدردانی

نتیجه گرفت استرس مزمن ناشی از تعامل با کودکان

از تمام والدینی که ما را در انجام این پژوهش یاری

مبتال به اوتیسم میتواند سبب ابتال والدین به

 این مطالعه از.رساندند صمیمانه قدردانی میشود

اختالالت روانپزشکی مانند افسردگی و اضطراب

پشتیبانی مالی مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان با

 با توجه به مطالعه حاضر الزم است.شود

. برخوردار بود72-28 کد اخالق
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Anxiety, Depression, Quality of Life and General Health of parents of
Children with Autism Spectrum Disorder

Mahin Eslami Shahrbabaki1, Shahrzad Mazhari2, Ali-Akbar Haghdoost3, Zeinab Zamani4

Abstract
Background: Since parents of children suffering from autism disorder have more psychiatric
problems compared to parents of normal children or those with other developmental
disorders, the present research aimed to study anxiety, depression, general health and quality
of life among parents of children with autism disorders in comparison to the control group.
Methods: This descriptive-analytical, cross-sectional study was performed on parents of
autism children visiting the pediatric psychologist at Besat psychiatric clinic and one of the
rehabilitation centers in Kerman, Iran. The autism diagnosis was confirmed by a child and
adolescent psychiatrist and based on DSM-IV-TR criteria. The control group was selected
from parents of children over two years with somatic problems. 66 people were selected in
each of the control and case groups and in each group there was 33 men and 33 women. All
participants were asked to fill out Hamilton Depression and Hamilton Anxiety questionnaires
as well as general health questionnaire (GHQ-28) and quality of life (WHOQOL-BREIF)
questionnaire. Data analysis was performed using t-test.
Results: Mean scores of depression, anxiety, and quality of life were significantly different
between the case and control groups (P<0.001). However, in terms of general health, mean
scores of the two groups showed no statistically significant difference.
Conclusion: Parents of children suffering from autism spectrum disorders are more
susceptible to anxiety and depression and have lower quality of life.
Keyword: Autism, Anxiety, Depression, General health, Quality of life, Parents
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