کودکان استثنایی:
تعریف :به کودکانی استثنایی گفته می شود که برخالف اکثریت افراد همسن خود در شرایط عادی قادر به سازگاری
با محیط نباشند و از نظر فکری ،عقالنی ،رفتاری و عاطفی با همساالن خود فرق کلی داشته باشند و روشهای خاص
آموزش و پرورش درباره آنان به کار رود.
دانش آموزی که از نظر جسمی یا خصوصیات رفتاری و ذهنی با اکثر دانش آموزان همکالال

خالود تفالاوت آشالکار

داشته و آموزش ویژه ای برای او مناسبتر از آموزش معمولی باشد دانش آموز استثنایی تلقی می شود.
لغت استثنائی اصوال یک اصطالح آموزشی است .مربیان آمالوزش و پالرورش و م الاوران راهنمالایی در زمالره اولالین
کسانی هستند که به محدودیتهای یادگیری،عاطفی ،شخصیتی ،اجتماعی و م کالت این افراد پی می برنالد و بایالد
نسبت به رفع آنها با روشهای موجود و همچنین پی گیری از م کالت آتی اقدام نمایند .جالای تعبالن نیسالت کاله
گفته شود قسمت اعظم وظایف م اوران راهنمایی شناخت کودکان استثنائی اسالت و هالیر روان شالنا
م اور راهنمایی ،مراقن بهداشت مدار

آموزشالی،

یا آموزگار را نمی توان یافت که با کودک استثنائی سروکار نداشته باشد.

م کالت طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنائی
طبقه بندی کودکان استثنایی امر دشواری است .موارد زیر را می توان از جمله م کالت طبقه بندی محسوب کرد:
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 -1تنوع و تعداد اختالالت رفتاری کودکان با شماره آنها برابر است .به عبارت دیگر هر فرد اسالتثنائی اگالر اله
ممکن است ت ابهاتی یا افراد دیگر داشته باشد ولی دارای خصوصیات استثنائی و منحصر به فردی است.

 -2یک عامل بیماری زا عالئم متفاوتی ممکن است در کودکان مختلف ایباد کند .مثال ضربه هالای مغالزی در
بعضی ممکن است باعث ناراحتی ندانی ن ود ولی درعده ای ممکن است باعث بیمالاری صالرع ،در برخالی
ممکن است باعث نارسایی رشد قوای ذهنی ،عالئم روانی و باالخره در بعضی همه ناراحتیها را با هم ایبالاد
کند .محرومیت از محبت مادر ممکن است در کودکی عالئمی مانند بدبینی ،گوشه گیری ،احسا

حقارت

و در کودک دیگر باعث واکن هایی مانند پرخاشگری ،بزهکاری ،اعمال انحرافی و غیره ب ود.
 -3عالئم عقن ماندگی یا ناسازگاری ممکن است در افراد مختلف به واسطه علل متفاوت به وجالود آیالد .مالثال
نارسایی رشد هوش ممکن است مربوط به عوامل ارثی ،ضربه و آسین مغزی ،بیماریهای عفونی وعوارض آن
مانند :مننژیت ،آنسفالیت و باالخره به واسطه شرایط نامطلوب عاطفی ،تربیتی و محیط اجتماعی باشد.
 -4اختالالت رفتاری و ناسازگاری ممکن است حاد و زودگذر با مزمن و طوالنی بوده و در هر حال ممکن است
شدید یا خفیف باشد (احمدوند )1331
با توجه به م کالت فوق کلی ترین طبقه بندی ،که اکثریت متخصصان قبول دارند ،عبارت است از تقسیم این افراد
به سه دسته بزرگ زیر:
1

 -1کودکان و نوجوانان که به علت اختالفات هوشبهرو فعالیتهای ذهنی از کودکان عادی متمایزند .در این گروه
افراد عقن مانده ذهنی و افراد تیز هوش قرار دارند
 -2افرادی که به علت اختاللها و ضایعه های مغزی یا اختاللهای عملی مبتال به اختاللهای رفتاری هسالتند .در
این گروه کودکان و نوجوانان ناسازگار یا سازش نیافته یا دشوار قرار دارند.
 -3کودکان و نوجوانان مبتال به اختاللها و نقیصه های حسی و حرکتی و اختاللهای عملی رشد.
در این گروه نابینایان ،ناشنوایان و همچنین مبتالیان به اختاللهای تکلمی یا اختاللهای کنترل اسفتکترها قرار دارند.

در صد شیوع و طبقه بندی مرکز ملی آمار آموزش و پرورش آمریکا:
مرکز ملی آمار آموزش آمریکا در سال  1131درصد شیوع دانش آموزان استثنایی را برای  43میلیالون دانالش آمالوز
سنین آمادگی تا دیپلم به شرح زیر تهیه و ارائه داده است ( .احمدوند )1331
 -1تیزهوشان

 2-3درصد

 -2عقن ماندگی ذهنی

 1-3درصد

 -3م کالت شنوایی

 0/3-0/1درصد

 -4م کالت بینایی

 0/1-0/2درصد

 -1م کالت تکلمی

 2/1-4درصد

 -6اختالالت یادگیری

 1-3درصد

 -3اختالالت رفتاری

 1-2درصد

 -8دشواریهای حرکتی

 0/3-0/1درصد
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تعاریف عقن ماندگی ذهنی و طبقه بندی آن:
از زمانی که عقن ماندگی ذهنی از شکلهای دیگر ناتوانی ذهنی ت خیص داده شد یکی از مضمونهای اصلی تعریفها،
مربوط به ناکامی و شکست افراد عقن مانده در سازگاری با محیط پیرامون ان بوده است.
تعریف های قدیمی تر برحسن رفتار بزرگساالن بیان شده بود و این تبیین موجن می شد کسانی کاله بالا کودکالان
سروکار دارند دست به پیش بینیهای تردید آمیزی درباره آینده ای مبهم بزننالد .تردگلالر ( )1133در تعریالف نقالص
ذهنی ،رفتار بزرگساالن را بی تر در عبارتهای کلی توضیح داد .وی ننقص روانی را به این گونه تعریف کرد:
حالتی از رشد و تحول ذهنی از نوع و حالتی که (فرد در آن وضع) قادر نیست خود را با محیط بهنبار و همنوعالان
خود به گونه ای سازش دهد که بی نیاز از سرپرستی ،کنترل یا حمایت خارجی ،به زندگی خود ادامه دهد.
2

تعریف براسا

نمره آزمونهای هوشی:

غالن صاحن نظران کوشیده اند برای تعیین افراد زیر هنبار ذهنی معیارهای کمالی ارائاله دهنالد رایبتالرین مالالک
عینی برای این منظور نمراتی است که از اجرای آزمونهای هوشی میزان شده نظیر آزمون استنفورد بینه یالا وکساللر
کودکان به دست آمده باشد .در این مالک ،سهولت ارتباط و گروههای هنباری ،مطرح می شوند و به اعتبار آن می
توان به پیش بینی پی رفت تحصیلی در رفتارهای تحصیلی پرداخت .هوشبهر  30به عنوان نمره به برش گروه عقن
ماده مورد قبول واقع شده است .هر ند نمرات دیگری نیز به کار گرفته می شود.
دیدگاه کاپالن و سادوک:
کاپالن و سادوک در کتاب خالصه روان پزشکی می نویسند در تعریف عقن ماندگی ذهنی دو روش تصویری عمالده
وجود دارد -1 .مدل زیستی  -2مدل اجتماعی و انطباقی
طرفدارن مدل زیستی -طلبی به ویژه در امریکا عقیده دارند که وجود تغییرات اساسی در مغز برای ت خیص عقالن
ماندگی ذهنی اهمیت بنیادی دارد .طرفداران مدل انطباقی ،اجتماعی ،فرهنگی نیز روی عملکرد اجتماعی و توانایی
کلی برای سازگاری با قوانین مقبول تاکید می کنند( .احمدوند )1331
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تعریف براسا

:DSM-IV

در هارمین اپ کتابچه ت خیص و آماری اختالالت روانی  DSM-IVعقن ماندگی ذهنی نالین تعریالف شالده
است :حالتی که در آن کارکرد هوشی کلی به میزان زیادی زیر حد متوسط بوده ،همراه با محدودیت های

مگیر

در کارکرد انطباقی است و قبل از سن  18سالگی شروع شده است .اختالل کارکرد بایالد بالا  IQحالدود ( 30کاله بالا
آزمون هوشی استاندارد ارزیابی می شود) همراه باشد .اما عوامل محیطی ،جسمانی و سالایر عوامالل نیالز بالر کالارکرد
انطباقی و هوشی تاثیر می گذارند و باید به آنها نیز توجه شود  DSMIVعقن ماندگی ذهنی را از نظالر شالدت باله
هار دسته تقسیم بندی می کند :خفیف ،متوسط ،شدید ،عمیق .عقن مانالدگی ذهنالی شالامل ترکیبالی از کالارکرد
هوشی زیر حد متوسط و اختالل مهارت های انطباقی است که پیش از سن  18سالگی تظاهر می کند.
انبمن آمریکایی نقص عقلی ( )AAMDهمچون  DSMIVعقن ماندگی ذهنی را نین تعریف می کند .عملکرد
هوشی کلی بسیار پائین تر از حد متوسط که سبن بروز اختالالت در رفتار انطباقی می شود .و یا با نین اختالالتی
مرتبط است و در طی دوره رشد پیش از سن  18سالگی تظاهر می کند .ت خیص بدون توجه به ابتالی شخص باله
یک اختالل جسمانی همراه یا یک اختالل روانی دیگر گذاشته مالی شالود .عملکالرد هوشالی عمالومی بالا اسالتفاده از
آزمونهای استاندارد هوش تعیین می شود و اصطالح بسیار پائین تر از حد متوسط طبق تعریف به بهره هوشی ()IQ
معدل تقریباً  30یا کمتر یا دو انحراف استاندارد زیر حد میانگین برای آن آزمون خاص اطالالق مالی شالود .کالارکرد
3

انطباقی را می توان با استفاده از مقیا
این مقیا

استانداردی نظیر مقیا

رفتاری انطباقی واینلند ( )Vinelandسنبید .در

ارتباطات ،مهارتهای زندگی روزانه ،اجتماعی شدن و مهارتهای حرکتی (تا سن  4سال و  11مالاه) نمالره

بندی می شوند و عددی در مورد رفتار انطباقی بدست می دهند کاله بالا مهارتهالای مالورد انتظالار هالر سالن خالاص
همبستگی دارد .حدود  81درصد افرادی که د ار عقن ماندگی ذهنی هسند در طبقه عقن ماندگی خفیف قرار می
گیرند ( IQبین  10تا  )30افراد د ار عقن ماندگی دهنی خفیف در ند زمینه نظیر برقالراری ارتبالاط ،مراقبالت از
خود ،مهارتهای اجتماعی ،کارکردن ،تفریح و ایمنی کارکرد انطباقی موثری دارند .عقن ماندگی ذهنالی تحالت تالاثیر
عوامل ژنتیک ،محیطی و روان شناختی قرار دارد .در سالیان گذشته پیدایش عقن ماندگی ذهنی حفیالف اغلالن باله
محرومیت روانی اجتماعی شدید نسبت داده شده است .اما اخیرا محققالین شالناخت فزاینالده ای از نقالش اجتمالالی
تعداد زیادی از عوامل زیستی ظریف از جمله ناهنباری های کروموزومی ،مسمومیت ساب کلینیکال سرب و مواجهه
با دارو ،الکل و سایر سموم در دوران پیش از تولد را پیدا کرده اند .بعالوه شواهد فزاینده ای حاکی از آن اسالت کاله
گروههای خاص عقن مانده ذهنی نظیر مبتالیالان باله ن الانگان کرومالوزم  Xشالکننده ،ن الانگان داون و پرادرویلالی
( )prader-williالگوهای رشد اجتماعی ،زبانی و شناختی و تظاهرات رفتاری خاص دارند( .کاپالن سادوک )1118
اصطاحات:
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 DSMIVتصریح می کند که فقط هنگامی میتوان ت خیص عقن ماندگی ذهنی را گذاشت کاله هالم ( IQکاله بالا
آزمون استاندارد سنبیده می شود) زیر حد متوسط باشد و هم سنبش کارکرد انطباقی ن الان دهنالده نقائصالی در
حداقل دو مورد از زمینه های زیر باشند :برقراری ارتباط ،مراقبت از خود ،زندگی روزمره ،زندگی اجماعی ،اسالتفاده
از منابع اجتماعی ،خودگرانی ،مهارت های تحصیلی کارکردی ،فراغالت از کالار ،بهداشالت و ایمنالی ت الخیص عقالن
ماندگی ذهنی در  DSM-IVروی محور  IIکد گذاری می شود اصطالح نقص عقلی ( )mental deficiencyتالا
همین اواخر به عنوان مترادف عقن ماندگی ذهنی به کار می رفت ،تا اینکه انبمن نقص عقلی اخیرا اصطالح عقالن
مانالالدگی ذهنالالی را تالالرجیح داد سالالازمان بهداشالالت جهالالانی ( )WHOاصالالطالح زیالالر هنبارهالالای ذهنالالی mental
 subnormalityرا توصیه کرده است که شامل دو طبقه است :عقن ماندگی ذهنی (عملکرد زیر هنباری ثانویه به
علل بیمارگون قابل ت خیص زمینه ای) و نقص عقلی ( IQکمتر از  )30که غالبا به عنوان یک اصطالح حقوقی باله
کار می رود.
طبقه بندی :
درجات یا سطوح عقن ماندگی ذهنی با اصطالحات گوناگون بیان می شود  DSM-IVبالر حسالن میالزان تخریالن
هوشی هار نوع عقن ماندگی ذهنی را تعریف می کند :عقن ماندگی ذهنی خفیف ،عقن ماندگی ذهنالی متوسالط،
عقن ماندگی ذهنی شدید و عقن ماندگی ذهنی عمیق درجات عقن ماندگی ذهنی برحسن محدوده  IQدر جدول
4

ن ان داده شده است  .طبقه عقن ماندگی ذهنی مرزی (بین یک تا  2انحراف معیار زیر میالانگین آزمالون) در سالال
 1133حذف شد .طبق  DSM-IVعملکرد هوشی مرزی جزو طبقه عقن ماندگی ذهنی قرار نمی گیرد اما به IQ
بین  31تا  82اطالق می شود و ممکن است کانون توجه روان پزشکی باشد باله عالالوه  DSM-IVعقالن مانالدگی
ذهنی با شدت نام خص را برای افرادی به کار برده است که قویا م کوک به عقن ماندگی ذهنی هستند ،اما قابالل
آزمایش با آزمونهای استاندارد هوشی نیستند .یا برای هوش آزمایی توانایی یا همکاری الزم را ندارند .این اصطالح را
می توان در م ورد شیرخوارانی بکار برد که از نظر بالینی کارکرد هوشی آنها به میزان
است اما با آزمونهای موجود (مانند مقیا

بیلی برای رشد شیرخواران و مقیا

مگیری زیالر حالد متوسالط

کاتل برای شیرخواران) نمالی تالوان

مقدار عددی  IQرا م خص کرد .این نوع عقن ماندگی ذهنی نباید در مواردی که تصور می شود بهره هوش باالتر
از  30است ،مورد استفاده قرار گیرد( .کاپالن ،سادوک )1118

جدول مالکهای ت خیص  DSM-IVبرای عقن ماندگی ذهنی
الف) عملکرد هوشی بسیار کمتر از حد متوسط :بهره هوشی تقریبا  30یا کمتر در یالک آزمالون
هوش انفرادی (برای شیرخوران قضاوت بالالینی دال بالر عملکالرد هوشالی بسالیار کمتالر از حالد
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متوسط)

ب) نقائص یا تخرین های همزمان در عملکرد انطباقی موجود (یعنی کالارایی فالرد در بالرآوردن
معیارهای مورد انتظار در سن یا گروه فرهنگی او) حداقل در دو زمینه زیر :ارتبالاط ،مراقبالت از

خود ،زندگی روزمره ،مهارتهای اجتماعی بین فردی ،استفاده از منابع جامعه ،خالودگرانی ،کالار،
فراغت  ،بهداشت و ایمنی
ج) شروع قبل از  18سالگی
بر حسن میزان شدت که بازتاب میزان تخرین هوشی است کدگذاری کنید:
عقن ماندگی ذهنی خفیف :میزان بهره هوشی  10-11تا حدود 30
عقن ماندگی ذهنی متوسط :میزان بهره هوشی  31-40تا 10-11
عقن ماندگی ذهنی شدید :میزان بهره هوشی  20-21تا 31-40
عقن ماندگی ذهنی عمیق :میزان بهره هوشی زیر  20یا 21
عقن ماندگی ذهنی به شدت نامتمایز :وقتی ظن قوی درمورد عقن ماندگی ذهنالی وجالود دارد
ولی هوش فرد با آزمونهای استاندارد قابل سنبش نیست.
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اقتبا

از DSM-IV

همه گیری شناسی:
شیوع عقن ماندگی ذهنی در هر زمان یک درصد کل جمعیت تخمین زده می شالود .محاسالبه میالزان بالروز عقالن
ماندگی ذهنی به دلیل دشواری تعیین زمان شروع آن م کل است .در بسیاری از موارد عقن ماندگی ممکن است تا
مدتها قبل از شناسایی محدودیت های فرد نهفته باقی بماند .همچنین باله علالت انطبالاق خالوب ،گالاهی در مرحلاله
خاصی از زندگی فرد نمی توان یک ت خیص قطعی گذاشت .باالترین میزان بروز در کودکان سنین مدرسه اسالت و
اوج آن بین  10تا  14سالگی است .عقن ماندگی ذهنی در بین مردان حدود یک برابر شایعتر از زنان است در افراد
مسن تر میزان شیوع کمتر است ،ون مبتالیان به عقن ماندگی شدید یا عمیق به علت عوارض ناشی از اخالتالالت
جسمانی همراه مرگ و میر باالیی دارند( .کاپالن ،سادوک )1118
طبقه بندی علمای تعلیم و تریبیت:
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صاحن نظران تعلیم و تربیت با دیدگاه آموزشی و پرورشی افراد عقن مانده ذهنی را معموال به هار گالروه تفکیالک

می نمایند( .افروز ،غالمعلی )1334
الف) گروه دیرآموز

ب) گروه افراد عقن ماده ذهنی آموزش پذیر
ج) گروه افراد عقن مانده تربیت پذیر
د) گروه افراد عقن مانده پناهگاهی و یا به عبارت دیگر حمایت پذیر

 -1گروه کودکان و دانش آموزان دیرآموز:
این گروه از افراد بعلت کمی رشد ذهنی قادر به فراگیری مطالن و حل مسائل همانند افراد عادی و همسالن و سالال
خود نیستند .دیرآموزان در واقع در میان گروههای عقن مانالده ذهنالی از بالاالترین درجاله رشالد برخالوردار بالوده و
بزرگترین گروه از گروههای عقن مانده ذهنی را ت کیل میدهند .در صد قابالل تالوجهی از جمعیالت دانالش آمالوزان
مدرسه رو که معموال نمی توانند همراه و همگام سایر همکالسان خود در تحصیل و یادگیری مطالن باشالند از ایالن
گروه اند .این گروه از دانش آموزان از نظر تحصیلی ضعیف اما معموال از نظر جسالمانی ،حسالی و حرکتالی ،عالاطفی،
اجتماعی و  ...با دیگر همسکالسان خود در مدار

عادی تفاوتی ندان ندارند.
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ویژگی بارز عقن ماندگان ذهنی بویژه افراد دیرآموز آن است که دیر می آموزند و زود فراموش می نمایند لذا تاکید
بر تکرار و استمرار آموزشی ضروری بر همین اسا

است و حصول موفقیت فقط در سایه صبر و شکیبائی و استمرار

در برنامه آموزشی و پایداری در آن است.
 -2گروه دانش آموزان عقن مانده ذهنی آموزش پذیر:
دومین گروه از افراد عقن مانده ذهنی از نظر کثرت تعداد ،گروه عقن ماندگان ذهنی آموزش پذیر هستند و حالدود
 2درصد از کل کودکان سنین مدرسه رو را ت کیل می دهند .به دلیل آنکه شناسالائی و ت الخیص دقیالق کودکالان
عقن مانده ذهنی آموزش پذیر در سنین پایین به ویژه قبل از دبستان و دوره های اول دبستان بسالیار م الکل مالی
باشد تعداد قابل توجهی از آنان در مدار
محتوای درو

و بویژه در اواخر کال

معمولی ثبت نام می نمایند البته بتدریج همزمالان بالا پیچیالدگی نسالبی
اول و از کال

دوم به بعد عقن ماندگی ذهنی این قبیالل از دانالش آمالوزان

بی تر آشکار گ ته و شناسایی و ت خیص آنان آسانتر می شود .دانش آموزان عقن مانده ذهنی آموزش پذیر نمالی
توانند بهره الزم و کافی را از برنامه های آموزشی کالسهای معمولی ببرند این کودکان در هر حال آموزش پذیر بوده
و قادر به فراگیری حداقلی از اطالعات عمومی و درسهای رسمی کال

از قبیل خواندن و نوشتن و حساب کردن و

مهارتهای مناسن شغلی بوده و میتوانند در اداره زندگی خود از تحصیل خویش بهره مند شوند .این دانش آموز می
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توانند در اداره زندگی با حداقل م اوره خودکفائی اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.

بی تر عقن ماندگان ذهنی آموزش پذیر در غالن زمینه های رشد ،عادی و یا در مرز عادی می باشند تفاوت اصاللی

آنها با دیگران در رشد ذهنی می باشد خیلی بندرت آن دسته از عقن ماندگی ذهنی که همراه بالاعالئم جسالمانی و
کلینیکی باشد مانند هیدروسفال در میان افراد عقن مانده آموزش پذیر می باشند .معموال آن قبیالل از افالراد عقالن
مانده ذهنی که باعالئم بدنی و کلینیکی شناخته می شوند مانند هیدروسفال ،میکروسالفال و یالا ماکروسالفال د الار
عقن ماندگی شدید ذهنی هستند و غالبا در میان عقن ماندگان تربیت پذیر و یا کامال پناهگاهی قرار می گیرند.
 -3گروه کودکان عقن مانده ذهنی تربیت پذیر:
متاسفانه تعداد قابل توجهی از این گروه از کودکان عقن مانده ذهنی تربیت پذیر در بی تر جاها و در غالن موارد در
موسسات و سازمانهای غیر آموزشی نگهداری می شوند و کمتر به تعلیم و تربیت آنها به معنای اعم کلمه توجه شده
است .این گروه از کودکان حدود  %3کل جامعه را ت کیل می دهند .معموال تعدادی از کودکان عقن مانالده ذهنالی
تربیت پذیر در سنین دبستان در موسسات و سازمانهای مختلف و بقیه در منزل نگهداری می شوند .عقالن مانالدگی
اکثر کودکان عقن مانده ذهنی تربیت پذیر به دالیل بیماری ،ضایعات مغالزی ،اخالتالالت داخلالی ،ناسالازگاری هالای
ژنتیکی و غیره می باشد و به همین دلیل معموال آنها دارای عالئم کلینیکی و غیالره هسالتند کاله باله سالهولت قابالل
م اهده و ت خیص می باشد.
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کودکان عقن مانده ذهنی تربیت پذیر برخالف گروه عقن مانده آموزش پذیر غالبا به خاطر همان م خصه بالدنی از
دوران نوزادی و طفولیت قابل شناسایی می باشند .و از همان ابتدا در راه رفتن ،حرف زدن و دیگر مهارتهای کالمی
و بدنی به طور قابل توجهی د ار ضعف و کندی شدیدی می باشند.
پر واضح است به علل عقن ماندگی شدید ذهنی و باالطبع بدنی از این قبیل کودکان انتظاری در تحصالیل آمالوزش
های رسمی و مهارتهای شغلی به گونه دانش آموزان آموزش پذیر نیست.
به طوری کلی هدفهای آموزشی کودکان عقن مانده ذهنی تربیت پذیر درجهت نیل به خودکفائی و تحصیل تبارب
الزم است به جهت آنکه تا آنبا که ممکن باشد فردی موثر و مفید در جامعه باشند.
بدیهی است اولیاء و مربیان در نیل به این هدف و در طرح و برنامه ریزیهای آموزشی فرهنگی و حرفه ای توجه الزم
را به نقصان قابل توجه رشد ذهنی افراد تربیت پذیر خواهند داشت .در مبموع می توان به طور واقع بیناناله نالین
خالطه نمود که :
 -1گروه کودکان عقن مانده تربیت پذیر قادر به فراگیری انبام امالور شخصالی از قبیالل لبالا

پوشالیدن ،غالذا

خوردن ،مسواک زدن ،نظافت شخصی و غیره می باشند و باید آنها را کمک نمود تا آنبا کاله ممکالن اسالت
فردی مفید و موثر واقع شوند.
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 -2قادر به فراگیری رفتار متناسن و مطلوب در خاناله وهمسالایگی و گالونگی برقالراری ارتبالاط بالا خالانواده و
نزدیکان می باشند.

 -3آنها می توانند در منزل و یا در مدار

و موسسات شبانه روزی و یا در دادگاههالای حمایالت شالده از نظالر

اقتصادی مفید واقع شوند بدین معنا که بتوانند حداقل درآمدی داشته باشند.

 -4کودکان عقن مانده ذهنی کامال متکی و یا حمایت پذیر:
این کودکان به علت عقن ماندگی شدید ذهنی و بدنی قادر به یادگیری و تربیت پذیری در امور خود یاری و انطباق
با محیط و سازگاری اجتماعی نمی باشند .از نظر اقتصادی حداقل کارآئی را نداشته و نمی توانند مفید واقالع شالوند.
این کودکان تقریبا در تمام مدت زندگی خود مانند نوزادان و اطفال خیلی کم سن نیاز به مراقبت و سرپرستی مدام
دارند .به طوری که بدون کمک دیگران قادر به ادامه زندگی و بقا نمی باشند .تعدادی از این کودکان هرگالز توانالائی
آموختن ،صحبت کردن و یا انبام ساده ترین امور زندگی از قبیل خوردن و پوشالیدن را ندارنالد( .افالروز ،غالمعلالی،
)1331
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سبن شناسی عقن ماندگی ذهنی
عوامل سببی در عقن ماندگی ذهنی عبارتند از اختالالت ژنتیک (کروموزومی وراثی) مواجهه با عفونت ها و سالموم
در دوران پیش از تولد ،صدمات پری ناتال (نظیر نارسی) اختالالت اکتسابی و عوامل فرهنگی اجتماعی ،شدت عقن
ماندگی حاصل بستگی به زمان و طول مدت صدمات وارده یا مواجهه دستگاه عصبی مرکالزی بالا صالدمات دارد .هالر
قدر شدت عقن ماندگی ذهنی بی تر باشد ،احتمال پیدا شدن علت بی تر است .تقریباً در ساله هالارم مبتالیالان
عقن ماندگی ذهنی شدید ،علت م خص است ،در حالیکه در عقن ماندگی خفیالف تنهالا در نیمالی از مالوارد علالت
معلوم است و در سه هارم موارد عملکرد هوشی مرزی ،علت روشن نیست .به طالور کلالی در دو سالوم افالراد عقالن
مانده علت احتمالی قابل شناسایی است .شایع ترین اختالالت کروموزومی و متابولیالک کاله معمالوال عقالن مانالدگی
ذهنی (دست کم در حد متوسط) ایباد می کنند عبارتند از :ن انگان داون ،ن انگان کروموزوم  Xشکننده و فنیالل
کتونوری ( ) PKUگاهی درموارد عقن ماندگی ذهنی خفیف الگوی خانوادگی در والدین و هم یرها دیده می شود.
به نظر می رسد در گروههای اقتصادی -اجتماعی پائین موارد عقن مانالدگی ذهنالی خفیالف بی التر ازحالد معمالول
م اهده می شود که اهمیت آن معلوم نیست .معلومات فعلی حاکی از آن است که عوامل ژنتیک ،محیطی ،زیستی و
روانی اجتماعی در عقن ماندگی ذهنی تاثیر ممکن دارند( .کاپالن ،سادوک )1118
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اختاللهای کروموزومی و ژنی :

نسبت باالیی از کودکان عقن مانده ذهنی شانسی برای رشد کامل ندارند .آنان از بالدو تولالد یعنالی از هنگالامی کاله

اس پرم و اوول جهت تعیین ماهیت ژنتیکی تخم متحد می شوند معلول هستند .مثال کودکان مبتال به سالندرم داون
یک کروموزوم اضافی به ارث می برند و همین کروموزوم اضافی موجن میزان خاصی از عقالن مانالدگی ذهنالی مالی
شود و در دیگر کودکان عوامل ژنتیک تنها در آمیزش با عوامل محیطی خاص موجن آسین می شود .مثال کالودک
مبتال به گاالکتوسمیا در صورتی که باشیر مادر تغذیه شود د ار آسین می شود زیرا نقص ارثی او عبالارت اسالت از
ناتوانی سوخت و سازگاالکتوزی که در شیر وجود دارد.
پی رفتهای اخیر تکنولوژیک موجن افزایش مطالعات ت ریحی کروموزمها شده است .ایالن روشالها باله ک الفیات بالا
اهمیتی درباره اغلن سندرمهای عقن ماندگی ذهنی منبر شده انالد در سالندرمهای عقالن مانالدگی ،نابهنباریهالای
کروموزومی وجود دارد که در تصاویری که توسط میکروسکوپ معمولی گرفته شده اند به خوبی م اهده می شوند.
گاهی بخ هایی از کروموزومها شکسته می شوند .ممکن است در اندام سلولها کروموزمهای اضافی وجود داشته باشد
یا سلول فاقد کروموزوم کافی باشد( .احمدوند)1331 ،
دراین قسمت الزم است برای ژنهای غالن و مغلوب توضیح کوتاهی ارائه گردد.
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ژنهای غالن:
ژن غالن ویژگیهای م خص فرد را بی توجه به ماهیت ژن هوموگو

او معین می کند .ایالن ژنهالا برهمتالای خالود

غالبند .اغلن ژنهای نرمال که درگیر الگوسازی آنزیمها هستند از جمله ژنهای غالالن مالی باشالند ،یالک ژن بالی آزار
موجن مثال رویش موی سفید بر سر می شود .ژنهای غالن بنالدرت باعالث عقالن مانالدگی شالدید مالی گردنالد زیالرا
جنینهایی که گرفتار اختاللهای شدید در ژنهای غالن هستند اغلن از بین می روند یااگر زنالده بماننالد تالوان تولیالد
مثل ندارند یا قادر به ازدواج نیستند .برخی از نمونه ای این قبیل اختاللها تصلن توبروز است که ممکن است گاه در
یک نسل عقن ماندگی را بروز ندهد اما در نسل دیگر باعث عقن ماندگی شدید شود( .احمد وند)1331 ،

ژنهای مغلوب:
اغلن انواع عقن ماندگی ذهنی که به عاملی ارثی خاصی نسبت داده می شود ناشی از مبموعه شالرایطی اسالت کاله
معلول ژنهای مغلوب هستند یک ژن مغلوب تنها هنگامی بروز می کند که ژن مغلوب دیگری از همان نوعو در همان
ناحیه کروموزوم هوموگو
جفت هموزایگو

وجود داشته باشد .یک جفت ژن همنوع را که در یک ناحیه م ابه قالرار داشالته باشالند

می نامند و ژنهای غیرم ابه را جفت هتروزایگو

می خوانند.
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به دلیل اینکه جنس مونث دارای دو کروموزوم  Xیا ذخیره کامل ژنهای وابسته به  Xمی باشد توراث در زنان پیرو

قواعد توارث ژنهای غالن و مغلوب است .در دختران صفات مغلوبی که از مادر به ارث می رسد تنها در صورتی غالن

خواهد شد که ژن مغلوب م ابهی از کروموزوم  Xپدر به ارث برده شود .بنابراین در مبموعه سلولی مردان ،ژنهایی
وجود دارد که به وسیله کروموزوم  Xحمل می شوند .این ژنها همتایی در کرومالوزم  Xندارنالد .در پسالران هالر ژن
مغلوب که از طریق کروموزوم جنسی مادر به ارث برسد کامال بارز می شود زیرا هیر گونه ژن خنثالی کننالده ای در
کروموزوم  yوجود ندارد .درنتیبه اختاللهای مغلوب وابسته به  Xبی التر در پسالران رم مالی دهالد تالا در دختالران
کوررنگی ،هموفیلی و دیستروفی عضالنی نوع داچ از جمله اختاللهای مغلوب وابسته به  Xمی باشالند و رواج آن در
پسران بی تر است( .احمد وند )1331
اختاللهای وابسته به جنس که مرهون ژنهای غالن و مغلوبند به وسیله کروموزوم  xحمل می شوند .این اختاللها در
صورتی که از مادر به ارث رسیده باشند در دختر وپسر یافت می شوند اما در صورتی که این اختاللها از پدر به ارث
برسند فقط در دختران دیده می شوند زیرا که پدر کروموزوم  xخود را به پسالر منتقالل نمالیکنالد .مثالال ایالن امالر
اختالل ارثی استخوانی و کوتولگی است که ناشی از مقاومت در برابر عمل ویتامین  Dمی باشد.
انحراف از تعداد  46تحت عنوان ن اهنباریهالای تعالدادی شالناخته مالی شالود .ایالن ناهنبالاری ممکالن اسالت شالامل
کروموزومهای جنسی شود و یا کروموزومها غیر جنسی یا اتوزوم را مبتال کنالد .اگالر باله جالای یالک زوج کرومالوزوم
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معمولی ،سه کروموزوم پدید آید حالت سه تایی یا تریزومی ایباد شود و گاهی ممکالن اسالت حالالت یالک تالایی یالا
منوزومی پدید آید.
علت ناهنباریهای کروموزمهای جنسالی احتمالاال عالدم جالدایی کروموزومهالا در طالی تقسالیم ساللولی اسالت .عقالن
ماندگیهای این دسته اکثرا سطحی یا مرزی و حتی عادی ضعیف هستند .لذا کمتر ممکن است در پروشالگاهها و یالا
موسسات پناهنگامی دیده شوند .اختاللهای کروموزومهای جنسی همی ه باعقن مانالدگیها همالراه نیسالت و ممکالن
است افراد مبتال حتی بهره هوشی کامال طبیعی یا باالتر نیز داشته باشالند .عمالده تالرین ناهنباریهالای کرومالوزومی
جنسی عبارتند از سندم کالین فلتر ،سندرم ترنر و سندرم سه تایی .X
در مورد کروموزمهای معمولی سه نوع تریزومی غیر جنسی شناخ ته شالده اسالت کاله باله نالام تریزورمالی کرومالوزوم
شماره ،21تریزومی شماره  13یا  18و تریزومی کروموزوم شماره  12یا  11معروف هستند.
از میان اختاللهای کروموزومی شناخته شده تریزومی کروموزم شماره  21که در اثر جدا ن الدن کرومالوزوم در طالی
تقسیم سلولی به وجود می آید متداول تر می باشد .در زیر به شرح سندرمهای شناخته شده و متداول پرداخته می
شود( .احمدوند)1331 ،
سندرم داون:
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این سندرم را نخستین بار پزشکی انگلیسی بنام النگدون داون در سال  1866براسا

خصوصیات همراه با عملکالرد

روانی زیر هنبار توصیف کرد .از آن زمان به بعد در مورد سندرم داون بیش از سندرم داون بالیش از سالندرم هالای

دیگر در زمینه عقن ماندگی ذهنی تحقیق و بحث شده اسالت .کودکالان مبالتال باله ایالن سالندرم را قالبال باله دلیالل
خصوصیات جسمانی خاص (

مهای مورب با ینهای گوشهای

م و بینی پهن) مونگولوئید مینامیدنالد .علالی

رغم کثرت نظریات و فرضیههای مطرح شده در طول صد سال گذشته ،علت سندرم داون هنوز م خص نیست.
اخیرا سه نوع ناهنباری کروموزومی در سندرم داون ن اسایی شده است .این سه نوع ناهنباری عبارتند از:
 -1بیماران مبتال به تریزومی  3( 21کرومالوزوم  21ببالای  2کرومالوزوم معمالولی) اکثریالت عمالده را ت الکیل
می دهند .این بیماران  43کروموزوم دارند با یک کروموزوم  21اضافی کاریو تایپهای مادر طبیعالی اسالت.
جدا ن دن زوج های کروموزومی ضمن میوز به دلیلی که هنوز معلوم نیست) مسئول ایالن اخالتالل شالمرده
میشود.
 -2جدا ن دن زوج های کروموزمی پس از لقاح در هر تقسیم سلولی منبر به موزائیسم میشود ،حالتی که در
ان در نسوج مختلف هم سلولهای طبیعی و هم تریزومیک یافت میشود.
 -3در حالت جاببایی ( )translocationدر کرومزوم (اکثراً  21و  )21به هم سبیده و علیرغم وجالود یالک
کروموزوم  21اضافی تعداد کل مروموزمها  26است .این اختالل برخالف تریزومی  21معموال ارثی اسالت و
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کروموزم سبیده ممکن است در والدین یا خواهر و بردارهای غیر مبتال نیز م اهده شود این ناقلین بدون
عالمت فقط  41کرومزوم دارند.
میزان بروز سندرم داون در اپاالت متحده  1در هر  300تولد زنده است .داون در توصیف اولیه خود ذکر نمالود کاله
این سندرم در  10در صد همه افراد عقن مانده وجود دارد .برای یک مادر میانسال (باالتر از  32سال) خطر به دنیا
آوردن بچهای تاتریزومی  21تقریبا  1درصد است ،ولی در صورت وجود جاببایی (ترانس لوکاسیون) خطالر آن یالک
به سه است.
عقن ماندگی ذهنی خصوصیت عمده سندرم داون است .اکثر افراد مبتال به این سندرم عقن ماندگی ذهنی متوسط
و شدید دارند و فقط معدودی از آنها بهره هوشی باالتر از  10دارند .به نظر میرسد رشالد روانالی از بالدو تولالد تالا 6
ماهگی سیر طبیعی دارد .نمره  IQاز حدود طبیعی در یک سالگی تقریبا به  30در سنین باالتر نزول میکنالد .ایالن
نزول هوشی ممکن است واقعی یا ظاهری باشد :آزمونهای شیرخواران ممکن است وسعت کامل نقص را ن ان ندهند
و بعدها با آزمونهای پیچیده تر در اوایل کودکی میزان واقعی این نقص م خص شود طبالق اکثالر منالابع ،کودکالان
مبتال به سندرم داون کودکانی ب اش آرام و سربزیر هستند و به راحتی در خانه تطابق حاصل میکنند اما باله نظالر
میرسداین شکل بالینی در دوران نوجوانی تغییر می کند نوجوانان مبتال به این اختالل ممکن است د ار م الکالت
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هیبانی گوناگون ،اختالالت رفتاری و بندرت اختالالت روان پری ی شوند .ت خیص سندرم داون در کودکان بزرگتر

نسبتا آسان ولی در نوزدان اغلن م کل است

مهمترین عالئم در نوزاد عبارتند از :هیپوتونی عمومی ،شکافهای پلی مورب ،پوست گردن الین دار و زیالاد بالودن
سطح آن ،جمبمه کو ک مسطح ،استخوانهای برآمده گونه و زبان از دهان بیرون آمده دستها پهن و کلفت بالوده و
یک ین عرضی بی تر ندارند وانگ ت کو ک کوتاه و به طرف درون خمیده است .رفلکس مورو ضالعیف اسالت یالا
وجود ندارد بیش از  100عالمت در سندرم دادن توصیف شده است ،ولی بندرت هماله آنهالا در یالک فالرد م الاهده
میشود .امید زندگی این بیماران قبال حدود  12سال بود ولی با ک ف آنتی بیوتیکها کودکان کمتری بر اثر ابتال به
عفونت میمیرند .با این وجود بسیاری از این افراد پیش از سن  40سالگی فوت میکنند( .کاپالن ،سادوک )1118
سندرم  Xشکننده:
سندرم  xشکننده دومین علت شایع عقن ماندگی ذهنی است .این سندرم بر اثر جهش کروموزوم  xدر محلی کاله
به مکان شکننده معروف است پدید میآید .مکان شکننده فقط در برخی سلولها ظالاهر مالیشالود و ممکالن اسالت
درمردها و زن های حامل بدون عالمت وجود نداشته باشد تنوع زیادی درتظالاهرات ژنتیکالی و فنالوتیپی وجالوددارد.
تصور میشود شیوع سندرم  Xشکننده تقریبا  1در هر  1000مرد و  1در هر  2000زن باشد :فنوتیپ معروف ایالن
سندرم م تمل است بر سروگوشهای بزرگ صورت بلند و باریک قد کوتاه و ماکرواورکیدیسالم پالس از بلالوط سالطح
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هوشی کودک از متوسط پایین تا عقن ماندگی شدید فرق میکند .بسیاری از کودکان مبالتال عالیالم اخالتالل بالیش
فعالی با کمبود توجه و اختاللهای رشدی ویژه دارند حاملین مونث معموال کمتر از افراد مالذکر دارای کرومالوزوم X
شکننده آسین دیده اند ،معهذا ممکن است خصوصیات جسمی تیپیک سندرم و عقن ماندگی ذهنی خفیالف ن الان
دهند.
سندرم پردار – ویلی:
فرض میشود که سندرم پردار -ویلی نتیبه حذفی کو کی در کروموزوم  11ایباد میشود و بصورت تک گیر بروز
میکند میزان شیوع آن کمتر از  1در  10000است افراد مبتال به این سندرم دارای رفتار تغذیهای وسواسی و غالبا
اقی ،عقن ماندگی ذهنی ،قد کوتاه ،هیپوتونی ودست و پای کو ک هستند کودکان مبتال باله ایالن سالندرم اغلالن
رفتار مقابلهای و بیاعتنایی ن ان میدهد( .کاپالن ،سادوک )1118
سندرم فریاد گربه:
کودکان مبتال به سندرم فریاد گربه فاقد بخ ی کروموزم  1هستند .این کودکان د ار عقن مانالدگی ذهنالی شالدید
بوده و بسیاری از عالیمی که غالبا با ناهنباریهای کروموزومی همراهنالد را ن الان مالیدهنالد ،مثالل میکروسالفالی،
گوشهای پائین تر از محل طبیعی ،شکاف پلی مورب ،کو کی غیر طبیعی فک تحتانی گریه م خص شبیه صالدای
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گربه به علت ناهنباریهای حنبره ای که نام سندرم از آن گرفته شده است بتدریج تغییر یافته و با پی رفت سن از

بین میرود.

تریزومی کروموزومهای  13یا :18
نوزادان مبتال به تریزومی کروموزومهای  13یا  18عالوه بر عقن ماندگیهالای شالدید ذهنالی ،د الار نقالایص قلبالی
مادرزادی ،گوشهای بزرگ و بایین تر قرار گرفته و خمیدگی انگ تان و دستها هسالتند .در اغلالن مالوارد اناله آنالان
کو ک است و در آنان نارسایی کلیوی بهم سالبیدگی انگ التان و ناهنباریهالای دسالتگاه اسالتخوان بنالدی دیالده
میشود .فراوانی شیوع این اختالل در حدود  3در  10هزار نفر گزارش شده اسالت .معمالوال نالوزادان مبالتال باله ایالن
بیماری تا سن دو ماهگی فوت میکنند.
تریزومی کروموزومهای  13یا 11
ویژگیهای اصلی این سندرم عبارت از عقن ماندگی شدید ذهنی ،نقایص قلبالی مالادرزادی ،ناشالنوایی ،لالن شالکری
(شکاف در لنها) شکاف سالقف دهالان ،نقالایص
(آنوفتالمی) ،پل بینی پهن ،فاصله اندک بین

المی نظیالر کالو کی

الم (میکالرو فتالالمی) نبالودن

المی

م و ابرو ،گوشهای پایین انگ تان اضافی است .فراوانی شالیوع ایالن

بیماری حدود  2نفر در  10هزار نفر برآورد شده است نوزادان مبتال در حد زیادی تا سن  3ماهگی فوت مالیکننالد.
(احمدوند)1331 ،
13

سندرم کالین فلتر:
سندرم مخصوصی است که توسط کالین فلتر در سال  1142توصیف شده است و فقط در مردها دیده میشود و در
 % 21موارد ممکن است با عقن ماندگی ذهنی نسبتا شالدید همالراه باشالد .در ایالن بیمالاران باله علالت داشالتن یالک
کروموزوم جنسی  Xزیادتر از معمول یعنی  xxy=43در مرد عالئمی نظیر زن دیده میشود .این بیماران بلند قالد،
باریک ،پ ت خمیده و دارای بیضه های الت تناسلی کو ک و بچگانه حتی در زمان بلوط میباشند .این افالراد دارای
پستانهای نسبتا بزرگ و از نظر جنسی عقیم هستند .موهای صورت آنها رشد ندارد ،صدا مردانه نیست و  %40موارد
میکروسفالی دارند.
این بیماری خیلی نادر است و  %1عقن ماندهها را ت کیل میدهد .ایالن بیمالاران در موقالع تولالد وزن الان کمتالر از
معمول و حتی ممکن است از  2/1کیلوگرم نیز کمتر باشد .سن متوسط ماداران این بیماران اکثراً بین  31-28ساله
گزارش شده است کاریوتایپ (وضع قرار گرفتن کروموزومها) در والدین طبیعی است و عقن ماندگی معموال از همان
ماههای اولیه زندگی به

م می خورد آزمایش مطالعه کروماتین ن ان داده است که این افراد بایالد زن مالیشالدند

ون به طور ژنتیک کروماتین تست مثبت دارند میگویند بین  300تا  310زایمان پسر زنالده ممکالن اسالت یکالی
کاریو تایپ  xxyداشته باشد ولی به نظر می رسد بیماری نادرتر از این باشد بطوریکه در بعضی مکاتن از هر 1000
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نفر پسر یک نفر مبتال به این سندرم گزارش داده می شود ون نارسایی قوای ذهنی در این بیماران شالدید نیسالت

لذا قادر به همکاری و سازش در محیط آرام و ساکت هستند ولی طبق گزارش نیلسالن باله علالت اشالکال در روابالط

اجتماعی و جنسی مخصوصاً در دوره نوجوانی ممکن است د الار نالاراتیهالای روانالی ،اخالتالالت شخصالیتی ،عقالده
حقارت ،جنایت ،تباوز ،بزهکاری و اعتیاد شوند به تبربه ثابت شده است که حالالت نالادری ماننالد  xxxy=48یالا
حتی  xxxxy=41دیده شده که در این صورت عالئم شدید ،درجه عقن ماندگی عمیقتر و حتی اعضالای تناساللی
هر دو جنس یعنی زن و مرد در یک فرد دیده میشود.
سندرم ترنر:
این بیماری که در سال  1138توسط ترنر توصیف شده است در زنها دیده میشود و بیمار فقط یک کروموزوم  Xبه
جای  XXداشته و کاریوتایپ او  xo =41است .عامل اصلی این بیماری و دارا بودن فقط یالک کرومالوزوم جنسالی
هنوز معلوم نیست در این بیماران رشد تخمدانها ناقص و خصایص ثانوی جنسی و عادات ماهیانه بالروز نمالیکنالد و
شاید یکی از علل عدم وجود قاعدگی اولیه در بعضی از دختران به همین علت است .ایالن بیمالاران عقالیم هسالتند و
تنها عده کمی از لحاظ هوشی عقن ماندگی سطحی دارند و حتی کودکانی با این سندرم دیالده شالدهانالد کاله بهالره
هوشی عادی و یا حتی بی تر از عادی داشتهاند.
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برعکس دسته فوق در بعضی از خانمها به جای کاریو تایپ  xoیا منوزومی ممکن اسالت حالالتی بنالام تریزومالی یالا
 xxx =43دیده شود این خانمها خصایص زنانگی را بی تر از سایرین دارنداین سندرم را سندرم تریپل  xمیگویند.
تصلن توبروز:
اسکروز توبروز یا اپی لوئیا در سال  1880توسط بورنویل توصیف شد .بیماری از طریق ژن غالن منتقل مالیشالود و
 10درصد مبتال به این بیماری ژن بیماری را با خود به ارث برده و بقیه بر اثر تغییر و تحول یا جهش تازه ژنالی باله
وجود میآیند .عالئم بیماری عبارتند از :
 عقن ماندگی قوای ذهنی که معموال در  30در صد مبتالیان دیده میشود و با رشالد سالنی کالودک ،هقالنماندگی شدیدتر شده و ممکن است عالیم روانی شروع به ظهور کنند.
 خالهای شیر قهوهای در پوست پدیدار میشود. حمالت ت نبی به صورت حمالت صرعی در  80درصد مبتالیان دیده میشود و اکثراً از هفتهها یا ماههایاول زندگی آغاز می گردد و بندرت ممکن است بعد از سالهای اول شروع ب ود .حمالالت ت النبی در تمالام
مواردی که عقن ماندگی وجود دارد دیده میشود.
 -پیدایش غدههای ربی درصورت
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 -ترمورهای کلیوی ،فیبرور ریوی و غدههای مغزی و

م اکثرا فرد مبتال همین تورموهای مختلالف از پالای

درمیآید.

نوروفیبروماتوزیس:
نام دیگر این بیماری ،بیماری فون رکلینگ هاوزن است و شالایعتالرین سالندرم عصالبی جلالدی محسالوب مالیشالود.
نوروفیبرماتوزیس بر اثر یک ژن غالن ایباد میشود که ممکن است ارثی یا ناشی از جه ی تازه باشالد .عمالدهتالرین
عالئم این بیماری عبارتند از لکههای قهوه ای رنگ روشن بر روی پوست ،شیرکاکائویی بودن رنالگ نالوک جوشالها و
وجود ترمورهایی بر روی اعصاب و زیر پوست .برای ت خیص این بیماری وجود حداقل  6خال با قطالر تقریبالی 1/1
سانتیمتر ضروری است .لکه دار شدن زیر بغل نیز تاییدی بر وجود نوروفیبروماتوزیس میباشد.

سندرم لورنس بیدل مون:
علت بیماری اختالل در عمل هیپوتاالمو

به علت وجود ژن مغلوب فرض شده است عالئم این سنرم عبارتند از:

 -ضعف قوای روانی و عقن ماندگی ذهنی از دوران مواردی که معموال به درجات عمیق پی رفت نمی کند
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 -ضعف بینایی به علت ورم رنگ دانه ای شبکیه

م که اکثراً به شن کوری و در صورت پی رفت بیماری به

کوری کامل منبر شود.
-

ند انگ تی

-

اقی بیش از حد

 -کمی رشد اعضای تناسلی

سندرم لش -نایهان:
سندرم لش نایهان اختالل نادری است که بر اثر فقدان یک آنزیم درگیر در متابولیسم پورین بوجالود مالیآیالد .ایالن
اختالل یک اختالل وابسته به  Xاست .بیماران د ار عقن ماندگی ذهنی ،میکروسفالی و ت نج هستند .این اختالل
با جرح وسواسگونه خوی تن بصورت گاز گرفتن لبها و انگ تان همراه است .این اختالل نمونه دیگری از سندرمهای
ژنتیکی است که در آنها یک الگوی رفتاری خاص قابل پیشبینی است.
اختالل رت :Retts disorder
فرض بر این است که اختالل رت یک سندرم عقن ماندگی ذهنی وابسته به  xغالن اسالت کاله ماهیالت اضالمحاللی
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داشته و فقط جنس مونث را گرفتار میکند .تخرین در مهارتهای ارتباطی ،رفتالارحرکتی و عملکالرد اجتمالاعی در

سن  1/1سالگی شروع میشود .ن انه های شبیه در خودماندگی و نیز آتاکسی ،شالکلک در آوردن ،دنالدان قرو اله و
فقدان تکلم شایع است .از وجوه م خصه آن هیپرونتیالسیون متناوب و الگوی تنفسی نامنظم هنگام بیداری کودک
میباشد .حرکات قالبی دست و از جمله حلقه کردن دستها به هم به طور م خص وجود دارد.
بیماری ادرار شربت افرا:
ن انههای بالینی این بیماری در هفته اول زندگی ظاهر میشود .وضعیت بچه سرعت رو به وخامت رفته و به ت نج،

بینظمی تنفسی و هیپوگلیسمی میانبامید ودر صالور ت عالدم درمالان اکثالر بیمالاران در ماههالای نخسالت زنالدگی
میمیرند و آنها که زنده میمانند د ار عقن ماندگی ذهنی شدید میشوند برخی از انوع این اختالل با آتاکسی گذرا
وعقن ماندگی خفیف گزارش شده است .درمان ،تابع اصول کلی رایج درمان فنیالل کتونالوری بالوده و شالامل رژیالم
غذایی با مقادیر بسیار کم سه اسید آمینه درگیر (لوسین ،ایزولوسین و والین) است.
اختاللهای متابولیک:
برابر امارهای موجود  4تا  1درد نارساییهای رشد هوش زاییده اختاللهای کروموزومی وارثی متابولیسم بدن است .به
نظر می رسد که تراکم بیش از حد بعضی از مواد شیمیایی در بدن باعث ضایعههالای گونالاگونی در سلسالله اعصالاب
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مرکزی شده و بیماریهای متعددی را پدید می اورد .حذف این مواد از رژیم غذایی تنها راه پی گیری از بروز بیماری
یا شدت آن خواهد بود .اگثر این بیماریها از راه کروموزومهای معمولی و ژن مغلوب منتقل میشوند.
در زیر اختاللهای مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی بیماری فنیل کتونوری و از اختاللهای مربوط به سالوخت و
ساز مواد قندی ،بیماری گاالکتوسمی و از اختاللهای مربالوط باله متابولیسالم ربیهالا ،بیمالاری تالی سالاکس مطالرح
میشوند.

فنیل کتونوری:
فنیل کتونوری را نخستین بارایوار فولینگ  IUVAR Asbjarn Follingدر سال  1136به عنالوان یالک اخالتالل
متابولیسم ارثی توصیف کرد .فنیل کتونوری به صورت یک صفت مندلی مغلوب اتوزومی ساده منتقل میشود .شیوع
آن تقریبا یک در هر  10000تا  11000تولد زنده است برای والدینی که دارای یک بچه مبتال باله فنیالل کتونالوری
هستند احتمال داشتن یک بچه مبتالی دیگر در حاملگیهای بعد یک در  4تا  1اسالت نقالص متابولیالک اصاللی در
فنیل کتونوری ،ناتوانی تبدیل فنیل آالنین (یک اسید آمینه ضروری) به پاراتیروزن است که به دلیل فقدان یالا غیالر
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فعال بودن آنزیم کبدی فنیل آالنین هیدروکسیالز بروز میکند (این آنزیم کاتالیزور این تبدیل است) اخیرا دو نالوع

دیگر هیپرفنیل آالنینمی توصیف شده است یکی از آنها بهدلیل کمبود یک آنزیم بنام دی هیالدروپیرین .ردوکتالاز و

دیگری ناشی از کمبود یک فعال کننده به اسم بیوپترین است نقص اول را میتوان در فیبروبالستها ک ف کالرد و
بیوپترین را میتوان در مایعات بدن اندازهگیری نمود .هر دوی این اختالالت نادر با مرگ و میر باالیی همراهند.
ت خیص این بیماری قبال براسا

آزمایش ادرار صورت میگرفت در بیماران فنیل آالنالین باله صالورت اسالید فنیالل

استیک اسید فنیل الکتیک و اسید فنیل آالنین به صورت اسید فنیل استیک ،اسید فنیالل الکتیالک و اسالید فنیالل
پیروویک با ادارار ان دفع میشود .این مواد به ادرار بویی شبیه بوی عرق بدن میدهد و با ازمای ی به نالام آزمالایش
کلرورفریک میشود به وجود آن پی برد .آزمایش کلروفریک یعنی اضافه کردن ند قطره کلورفریک پنج درصالد باله
ادرار کودک در اثر واکنش این دو ماده رنگی ظاهر میشود که ن ان دهنده ابتال فرد به بیماری میباشد.
اخیراً کاغذهای مخصوصی به نام فنیستیکس عرض شده است ک حتی بازدن آن به لبالا

آلالوده باله ادرار کالودک

میتوان به وجود بیماری پیبرد .این آزمایش معموال از هفته هارم تا ش م به بعد انبام میشالود زیالرا مقالداری از
آنزیم نامبرده که قبال از راه جفت به کودک رسیده است باعث جلوگیری از بروز بیماری میشود.
آزمون ادرار با محدودیت همراه است .ون ممکن است وجوداسید فنیل پیروویک را درادرار قبل از این که بچه باله
هفته پنبم یا ش م پا بگذارد ن ان ندهد یا با سایر آمینو اسیدروی واکنش مثبت کاذب داشته باشد .در حال حاضر
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بطور گسترده یک آزمون غربالگری قابل اعتمادتر بنام آزمایش مهارگاتری ( )Guthrie inhibition assayبه کار
می رود که طی آن برای ک ف فنیل آالنین خون از یک روش باکتریولوژیک استفاده میشود .فنیل آالنالین خالون را
میتوان در هفته اول با این آزمایش م خص کرد که در این بیماران ممکن است به  10تا  20برابر طبیعی برسالد و
در نتیبه نسبت فنیل آالنین به تیروزین در خون به هم میخورد .حدود نیمی از بیماران خواهر یا بالرادر کالم سالن
کودک مسنتر مبتال به پیکییو هستند از این رو مالیتالوان ایالن کودکالان را نالد روز اول شناسالایی کالرد .بالرای
شناسایی نیم دیگر از بیماران باید کودکان تازه به دنیا آمده آزمایش شوند.
درمان فنیل کتونوری:
به نظر ناکس ( )1132تقریبا همه نباهنباریهای عمده بیوشیمایی در پی کی یو با رعایت رژیم غذایی فنیل آالنالین
کنترل شده و از بین میروندو ت خیص سریع و درمان فالوری در بهبالودی بیمالار بسالیار مالوثر اسالت .بالرای اینکاله
پی گیری بیماری به نتیبه مطلوب برسد باید برنامههای غذایی قبل از پانزده ماهگی اجرا شالود .بهتالرین نتالایج بالا
ت خیص به موقع و شروع درمان با رژیم قبل از اینکه کودک به  1ماهگی برسد به دست میآید رژیم غذایی کالامال
عاری از نفیل آالنین امکان پذیر نیست زیرا باید حتما در غذا پروتئین باشد .لذا اکثر این کودکالان بالا رژیالم غالذایی
محصوص د ار کم خونی و نارسایی نیروئید میشوند که باید نسبت به درمان آنها نیز اقدام شود فنیل آالنالین یالک
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اسید آمینه اساسی است و حذف آن از رژیم غذایی ممکن است عالوه بر موارد مذکور به هیپوگلیسمی ورم و حتالی

مرگ منبر شود باید به طور مرتن مقدار فنیل آالنین خون کودک اندازهگیری شود زیرا مقالدار کمتالر از طبیعالی و

الزم عوارض عصبی ت نج و مرگ را به دنبال دارد عقیده بر این است که درمان باید تا سنین  6تا  3سالالگی اداماله
یادب که رشد مغز کامل و به حداکثر برسد با این رژیم غذایی هوش در حد کودکان عادی خواهد بود .گر ه به نظر
برخی پژوهندگان هوشبهر این کودکان از هوشبهر خواهران و برادران ان کمتر خواهد بود.
گاالکتوسمی :Galactosmia
بیماری گاالکتوسمی یک بیماری ارثی است که به وسیله ژن مغلوب از راه کروموزومهای معمولی منتقل مالیشالود.
علت این بیماری فقدان یا نارسایی شدید آنزیمی است که در حال طبیعی در کبد و گلبولهای سرم خون وجود دارد
و در بدن گاالکتوزرا تبدیل به گلولز قابل جذب میسازد فقدان یا نارسایی این آنزیم باعالث اجتمالاعی گالاالکتوز باله
صورت فسفات در بدن شده و عالئم بیماری ار ایباد میکند کودک در بدو تولد طبیعی است زیرا آنزیم نامبرده را از
راه جفت از ماد میگیرد ولی ندی بعد کم کم اشکال در گرفتن پستان یا شیر خوردن پیالدا کالرده و باله اسالتفراط
اسهال و بعدا یرقان مبتال میشود.
بدیهی است اگر از ابتدا بیماری ت خیص داده شود (آزمایش اندازهگیری مقدار گاالکتوز خون) میتوان با رژیالم کالم
کم کردن گالکتوز از موادغذایی (شیر) هر ه زودتر از بروز عالئم بیماری پی گیری کرد .ت خیص بیماری حتی قبل
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از تولداز راه آزمایش مایع کیسه آب ومایع آمینو تیک وموقع زایمان از راه آزمایش خون بند ناف امکان پالذیر اسالت
تبربه ثابت کردهاست ک از  1تا  6سالگی به بعد کم کم شیر را میتوان بدون ضرر به رژیم غالذایی کالودک اضالافه
کرد .غذای کودک باید شامل فرآوردههای فاقد (الکتوز و گاالکتوز باشد ماننالد آب میالوههالای تالازه غیالر از گالبالی)
سبزیها و ویتامینها بخصوص ویتامین  B6مواد معدنی بخصوص کلسیم و باالخره گاهی تزریق پالسما و خالون .ایالن
درمان باید الاقل تا دو یا سه سالگی ادامه یابد ومقدار گاالکتوز گلبولهای سرم خون اندازهگیری شود .پالس از قطالع
درمان رژیم کم گاالکتوز باید تا سنین بلوط و حتی بعد از آن نیز ادامه یابدنکته مهالم ت الخیص افالراد هتروزیگالوت
است که ژن بیماری را دارند ولی بیمار نیستند و در صورت ازدواج با فردی که ژن پنهان بیماری را دارد ممکن است
بیماری در کودک ظاهر شود .بااجرای آزمایش تحمل گاالکتوز میتوان افراد حامل ژن آلوده رام خص کرد .مالادری
که قبال مبتال به گاالکتوسمی داشته است باید درسه ماهه آخر حاملگی بعدی رژیم غذایی کم گاالکتوز داشته باشد.
بیماری تای ساکس :
ربیها در خون وتمام بافتهای بدن یافت میشوند در اشخاص طبیعی انواع زیالادی آنالزیم وجالود دارد کاله تبزیاله
ربیها را به عهده دارند .هرگاه آنزیمی که باعث تبزیه ربیها میشود غیر فعال شده یا وجود نداشته باشد مقالادیر
زیادی از ربیها در سلولهای بدن جمع شده و باعث بزرگ شدن طحال و کبد و گاهی نیز به علت تبمع مواد ربی
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در سلولهای عصبی مغز باعث نارسایی رشد عقلی کودک میشود متباوز ار ده بیماری که به علت تبمع بیش از حد
ربیها در سلولهای بدن ایباد میشود به طور کامل شناخته شده است که فقط به یک نوع آن اشاره مینمایم.

بیماری تای ساکس را به نامهای مختلف مانند زوال سلولهای مغزی و ماکوالی

م نیز نام نهادهاند این بیمالاری

به عنوان یک اختالل ارثی که ناشی از اختالل ژن مغلوب اتوزوم است و موجن اخالتالل در سالوخت و سالاز ربیهالا
میشود شناخته شده است آنزیم مسئول این بیماری ان استیل هگزوسامیندا

است که نقص آن را میتوان نه تنها

در سلولهای مغز شبکیه کبد فیبروبالست پوست و مایع مربوط به م یمیه جنین مورد بررسالی قالرارداد بلکاله ایالن
نقص در نمونههای مایع خون نیز قابل ت خیص است.
ت خیص:
اکنون با روش آمینو سنتیسیس میتوان ابتال جنین را قبل از تولد ت خیص و به حالاملگی خاتماله داد مالیتالوان بالا
معاینه ته

م (آتروفی یاتحلیل عصن بینایی و وجود لکههای آلبالویی با هاله سفید در ماکوالی

بیماری پیبرد.
انواع:
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م) باله وجالود

ازنظر بالینی بیماری در انواع نوزادی ( 6ماهگی به بعد) کودکی (3سالگی به بعد) و قبل از نوجالوانی (بالین  6تالا 12
سالگی) دیده میشود .عدهای نیز نوع هارم یا جوانی را برای این بیماری ذکر کردهاند که معموال بعداز  18سالالگی
شروع میشود.
درمان :
در سال  1168ند تن از پژوه گران انگلیسی گزارش دادند که طحال انسان محتالوی دو نالوع آنالزیم موسالوم باله
هگزوزآمینید از  Aو هگزوزآمینید از  Bمیباشد و در بیماران مبتال به تای سالاکس فعالیالت هگزوزآمینیالد از  Aدر
بافتها از بین رفته است همچنین ثابت شدهاست که این دو آنزیم در سلولهای مایع آمینوتیک فعالیت دارند و این
موضوع باعث شد که بتوانند حتی پیش از تولد جنین های مبتال به بیماری تای ساکس را ت الخیص دهنالد .دربالاره
درمان بیماران این سوال پیش میآید که آیا میشود با تزریالق آنالزیم هگزوزآمینیالداز  Aباله طالور داخالل وریالد در
مبتالیان از پی رفت بیماری جلوگیری کرد؟ در سال  1131این آزمایش صورت گرفته و متوجه شدهاند کاله آنالزیم
نامبرده پس از تزریق در داخل ورید نتوانسته از سد بین خون و مایع مغزی نخاعی عبالور کنالد ایالن موضالوع ن الان
میدهد که تزریق داخل وریدی آنزیم در درمان بیماری اثری ندارد بازکردن سد بین خالون و مالایع مغالزی نخالاعی
توسط مواد شیمیایی و حتی ویروسهای بی آزار اگر ه روشی است که تحت مطالعه است ولی برای کودکان در سه
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سال اول زندگی خطرناک بوده و ممکن است عوارض شدیدی به بار اورد.

بیماریهای ذخیره موکوپولیساکارید:

انسداد و وقفه در تبدیل ترکیبات متنوع شیمیایی عناصالر پیچیالده کاربوهیالدارت بالر ترکیبالات سالادهتالر و ذخیالره
موکوپولی ساکرید اختاللهایی را پدید میآورد .در این طبقه به ذکر سندرم هورلر و سندرم هانتر اشاره میشود.
سندرم هورلر:
بر اثر اختالل ند ماده از مواد قندی این سندرم ایباد میشود بیماری در سال  1111توسالط هالورلر ک الف شالد.
سندرم هورلر از راه ارث و ژن مغلوب و کروموزومهای معمولی انتقال مییابد .علت بیماری نارسایی یا فقدان آنزیمی
است که مواد پلیساکارید را سوزانده و به مصرف می رساند .به علت فقالدان یالا نارسالایی آنالزیم مالوادی باله صالورت
اسیدهای موکوپلی ساکارید در نسوج مختلف بدن مخصوصا سیستم عصبی کبد طحال انباشته شده و بیماری را باله
وجود میآورد .این بیماری را قبال به عنوان گارگویلیسم توصیف میکردند.
تبمع بیش از حد گلیکوژن و ربی در کبد باعث بزرگی آن شده و طحال و ریه و انساج داخل شکم به علت تبمع
مواد موکوپلی ساکارید بزرگتر از طبیعی می شوند .از اینرو شکم برآمده است و فتق ناف دیده میشود رشالد طالولی
کمتر از حد طبیعی است و بزرگی سر و صورت یا سن کودک تطابقی ندارد حرکت مفاصل محدود است قلن اکثالرا
بزرگتر از طبیعی و انگ تان نگالی شکل میشوند.
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درمان سیر بیماری تدریبی است و اکثرا قبل از سنین نوجوانی نارسایی قلبی ،ریالوی و کبالدی باعالث مالرگ بیمالار
می شود بیماری درمان قاطعی ندارد تزریق پالسما تنها اقدام درمانی است و دلیل تاثیر آن نیز به این علت است که
پالسما مقداری آنزیم دارد که موجن کاهش ترشح اسید موکوپولی سارکارید میشود.
سندرم هانتر:
برخالف سندرم هورلر که از سندرمهای اتوزوم محسوب می شالود ایالن سالندرم یالک خصوصالیت بسالته باله  xاسالت
خصوصیات نوعی این سندرم شامل هره ناودانی سختی مفاصل  ،کوتاه قدی و بزرگی کبد و طحال اسالت یکالی از
جالنترین تفاوتهای کودکان هورلر و هانتر خلق و خوی آنها است .کودکان هورلر به نظر مهربان و با محبت آمده و
برخی اوقات آرام و خونسردند .کودکان هانتر از نظر خصوصیات رفتاری بیقرار و سخت کنترل هستند.
میزان و نرم انباشت ماکوپولی ساکارید وموادمرتبط با آن مرتبط بالا آن در کودکالان هالانتر کمتالر اسالت و ایالن امالر
احتماال ناظر است بر این که مغز در حال رشد در مرحله پایینتر یا متفاوتی از مراحل رشد و تحول به ایالن اخالتالل
د ار شده است
درمان :
به لحاظ اینکه کودکان به هنگام تولد بهنبار یا نزدیک به بهنبارند ت خیص سریع و تبویز آنزیم ناقص میتواند در
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بهبود فرد موثر افتد.

بیماری هیستید نیمیا:

در کودکان مبتال به هیستید نیمیا ،به علت توقف سالوخت و سالاز هیسالتیدین ،سالطح آن در خالون و ادرار افالزایش
می یابد .عوارض بیماری عقن ماندگی ذهنی الگوهای نابهنبار تکلم یا عقن ماندگی در رشد و تکامل زبان است کاله
در بسیاری از مبتالیان دیده می شود .در سابقه این بیماری مواردی دیده شالده اسالت کاله فالرد بالدون اینکاله عقالن
ماندگی ذهنی داشته باشد به نقایص کالمی مبتال بوده است .نقص حافظه شنیداری کوتاه مدت به عنوان یک عامل
سببی در این کودکان مطرح میشود .به نظر لوی ( )1132زیادی هیستیدین در خون یک اختالل متابولیک مالیالم
و بیخطر است.
درمان:
برای خردساالن ،مبتال به هیستیدین ،یک رژیم غذایی که حاوی مقدار کمی هیستیدین باشد تنظیم و اجرا میشود.
اختالالت ناشی از غدد مترشحه داخلی که باعث عقن ماندگی میشوند:
بیماری کرتینیسم یا کم کاری غده تیروئید:
علت بیماری عدم یاترشح خیلی کم تیروکسین از غده تیروئید است که از دوران زنالدگی داخالل رحمالی باله وجالود
می آید و حتی ممکن است غده تیروئید در جنین ت کیل ن ود .این بیماری میکالزودوم کودکالان نامیالده مالیشالود.
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بیماری کرتینیسم به طور تک تک در نواحی که گواتر شایع و مقدار ید در غذاها کم اسالت زیالاد دیالده مالیشالود و
معموال مادران بیمارن گواتر دارند .در زندگی داخل رحمی به علت ترشالح هورمالون تیروئیالد مالادر ،کالودک تقریبالا
طبیعی به دنیا میاید و از هفته سوم یا هارم مالحظه میشود که نوزاد پستان نمیگیرد ،گریاله نمالیکنالد ،بیحالال
است و ساعتها اگر تنها گذاشته شود صدایش در نمیاید ومدام خواب است مکیدن پسالتان و تالی پسالتانک بالرای او
م کل و ادامه این حالت یبوست و کم خونی میشود بعدا عالئم دیگری مانند کو ک ماندن جثه ،خ الکی پوسالت،
 ....تظاهر میکند.

انواع کرتیتیسم:
کرتیتیسم را در سه طبقه تقسیم بندی کردهاند .در نوع کالرتین هوشالبهر بیمالاران بالین  21تالا  10اسالت .کالودک
میتواند غذا بخورد ،لبا

بپوشد و ند کلمهای بیان کند ولی خواندن و نوشتن را یاد نمیگیرد .در نوع کرتینو که

هوشبهر بین  10تا  30است شخص مبتال میتواند کارهای ساده را بعد از اخذ تعلیم و تربیت انبام دهد و خواندن و
نوشتن مختصری یاد بگیرد .در نوع کرتینویید که هوشبهر بین  30تا  80است اگر اله قالوای عقلالی کمتالر از حالد
طبیعی است ولی بیمار قادر است اکثر اعمال زندگی خود را انبام دهد.
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ت خیص:

از نظر ت خیص آزمای گاهی متابولیسم بازال در افراد مبتال کمتر از حد طبیعی است مقدار جذب ید با آزمایش T4
 ,T3انبام میگیرد مقدار پروتئین و ید در خون با ازمایش پی.پی.آی اندازهگیری میشود که مقدار آن کم میباشد.
مقدار کلسترول خون زیاد است و جذب ید را دیواکتیو توسط غده تیرویید کم میباشد .در سنین کودکی تالاخیر در
استخوانی شدن مر دست و پا و زانوها دیده میشود که با پرتونگاری م خص میشود.

درمان :
درمان با عصاره تیرویید انبام میشو د که با ید هر ه زودتر انبام گیرد ولی اگر بیمار بزرگتر ب ود کم کالم تالاثیر
دارو کاهش می یابد به طوری که در سنین باال دارو اثری در رشد هوشی ندارد .مصالرف داروهالای ضالد تیروییالدی و
همچنین هورمون تیرویید توسط مادر در دوران بارداری باعث کاهش فعالیت غده تیرویید نوزاد میگالردد کاله اگالر
پس از تولد درمان ن ود .باعث کندی رشد ذهنی کودک میشود.
 -2کم کاری غده پاراتیرویید :بیماری تتانی اکثراً در دوران کودکی دیده میشود و ممکن است در یک خانواده بیش
از یک مورد دیده شود .علت بیماری نقص ترشح هورمون غده پاراتیروئیالد (پالاراتورمون) اسالت بیمالاری کالم کالاری
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پاراتیروئید بهرعلتی که باشد می تواند ضایعات مختلفی در سیستم عصالبی مرکالزی و محیطالی بوجالود آورد کاله بالا
عالئمی مانند کوتاهی قد ،حمالت تتانی رسوب کلسیم در سلولهای مغز ،آب مروارید ،عقن ماندگی ذهنی و حالاالت
روانی را سبن شود .بیماری اسا

ژنتیکی ندارد ولی یکنوع کم کاری کاذب را مربوط به نقص ژنتیگی غالن وابسته

به جنین میدانند.

ت خیص:
ت خیص بیماری با عالئم بالینی و آزمایش خون که مقدار فسفر خون افزایش یافته و از مقدار کلسیم خون کاسالته
شده است م خص میشود در اشکال مخفی که اسپاسموفیلی کودکان گفته میشود را روشهای مخصوص میتالوان
عالئم بیماری را آشکار کرد که عبارتند از  :عالمت تروسو (دست قابله با ف اری روی بازو و خم شدن مر دست)
عالمت ویس (انقباض پلک

م با ضربه مختصری روی عصن صورتی همان طرف)

عالمت شوستک (ضربه روی شاخههای فوقانی عصن صورتی باعث انقباض لن میشود)
در صورتی که درمان بیماری زود انبام شود از عقن ماندگی ذهنی جلوگیری میشود روش درمان تزریق کلسالیم و
مصرف ویتامین  Dاست .تزریق هورمون در صورتی انبام میگیرد که غده پاراتیروئید اصال فعالیتی نداشته باشد.
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«سبن شناسی عقن ماندگی ذهنی»

در این قسمت عوامل موثر بر عقن ماندگی ذهنی را به اختصار شرح میدهیم:
 -1تولد زودر  :تولد زودر

یکی از عوامل مساعد عقن ماندگی ذهنی است در شرایط فعلالی پی الرفتهالای

پزشکی از مرگ این گونه کودکان جلوگیری میکند اما گاهی ضایعات مغزی و عقن ماندگی بر نوزاد عارض
می گردد .نارسایی هوشی در زایمانهای زودر
کودک رشد کافی ندارد و کودک به دلیل حسا

و قبل از موعد بی تر است زیرا هنوز سلسله اعصاب مرکزی
بودن طعمه خوبی برای میکروبهالا اسالت .لالذا عفونتهالا و

عوارض آن مانند انسفالیتها ،پنومونی هر آن کودک را تهدید میکند و اکثالرا باعالث عقالن مانالدگی ذهنالی
میشوند .بعضی از امراض مادری (مرض قند ،بیماری کلیوی) و ناهنباری دهانه رحم موجن تولالد زودر
نوزاد میگردد.
 -2عامل همخونی :این عامل در ایباد ناهنباریهای هوشی تاثیر فراوان دارد .در میان اقلیتها و روسالتائیان و
خانوادهایی که ازدواج با نزدیکان همخون مانند دختر عمو و پسر عمو و امثال آنهالا متالداول اسالت در صالد
عقن ماندگی ذهنی بیش از دیگران است .زیرا نانکه مندل ( )Mandelنیز بیان کالرده اسالت بیماریهالای
مستور که در نسل های گذشته ظاهر ن ده است در اثر پیوند دو همخالون باله احتمالال قالوی ظالاهر و بالارز
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می شوند و هر ه نسبت همخونی بی تر و نزدیکتر باشد خطر بروز خصوصیات منفالی و بیمالارگون بی التر
است( .افروز ،غالمعلی )1331
 -3تولد نار  :برخی از نوزادان هنگام تولد در حدود  2/1کیلوگرم یا کمتر وزن دارند این کودکان ممکن است
دوره  1ماهه جنینی را در رحم مادر طی کرده باشند اما با توجه به وزن کمی که دارنالد باله عنالوان اطفالال
نار

تلقی می گردند و به مراقبت شدید نیازمند هستند نانکه وزن کودک به هنگام تولالد از  2گیلالوگرم

کمتر باشد بایدکودک در بیمارستان مبهز به انکوباتور یا جایگاه شی الهای ویالژه نگاهالداری اطفالال نالار ،
نگهداری شوند و تحت نظارت متخصصین مربوط ،از مراقبتهای خاص برخوردار گردند .تغذیه اطفال نار
به ویژه در روزهای اول بسیار مهم و خطیر است ون ممکن است هنگام شیر خوردن ،نفس نوزاد بند بیاید
و خفه شود .و هرگونه بی احتیاطی ممکن است عالوه بر ایباد نارسایی حسی و حرکتی و ذهنی در نوزاد به
مرگ آن منبر شود.
 -4سیفلیس ارثی :ابتال والدین با یکی از آنها به بیماری سیفلیس موجن ابتال جنین به این بیماری ارثالی مالی
شود این بیماری برای جنین و رشد طبیعی آن بسیار خطرناک است و معمالوال از طریالق مالادر باله کالودک
سرایت میکند .عالوه بر ایباد نارسائیهای هوشی در کودک ،ناهنباریهی حسی و حرکتی باالخص کالوری
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و فلج و صرع را نیز سبن می گردد .در بعضی از موارد موجن سقط جنین و یا مرگ طفل در رحم میشود.

(افروز ،غالمعلی )1331

 -1زایمانهای سخت و طوالنی  :نگاهی به واسطه طول مدت زایمان و پیدایش شرایط نامسالاعد و بالرای جنالین
ف ارهای غیر طبیعی بر نوزاد وارد می وشد و به اختالل ذهنی او منبر میگالردد .معمالوال علالل زایمانهالای
طوالنی در موارد زیر مطرح شدهاند:

عدم تناسن بین جمبه کودک و لگن مادر:
در جاهایی که امکانات پزشکی وجود دارد زایمان از طریق سزارین انبام مالیشالود و م الکلی پالیش نمالیایالد و در
صورتی که امکانات جراحی وجود نداشته باشد ،مغز جنین به علت به تاخیر افتادن زایمان در حین عبالور از لگالن و
مبرای زایمان ،صدمه دیده و ضایعات تولید شده به عقن ماندگی ذهنی و سایر اختاللهای روانی منبر میشود.
 -6میزان اکسیژن :این نظر که کودک در زمان وضع حمل و بالفاصله بعد از تولد باید تنفس کند و در صالورت
محرومیت از اکسیژن د ار آسین دایمی خواهد شد هنوز تا حدی مورد بحث است محرومیت ممکن اسالت
از طریق وقفه در تدارک گردش خون در جفت یا فقالدان تالنفس خالود باله خالودی رم دهالد .ایالن امالر در
جنینهایی که پیش از تولد نابهنبار بودهاند ،بی تر م اهده میگردد.
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نوزادان نار

در هوایی که تنفس میکنند به تمرکز اکسیژن بیش از  40درصد بسالیار حسالا

بسیاری از نوزادان نار

هسالتند .متاسالفانه

در نتیبه تاثیر اکسیژن زیاد کور میشوند این امر هنگامی رم میدهالد کاله تمرکالز شالدید

اکسیژن مدت زمان زیادی در سطح بسیار باال باشد .عالوه بر کوری به علت ایباد اشالکال در پ الت عدسالی

الم

(فیبروپالسیامی پ ت عدسی) بسیاری از این کودکان د ار عقن ماندگی ذهنی نیز میشوند.
 -3الکلسیم :اعتیاد والدین به م روبات الکلی موجن مسمومیت شده و به وسیله ژن مسموم تولید نقص هوشی
و ضعف عمومی در رشد طبیعی و ناهنباریهای حسی و حرکتی میشود و موجن عقن ماندگی عمومی و
گاه ناهنباریهای شدیدمیگردد( .افروز ،غالمعلی )1331
 -8استفاده از وسایل مکانیکی :در برخی مواقع استفاده از وسایل فیزیکی و مکانیکی نظیر قاشقک یا فورسپس
اگر با دقت الزم همراه نباشد بر جمبمه و مغز نالوزاد ف الار وارد مالیسالازد و عالوارض گونالاگونی همچالون
نارسایی ذهنی و اختاللهای حسی و حرکتی را سبن میشود .در موارد حاد ضربه وارده باعث فلج یا لمالس
شدن جزیی و یا کلی طفل میگردد (احمد وند)1331 ،
 -1ضربههای زایمانی :از بیماریهای که احتماال بر اثر ضربههای زایمانی یا نقص رشد جنین باله علالل مختلالف
اتفاق میافتد یکی فلج مغزی است که اکثرا با نارسایی رشد هوشی و فلبهای گوناگون مثل فلالج دو پالا یالا
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نیمه بدن یا هار دست و پا یا حتی فلج اعصاب و عضالت

م همراه است این بیمالاران اکثالرا مبالتال باله

حمالت صرع هستند و ممکن است بر اثر این حمالت یا سایر بیماریهای عفونی از بین بروند اختالل تکلمی

یادگیری بینایی وحتی حرکات غیر ارادی و تکراری بدون هدف در این کودکان شایع است.
بیماری صرع و سایر اختاللهای ت نبی کودکان یکی دیگر از بیماریهایی است که احتمالاال بالر اثالر ضالربههالای
زایمانی به وجود میاید ولی ون بروز عالیم سالها بعد از تولد ظاهر میشود لذا علت صرع را به دورههای بعداز
زایمان نسبت میدهند
 -10پرتونگاری یااثرات اشعه ایکس :در ند ماهه اول آبستنی ،پرتو نگاری انبوه اغلن موجالن پایالان دادن باله
حاملگی شده یا باعث ابتال نوزاد به عواض جدی دیگر میشود ولی در سطوح پالایینتر هیچگوناله م الکالت
جدی در ارتباط با آزمای های ت خیص اشعه ایکس م هود نیست
 -11مسمومیتها :مسمومیت های مادر (در دوران بارداری) از جمله مسمومیت به وسیله الکل یا مسمومیت به
علت بیهوشی با وسایل شیمیائی و یا مسمومیتهای غذائی و داروئی در بعضی از مواقالع سالبن اخالتالل در
رشد طبیعی جنین میگردد .اگر نانچه این گونه مسمومیتها شدید باشد موجن عقن ماندگی ذهنی در
نوزاد خواهد شد.

25

 -12توکسوپالسموسیس :توکسوپالسموسیس عفونتی مربوط به یک جانور تک سلولی است که ممکن است در
بزرگساالن جدی تر از یک سرماخوردگی معمولی نباشد اما جنین به این بیماری که از طریق تورم پوشالش
م یمیه

م و شبکیه آن آهکی شدن مغز هیدروسفالی ،میکروسفالی آشفتگیهای روانی -حرکتی ،صالرع،

م کالت تغذیه افزایش ناگهانی درجه حرارت و افزایش تنو

عضالنی بروز مییابد ،بسالیار حسالا

اسالت.

(احمدوند)1331 ،
 -13سرخبه و بیماریهای عفونی :سرخچه و دیگر بیماری های عفونی نانچه همراه با تن و وخامالت شالدید
باشد در دوران بارداری مادر بویژه در ماههای اول بارداری سبن عقن ماندگی ذهنی و یا دیگر نقیصههالای
بدنی مانند نابینائی ،ناشنوائی  ...میگردد.
 -14سیتومگالیک :ویروسی که موجن وارد شدن سیتو مگالیک میشود ممکن است به وسیله یک مادر سالالم
پرورش یافته و سپس به جنین انتقال یابد و گاه باعث عقالن مانالدگی ذهنالی ،هیدروسالفالی میکروسالفالی،
میکروفتالیما (کو ک بودن غیر عادی

م) ت النبات صالرعی ،آنسالفالی ،کالوری ،بزرگالی کبالد و طحالال

وتغییرات خونی همراه با پالکت پایین خون و تخرین سلولهای قرمز آن گردد( .احمدوند)1331 ،
 -11ویژیهای عاطفی و روانی :در بعضی از مواقع تاثیرات و هیبانات شدید و ناگهانی و مستمر مادر در دوران
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بادرای موجن ایباد تحوالت و تغییرات و احتماال اختالالتی در غدد داخلی مادر میگردد به نحوی کاله در

نتیبه تاثیراتی بر روی رشد جنین می گذارد .در مواردی این گونه هیبانات دائمی و مسالتمر کاله غالبالا بالا

ت ویش و اضطراب و ناراحتیهای خانوادگی و محیطی همراه است موجن بروز اختاللالی بالر روی جنالین و
گاه از عوامل عقنماندگی ذهنی میگردد.
-16تبخال  :عفونت ویرو

تبخالال در بزرگسالاالن و کودکالان م سالن کالامال خفیالف و بالا آثالار موضالعی ماننالد

سرماخوردگی شاید یا تبخال یا گاه تورم واژان همراه است .ممکن است ویرو

از طریق انت ار عفونالت در

نواحی مختلف از جمله مغز موجن مرگ جنین یا نوزاد شود .
هر ند ویرو

تبخال می تواند از طریق جفت به جنین منتقل شود اما بی الترین گسالترش آن در دوره بالارداری و

وضع حمل معموال از طریق تما

مستقیم بادستگاه تناسلی است.هرگاه مادر در سه هفته مانده به وضالع حمالل یالا

درد زایمان به عفونت تبخالی در جهاز تناسلی د ار شود برای اجتناب از سرایت عفونت باله جنالین ،عمالل سالزارین
توصیه میشود.
 -13سیگار :نیکوتن یا ماده سمی سیگار روی جنین تاثیر نامطلوب میگذارد .هنگامی که مالادر حاملاله سالیگار
میک د حرکات قلن جنین به علت کم شدن اکسالیژن خالون ت الدید مالیشالود و بالر قلالن آن ف الار وارد
میگردد .مادر حامله ،با ک یدن سیگارهای متعدد به بزرگ شدن قلن جنین کمک میکند .زنالان سالیگاری
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تقریباً همی ه بچههای خود را زودتر از موعد به دنیا میآورند و عقن ماندگی ذهنی در نوزادانی که زودتالر
به دنیا میآیند بی تر است( .احمدوند)1331 ،
 -18عامل ارهاش :صرف نظر از گروههای خونی  O,AB,B,Aگروههای خالونی دیگالر وجالود دارنالد .یکالی از
گروههای خونی وجود عامل ارهاش یا عدم آن است .لذا افراد انسانی را به دو دسته تقسیم کالردهانالد یکالی
گروهی که این عامل را دارند و دیگری افرادی که این عامل را ندارند .عقیده بر این است که اروپائیها  81تا
 % 10ارهاش مثبت و بقیه ارهاش منفی هستند .در ک ورهای آسیایی افراد مثبت بی تر است به طوری که
 %11تا  %13مردم ارهاش مثبت دارند .انتقال ارهاش یا عدم انتقال آن یک مسله ارثی است و تبربه ثابالت
کردهاست که اگر پدر ارهاش مثبت و مادر ارهاش منفی داشالته باشالند در بالارداری اول مقالداری از عامالل
ارهاش جنین که از پدرش گرفته داخل خون مادر میشود و در خون مادر ماده ضالد ارهالاش را باله عنالوان
آنتی کور میسازد و همین آنتی کور در زایمانهای بعدی باعث خراب شدن خون جنین شده و بیمالاری باله
وجود میآورد که کرنیکترو

نامیده می شود کاله عبالارت از رسالوب امالالح آهالن حاصالله از خالراب شالدن

گلبولهای سرم نوزاد در سلولهای مغز میباشد .این بیماری یک انسفالوپاتی بیلی روبینی است و ضایعات آن
بی تر در مخچه و مخ و نخاع شوکی است .اثر سمی بیلی روبین روی مغز دو یا سه روز بعد از تولالد ظالاهر
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می شود و علت آن حفاظت جنین توسط جفت و کبد مادر است .یرقان حاصله از این بیمالاری باعالث عقالن
ماندگی ذهنی فلج مغزی ،حرکات کرهای شکل ،اختالالت انقباضی عضالت و اختالالت گویایی و حتی کری

میشود.
اخیرا بالفاصله پس از زایمان ارهاش نوزاد را تعیین میکند اگر مثبت بود آمپولهای گاما گلوبولین ضالد ارهالاش
به مادر تزریق میشود که از ایباد آنتی کور ضد ارهاش جلوگیری به عمل آورد و ناراحتیهای بعدی باله وجالود
نیاید
 -11سوء تغذیه :کمبود ویتامینهای ضروری و عدم تغذیه غذائی الزم و سوء بهداشت از جمله عواملی هسالتند
که در نارسائیهای عمومی رشد جنینی و همچنین عقن ماندگی ذهنی موثرند
 -20قرار گرفتن غیر عادی کودک در رحم :به جای آنکه سر نوزاد پایین باشد گاهی پاها پایین است و تنه جلو
مبرای زایمان قرار می گیرد و زایمان به سهولت انبام نمیشود و م کل ایباد میکند .در مطالعات مربوط
به رابطه عملکرد هوشی و وضعیت سر جنین در هنگام وضع حمل ،معلوم شد که بین نالوزادانی کاله عالادی
متولد شدهاند و نوزادانی که د ار آسین شدهاند از نظر هوشی و کنترل وضعیت بدن تفاوتهایی دیده شده
است.
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 -21داروهای شیمیایی :مصرف هر داروی بیبا بخصوص در زمان بارداری و مخصوصاً در سه یا هار ماهه اول
حاملگی خالی از خطر نیست بخصوص اگر این داروها به مدت طوالنی و مقدار زیاد مصرف شالود .داروهالای
خواب آور و مسکن به مقدار زیاد به علت ایباد وقفه تنفسی و اختالل در جریان خون جنین ممکالن اسالت
باعث نارساییهای مختلف شود .داروهایی که از ترکیبات تالیدوماید هستند اختالالت عضالوی شالدید ایبالاد
نمی کنند و اکثراً ناقص الخلقه به دنیا می آیند .استعمال هورمونهای جنسی و کورتیزون رشد جنین را کم
کرده و ممکن است باعث اختالالت جنسی در جنین در جنین شود .استعمال داروهالای آرام بخالش و ضالد
افسردگی و ضد صرع فنوباربیتال و کاربامازپین) به مقدار متوسط برای ناراحتیهای مالادر در زمالان بالارداری
بی خطر گزارش شده است .مصرف بیش از حد ویتامین  Aبرای جنین مضالر بالوده و مصالرف ویتالامین K
باعث یرقان نوزاد و مصرف ویتامین  Dبه مقدار زیاد در دوران بارداری باعث افزایش کلسیم خون نوزاد و در
نتیبه باعث نارسایی قوای ذهنی و دیگر ناراحتیها می شود .اگر ه خطرات واکسیناسیون بطالور قطعالی بالر
روی جنین معلالوم ن الده باشالد ولالی بهتالر اسالت در دوران حالاملگی واکسیناسالیون انبالام ن الود و تنهالا
واکسیناسیونی که در زنان باردار آن هم در ماه ش م و هفتم توصیه شده است واکسیناسیون علیه بیمالاری
کزاز است که باعث برقراری ایمنی در نوزاد پس از تولد خواهد شد .مصرف لیتیالوم ممنالوع و باعالث ایبالاد
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گواتر و اختالل در دستگاه قلبی عروقی جنین می شود.

 -22سن مادر :تحقیقات بر روی کروموزومها ن ان داده است که در کروموزومها خانمها از سی سالگی باله بعالد
تغییراتی پیدا می شود که ممکن است باعث زاییدن کودکان عقن مانده ذهنی ب ود.

آنسفالیت :التهاب مغز (آنسفالیت) در اثر عفونتهای باکتریایی و ویروسی یا ارگانیسم ها

سلی به وجود می آید که

مسئول برخی از موارد عقن ماندگی ذهنی قابل اسناد به علل فیزیکی بعد از تولالد در کودکالانی اسالت کاله در دوره
نوزادی د ار عفونت می شوند .گاه التهاب مغز به ضایعاتی منبر می شود که گردش ماده مغزی -نخاعی را متوقالف
می کند و موجن هیدروسفالو

می گردد آنسفالیت شدیدترین عفونتی است که بر تمامیالت مغالزی کالودک تالاثیر

نامطلوب می گذارد در شرایط فعلی آنسفالیت سرخکی با مصرف جهانی واکسن سرخک در حد بسیار زیادی کاهش
یافته است و میزان بروز سایر عفونتهای میکروبی سلسله اعصاب مرکزی در نتیبه مصرف موادضد باکتریایی به طور
قابل مالحظه کم شده است.
 -24مننژیت :این بیماری ها بخصوص در هفته ها و ماههای اول تولد اثری نامطلوب بر روی کودک دارند و اگالر بالا
تن شدید همراه باشد و منبر به حالت اغما شود احتمال تاثیر بر رشد هوشالی کالودک و در نتیباله عقالن مانالدگی
ذهنی نیز بی تر می شود .مننژیت از جمله بیماری هالایی اسالت کاله اگالر در دوران خردسالالی بالزودی و باله موقالع
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ت خیص داده ن ود و درمان نگردد .موجن اختالالت مغز و سلسله اعصاب و بروز عقن ماندگی ذهنالی مالی گالردد.
مننژیت در اوایل کودکی با تبویز آنتی بیوتیک مناسن و مراقبتهای حمایتی و تقویتی قابل درمان است.
 -21اختاللهای غدد داخلی :گاهی به علت اختالل در کارکرد طبیعی غدد داخلالی باله ویالژه غالده هالای هیپالوفیز و
تیروئید نارساییهایی در سوخت و ساز بدن کودک فراهم می شود و این امر در رشد طبیعی مغالز و اعصالاب کالودک
تاثیر نامطلوب برجای می گذارد و به اختاللهایی در فعالیت های ذهنی و حسی و حرکتی منبر می گردد.
 -26خستگی :خستگیهای بدنی کودک که بر اثر سوء تغذیه ،خواب ناکافی یا ابتال به بیماری و ضعف عمومی حاصل
می شود  .همچنین خستگیهای ذهنی و روانی که به علت تعارض و ک مک های شدید و طوالنی عاطفی و اضطرابها
و هیبانهای منفی عارض می شود موجن فرسودگی و اختاللهای متعدد و همچنین کندی ذهن می گردد.
 -23ضربه های وارده بر مغز :در بی تر اوقات ضربه های وارده بر مغز نوزاد به ویالژه در زمالانی کاله هنالوز جمبماله
محکم و استخوانی ن ده است .هر ضربه یا کوفتگی می تواند به آسانی به مغز او اثر گذارد و باله ایبالاد ضالایعه و در
نتیبه به عقن ماندگی ذهنی و اختاللهای حسی و حرکتی منبر شود.
 -28هیدروسفالی :این بیماری که به علت ازدیاد ترشح مایع مغزی نخاعی یالا عالدم امکالان جریالان و جالذب آن در
بطنها ی مغزی ایباد می شود باعث ازدیاد ف ار داخل جمبمه شده و در نتیبه از رشد مغالز جلالوگیری مالی کنالد.
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بیماری ممکن است در دوران جنینی رم دهد و سر بزرگ جنین مانع زایمان شود .ولی اغلن ون سر زیالاد بالزرگ

نیست و قابل کو ک شدن است زایمان انبام می گیرد ولی بعداً سر به سرعت بزرگ می شود بخصوص از مالاه دوم

و سوم که رشد سریع دور سر آغاز می شود .بزرگی سر گاهی به قدری زیاد می شود که به آن جمبماله غالول آسالا
گویند .هیدروسفالی پی رونده اکثراً با اختالالت عصبی ،آتروفی مغز ،صرع ،استفراط و  ...همراه است .عقالن مانالدگی
ذهنی از نوع بسیار عمیق تا کم هوشی سطحی ممکن است نوسان داشته باشد .معالبه جراحالی و شالنت گالذاری از
بطنهای مغز به قلن اگر در مراحل اولیه انبام شود مخصوصاً در نوع معتدل ممکن است نتیبه نسبتاً خالوب بدهالد،
عمل جراحی در هیدروسفالی فقط ف ار مایع مغزی نخاعی را در مغز کم می کند ولی به هیر وجه نقصان و اختالل
رشد مغزی را جبران نمی کند.
 -21میکروسفال :در این افراد کو کی جمبمه به علت وقفه یا کمبود رشد سلولهای ق ر مغزی مخصوصاً در نواحی
پی انی و آهیانه ایباد می شود لذا در این افراد مغز خیلی کو کتر حتی در بعضی موارد کالسیفیه شده است .ون
جمبمه با میزان رشد مغز ارتباط دارد لذا شکل و اندازه سر خیلی کو کتر از عادی مالی مانالد .میکروسالفالی غالبالاً
عالوه بر نارسایی ذهنی با ناهنباریهای حسی و حرکتی و حمالت صرعی همراه است .اکثز میکروسفالها بهره هوشی
کمتر از پنباه دارند بنابراین خصوصیات آنها شبیه به عقن ماندگان نسبتاً شدید و متوسط می باشد.
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کاسه سر در این بیماران کو ک و ک یده و همراه با صورت کامالً رشد کرده ،بینی به پی الانی پالس رفتاله و بالدون
انحنا متصل شده و قیافه پرنده ای شکل به این بیماران می دهد .قد این بیماران اکثراً کوتاهتر از همساالن خود می
باشد.
 -30ماکروسفالی :در ماکروسفالی یا بزرگی جمبمه نیز همانند هیدروسفالی ،مبتالیان از جمبمه بزرگی برخوردارند
 .علت بزرگی سر در این دو بیماری متفاوت می باشد .در ماکروسفالها رشد زیاد از حد و بی قواره بافت مغز به ویالژه
ماده سفید باعث بزرگی سر می شود .در این بیماران ین و شکنهای طبیعی در مغز ایباد نمی شود و در نتیبه به
جمبمه ف ر وارد آورده می شود و ون تقریباً تا شش ماهگی استخوانهای سر جوش نخالورده انالد سالر باله تالدریج
بزرگ می شود.
کودکان و دانش آموزان نابینا و نیمه بینا
تعریف نابینایی:
متداول ترین تعریف نابینایی که مورد پذیرش و توافق تقریباً همه محافل علمی و سازمانهای مختلف و ذیالربط مالی
باشد بدین شرح است.
نابینا کسی است که دید و بینایی او علیرغم برخورداری از امکانات

م پزشکی مانند عینک و غیره در یک

الم
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یا هر دو

20
م
200

یا کمتر باشد .به عبارت دیگر آنچه را که با

م عادی می توان در  200قدمی (یا حدود 30

متری) دید با تعریف فوق فرد نابینا تنها قادر است در  20قدمی (یا حالدود  3متالری) یالا نزدیکتالر ببینالد .در واقالع
بسیاری از دانش آموزانی که به علت نقص بینایی قادر به استفاده از کتن درسی معمولی مدار

نیسالتند و از نظالر

آموزشی ،نابینا محسوب می گردند تا حدودی از قدرت بینایی برخوردارند گروهی از افرادی که دارای نقالص بینالایی
20
20
بی تر از
هستند اما میزان دید آنها از
70
200

کمتر است جزء افراد نیمه بینا محسوب مالی گردنالد .البتاله بالرای

افراد نیمه بینا با توانایی های مختلف از نظر حداکثر بهره مندی از بینایی و برای افراد نابینا در زمینه بهره مندی از
برنامه های آموزش و پرورش روشها و وسایل خاصی از قبیل اپ کتن با خط درشت و یا بریل و غیره تدارک دیده
می شود به عبارت دیگر از نظر آموزشی کودک و دانش آموزشی نابینا و یا نیمه بینا محسوب می گردد که قادر باله
استفاده از کتن و برنامه های عادی آموزش و پرورش نبوده و الزم است برای آنان روشها و وسایل ویالژه ای تالدارک
دید( .افروز ،غالمعلی )1331
آزمایش بینایی
گاهی اوقات م اهدات و سئواالت ساده معلم مانند اینکه آیا کودک میتواند آنچه را که بر تخته نوشته شالده اسالت.
بخواند و یا برای خواندن آن مببور به آمدن به پای تخته می باشد؟ یا آیالا مهالارت بینالایی کالودک در موقعیتهالای
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مختلف مانند هنگام بازی یا در حال خواندن کتاب متفاوت است؟ نقش بسیار مهمی را در ت خیص اولیه م الکالت
بینایی ایفا می کند.
یکی از ساده ترین و بهترین اقداماتی که در مدار

می توانند در این خصوص انبام دهند ،غربال اولیه کودکالان در

زمینه اختالل بینایی به وسیله نمودار اسلن می باشد این نمودار ،ابزاری میزان شده است که برای سالنبش بینالایی
دانش آموزان ،معلم بهداشت یا هر معلم دیگری با اندکی آموزش می تواند از آن استفاده کند.
دانش آموز باید در فاصله  6متری نمودار بایستد یا بن یند و معلم با ن ان دادن حروف نمودار به کمک خط کش از
باال به پایین شروع به سئوال کردن در خصوص نوع و جهت حروف کند.

م سالم از ده سال به باال مالی توانالد تالا

خط ماقبل آخر را به راحتی بخواند( .نراقی ،نادری )1338
علل آسین های بینایی
علل اصلی و عمده آسین های بینایی شامل بیماریهای عفونی ،تصادفات ،ضربه ها مسمویت ها ،غده ها ،بیماریهالای
عمومی و بیماریهای دوران بارداری مادران و عوامل ارثی است .وراثت یکی از علتهای بیماریهایی ون آب مرواریالد،
تحلیل عصن بینایی ،زالی (آلبینیسم) است که تقریباً به طور یکسان در گروههای سنی مختلف م اهده مالی شالود.
عامل وراثت در مقایسه با عوامل دیگر مانند بیماریها و تصادفات در آسین های بینایی از فراوانی بی نتری برخوردار
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م پزشکی تاثیر این عوامل رو به کاهش است.

است .باید توجه داشت که در اثر پی رفت های علمی در

نقایص و ناهنباریهای رایج بینایی

نقایص و نابهنباریهای رایج بینایی به قرار زیر دسته بندی می شود:
 -1خطاهای انکساری :خطاهای انکساری خود به سه گونه الف -دوربینی ب -نزدیک بینالی ج -آستیگماتیسالم
تقسیم می شود.
الف -دوربینی -دوربینی م کلی است که در آن شعاعهای نور در پ ت شبکیه متمرکز می شود و لذا تصویری تار و
نام خص به وجود می آورد .عدسی محدب در جلوی

م سبن افزایش شکست شعاعهای نوری مالی شالود و لالذا

آنها را در نقطه دلخواه متمرکز می کند.

ب-نزدیک بینی :نزدیک بینی برعکس دوربینی م کلی است که در آن شعاعهای نوری در جلالوی شالبکیه متمرکالز
میشود .لذا یک عدسی مقعر هنگامی که

م در حال استراحت است و یا باله یالک شالیء در فاصالله  20پالایی یالا

بی تر نگاه می کند ،می تواند تصویر را بر شبکیه متمرکز سازد.
ج -آستیگماتیسم :یک خطای انکساری است که به علت بی نظمی در انحنای قرنیه یا عدسی

م باله وجالود مالی

آید و سبن می شود که شعاعهای نوری به صورتی نامسالاوی در طرحهالای مختلالف مالنعکس شالود .لالذا شالعاعهای
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عمودی و افقی در دو نقطه متفاوت از شبکیه متمرکز می شود و معموالً به وسیله عینکهای مناسالن ،قابالل اصالالح
است.
 -2نقص در عملکرد ماهیچه های
لو ی .ب :دوبینی و ج :نیستاگمو
الف -لو ی :تقاطع
که دو

م :عملکرد نامناسن ماهیچه های

م سبن م کالت بینالایی الون :الالف-

می شود.

مها که به علت کمبود هماهنگی ماهیچه های خارجی

م رم میدهد به این صورت اسالت

م همراه و همزمان با یکدیگر بر شیء واحدی متمرکز نمی شود و این امر مالی توانالد دائمالی یالا متنالاوب

باشد.
ب -دوبینی :عملکرد نامناسن یک یا ند ماهیچه

م و تمایل به انحراف از وضعیت طبیعی

سبن می شود این امر تبدیل دو تصویری که از دو

م گرفته می شود به یک تصویر را م کل می کند.

حرکات سریع و ت نبی کره

ج -نیستاگمو  :نیستاگمو

المها ،دوبینالی را

م است که سبن آسین شدید بینایی می شود.

 -3سایر ناهنباریها :برخی دیگر از ناهنباریهای بینایی عبارت از:
الف -زالی (آلبینیسم) و ب -آب مروارید و ج -تراخم و و -آب سیاه و هال -عفونت های

می و د -کمبود یا سالوء

تغذیه و ز -بیماری قند و ح -بی احتیاطی و بی توجهی است.
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الف -زالی (آلبینیسم) -زالی بیماری وراثتی -مادرزادی است که ویژگی آن فقدان نسبی رنگ دانه های پوست ،مو و
عنبیه می باشد .این بیماری اغلن با خطاهای انکساری و فقدان میزان بینایی همبستگی دارد کمبود رنگ در عنبیه
سبن می شود که نور زیادی به آن برسد و

م را آزار دهد.

ب -آب مروارید -در این بیماری عدسی شفاف یا کریستالی

م ،تیره و تار می شود و قدرت بینالایی کالاهش مالی

یابد .معالبه این بیماری با عمل جراحی یا طرق دیگر پزشکی معموالً امکان پذیر است .اگر عدسی

الم از طریالق

جراحی با عدسی مصنوعی تعویض شود در این حالت میزان بینایی تحت تاثیر قرار می گیرد و محدوتر می شود.
ج -تراخم -تراخم بیماری است که عامل اصلی انت ار آن عدم رعایت اصول بهداشتی و آلودگیهالای محالیط زیسالت
می باشد  .تورم ،قرمزی و درد

مها از عالئم آن است و نور نیز بیمار را به شدت ناراحت میکند .تمیز نگاله داشالتن

محیط زیست سبن جلوگیری از انت ار بیماری می شود و با داروهایی مانند آنتی بیوتیک بیماری قابل عالج است.
د -آب سیاه -باال رفتن بیش از حد ف ار داخلی

م سبن لطمه زدن به عصن بینایی می شود و احتمالال وجالود

این نین بیماری در سنین باالی  30تا  31سال بی تر است .این بیماری با ف الار خالون رابطاله مسالتقیمی نالدارد.
معموالً آسین به عصن

م سبن به وجود آمدن نقاط کوری در حوزه بینایی فرد می شود که در ابتدا ممکن است

وی از آن غفلت کند .باید توجه داشت که اگر به موقع به مداوای آن پرداخته ن ود و از قطره های
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می مخصوص

برای پایین آوردن ف ار داخل

م استفاده نگردد و یا با اقدام جراحی از گسترش آن جلوگیری بعمل نیایالد ،فالرد

تدریباً بینایی خود را از دست می دهد.
هال -عفونت های
که از

می -عفونت های

می در خصوص نوزادان می تواند بسیار خطرناک باشد به ویالژه هنگالامی

مان آنان رک خارج می شود و پلکها بهم سبیده و متورم می گردند تاخیر در درمان عفونتهای

سبن سورام شدن قرنیه و در نتیبه سرایت عفونت به داخل
به داخل

می

م و نهایتاً نابینایی را عامل می شود .برگ الت مالژه

م و فرو رفتن آنها به قرنیه نیز یکی دیگر از عوامل عفونت قرنیه است.

و -کمبود یا سوء تغذیه -در بسیاری از ک ورهای فقیر یکی از عوامل نابینایی ،کمبود یا سوء تغذیه می باشد .کمبود
مواد پروتئینی و ویتامینها سبن خ ک شدن قرنیه
غذایی ادامه داشته باشد،

م می شود اگر بیمار به موقالع مالداوا ن الود و کمبالود مالواد

مها تدریج خ ک و سخت می شوند و بینایی خود را از دست می دهند.

ز -بیماری قند -قند بیماری است که بر تمام بافت ها و سلولهای بدن تاثیر می گذارد .این بیماری سبن پاره شالدن
سرخرگهای ظریف شبکیه

م و خون ریزی آنها می شود ،لذا نور کافی به شبکیه نمی رسد و دیالد فالرد تالار مالی

گردد .در برخی از موارد ،خونهای موجود در درون شبیکه جذب می شود و لذا بینایی باله حالالت اول بازگ الت مالی
کند اما گاهی نیز این خونریزیها سبن نابینایی فرد می شود( .نراقی ،نادری )1338
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نکاتی ند در آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان نابینا و نیمه بینا:

در برنامه ریزی آموزشی برای دانش آموزان نابینا باید به نکات زیر کامالً توجه داشت:
 -1توجه کامل به تفاوت های فردی در کال

و آموزش انفرادی :با در نظر گرفتن میزان نارسایی بینایی ،سالن

وقوع نقص بینایی ،سوابق و وضعیت خانوادگی ،تفاوتهای هوشی و مسائل و ویژگیهالای فالردی دیگالر ،هماله
بیانگر آن است که معلم ویژه دانش آموزان نابینا می بایست در کال

در

کامل داشته باشد .بنابراین بهتر است که تعداد دانش آموزان هر کال

در حدود  6تا  8نفر باشد.

 -2تدارک اشیاء و وسایل ملمو

به امر آموزش انفالرادی توجاله

در برنامه های آموزشی :افراد نابینا اطالعات و دانش خود را عمدتاً از طریالق

شنیدن و لمس کردن تحصیل مینمایند لذا ضروری است کاله باله هنگالام آمالوزش حتالی االمکالان اشالیاء و
وسایلی که قابل لمس می باشد در اختیار دانش آموزان نابینا قرار گیرد.
 -3توجه به کلیت و جامعیت برنامه های آموزشی :معلم در جهت آشنا نمودن دانش آموزان نابینالایی خالود بالا
مسائل و واقعیت های محیط خارج الزم است در تدارک برنامه های آموزشی به تبارب هماهنگ و یکپار ه
و رابطه امور نسبت به یکدیگر توجه کامل داشته باشد.
 -4ایباد محرکها و انگیزه های فوق العاده :والدین در منزل و معلم در کال

و مدرسه می بایست برای حرکت

و فعالیتهای مختلف ذهنی و بدنی کودک نابینا انگیزه ها و محرکاتی ایباد نمایند و یالا بالا برناماله و روشالی
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مطلوب زمینه ظهور نین انگیزه هایی را فراهم کنند .تالا زمیناله خودجوشالی و تحالرک و فعالیالت الزم در
کودک ایباد گردد( .افروز ،غالمعلی )1331
کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا:
تعریف ناشنوایی:
تاکنون تعریف دقیق و جامع و مانع و قابل قبول برای کلیه مراجع ذیصالح از ناشنوایی ارائاله نگردیالده اسالت .علالت
فقدان نین تعریفی از این بابت است که ناشنوایی تا حدود زیادی یک امر فردی است .اما به طور کلالی مالی تالوان
گفت که افراد ناشنوا کسانی هستند که از حس شنوایی خود در زندگی بهالره ای نمالی گیرنالد و افالراد نیماله شالنوا
کسانی هستند که با آنکه حس شنوایی آنان دارای اختالالتی می باشد ولی در هر حال با سمعک و یا بدون سمعک
تا حدودی می تواند از این حس استفاده کنند.
انواع ناشنوایی:
بط ور کلی اختالالت شنوایی را میتوان به دو گروه عمده به شرح زیر تقسیم نمود که هر یک به گروههالای کالو کتر
قابل تقسیم است و برای هر گروه علل مختلفی ممکن است سبن اختالل ناشنوایی باشد.
 -1ناشنوایی انتقالی -در این نوع از اختالل شنوایی ،گوش میانی که مسئول انتقال صدا می باشد معیوب است.
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معموالً این نوع ناشنوایی مطلق نیست و فقط شخص قسمتی از شنوایی خود را از دسالت میدهالد .علالل آن

ممکن است بیماریهای مبرای گوش ،بیماریهای پرده صمام ،بیماریهای گوش میانی ،ضربه هالا و امثالال آن

باشد.
 -2ناشنوایی ادراکی یا عصبی -این نوع ناشنوایی مربوط به گوش داخلی و سلول های شنوایی است .به نحالوی
که سلول حسی از ادراک و احسا

صدا عاجز است .این نوع نقص شنوایی ارثی و یا مادرزادی اسالت علالل

عمده آن عبارتند از :سیفلیس ارثی ،همخونی ،الکلیسم ،سل ،بد شکلی اعضای شنوایی ،صدمات و جراحالات
دوران جنینی ،تولد نار  ،مسمویتهای مادر در هنگام بارداری و یالا اسالتعمال برخالی از داروهالای مضالر در
زمان بارداری و یا اکتسابی است که علل آن عبارت است از :صدمات وارد بر کودک در هنگام تولد ،صدمات
و جراحات بعد از تولد ،عونت های موضعی ،مثل ورم گوش ،عفونتهای عمومی مانند مننژیالت و مسالمومیت
بخصوص یا اکسید دو کرب ن همچنین در موارد بسالیار نالادر ناشالنوایی آمیختاله (انتقالالی و عصالبی) در اثالر
بیماریهای توام گوش میانی و گوش داخلی عارض می گردد( .افروز ،غالمعلی )1331
طبقه بندی دانش آموزان ناشنوا و کم شنوا:
عمده ترین طبقه بندی ناشنوایان و کم شنوایان عبارت است از:
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 -1ناشنوایی براسا

زمان بروز نقص شنوایی :این گونه ناشنوایی ها ممکن است قبل از فراگیری تکلم و زبالان،

حادث شده باشد که در آن صورت فرد ناشنوا به دنیا آمده است و یا شنوایی خود را قبل از فراگیری تکلم و
زبان از دست داده است .همچنین احتمال دارد ناشنوایی بعد از فراگیری تکلم و زبان حاصل شده باشد کاله
در آن صورت این گونه افراد از نظر مقاصد آموزشی در مقایسه با ناشنوایان نوع اول با دشالواریهای کمتالری
مواجه هستند.
 -2ناشنوایی براسا

میزان شنوایی از دست رفته :این نوع ناشنوایی ها براسا

سطح شنوایی و نیز مالحظات

آموزشی به پنج گونه به شرح جدول زیر تقسیم بندی شده است( :نراقی ،نادری )1338
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سطح شنوایی از دست
رفته

میزان شدت شنوایی از
مالحظات آموزشی

دست رفته براسا
db

مالیم یا خفیف

23-40

متوسط

41-11

متوسط تا شدید

16-30

شدید

31-10

عمیق

 11و باالتر

فرد برای شنیدن صداهای ضعیف یا با فاصله م کل دارد و احتماالً
برای تکلم صحیح نیازمند گفتار درمانی است.
فرد می تواند مکالمات رو در رو را ب نود ،اما در درک شنوایی بحثهای
کال

در

با م کل مواجه است .احتماالً وسایل کمکی در زمینه

شنوایی و نیز جلسات گفتار درمانی مورد نیاز است.
فرد نیاز به سمعک دارد و برنامه آموزشی وی باید بطور جدی شامل
تربیت شنوایی و آموزش تکلم و زبان باشد.
فرد تنها قادر به شنیدن صداهای بلند و نزدیک است و گاهی به عنوان
ناشنوا قلمداد می شود .این گونه افراد نیازمند سمعک ،برنامه آموزشی
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ویژه ناشنوایان و نیز آموزش تکلم و زبان هستند.

فرد احتماالً صداهای بلند و ارتعاشات آنرا می شنود و برای درک امور
عمدتاً بر حس بینایی تکیه دارد معموالً این افراد ناشنوا محسوب می
شوند.

برآورد درصد شیوع:
میزان شیوع کودکان ناشنوا فقط یک در هزار و میزان شیوع کودکان کم شنوا در حدود  3تا  4در هزار مالی باشالد.
باید توجه داشت ،کودکانی که م کالت شنوایی آنان خفیف است و یا از طریق سمعک و گفتار درمانی برطرف مالی
شود ،نباید در زمره کودکانی که م کالت شنوایی آنان شدید می باشد و نیازمند آموزش ویژه هستند ،قلمداد شوند.
آموزش و پرورش زبان و مهارت های ارتباطی کودکان ناشنوا:
در آموزش و پرورش کودکان ناشنوا دو هدف عمده و کلیدی مدنظر می باشد .این هدفها عبارتست از:
الف -رشد زبان – ب -رشد مهارتهای ارتباطی زیرا رشد این دو مهارت هم برای فرابری آگاهی ها و نیز بیالان ،خالود
بسیار بااهمیت است.
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متخصصینی که در زمینه کودکان ناشنوا کار می کنند ،و بخصوص آموزش مهارتهای ارتباطی و گونگی تاکید آنها
در یاد دادن زبان به کودک ناشنوا نظرات متفاوتی دارند .گروهی آموزش گونگی ارتباط آنان با جامعه بزرگتر شنوا
را توصیه می کنند و در نتیبه بر تکلم و آموزش گفتار خوانی (لن خوانی) تاکید می ورزند.
برخی دیگر ،به کارگیری حرکات انگ تان یا دستها را شیوه ارتباطی مناسبی برای ناشنوایان با سایر افراد می دانند.
این روش دستی م تمل بر الف ،زبان اشاره که شامل حرکات رسمی دستها و بازوها برای بیان افکار می باشد و ب،
هبی با انگ تان یا اشارات الفبایی که در آن هر یک از حروف الفبای فارسی با وضعیت خاصی از پنج انگ الت یالک
دست نمایش داده می شود نقش الکساندر گراهام بل مخترع تلفن که در واقع بی تر اوقات زندگی خود را صرف کار
با کودکان ناشنوا کرده است در گسترش خدمات آموزشی در زمینه تکلم بی نظیر می باشد .بل برای آموزش تکلالم
به کودکان ناشنوا روش تکلم م اهده ای را پی نهاد کرد .در این روش به فرد آموزش می دهنالد تالا مکالان و عضالو
تولید کننده را شناسایی نماید .همچنین ابداع تلفن ،آغازی برای تولید و کاربرد سمعک به منظالور تقویالت صالدا در
آموزش زبان به کودکان با آسین های شنوایی می باشد.
روشهای متداول آموزش مهارتهای ارتباطی:
برخی از روشهای رایج در زمینه آموزش مهارتهای ارتباطی عبارت است از:
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الف -روش شفاهی -شنیداری -در این روش سعی می شود باقیمانده شنوایی فرد را تقویت نموده و از طریق گفتالار

خوانی و تکلم برای رشد مهارتهای ارتباطی استفاده شود .در مدارسی که از این روش بهره می گیرند ،معموالً از زبان

اشاره و هبی کردن با

انگ تان استفاده نمیکنند زیرا معتقدند که ارتباطات دستی مانع یادگیری مهارتهای تکلمی و زبانی میشود.
ب -روش رو ستر این روش که ترکیبی از روش شفاهی -شنیداری به عالوه هبی کردن با انگ تان دست میباشد،
در سال  1838در مدار

رو ستر نیویورک برای اموزش مهارتهای ارتباطی به کودکان ناشنوا به کار بالرده شالد در

این روش ،معلم در عین حال که واژهای را بیان میکند با هبی کردن هر حرف ان توسالط انگ التان باله تفهالیم آن
کلمه کمک میکند.
ج -روش شنیداری -در روش شنیداری تاکید بر رشد توانائی گوش دادن و تربیالت حالس شالنوائی اسالت ایالن روش
بی تر در خصوص کودکانی که کمبود شنوائی آنان در حد متوسط میباشد به کاربرده مالیشالود و کمتالر در مالورد
کودکان با فقدان شنوائی شدید از آن سود میجویند.
د -روش ارتباطی کلی یا جامع :روش ارتباطی کلی که گاهی روش همزمان یا ترکیبی یا جمعی نز خوانده میشالود،
اختالالتی از هبی کردن با انگ تان دست زبان اشاره گفتار خوانی تکلم و تقویت شنوائی به طور همزمان است ون
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در این روش از کانالهای متعدد شنیداری ،دستی و تکلمی برای ارتباط موثر استفاده می شود به آن روش ارتبالاطی
کلی یا جامع گفته میشود.
آن گروه از متخصصان علوم تربیتی که روش تکلم را پی نهاد میکنند ،معتقد هسالتند کاله اگالر باله کالودک اجالازه
برقراری ارتباط توسط زبان اشاره داده شود ،وی تالش الزم را بالرای یالادگیری تکلالم نخواهالد کالرد .از طالرف دیگالر
متخصصینی که اعتقاد به آموزش روش دستی دارند بر این باورند که رشد زبانی کودکانی که از زبان اشاره و هبالی
کردن با انگ تان بهره نمی گیرند ،نسبت به کودکانی که از این روشها استفاده میکنند عقنتر است هر کدام از این
گروهها نیز نمونههای موفقی از عملکرد خود ارائه می دهنالد بنالابراین در خصالوص آمالوزش مهارتهالای ارتبالاطی باله
کودکان ناشنوا توجه به ویژگیهای ذهنی -روانی و نیز شرایط محیطی کودک جهت گزینش شیوه آمالوزش خاصالی
حائز اهمیت است( .نراقی نادری )1338
کوکان با اختالالت تکلمی
تعریف تکلم زبان و اندامهای تکلمی
تکلم یا گفتار یا سخن گفتن ،شکلی از زبان است که در آن با استفاده از ن انههای کالمی یا عالئم قراردادی مقاصد
و عواطف فرد به دیگری منتقل میشود .تکلم شامل نمادین سازی ،فرآیندهای تنفسی ،آواسازی ،طنین و تولید صدا
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است این عالئم از طریق اندامهای گفتاری یعنی لنها ،زبان نرمکام ،سختکام ،دندانها ،حفره بینالی ،حلالق حنبالره و
تارهای صوتی انبام میشود( .نراقی نادری )1338

اندامهای گفتاری
اندامهای گفتاری براسا

نقشهای متفاوتی که در تولید آوا برعهده دارند به سه دسته تقسیم میشوند:

 -1اندامهای تنفسی :اندامهای تنفسی شامل ش ها نایژهها و نای است .نقش فیزیولوژیکی این انالدامهالا ،عمالل
تنفس میباشد
 -2اندامهای واج ساز :این اندامها در محفظه غضروفی موسوم به حنبره قرار گرفته است و در انتهالای فوقالانی
نای جای دارد
در حنبره دو پرده ماهیچهای بسیار نازک ،اما پهن به شکل سرپوش و باله نالام تالار صالوتی قالرار دارد .نقالش عمالده
اندام های واج ساز عبارت است از  :الف :تولید واج :برای تولید واج تارهای صوتی به هم نزدیک میشود تالا در مسالیر
هوای بازدم مانعی نسبی ایباد نماید .در این حالت ،جریان هوای بازدم موجن میشود تارهای صوتی به هم نزدیالک
شده به ارتعاش درآید از این ارتعاشات تارهای صوتی واجها پدید میآیند .ب :حالت بیواجی .در این حالت ،تارهالای
صوتی به هنگام دم به موقعیت طبیعی خود برمیگردد و جریان هوا بدون برخورد با مانع از حنبره مالیگالذرد و در
نتیبه هیر نوع آوائی در حنبره تولید نمی شود .ج :تولید نبوا .هنگامی که بخ ی از تارهای صوتی به هالم نزدیالک
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شده و بخش دیگر از هم جدا میماند و در نتیبه مبرای تنفس تنگ میشود ،جریان هوای بالازدم در عبالور از ایالن
تنگنا به دیواره آن ساییده میشود و آوائی سای ی از نوع «ح» فراهم میآید که بدان اصطالحا نبالوا مالیگوینالد .در
حالت انسداد :در این حالت تارهای صوتی که کامال به هم نزدیک شده و مبرای گفتار به کلی بسته میشود و آوائی
تولید میگردد که در فارسی موسوم به همزه است.
 -3اندامهای تلفظی :اندام های تلفضی از سه حفره حلق دهان و بینی ت کیل شده است که باالی حنبره قالرار
دارند( .نراقی نادری )1338

تعریف اختالل تکلم
تکلم غیر عادی یا ناهنبار گفتاری است که با بیان و گفتار عامه جامعه تفوت فاحش دارد این تفاوت در حدی است
که اوال موجن جلن توجه دیگران میشود ،ثانیا ارتباط را مختل میسازد ثالثا متکلم و شنونده هر دو د ار ناراحتی
و خستگی میگردند .به سخن دیگر ،معیارها یا شاخصهای عمده برای ت خیص اختالل گفتاری را میتوان الف غیر
قابل درک بودن گفتار وب – ناخوشایند بودن گفتار دانست.
تعریف اختالل زبان
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انبمن تکلم -زبان شنوائی اختالل زبان را این گونه تعریف کرده است اختالل در زبان عبارت است از دریافت ،فهم و
بیان کلمات گفتاری یا نوشتاری به صورت غیر عادی یا ناهنبار این اختالل ممکن است شامل یک یا ند نارسالائی

در زمینههای شناسائی واجها ،تک واژهها ،ت خیص معانی ترکین یا نحو شناسی و درک اجزاء ت کیل دهنده نظالام
زبانی باشد افراد با اختالالت زبانی اغلن دارای دشواری در پردازش جمله یا معنی بخ یدن به کالم به گونالهای کاله
قابل یادآوری از حافظه کوتاه مدت و بلند مدت باشدهستند.
طبقه بندی اختالالت تکلمی
یکی از انواع طبقه بندی اختالالت تکلمی به قرار زیر است:
 -1اختالل در تلفظ :کودکان با اختالل در تلفظ معموال صداها را به یکدیگر تبالدیل مالیکننالد ،ماننالد تبالدیل
صدای

به ش یا صدای را از کلمه حذف مینمایند مانند «ایو» به جای ابرو ،یالا جاببالائی یالک صالدا در

کلمه ماننند «امس» به جای «اسم»  30الی  80درصد م کالت تکلمی موجود در مدار

از انواع یاد شده

است.
 -2اختالل در صدا :صدای انسانها از لحاظ کیفیت ،بلندی و دامنه با یکدیگر متفاوت است .صدا میتواند بسیار
زیر یا بم باشد را از نظر بلندی نیز به قوی و ضعیف تقسیم شود اختالل کیفی صالدا از گرفتگالی آن تالا تالو
دماغی صحبت کردن را شامل میشود.
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 -3اختالالت زبانی :دو نوع عمده اختالل زبان ،عبارت است از آقازیا و تاخیر در رشالد زبالان آفازیالا باله معنالای
دشواری در فهم یا بیان نمادهای گفتاری میباشد و تاخیر در رشد زبان ،اختالل در به کالارگیری کلمالات و
استفاده مناسن از دستور زبان هماهنگ با سن کودک است که مانع از بیان منظور میگردد.
 -4خاموشی انتخابی :محیط مساعد موجبات تعادل عاطفی و روانی کودک را که عامل مهمی در رشالد تکلالم و
زبان وی به شمار میاید ،فراهم میسازد .فقدان تعادل عاطفی که عمالدتاً ماحصالل ک المکش و ناکامیهالای
مختلف میباشد ،سبن ایباد ت ویش و اضطراب در فرد میگردد و تکلم عادی را به طرق مختلالف ،مختالل
می کند .در مدار

ابتدائی ،خاموشی انتخابی بسیار شایع است .بدین معنی که کودک با برخی از معلمالین

یا بعضی از دوستانش صحبت میکند ،اما باکسانیکه از نظر اختالقی و رفتاری شبیه والدین او هستند ،حرف
نمی زند و در برخی از موارد کودک یا اشیاء به خوبی رابطه برقرار کرده و با آنها صحبت میکند در حالیکاله
با انسانها سخن نمیگوید.
 -1تکلم کودکانه :برخی از والدین با توجه به بیش از حالد باله نیازهالا و خواسالته هالای کالودک و یالا بالا تقلیالد
گفتههای کودکانه وی باعث تقویت تکلم کودکانه در او میشوند .افراط والدین در اداماله ایالن گوناله اعمالال
سبن میشود که شرایط محیطی الزم جهت تکلم صحیح کودک فراهم نگردد( .نراقی نادری )1338

رواﻧﺳﺎن www.RAVANSUN.ir
 -6لکنت زبان :لکنت زبان عمدتا و به طور کلی و جز در موارد استثنایی در دورانخردسالالی آغالز شالده و یالک

پدیده خاص دوران کودکی است معموال از سنین  2تا  4سالگی شروع میشود و تقریبا از هر صالد کالودک
یک نفر مبتال به لکنت زبان است و تقریبا  80درص از هه کودکانی که به نحوی مبتال به لکنت زبان بالوده
اند بتدریج مانندافراد دیگر به طور طبیعی صحبت مینمایند .لذا لکنت زبالان از مهمتالرین و متالداولتالرین

انواع اختالالت تکلمی است درسنین  6و  3سالگی نیز که مصادف با زمان آغاز مدرسه میباشد ،باله لحالاظ
ویژگیهای عاطفی و سازگاریهای اجتماعی خاص این دوره موقعیت مناسبی است برای بروز لکنالت زبالان
در میان کودکانی که بی تر مستعد نین اختاللی میباشند .گاهی از موارد در دوران بلوط نیز افالرادی کاله
قبال به نحوی لکنت زبان داشته اند د ار لکنت زبان میشوند در واقع سن و شرایط و ویژگیهای بلوط نیالز
احتماال در تغییر شکل و یا ت دید لکنت موثر است لکنت زبان در میان پسران بمراتالن بی التر از دختالران
است و در بررسیها و تحقیقات مختلف نسبتی در حالدود  30درصالد (بالرای پسالران) و  30درصالد (بالرای
دختران) ذکر گردیده است( .افروز  ،غالمعلی )1331
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انواع لکنت
تاکنون سه نوع لکنت یا گرفتگی زبان به شرح زیر شناسایی شده است:
 -1لکنت زبان کلونیک :لکنت زبان کلونیک ،عبارت است از تکرار ت نج آمیزیک واج یا هبا قبل از اینکه کلمه
یا جمله ادا شود و یا ادامه یابد؛ برای مثال ،آآآب بده.
 -2لکنت زبان تونیک :لکنت زبان تونیک ،عبارت است از حالتی که در آن عضالت گویایی به مدت ند ثانیه تا
یک دقیقه از حرکت باز می ماند و این توقف مانع تکلم می شود و یا به اصطالح زبان بند می آید و هنگامی
که انقباض رفع می گردد ،کالم با سرعت و با شتاب به حالت انفباری ادا می شود.
 -3مکررگویی صرف یا تکرار صرف :از نظر بالینی تنها هنگامی میتوان لکنت زبان را کلونیک خواند کاله لکنالت
حالت تکرار ت نبی یا شبه ت نبی داشته باشد اما در همه موارد نین نیست ،به سخن دیگر نوعی تکرار
وجود دارد که حالت کلونیک در مورد آن صدق نمی کند و می توان آنرا مکرر گویی صرف نامید .برای مثال
از کودک پرسیده می شود که اسم تو یست؟ جواب می دهد «به به به حسین» کاله لفالظ تکالراری اولیاله
کودک ،هیر ارتباطی با مفهوم مورد نظر ندارد.
در اثر برخورد خ ن و نادرست با فرد مبتال به لکنت و یا توقع بیش از حالد دیگالران از او ،ممکالن اسالت وی د الار
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ترکیبی از لکنت زبان کلونیک و تونیک شود که آن را کلونو -تونیک می خوانند.

هم نین احتمال دارد که در اثر عوامل نامساعد محیطی فرد مبتال به لکنالت د الار سالندرم آشالفتگی نیالز گالردد.

(نراقی ،نادری )1338
روشهای اصالح و درمان لکنت زبان
امروزه از روشهای مختلف و متنوعی برای اصالح و درمان و بازپروری اختالالت گویایی و لکنت زبالان اسالتفاده مالی
نمایند .از جمله این روشها عبارتند از:
 -1روشهای زبانی یا تلفظی :در این روش که بی تر در مورد کودکان  3ساله و به باال به کار مالی رود توجاله و
تاکید بر اصالح تلفظ و بازپروری ریتم تنفسی است .در این روش تمرینهای مربوط به رها ساختن عضالالنی
و جلوگیری از گیر و ف ار ،از اهمیت بسزائی برخوردار است.
 -2روش دو جانبه یا مکمل :در این روش به بازپروری و پرورش جنبه های دوگانه فکری و زبالانی فالراوان داده
می شود.این روش بی تر در مورد کودکان  3تا  3ساله استفاده می شود و معمالوالً نتالایج ثمربخ الی دارد.
هدف این روش در واقع پرورش دوگانه ای از قدرت و صحت تفکر و قدرت و صحت بیان اسالت .باله عنالوان
مثال برای نیل به این منظور به کودک می آموزند که :افکار خود را صریح و روشن دریابد ،فقط افکار واضح
و روشن خود را به زبان جاری نماید و کلمات و جمالت را دقیق و رسا بازگو نماید.
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 -3روشهای روان درمانی :این روشها بویژه در مورد افرادی که د ار ک مکش های عاطفی و اخالتالالت روانالی
عصبی هستند .به کار می رود روش روان درمالانی بالرای کودکالانی کاله در سالنین پالایین هسالتند معمالوالً
ثمربخ ی نمی باشد.
 -4روش دارو درمانی :برخی را اعتقاد بر این است که یکی از عوامل لکنالت تالنش هالا و اضالطراب و هیبانالات
عاطفی است ،لذا داروهای آرامش بخش می تواند تا حدودی کودک را از اضطراب و هیبانات عاطفی بالدور
داشته و در نتیبه لکنت زبان او را تقلیل دهد.
 -1رفتار درمانی :در این روش اعتقاد بر این است که یکی از علل لکنت زبان کودک رفتارهای سازش نایافته و
یا نابهنبار اوست .لذا در این روش سعی بر اصالح رفتارها و بالطبع تقلیل لکنت زبان کودک است.
 -6روش خود درمانگری :این روش که در واقع می تواند نوعی روش رفتار درمانی نیز تلقی شود ،بر این اسا
استوار است که فرد لکنتی باانگیزه قوی و ایباد تغییرات الزم در زمینه بزخوردها و نگرش هایش نسبت به
لکنت خود ،با برنامه ای منظم و م خص و بطور جدی و مصمم تالش کند که اخالتالالت گویالایی خالود را
اصالح نماید .سخن اصلی مدافعان این روش این است که لکنت یزی است که فرد انبام می دهد و او می
تواند در آنچه که انبام می دهد تغییرات و اصالحاتی ایباد نماید .اساساً طرح این روش برای افراد بزرگسال
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لکنتی است بخصوص کسانی که به دالیلی نتوانسته یا نخواسالته انالد کمالک مالوثری از مراجعاله باله گفتالار

درمانگران دریافت نمایند (افروز ،غالمعلی .)1331

کودکان با اختالالت ویژه یادگیری
تعریف :کودکان با نارسائیهای ویژه یادگیری آن دسته از کودکان دانسته شده اند که در یک یا تعدادی از فرایندهای
اساسی یادگیری :فهم مطالن ،کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری د ار م کل اند.
این اشکاالت ممکن است در کودکان به صورتهای گوناگون مانند دشواری در گوش دادن ،فکر کردن ،صحبت کردن،
خواندن ،نوشتن ،هبی کردن ،حساب کردن ظاهر شود .این تعریف شامل کودکان با صدمه مغالزی ،آسالین مغالزی،
نارسا خوانی ،آفازی و  ...می شود اما آن دسته از کودکانی را که اشکال اساسی یادگیری آنان در نتیبه نقص بینایی،
شنوایی ،حرکتی ،عقن ماندگی ذهنی ،اشکاالت هیبانی یا محرومیت های محیطی است ،در بر نمی گیرد.
از تعاریف مختلفی که متخصصین در زمینه کودکان با نارسائیهای یادگیری ارائه داده اند می توان ویژگی هالایی باله
خالصه زیر برای آنان برشمرد.
 -1این کودکان دارای بهره هوشی تقریباً (متوسط) یا باالتر هستند.
 -2این کودکان از نظر حوا

مختلف (بینایی ،شنوایی و  )...سالم هستند.
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 -3این کودکان از امکانات محیطی و آموزشی نسبتاً مناسبی برخوردار هستند.
 -4این کودکان دارای نابهنباریهای شدید رفتاری نیستند.
 -1پی رفت آموزشی این کودکان به طور قابل مالحظه ای کمتر از بهره هوشی ،سن و امکانات آموزشی کاله از
آن برخوردارند است( .نراقی ،نادری )1338
در ادامه بحث ،اختالالت مربوط به خواندن ،نوشتن ،و ریاضیات را به مختصر شرح میدهیم.
 -1کودکان با دشواریهایی در خواندن و هبی کردن:
خواندن مهارت پیچیده ای است که مانند سایر مهارتها ،یادگیری آن در نتیبه تمرین و ممارست پی رفت می کند.
در واقع ،خواندن ادامه فرایند رشد تکلم و زبان است .بدین معنا که شروع فعالیت خواندن از زمانی آغاز می شود که
کودک اولین کلمات را برای بیان مقصود خود ،بکار می برد .در این هنگام کودک با دیدن یا لمس شالیء یالا تصالویر
آن ،کلمه یا نماد آن برایش تداعی می شود .به سخن دیگر ،مبموعه ای از صداها جایگزین اشیاء تصاویر و مفالاهیم
آنها می گردد .پس از تبربه کافی در این زمینه و با آغاز سن مدرسه و برخورداری از آموزشهای الزم ،مرحله ارتباط
دادن کلمات یا صداهای آنها با نمادهای تصویری (کلمات نوشتاری) شروع می شود .به عبارت دیگر در ایالن مرحلاله
کودک می تواند برای هر یک از صداهایی که در زبان محیطی موجود است یک ن انه یا نماد تصالویری را جالایگزین
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کند و پس از آن این نمادها را با یکدیگر ترکین نماید و کلمه و جمله را بخواند .در این هنگالام نمادهالای نوشالتاری

جایگزین اشیاء تصاویر و مفاهیم آنها می شود.

در جریان خواندن ،کودک باید بتواند شکل های پیچیده و انتزاعی حروف و کلمات را ادراک و شناسایی کند ،آنها را
به خاطر بسپارد و نیز صداهای آنها را ادا کند .برخی از متخصصین خواندن را یک ساختار دو مرحله ای مالی داننالد
که مرحله اول آن ،تبدیل نمادهای (کلمات) مورد م اهده به صداها و مرحلاله دوم آن تبزیاله و تحلیالل صالداها باله
مفاهیم زبانی است که فرد به آن مسلط می باشد .به سخن دیگر ،در مرحله اول کلمات یا ن انه ها دیالده و خوانالده
می شود و پس از آن با توجه به قواعد دستور زبان و نیز مفاهیم آن معنا می گردد.
تاخیر در رشد سیستم عصبی مرکزی یا آسین های مغزی اکثراً به عنوان علت عدم توانالایی در خوانالدن ذکالر مالی
شود .صدمه به مراکزی از مغز که کنترل تکلم ،شنوایی و بینایی را بعهده دارند نیز می تواند نارسا خوانی را به وجود
آورد اما باید خاطر ن ان ساخت که در حال حاضر علم پزشکی منطقه شناخته شده ای را کاله منحصالراً مربالوط باله
خواندن باشد ،در مغز انسان م خص ننموده اند و تنها عقیده دارند که برخی از منالاطق مغالزی ماننالد پالس سالری،
گیبگاهی ،رونیکه ،وبروکا در هنگام خواندن بیش از سایر مناطق فعال هستند.
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دیس لکسی یا نارسا خوانی اصطالحی است که برای کودکانی که عی رغم هوش طبیعی قادر باله خوانالدن نیسالتند
بکار می رود .این گروه از کودکان ممکن است واژه های بسیاری را بدانند و به راحتی آنها را در مکالمه بکار بگیرند،
اما قادر به درک و شناسایی ن انه های نوشتنی یا اپی نیستند.
برخی از این کودکان حتی می توانند واژه ها را بخواننالد امالا مفهالوم آنهالا را نمالی فهمنالد ایالن حالالت را اصالطالح ًا
هیپرلکسی می نامند .معلمان و مسئوالن آموزش و پرورش به علت عدم آگاهی از م کالت ویژه این گروه از کودکان
معموالً آنان را در شمار عقن ماندگان ذهنی رده بندی می کنند و یا به عنوان کودکالان تنبلالی کاله کوشالش بالرای
یادگیری نمی کنند ،می شناسد.
گاهی دشواریهای خواندن این کودکان با م کل هبی کردن نیز همراه است توانایی خواندن و هبی کردن با اینکاله
با هم ارتباط نزدیک دارد ،اما یکی نیست و ممکن است هر کدام جداگانه وجود داشته باشد .گاهی اوقالات باله علالت
ف ارهای محیطی و عدم درک اطرافیان از توانایی های خاص این دسالته از کودکالان ،م الکالت روانالی و عالاطفی و
رفتاری نیز بر م کالت ان افزوده می شود.
ویژگیهای کودکان نارساخوان:
در بررسیها و مطالعات انبام شده در زمینه نارساخوانی توجه محققان به ند ویژگی یا م خصه قابالل م الاهده در
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بین کودکان و دانش آموزان نارساخوان جلن شده است .در اینبا ضمن ذکر برخی از ویژگی های عمالومی کودکالان

نارساخوان ،متذکر می گردد که ویژگی های دانش آموزان نارساخوان صرفاً به مواردی که اشاره مالی شالود محالدود

نمی گردد همچنین باید توجه داشت که ویژگی های مطرح شده نیز لزوماً در تک تک افراد نارساخوان ممکن است
دیده ن ود:
 -1وجود سابقه اختالالت یادگیری (خواندن) در بین اعضای خانواده کودک نارساخوان:
بررسی های انبام شده حاکی از آن است که در غالن موارد سابقه نارساخوانی در بین اعضای خانواده کودک مبالتال
وجود داشته است.
 -2کثرت شیوع در پسران:
پدیده نارساخوانی عمدتاً یک م کل پسرانه است .بررسی های آماری ن ان می دهد که بیش از  80درصد از دانالش
آموزان مبتال به نارساخوانی پسرها هستند.
 -3برخورداری از توانایی هوشی متوسط و یا باالتر از حد متوسط:
به طور کلی دانش آموزان مبتال به نارساخوانی نسبت به همساالن خود از سطح هوشی متوسط و یا باالتر برخالوردار
بوده در مواردی برجستگی های هوشی قابل توجهی از خود ن ان میدهند.
 -4بی رغبتی در خواندن:
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افراد مبتال به نارساخوانی از خودشان رغبت و تمایل ندانی نسبت به مطالعه ن ان نداده و انگیزه ای برای خواندن
کتاب و مبله در اوقات فراغت نیز ندارند.
 -1م کل معکو

خواندن حروف و کلمات:

یکی از متداول ترین م کالت افراد نارساخوان ،معکو

خواندن حروف و کلمات مختلف است.

 -6وجود ناهماهنگی های حسی و حرکتی:
ناهماهنگی های حسی و حرکتی (ناهماهنگی های

م و دست) و سوابقی از تسلط جانبی الپ دسالتی یالا الپ

دستی اصالح شده ،در بین دانش آموزان نارساخوان دیده می شود.
 -3ضعف حافظه بصری:
دانش آموزان نارساخوان غالباً از نظر حافظه بصری ،بخصوص به خاطر سپردن عالئم زبانی با م الکل جالدی مواجاله
هستند.
 -8ضعف در زبان شنیداری و سالمت کالمی:
اختالل در زبان شنیداری ،بازشناسی کلمات ،فهم معنای ،درک ترتین کلمات و سالمت کالمی ،غالباً در بین دانالش
آموزان نارساخوان قابل ت خیص است.
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 -1ضعف در انعکا

اطالعات و دریافت های شنیداری به طریق دیداری و بالعکس:

عمدتاً م اهده می شود که دانش آموزان نارساخوان در انتقال یا انعکا

اطالعاتی که از طریق گوش دریافت داشته

اند به شیوه غیرکالمی و بالعکس با م کل قابل توجهی مواجه هستند ،به عبارت دیگر دریافت های شفاهی را نمالی
توانند به طور موثر به صورت مکتوب بیان دارند و یا قادر نیستند اکتسابهای بصری را به گونه ای که انتظار می رود
شفاهاً شرح دهند .همچنین باید توجه داشت که دانش آموزان نارساخوان در ارتباط با فرایند خوانالدن بالا م الکالت
دیگری از جمله ،تلفظ کلمات جدید ،ت خیص دقیق شباهت ها و تفاوت ها در کلمات (مثل :داود ،وداد ،است ،اسن
و  )...و ت خیص تفاوت صداهای بعضی از حروف مواجه هستند ،مثالً به دلیل عدم آموزش صحیح صداهای مختلف،
بسیاری از دانش آموزان بخصوص کودکان نارساخوان در ت خیص بعضی از صداها ،همانند ت و ط ،یا ث ،ص،

با

م کل مواجه هستند.
 -2کودکان با دشواریهای اساسی در نوشتن و امالء:
م کالت نوشتن در بین کودکان با صدمات مغزی ،کودکان با آسیبهای خفیف مغزی و کودکان با نارساییهای ویالژه
یادگیری اکثراً دیده می شود .اصطالح دیس گرافی برای کودکانیکه علی رغم هوش طبیعی بسیار ید مالی نویسالند،
بکار می رود .این کودکان معمو ًال آیینه نویسی یا وارونه نویسی مالی کننالد یالا بسالیار بالدخط مینویسالند .برخالی از
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محققان عقیده دارند که بدنویسی این کودکان معموالً به دلیل عدم هماهنگی حرکتی آنان است امالا باله هالر حالال
نوشتن باید به عنوان یک عمل پیچیده که شامل رشد ذهنی مهارتهای حرکتی و بینایی است ،در نظر گرفته شود.
اهمیت درست نوشتن یا خوانا نوشتن به گونه ای که قابل خواندن برای دیگزان باشد ،کامالً روشالن و آشالکار اسالت.
اکثر متخصصان برای نوشتن نق ی اساسی قائل هستند و از آن برای یاد دادن خواندن و هبی کردن ،استفاده مالی
کنند.
برخی از کودکان از مهارت کافی در نوشتن ،برخوردار نیستند زیرا مهارتهای پیش نیاز نوشتن با دست را کاله عمالده
ترین آنها عبارت است از :درک موقعیت بدن فرد نسبت به اشیاء مفاهیمی ون باال ،پایین ،زیر ،رو ،راسالت و الپ،
ادراک اندازه ها ،شکل ها و بازشناسی آنها ،درست گرفتن مداد و تنظیم وضعیت کاغذ نسالبت باله

المها و بالدن و

رخش دست برای تولید منحنی ها و کپی کردن شکل های هندسی را نیاموخته اند.
کودکانی که در خصوص مهارت های حرکتی دشواری دارند ،معموالً در زمینه نوشتن نیز با م کل مواجاله هسالتند،
زیرا از گونگی حرکت دستها و هماهنگی آن با

مها ،توانایی انالدک دارنالد و نیالز ممکالن اسالت کاسالتیهایی در

دستکاری مواد و استفاده از دستها در کسن آگاهیهای الزم از طریق حس المسه داشته باشند.
در مواردی که دشواریهای کودک در نوشتن آنچنان شدید است که با روشهای آموزش ویژه قابالل اصالالح نیسالت از
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ماشین تحریر برای نوشتن استفاده می شود.

عمده ترین عللی که برای نارسانویسی و دشواری در نوشتن امالء ذکر می ود ،عبارتست از:
 -1عدم توجه و دقت
 -2ضعف مهارت های حرکتی
 -3اختالل در ادراک بینایی حروف و کلمات
 -4ضعف حافظه بینایی و شنوایی

 -1دشواری در انتقال اطالعات از یک کانال حسی به کانال دیگر یا در پیوندهای حسی
 -6انتزاعی بودن مطلن
کودکان با دشواریهای اساسی در ریاضیات:
برخی از کودکان با اشکاالت ویژه یادگیری ،دشواریهایی در درک مسائل ریاضیات دارند اصطالحی کاله بالرای مالوارد
شدید این حالت به کار می رود دیس کالکولی یا اختالل در محاسبه و کسن مفالاهیم ریاضالی اسالت .ایالن گالروه از
کودکان معموالً در زمینه درک روابط فضایی د ار م کل شدید هستند .در بررسی دشواریهای ریاضی این گالروه از
کودکان باید به م کالت درک بینایی و تفکر آنان نیز توجه نمود.

46

گاهی اوقات عوامل غیر مستقیمی مانند بی توجهی و دشواری در خواندن به ویژه برای حل مسائل کاله باله صالورت
ت ریحی بیان می شود ،سبن دشواری در حل مسائل ریاضیات می گردد .همچنین اکثر ایالن کودکالان در محاسالبه
اعداد به سبن استفاده از روشهای نامناسن ،اشتباه می کنند.
م کالت یادگیری کودکان در زمینه ریاضیات در مقایسه با سایر زمینه های اخالتالالت یالادگیری ماننالد خوانالدن و
نوشتن امالء کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است( .نراقی ،نادری )1338
مهم ترین عواملی که سبن اختالل کودکان در ریاضیات می شود ،عبارتست از:
 -1فقدان آمادگی ذهنی
 -2تدریس ناکافی یا نادرست
 -3عملکرد پایین هوش غیرکالمی
 -4ضعف حافظه بینایی و شنوایی
 -1اختالل در ادراک بینایی و شنوایی
 -6اختالل در ادراک فضایی
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معلولیت های جسمی -حرکتی

بطور کلی ،معلولین جسمی حرکتی کسانی هستند که به دلیل نقص جسمانی د ار م کل حرکتی می باشند.

این نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی آسین دیدگی نخاع ،ضایعات استخوانی و عضالنی و غیره به صورت فلج،
عضو و یا ناموزونی عضو حرکتی (دستها و پاها) نمایان گردد .باید توجه داشت که هر نقص جسمانی لزوماً دلیالل بالر
ناتوانی فرد در انبام امور مربوطه نمی باشد .به عبارت دیگر معلول کسی است که به دلیل نقص جسالمی -حرکتالی
قادر نیست فعالیت های عادی زندگی روزمره را به نحو مطلالوب انبالام دهالد و یالا در انبالام فعالیتهالای مربوطاله بالا
محدودیت هایی مواجه است.
در بررسی وضعیت خاص معلولین جسمی -حرکتی و برای هر نوع برناماله ریالزی در زمیناله بالازپروری و آمالوزش و
پرورش افراد معلول می بایست نکات زیر را دقیقاً مورد توجه قرار داد:
 -1نوع و گونگی معلولیت
 -2میزان و شدت معلولیت
 -3زمان وقوع معلولیت
 -4شرایط سالمت عمومی و سن معلول
 -1شرایط ذهنی فرد معلول
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 -6شرایط خانوادگی و عاطفی معلول
 -3شرایط اجتماعی تحصیلی و یا شغلی فرد معلول
ضایعات نخاعی و فلج مغزی
مغز  ،مرکز کنترل همه قسمت های بدن انسان است و نقطه آغاز نخاع نیز مغز بوده و انتهای آن در نزدیکی دنبالچه
قرار دارد .کار نخاع انتقال پیام های عصبی از مغز به اعضاء و بالعکس توسط تارهای عصبی است کاله در قسالمتهای
پسین و پی ین نخاع واقع شده اند.
نخاع که در اصطالح عامیانه آن را مغز حرام نیز می گویند شبیه به دم اسن است و داخل کانال ستون مهره ها قرار
دارد این رشته که خاکستری رنگ است تقریباً نرم و انعطاف پذیر می باشد .ضربه های شدید و ناگهالانی مالی توانالد
سبن بروز ضایعاتی در نخاع و بالطبع موجن انواع معلولیت های مختلف حرکتی نظیر فلج دوپالا و فلالج تمالام بالدن
گردد .این گونه معلولیتها عمدتاً به دلیل قطع یا شدت آسین دیدگی نخاع می باشد .فلج مغزی مربوط می شود باله
هر نوع اختالل یا ضایعه حرکتی ( )palsy-Motor Impaimentکه ن انه ای از ضایعه مغزی است ()Cerebral
فلج مغزی بیماری یا مرض نیست بلکه یک شرایط خاص مغزی و حرکتی ،به عبارت دیگر مبموعاله ویژگالی هالا بالا
رفتارهای قابل توصیف می باشد ویژگی مهم کودکان مبتال به فلج مغزی ،ناتوانی آنان در کنش های ارادی -حرکتی
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است .افراد مبتال به فلج مغزی ممکن است کامالً فلج و یا د ار ضعف شدید عضالنی باشند.

نوع و میزان اختالل حرکتی بستگی به آن دارد که ه مقدار و کدام نقطه از مغز آسین دیده است افالراد مبالتال باله
فلج مغزی غیر از اختالل حرکتی ممکن است اختالالت دیگری از قبیل ،عقن ماندگی ذهنی ،اخالتالالت یالادگیری،
اختالل در زبان و صحبت کردن ،نارسایی بینایی و شنوایی نیز داشته باشند.

البته ذکر این نکته الزم است که تاکنون رابطه م خص و روشنی بالین میالزان اخالتالل حرکتالی و توانالایی هوشالی
کودکان مبتال به فلج مغزی بیان نگردیده است.
یک کودک مبتال به فلج مغزی در حد کم ممکن است عقن مانده ذهنی باشد و یک کودکی که شالدیداً د الار فلالج
مغزی است ممکن است تیزهوش باشد.
انواع متداول فلج های مغزی:
الف -فلج اسپاستیک :spastic
کودکان مبتال به فلج اسپاستیک دارای عضالت سفت ،منقبض و مت نج می باشند.
ب -فلج اتتوید :Athetoid
م خصه خاص کودکان مبتال به فلج مغزی اتتوید ،لمسی عضالنی ،حرکات تکراری و غیرارادی آنالان اسالت .م الکل
اصلی آنها در قسمت مفاصل است .زیرا حرکات غیرارادی به طور غیر منظم از مفاصل سر
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مه می گیرد.

ج -فلج اتاکسیک :Ataxic
کودکان مبتال به فلج اتاکسیک د ار ناهماهنگی عضالنی هستند .این کودکان م کالت اداراکالی ،تعالادلی و تکلمالی
دارند .احتماالً در کار اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک آنان اختالل ایباد شده است.
د -فلج ترمور :tremor
م خصه خاص این نوع کودکان فلج ،تکان خوردن با لرزش غیرارادی قسمتی از بدن ،عمدتاً دست یا پا مالی باشالد.
(افروز ،غالمعلی )1331
علل فلج های مغزی:
اصوالً فلج مغزی ارثی نیست ،اما در موارد بسیار نادر وقوع فلج نیم تنه  Spasticاز طریق ارث م اهده شده اسالت.
ناسازگاریهای خونی (زمانی که مادر – Rhو جنین  Rh+باشالد) ،بیماریهالای عفالونی در دوران بالارداری ،بخصالوص
سرخچ ه ،مننژیت و دیابت (مرض قند) بویژه در دوران سه ماهه آخر بارداری ،ضربه های دوران بارداری ،مصرف زیاد
دارو برای زایمان های به اصطالح راحت ،تولد نار  ،تولد زودر

(تولد زودتر از  40هفته و با وزنی کمتر از حالدود

 2کیلو) ،ضایعات زمان تولد ،کمبود اکسیژن در هنگام تولد( ،نرسیدن اکسیژن به مغز و انسداد ریه ها) ،ضربه هالای
وارده به سر کودک ،تصادفات و حوادث مختلف ،بیماریهای مسری و مسمویت هالای نارسالایی و اخالتالل در جریالان
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خون رسانی به مغز (لخته شدن خون در مغز) و تومورهای مغزی از جمله عوامل مهم در ایباد فلج های مغزی مالی

باشد.

برنامه های آموزشی کودکان معلول جسمی -حرکتی
طرح و تنظیم برنامه های آموزشی برای دانش آموزان معلول جسمی -حرکتی ،زمانی می توانالد متناسالن و مفیالد
واقع گردد که بر اسا

یک ارزیابی دقیق از وضعیت دانش آموز معلول و نیازهای خاص او انبام پذیرد.

بطور کلی جایگزینی دانش آموز معلول جسمی -حرکتی در یکی از مراکز آموزشی می بایسالت بالا توجاله باله نتالایج
حاصله از ارزیابی های جامع و با نظر کمیته ای مرکن از اولیای دانش آموز ،مسئولین امور آموزشالی ،روان شالنا ،
م اور ،مددکار اجتماعی ،فیزیوتراپیست و پزشک متخصص با در نظالر گالرفتن امکانالات و تسالهیالت موجالود انبالام
پذیرد .عموماً آموزش این قبیل از کودکان به صورت های زیر مقدور خواهد بود.
 -1آموزش در مدار

عادی همراه با سایر دانش آموزان:

ای ن شیوه آموزشی برای آن دسته از کودکانی که معلولیت شدیدی نداشته و تا حد قابل قبولی قالادر باله اسالتفاده از
امکانات عمومی مدرسه می باشند ،می تواند کامالً متناسن باشد .بدیهی است در این صورت می بایسالت تسالهیالت
ویژه و فوق العاده ای که دانش آموز نیاز دارد برای او فراهم آورد.
 -2آموزش در کالسهای خاص در مدار

عادی:
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در مواقعی که تعداد قابل مالحظه ای از دانش آموزان معلول جسمی -حرکتی در مدرسه عمومی جالایگزین شالوند،
براسا

ضرورت و به فراخور ویژگی های آنان ،می توان در مدرسه عادی کال

خاصی را با وسایل و تبهیزات ویژه

نظیر میز و صندلی مخصوص برای دانش آموزان معلول ،ایباد نمود .در این صورت این دانش آموزان اوقات م ترکی
را با سایر دانش آموزان مدرسه و با حضور معلمین م ترک و رابط خواهند داشت.
 -3بازپروری و آموزش در آموزشگاهها و مراکز خاص معلولین جسمی -حرکتی:
برای تعدادی از دانش آموزان معلول جسمی -حرکتی که عموماً عالوه بر نقص حرکتی دارای نارسایی ها ،مسالایل و
م کالت متعددی می باشند .الزم است که مدار

و مراکالز خاصالی بالا هماله امکانالات و تبهیالزات الزم آموزشالی،

توانبخ ی و درمانی ،همراه با نیروی انسانی متخصص مورد نیاز پیش بینی نمود .البتاله ایالن مراکالز مالی تواننالد باله
صورت نیمه وقت ،تمام وقت (روزانه) و یا شبانه فعالیت نمایند( .افروز ،غالمعلی )1331
کودکان ند معلولیتی
تعریف کودکان ند معلولیتی:
یکی از رایج ترین تعاریفی که در خصوص کودکان ند معلولیتی از مقبولیت بی تری برخوردار است این کودکان را
کسانی میداند که:
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به سبن شدن اختالالت جسمی ،ذهنی ،هیبانی یا ترکیبی از آنها ،نیاز به خدمات مالنظم آموزشالی ،پرورشالی ،روان

شناختی ،مددکاری اجتماعی و پزشکی دارند ،تالا در حالدود امکانالات خالویش بتواننالد باله طالور مالوثر در اجتمالاع و

فعالیتهای مرتبط شرکت کنند و در واقع به حداکثر رشد تواناییهای خود دست یابند .این گونه کودکان ممکن است
دارای محرومیت های شدید کالمی ،ادراکی ،شالناختی و یالا برخالی از رفتارهالای غیالرارادی ماننالد عالدم توجاله باله
محرکهای م خص ،خود برانگیختگی ،پرخاشگریهای مداوم و طوالنی ،نداشتن هیر نوع کنترل کالمالی و ماننالد آن
باشند همچنین برخی از آنان از نظر جسمی بسیار ضعیف و آسین پذیر هستند.
در تعریفی دیگر ،افراد ند معلولیتی عبارتند از:
 -1تمام افراد با عقن ماندگیهای ذهنی متوسط ،شدید و عمیق
 -2تمام افراد با اختالالت هیبانی شدید و عمیق
 -3تمام افراد با عقن ماندگیهای ذهنی متوسط ،شدید و عمیق که حداقل یک نوع معلولیت دیگر نیالز داشالته
باشند (برای مثال :ناشنوایی ،بینایی ،فلبی و )...
گونگی شناسایی و طبقه بندی کودکان ند معلولیتی:
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نوزاد انسان پس از تولد نسبت به محرکات طبیعی واکنش ن ان میدهد لذا بررسی دقیق این واکن ها برای سنبش
و ارزشیابی رشد سیستم عصبی مرکزی و نیز هوش کلی نوزاد حائز اهمیت است .معموالً برخی از ویژگیهای کودکان
ند معلولیتی آن نان آشکار است که در زمان تولد قابل رویت می باشد.
پزشک متخصص اطفال معموالً سطح عملکرد نوزاد را در پنج طبقه مبزا که به «نظام نمره ای آپگار» معروف است.
مطابق جدول زیر اندازه گیری و ثبت می کند( .نراقی ،نادری )1338
نمره

1

2

0

عملکرد
وضعیت تنفس

گریه خوب

آهسته و نامنظم

وجود ندارد

انقباض ماهیچه

حرکات فعال

خمیدگی مختصر اندامها

شل

ضربان قلن

تند و باال

آهسته و نامنظم

وجود ندارد

بازتابها (رفلکسها)

خوب

ضعیف

وجود ندارد

وضعیت کلی ظاهری مثل رنگ پوست

طبیعی

بدن صورتی و اندامها آبی

آبی کمرنگ
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(نوزادانی که نمره آنان در نظام نمره ای آپگار بین  8تا  10باشد ،طبیعی و سالم هستند .و آن گروهی که نمره آنان

کمتر از  6می باشد ،دارای تاخیر رشدی و احتماالً اختالل در سیستم عصبی مرکزی هستند).

شاخص هایی مانند قد ،وزن ،دور سر ،دور سینه نیز به علت اهمیتی که در امر ت خیص م کالت دارند در بدو تولد
اندازه گیری شده و در پرونده پزشکی کودک ثبت می شود .برای مثل در دختران دور سر کمتالر از  32سالانتیمتر و
بزرگتر از  36/1و در پسران دور سر کمتر از  32سانتیمتر و بزرگتر از  33سانتیمتر ممکن است به ترتین ن الانه ای
از میکروسفالی و هیدروسفالی باشد.
رسیدگیهای آنی و اولیه
ت خیص به موقع و سریع کودکان ند معلولیتی ،رسیدگی آنی و اولیه را امکانپذیر می سازد .بیلی و لیالری عقیالده
دارند که هدف اصلی فراهم سازی خدمات آنی برای این گونه کودکان ،ایباد تغییر رفتار در آنان است .به عالوه آنان
نین نتیبه می گیرند که:
 -1این گونه برنامه ها ت خیص سایر معلولیتهای کودکان را تسهیل میکند.
 -2تنظیم برنامه رسیدگی آنی به سبن کاهش هزینه ها در آینده است.
 -3در برنامه ریزی رسیدگیهای آنی توجه به نیازهای خدماتی والدین کودکان نالد معلالولیتی ،ضالروری مالی
باشد.
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هایدن و مک جینس در توجیه اهمیت رسیدگیهای آنی اولیه ،معتقدند که:
 -1تبربه های اولیه ،تمام زمینه های عملکردی مانند حسی ،حرکتی ،شناختی و اجتماعی را تحت تاثیر قالرار
می دهد.
 -2اطالعات حاصل از بند ( )1کمیت و کیفیت رشد نظام اعصاب مرکزی کالودک را در ساله سالال اول زنالدگی
معلوم می دارد.
 -3رسیدگیهای آنی و اولیه امکان پی گیری از آتروفی شدن یا تحلیل رفتن ماهیچه های کودک را فراهم مالی
آورد.
 -4عدم اجرای برنامه های رسیدگی آنی و اولیه سبن وخیم تر شدن م کالت ناشی از معلولیتهای کودکان در
ظرف زمان است.
 -1پی رفت کودک در یکی از زمینه های عملکردی مانند حسی ،حرکتی ،شناختی و اجتماعی ،می توانالد بالر
زمینه های دیگر اثر مثبت داشته باشد.
یک اصل اساسی در برنامه های رسیدگی آنی و اولیه ،درگیر کردن والدین است .خدمات ارائه شده نباید تنها کودک
را در برگیرد ،بلکه در صورت لزوم باید خانواده را نیز شامل شود.
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بیلی و سایمونسون دالیل توجه به خانواده را در طرح ریزی این گونه برنامه ها نین می دانند:
 -1نقش خانواده در طراحی برنامه های یاد شده ،حائز اهمیت است.

 -2اعضای خانواده کودکان ند معلولیتی معموالً خود نیازهای ویژه ای دارند که احتماالً می تواننالد از برناماله
های رسیدگی آنی و اولیه استفاده کنند.
بنابراین همانگونه که مالحظه می شود ،خانواده ضمن بهره گیری از خدمات گروه ارائه دهنده خدمات باله کودکالان
ند معلولیتی ،خود نیز به عنوان عضوی موثر از این گروه به حساب می آید .اعضای دیگر این گروه عبارتند از :معلم
کودکان استثنایی ،متخصص در اموری ون :فیزیوتراپی ،راهنمایی شالغلی ،تربیالت بالدنی ،گفتالار درمالانی ،مالددکار
اجتماعی ،پزشکان متخصص و کلیه کسانی که به نحوی به این کودکان یاری میدهند.
در این نظام ترکیبی ،اعضای گروه اطالعات و مهارت های هر تخصص را با یکدیگر شریک می شالوند در ایالن نظالام
معلم معموالً به عنوان تسهیل کننده سایر خدمات عمل می کند در حالیکه سایر اعضای گروه به عنوان م اور انبام
وظیفه می کنند .این نظام اجازه می دهد که اعضای گروه با یکدیگر همکاری کنند و آموزشالهای الزم و ضالروری را
مبادله نمایند( .نراقی ،نادری )1338
اختالالت رفتاری
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همانطور که میدانیم دامنه اختالالت رفتاری بسیار گسترده می باشد بطوریکه شرح همه آنها در این مختصالر نمالی
گنبد اما به لحاظ اهمیت زیاد آشنایی با این اختالالت در این قسمت باختصار مهمترین آنها را شرح میدهیم:
 -1صرع :لغت اپی لپسی ( )Epilepsyاز اپی لپس به معنی غافلگیر کردن می آید از نظر تعریف ،صرع اختالل
مزمن و طغیان عمل مغزی است که به علت تخلیه الکتریکی نامتعارف و متناوب نورونهالای مغالز پیالدا مالی
شود و عالئم آن حمالت ناگهانی و موقت ،بیهوشی و ت نج متناوب با فواصل سالمت ظاهری است .در واقع
صرع دارای خصایص زیر است:
 -1بیماری ناگهانی و سریع ظاهر می شود.
 -2خود به خود قطع می شود.
 -3به دفعات تکرار می شود و تکرار آن در بیماران متفاوت است .ون صرع دارای علل متفاوتی است.
 -4اراده در ظهور آن دخالتی ندارد.
 -1تظاهرات از دایره شعور بیمار خارج است به طوری که بیمار از بروز آن اطالعی ندارد.
 -6ممکن است بوسیله دارو کامالً کنترل شود و با تا حدی کنترل شود.
سن شروع بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است قبل از  6ماهگی حاکی از ضایعات شدید مغزی به هر علتی کاله
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ایباد شده است می باشد .اگر در جریان تن اتفاق بیافتد حاکی از کم شدن آستانه تحمل مغالزی اسالت و در دوران

بلوط حاکی از اختالالت فیزیولوژیکی ،بیولوژی و هورمونی و یا کم بود آستانه تحمل مغزی است در سنین  31به باال

باید به دنبال ضایعات عروقی و ترمورال گ ت( .میالنی فر)1334 ،
انواع بیماری صرع:
از لحاظ بالینی بیماری صرع انواع متعدد و با علل گوناگون دارد که شایعترین تقسیم بندیها تقسالیم صالرع باله نالوع
موضعی (مربوط به منطقه محدودی از مغز) و عمومی که تقریباً تمام مغز را در بر می گیرد می باشد در زیالر شالرح
شایع ترین آنها می پردازیم.
الف -صرع بزرگ یا صرع ت نبی :این نوع بیماری با ت نبات توأم با بیهوشی م خص می شود و در بین عالوام باله
«حمله غش» معروف است .حمالت به طور ناگهانی شروع شده و فرد بدون آگاهی به زمین می خورد و سه مرحلاله
انقباضی ،ت نبی ،و اغما یکی از پس از دیگری اتفاق میافتد.
در مرحله انقباضی عضالت بدن ک یده شده ،سر به عقن می افتد و بدن یکپار ه و سفت و تنفس قطع می شالود،
دستها خم و پاها منبسط می گردد .این مرحله  11تا  10ثانیه طول می ک د.
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در مرحله ت نبی عضالت صورت ،دستها و تمام بدن د ار حرکت و تکان شدید شده که با گاز گرفتن زبالان ،کالف
کردن دهان ،کبودی رنگ صورت و گاهی دفع ادرار و گاز توام می شود .این مرحله یک تا سه دقیقه طول می ک د
و بیمار وارد مرحله اغما می شود.
در مرحله اغما بیمار به خواب عمیقی فرو می رود و با صدای بلند تنفس می کند در این مرحله رفلکس ها ضعیف و
با بنسکی دو طرفی ظاهر می شود این مرحله ممکن است ند ساعتی هم طول بک الد .ساله مرحلاله فالوق باضالافه
مرحله اولیه که به «اورا» یا مرحله خبر کننده معروف است و مربوط به محل ضایعه مغزی می باشالد هالار مرحلاله
صرع بزرگ را ت کیل می دهند.
ب -صرع کو ک :این نوع صرع با سقوط همراه نیست ولی فراموشی که به حالاالت بیخالودی از خالود یالا «غیبالت»
معروف است عالمت اصلی آن است .در این نوع حمله کودک ناگهان در حالتی که هست ثابت می ماند و فعالیالت و
حرکت وی متوقف می شود (کی نیتیک) ،با رنگ پریده به یک نقطه خیره مالی شالود و یالا ممکالن اسالت تکانهالای
عضالنی مانند

مک زدن پرش دستها و افتادن قاشق و یا نگال ،شانه انداختن ،دست تکان دادن (میوکلونیالک)

اتفاق افتد .در این حالت بینایی و شنوایی وجود ندارد و بیمار یزی حس نمی کند .پس از گذشت  2تالا  20ثانیاله
مبدداً فعالیت اولیه ادامه می یابد و شخص از آنچه که در این مدت اتفاق افتاده بیخبر است ایالن حالاالت اگالر اله
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ظاهراً آرام هستند ولی ون غالباً تکرار می شوند یادگیری کودک را مختل می سازند .آموزگاران از بررسی دیکته یا

بروز حالت غیبت در زمان پاسخ دادن به سواالت یا خواندن درسها می توانند عالیم بیمالاری را در کالودک م الاهده

کنند.
ج -صرع روانی حرکتی :تحت عنوان صرع روانی حرکتی انواع و حاالت مختلف م اهده شده اسالت .از جملاله صالرع
شقیقه ای و یا اتوماتیسم که قبالً جزء حاالت مترادف یا معادل صرع محسوب می شدند در این حاالت عالئم روانالی
و اختالالت حرکتی تواماً وجود دارند .سرگردانی بدون هوشیاری ،ت نج منطقه ای پیچیده و حاالت بالین الطلالوعین
نیز جزء این نوع صرع طبقه بندی شده اند.
صرع روانی حرکتی یکی از انواع شایع صرع است و همی ه با از دست دادن هوشیاری توام نیسالت .گالاهی حمالالت
انقباضی از یک طرف شروع و تبدیل به حمالت صرع بزرگ مالی شالود .شالروع حمالالت بالا اورای بینالایی،

الایی،

شنوایی و بویایی و حالت نیمه رویا یا انبام دادن حرکات خودکار ظاهراً به منظور معین ولالی بالدون ارتبالاط خالارج
مانند جویدن ،پلک زدن ،باز و بستن دگمه های لبا  ،پرتاب کردن اثاثیه ،بدون اراده سرگردان شالدن در کو اله و
خیابان و حتی مسافرت شروع می شود و شخص نسبت به آنها آگاهی ندارد.
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خوشبختانه با داروهای جدید اکثر حمالت صرعی قابل کنترل است .این داروها نه تنها حمالت صرعی را متوقف می
سازند بلکه در درمان عالئم روانی و خصوصیات اخالقی و عاطفی بیماران اثر بسیاری داشته و کودک یالا نوجالوان را
سازگارتر ساخته و او را برای تعلیم و تربیت آماده می کند.
در اینبالالا بالالد نیسالالت اشالالاره ای بالاله ت الالنج یالالا تالالن در کودکالالان در دو سالالال اول زنالالدگی شالالود .در ایالالن کودکالالان
الکتروانسفالوگرافی عالمت صرع ن ان نمی دهند ولی دیس ریتمی آنها ن ان دهنده آمادگی بالرای حمالالت بعالدی
است .پرونوستیک ت نج در تن خوب است ب رطیکه ت نج کمتر از  11دقیقه با تمام برسد ،تکرار ن ود ،بالا عالئالم
ضایعات مغزی و عقن ماندگی همراه نباشد .سابقه بیماری در خانواده وجود نداشته باشد ،بیماری بعد از یک سالگی
بروز کند و کودک مبتال به کمبود قند و کلسیم خون نباشد( .میالنی فر)1334 ،
اختالالت تیک:
در اپ هارم کتابچه ت خیصی و آماری اختالالت روانی ( )DSM-IVدر بخش اختالالت تیک مالوارد زیالر ذکالر
شده است:
اختالل توره ،اختالل تیک صوتی یا حرکتی مزمن ،اختالل تیک گذرا و اختالل تیک که به گونه ای دیگالر م الخص
ن ده باشد .طبق تعریف  DSM-IVتیک حرکات یا صداهایی قالبی ،ناموزون ،تکالراری ناگهالانی و سالریع هسالتند.
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تیکها از نظر فرد مبتال غیر قابل مقاومت بوده ،ولی فرد می تواند برای مدت های کم یا زیادی آنها را مهار کند .تیک

براثر استر

ت دید می یابند و در زمانهای تمرکز تخفیف پیدا می کند.

اختالل توره :طبق  DSM-IVتیکهای اختالل توره شامل تیک های متعدد حرکتی و یالک یالا نالد تیالک صالوتی
است .این تیکها در طول روز بارها روی می دهند و بیش از یک سال طول می ک ند این اختالل پالیش از سالن 18
سالگی شروع شده و ناشی از مصرف مواد یا یک اختالل طبی عمومی نیست.
مالکهای ت خیصی  DSM-IVبرای اختالل توره:
الف -تیکهای حرکتی متعدد و یک یا ند تیک صوتی ،زمانی در طول بیماری ووجود داشته اند اما لزومالاً همزمالان
نبوده اند.
ب -تیکها بارها در طول روز و تقریباً هر روز یا متناوباً در ط.ل دوره ای متباوز از یالک سالال روی داده و ضالمن آن
فواصلی بدون تیک بی تر از  3ماه پی در پی نبوده است.
ج -سن شروع قبل از سن  18سالگی است.
د -اختالل ناشی از اثرات فیزیولوژیک مستقیم یک ماده (مانند داروهای محرک یا اختالل طبی عمومی نیست).
درمان :درمان های دارویی ،موثرترین روش معالبه اختالل توره است .ولی بیماران مبتال باله مالوارد خفیالف ممکالن
است نیازی به دارو نداشته باشند .روان درمانی معموالً به عنوان روش درمان اولیه بی تاثیر است .هابز ندین روش
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رفتاری از جمله تمرین متمرکز (منفی) ،خودبازبینی ،آموزش واکنش سازی ناسازگار ،ن الان دادن و حالذف تقویالت
مثبت وارونه سازی عادت را مورد مطالعه قرار داده است .به گزارش هابز در بسیاری از موارد درمانهالای فالوق سالبن
کاهش فراوانی تیکها شده است .در رابطه درمان دارویی باید گفته شود هالو پریدول بیش از هماله داروهالا در مالورد
اختالل توره تبویز می شود و تا  80درصد بیماران پاسخ مناسبی به این دارو میدهند .پیموزاید (یالک مهالار کننالده
پس سیناپسی گیرنده های دو پامینی) نیز در درمان اختالل توره مفید است .مصرف داروی کلو نیدین نیز در درمان
اختالل توره موثر گزارش شده است.
اختالل تیک صوتی یا حرکتی مزمن :طبق تعریف  ،DSM-IVاختالل تیک صوتی یا حرکتی مزمن شامل تیکهای
صوتی یا حرکتی (ولی نه به صورت توام) است .خصوصیات دیگر آن م ابه اختالل توره است ،اما اگالر مالالک هالای
اختالل توره وجود داشته باشد ت خیص مزبور گذاشته نمی شود .مطابق مالکهای  DSM-IVاختالل بایستی پیش
از سن  18سالگی شروع شده باشد.
مالک های ت خیص  DSM-IVبرای اختالل تیک صوتی یا حرکتی مزمن:
الف -تیک های صوتی یا حرکتی واحد یا متعدد ،اما نه هر دو با هم ،زمانی در طول بیماری وجود داشته اند.
ب -تیکها بارها در طول روز و تقریباً هر روز یا متناوباً در طول دوره ای متباوز از یک سال روی می دهند و ضالمن
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این دوره ،فواصل بدون بیش از سه ماه متوالی وجود نداشته است.

ج -اختالل سبن ناراحتی بارز یا اختالل

مگیری در عملکرد اجتماعی ،شغلی یا سایر زمینه های مهم کالارکردی

می شود.
د -شروع قبل از  18سالگی
هال -اختالل ناشی از تاثیرات فیزیولوژیک مستقیم یک ماده (نظیر داروهای محرک) یا یالک اخالتالل طبالی عمالومی
نیست.
و -مالک های اختالل توره هرگز وجود نداشته است.
درمان :درمان اختالل تیک صوتی یا حرکتی مزمن به موارد زیر بستگی دارد :شدت و فرکانس تیکها ،ناراحتی ذهنی
بیمار ،اثرات تیکها بر عملکرد تحصیلی و شغلی ،و وجود هرگونه اختالل روانی همراه .روان درمانی ممکن است برای
تقلیل م کالت هیبانی ثانویه به تیکها ضرورت پیدا کند .فنون رفتاری ،به خصوص درمانهای وارونه سالازی عالادت،
در درمان اختالل تیک صوتی یا حرکتی مزمن مفد بوده است .هالوپریدول در برخی موارد موثر بوده است.
اختالل تیک گذرا :طبق تعریف  DSM-IVاختالل تیک گذرا عبارت است از :وجود تیکهای واحد یا متعدد صالوتی
یا حرکتی یا هر دو .این تیکها در طول روز بارها روی داده و حداقل  4هفته طول می ک الد .امالا بی التر از  12مالاه
تداوم ندارند .طبق  DSM-IVاختالل مزبور بایستی پیش از سن  18سالگی شروع شده باشد.
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مالک های ت خیصی  DSM-IVبرای اختالل تیک گذرا:
الف -تیکهای صوتی و یا حرکتی متعدد یا واحد
ب -تیکها بارها در طول روز و تقریباً هر روز در طول یک دوره حداقل  4هفته ای روی داده و بیش از  12ماه طول
نمی ک ند.
ج -اختالل سبن ناراحتی بارز یا تخرین قابل مالحظاله در عملکال رد اجتمالاعی ،شالغلی یالا سالایر زمیناله هالای مهالم
کارکردی می شود.
د -شروع اختالل قبل از  18سالگی
هال -اختالل ناشی از تاثیرات فیزیولوژیک مستقیم یک ماده (نظیر داروهی محرک) یا یالک اخالتالل طلبالی عمالومی
نیست.
و -مالکهای اختالل توره یا اختالل تیک صوتی یا حرکتی مزمن وجود نداشته است.
درمان :در این نوع اختالل درمان دارویی توصیه نمی شود ،مگر اینکه ن انه ها بسیار شدید و ناتوان کننالده باشالند.
ندین مطالعه ن ان داده است که فنون رفتاری ،به خصوص وارونه سازی عادت ،در درمان تیکهای گذرا مفید بوده
اند.
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اختالل تیک ها به گونه ای دیگر م خص ن ده است .طبق  DSM-IVاین طبقه شامل اختالالت تیکی اسالت کاله
تیکهای آنها واجد مالک های اختالل تیک خاصی نیستند.

اختالالت دفعی
در اپ هارم کتابچه ت خیصی و آماری اختالالت روانی ( )DSM-IVدو نوع اختالل دفعی منظور شده است .بی
اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع .بی اختیاری مدفوع ( )encopresisطبق تعریف  DSM-IVالگوی دفع ارادی
یا غیرارادی مدفوع در مکانهای نامناسن است .این الگو بایستی حداقل  3ماه طول ک یده و سن کودک دست کم 4
ساله باشد یا سطح رشد کودک در حد  4سالگی باشد .بالی اختیالاری ادرار ( )enuresisطبالق تعریالف DSM-IV
تخلیه مکرر اراد ی یا غیرارادی ادرار روی لبا

یا رختخواب است .این رفتار باید حداقل هفته ای دوبار تکالرار شالود

دست کم  3ماه طول بک د و از نظر بالینی اختالل قابل مالحظه اجتماعی یا تحصیلی ایباد کند .سالن تقالویمی یالا
رشدی کودک باید حداقل  1سال باشد.
مالک های ت خیصی  DSM-IVبرای بی اختیاری مدفوع:
الف -دفع ارادی یا غیرارادی مدفوع در مکان های نامناسن (مثالً داخل لبا

یا کف اتاق)

ب -بی اختیاری مدفوع حداقل ماهی یکبار روی داده و مدت  3ماه طول ک یده است.
ج -سن تقویمی یا سن رشدی معادل ،حداقل  4سال است.
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د -این رفتار منحصراً ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده (مانند ملینها) یک یا اختالل طبی عمومی (به جز
از طریق مکانیسم یبوست) نیست.
درمان :تنش های خانوادگی مربوط به اختالل باید کاهش یافته و فضایی عاری از تنبیه ایباد شالود .کوشالش هالای
م ابهی نیز بایستی در مدرسه صورت گیرد تا از شرمندگی کودک در محیط مدرسه کاسالته شالود .تعالویض مکالرر
زیر کودک ،بدون داد و قال باید انبام شود .رویکرد فیزیولوژیک مفید ترکیبی از مصرف روزانه ملینها یا روغن

لبا

های معدنی همراه با مداخله رفتاری است که طی آن کودک در طول روز و در فواصل زمان بنالدی شالده در توالالت
می ن یند و به خاطر دفع مد فوع موفقیت آمیز مورد توجه واقع می شود .در مورد کودکانی کاله یبوسالت نداشالته و
کنترل خوبی روی اعمال روده دارند ،تبویز ملین ضرورتی ندارد ،ولی ن ستن روی توالالت در فواصالل زمالان بنالدی
شده منظم ممکن است در این کودکان هم مفید واقع شود .روان درمانی حمایتی و فنون آرمیدگی ممکن اسالت در
درمان اضطراب و سایر عوارض اختالل در این کودکان نظیر عزت نفس پایین و انزوای اجتماعی مفید باشد.
مالک های ت خیصی  DSM-IVبرای بی اختیاری ادرار:
الف -دفع مکرر ادرار در بستر یا لبا

(به صورت ارادی یا غیرارادی)

ب -این رفتار از لحاظ بالینی حائز اهمیت است و با وقوع دوبار در هفته به مدت سه ماه پیاپی یا وجود ناراحتی قابل
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مالحظه بالینی یا تخرین در عملکرد اجتماعی ،تحصیلی (یا شغلی) یا سایر زمینه های مهم کالارکردی تظالاهر مالی

کند.

ج -سن تقویمی کودک یا سطح رشدی معادل حداقل  1سال است.
د -این رفتار ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده (مانند یک داروی مدر) یا یک اختالل طبی عمومی (مانند
دیابت ،اسپنیابیفیدا یا اختالل ت نبی) نیست.
درمان:
 -1رفتار درمانی -شرطی سازی کالسیک با زنگ و ت کچه مخصوص موثرترین درمان برای بی اختیالاری ادرار
است و در پیش از  10درصد موارد موجن کنترل مثانه می شود.
 -2درمان دارویی -دارو خط اول درمان بی اختیاری ادرار نیست و غالباً تبویز آن مبالاز نیسالت .وقتالی نالان
م کل ساز باشد که به میزان زیادی در عملکرد کودک ایباد تداخل کند ،می توان ند نوع دارو را مد نظر
قرار داد ،هر ند با قطع دارو اغلن م کل عود میکند .ایمی پرامین (توفرانیل) موثر است و در درمالان بالی
اختیاری ادرار کودکی (عمدتاً به طور کوتاه مدت) موثر است و در درمان بی اختیاری ادرار کودکی (عمالدتاً
به طور کوتاه مدت) پذیرفته شده است .دسموپرسین ( ،)DDAVPترکین ضدادراری است که به صالورت
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اسپری داخل بینی تبویز می شود .با تبویز دسموپرسین بالی اختیالاری ادرار از  10تالا  10درصالد کالاهش
یافته است.
 -3روان درمانی -روان درمانی به تنهایی درمان موثری برای بی اختیاری ادرار نیست .اما روان درمالانی ممکالن
است در پرداختن به م کالت روانی و هیبانی همزمان و م کالت خانوادگی ثانوی به ایالن اخالتالل مفیالد
باشد.
اختالل هرزه خواری (:)pica
در  DSM-IVهرزه خواری نوعی خوردن مداوم مواد غیر مغزی به مدت حداقل یک ماه توصیف شالده اسالت .ایالن
رفتار باید با سطح رشد کودک نامتناسن بوده و بخ ی از رسوم تایید شده فرهنگی نیست .باله عالالوه شالدت آن در
حدی است که توجه بالینی را ایباب میکند .حتی وقتی این ن انه ها در زمینه اختالل دیگری نظیر اختالل در خود
ماندگی ،اسکیزوفرنی یا سندرم کلین لوین بروز کند ت خیص هرزه خواری گذاشته می شود.
هرزه خواری در بچه های کو ک بی تر از بزرگساالن دیده می شود و در افراد مبتال به عقن ماندگی ذهنی نیز بروز
می کند .انواع خاصی از هرزه خواری از جمله خاک خوری (خوردن گل) و آمیلوفالاژی (خالوردن ن اسالته) در زنالان
حامله گزارش شده است.
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مالکهای ت خیصی  DSM-IVبرای هرزه خواری:

الف -خوردن مداوم مواد غیرخوراکی در یک دوره حداقل یک ماهه.

ب -خوردن مواد غیرخوراکی با سطح رشد کودک نامتناسن است.
ج -رفتار خوردن بخ ی از رسوم پذیرفته شده فرهنگی نیست.
د -اگر رفتار خوردن منحصراً در جریان یک اختالل روانی دیگر نظیر عقن ماندگی ذهنی ،اختالل فراگیالر رشالد یالا
اسکیزوفرنی بروز کند ،شدت آن به حدی است که توجه بالینی مستقلی را ایباب می کند.
درمان:
قدم اول در درمان هرزه خواری تعیین علت آن در صورت امکان است .وقتی هرزه خواری با موقعیت های مسالامحه
یا بدرفتاری همراه باشد ،این شرایط طبیعتاً باید درمان شود .مواجهه با مواد سمی نظیر سرب بایستی حالذف شالود.
هیر درمان قاطعی برای هرزه خواری وجود ندارد .درمان بی تر معطوف به آموزش و تعدیل رفتالاری اسالت .درمالان
اساساً روی روش های روانی ،اجتماعی ،محیطی ،رفتاری و راهنمایی خانوادگی متمرکز است .باید سعی شود عوامل
استر

زای روانی اجتماعی عمده تخفیف یابد .اگر سرب در محیط اطالراف موجالود باشالد ،بایالد حالذف شالده یالا از

دستر

کودک دور نگهداشته شود و یا کودک به محیط تازه ای انتقال یابد.

اسکیزوفرنی با شروع در دوره کودکی:
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براسا

 ،DSM-IVاسکیزوفرنی به طور م خص بین سنین اواخر نوجوانی و اواسط دهه هارم عمالر شالروع مالی

شود ،ولی ممکن است در مواردی از  1یا  6سالگی نیز آغاز شالود .هالر نالد خصوصالیات آن در کودکالان و بالالغین
یکسان است .ولی ت خیص اسکیزوفرنی در سنین پایین ممکن است م کلتر باشد .در کودکان هذیان ها و توهمات
معموالً پیچیدگی کمتری داشته و توهمات بینایی شایع ترند.
اسکیزوفرنی با شروع در دوره کودکی از نظر مفهومی با اسکیزوفرنی دوره بلوط و بزرگسالی یکی است .اسالکیزوفرنی
در سنین پیش از بلوط نادر است و در صورت بروز شامل حداقل دو مورد از ن انه های زیر است :توهمات ،هالذیانها،
تکلم یا رفتار شدیداً آشفته و کناره گیری شدید به مدت حداقل یک ماه اختالل اجتماعی یا تحصالیلی بایالد وجالود
داشته باشد ،و عالیم مستمر آشفتگی بایستی حداقل  6ماه دوام داشته باشد .مالک های ت خیصی اسالکیزوفرنی در
کودکان همان مالک های بالغین است و به استثنای اینکه کودکان ببای اینکه پس رفت در عملکرد بروز دهنالد ،از
رسیدن به سطوح مورد انتظار عملکرد اجتماعی و تحصیلی باز مالی ماننالد .باله نظالر مالی رسالد پدیالده هالای اصاللی
اسکیزوفرنی در گروههای مختلف سنی م ابه باشد ،ولی میزان رشد کودک بر نحوه تظاهر ن انه ها تاثیر می گذارد.
بنابراین هذیانهای بچه های کو ک نسبت به بچه های بزرگتر پیچیدگی کمتالری دارد .احتمالاالً من الا تالر

هالای

هذیانی در کودکان موضوعات متناسن با سن نظیر تصورات و تخیالت مربوط به حیوانات است .سایر خصوصیاتی که

رواﻧﺳﺎن www.RAVANSUN.ir
به نظر می رسد در کودکان اسکیزوفرن شیوع باالیی دارد عبارتند از عملکالرد ضالعیف حرکتالی ،اخالتالالت دیالداری

فضایی و نقص توجه.

درمان:
درمان اسکیزوفرنی دوران کودکی یک رویکرد ند وجهی است .داروهای آنتی سایکوتیک را می توان تبویز کالرد و
ممکن است موثر باشد ،هر ند پاسخ بسیاری از بیماران جزیی یا منفی است .به عالوه آموزش خالانواده و جلسالات
خانوادگی حمایتی مستمر برای افزایش میزان حمایتی که خانواده می تواند از بیمار باله عمالل آورد ضالروری اسالت.
محیط آموزشی مناسن برای کودکان نیز مهم است ون نقالایص مهارتهالای اجتمالاعی ،نقالایص توجاله و م الکالت
تحصیلی اغلن با اسکیزوفرنی دوران کودکی همراه است.
درمان دارویی:
تحقیقات ن ان داده اند که هالوپریدول در درمان اسکیزوفرنی کودکی مفید است .داروهای دیگر نظیر ریسپریدون و
تری فلئوپرازین به دلیل عوارض رخوتزایی کمتر ترجیح داده می شوند .کلوزاپین یک داروی آنتی سایکوتیک نسبتاً
جدیدی است که در درمان اسکیزوفرنی بالغین مقاوم به داروهای آنتی سایکوتیک مرسوم کالم و بالیش بالا موفقیالت
همراه بوده است.
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