
 رشد شیرخوار، کودک و نوجوان 

ماهیت تبادلی رشد در دوره شیرخواری، کودکی و نوجوانی که شامل تعادل بین استعداد زیستی و تجربیات 

که  این . شواهد زیادی وجود دارد مبنی بردهدمیفعلی رشد را تشکیل  هایمحیطی است، پایه مفهوم پردازی

محیطی اختصاصی  هایزیستی ویژه و رویداد هایبین زیرمایه رشدی مشاهده شده حاصل تعامل هایپیامد

در زمینه سوءرفتار یا غفلت  اید کودکی را که تجربیات ناگوار اولیهتوانمیهستند. برای مثال ژن ناقل سروتونین 

وری و آکند. به عالوه میزان تاب پذیرآسیبداشته، نسبت به افزایش خطر بروز بعدی اختالل افسردگی حساس و 

و  هاء سیتوکینهاتابع گلوکوکورتیکوئید احتماالًانطباق، یعنی توانایی تحمل نامالیمات بدون اثرات منفی، 

ناگوار محیطی( بر اثر  هایاست. بنابراین آلوستاز )فرآیند دستیابی به ثبات در مواجهه با رویداد هانوروتروفین

دو عامل به  این و تلفیق شودمیه ژنتیکی اختصاصی حاصل زمین ی وصمحیطی اختصا هایتعامالت بین چالش

 احتماالً( ACEsنکته به صورت گسترده پذیرفته شده که تجربیات ناگوار کودکی ) این انجامد.میبروز پاسخ 

است.  پذیرآسیبو در خالل رشد اولیه، مغز نسبت به آسیب و جراحت بسیار  دهدمیمسیر رشد را در فرد تغییر 

به موضوع  ایمؤثر است و مطالعات آتی ممکن است دریچه پذیریآسیب( نیز بر Plasticityی )پذیرشکل

و نوجوانان بگشاید. تغییر در ماده سفید و خاکستری مغز  تربزرگ( در کودکان Plasticityپذیری )شکل

سفید و خاکستری مغز اجتماعی ظریف ارتباط دارد. تغییرات در ماده  هایمهارتنوجوانان با افزایش فراگیری 

و عالیق نوجوانان در  ها، قابلیتهااجتماعی ظریف ارتباط دارد. توانایی هایمهارتنوجوانان با افزایش فراگیری 

ستاگرام و این اجتماعی نظر فیس بوک، توییتر و هایترنت، رسانهاین فناوری از جمله هایمیان انبوهی از پیشرفت

 را برای انطباق با مقتضیات دشوار و جدید را روشن ساخته است. هاآنهوشمند توان  هایگوشی

  دوره پیش از تولد: شیر خواری و کودکی



هفتگی تا تولد(؛ شیرخواری  ۸جنینی ) ؛هفتگی( ۸رویانی )لقاح تا  ی. دورهگیردمیبخش مراحل زیر را در بر این

 هایسال سالگی( و ۶تا  ۱/2 دبستانی )ره پیشسالگی(؛ دو ۱/2ماهگی تا ۵۱ماهگی(؛ نوپایی ) ۵۱)تولد تا 

 ۔سالگی( ۵2تا  ۶کودکی میانی )

 رویان و جنین 

زاد درون زاد و. اما امروز تأثیر عوامل برونگیردمیبه طور سنتی، تحلیل رشد انسان از هنگام تولد به بعد را در بر 

خل رحم را نیز لحاظ کنند. شیرخوار یک لوح دا هایرشد، رویداد هایوارهکه طرح کندمیجاب ای در رحم،

نیست که عوامل بیرونی بر آن نقش بیندازند. برعکس نوزاد قبل از تولد تحت تأثیر عوامل فراوانی بوده که  ۵سفید

. برای مثال مطالعات دکتر اندفردی در نوزادان شده هایجاد تفاوتای و سبب انددر محیط امن رحم بروز کرده

مزاحی در  هایدکتر الکساندر توماس )ادامه مطلب را ببینید( نشان داد طیف وسیعی از تفاوت استال چس و

رفتاری نوزادان تأثیر  هایآدرنال بر ویژگی های. استرس مادر نیز، از طریق تولید هورمونشودمینوزادان دیده 

گزینی شروع به نامند. تخم پس از النهیمرشد رویان و جنین را دوره پیش تولی )پره ناتال(  یدوره.گذاردمی

. رشد و نمود سیری سریع دارد و تا آخر هفته هشتم شودمینامیده  2مرحله رویان این و در کندمیتقسیم شدن 

 .شودمینامیده  3مرحله جنین این شکل قابل تشخیص انسان را دارد و از

 این در تعامل است. و میبا محیط درون رح که به طور مداوم کندمیجنین یک حالت تعادل درونی را حفظ 

کیبی از تر عاملی هستند یعنی حاصل گذارد. به طور کلی اکثر اختالالت، چندمیتعامل آثار متفاوتی به جا 

-کلی معموالًممکن است روی هم اضافه شوند. تأثیر آسیب در مرحله جنینی  هاعوامل مختلف بوده، برخی از آن

 پذیریآسیبمرحله رشد و نمو سریعی داشته و  این ز تولد است زیرا اعضای بدن درپس ا هایتر از آسیب

دانند که در ند؛ متخصصان ژنتیک میپذیرآسیبنسبت به صدمات رشدی  هابیشتر از دختر هابیشتری دارند. پسر

                                                           

tabula rasa
 .کودک در هنگام تولد مانند لوحی سفید و عاری از هرگونه اطالعات استاشاره به دیدگاه جان الک است که معتقد بود ذهن : 1

2 emberyo 
3 fetus 



دوم جنس  Xدلیل آن کروموزوم  احتماالًانسان و حیوانات، نیرومندی زیستی در جنس ماده بیشتر است که 

 .مؤنث است

 زندگی پیش از تولد 

ی است که برای انطباق با های. جنین درگیر انواع رفتارگیردمیفعالیت زیست شناختی زیادی در رحم صورت 

 دنیای خارج از رحم ضروری است. 

نشده خود  کودک متولد معموالً  هارفتار. زنان حامله نسبت به حرکات پیش از تولد کودکشان بسیار حساسند. آن

؛ در کندمیحاملگی حرکات جنین را حسن  2۲تا  ۵۶بین هفته  معموالً. مادر کنندمیرا فعال یا منفعل توصیف 

تمام بدن او را به حرکت درآورد.  توانمیجنین در داخل رحم میرده هفتگی با تحریک سطوح پوستی قداهاچ

بلند با انقباضات عضالنی،  هایسن در برابر صدا نای هفتگی قادر به شنیدن باشد و در ۵۸جنین ممکن است در 

 .دهدمیحرکات و افزایش ضربان قلب پاسخ 

هفتگی، سبب تغییرات در سرعت ضربان قلب و وضعیت  2۲تابش نورد درخشان به دیواره شکم زن حامله در 

ماهگی  ۷در سن  ها. پلککنندمیشبکیه شروع به کار  های. در همین زمان ساختمانشودمیقرارگیری جنین 

و جنین به تزریق مواد در مایع  کندمیزمان رشد  این . حس بویایی و چشایی نیز درشوندمیجنینی باز 

زمان تولد در داخل رحم نیز وجود دارد  های. برخی رفلکسدهدمیآمنیوتیک، نظیر مواد حاجب، واکنش نشان 

هفتگی ظاهر  2۱رفلکس مورو )از جا پریدن( که در ؛ شودمیهفتگی ظاهر  ۵۷چنگ زدن که در  نظیر: رفلکس

 آید.میهفتگی پدید  2۸؛ و رفلکس مکیدن که حدود شودمی

دستگاه عصبی از صفحه عصبی که بخش ضخامت یافته اکتودرم پشتی است و در حدود روز  دستگاه عصبی:

عصبی تبدیل به حباب مغزی هفتگی، بخشی از لوله  ۶. در حدود گیردمیآید منشأ میشانزدهم حاملگی پدید 

 . شودمیمخ مبدل  هایبه نیمکره که بعداً شودمی

 ؛شوندمیآن تا ماه ششم حاملگی ظاهر ن هایاما الیه کندمیهفتگی شروع به رشد  ۵۲قشر مخ در حدود 



یر و سا ها، آکسونها، سیناپسهاریزی شده نورون(: هرس شدن به حذف برنامهpruning) فرآیند هرس

 .شودمینسبت به بدو تولد اطالق  هامغز در جریان رشد و کاهش تعداد آن هایساختمان

فاد ای که نقش خود را در رشد مغز شودمیی از دستگاه عصبی انجام هایفرآیند هرس شدن برای حذف سلول

به اتمام رساندند  کار خود را و وقتی کنندمیعوامل رشد یا نوروتروفیک تولید  ها. برای مثال برخی نوروناندکرده

 (. شودمیمیرند )فرایندی که آپوپتوز نامیده میریزی شده به طور برنامه

 استرس مادری 

استرس )اپی نفرین، نوراپی نفرین و هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک(  هایاسترس مادری با سطوح باالی هورمون

بر شبکه عصبی جنین تأثیر گذاشته سبب افزایش  تقیماًمس هاهورمون این در جریان خون جنین همراه است که

. مادرانی که سطح اضطراب باالیی دارند ممکن شوندمیفشار خون، سرعت ضربان قلب و میزان فعالیت جنین 

پذیری به دنیا آورند که دچار اختالل خواب بوده، وزن هنگام تولد پایینی فعال و تحریکپیش هایاست بچه

 . شودمیک هستند. وجود تب در مادر سبب افزایش دمای جنین دارند و بدخورا

 اختالالت ژنتیک 

تشخیصی مورد استفاده  هایدر بسیاری از موارد، مشاوره ژنتیک بستگی به تشخیص قبل از تولد دارد. روش

ی، سونوگراف هایعبارتنداز: آمنیوسنتز )بیرون کشیدن مایع از کیسه آمنیوتیک از طریق شکم(، بررسی

 هایرادیوگرافی، فتوسکوپی )مشاهده مستقیم جنین(، نمونه برداری از خون و پوست جنین، نمونه برداری از پرز

  .جفت و غربالگری از نظر آلفافتوپروتئین

والدین در واکنش به نقائص بدو تولد فرزندشان ممکن است دچار احساس گناه اضطراب یا خشم شوند چرا که 

 هایکه والدین از راهبردمواقع، پیش از آن این در دوران بارداری به وقوع پیوسته است. در هابدترین نگرانی آن

کردند، دچار میی استفاده کنند، ممکن است به دلیل از دست دادن کودک کاملی که تصورش را ترمقابله فعال



است که  ایین، گزینهدرجاتی از افسردگی شوند. ختم بارداری به دلیل نقائص شناخته شده یا مشکوک جن

 . کنندمیبرخی زنان از آن استقبال 

 مصرف مواد توسط مادر 

و روانی بدو تولد در کودکان به شمار  می. مصرف الکل در بارداری یکی از عوامل عمده نقائص جدی جسالكل

  .آیدمی

سندرم  این جوه مشخصهسازد. ومیسندرم الکل جنینی یک سوم کودکان متولد شده از مادران الکلی را مبتال 

خفیف مانند  هایناهنجاری( 2قد و وزن(؛ ))از تولد  تأخیر در رشد در دوره پیش( ۵عبارتند از: )

از حد معمول(،  ترکم)کوچکی کره چشم(، کوتاهی شکاف پلکی، هیپوپالزی میانه صورت )رشد میمیکروفتال

هرات مربوط به دستگاه عصبی مرکزی از جمله تظا( 3فیلتروم صاف یا کوتاه و باریک بودن لب فوقانی؛ )

یادگیری، نقائص  هایمیکروسفالی )دور سرزیر صدک سوم(، سابقه کندی رشد، بیش فعالی، نقائص توجه، ناتوانی

 هوشی و تشنج. 

-بیش –توجهی داری ممکن است در بروز اختالل کمبرخی مطالعات حاکی است که مصرف الکل در دوران بار

دوپامینی  های( نقش داشته باشد. آزمایشات حیوانی نشان داده است الکل موجب کاهش نورونADHDفعالی )

 با کاهش فعالیت دوپامینرژیک در مغز ارتباط دارد.  ADHDو  شودمیفعال در ناحیه مغز میانی 

 هاخی گزارشمصرف سیگار با زایمان زودرس و کم وزنی نوزاد در هنگام تولد ارتباط دارد. بر مصرف دخانیات:

 .نداه( را به مصرف سیگار توسط مادر ربط دادSIDSنی شیرخوار )هاسندرم مرگ ناگ

 شیرخواری  یدوره

پوند( است.  ۷/۱گرم ) 3۰۲۲شیرخواری است؛ وزن متوسط نوزاد در هنگام تولد  یتولد جنین نقطه آغاز دوره

 ۷در  دک دهم برحسب سن جنینی است، تقریباًزیر ص هاکوچک که طبق تعریف، وزن هنگام تولد آن هایجنین

زنده  نارس متولد شده شانس خوبی برای هایحاملگی جنین 2۸تا  2۶ . در هفتهشودمیدیده  هادرصد حاملگی



( جداول رشدی تنظیم کرده است که به طور گسترده در Amold Gesellماندن دارند. دکتر آرنولد گزل )

حرکتی، انطباقی و  هایجداول زمانی، توالی کیفی رفتار این رود.میه کار پزشکی کودک و طب اطفال بروان

 . دهندمیسالگی نشان  ۶تماعی کودک را از هنگام تولد تا اج -شخصی 

یا سن  پوند( و ۱/۱) 2۱۲۲از  ترکم هاکه وزن هنگام تولد آن شودمیبه کودکانی گفته  معموالًنوزادان نارس 

یادگیری نظیر کژخوانی )دیس لکسی(، مشکالت  هایهفته است. خطر بروز ناتوانی 3۰از  ترکم هاحاملگی آن

نوزادان باالتر است و بیشتر در معرض خطر کودک آزاری قرار  این هیجانی و رفتاری، و عقب ماندگی ذهنی در

. از آنجا که شوندمید کودکانی هستند که دو هفته یا بیشتر پس از تاریخ مورد انتظار متول دارند. نوزادان دیررس

و زمان دقیق باروری متغیر است، در  شودمیهفته پس از آخرین دوره قاعدگی محاسبه  ۰۲زمان پایان حاملگی 

صورتی که دیررسی فقط برحسب سابقه قاعدگی محاسبه شود میزان بروز آن باال خواهد بود. نوزاد دیررس 

 .رسدموی بیشتر در سر دارد و هوشیارتر به نظر می بلند، موی التوگوی پراکنده و هایناخن معموالً

 رشد در شیرخواری  هایشاخص

 بقا در هنگام تولد. هاینوزادی و سیستم هایرفلكس

ن، بچه به جستجوی ها)با تحریک اطراف د ۵رفلکس طلبیدن :به هنگام تولد وجود دارند و عبارتنداز هارفلکس

شکمی،  هایکف پایی )بابتسکی(، رفلکس زانو، رفلکس ، رفلکس2زدن آید( رفلکس چنگمینوک پستان بر 

و  ، رفلکس چنگ زدن، از جا پریدن،رفلکس از جا پریدن )مورو(، و رفلکس تونیک گردنی. در کودکان بهنجار

 .رودمیرمین ماه زندگی و رفلکس بابتسکی تا دوازده ماهگی از بین هاتونیک گردنی تا چ

فس، مکیدن، بلع و اعتدال یا هومئوستاز حرارتی و عروقی( بطور نسبتی در زمان تولد فعال بقا )تن هایسیستم

 .اندحسی به طور کامل تکامل نیافته هایزمان دستگاه این هستند اما در

 

                                                           
1 Rooting 
2 grasp 



 رشد رفتاری طبیعی هایجدول: شاخص

 رفتار اجتماعی و شخصی رفتار انطباقی رفتار حسی و حرکتی سن

تولد تا 

4 

 هفتگی

هان، رفلکس چنگ زدن، رفلکس رفلکس دست به د

ها در پاسخ به تحریک طلبیدن )غنچه کردن لب

هان( رفلکس مورو )از هم باز شدن انگشتان د اطراف

مقابل عامل هراسان کننده(؛ رفلکس  دست در

ها با سکی )باز شدن انگشتان پانباب مکیدن؛ رفلکس

 لمس کف پا(

( و تمیز کندمیوجه ها )به صدای انسان تتفکیک صدا

 ترش و شیرینهایمزه

 تعقیب با چشم 

حرکات خریدن  متریسانتی 2۲کانونی ثابت  یفاصله

 دهد متناوب انجام می

 .دهددر حالت دمرو سرش را به طرفین حرکت می

 

 رفتار حاکی از جستجوی غذای مورد

و  هارم به صدای جغجغهچانتظار در روز 

 دهد.زنگ واکنش نشان می

توجه  رای یک لحظه به اشیای متحرکب

 .کندمی

ها، و صدای مادر حساسیت به صورت، چشم

 زاددر چند ساعت اول عمر لبخند درون

 سالگی( 2بازی مستقل )تا 

 گیرد با بلند کردن از زمین آرام می

 چهره بی تفاوت 

4 

 هفتگی

 وضعیت رفلکس تونیک گردانی غلبه دارد

 هامشت کردن دست

د سر توانمیافتد، اما برای چند لحظه سر پایین می

 را به حالت راست نگاه دارد خود

 هفتگی( ۵2تثبیت نگاه، دید سه بعدی )

اشیای متحرک را تا خط وسط دنبال 

 .کندمی

ها را دهد و آنای به اشیا نشان نمیعالقه

 .اندازدبالفاصله می

ها توجه کرده و تحرک خود را کم به چهره

 کندمی

 دهد ها واکنش نشان میبه صحبت

 زند )بیشتر برای مادر(لبخند می

61 

 هفتگی

 یابد های بدنی متقارن تسلط میوضعیت

 دارد سر را متعادل نگاه می

وقتی دمرو روی ساعد خود تکیه کرده است سرش را 

 دارد. درجه باال نگاه می ۰۲در وضعیت 

 تطابق بینایی

با چشم شیئی را که به کندی حرکت 

مشاهدة با  کندمیبه خوبی دنبال  کندمی

اشیای آویزان بازوانش را به حرکت در 

 .آوردمی

 زاد( لبخند اجتماعی خودبخودی )برون

 های ناآشناواقف به موقعیت

82 

 هفتگی

شود ها به جلو خم میمحکم مینشیند، روی دست

ها ایستاده قرار داده شود روی پا وقتی در وضعیت

 کندمیفعاالنه جهش 

ها را برای گرفتن اسباب هر یک از دست

 کندمیبازی دراز 

 دهدجغجغه را به صدا درآورده و تکان می

 دهدها را تغییر مکان میاسباب بازی

برد تصویر هان میپای خود را به طرف د

 کندمیداخل اینه را لمس 

شروع به تقلید صدا و حرکات صادر 

 .کندمی

44 

 هفتگی

 نشیندهماهنگی خوب میهایی و با نبه ت

 خزدمی

 کندمیایستادن بلند  خود را برای

 کندمیبا انگشت سبابه اشاره 

-دو شیء را در خط وسط با هم جور می

 سازد

 .نوشتن را تقلید نماید کندمیسعی 

با دور شدن از مادر احساس اضطراب 

  کندمیجدایی 

دهد های کودکانه واکنش نشان میبه بازی

 موشه و تکه کیک( نظیر دالی )

دارد، بیسکویت بطری شیر خود را نگاه می

 خوردهایی میتنرا به 



28 

 هفتگی

رود چند لحظه به وقتی یک دستش را بگیرند راه می

 ایستندهایی مینت
 کندمیبرای لباس پوشیدن همکاری  کندمیهای تازه جستجو چیز

62 

 ماهگی

 رودتاتی تاتی راه می

 رودال میاز پله با خزیدن با
های خود را با اشاره با صدا بیان خواسته 

در بازی یا هنگام امتناع اشیاء را  کندمی

 کندپرت می

62 

 ماهگی

 افتد می راه رفتن هماهنگ، ندرتاً 

کند اگر یک دستش را بگیرند از پله توپ را پرت می

 .رودباال می

 کندمیبا سه چهار تا مکعب برج درست 

کند غذ را خط خطی میبطور خودبخود کا

 .آوردو تقلید نوشتن را در می

خورد و قسمتی قسمتی از غذای خود را می

 ریزدمی را

 کندها را ردیف میاسباب بازی

 اسباب بازی خاصی نظیر عروسک را با خود

 کندحمل کرده و بغل می

تأخیر، های رفتاری را با کمیبرخی الگو

 .کندتقلید می

8 

 سالگی

 دود ادن به خوبی میبدون افت

 زند توپ بزرگ را لگد می

 رود به تنهایی از پله باال و پایین می

 .یابدهای حرکتی ظریف افزایش میمهارت

  سازدمکعب برج می ۷یا  ۶از 

 چیندمی ها را شبیه قطار دنبال هممکعب

 گیردای را یاد میهای تازهرفتار

حرکات عمودی و چرخشی را تقلید 

 .دکنمی

 کنددامن( را به تن می مثالًلباس ساده )

با اسم به خودش اشاره  های خانگیتقلید

 گوید می "نه"کند به مادر می

یابد تظاهرات اضطراب جدایی کاهش می

سازمان یافته محبت و اعتراض بازی 

 )در کنار سایر( paralle playموازی)

ها کند اما با آنکودکان بازی می

 آمیزد( درنمی

3 

 سالگی

 شودسه چرخه سوار می

 پردها پایین میاز پله

 کندمی عوض ها را متناوباًها، پاموقع باالرفتن از پله

 سازدمکعب برج می ۵۲یا  ۰از 

 کندصلیب را کپی می دایره و

 سازدمی "پل"با سه مکعب 

 پوشد های خود را میکفش

 کند هایش را باز میدکمه

 خوردیخودش به خوبی غذا م

 کند نوبت را درک می

4 

 سالگی

 آید های واحد پایین میها با قدماز پله

 ایستدثانیه روی یک پا می ۸تا  ۱

 کندصلیب را کپی می

 کندچهار رقم را تکرار می

 بردسی شیء را با اشاره صحیح نام می

 کند صورت خود را شسته و خشک می

 زندهایش را مسواک میدندان

 associative or jointترک )بازی مش

play) (ها بازی با همکاری با سایر بچه

 کند( می

2 

 سالگی

 کند ها جست و خیز میبا استفاده متناوب از پا

 معموالً کنترل کامل اسفنکتر را دارد 

 پیشرفت در هماهنگی حرکتی ظریف

 کندمربع را کپی می

دست و  و انسانی قابل تشخیص با سر، تنها

 کندی میپا نقاش

 شمارد ده چیز را به درستی می

خودش لباس پوشیده با لباسش را در 

  دآورمی

 د بنویسد توانمیچند حرف را 

 کندهای ورزشی رقابت میدر بازی

1 

 سالگی

 شمارد ده چیز را به درسی می کنددوچرخه سواری می

 نویسدنام خود را می

 کندمثلث را کپی می

 کند قابت میهای ورزشی ردر بازی

 بنددهایش را میبند کفش



هنگام تولد نوزاد قادر است اصواتی را تولید کند )نظیر گریه کردن( اما آواسازی تا  رشد زبان و رشد شناختی.

سن نوزاد به طور خودبه خودی بخصوص در واکنش به مادر غانو غون کرده یا  این . درشودمیهفتگی دیده ن ۸

رشد زبان در  .. دوام و پیشرفت تولید صدا به میزان تقویت والدین بستگی داردکندمی تولید میاصوات پس کا

  .گیردمیمراحل مشخصی صورت 

که  کندمیرا به اعمال اختیاری تبدیل  هاسالگی( کودک رفلکس 2مرحله شیرخواری )حدود  هایتدر ان

 میجس هایخوراندبا محیط کرده پس . شیرخوار شروع به تعاملشوندمیسازنده شناخت محسوب  هایواحد

، در اواخر دوسالگی کودک شروع به استفاده از زبان و بازی دهدمیخود را درک کرده و در اعمالش اراده به خرج 

رشد توانایی کودکان خردسال )و از جمله ( ۵۸۰۶ - ۵۰۸۲. روان شناسی سوئیسی، ژان پیاژه )کندمینمادین 

 کر و استدالل بررسی نمود.کودک خودش را در زمینه تف

 جدول: رشد زبان

 تسلط در بیان تسلط در فهم سن و مرحله رشد

های ( نسبت به صداstartle responseواکنش از جا پریدن ) سالگی  ۶تولد تا 

ها و سرش را کوشد محل صدا را کشف کند، چشمبلند می

کند، ها گوش میرسد که به صحبتبه نظر می. گرداندبرمی

 واکنش نشان دهد ممکن است با لبخند

 "دوستانه"و  "خشمگین"، "هشدار دهنده"های تشخیص صدا

 دهدبه شنیدن نام خود واکنش نشان می

 

 کند غیر از گریه اصوات دیگری تولید می

 کندهای متفاوتی میبرای گرسنگی و درد گریه

 آورد برای ابراز لذت صدا در می

 کند میبا صدا درآوردن خودبازی 

 کند(ها را تکرار میکند )یک سری صداغان و غون می

 ماهگی ۵۵تا  ۷

 مرحله ورود به زبان
ها( گوش کردن انتخابی کنترل آزادی بر واکنش نسبت به صدا

 گوش دادن به موسیقی و آواز با عالقه

  دهدرا تشخیص می "داغ"و  "نه"اسم خود، 

 دقیقه( ۵کند )تا شود نگاه میبه تصاویری که اسم برده می

ها گوش های اضافی، به صحبتپرتی در اثر صدابدون حواس

 کندمی

 دهدایجاد صدا به شنیدن اسم خود واکنش نشان می با

 کندآهنگ ادای کلمات را تقلید می

 برد )زبان خاص خودش(اصوات نامفهوم را به کار می

 دهد(ن میتکا "نه"اشارات و حرکات به کار میبرد )سرش را برای 

 کندهای زبانی می( بازی"اوه -اوه "کند )هار شگفتی میاظ

 بازی دالی موشه و تکه کیک()

ماهگی  ۵۸تا  ۵2

 ایهمرحله تک واژ
 شودهای نامشابه تفکیک کلی قائل میبین صدا

 صدای زنگ، صدای شگ، بوق، صدای پدر یا مادر()

 گیردمی اعضای اساسی بدن و نام اشیاء معمولی را یاد

 گیردهر هفته چند کلمه تازه را یاد می

 ۵۵ ای دارد )سن متوسط برای ادای اولین کلمهگفتار تک کلمه

 کلمه است( 2۲دود ماهگی قادر به ادای ح ۵۸ماهنگی است؛ در 

سباب ا با اصوات نامفهوم طوالنی و کلمات گاه به گاه، با خود،

 کند ها و با دیگران صحبت میبازی



د مشخص توانمیاشیاء ساده را بین گروهی از اشیاء یا تصاویر 

 بچه، توپ و غیره()کند

 کندکلمه را درک می ۵۱۲ماهگی  ۵۸تا سن 

 درصد کلمات ادا شده قابل فهم است  2۱ تقریباً

 شودتمام حروف صدادار به درستی ادا می

 شودحروف بی صدا اول و آخر کلمات معموالً حذف می

ماهگی  2۰تا  ۵2

 های دوله پیاممرح

 ایهواژ

 دهد )توپ را بده به من(به دستورات ساده واکنش نشان می

 ("بیا اینجا، بنشین"دهد )های عملی پاسخ میبه دستور

 فهمد )من، او، شما(ضمایر را می

فهمد )وقتی بریم بقالی، برات تدریجا جمالت مرکب را می

 خرم(می شیرینی

 "بنداز اینجا"، "همه رفتند"، "ا زدمام"ای دارد )گفتار دو کلمه

 و غیره( "مم م"، "مو"کند )های محیط را تقلید میدر بازی صدا

 برد ضمایر را به کار می کند، تدریجاًبا اسم به خودش اشاره می

 کندیک یا دو کلمه آخر جمالت را تکرار می

میرم  |همه رفتن توپ من "ای تلگرافی دارد )همگفتار سه کل

 درصد کلمات ادا شده قابل فهمند ۱۲تا  2۶ ("حاال

 کنداز زبان برای درخواست احتیاجات خود استفاده می

ماهگی  3۶تا  2۰

مرحله تشکیل 

 زبان دستور

 

 فهمد )آرنج، چانه، ابرو( بدن را می ترکوچکهای قسمت

 فهمد )مادربزرگ، بچه(های خانوادگی را میطبقات نام

 چک، بزرگ(فهمد )کواندازه را می

 فهمداکثر صفات را می

 (کند )چرا میخوریم، چرا میخوابیماعمال را درک می

کمکی،  برد )افعالجمالت واقعی با کلمات دستوری به کار می

 حرف تعریف، حرف نکره(

 کند معموالً قبل از عمل قصد خود را اعالم می

فهوم ها، معموالً به صورت تک گویی کلمات ناممکالمه با سایر بچه

 روداز بین می یجاًرو پژواک کالم تد

 ۸۰۱سالگی  3و در  2۷۲سالگی  2ذخیره واژگان )در  افزایش

 درصد تکلم قابل فهم است ۸۲تا  ۱۲.  کلمه( ناسزاگویی

 شودپ، ب،م صحیح تلفظ می

 شود در تکلم ممکن است اختالل ریتمیک مشاهده می

 ماهگی ۱۰تا  3۶

مرحله رشد دستوری 

 زبان

 

 فهمد )زیر، رو، بین(اضافه را می حروف

 سالگی و 3کلمه در  3۱۲۲فهمد )تا بسیاری از کلمات را می

 سالگی( ۰کلمه در  ۱۱۲۲

فهمد )وقتی گرسنه هستی چکار میکنی؟ علت و معلول را می

 ("اگر سردت باشد چه میکنی؟

غذا برای خوردن است، شیر برای ... "کند )ها را درک میقیاس

 ("است.

برای ، گ ت، د، ک، (، هngن دماغی ). صحیح حروف ن. و تلفظ

 کند نقل اتفاقات گذشته از زبان استفاده می

برد: جمع، زمان های دستوری را به کار میطیف وسیعی از حالت

سازد، کند؛ قافیه میبا زبان بازی می. گذشته، منفی، استفهام 

ی در تنظیم درصد کالم قابل فهم است، گاهگاه ۰۲ .کنداغراق می

 کند در بین کلمات اشتباه می هاصدا

 کاربرد خودمحورانه زبان نادر است .د کلمات را تعریف کند توانمی

 بخشی را بدرستی تکرار کند ۵2د جمالت توانمی

 .هات دستوری ممکن است دیده شود هنوز برخی اشتبا

ماهگی به باال  ۱۱

مرحله مکالمه 

 حقیقی

 فهمدان و مکان را میمفهوم شماره، سرعت، زم

 کندچپ و راست را درک می

 فهمدکلمات انتزاعی را می

 کند بندیطبقهها د اقالم را بر حسب معانی آنتوانمی

های راه هار عقیده و بحث در مورد از زبان برای قصه گویی، اظ

 کندمختلف استفاده می

تور دس هات افزایش استفاده از دستور زبان، اصالح فوری اشتبا

 خود 

 ۵۲۲ث و حروف بی صدای مرکب تکلم  ر،ل،،س،ز،ثبات تلفظ ف،و

 درصد قابل فهم است

 



 های شناختیدستاورد مراحل شناختی فضایی دوره رشد
 پس از تولد« یاد بگیرد»ها را د صداتوانمیجنین   بارداری )جنینی(

 دهدها نشان میواکنش متفاوتی به آن

 2شیرخوارگی: تولد تا 

 گیسال

 "فکر"شیرخواران با چشم، گوش و حواس خود،  شامل مفاهیم زیر: حرکتی -حسی 

 کنند.می

های جدید این مفهوم را رد بازتابی: خودمحور )پژوهش ماهگی ۵تولد تا 

 اند(کرده

ند نوازش را با مکش پستان ارتباط توانمینوزادان 

 دهند

یایی که به طور ناقص های ثانویه: به دنبال اشواکنش چرخ ماهگی ۰ -۸

 گردداند میمخفی شده

ند یاد بگیرند که با عمل مکیدن، توانمینوزادان 

 ایجاد کنند  های بصری یا موسیقی رانمایش برخی 

شود: دالی موشه، اشیای مخفی چرخه ثانویه هماهنگ می ماهگی ۸ - ۵2

 کندشده را پیدا می

 وردد مطالب یک ماه گذشته را بخاطر آتوانمی

 با گشتن به دنبال اشیائی که به طور ناقص مخفی

 د با والد بازی کند. توانمیاند شده

 یابدحافظه بهبود می اندازدکند واشیاء را میچرخه ثالثیه: وسایل را جستجو می ماهگی ۵2 - ۵۸

 بردبدن را عنوان شیء به کار می هایبخش های وانمودی، به یاد سپردن اشیاءبازنمود ذهنی، بازی سالگی 2ماهگی تا  ۵۸

 د یک شیء را درون شیء دیگر جا دهد توانمی

 آورد اشیای مخفی را به یاد می

 اندازد اشیای روی تختش را می

دهد؛ اشیا را نام های حیوانات را تشخیص میصدا

 برد می

 شناسدهای بدن و تصاویر آشنای را میبخش

 رک کندد علل غیرقابل رؤیت را دتوانمی

 اوایل کودکی:

 ۷-2سالگی  2- ۱

 سالگی

 

 پیش عملیاتی

 شامل مفاهیم زیر:

 «خواهم تو هم این را بخوریمی»خودمحوری: 

 «من از ماه میترسم»جاندار پنداری: 

 « روند؟ها کجا میاین بلوک»فقدان سلسله مراتب: 

خواهم من آن را حاال می(: »centrationتک بعدنگری )

 «از شام بعد
  

 « دانم چطور به آن اتاق برگردمنمی»بازگشت ناپذیری: 

 «دانم چطور به آن اتاق برگردمنمی»بازگشت ناپذیری: 

 کنند ها استفاده میکودکان پیش دبستانی از نماد

 رشد زبان و تخیل 

 های منطبقفقدان نشانه

شیء را بشمارد: رنگ  2 - 3د توانمیساله  3کودک 

 شناسد و سن را می

عینی  ند بدون پشتوانهتوانمیساله  ۰کانکود

 خیالباقی کنند

 سالگی 2 -۱

 

ما هم باید همین طرف برویم، چون بابا "استدالل تبدیلی: 

 ."روداین طرف می از

کند؛ خوب و ساله شوخی را درک می ۶تا  ۱کودک 

های روزمره را د برخی کارتوانمیفهمد؛ بد را می

خوبی  یه حافظهسال ۷ - ۵۵انجام دهد کودکان 

آورند، توانایی حل مسأله را بیاد می دارند، مطالب را

 .کنندپیدا می



 

  یو اجتماع یجانیه رشد

مراقب دهانش را باز  یکند. وقتیبزرگسال خود م نیحرکات صورت مراقب دیشروع به تقل یهفتگ 3در  رخواریش

 یرفتارها به آسان نیا ی. در ماه سوم و چهارم زندگدهدیکار را انجام م نیا زیآورد او نیش را در مکند و زبان یم

کودک هستند.  یجانیه یزندگ یسازهاشیپ یدیتقل یرفتارها نیکه ا ستا نیبر ا دهیشوند. عقیم ختهیبرانگ

در دو ماه  زیست که بطور خودانگزاد ا: مرحله اول لبخند درونردیگیپاسخ لبخند زدن در دو مرحله صورت م

 ۶ -۵۵اواسط کودکی: 

 سالگی

 

 سالگی عملیات عینی ۷ - ۵۵سالگی به بعد  ۶

 شامل مفاهیم زیر:

ها را براساس نیماش –بر سلسله مراتب  یمبتن یبندطبقه

 کندینوع آنها مرتب م

کند  یواند رو به جلو و عقب بازت یم - یریبازگشت پذ

 ( یدوزباز ،ی)ماننده مهره باز

و  کندیدو سکه را گم م - (conservation) ءیثبات ش

 گرددیها مبه دنبال همان

 اتیدر مورد جزئ ینگران - (decentration) یجامع نگر

  یکوچک، وسواس

 شود یبه مدل متوسل م یابیجهت  یبرا - ییفضا اتیعمل

ثبات  - (horizontal decalage) یامرحلهدرون  میتعم

  یوزن، منطق

قیاس؛  - (transitive inference) استنباط فرارونده

 .اندمهم یکند، اسامیم سهیمقا زیهمه چ

 کند کودک شروع به تفکر منطقی می

 کندثبات ماده را درک می

 یکی شودیکه ذوب م یمنجمد با وقت ریحجم ش

اساس سلسله مراتب مرتب  را بر اءیاش دتوانمیاست 

 .کند 

به نظر  افتهیو سازمان  یمرحله منطق نیدر ا کودک

 رسد.می

 سالگی  ۵۵-۰نوجوانی 

 سالگی به بعد۵۵

 یصور اتیعمل

 :ریز میشامل مفاه

 توجهات با تفکر سریع  ؛یفرض - ییاستدالل استقرا

 کند یها نگاه مبه آن یهر کس - یالیخ نیمخاطب

در  زیآماغراق دیو د ییگوگزافه –رد خود در مو یافسانه باف

 مورد خودشان 

 منطق - یتفکر گزارها

 و استدالل انتزاع

 تواند به همه احتماالت فکر کند یم



 کیزاد است که با تحرندارد. مرحله دوم لبخند برون یارتباط یرونیب یهاو با محرک ندیآیم دیپد یاول زندگ

 .شودیظاهر م یهفتگ ۵۶از جانب مادر، در حدود  معموالً ،یرونیب

هر دو  ینده محرک عمده را براهستند. در واقع شخص مراقبت کن یبه موازات رشد شناخت یجانیمراحل رشد ه

 نیا قیکامل به مراقب بالغ دارد. از طر یخود وابستگ یبقا یانسان برا رخواریکند. شیفراهم م یوجه رشد روان

او گسترش  یمراقب به رفتارها یاجتماع یهاپاسخ جهیکودک در نت یرفتار ریمنظم و قابل انتظار، دخا ملتعا

 . ابدییم

است. در ثلث دوم و سوم  یگرسنگ رینظ یو وابسته به حاالت درون ریمتغ دیق کودک شدخل ،یدر سال اول زندگ

پدر  ایمادر  مثالًکند. یم دایرابطه پ یرونیب یاجتماع یهابا سرنخ ندهیخلق کودک بطور فزا یسال اول زندگ

است. احساس عالقه و  راحت یبچه بطور درون یدارد. وقت سن به تبسم وا نیگرسنه را در ا یابچه ید حتتوانمی

( در خالل شش ماهه دوم هیمراقبین اول ریسا ایاز مادر ) یطوالن یی. جدادیآیم دیپد هیاول نیو مراقب ایلذت به دن

و به  دهیطول کش یسالاحتمال دارد تا دوران بزرگ یافسردگ نیشود که ا یموجب افسردگ ستممکن ا یزندگ

 .دیاز منش فرد درآ یصورت بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول : رشد هیجانی

 رفتار هیجانی های هیجانیمهارت سن ظهور
تا  ۲شیرخواری:  ---بارداری

 سالگی 2

 ماهگی به بعد 2تا  ۲

 

 شودمحبت با لمس برانگیخته می

 شودس، با صدای بلند برانگیخته میتر

 شودخشم، با محدودیت بدنی برانگیخته می

 های مغزی برای شکل گیری هیجانمسیر

 

 اجتماعی و شادمانی لبخند

 پاسخ به هیجانات دیگر  

 همه هیجانات 

 

 شودخودگردانی هیجان آغاز می ماهگی به بعد 3-۰

 نهای مغزی هیجارشد مسیر

لبخند پیدا  شود و کودک کنترل بیشتری بر خنده ممکن می

 کند؛ بروز خشممی

 رشد خودگردانی هیجان ماهگی ۷ - ۵2

 افزایش شدت سه هیجان پایه

 دهی بیشتر وانایی برانگیختن پاسخت

 کندبا استرس مقابله نمی

 ظهور شرم، غرور، حسادت، خجالت سالگی 2-۵

 جابجا شدن نسبت به کودکان دیگر

دوستت »احساسات: شوند؛ بروز های همدلی ظاهر میبرخی نشانه

 « من غمگین هستم« »دارم بابا

لذت  ساالنهمکنار  یاتأیید و توجه را دوست دارد؛ از بازی انفرادی 

 بردمی

سالگی،  2-۱اوایل کودکی: 

 سالگی ۶-3
 ند علل بسیاری از هیجانات را درک کندتوانمی

هایی برای کنترل هیجانات و ابراز د روشتوانمی

 ها پیدا کند. آن

 کندبرای مقابله با بزرگساالت همانند سازی می

 

 یابدهمدلی به درک افزایش می

 پاسخ بیشتر؛ تر و واکنش کم

 « به زبان خودت بگو که از او عصبانی هستی»خودگردانی: 

 شود پرخاشگری به رقابت تبدیل می

دهد و به می سالگی، نسبت به انتقاد حساسیت نشان ۱تا سن 

 دهداحساسات دیگران اهمیت می

 ۱-۵۵اواسط کودکی: 

 سالگی ۷-۵۵سالگی، 
ان د نسبت به احساسات دیگران واکنش نشتوانمی

دهد آگاهی بیشتری نسبت به احساسات دیگران 

 کندپیدا می

ها آید، من از آتش سوزی آندوستی در میهمدلی به شکل نوع

ها بدهم. فرامن وسایل خود به آن خواهم یه سری ازناراحتم، می

 یابد.ایگو( تسلط می)سوپر

 

 مزاجی  هایتفاوت

خودکار و خصوصیات مزاجی شیرخواران  هایگسترده در واکنشذاتی و تنوع  هایقرائن قوی از وجود تفاوت

 هایابعاد تفاوت این رفتاری را مشخص نمودند که در یوجود دارد. استال چس و الکساندر توماس ابعاد نه گانه

 معتبری در بین شیرخواران مشهود است. 



برخوردار بوده است،  ایقابل مالحظه بندی کودکان مختلف از ثباتساله، درجه 2۱پیگیری  یدر طول یک دوره

یافته به تأثیر عوامل ژنتیک و عوامل محیطی بر  این اما برخی صفات مزاجی با گذشت زمان ادامه نیافت.

بین خصوصیات اولیه شیرخوار، نحوه مدیریت والدین،  ایهشخصیت نسبت داده شده است. روابط متقابل پیچید

پذیری برخی صفات مزاجی اهمیت تعامل بین مربوط به ثبات و شکل هایافتهو رفتار بعدی کودک وجود دارد. ی

 .دهدمیدهی رفتار نشان را در شکل 2بیت(تر) و نیز تجارب محیطی ۵استعداد ژنتیکی )سرشت(

 سالگی ۶نوزادی تا  _جدول : مزاج 

 توصیف بعد رفتاری

 درصد زمان صرف شده در فعالیت سطح فعالیت 

 ها در تغییر رفتاریزان تأثیر محرکم پرتی حواس

 سهولت حرکت به سمت تغییر پذیری انطباق

 مدت زمان صرف شده هنگام توجه گستره توجه 

 میزان انرژی شدت واکنش 

 شدت محرک الزم برای برانگیختن پاسخ دهی آستانه پاسخ

 میزان رفتار مثبت در مقایسه با رفتار منفی کیفیت خلق 

 هاتنظیم کارکرد (rhythmicityموزونی )

 های جدیدواکنش به موقعیت کناره گیری/نزدیک شدن 
 

 ( Attachmentدلبستگی )

اصطالحی است که برای توصیف رابطه هیجانی و روان شناختی قوی مادر نسبت به کودکش اطالق  3پیوند

. نوزادان در ماه اول پس از کندیمکه کودک با مراقب خود برقرار  شودمیگفته  ای. دلبستگی به رابطهشودمی

نسبت به محیط خارجی و  ایفزاینده اًگیرند و حساسیت سریعمیتولد به تعامل بین فردی و اجتماعی خو 

 .دهندمیتوانایی برقراری رابطه خاص با مراقبین مهم اولیه )یعنی برقراری دلبستگی( بروز 

                                                           
1 nature 
2 nurture 
3 bonding 



 جدول : انواع دلبستگی

 ایمن دلبستگی

ودکان در طول بخش ک این ؛ امادهدمیی بروز ترکمسازگاری کودک مشکالت 

و متناسب با سطح  ترتحت فرزندپروری منسجم معموالً  اعظم زندگی خود

فرزندپروری را  هایجنبه این کودکان  قادرند این . والدیناندرشدی خود بوده

ه منجر ب عوامل خانوادگی کهاین در حین طالق نیز حفظ کنند. با توجه به

تعداد کودکان  احتماالًطالق  هایطالق نیز بر کودکان تأثیر دارند، در خانواده

 است.  ترکممن ای دارای دلبستگی

 دلبستگی ناایمن / اجتنابی

 این خشمگین است. هاکودک مضطرب است، به والدین میچسبد و از آن

یز با خانواده خود بزرگساالن ن هاهستند که در آن هاییاز خانواده اًکودکان نوع

دهی هیجانی و ، قادر به فرزندپروری منجسم، پاسخانددلبستگی نایمنی داشته

والدین  این من نیستند. طالق برایای مراقبتی شبیه والدین دارای دلبستگی

ای به خود هدشوارتر است و در حین طالق بیشتر امکان دارد حالت طردکنند

 .بگیرند

 گرادوسو / یمنادلبستگی نا

 این فرزندپروری در خانواده آشفته، توأم با غفلت و عدم توجه والدین بوده است.

از سایر والدین ثبات و قدرت روانی برای فرزندانشان  ترکم والدین پس از طالق

بیشتر رفتار  هاناراحتی آنو در نتیجه کودکان در جریان  کنندمیفراهم 

برون  هایرفتار این و عالوه بر دهندمیچسبندگی و غیرقابل تسلی از خود بروز 

 .ریزی و نوسان خلق داشته و حساسیت مفرطی نسبت به استرس دارند
 

رلو ها مطالعه کرده است. هارلو یادگیری اجتماعی و تأثیر انزوای اجتماعی را در میمونهاریها .6رلوهاریها

تشکیل شده  میاز تور سی هاجانشین این )یکی از -ر داد نوزادان میمون رزوس را در کنار دو نوع مادر بدلی قرا

روی آن کشیده بودند( بچه  ایحوله ایبود که پارچه میتور سی میو دارای یک بطری تغذیه کننده بود و دو

ساخت و آرامش دهنده بود )در هنگام گرسنگی میدادند زیرا امکان تماس را فراهم جیح میتر را میدو هامیمون

 دهندمیکه چهل درصد کل کودکان را تشکیل  2کودکان آسان وزادان میمون به سوی بطری تغذیه کنندهن

تند و با حداقل ناراحتی نسبت به تغییر و تحریک سدارند، انعطاف پذیر همیبرنامه غذا خوردن، دفع و خواب منظ

                                                           
1 Harry Harlow 
2 easy children 



کیبی تر کرد. پنجاه درصد باقی کودکانآرامشان  توانمیو موقع گریه کردن به آسانی  دهندمیتازه تطابق نشان 

بوده و بار سنگینی بر دوش پدر و مادر است. چس و توماس  تربیت کودک دشوار مشکلتر دو هستند. این از

و سبک رفتار، از اصطالح  ها، تواناییهابرای مشخص کردن تعامل هماهنگ و مستمر بین مادر و کودک در انگیزه

انجامد. کودک میبه اختالل رشد و عملکرد ناسازگارانه  احتماالً. ضعف انطباق انددهاستفاده کر« ۵حسن انطباق»

دشوار را باید شناسایی کرد زیرا والدین چنین کودکانی دچار احساس بی کفایتی بوده و معتقدند رفتار نادرست 

در  هاکودکان بعد این . به عالوه، اکثریتشودمیموجب مشکالت خواب، خوراک و آرام گرفتن کودک  هاآن

 .شوندمیزندگی دچار اختالالت هیجانی 

وینیکات معتقد بود که شیرخوار زندگی را در یک حالت فاقد  ازه کافی خوب(.اند)به 8مادری رضایت بخش

و مادر تأمین کننده روابطی است که امکان ظهور  کندمییکپارچگی و با تجاربی پراکنده و گسسته شروع 

آورد که طفل درون آن حفظ میدارنده پدید . ما در محیطی نگاهکندمیشیر خوار را فراهم  3آغازین هایخود

اول زندگی کودک، مادر در حالت  یآخر حاملگی و سه ماهه ی. و در طول سه ماههکندمیشده و تجربه کسب 

ندارد مادر  میت. لزواشتغال ذهنی مادری اولیه قرار دارد و مجذوب تخیالتش در مورد کودک و تجاربش با اوس

فا کند. مادر در نشان دادن دنیا به ای بخشینقص باشد اما الزم است نقش مادری را به نحو رضایتبی حتماً

کودک هماهنگ  هایکودک نقش حیاتی دارد. اگر مادر بتواند خود را با نیاز هایکودک و برآورد همدالنه نیاز

( را self) "خویشتن"ی که پایه احساسی رو به تکوین هایدنی و سائقب هاید با کارکردتوانمیکند، کودک 

 .فغ خو بگیرد دهدمیتشکیل 

 

 

                                                           
1 goodness of fit 
2 good - enough mothering 
3 Incipient self  



 6دوره نوپایی

مشخصه سال دوم زندگی، شتاب گرفتن رشد هوشی و حرکتی است. توانایی راه رفتن تا حدودی به کودک نوپا 

-زد که هنگام نزدیک شدن و کنارهسامیادر تحرک کودک را ق این که رفتار خود را کنترل کند، دهدمیامکان 

کودک قبل  معموالً. دهدمیگسترش  زندگی کودک را عمیقاً هایگیری را خود تعیین کند. فراگیری تکلم، افق

. منفی کاری کودک نوپا در رشد استقالل او نقش حیاتی گیردمیرا یاد  "نه"گفتن را یاد بگیرد  "بلى" کهاین از

 .به معنای وجود مشکلی در کودک استد بای رفتار مقابله جویانه دوام ینا دارد. اما اگر

د چند شیء را توانمیشده و کودک  تر. تولید صدا مشخصکالیف بسیار مهم دوره نوپایی استیادگیری زبان از ت

به سال سوم  ش را با یکی دو کلمه بیان کند. نزدیک به اواخر سال دوم زندگی و پس از ورودهاینام ببرد و نیاز

چشمگیری  هایمختلف تفاوت هایکودکان نوپا گاهی قادرند جمالت کوتاهی بسازند. سرعت رشد زبانی در بچه

 2رشد کندی دارند اما در صورتی که کودک تا سن  کی از کودکان واقعاًاند که تعداد این و با دهدمینشان 

 آزمون شنوایی انجام شود. کنندمین توصیه نسازد، اکثر متخصصان کودکا ایسالگی جمالت دو کلمه

 رشد هایشاخص

، کندمیبه آنان کمک  2کودکان نوپا به توضیحات دیگران که در تحمل تأخیر و تعویق .رشد زبانی و شناختی

مادین ن هایجدیدی خلق کنند )ابتکار( و به فعالیت هایقبلی، رفتار هایند از رفتارتوانمی ها. نوپادهندمیگوش 

 ستند غذا دادن را تقلید نمایند(.گر چیزی هکه نمایش هابا استفاده از کلمات و بازی عروسک مثالًدست بزند )

 توانایی کودکان نوپا برای تمرکز و خودگردانی متفاوت است. 

 رد 3یابد. ارجاع اجتماعیمیدر سال دوم، زندگی لذت و عدم لذت تفکیک بیشتری  رشد هیجانی و اجتماعی.

 هایجدید چه واکنشی نشان دهد به سرنخ های؛ کودک برای آن که دریابد در برابر رویدادشودمیسن ظاهر  این

                                                           
1 toddle 

 .م –ها خواسته انداختن ارضایبه تعویق2 
3 Social referencin 



 ر وجود و لذت کشف وهاتوأم با هیجان، لذت اظ های. کودکان نوپا جستجوکندمیهیجانی والدین و دیگران نگاه 

ن شدن( هاگیری و گول زدن والدین )مانند پنشیطنت و غافل تازه(، از جمله هایجاد رفتاری تازه )مانند بازیای

دویدن، لبخندزدن، در  مثالً. کودک نوپا قادر است بصورتی نظام مند به ابراز محبت )دهندمیرا از خود نشان 

و اعتراض )مثل روگرداندن، گریه کردن، مشت زدن، گاز گرفتن،  (زمانآغوش گرفتن و بوسیدن والدین بطور هم

دوره  این در هاس از بیگانهتربپردازد. احساس راحتی در کنار خانواده و (دن، داد کشیدن و ضربه زدنلگد ز

د توانمیرسد اضطراب با عدم تأیید و فقدان مراقب محبوب ارتباط دارد و می ممکن است افزایش یابد. به نظر

 آشفته کننده باشد. 

ناسب با انتظارات جنسی مربوط به جنسیت کودک، به او لباس که والدین متمیاز بدو تولد و هنگا رشد جنسی.

پذیرد میی را هایتمایز جنسی مشهود است. کودک از راه تقلید، پاداش و اجبار رفتار کنندمیپوشانند و رفتار می

جنسی  هایاماند را متناسب نقش جنسی او تعیین کرده است. کودک در مورد هاکه فرهنگ پیرامون، آن

کنجکاوی طبیعی تلقی شود و با آن با صداقت و متناسب با سن کودک برخورد شود  این . اگرکندمیاوی کنجک

کودک شگفتی دنیا را پذیرفته و در نقشی که دارد احساس رضایت خواهد کرد. اما اگر موضوعات جنسی تایو 

 .جاد شودای ککودک با خشونت رد شود، ممکن است شرم و ناراحتی در کود هایشمرده شده پرسش

تا  2۰و اغلب تا سن  شودمیماهگی ظاهر  ۵۸)اعتقاد راسخ به دختر بودن یا پسر بودن( در سن  ۵هویت جنسی

حاصل یادگیری اجتماعی است جان  بود که هویت جنسی عمدتاً این زمانی اعتقاد بر شودمیماهگی تثبیت  3۲

ب دستگاه تناسی را گزارش کرده است که مطابق با م تناسلی یا آسیهابمواردی از کودکان مبتال به ا 2مانی

که بخش  دهدمیافراد نشان  این ند. پیگیری طوالنی مدتاهخود بار آمدمیجنسیت مخالف جنسیت کروموزو

 .استعداد ژنتیکی وی تأثیری ندارد عمده هویت جنسی، درونی و ذاتی بوده و نحوه پرورش کودک بر
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زمینه  این آور نیست که درشناسد و شگفتمیبرای هر جنس به رسمیت رفتاری است که جامعه  ۵نقش جنسی

، لحن صدا، و ابراز هافرهنگی چشمگیری وجود دارد. ممکن است انتظارات جامعه در مورد بازی هایتفاوت

 هایهمه برخی شباهت این در جوامع مختلف متفاوت باشد. با هاو دختر هاهیجانات و نحوه لباس پوشیدن پسر

بیشتر با  هاپردازند. مادرمیخشن و پرسروصدا  هایبه بازی هابیش از دختر هاوجود دارد. پسر میعمو

و تا زمانی که دو بچه در خانواده وجود دارد پدر بیشتر به پسر توجه  هاتا با پسر کنندمیدخترانشان صحبت 

د فرزندانشان را بدون تبعیض جنسی بار . بسیاری از والدین تحصیل کرده طبقه متوسط که قصد دارنکندمی

شگفت زده  دهندمیجنس خود گرایش نشان  ایکلیشه هایبینند فرزندانشان به بازیمیکه  این بیاورند از

 .کنندمیبا تفنگ بازی  هاو پسر دهندمیجیح ترعروسک بازی را ها: دخترشوندمی

ست که با افزایش توقعات اجتماعی از کودک همراه ا ایهسال دوم زندگی دور آموزش آداب توالت رفتن.

زمینه بسیار  این کلی خانواده است؛ یعنی مادری که در هایاست. آموزش آداب توالت رفتن الگویی از آموزش

 ۱/2 تا معموالً . کنترل ادرار روزانه کندمینیز روی تنبیه و تحدید تکیه  هادر سایر زمینه احتماالًجدی است، 

کنترل روده نیز تکمیل شده است. از  معموالًسن  این و در شودمیسالگی کامل  ۰کنترل ادرار شبانه تا سالگی و 

گیری مفرط توصیه شده است. روند به طور متناوب در زمینه آموزش آداب توالت کنترل و آسان ۵۰۲۲سال 

 رسد در چند سال اخیرمینظر  االت متحده به سمت تأخیر در آموزش آداب توالت بوده است، اما بهای کلی در

 .خود را به آموزش زودرس داده است روند جای این

س از تاریکی مشکالت خواب داشته باشند، که با استفاده از چراغ خواب تر کودکان نوپا ممکن است بدلیل

را خواب ساعت آن  2خوابند که میساعت  ۵2در طول شبانه روز حدود  هاآن را رفع کرد. اکثر نوپا توانمی

سن ممکن است قبل از رفتن به  این . والدین باید توجه داشته باشند که کودکان دردهدمیروزانه تشکیل 

 کشد تا به خواب رود.مینیم ساعت طول  معموالًساله  2رختخواب نیاز به اطمینان بخشی داشته باشند و بچه 
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کودک به طریقی  هایین برآورده نمودن نیازدر دوره شیرخوار مسؤولیت عمده والد 6فرزندپروری هایچالش

مقبول  هایثابت و توأم با حساسیت است. در دوره نوپایی، وظیفه پدر و مادر ثبات و جدیت در مورد حدود رفتار

مرحله بیش از حد  این و تشویق کودک برای پذیرش آزادی فزاینده است. والدین باید مراقبت باشند که در

ت خود تجربه کسب کند. اما وقتی هاباید به کودک امکان داد که کار خود را بکند و از اشتبا آمرانه رفتار نکنند.

 .اوست باید از او محافظت کرد و او را کمک نمود هایکودک ورای توانایی یمبارزه

 تالش، این طی دوره نوپایی، کودکان ممکن است برای کسب توجه و محبت انحصاری والدین خود تالش کنند.

. هر چند گیردمیخانواده در بر "یهنقش ستار"را برای به دست آوردن  رقابت با خواهر و برادر و یکی از والدین

پذیرند. اگر توقعات برای دید و دودلی میتر ، اما آن را باکنندمیسن آمادگی مشارکت را پیدا  این کودکان در

و عزیزان  ساالنهمآن رقابت رشک آمیز در رابطه با  تصاحب انحصاری به نحو مؤثری حل نشود، نتیجه احتمالی

س به منابع بیرونی تر س از انتقام و جابجاییترانگیزد منجر بهمیکشمکش بر این خواهد بود. تخیالتی که

از دستورات اخالقی برای خود طراحی  میکه عدالت و محبت برقرار است، کودک نظا ای. در خانوادهشودمی

کودک نوپا وضع کرده، بین تنبیه و اغماض تعادلی به  هایبرای رفتار ایگرایانهباید حدود واقع. والدین کندمی

 .وجود آورند

 پیش دبستانی  یدوره

سالگی کودک  3تا  2دوره پیش دبستانی رشد بارز هیجانی و جسمانی است. به طور کلی در فاصله  یمشخصه

عدد دندان شیری در آمده است و در آخر دوره  2۲مرحله  نای رسد. در شروعمیبه نصف قد بزرگسالی خود 

رسد، کودکان آماده ورود به مدرسه میسالگی به پایان  ۶تا  ۱دوره در سن  این . وقتیشودمیشروع  هاریزش آن

سن، بر تکالیف اجتماعی شدن اولیه )کنترل روده و مثانه، لباس پوشیدن و غذا خوردن،  این هستند. آنان در

 . انداشک و حمالت خشم( دست کم در اکثر مواقع تسلط یافتهکنترل 
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 این در هااسم مناسبی نیست. زیرا بسیاری از آن احتماالًساله  ۶تا  ۱/2 اصطالح پیش دبستانی برای گروه سنی

د و بسیاری از مادران شاغل ناگزیرن اندشبیه مدرسه )نظیر کودکستان و مهدکودک( راه یافته هایدوره به محیط

د مفید باشد، اما اگر بیشتر از ظرفیت توانمیگونه مراکز بسپارند. آموزش پیش دبستانی این کودکان خود را به

 د.یآ کودک برای پیشرفت درسی فشار وارد شود، ممکن است نتیجه معکوسی بدست

 رشد  هایشاخص

استفاده  هایابد و کودک از جملهمیپیش دبستانی کاربرد زبان گسترش  یدر دوره رشد زبانی و شناختی.

. اما کندمیدوره معانی منظم و ثابتی دارند و کودک تفکر نمادین را شروع  این . کلمات منفرد در ابتدایکندمی

سن قادر نیستند خود را به جای فرد دیگری  این است: کودکان در ۵کودکان خودمحور این بطور کلی تفکر

است و کودک رابطه علت  2سنین، تفکر کودک شهودی و پیش منطقی این یستند. دردلی نبگذارند و قادر به هم

 .فهمدمیو معلول را ن

نظیر محبت،  هایدر شروع دوره پیش دبستانی، کودک ممکن است عواطف پیچید رفتار هیجانی و اجتماعی.

د. هیجانات کودک به ابراز کن میو هم در سطح کال میناخشنودی، حسادت و رشک را هم در سطح پیش کال

 مرحله کودک عمدتاً  این . هر چند درگیردمیبدنی نظیر خستگی و گرسنگی قرار  هایآسانی تحت تأثیر رویداد

اضطراب مربوط به فقدان یک  شودمیتفکر خودمحور دارد، اما توانایی وی برای همکاری و مشارکت ظاهر 

کننده است اما بهتر است. هر چند اضطراب بالقوه آشفته شخص محبوب و مورد وابستگی، یا عدم پذیرش و تأیید

گیرند که با دیگران سهیم شوند و برای دیگران اهمیت قائل مییاد  هار سالهها. چشودمیقبل تحمل  هایاز دوره

و از دست دادن تأیید شخص  میاضطراب در مورد آسیب جس شودمیشوند. گاهی احساسات محبت آمیز ابراز 

 القه گاهی ناراحت کننده و مخرب است. مورد ع
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رویی، کنجکاوی، غرور و هیجان باثباتی دارد. گشاده در اواخر دوره پیش دبستانی کودک هیجانات متعدد و نسبتاً

س، حسادت و رشک است. احساس شرم و حقارت تر شادمانه مربوط به خود و خانواده در تعادل با ناز، شرم،

آید، اما در صورت پیش آمدن رقابت و حسادت به آسانی رنگ میی و محبت پدید دلمشهود است. توانایی هم

و از دست دادن احترام، محبت و عزت نفس در حال  میس مربوط به آسیب دیدگی جستر بازد. اضطراب ومی

 دوره ممکن است وجود داشته باشد. این تکوین است. احساس گناه نیز در

 های. بازیشوندمین خود، وجود آلت تناسلی و تفاوت آن در دو جنس آگاه سالگی کودکان از بد ۶تا  3بین 

سازد. آگاهی کودک در مورد بدن میکان فراهم کود برای را جنسی تخیالت ریزیبرون امکان پرستار –دکتر 

 این ی که، به طورکندمیشدن اشتغال ذهنی پیدا میرود و کودک با بیماری و زخمیی فراتر لام تناساند خود از

 کی از والدین بررسی و مداوا شود.. هر جراحتی باید از سوی یاندنامیده "۵مرحله چسب زخم"مرحله را 

تفکیک  این .شوندمیکه انجام دهند تفکیک قائل  شودمیخواهند و آنچه به آنان گفته میکودکان بین آنچه 

کودک، شادمانی او از رشد نامحدود و  تا جایی که شکاف عمیقی بین امیال گسترده شودمیتدریج بیشتر 

والدین به اطاعت از خود، راهنمایی خود و  هایارزش آید. تدریجاًمیتحمیلی والدین پدید  هایمحدودیت

 .شودمیخودتنبیهی تبدیل 

. پیدایش وجدان، زمینه را برای احساس اخالقی گیردمیکودک شکل  2در پایان دوره پیش دبستانی وجدان

که برای  کندمیسالگی کودک مقررات را اموری مطلق درک  ۷. در حدود کندمینیک و بد فراهم کودک از 

د درک کند که در مورد یک موضوع اخالقی ممکن چند درگاه وجود توانمیخاطر خودش بوجود آمده است. او ن

 لت ذاتی اعتقاد دارد.سنین به عدا این داشته باشد؛ نقض مقررات مجازات مطلق را در پی دارد، یعنی کودک در
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. تولد خواهر یا برادر )اتفاقی شودمیدر دوره پیش دبستانی رابطه کودک با دیگران دچار تحول  6رقابت فرزندان

، اما دهدمیرا برای همکاری و مشارکت در بوته آزمایش قرار  توانایی کودک پیش دبستانی (دوره این شایع در

رقابت  این .دهدمیدوره روی  این گیزد که آن نیز به احتمال زیاد درممکن است رقابت فرزندان را نیز بران

کودکانی که  شودمیرقابت  این بیت کودک دارد. تبعیض قائل شدن به هر دلیلی سبب تشدیدتر بستگی به طرز

و یا جنسیت مطلوب والدین هستند در معرض  کنندمیبه دلیل وجود برخی نقایص، درمان خاصی دریافت 

ممکن  ها. تجارب کودک در حال رشد با خواهر و برادرشوندمیخشمگین سایر فرزندان خانواده واقع  احساسات

کودک تازه بدنیا آمده مانع  هایاگر نیاز مثالً)منابع قدرت( تأثیر بگذارد.  هاتربزرگو  هااست بر روابط او با همتا

تغییر  این موضوع بخوبی حل نشود، این واهد آمد. اگربچه اول شود، مشکالتی ببار خ هایاز توجه مادر به نیاز

  .آسیب رسان باشد اید برای بچه اول حادثهتوانمیجایگاه 

 نشان دهنده هاو بازی دهدمیپیش دبستانی، کودک به تدریج واقعیت را از خیال تشخیص  های. در سالبازی

واقعی زندگی  هایموقعیت کندمیو به کودک کمک  رایج بوده 2وانمودی هایآگاهی رو به رشد است. بازی این

دار با راننده کامیون را کودک نقش یک زن خانه هاکه در آن 3نمایشی هایرا به صورت بازی آزمایش کند. بازی

دو نفر  هاین کاری و گاهی دسیسههارقابت، پن هایبسیار معمول است. روابط دو نفره بازی با الگو کندمیبازی 

 دهنده میزان رشد اجتماعی او است. ش نشانهای. رفتار کودک در بازیشودمیلیه یک نفر پیچیده ع

پردازند یعنی در کنار کودکی دیگر به بازی مشغول می ۰سالگی کودک اغب به بازی موازی 3تا  ۱/2بین 

است یعنی  ۱صورت ارتباطی سالگی بازی به 3وجود داشته باشد. در  هابدون آن که هیچ تعاملی بین آن شوندمی

 هااما هنوز هیچ تعامل واقعی بین آن کنندمیکوچک با یک اسباب بازی بازی  هایکودکان دو به دو یا در گروه
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سن تعامل واقعی و نوبت  این بپردازند و در ۵ند به بازی مشترکتوانمی معموالًسالگی کودکان  ۰وجود ندارد. در 

 .شودمیگرفتن امکان پذیر 

کودک دنبال کرد. نخستین نقاشی از یک انسان، خطی  هایدر نقاشی توانمیسالگی، آثار رشد را  ۶تا  3ن بی

و  شودمیاضافه  هاو مو هاهمراه است. پس از آن گوش هان، بینی و چشمهابه عنوان د میمدور است که با عالی

متناسب با  های. آخر از همه تنشودمیظاهر  هاپا و انگشتان شبیه تکه چوب و بدنبال آن هادر مرحله بعدی بازو

. کودک باهوش ممکن است جزئیات بیشتری را اضافه کند. نقاشی در شودمیشکل افزوده  این به هااماند سایر

در اوایل کودکی صوری و نمایشی است، در  هاتمام دوره رشد کودک بازتابی از سطح خالقیت اوست. نقاشی

 شودمیظاهر  هار مختلف است و در دوره نوجوانی موضوعات انتزاعی و عاطفی در نقاشیاواسط کودکی مناظ

 جنسی و پرخاشگرانه است.  هایدهنده مفاهیم تصویر تن و تکانهدر عین حال نشان هانقاشی

که هوش در کودکانی  معموالًپیش دبستانی، و  هایدر سال خیالی غالباً هایهمنشین 2خیالی هایهمنشین

، اما ممکن است شوندمیظاهر  هابه صورت انسان معموالً هاهمنشین این .شوندمیباالتر از متوسط دارند ظاهر 

درصد  ۱۲ی که شکل آدم دارند. برخی مطالعات نشان داده است که تا هایاشیاء نیز باشند مثل اسباب بازی

روشن نیست، اما  هاهمنشین این ند. اهمیتاهتلی داشخیا هایسالگی، زمانی همنشین ۵۲تا  3کودکان سنین 

. در اکثر موارد شوندمیی را رفع کرده و موجب کاهش اضطراب کودک هایماهیتی دوستانه دارند، تن معموالً

 تا بزرگسالی نیز دوام پیدا کنند.روند، ولی گاهی ممکن است میسالگی از بین  ۵2خیالی تا  هایهمنشین

 ی میانه کودک هایسال

دوره، کودک وارد دبستان  این . در طولشودمیکودکی میانه نامیده  هایسالگی و بلوغ اغلب سال ۶بین سن 

کننده عمده برای و پیشرفت تحصیلی به عوامل تعیین برای یادگیری مطالب درسی می. انتظارات رسشودمی

 . شودمیرشد بیشتر شخصیت تبدیل 
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 ن سنین مدرسه رشد و در کودکا هایشاخص

میانه کودکی، زبان برای عقاید پیچیده و روابط بین اجزای متعدد مورد  هایدر سال رشد زبانی و شناختی.

تیب، و توانایی او تر. کاوش منطقی بر تخیل غلبه دارد و تمایل کودک به قوانین و نظم وگیردمیاستفاده قرار 

و تفکر سازمان  کندمیکودک رشد  میمفهو هایمهارتدوره  این یابد. در طولمیافزایش  ۵برای خودگردانی

 این و در اواخر شودمیسالگی بخوبی پدیدار  ۵۲یا  ۰آید. توانایی تمرکز در سن مییافته به شکل منطقی در 

. بهبود هماهنگی حرکات درشت و نیروی عضالنی شودمیدوره کودک بتدریج به سمت تفکر انتزاعی کشیده 

سازد سلیس بنویسد و با هنرمندی نقاشی کند. کودک همچنین توانایی حرکات میرا قادر بیشتر، کودک 

 .کندمینظر بازی تنیس، ژیمناستیک، گلف، بیس بال و بازی با اسکیت را پیدا  ترپیچیده

مغز  2میانه حاصل تغییرات رسش یافتگی هایشواهد اخیر حاکی است که تغییرات تفکر و استدالل در سال

یابد. نظریه پردازان معتقدند میسنین توانایی اجتماعی شدن، یادگیری و استقالل کودک افزایش  این . دراست

رشد اخالقی فرآیندی تدریجی و گام به گام است که در تمام دوره کودکی، نوجوانی و جوانی ادامه دارد در 

 مثالً ) کنندمیسایر بزرگساالن حاصل  با ایتازه هایمیانه کودکی، دختران و پسران همانندسازی هایسال

مؤثر واقع شود که اهداف  هاممکن است چنان بر دختر هاهمانندسازی این همانند سازی با نقش معلم یا وکیل( .

به تعویق افتاده  کیب شود و یا موقتاً تر برای ازدواج و بچه دار شدن مثل مادرشان، یا میل به داشتن شغل هاآن

 .شود کتر یا به کلی

دارند ممکن است در  های که قادر به همانندسازی با مادر نبوده یا پدرشان دلبستگی شدیدی به آنهایدختر

یا هر دو بترسند و یا به شکلی اغواگرانه به آنان نزدیک  ها، زنهاسالگی تثبیت شده و در نتیجه از مرد ۶سطح 

. وضعیت مشابهی یدچنان بهنجار به نظر نخواهند رس سهمدر هایشوند. در هر دو حال، چنین دخترانی در سال

ی دیده شود که به دلیل غیبت پدر یا سرد و خشن بودن او قادر به همانندسازی با هایممکن است در پسر
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. امکان دارد مادر با وابسته کردن شدید پسر بچه به خود یا محافظت افراطی از او مانع اندپدرشان نبوده

دوره شود. چنین  این پدرش شود. در نتیجه پسربچه ممکن است با انواعی از مشکالت وارد همانندسازی وی با

ک مادر نداشته باشند تر بترسند، از احساس مردانگی خود مطمئن نباشند، میلی به هاپسرانی ممکن است از مرد

ابتکار شده، در کار  (؛ یا ممکن است فاقد قوهکندمیبی میلی گاهی به صورت مدرسه هراسی تظاهر  این که)

 مدرسه تسلطی پیدا نکنند و دچار مشکالت تحصیلی شوند. 

؛ میل به روابط خارج از کندمیپیدا  ایهاهمیت عمد ساالنهماست که در آن تعامل با  ایدوره دبستان، دوره

قرار است که کودک با جنس برحال رابطه خاصی با والد هم این . باکندمیخانواده بر روابط خانوادگی تقدم پیدا 

 جنس، کمال مطلوب و سرمشق کودک است. سن والد هم این او همانندسازی کرده است و در

سالگی، کودک  ۵۲یا  ۰، به طوری که در سن شودمیدلی و توجه به حال دیگران شروع دوره هم این در اوایل

. کودک همچنین ظرفیت برقراری روابط با کندمیدلی و تبادل افکار پیدا توانایی کافی را برای دوست داشتن، هم

. هیجانات مربوط کندمیپیدا  میو دوستان و از جمله دوستان صمی ساالنهمثبات و طوالنی مدت را با خانواده، 

جیح تر. کودکان سنین دبستانیکندمیبه تفاوت جنسیت به صورت هیجان یا شرم در حضور جنس مقابل تظاهر 

)دوره  انددوره را مرحله نهفتگی نامیده این جنس خود تعامل داشته باشند. هر چندبا کودکان هم دهندمی

جنسی بلوغ(. امروزه مشخص شده است که میزان قابل توجهی از عالیق جنسی در  هایآرامش قبل از تکانه

نیز دیده  هارشایع است اما در دخت هایابد. کنجکاوی و بازی جنسی بخصوص در پسرمیادامه  هاسال این طول

پردازند. هم میو گاهی به خودارضایی گروهی یا دوطرفه  کنندمیآلت تناسلی خود را مقایسه  ها. پسرشودمی

 کودکان در شودمیمربوط به توالت دیده  هایمقعدی و لطیفه هایسنین اغلب عالقه به شوخی این چنین در

 .کنندمیربوط به دفع به عنوان فحش استفاده م هایاز کلمات جنسی و واژه سنین غالباً این

مدرسه است.  هایدر سال میبه عقیده هری استک سالیوان داشتن دوست یا رفیق پدیده مه دوستان صمیمی.

که به اعتقاد سالیوان برای رشد سالم  کندمیجنس برقرار با یک هم ایسالگی کودک رابطه صمیمانه ۵۲حدود 



 هایاولیه اسکیزوفرنی فقدان دوست در سال هایوه سالیوان معتقد بود که یکی از نشانهروانی الزم است. به عال

 میانه کودکی است.

به  معموالًکه  کنندمیدوره از رفتن به مدرسه امتناع  این برخی کودکان در .6امتناع از رفتن به مدرسه

اش منتقل کند و یا کودکی ی را به بچهس خود از جدایتر سو ممکن استتر اضطراب جدایی مربوط است. مادر

 معموالً وابستگی خود را حل نکرده است، از تصور جدایی هراسان شود. امتناع از رفتن به مدرسه  هایکه نیاز

 از بسیاری موقعیت اجتماعی دیگر نیز گریزانند.  معموالًمشکل منفردی نیست و کودکان مبتال به آن 

 جنسی  هایرشد نقش

بیند. نقش جنسی مستلزم همانند فرد مشابه هویت جنسی او است: شخص خود را مرد یا زن مینقش جنسی 

االت متحده( ایزنانه و مردانه مقبول فرهنگ است؛ اما تغییر انتظارات در جامعه )بخصوص در هایسازی با رفتار

 م کند. هاجاد ابای در مورد رفتار زنانه با مردانه ممکن است

فیزیکی و  های. استقالل، بازیدهندمیمتفاوتی نشان  هایدختر و پسر واکنش هایبچه والدین نسبت به

 ها. اما امروزه پسرشوندمیتشویق  ها، و وابستگی بیان لفظی و صمیمیت فیزیکی در دخترهاپرخاشگری در پسر

تشویق  های کنند و دختررا پیگیر هاکه احساسات خود را بیان کنند و عالئق ستتی دختر شوندمیتشویق 

رقابتی شرکت کنند.  هایبوده به عهده بگیرند و در ورزش های که به طور سنتی متعلق به مردهایکار شوندمی

 هایانعطاف پذیرتر شده و امکانات و فرصت هابا افزایش تحمل جامعه نسبت به انتظاراتش از دو جنس، نقش

 یابد. میافزایش  هاو دختر هاپسر

است و توقعات والدین، بخصوص انتظارات  هابیشتر از دختر هااز لحاظ زیست شناختی پرخاشگری جسمانی پسر

متفاوت  هاو دختر ها. همچنین تأثیر اشخاص خارج از خانواده بر روی پسرکندمیصفات را تقویت  این پدر،

 هاپسر اما به دهندمیین هر دو جنس پاسخ دیگر و معلم هایبه انتظارات و نظرات دختر معموالً هااست. دختر
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توجهی  هااما به معلمین و دختر دهندمیدیگر پاسخ  هایبه پسر ها. از سوی دیگر پسرکنندمیتوجهی ن

 .کنندمین

 و خواب  هارؤیا

تمیز داشته باشد. در خالل سال اول زندگی که هنوز  هاکان ممکن است تأثیر عمیقی در رفتار آنکود هایرؤیا

 3بین واقعیت و خیال به خوبی ممکن نیست، کودک ممکن است رؤیا را واقعی با امکان پذیر تصور کند. در سن 

ساله  ۰در بوجود آوردن رؤیا نقش دارند، اما اکثر کودکان  سالگی بسیاری از کودکان معتقدند چند نفر مستقیماً

 و یا کندمیبخش احساس ا لذتیرؤیا را خص مختص خود اوست. کودک هر ش هایکه رؤیا کنندمیدرک 

. محتوای رؤیای کودک را باید در ارتباط با تجارب او شودمیسناک گزارش تر کودکان هایسناک. اما اغلب رؤیاتر

 نمود. دفاعی مورد استفاده در رؤیا و جنسیت کودک تحلیل هایدر زندگی، مرحله رشد، مکانیسم

. بچه دو ساله ممکن است خواب ببیند شودمیسالگی دیده  ۵۲و  ۶، 3ر در سنین کننده بیشتناراحت هایرؤیا

بیند که او را میسالگی کودک بیشتر خواب حیوانات و کسانی را  ۰. در کنندمیزنند یا دنبال که او را می

دن، پرواز با شمیکشته شدن یا زخ هایسالگی رؤیا ۶یا  ۱برند. در مییا حیوان را از بین  کنندمیمحافظت 

اخالقی و تعارضات  هایموضوعات با نقش وجدان، ارزش این است و تراتومبیل سواری و رؤیای اشباح شایع

مربوط به در خطر  هایپرخاشگرانه نادر است، اما در عوض رؤیا هایفزاینده ارتباط دارند. در اوایل کودکی رؤیا

که  شودمیسالگی کودک متوجه  ۱ابسته کودک باشد. در حدود شاید بازتاب موقعیت و این بودن فراوان است و

سالگی کودک  ۷پندارد. در سن ش را حوادث واقعی میهایسن کودک رؤیا این ش واقعی نیستند؛ پیش ازهایرؤیا

 .آوردمی فهمد که رؤیا را خودش به وجودمی

وایش بازمانده یا چراغ خواب داشته طبیعی است که کودک بخواهد در اطاق خ سالگی امری ۶تا  3بین سنین 

س ببیند. گاهی کودک برای تر و خالی از ترباشد تا تماسش با والدین حفظ شود یا اطاق را در وضعیتی واقعی

. بنابراین اختالالت به خواب رفتن اغلب با رؤیا دیدن مربوط کندمیاجتناب از خواب دیدن، از خوابیدن امتناع 



منی بیشتری صورت بگیرد، گاهی ای و ورود به قلمرو خواب با هاگیری از دنیای واقعیت کناره کهاین است. برای

-گردی، حرف)پاراسومنیا( نظیر خواب ها. بدخوابیکنندمیکودکان آداب خاصی به عنوان وسیله محافظت ابداع 

حاالت  این یع است.سنین شا این شبانه در هایزدن در خواب، بی اختیاری ادرار )خیس کردن بستر( و وحشت

دهنده مشکل هیجانی یا و نشان کنندمیین حد خود است بروز ترکمخواب که طی آن رؤیابینی در  ۰در مرحله 

 .شوندمینیستند. در اکثر کودکان تا دوران نوجوانی حاالت مزبور برطرف  ایهآسیب روانی زمین

درصد زمان خواب را تشکیل  ۶۲ (REMن)حرکت سریع چشما هایخست زندگی، دورهی ندر چند هفته

گذراند. کودکان نارس نسبت به کودکان طبیعی زمان میدوره بچه دو سوم عمرش را در خواب  این ، دردهدمی

بیداری  -خواب  یاست. چرخه REMگذرانند و بخش عمده خوابشان از نوع خواب میبیشتری را در خواب 

درصد زمان خواب صرف خواب  2۲ه خواب در بالغین ثابت است: ساعت است. نسبت به رؤیا ب 3نوزادان حدود 

 . حتی در نوزادان نیز، فعالیت مغزی شبیه حالت رؤیا دیدن است.شودمیدیدن 

 فاصله گذاری بین فرزندان 

 2۲ناخواسته است و  هابرای زن شودمیزنده ختم  هایکه به تولد بچه هادرصد آبستنی ۵۲االت متحده ای در

  .دهدمیموارد نیز هر چند حاملگی ناخواسته نیست اما در زمان نامناسبی روی درصد 

ک باشد میزان زایمان زودرس یا وزن کم هنگام تولد و سوء اند در مواردی که فاصله زمانی بین تولد کودکان

رگ و میر ناشی عفونی کودکی و م هایاست و خطر ابتال به بیماری ترکودکان آهسته این تغذیه باال است؛ رشد

سال پس از تولد کودک  ۱تا  3ند وقتی کودک بعدی اهکودکان بیشتر است. مطالعات نشان داد این در هااز آن

تا  ۰۵ هایابد. در کودکانی که فاصله سنی آنمی متی برای مادر و کودک کاهشد، خطرات سالیآ قبلی به دنیا

از کودکانی است که  ترکمدرصد  2۰وزن کم هنگام تولد درصد و میزان  2۸ماه باشد، میزان کندی رشد  3۶

ماه است احتمال ابتال  32تا  2۷ هاسنی فرزندان آن یماه است. در زنانی که فاصله 2۰تا  2۸ هافاصله سنی آن



است و احتمال مرگ در حین  ترکمبرابر  ۷/۵ریزی سه ماهه سوم و احتمال خون ترکمبرابر  3/۵به کم خونی 

 است. ترکمبرابر  ۱/2 زایمان

 تیب تولد تر

. فرزند اول نسبت شودمیداده  هاتیب تولد متفاوت است. اغلب به بچه اول خانواده بیش از سایر فرزندان بتر تأثیر

که افراد شاغل در برخی  دهندمیبه سایر فرزندان خانواده بیشتر به فکر موفقیت است. برخی مطالعات نشان 

 فرزند اول خانواده هستند.  معموالًحسابداری و مهندسی  مشاغل مانند معماری،

مطالبی را از برادر و خواهر  ترکوچک هایبچه دوم و سوم از امتیاز تجربیات قبلی والدین برخوردار هستند. بچه

ار ی ضمائر را به طرزی پیچیده به کترآموزند. برای مثال آنان نسبت به بچه اول در سن پایینمیخود  تربزرگ

پرداختن به  با هم خیلی کم باشد، ممکن است وقت کافی برای نوازش و هابرند اما در صورتی که فاصله بچهمی

گذارد. بچه اول میبر والدین بلکه بر کودکان دیگر خانواده نیز تأثیر  هاکودکان باقی نماند. تولد فرزند جدید نه تن

توجه والدین مورد تهدید قرار داده است تنفر پیدا کند. در  ممکن است از بچه دوم که یکه تازی او را در کسب

به عقیده فرانک سولوی  شودمیاختیاری ارادی یا مکیدن انگشت ظاهر قهقرایی نظیر بی هایبرخی موارد رفتار

 هایرو است و برعکس بچه آخر مستقل بوده و بر علیه خانواده و هنجارکار و دنبالهمحافظه معموالً بچه اول 

را  هاتفاوت این ند. اواهاز افراد برجسته، بچه آخر بود ای. سولوی دریافت که درصد عمدهکندمیفرهنگی طغیان 

تیب والدت نسبت داده و معتقد است صفات شخصیتی هر یک از کودکان متناسب با شکاف پرنشده شجره تر به

ی نیست و برای اثبات باید در مطالعات دیگر تکرار گیری کاف. نتایج مطالعات او برای نتیجهکندمیخانواده رشد 

 .شوند

 کودکان و طالق 

درصد  ۱۲تا  3۲ طالق روی داده است. تقریباً هاکه در آن کنندمیی زندگی هایبسیاری از کودکان در خانه

کانی که متولد درصد کل کود ۶۵. کنندمیزندگی  (مادر معموالً االت متحده فقط با یکی از والدین )ای کودکان در



سالگی برسند زمانی فقط با یکی از والدین زندگی خواهند کرد. سن کودک در  ۵۸به سن  کهاین قبل از شوندمی

 هایگذارد. بالفاصله پس از طالق در تمام گروهمیهنگام طالق والدین بر واکنش کودک نسبت به طالق تأثیر 

فهمند؛ اما می. شیرخواران در مورد طالق با جدایی چیزی نیابدمیسنی اختالالت هیجانی و رفتاری افزایش 

تغذیه یا خواب شوند،  هایو ممکن است دچار تغییراتی در الگو شوندمیمتوجه تغییر واکنش والدین به خودشان 

ساله در واقع  ۶تا  3 هایآرام، هراسان یا مضطرب به نظر برسند. بچهالت مربوط به دفع پیدا کنند و نامشک

دانند. کودکان میی هم که میفهمند خود را به نوعی مسئول طالق هایفهمند چه اتفاقی افتاده است و آنمین

ستند با مداخله به موقع مانع طالق توانمیکه  کنندمیبخصوص نوجوانان موقعیت را درک کرده و فکر  تربزرگ

 . کنندمیادر خود انتقاد حال احساس رنجش و خشم کرده از رفتار پدر و م این شوند، اما با

ده پدر و مادر بازهم به همدیگر خواهند ینآ که زمانی در کنندمیخیال دل خود را خوش  این برخی کودکان با

پیوست. چنین کودکانی نسبت به شریک زندگی واقعی با احتمالی پدر یا مادر خود با دیده عداوت مینگرند، زیرا 

 معموالً سازد بپذیرند که امکان پیوند مجدد وجود ندارد. سازگاری با آثار طالق میرا وادار  هاواقعیت آن این قبول

 ها. در بین پسرشوندمیروحی دیرپا  هایکشد، ولی حدود یک سوم کودکان دچار ضربهمیچند سال طول 

، وقت خود را پس از طالق والدین کنندمیسعی  هاپریشانی است. نوجوان های اینخشونت فیزیکی یکی از نشانه

که پدر و مادر سعی کنند  شودمیبیشتر در بیرون از خانه بگذرانند. انطباق خوب کودکان با طالق زمانی ممکن 

انطباق، والدین جدا شده باید رفتار  این رغم خشم کودک، رابطه خود را با او حفظ کنند. برای تسهیلعلی

 .ی کنندهماهنگی با کودکان داشته و از ادامه کشمکش خوددار

 

 

 

 

 



 جدول : اثرات طالق بر کودکان

 هایی که پدر حضور ندارد. احتمال بروز اختالل شخصیت ضد اجتماعی، اختالل سلوک، اختالل کم در خانه

 یش فعالی در کودکان بیشتر است.ب-توجهی 

 است باثباتهای خانواده کودکان برابر دو طالق خوشدستهای خانواده کودکان در ده،ینآ در طالق میزان. 

 کاری، رابطه جنسی پیش از ازدواج و به دنیا آوردن فرزندان نامشروع در دوران در کودکان طالق، احتمال بزه

 نوجوانی و جوانی بیشتر است.

  عملکرد کودکان طالق در چندین حوزه از جمله پیشرفت تحصیلی، روابط اجتماعی و مشکالت سلوک

 تر است.ضعیف

 شوند.می شناختی روان مشکالت دچار کندمی فوت والدینشان از یکی که کودکانی از بیش طالق کودکان 

 اند بیش از سایر کودکان هخطر آسیب دیدگی، آسم، سردرد، نقائص تکلم در کودکانی که والدینشان جدا شد

 .است

 هستند یمنناا و مضطرب غمگین، تنها، گیر، کناره پذیر، تحریک تکانشی، معموالً طالق کودکان. 

 ها، از سایر کودکان پرخاشگرتر هستند.کودکان طالق، بخصوص پسر 

 های باثبات است.میران طالق در فرزندان طالق به مراتب بیش از فرزندان خانواده 

 2۲  شوند.درصد این کودکان در نوجوانی دچار مشکالت جدی سازگاری می 2۱تا 

 

مختلفی ممکن است روی دهد. سه نوع خانواده  هایواج مجدد سناریو. هرچند پس از طالق و ازد۵والد ناتنی

مادر ساالر. با ازدواج مجدد کودک باید تطابق با ناپدری با ( 3عاشقانه و )( 2تی )ننوس( ۵ناتنی وجود دارد: )

اپدری با ن مشکل است، بخصوص اگر معموالًتطابق  این را بیاموزد. "بازسازی شده"نامادری و خانواده به اصطالح 

 2۱مقدم بدارد.  هاخود را بر آن هایهمسرش بیزار بوده یا بچه هاینامادری حمایت کننده نباشد یا از بچه
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درصد رشد کرده و به توازنی جدید در خانه  ۷۱پاشند، اما سال اول از هم می 2نانتی ظرف  هایدرصد خانواده

آید. )برادر با خواهر نانتی است( گاهی توجهی مییا مادر به دنیا که از ازدواج مجدد پدر  اییابند. بچهمیدست 

ناتنی پس از  هایزند. در خانوادهمیرا دامن  هاقبلی به دست آورده و رقابت بین خواهر و برادر هایبیش از بچه

 .د زندگی کنندد و با والد زیستی خوینآ از خانه بیرون کنندمیدرصد نوجوانان تمایل پیدا  2۲سال، حدود  ۱

 

 ناتنی هایجدول: انواع خانواده

 تینهای نوسخانواده

 است.« سنتی« هایشبیه خانواده 

  یابد میگاهی والد تنی غایب حضور 

 شودمیو انتظارات به روشنی گفتگو  هاو محدودیت هادر مورد انضباط، مرزبندی  

 شودمیبداری پرهیز خانگی و جان هایاز ائتالف 

 های عاشقانهنوادهخا

  تبدیل شوند« خانواده سنتی»انتظار دارند بالفاصله به 

 شودمی انتقاد وی از اغلب و شود ناپدید غایب تنی والد رودمی انتظار  

  فرزند خوانده شایع است/ مشکالت والد ناتنی 

 استرس غیرقابل تحمل است 

  شودمیبه ندرت در مورد مشکالت با صراحت صحبت 

 های مادرساالرخانواده

  روی اوست شود و همسر دنبالهمیتوسط مادر با کفایتی اداره 

 ست نه دوست مادرهاهمسر دوست بچه 

 کندمیجاد ای ناتنی مشکالت هایتولد خواهر و برادر  
 

 عوامل خانوادگی در رشد کودک 

هنجار فرهنگی مورد انتظار در  زندگی والدین و کودکان زیر یک سقف و با تعامل هماهنگ، یک .ثبات خانواده

ین مسیر را خواهد داشت. انحراف از هنجار تررشد کودک سریع احتماالًجامعه غربی است. در چنین چارچوبی 

تک والد( با طیف وسیعی از مشکالت دوران کودکی همراه است  هایدچار طالق یا خانواده های)مانند خانواده

که میافزایش میزان بروز طالق هنگا( 3آزاری، )خطر کودک افزایش( 2یین، )عزب نفس پا( ۵که عبارتند از: )

افزایش میزان بروز اختالالت روانی، بخصوص اختالالت افسردگی و اختالل ( ۰کودک در بزرگسالی ازدواج نماید )



ان تحت تأثیر از دیگر ترکمبی ثبات  هایچرا برخی کودکان خانواده کهاین شخصیت ضداجتماعی در بزرگسالی.

گیرند )و یا حتی نسبت به آثار مخرب مصونیت دارند( موضوع جالبی است. مایکل راتر معتقد است که میقرار 

 هایسن )بچه( 2بینند( )میآسیب  هابیشتر از دختر هاجنس )پسر( ۵به عوامل زیر بستگی دارد: ) پذیریآسیب

خصوصیات ذاتی شخصیتی کودک. برای مثال ( 3ینند( و )بمیآسیب  ترکوچک هایاز بچه ترکم تربزرگ

بیش فعال در معرض خطر کودک آزاری در خانواده قرار  هایاز بچه ترکمپذیری دارند که مزاج انعطافکودکانی 

 .تحت تأثیر آشفتگی هیجانی پیرامون خود قرار بگیرند ترکمدارند و به دلیل انعطاف ممکن است 

گیر، به خصوص در ناگوار چشم هایشناخته شده است که رویداد موضوع کامالً  این امروزه ناگوار. هایرویداد

و جنسی، غفلت یا فقدان یکی از والدین در تعامل با زمینه ژنتیکی  میاوایل کودکی، نظیر کودک آزاری جس

شدید در اوایل  هایاشاره شده، بدرفتاری قبالًگذارد. برای مثال همچنان که میکودک روی مسیر رشد اثر 

زندگی مانند آزار جنسی بروز مشکالت متعدد روانی اجتماعی و ظهور بسیاری اختالالت روان پزشکی را افزایش 

را در قبال افسردگی مزمن در  پذیریآسیبی بیشترین های. در بین کودکان قربانی بدرفتاری، آندهدمی

 5HTTLPRناقل سروتونین را دارا باشند )پلی مورفیسم بزرگسالی خواهد داشت که واریانت کوتاهی از ژن 

روانی  هایدر رشد کودک و نیز خطر بروز آسیب مینمونه از تعامل اختصاصی ژن و محیط نقش مه این کوتاه(.

موضوع هستند که در کودکانی که در  این . پژوهشگران در حال حاضر به دنبال درککندمیده بازی ینآ در

آوری چه عواملی منجر به تاب اندو همچنان تعادل خود را حفظ کرده اندناگوار قرار گرفته یهامعرض رویداد

متابولیک در توانایی مغز برای  هایغدد فوق کلیوی، تیروئید، غدد جنسی و نیز هورمون های. هورمونشودمی

در تنظیم هیجان،  آمیگدال نیز حفظ ثبات در مواجهه با استرس اهمیت دارند و قشر جلو پیشانی، هیپوکامپ و

 آوری نقش دارند.پرخاشگری و تاب

کودک موضوع تحقیقات مستمر است و تحقیقات مختلف با نتایج متفاوتی همراه نقش مهد .هامهدکودک

از گروهی  ترکم اندمراکز سپرده شده این سالگی به ۱. یک مطالعه نشان داد که کودکانی که قبل از سن اندبوده

تر است. ضعیف هار وجود بوده، آموزش آداب توالت رفتن نیز در آنهایابند قادر به اظمیخانه پرورش  که در



برند نسبت به سایر کودکان در میمراکز به سر  این کوچکی که در هایمطالعه دیگری نشان داده است بچه

لی بهداشت کودک و رشد مؤسسه م". دهندمینشان  زمینه رشد شناختی و اجتماعی پیشرفت بیشتری را

ساعت در هفته را در مهد کودک بگذرانند  3۲که بیش از  ایساله ۱/۰ گزارش کرده است کودکان "۵انسان

، هاشناختی آن هایمهارتیابند و میاز کودکانی هستند که در خانه پرورش  تر، پرخاشگرتر و نافرمانترمتوقع

ست. همین کودکان تا کالس سوم پیگیری شدند و همچنان در ا تربخصوص در زمینه ریاضیات و خواندن قوی

 هااجتماعی آن هایمهارتکردند اما عادات کاری و میخواندن و ریاضی نمرات باالتری کسب  هایمهارتزمینه 

 د.انهمچنان در محدوده بهنجار قرار داشته هارفتار این که اندبود. البته محققین خاطرنشان کرده ترضعیف

که کودک از آن برآمده است مورد توجه قرار گیرد.  ایچنین مطالعاتی باید کیفیت مهد کودک و نیز خانهدر 

برای کودکی از یک خانواده محروم ممکن است مهد کودک مفیدتر باشد تا کودکی از یک خانواده مرفه، به  مثالً

 کهاین د و قادر نیست، ممکن است ازخواهد کار کنتیب، زنی که به دالیل اقتصادی یا سایر علل میترهمین

 بگذارد. هاناچار است در خانه بماند و از کودکانش مراقبت کند متنفر باشد و تأثیر منفی بر بچه

. دهدمیچشمگیری نشان  هایمختلف تفاوت هاینحوه پرورش فرزندان در فرهنگ فرزندی پروری. هایسبک

د را توصیف کرده است. تحقیقات بعدی ثابت کرده است که هر بیت فرزنترر نوع سبکهامایکل راتر چ

ر هاقطعی نیست. چ هاپژوهش این خاصی در دوران کودکی همراه است هر چند نتایج هایبیتی با رفتارترروش

: که با قوانین سفت و سخت و غیرقابل انعطاف 2آمرانه( ۵بیت فرزند به توصیف راتر عبارتنداز: )ترنوع سبک

( 2گیری اجتماعی در کودک شود. )عزت نفس پایین، غمگینی، و کناره ست و ممکن است منجر بهمشخص ا

والدین است و حدود و خشونت غیرقابل پیش بینی که مشخصه آن فقدان تعیین  :3مسامحه آمیز -آسانگیر 

سهل  - روش مسامحه آمیز( 3ممکن است سبب خوداتکایی پایین، اختالل کنترل تکانه و پرخاشگر شود )
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2 Authoritarian 

3 indulgent – permissive 



روش، کودک را در معرض خطر  این .کنندمیزندگی کودک دخالت ن که در آن والدین در پرورش و :۵انگارانه

که  :2هدو سوی -روش مقتدرانه ( ۰. )دهدمیعزت نفس پایین، ضعف خودگردانی و افزایش پرخاشگری قرار 

و محبت آمیز است. میفضایی صمی گیری دره با مشارکت دادن فرزند در تصمیممشخصه آن قواعد محکم همرا

منجر به خوداتکایی، عزت نفس، و پیدایش حس مسئولیت  احتماالًبیتی تر سبک این است که این اعتقاد بر

 .شودمیپذیری اجتماعی در کودک 

 روانی  هایشكل گیری و تظاهر آسیب

برخی اختالالت رشد، بخصوص  روانی در کودکان با سطح رشدی و سن کودک ارتباط دارد. هایتظاهر آسیب

 های. تأخیر رشد زبان یکی از دغدغهشوندمیاختالالت رشد زبان، اغلب در دوران پیش دبستانی تشخیص داده 

سالگی عبارت  ۱/2 – 3برند یا تا میماهگی واژه به کار ن ۵۸رود. کودکانی که تا میشایع والدین به شمار 

طبیعی یا بخش  میکال هایی داشته باشند بخصوص اگر به نظر برسد نشانهسازند ممکن است نیاز به ارزیابمین

. عقب ماندگی ذهنی خفیف یا مشکالت اختصاصی یادگیری، اغلب تا بعد از ورود به کنندمیاعظم زبان را درک ن

. دهدمین خودش را نشا ساالنهمذایی با شروع تعامل کودک با ای . اختالالت رفتارشوندمیدبستان شناسایی ن

که کودکان وارد دبستان شده و از او  شودمیتیب اختالالت نقص توجه فقط زمانی تشخیص داده تربه همین

رود. سایر اختالالت، بخصوص اسکیزوفرنیا و اختالل دو قطبی در سنین پیش دبستانی و انتظار توجه مستمر می

 نادرند.دبستانی 

 نوجوانی 

از رسش  ایجنسی بلوغ است و دوره هاییزیولوژیک و افزایش شدید هورمونف هاینوجوانی نشانه یمشخصه

 ساالنهماست که در حد فاصل کودکی و بزرگسالی قرار دارد. نوجوانی دوره گذاری است که طی آن روابط با 

فکری و تعلقات اجتماعی  هایو فرد در پی مشغله کندمیگیری رشد ، استقالل در تصمیمشودمیتعمیق 
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دوره کاوش و انتخاب است. فرآیند تدریجی حرکت به سمت خودپنداره منسجم است.  آید. نوجوانی عمدتاًمیبر

-پیچیده هایآن افزایش توانایی تسلط بر چالش یاست که مشخصه "فرآیند پیشرفت"بهترین توصیف نوجوانی، 

اجتماعی و عالیق  های، هویتهاتکالیف تحصیلی، بین فردی و هیجانی و در عین حال جستجوی استعداد ی

اختصاصی رشد مغز در نوجوانی درک ما را  هایدر زمینه مکانیسم میاز متون عل ایجدید است. حجم فزاینده

گروه سنی را افزایش  این اجتماعی در نوجوانان و نیز سه تغییر رشدی مورد انتظار در هایمهارتدر مورد توسعه 

بستگی به جای دل ساالنهمی، افزایش رفتار جنسی و حرکت به سمت وابستگی به داده است: افزایش خطرپذیر

سالگی به  ۵3در  هاسالگی و در پسر ۵۵در حدود  هابه خانواده اصلی. حجم ماده خاکستری قشر مخ در دختر

-برنامه، هااجتماعی ظریف، کنترل تکانه هایرسد که همین امر توانایی فرد برای درک موقعیتحداکثر می

. حجم ماده سفید مغز در تمام دوره کودکی و نوجوانی دهدمیبلند مدت و دوراندیشی را افزایش  هایریزی

نوجوان برای  هایبیشتر را فراهم ساخته، سبب تقویت توانایی« پیونددهی»زمینه  احتماالًیابد که میافزایش 

 .شودمیبرای تسلط بر فناوری امروزی مورد نیز  هانظیر قابلیت جدید هایفراگیری قابلیت

 نوجوانی بهنجار چیست؟ 

که در حین عبور از موانع و  شودمیشناختی اطالق مفهوم بهنجاری در رشد نوجوان به میزان انطباق روان

فراد نوجوانی دورة انطباق درصد ا ۷۱در  . تقریباًشودمیدوره رشد حاصل  این دستیابی به نقاط عطف ویژه

 در امتداد کارکرد قبلی فرد قرار دارد. تقریباً میز با تغییرات جسمانی، شناختی و هیجانی است که عمدتاًآمؤفقیت

درصد نوجوانان انطباق ضعیف روانی، بیزاری از خود، اختالل سلوک، سوءمصرف مواد، اختالالت عاطفی و  2۲در 

وان در امتداد کارکرد روانی قبلی فرد قرار . سازگاری نوجکندمیسایر اختالالت روان پزشکی مختل کننده بروز 

دارد؛ بنابراین در کودکانی که دچار مشکالت روان شناختی هستند، خطر ابتال به اختالالت روانپزشکی در دوره 

قرار  هاخطر تعارض با خانواده و بیزاری از آن نوجوانی باال است. نوجوانان دچار اختالالت روان پزشکی در معرض

گروه  این ، اماشوندمیپزشکی گاه به گاه یا یک عالمت روان هایدرصد نوجوانان دچار ناراحتی ۶۲ند دارند. هر چ



در حد مناسبی است و روی هم رفته از  ساالنهمبا  هااز نوجوانان عملکرد تحصیلی خوبی دارند و ارتباط آن

 زندگی خود رضایت دارند. 

نقش توصیف  می، تکلیف هنجارین نوجوان را هویت در مقابل سردرگپرداز رشداریک اریکسون، روان کار و نظریه

گو ای که اریکسون آن را هویت گیردمیکرد. ادغام تجربیات گذشته در تغییرات موجود در آن چیزی صورت می

ف مختل هایمشهور موسیقی یا سیاسی جنبه هاینامید. نوجوانان از طریق طرفداری از قهرمانان با سایر بتمی

، اما شوندمی. برخی نوجوانان غرق همانندسازی با یک بت بخصوص کنندمیخویشتن روانی خود را جستجو 

را  هاآن ساالنهمی که احساس کنند گروه هایی دارند. نوجوانترروند رفتار متعادل این در هاسایر نوجوان

. شوندمیغرق پرستش یک چهره مشهور  ترکممتنوعی شرکت داشته باشند  هایپذیرفته است و در فعالیت

را طرد کرده است و به طور  هاجامعه آن کنندمیی که از لحاظ اجتماعی منزوی بوده و احساس هاینوجوان

در معرض  (دیگر هایفعالیت میتعطیل کردن تما هایببه ) کنندمیآشکار با یک چهره مشهور همانندسازی 

 د.شکی هستنپزرند و نیازمند مداخله روانرار داخطر مشکالت هیجانی جدی ق

، از ترو رشد اخالقی پیچیده و تکامل یافته کودکان عینی تفکر بین فاصل حدی رهاریکسون برای توصیف دو

. او بحران هویت را بخش هنجارین نوجوانی میداند که طی آن کندمی( استفاده moratoriumاصطالح تعلیق )

تجربیات متفاوت را در هویت  این و سپس با مؤفقیت کندمییگزین را دنبال جا هاینوجوان سبک و رفتار

 این انجامد که درنقش می میروند به پراکندگی هویت یا سردرگ این . شکست دردهدمیجای  میمستحک

و  ها، آزمایش سبکساالنهمحالت نوجوان فاقد حس منسجم و مطمئن هویت است. نوجوانی دوره پیوند با 

ده است. اکثر ینآهای خالق برای تالش هایدهای دات جدید، عاشق شدن برای اولین بار و جستجویاعتقا

یابند، روابط خوبی با می، به عزت نفس مناسب دست کنندمیبینی طی فرآیند رشد را با خوش ها ایننوجوان

 .کنندمیو روابط هماهنگ با خانواده را حفظ  کنندمیبرقرار  ساالنهم

 

 



  مراحل نوجوانی

ین تغییرات اولیه )جسمانی، تربزرگو طی آن  گیردمیسالگی را در بر ۵۰تا  ۵2اوایل نوجوانی  اوایل نوجوانی.

ممکن است  ها، اما دختردهدمیروی  هاسال این اغلب در ها. جهش رشد پسرکنندمینگرشی و رفتاری( ظهور 

انتقاد از عادات  هاو پسر هادوره دختر این به کرده باشند. دردوره رشد سریع را تجر این سال قبل از 2تا  ۵

والدین سپری کنند، از  ترکمو با نظارت  ساالنهم، اصرار دارند وقتشان را با کنندمیده را شروع امعمول خانو

دند تر پذیرفته بویشپخانوادگی را که  هایسبک و ظاهر خود، آگاهی بیشتری پیدا کرده و ممکن است ارزش

زیر سؤال ببرند. آگاهی جدید از تمایالت جنسی ممکن است به شکل افزایش شرم و خجالت از رشد جسمانی 

 موجود با افزایش عالقه به جنس مخالف بروز کند. 

امر گاهی با  این که دهدمیدوره به صورت ضمنی یا آشکار تمایل به خودمختاری را نشان  این نوجوان در

یانه در قبال منابع قدرت از جمله معلمین و مسئولین مدرسه و ابراز بیزاری از مقررات همراه مبارزه جو هایرفتار

 . کنندمیسیگار، الکل و ماری جوانا را امتحان  هاسنین، برخی نوجوان این است. در

زمینه  نای جدید در افراد مختلف متفاوت است و یک تنوع بهنجار در هایدر اوایل نوجوانی، زمان کسب رفتار

و تصویر خود نزد جامعه  کنندمیمرحله دوستان جدیدی پیدا  این نوجوانان در کهاین وجود دارد. به طور کلی با

خانواده را حفظ  هایپیوند مثبت با اعضای خانواده، دوستان قبلی و ارزش ها، اما اکثر آندهندمیرا تغییر 

گیری دانند که طی آن فرد به طور چشمن آشوب فراگیر میحال اوایل نوجوانی را اغلب دورا این . باکندمی

 .شودمیمنجر به بیگانگی شدید نوجوان  این خانواده، دوستان و سبک زندگی معمول خود را طرد کرده که

سالگی(، سبک زندگی نوجوان ممکن  ۵۶تا  ۵۰بین  میانی نوجوانی )تقریباً  در خالل مرحله اواسط نوجوانی.

دوره از رشد نوجوان،  این وی برای دنبال کردن اهداف خود در زمینه استقالل باشد. در است بازتاب تالش

بینانه و به کارگیری قضاوت اجتماعی در بوته آزمایش قرار گیری واقعتلفیق استدالل انتزاعی با تصمیم توانایی



سازد و عزت نفس به می ترچیدهیابد و روابط عاشقانه را پیمیجنسی تشدید  هایمرحله رفتار این . درگیردمی

 .شودمیخطرجویانه مثبت و منفی تبدیل  هایعامل اصلی در رفتار

در انتخاب  ساالنهمو گروه  کنندمیهمانندسازی  ساالنهمبا گروه  معموالً دوره از رشد، نوجوان  این در

 این سیار مؤثر هستند. نوجوان درنقش ب هایمورد پرستش و الگو های، سبک زندگی، موسیقی، چهرههافعالیت

تفریحی و حس همه توانی  هایامر همراه با انواع رفتار این ،گیردمیمقطع خطرات را دست کم 

(omnipotence)  نوجوان و نیز تمایل نوجوان به استقالل، اغلب سبب بروز تعارضاتی با والدین و انتظارات

داند میاش منحصر بفرد و متفاوت از خانواده که خود راد ضمن آنوانتمی. اما در اکثر موارد نوجوان شودمی هاآن

 اتحاد با اعضای خانواده اش را حفظ کند. 

سالگی( کاوش مداوم عالیق تحصیلی، سالیق هنری و  ۵۰تا  ۵۷. در اواخر نوجوانی )حد فاصل اواخر نوجوانی

تری از خود و حسن تعلق نوجوان درک روشن شودمیاجتماعی سبب  هایورزشی و پیوند هایموسیقی، فعالیت

فعلی خود  هایدر بدنه اصلی اجتماعی پیدا کند. نوجوانان سازگار از انتخاب هایا خرده فرهنگ هابه برخی گروه

 هایدر طول سال هادانن هویت آنراضی هستند، هر چند می هاو دوستی ها، عالئق، سرگرمیهادر زمینه فعالیت

 ه پیشرفت و اصالح خواهد بود.جوانی روب

 نوجوانی  هایمؤلفه

. شودمیمثل حاصل و نیز توانایی تولید میبلوغ فرآیندی است که طی آن رسش جنسی و جس رشد جسمی.

سالگی  ۵۲حدود  هافرآیند در دختر این فرآیند بلوغ افزایش سرعت رشد قد و وزن است. هاینخستین نشانه

پسر  هایسالگی به نحو محسوسی بلند قدتر از همکالسی ۵2تا  ۵۵تا سن  هاز دختر. بسیاری اشودمیشروع 

 ۵3در  ها. بسیاری از دخترکنندمیسالگی جهش رشد پیدا ن ۵3به طور متوسط تا سن  هاخود هستند؛ زیرا پسر

 .انددهرشد کر هار و پستانهاز هایمو هاو در اکثر آن کنندمیسالگی نخستن قاعدگی را تجربه 



تیب تر . اما رشد بلوغ طبقشودمیآن تنوع زیادی دیده  هایبندی رشد بلوغ و مؤلفهدر زمینه شروع و زمان

مانند افزایش طول و قطر آلت تناسلی ، پس از آزاد  هارود. بنابراین صفات ثانویه جنسی در پسرمیخاصی پیش 

 . گیردمیبزرگ شده صورت  هایاز بیضه هاروژناند شدن

)پیش از بلوغ(  SMR1( که به مراحل تانر نیز مشهور است طیفی از SMR) ۵درجه بندی بلوغ جنسی

SMR5 درجه بندی گیردمی)مرحله بلوغ( را در بر .SMR و  هاشامل مراحلی از رسش آلت تناسلی در پسر

جنس مؤنث،  یجنسی اولیهر در هر دو جنس است. خصوصیت هاز هایبه عالوه رشد مو هارشد پستان در دختر

بار روی روز یک 2۸هر  تخمدان و تقریباً هایگذاری است که عبارت است از آزاد شدن تخمک از فولیکولتخمک

قدر استروژن تولید تخمدان آن هایرسد، فولیکولمی SMR4یا  SMR3. وقتی دختر نوجوان به دهدمی

رسند فولیکول می ۱یا  ۰ت. وقتی دختران نوجوان به مراحل که برای شروع قاعدگی )منارک( کافی اس کنندمی

. استروژن و پروستروژن سبب پیشرفت گیردمیگذاری صورت و تخمک شودمیتخمدان به صورت ماهیانه بالغ 

 .شوندمی هاتخمدانی و پستان هایفرآیند بلوغ از جمله رشد بیشتر لوله

تولید اسپرم در پاسخ به  هااست. در پسر هاتولید اسپرم در بیضهنوجوان، خصوصیت جنسی اولیه،  هایدر پسر

. مشخصه فرآیند گیردمیصورت  هامنی ساز درون بیضه های( بر روی لولهFSHتأثیر هورمون محرکه فولیکول )

ظرف یک سال پس از  عموماًنوجوان  هایاست. پسر LHتحت تأثیر هورمون  هارشد بیضه هابلوغ در پسر

عبارتنداز: ضخیم  ها. خصوصیات ثانویه جنسی در پسرکنندمیتوانایی انزال پیدا ( SMR2) 2سیدن به مرحله ر

 .صورت هایو رشد مو ها، پهن شدن شانههاشدن مو

 

 

 

 

                                                           
1 sexual maturity rating 



 در نوجوانان پسر و دختر درجه بندی بلوغ جنسیجدول : 

درجه بندی 

 بلوغ جنسی

 پسرها دخترها

 ۵مرحله 

 وغ، برآمدگی نوک پستانمرحله پیش از بل

 هارهای زعدم وجود مو

 ها، کیسه بیضه و آلت تناسلی به همان شکل وبیضه

 اندازه دوره کودکی هستند.

 هارهای زعدم رشد مو

 2مرحله 

 هالهجوانه پستان به شل برآمدگی کوچک، افزایش قطر

 پستان

 هار عمدتا در طول لب بزرگهای پراکنده در زمو

 ها و کیسه قبل، بیضه یآلت تناسلی شبیه مرحله اندازه

 اندبیضه بزرگ شده

 رنگ پوست بیضه مایل به قرمز شده است

 3مرحله 

 اند اما هنوز هم سطحشده تربزرگپستان و ماهک پستان 

 هستند

هار اند و روی تمام ناحیه زتر و زبرتر شدههار تیرههای زمو

 اندپخش شده

ها و کیسه بیضه زایش یافته و بیضهطول آلت تناسلی اف

 اندشده تربزرگ

اند و روی تمام ناحیه تر و زبرتر شدههار تیرههای زمو

 اندهار پخش شدهز

 ۰مرحله 

 اندازه پستانافزایش

 اندهماهک و نوک پستان برآمده شد

 اند اما ناحیه تحت پوشش آنهار زیر و ضخیم شدههای زمو

ها وجود بالغین است. انتشار مو به راناز  ترکوچکهنوز 

 ندارد.

 قطر و طول آلت تناسلی افزایش یافته است

 هستند 3از مرحله  تربزرگها و کیسه بیضه بیضه

هار زیر و ضخیم بوده اما ناحیه تحت پوشش های زمو

ها ها به راناز بالغین است. انتشار مو ترکوچکها آن

 .ندارد وجود

 ۱مرحله 

 ها شبیه پستان زنان بالغ است. سطح ماهکتانشکل پس

 .تر نشسته استپستان از سطح کلی پستان پایین

 .ها انتشار دارنداند و به رانتر شدههار متراکمهای زمو

اندازه فرد ها و کیسه بیضه شکل وآلت تناسلی، بیضه

 را دارند بالغ

 شار دارند ها انتهار افزایش یافته و به رانهای زتراکم مو

 

را  هاکه آن گیردمیرا در بر هاو توانایی هابلوغ شناختی در نوجوان طیف وسیعی از قابلیت بلوغ شناختی.

عبارتنداز گذار از تفکر عینی به سمت تفکر  هاتوانایی این اجرایی مغز قرار داد. هایدر طبقه کلی کارکرد توانمی

 هایاجتماعی؛ توانایی هایو موقعیت ساالنهمدر مسائل علمی، رابطه با  انتزاعی؛ افزایش قدرت استنتاج منطقی

هوشی، هنری و ورزشی خود افزایش  هایجدید برای خودنگری و خودگردانی. آگاهی نوجوان در مورد استعداد

  خود به شکل عملی استفاده کند. هایتوانایی این کشد تا فرد ازمیطول  هایابد، هر چند سالمی

دوره، تغییر تدریجی از تفکر عینی )تفکر عملیاتی عینی طبق نظریه ژان پیاژه( به  این تغییر اصلی شناختی در

ی هایتحول در انطباق با محرک این سمت توانایی تفکر انتزاعی )تفکر عملیاتی صوری، در نظریه پیاژه( است.



تحول  این فرضی تولد کند. عامل دیگر ایهپاسخ هاکه نوجوان ناچار است در قبال آن گیردمیصورت 

اختصاصی است. رشد تفکر  هایگسترش یافته نوجوان برای استخراج قوانین کلی براساس موقعیت هایتوانایی

بلکه فرآیند تدریجی استناج منطقی فراتر از تجربیات عینی و دستیابی به  دهدمیباره روی نانتزاعی به یک

 ضی مبتنی بر زندگی روزمره است. قابلیت تفکر آرمانی و فر

، شودمیکه سبب تقویت حس مصونیت در برابر خطر  کندمینوجوان اغلب از نظام اعتقاد همه توانی استفاده 

جایت از تفکر سحرآمیز کودکی در کنار در هاحتی زمانی که با خطرات منطقی روبرو است. در بسیاری از نوجوان

رغم ادامه تفکر سحرآمیز در دوره نوجوانی، شناخت نوجوان از تفکر ماند. علیباقی می ترتفکر انتزاعی پخته

ی برای ارتقاء نقاط هاییابد و راهبردمیبطوری که توانایی فرد برای خودنگری افزایش  گیردمیکودکان فاصله 

  .دینآمیقوت و جبران نقاط ضعف پدید 

جذب شدن به سمت عالیقی در زمینه رشته تحصیلی و یکی از تکالیف شناختی مهم در نوجوانی، شناسایی و 

و عالیقی که با نقاط قوت شناختی نوجوان متناسب باشد. پیاژه  هاده است، آرمانینآهای تفکر در مورد آرمان

 ساالنهمتحت تأثیر روابط اجتماعی و ارتباط بین نوجوان و  معتقد بود که انطباق شناختی در نوجوانی عمیقاً

 دانست.و شناخت اجتماعی را جزء الینفک رشد شناختی نوجوان می قرار دارد

و نیز  ساالنهمپذیری نوجوان شامل توانایی کسب پذیرش در روابط با جامعه (.socializationپذیری )جامعه

، در ساالنهمجاد حسن تعلق به گروه ای هایمهارتی در نوجوان است. ترپدید آمدن شناخت اجتماعی پخته

جاد حس سالمت روانی اهمیت اساسی دارد. کفایت ای گروه در هایشدن با فعالیتر توانایی هماهنگکنا

ساله  ۵۰تا  ۵2 هایجاد عزت نفس مناسب در اکثر نوجوانای، جزء اساسی درساالنهماجتماعی نوجوان از دید 

ند سبب پرورش تعامالت اجتماعی توانیمنفوذ قدرتمندی دارند و  ساالنهمدوره  این است. در ()اوایل نوجوانی

و یا حتی حالت خطرجویی دارند. به  اندمورد قبول جامعه ترکمی شوند که هایمثبت و نیز اعمال فشار برای رفتار

از انطباق و یک گام مناسب رشدی در جدایی از والدین و معطوف  اینشانه ساالنهمطور کلی تعلق به گروه 

و  ساالنهمساله قادر به تبادل نظرات و عقاید خود با  ۵2تا  ۶دوستان است. کودکان  ساختن وفاداری به سمت



متناوب مشاجره و  هایبه شکل ناپیوسته بوده و براساس دوره هاهستند، اما روابط آن هاتأیید احساسات آن

-تعمیق می هادوستیاوقات خوش نوسان دارد. در برخی کودکان سنین مدرسه با تکرار اوقات خوش در رابطه، 

مختلف اغلب قابل جایگزینی هستند یعنی وقتی کودک وقت آزاد  ساالنهمدوره  این یابند، اما در برخی کودکان

 بخواهد وقتش را با یک دوست خاص بگذراند.  کهاین گردد نهمیدارد دنبال یک دوست 

د را بیشتر با یکی از دوستانش خو هایرازو فرد  کندمیبیشتر حالت اختصاصی پیدا  هابا شروع نوجوانی دوستی

و گروه  کندمیش احساس راحتی ساالنهمگذارد تا اعضای خانواده، فرد در کنار یک یا چند تن از میمیان در

ممکن است به هم بچسبنده و بیشتر وقت آزاد خود را با هم بگذرانند. در اوایل نوجوانی تلفیقی از هر دو مدل 

دستجات،  این و حتی درون گیردمیکوچک شکل  های«دارودسته»ست بروز کند یعنی اجتماعی فوق ممکن ا

در گروه کدام جفت ارجحیت دارند یا از رتبه باالتری برخوردارند ممکن است  کهاین رقابت و حسادت در زمینه

بیشتر در  یابد و سبب ثباتمیسال انسجام ی در روابط شود. در اواخر نوجوانی گروه همهایسبب گسست

 .شودمی هاو پختگی باالتر در کیفیت تعامل هادوستی

و اعتقادات مشترک جامعه در مورد ضوابط رفتار است. نوجوانان،  هااز ارزش ایاخالق مجموعه .رشد اخالقی

و  النساهمو نیز رفتار برخی  دهندمیرفتاری خانواده و محیط آموزشی را بروز  هایالگو معموالًمانند کودکان، 

نیست بلکه محصول رشد  میتابع سن تقوی . رشد اخالق صرفاًکنندمیساالن مورد تحسین خود را تقلید بزرگ

 شناختی است. 

و نتیجه افزایش  گیردمیدانست که به موازات رشد شناختی صورت میپیاژه رشد اخالقی را فرآیندی تدریجی 

-کودکان پیش .شودمیخر نوجوانی حاصل ادی است که در اوتوانایی فرد در افتراق مصالح جامعه از مصالح فر

، در اواسط کودکی، کودک قوانین را کنندمیند پیروی اهاز مجموعه قواعدی که والدین وضع کرد دبستانی صرفاً

د استثنا قایل شود؛ در خالل نوجوانی فرد قوانین را در قالب مصالح کالن جامعه تعریف توانمیپذیرد اما نمی

 . کندمی



-اخالق پیش( ۵لورنس کولبرگ مفاهیم پیاژه را تلفیق نمود و سه سطح عمده از رشد اخالق را توصیف نمود: )

 اخالق قراردادی سازگاری با نقش( 2که در آن تنبیه و پیروی از والدین عوامل تعیین کننده است، ) ۵قراردادی

( 3ط خوب با دیگران از قوانین پیروی کند، )برای کسب تأیید و برقراری رواب کندمیکه در آن کودک سعی 

ین سطح اخالق است کودک ترمرحله که عالی این اصول اخالقی که توسط خود شخص پذیرفته شده است. در

و در شرایط خاص برای قوانین استثنا  کندمیداوطلبانه و بر پایه مفهوم اصول اخالقی از قوانین و مقررات پیروی 

 . شودمیقایل 

 نسان بودن بلوغ شناختی در هر دو جکولبرگ و پیاژه در مورد رشد اخالق معطوف به نظریه همسمفاهیم 

متفاوتی در رشد اخالق  هایکه به الگو کندمیهستند، اما کارول گیلیگان بر بافتار اجتماعی رشد اخالق تأکید 

غالب در  هایرورزی، ویژگیکه در زنان، دلسوزی و اخالقیات مه کندمی. گلیگان خاطر نشان شودمیمنجر 

فرد از عدالت، اخالقی بیشتر با ادراک  هایغالب قضاوت هایتصمیمات اخالقی است، اما در مردان ویژگی

 بودن مرتبط است. عقالنیت و منصفانه

 هاعزت نفس مقیاسی از حس فرد از ارزشمندی خود است که اساس آن درک فرد از میزان موفقیت عزت نفس:

، اعضای خانواده، معلمین و جامعه ساالنهمخود و نیز ادراک وی در زمینه میزان تأیید و احترام  هایاوردو دست

و  ساالنهمترین الزمه عزت نفس خوب، ادراک فرد از ظاهر جسمانی مثبت و داشتن ارزشی واال نزد است. مهم

 هایورزشی و استعداد هایصیلی، تواناییتح هایخانواده است. خصوصیات ثانویه عزت نفس مربوط به دستاورد

و اعضای  ساالنهمخاص است. عزت نفس نوجوان تا حدود زیادی تحت تأثیر پسخوراند مثبتی است که از گروه 

میان به  این را بپذیرند و در هاهستند که آن ساالنهمو نوجوانان اغلب در پی گروهی از  کندمیخانواده دریافت 

. دختران نوجوان در حفظ عزت نفس نسبت به پسران دهندمیمرتبط با گروه، اهمیت چندانی نمنفی  هایرفتار

 .کنندمیمشکالت بیشتری دارند. دختران اغلب تا سنین بزرگسالی عزت نفس خود را پایین ارزیابی 
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 عوامل مؤثر محیطی موجود و نوجوان

نسی نوجوان عبارتند از صفات شخصیتی، عوامل مؤثر بر رفتار ج عوامل مؤثر بر رفتار جنسی نوجوان.

 هایجنسی و برنامه هایخانواده و آموزش هایجنسیت، زمینه فرهنگی و مذهبی، عوامل نژادی، نگرش

 .پیشگیری

خطرجویی تأثیر دارند. سطوح باالتر  هایمشخص شده که عوامل شخصیتی بر رفتار جنسی و نیز رفتار

جنسی، مقاربت بدون  ءن مقاربت، تعداد باالتر شرکاط دارد: سن پایین در هنگام اولیتکانشگری با موارد زیر ارتبا

 ا.مقاربتی مانند عفونت کالمیدی هایپیشگیری از جمله کاندوم و سابقه ابتال به بیماری هایاستفاده از روش

 سن چه هر ند،اهکرد شروع دختر نوجوانان از زودتر را جنسی تبمقار همواره پسر نوجوانان تاریخی لحاظ از

باشد، احتمال اجباری یا ناخواسته بودن آن رابطه بیشتر  تررابطه جنسی پایین اولین هنگان در نوجوان دختر

 است. 

آموزشی مدرسه مدار  هایمذهبی و اجتماعی نوجوانان و برنامه هایاثرات تجمعی تحصیالت باال در خانواده، گروه

جنسی پرخطر در میان نوجوانان را تضمین کنند. رفتار جنسی مسئوالنه در نوجوانان  هایند کاهش رفتارتوانمی

جنسی نداشته،  ی. در نوجوانی که هرگز رابطهاندگر عمده سالمتی در دهه بعد دانستهرا به عنوان یکی از نشان

عبارتنداز: اجتناب از  اخالقی است. سایر دالیل هایدلیل عمده پرهیز، مغایرت آن با عقاید مذهبی با ارزش

 مقاربتی و نیافتن شریک جنسی مناسب.  هایس از ابتال به بیماریتر بارداری،

االت متحده کاهش یافته است اما جرائم ای اخیر میزان جرائم خشونت بار در های. هر چند در طول سالخشونت

سالگی است )حوادث  2۱تا  ۵۱نین خشونت بار در نوجوانان رو به افزایش است. قتل دومین علت مرگ در س

. در پسران نوجوان سیاهپوست احتمال مقتول (گروه سنی است این علت اول و خودکشی سومین علت مرگ در

ترین ارتباط مختلف است. عاملی که قوی هایو دختران نژاد مینژادی و قو هایشدن بیش از پسران سایر گروه



 که فاقد پدر یا جانشین پدر بوده است؛ به استثنای ایبزرگ شدن در خانهرا با خشونت در پسران نوجوان دارد. 

 اجتماعی و آموزش تأثیری روی گرایش به خشونت ندارند. -عامل، عواملی نظیر نژاد، وضعیت اقتصادی  این

فرد از قدرت یا موقعیت خود جهت ارعاب، تحقیر  کهاین ( طبق تعریف عبارتست ازbullying. قلدری )قلدری

به سه دسته جسمانی،  توانمیاستفاده کند. قلدری را  تریا موقعیت پایین ترکمیا آسیب به فرد دیگری با قدرت 

جاد جراحت است. ای یا تهدید میجاد جراحت جسای شامل مییا اجتماعی تقسیم بندی کرد. قلدری جس میکال

 ساالنهمقلدری اجتماعی عبارتست از طرح  شودمیاطالق  هابه تمسخر دیگران یا توهین به آن میقلدری کال

 . هابه منظور تحقیر یا منزوی کردن آن

زنند یا قربانی آن آموزان کالس ششم تا دهم به نوعی قلدری متوسط تا شدید دست میدرصد دانش 3۲ تقریباً 

ی قلدر محسوب گروه سن این میلیون کودک در ۷/۵حدود  کنندمیو یا هر دو حالت فوق را تجربه  شوندمی

 میبیشتر از قلدری کال ها. دخترشوندمیبه قلدری و رفتار خشونت بار متوسل  هابیشتر از دختر ها. پسرشوندمی

س از جمله یا ارعاب از سوی تر آموز بدلیلهزار دانش ۵۶۲تا قلدری جسمانی. هر سال حدود  کنندمیاستفاده 

د مانع از توانمی« شدنقربانی». استرس شوندمیکار این جبور بهو برخی م کنندمی هامدرسه را ر ساالنهم

خشونت  هایدر معرض خطر رفتار کنندمیآموز شود. کودکانی که قلدری تحصیلی و یادگیری دانش هایفعالیت

جود بستگی ومکرر و حمل اسلحه قرار دارند. بین قلدری و تیراندازی در مدارس هم هایمانند دعوا تربار جدی

 دارد. 

تبدیل  هاترنتی یا الکترونیک به دغدغه بزرگی برای نوجواناین گذشته قلدری یدر خالل دهه قلدری مجازی.

الکترونیکی برای مرعوب کردن  هایشده است. قلدری مجازی طبق یک تعریف گسترده عبارتست از: کاربرد ابزار

 ۶2تا  ۵ هادری مجازی متغیر است و در گزارشیا صدمه رساندن تعمدی فردی دیگر. شیوع گزارش شده قل

آموز استرالیایی دانش ۷۲۲که بر روی  ای. در مطالعهاندقربانی آزار مجازی بوده اندر داشتههااظ هادرصد نوجوان

سالگی پیگیری شدند.  ۵۱یا  ۵۰سالگی وارد مطالعه شدند و تا سن  ۵۲کنندگان از درصد شرکت ۵۱انجام شد، 

درصد قلدری سنتی را تجربه کردند و  2۵کنندگان درگیر قلدری مجازی شدند، درصد شرکت ۵۱لعه مطا این در



نوجوان کالس هشتم  3۰۰درصد هر دو را تجربه نمودند. مطالعه دیگری که بر اساس اطالعات خود گزارشی  ۷

رت عامل و چه به تا دهم انجام شد، نشان داد که دخالت در قلدری مجازی، چه به صورت عامل و چه به صو

-مطالعه هم این بینی عالیم افسردگی و افکار خودکشی ارتباط دارد. درقربانی، به طور اختصاصی با پیشصورت 

 .ط قلدری سنتی و اختالل عاطفی بوداز ارتبا تربستگی قلدری مجازی و عالیم افسردگی قوی

االت متحده وجود دارد. در سراسر ای فمشکلی است که در جوامع مختل ایهخشونت دارودست .6هادارودسته

 هستند. اکثر هاهزار نوجوان و جوان عضو آن 2۲۲کشور دو هزار دارودسته جوان و نوجوان وجود دارد و بیش از 

 هاساله( هستند. در بسیاری از نوجوانان عضویت در دارودسته ۵۸تا  ۵۷ساله )میانگین سنی  2۰تا  ۵2اعضا  این

بیشتر از  ها. پسرکنندمیک تر افراد ظرف یک سال دسته را این یک دوم تا دو سوممرحله گذرایی است؛ 

از حد واقعی گزارش شود.  ترکمممکن است  ها؛ اما عضویت دختران در دستهشوندمی هاوارد باند هادختر

 هان عضو دستهو سن دخترا شودمیکوچک و مناطق روستایی دیده  هایدختران بیشتر در شهر هایدارودسته

بزهکارانه یا  هایبه فعالیت ترکم هانسبت به پسر هااست. اعضای مؤنت باند هااز اعضای مذکر دسته ترکم معموالً

 .شوندمیمرتکب جرایم خشن  ترکمپردازند و میمجرمانه 

فنگ سبک، قتل طی خودکشی با ت سال ۵۸کودک آمریکایی زیر سن  ۵۲. به طور متوسط روزانه حدود اسلحه 

یک نفر  ۵2تا  ۰محصل کالس  ۱. از هر شوندمی میاتفاقات زخ این . تعداد بیشتری درشوندمیو حوادث کشته 

سال  ۵۸. طبق قانون فروش سالح گرم به افراد زیر کندمیمانند چاقو، تفنگ یا چماق حمل  ایبا خود اسلحه

ساعت یک  2۰ند ظرف توانمیکه  کنندمیر هااظ ۵2 تا ۶ هایکالس آموزاندانشممنوع است. اما دو سوم 

که در آن سالح گرم وجود دارد.  کنندمیزندگی  ایمیلیون کودک در خانه 22اسلحه گرم تهیه کنند. بیش از 

اسلحه قفل نشده و پر  هادرصد آن ۵3کم یک اسلحه قفل نشده وجود دارد و در دست هاخانه این درصد ۰۲در 
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درگیر در تیراندازی مدرسه، دو نفر سالح خود را از منزل یا یکی از بستگان تهیه  آموزانشداست. از هر سه 

 .گیردمیناشی از خودکشی در نوجوانان توسط یک اسلحه دستی صورت  هایدرصد مرگ ۶۲ . تقریباًاندکرده

 سازیسازی و برونیاختالالت درونی

و  ۵سازی: اختالالت درونیشوندمیگروه عمده تقسیم  به دو معموالًمشکالت هیجانی و رفتاری کودکان  

 .2سازیاختالالت برونی

خواهند وضعیت یا حالت شناختی و مید که افراد نآیمی مشکالت زمانی به وجود  این سازی:اختالالت درونی

همیشه  هاآنا تنظیم کنند، به عبارت دیگر ینادرست یا ناسازگارانه، کنترل  ایهیجانی درونی خود را به شیوه

افراد  این اشتباه کنترل کنند. ایهی احساس کردن خود را به شیوی نحوهی تفکر خود دربارهخواهند نحوهمی

ازه زیادی در درون اند مشکالت تا این که دهدمیسازی نشان ز حد دارند. همچنین اصطالح درونیکنترل بیش ا

. اختالالت شوندمینیز نامیده  3مخفی هایرونی سازی، بیمارید به همین دلیل اختالالت دینآمی فرد به وجود 

 .شوندمیکه بیشتر به درون خود کودک هدایت  گیردمیی را دربر هایسازی رفتاردرونی

اختالالت درونی سازی شامل موارد زیر هستند: اختالل اضطراب جدایی، اختالل اضطراب تعمیم یافته )فراگیر(، 

زدگی، اختالل افسردگی عمده )اساسی(، جبری، فوبی خاص، اختالل وحشت -ی ل وسواسفوبی اجتماعی، اختال

، ها( )به طور کلی تمام اضطرابRADو اختالل دلبستگی واکنش )( میخویی )دیس تایختالل افسردها

 اجتماعی(  هایگیری و اجتناب از فعالیت، گوشههاستر ،هاافسردگی

 اجتماعی( تاپرخاشگرانه، بیش فعالی، رفتار ضد هایسازی )مثل رفتاربرونی مشکالت سازی:اختالالت برونی

د. ینآمی نادرست یا ناسازگارانه به وجود  ایضعیف به شیوه میاز حد یا خودتنظی ترکمبه علت کنترل  ایازهاند

 معموالً تهدید(  )مثل دعوا، دزدی، تعرض و دهندمیبه عبارت دیگر، کودکانی که مشکالت رفتاری جدی نشان 

مخفی نیستند و شناسایی  معموالًمشکالت  این و هیجانات خود مشکل جدی دارند. هادر کنترل و تنظیم رفتار
                                                           
1 internalizing disorders (or undercintrolled disorders or problems) 
2 externalizing disorders (or overcontrolled disorders or problems) 
3 secret illnesses 



سازی ه داشته باشید که اختالالت برونیرا مشاهده کرد. توج هاآن توانمیطور مستقیم  آسان است. زیرا به هاآن

آید که کودکان هر دو نوع مشکل را به میی جداگانه هستند، کم پیش ندو طبقه که ظاهراً این سازی، باو درونی

زمان نشان دهند. به عبارت دیگر، کودک یا نوجوان ممکن است افسرده و مضطرب باشد و در عین حال، طور هم

موارد  ینا سازی شاملخصمانه بپردازد. اختالالت برونی اجتماعی وضد هایکار باشد و به رفتارزهب هایعضو گروه

 .، اختالل نافرمانی و اختالل سلوکADHDهستند: 

 .دانست یکی سازیدرونی اختالالت با نباید را ۵ریزیبرون

 ژهیو ازین:6فصل 

 .میاگروه نبودن را تجربه کرده کیاز  یاز عدم تعلق و عضو ی.همه ما رنج ناشستیبودن آسان ن متفاوت

 یآموزدانش یآموز است وقتدانش یبر اساس هنجار سن شده یبنددرس طبقه یهاآموزش و کالس ستمیس

چه از  ژهیتفاوت و لیدارند به دل ژهیبه آموزش و ازین شودیم ستمیمانده وارد سعقب ای زهوشیخارج از هنجار ت

به منطبق کردن  ازیدر هر صورت ن یباکتسا ای یارث یهوش ییخوخلق و کینورولوژ ،یکیزیف ،یحس ییلحاظ توانا

خود را  یهایتوانمند ریتا سطح عملکرد او به حداکثر برسد و کودک سا میدار یعاد یامدرسه - یدرسبرنامه 

 .رشد دهد

کودکان  ریبه سا شانیهاشباهت یدارند ول ژهیبه آموزش و ازیمشکالت مختلف ن یکودکان دارا نیکه ا درسته

 .است شانیهااز تفاوت شتریب

 ژهیو زایدرباره کودک با ن ینظر یكردهایرو

 یعضو یهایماریب ایاختالالت  یاز برخ یناش ،یریادگیمعتقد است که مشکالت  دگاهید نیا :یپزشك مدل

 .است

                                                           
1 acting out 



رسش از مراحل  یبه سو شرفتیهمه کودکان و نوجوانان به موازات پ بایتقر یرشد دگاهیاز د :یرشد مدل

 .کندیگذر م ینیمع یرشد

 .داد رییرا تغ طیمح دیدر رفتار، با رییشده که جهت تغفرض  نیا هیپامدل بر  نیا :یرفتار مدل

 .یرونیب یتوجه دارد تا به رفتارها یذهن ایتفکر  یندهایبه فرآ شتریمدل ب نیا :یشناخت مدل

 لی)م ییخودشکوفا شیگرا یدارا یباور پا گرفته است که آدم نیمدل بر اساس ا نیا ادیبن :ییگراانسان مدل

 .مختار( استخود  یهاتیبه بروز فعال

( قابل ی)روش یاوهیارزشمند )محتوا( به ش یزیآموزش و پروش، چ ندیدر فرآ :ترزیپ فیو پرورش تعر آموزش

ممکن  شودیارزشمند محسوب م یزیکه چه چ نیا ابدییخاص، انتقال م یتیبا قصد و ن ،یقبول از لحاظ اخالق

شامل  ادیباشد اما به احتمال ز تهلف تفاوت داشمخت یهاکند و ممکن است در فرهنگ رییاست در طول زمان تغ

 .هاستها و ارزشها( نگرشها، معلومات)دانستهمهارت

مشخص(  یتی)ن یو با هدف کیستماتیساختار دار )حساب و کتاب شده(، س ندیآموزش و پرورش، از فرآ در

 .کندیکمک م یریادگیکه به  شودیاستفاده م

 (ی) عام، کلیو پرورش عموم آموزش

 یو اختالالت از جمله برنامه درس هایآموزان مبتال به ناتوانبه دانش ژهیخدمات و هیارا :ژهیو پرورش و آموزش

با هدف کمک  یدرمانگذاشتن امکانات و روان اریدر اخت ،یو کالس یامدرسه یدهسازمان ،یو سنجش، پداگوژ

 .ژهیو ازیکودک با ن یو اجتماع یو رشد شخص یلیتحص شرفتیبه پ

 :ونسونیسوآنز و است فیو پرورش تعر آموزش

 ،یو اجتماع ی(، اخالقیو فکر ی)عقلیذهن میتعل ای: رهنمود آموزش

 کیستماتیس ماتیگرفتن تعل ایدادن  ندی: فرآیروش( متودولوژ وه،ی)ش

 .یفکر -یذهن شرفتیپ نیو همچن یو شخص یرشد اجتماع و پرورش: آموزش



 ی طرح و اجرای برنامه ویژههمراه با مشاور ویژه را :کالس عادی

 کالس عادی + وجود یک معلم برای گروهی از کودکان نیاز ویژه. معلم سیار:

آموز در یک آموز خود معلماست + قسمتی از هفته دانشدار دانشکالس عادی + مسئولیت وعهده معلم مرجع:

 گیرد.دار کمک میفضای خاص )اطاق مرجع( در مورد موضوعات درسی مسأله

 تحت تعلیم در مرکز مربوطه با دفعات مشخص در ماه. کز تشخیص تجویزی:مر

 برنامه انفرادی تا رسیدن به شرایط درس خواندن در کالس عادی. آموزش خانگی یا بیمارستانی:

 کالس و برنامه ویژه و مختص. کالس خودکفا:

ی تخصصی دارند و تماس با های درسی محتوااز مدرسه عادی عموماً جدا هستند وبرنامه مدارس اقامتی:

 شود.آموزان عادی قطع میدانش

 وقت ولی با دروس ویژه.حضور د کالس پارهمدارس روزانه ویژه:

ها باید از فرصت برابر تربیتی با دیگر کودکان سازی: کودکان مبتال به ناتوانیپارچه: اصل جبران یکویلیامز

 برخوردار شوند.

 سازی:پارچهسه نوع یک

ولی خارج از فضای تحصیلی، موقعیت هایی متفاوت سازی اجتماعی: تعلیم و تربیت در مکانهپارچیک .۵

 بازی و مراوده یکسان باشد.

رود به شرط داوری عادالنه معلم به دور از فانتزی و سازی کنشی: کالس درس معمولی میپارچهیک .2

 ل شویم.سازی قایپارچهمبتنی بر واقعیت و با توجه به نوع نیاز درجه یک

 سازی مکانی: مدرسه و تعلیم و تربیت یک جا باشد.پارچهیک .3

 انواع معلولیت:

 جسمی: .۵



 معلولیت حسی: مانند نابینایی و ناشنوایی 

 .معلولیت حرکتی: شامل انواع نقص عضوها، ضایعات نخاعی و ناهنجاری مربوط به استخوان و ماهیچه 

 عروقی، تنفسی، کلیوی و غیره. –بی های قلهای داخلی: شامل ناهنجاریمعلولیت اندام 

 ذهنی: .2

 معلولیت ذهنی 

 ها یا اختالالت روانی.بیماری 

 وراثت یا محیط:؟

 :کنند کودک با محیط منطبق شود و آنو فقط بقیه کمک می تهتغییر دادن شرایط سخ تأکید بر وراثت-

 چه به ارث بردا را بپذیرد.

 :اشی از فقدان محرک طبیعی است و یا محیط مساعد ها ندرسته که بعصی از معلولیت تأکید بر محیط

 توان نقش وراثت را نادیده گرفت.برای کودک تیزهوش خیلی مهمه ولی نمی

 :با در نظر گرفتن سهم وراثت محیط را آماده کنیم برای کنترل و مدیریت مشکالت  تعامل وراثت و محیط

 کاری کنیم.ایط محیطی را دستناشی از عوامل ارثی. عوامل ارثی خیلی دست ما نیست ولی شر

 های انسانو ژن DNAهای شناسایی کامل سه ملیارد پایهپروژه ژنوم انسان: 

 تفاوت: 

آموز در تست پیشرفت خواندن نمرهخوب کسب کند اما در تست ریاضی نمره : اگر یک دانشفردیدرون -

 ردی دارد.فآموز بین دو حوزه اجرایی تفاون درونبسیار پایین بگیرد، این دانش

ها آموز یک تست یکسان )مثالً تست پیشرفت خواندن( داده شود و هریک از آندانش 2اگر به : فردیمیان -

-های مهم و بزرگ بین کودکان همفردی صحبت شده. تفاوتهای میاننمره متفاوتی کسب کند از تفاوت

 سال در مراحل اصلی رشد.



 

 

 

 

 

 

 فرهنگ و جامعه

های درون هر فرد را بشناسد تا برنامه مربی و معلم مهمه. تفاوتفردی هر دو برای فردی و میاندرونتفاوت 

 آموزشی انفرادی را تنظیم کند.

ها و ترسیم بافت محیط اجتماعی و خانواده و کودک مهمه در کنار هنرپیشه اصلی یک فیلم سایر هنرپیشه

 شرایط محیطی و داستان هم مهمه.

بلکه محصول تعدادی تعامل بین ژنتیک و محیز زندگی و  عملکردکودک استثنایی فقط وابسته به ژنتیک نیست

 ADHDاجتماع اوست. مثال در کودک 

 

 

 

 

 

 

 رویكرد بوم شناختی یا اکولوژیک برونفن برنر

ساالن، همسایه با کودک با نیاز ویژه رفتار سالم توأم با آرامش نداشته باشد واین ممکنه خانواده، دوستان، هم

 شود.تر میخاصمکودک پرخاشگرتر و مت

شود های اطرافیان آگاه میگوید کودک بعد از مدتی به احساسات و نگرش وواکنشخوانی( مینظریه ذهن )ذهن

آید و آسیب طوالنی گیرد و تفسیر و درک دیگران دیر به وجود میخوانی دیر صورت میدر کودک اوتیسم ذهن

 کند.مدت ایجاد می

 رویكرد محیطی )اکولوژیک(:

  ک به عنوان کانون تمرکز نیست بلکهکل خانواده به عنوان یک واحد نیازمند حمایت مورد توجه است.کود 

 

 

 

 

ساالندوستان و هم  

 

    

                                    

مدرسه                             

 

 

خانواده    

 

 

 کودک



 کند از طریق تماس مستقیم با کودک رفتار و یادگیری اورا اصالح کند + محیط اطراف کودک از تالش می

 کودک سازنده. –والد جمله خانواده و همسایگان یعنی کل بافت زندگی او را بهبود ببخشد + ایجاد تعامل 

 تعریف کودک با نیاز ویژه:

ها با هنجار گیرد و ممکنه در بعضی زیمنهکودکی که در پیوستار با توانایی بسیار باال تا اختالالت رشدی قرار می

 شته باشد:تفاوت دا

 توانایی ذهنی 

 توانایی حسی 

 توانایی ارتباطی 

 رشد رفتاری و هیجانی 

 های چندگانه و شدیدمعلولیت. 

هر کودکی که متفاوت از هنجار اون جامعه هست استثنایی نیست مثالً یک کودک مو قرمز در  جمع کودکان با 

-شود که نیاز به تغییر و منطبقاستثنا هست ولی از لحاظ آموزشی کودکی استثنایی محسوب می موی سیاه

 سازی در آموزش داریم.

 بندی کودکان استثنایی از دیدگاه کرک:طبقه

 ت توانایی ذهنی: باهوش نابغه یا هوش باالتر از نرمال + ضعف هوشی از دیرآموزی تا معلولیت ذهنی.تفاو

 های حسی: کودکانی که مشکل و نارسایی در شنوایی یا بینایی دارند.تفاوت

بانی. های ارتباطی: ناتوانی یا تأخیر در برقراری ارتباط با دیگران مثل اوتیسم یا اختالالت گفتاری و زتفاوت

 گذارد()اوایسم بر ارتباط کالمی، غیرکالمی و تعامل اجتماعی اثر منفی می

 تفاوت رفتاری هیجانی: کودکان با نابهنجاری هیجانی یا ناسازگار از لحاظ اجتماعی.



های جسمی و دشواری و حرکتی: کودکانی که نارسایی غیرحسی دارند و مانع حرکت و راه رفتن و سالمت تفاوت

 شود.جوش فیزیکی میو جنب و 

ناشنوایی  ها مثل فلج مغزی به همراه معلولیت ذهنی یا جسمیهای چندگانه و شدید: ترکیب نارساییمعلولیت

 به همراه نابینایی.

 شیوع باال:

  ۱۲یادگیری خاص% 

  ۵۲معلولیت ذهنی% 

  ۸هیجانی و رفتاری% 

 ارتباطی 

     2۲طیف اوتیسم% 

 تیزهوشی 

 شیوع پایین:

 شنوانا –شنوا کم 

 نابینا –بینا کم 

 های چندگانهمعلولیت 

 های جسمی و مشکالت فیزیکی.معلولیت 

 نقص

: ناتوانی در یادگیری که با عوامل ذهنی حسی یا سالمتی قابل توضیح نیست ناتوانی در ایجاد یا حفظ هیجانی -

حساسات تحت شرایط عادی، کالسیان و معلمان، انواع نامناسب رفتارها یا افردی رضایت بخش با همروابط میان

 ناراحتی یا غم دایمی و فراگیر.



طوری که توانایی فیزیولوژیکی برای عملکرد عادی و صحیح با  ----: مشکالت سالمتی حاد یا مزمنسالمت -

شود و به کاهش نیروی جسمی، سرزندگی و چابکی یا هشیاری و حواس جمعی منجر شدت محدود یا ناقص می

 شود.می

 ودیت یا نقص در توانایی اجرای تکالیف ذهنی، عملکرد شناختی یا حل مسأله.: محدذهنی -

: محدودیت یا تقص در توانایی سیستم عصبی استفاده از حافظه کنترل عمکرد شناختی و استفاده نورولوژیک -

 حسی و حرکتی، مهارت گفتاری و زبانی، پردازش اطالعات عاطفه، مهارت اجتماعی. از آن، مهارت

: محدودیت، نقص یا تأخیر در توانایی فیزیکی حرکت کردن، هماهنگ کردن اعمال یا انجام دادن یكیفیز -

 فعالیت فیزیکی.

 ناشنوا –نابینا  -بینایی –: شنوایی حسی -

 معلولیت

شود. علت های عادی زندگی فردی یا اجتماعی گفته میبه ناتوانی در انجام دادن تمام یا قسمتی از فعالیت

 معموالً یک نقص مادرزادی یا اکتسابی در قوای جسمی یا روانی است.معلولیت 

 علت معلولیت

مثل عوامل ژنتیک، سوء تغذیه مادر ، سن باالی مادر، رعایت نکردن  –رویدادهای دوران بارداری  :مادرزادی

 های بهداشتی در دوران بارداری، اشعه دارو، بیماری مادر، استعمال دخانیات.توصیه

 های وارده به نوزاد هنگام تولد.: زایمان مشکل و طوالنی، زایمان غیربهداشتی، آسیبیمانهنگام زا

 سوزی ، مسمومیت یا بیماری مزمن.: ناشی از تصادف، حوادث یا بالهای طبیعی، جنگ، آتشاکتسابی

 مدل تمرکز بر خانواده )خانواده محور(:



دهد تا به شناس انگیزه بیشتری میشود. به رواناستوار می شناس و خانواده بر محور نیازهای خانوادهرابطه روان

تر/ خودکفاتر کند تا مستقلاش بگردند تا نقاط ضعف. به والدین کمک میجستجوی نقاط قوت کودک و خانواده

 شوند و باورشان برای رفع نیاز کودک باال رود.

. مداخله هرکدام، دیگری را تحت تأثیر قرار اند* کودک و خانواده به صورت غیر قابل تفکیک به هم بافته شده

 دهد.می

های ها و شبکهشود و تشکیل گروهها کمک مهمی محسوب می* کمک خانواده در پروسه مداخله و حمایت آن

 حمایتی.

گیری و دریافت ریزی تصمیمباید داوطلبانه و با میل خود، میزان کمک و مشارکت در برنامه * اعضای خانواده

 ا انتخاب کنند.خدمات ر

-های خانواده در مورد اهداف و خدمات توجه نشان دهند حتی اگر بین ارجحیتشناسان باید به ارجحیت* روان

 ها و خانواده تفاوت باشد.های آن

سوز گذارد و در خانواده دلهای مداخله تأثیر میبرنامه واکنش خانواده ها متفاوت است و در میزان موفقیت

 شود.و با پذیرش باال، مداخالت زودهنگام کمک شایانی در جلوگیری از آسیب بیشتر کودک می بیندقیق خوش

گیرند. پدر و مادر با خواهر و شوند اما بعد آن را چالشی جدید و ویژه در نظر میدر این خانواده اول ناراحت می

جتماعی و رفتار ناسالم دیگران را کنند و احتماالت ممکن مثل نیش تند، طرد ابرادرها صحبت شفاف و واضح می

 کنند.گوشزد کرده و وظایف را مرور می

 شوند:اکثر والدین با دو بحران عمده روبرو می

غم و احساس گناه،  ،(: شوک بعد از شنیدن از پزشک، انکارSymbolic deathبحران مرگ سمبلیک ) .۵

شه با شرایط مشابه باعث میهای خشم، پذیرش و تطابق یا افسردگی طوالنی مدت )شرکت در گروه

normalize .)بشه 



کنند مثل تغذیه، پوشاندن لباس، بحران دوم: مشکالتی که الدین در نگهداری از فرزندشان تجربه می .2

. 2. نیازمند همیشگی ۵بینی آینده کودک. خواباندن کودک و اندیشه چگونگی رفتار با کودک و پیش

 شود.مشکل حل می

 رابطه کودک و خانواده، یک رابطه طوالنی مدت )تمام عمری( و پیچیده است. های خانواده:مسئولیت

 کند.مسئولیت روزانه و شبانه والدین را بیشتر می : یک کودک با نیازهای ویژه

 مسئولیت خانواده تک والدی بیشتر از دو والدی است.

 تر است.مسئولیت خانواده در مادران شاغل بیشتر و سخت

 لدین توانمند سازی وا

شناس در کنار والدین. یاد دادن به خانواده به عنوان کند و رواننقش والدین در مراقبت از کودک را پررنگ می

عنوان همکار در برنامه آموزشی کودک، سه کار یک شریک مساوی برای طراحی برنامه کمک به کودک و به

 دهند:اصلی را انجام می

اطالعات با ارزش برای متخصصان است. این اطالعات بخشی از برنامه مشاهدات آنها از کودک منبعی غنی از  .۵

 دهند.آموزشی کودک و ارزیابی آن را تشکیل می

دبستانی معموال در فرآیند آموزش نقش فعال دارند. سایر اعضای تیم والدین، به ویژه والدین کودکان پیش .2

-دانشگاهی، مهارتهای پیشی زندگی، مهارتها-های ویژه )مهارتتوانند به آنها تعلیم دهند تا مهارتمی

 های ارتباطی( را به کودکانشان آموزش دهند.های حرکتی و مهارت

های عملی توانند به کارگیری مهارتمی هانتوانند یادگیری کودکان را تقویت کنند. آوالدین تعلیم دیده می .3

قرار دهند. این تغییر در طول زمان باعث گیرد، در خانه نیزمورد مشاهده کودک را، که در مدرسه یاد می

ها عالیق گیرنده بیشتر نزدیک شوند یا حداقل، باعث شده است که آنشده است که والدین به نقش تصمیم

 های کودک را با دیگران در میان بگذارند.و توانایی



ه شوند. مثالً گروه کودکان های بزرگ با مشکل مشابوالدین به عنوان مدافعان حقوق کودکان استثنایی وارد گروه

مبتال به سنرم داون + کمک از دولت برای حضور تعداد پرسنل آموزش دیده، کارهای پژوهشی و افراد متخصص 

 و با کفایت.

 خواهران و برادران:

شوند کلی اختالف دارند چه برسه یک کودک با نیاز و کودک که در حالت عادی با یک پدر و مادر بزرگ می

 اش.ار خواهر و برادر بدون مشکلویژه در کن

 قدم اول:

 ها چه نظری دارد.بینند و درباره آنارزیابی اعضای خانواده که اعضای دیگر را چگونه می 

 .ارزیابی نگرانی والدین درباره نقش کودک با نیاز ویژه نسبت به خواهر و برادرانش 

 تر دیده گذارند و احتماالً کمی که والدین میخواهر و برادرانش نسبت به وقت بیشتر که واکنش ارزیابی این

 شوند.می

 گری خواهر و برادرها به صورت که بعد از پیرشدن یا احتماالً نبودن والدین تمایل و مقدار حمایتارزیابی این

 شفاف واضح بدون اجبار و به خاطر دیگری نباشد.

 رها تا میزان حساسیت کمتر شود.تأکید به پدر و مادر برای عشق نامشروط به سایر خواهر و براد 

 های ویژه پیشها مثل چرایی رفتار عجیب و غریب بچههای خواهر و برادر و سئواالت آنپاسخ به نگرانی-

 بینی آینده و سالمتی او. مقدار و محتوای صحبتی که باید درباره این بچه با دیگران بکنند.

های خود زیاد محبوب نیستند و کودکان مبتال به کالسیدار در بین همکودکان مشکل ساالن:تأثیر هم

  اختالالت هیجانی رفتاری، یادگیری وکودکان معلول ذهنی روابط دوستانه محدود با همکالسی خود دارند.

 

 



 کودکان استثنایی

سن خود در شرایط عادی قادر به که برخالف اکثریت افراد هم شودمی: به کودکانی استثنایی گفته تعریف

خود فرق کلی داشته باشند و  ساالنهمری با محیط نباشند و از نظر فکری، عقالنی، رفتاری و عاطفی با سازگا

 خاص آموزش و پرورش درباره آنان به کار رود.  هایروش

سن خود از نظر فکری، جسمی، که به نحوی با کودکان عادی و هم شودمیدر آمریکا به کودکی استثنایی گفته 

 ی، رفتاری و ... فرق داشته باشد.عاطفی، عقالن

را که به عللی تحت حمایت و آموزش خاص  هانامند و بقیه گروهدر انگلستان فقط تیزهوشان را استثنایی می

 نامند . میقرار دارند، کودکان ویژه 

خود تفاوت  هایو ذهنی با اکثر هم کالسی میکه از نظر جس شودمیاز نظر آموزشی به کودکی استثنایی گفته 

استثنایی  آموزاندانشدیدگاه  این از آموزش معمولی است. مطابق ترآشکار داشته و آموزش ویژه برای او مناسب

 .ند تیزهوش، عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و ... باشندتوانمی

کار شتفاوت آ س خودکالهم آموزاندانشیا خصوصیات رفتاری و ذهنی با اکثر  میی که از نظر جسآموزدانش

 . شودمیاستثنایی تلقی  آموزدانشاز آموزش معمولی باشد  تربرای او مناسب ایداشته و آموزش ویژه

یک اصطالح آموزشی است. مربیان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمایی در زمره اولین  لغت استثنائی اصوالً

برند و میافراد پی  این ، اجتماعی و مشکالتیادگیری، عاطفی، شخصیتی هایکسانی هستند که به محدودیت

 ت آتی اقدام نمایند. الموجود و همچنین پیشگیری از مشک هایبا روش هاباید نسبت به رفع آن

کودکان استثنائی است و هیچ  جای تعجب نیست که گفته شود قسمت اعظم وظایف مشاوان راهنمایی شناخت

یافت که با کودک  توانمیمراقب بهداشت مدارس یا آموزگار را نشناس آموزشای، مشاور راهنمایی، روان

 استثنائی سروکار نداشته باشد.

 



 تاریخچه

 صورت گیرد. هاافالطون معتقد بود که تفویض حرفه به افراد باید برحسب قابلیت و شایستگی آن

 جنسی و اجتماعی اهمیت داده نژادی و هایموجود در جوامع اشاره کرده و به تفاوت هایارسطو درباره تفاوت

 است.

بیت کودکان تغییر داد. تر روسو با ارائه نظریات جدید. افکار مردم را درباره شیوه تعلیم و ۵۸در اوایل قرن 

براساس نظر روسو. آموزش و پرورش باید بر پایه استعداد و عالیق هر کودک و متناسب با سن وی باشد. روسو 

 بیت است. تر اگرد محوری بجای آموزش معلم محوری در حوزه تعلیم وگذار رویکرد آموزش شبنیان

 فرد را گالتون برداشت.  هایموثرترین قدم در راه مطالعه تفاوت

ی است. ثار هاینکته را ثابت کند که نبوغ و تیزهوشی. از ویژگی این گالتون با مطالعه افراد مشهور تالش کرد

 مرتبط دانست. ۵۸۲۲ هایبه اوایل سال توانمیبه کودکان استثنائی را تاریخی آموزش و توجه  هایریشه

  یشمند فرانسوی، یکی از پیشگامان آموزش و پرورش استثنائی است.اند تارد،ای

تارد از ویکتور و روش آموزشی بکار گرفته شده برای وی، یکی از اولین مدارک مستند مربوط به ای توصیف

 وردی روی کودکان است. بکارگیری روش مطالعه م

 د. هاآموزش انفرادی را بنا ن هایتارد برای آموزش ویکتور. نخستین پایهای تالش

تارد را توسعه داده و آن را روش فیزیولوژی نامید. روش یابداعی ا هایتارد بود. روشای سگن که یکی از شاگردان

تحصیلی و آموزش گفتاری بود. روش وی بر  حرکتی. هوشی. -حسی  هایفیزیولوژی در برگیرنده آموزش

وی در  کرد.می ذهنی و شناختی تاکید هایخودکفایی و آموزش شغلی کودکان با ناتوانی هایمهارتآموزش 

 روش ابداعی خود را در آمریکا توسعه داد. ۵۸۱۲سال 

ن. زمینه را برای آموزش تعامل آموزشی سگ هایم از روشهاتارد بود. با الای و که یکی دیگر از شاگردانها

و به تاسیس ها بعنوان عضوی از جامعه فراهم نمود. هاکودکان معلول با جامعه و پرورش حس استقالل در آن



بخشی کودکان با سیس و تثبیت موسسات آموزشی و توانأویژه نابینایان پرداخته و موجب تمدرسه آموزشی 

 ناتوانی در جامعه گردید.

 معلم هلن کلر یکی دیگر از بزرگان توسعه و توجه به کودکان استثنائی است.  سولیوان مکی،

 آموزش ویژه در نیویورک است.  هایگذار کالسسسه مرکز کودکان استثنائی و اولین بنیانؤفارل، م

توان ذهنی و مبدع رار داشت. بعنوان مربی کودکان کمسگن ق هایمونته سوری که تحت تاثیر عمیق فعالیت

 آموزش و پرورش پیش دبستانی شهرت یافت. هایروش

 گردد.میشمسی بر  ۵۰ران به دهه اول قرن ای تاریخچه برنامه آموزش و پرورش استثنائی در

 بندی آن : تعاریف عقب ماندگی ذهنی و طبقه

اصلی  هایدیگر ناتوانی ذهنی تشخیص داده شد یکی از مضمون هایاز زمانی که عقب ماندگی ذهنی از شکل

 و شکست افراد عقب مانده در سازگاری با محیط پیرامون آن بوده است. می، مربوط به ناکاهاتعریف

کلی توضیح داد. وی نقص  هایساالن را بیشتر در عبارتدر تعریف نقص ذهنی، رفتار بزرگ(  ۵۵33تردگاللر )

 گونه تعریف کرد:  این روانی را به

-فرد در آن وضع( قادر نیست خود را با محیط بهنجار و هم)نی از نوع و حالتی که حالتی از رشد و تحول ذه

 سازش دهد که بی نیاز از سرپرستی، کنترل یا حمایت خارجی، به زندگی خود ادامه دهد. اینوعان خود به گونه

هنجار ذهنی  برای تعیین افراد زیر اندغالب صاحب نظران کوشیده :هوشی هایتعریف براساس نمره آزمون

هوشی  هایمنظور نمراتی است که از اجرای آزمون این ین مالک عینی برایترارائه دهند رایج میک هایمعیار

 میزان شده نظیر آزمون استنفورد بینه باال وکسلر کودکان به دست آمده باشد. 

بینی پیشرفت به پیش توانمیر آن و به اعتبا شوندمیهنجاری، مطرح  هایمالک، سهولت ارتباط و گروه این در

به عنوان نمره به برش گروه عقب ماده مورد قبول واقع  ۷۲تحصیلی پرداخت. هوشبهر  هایتحصیلی در رفتار

 .شودمیشده است. هر چند نمرات دیگری نیز به کار گرفته 



تعریف عقب ماندگی  نویسند درمیپزشکی پالن و سادوک در کتاب خالصه روانکا :دیدگاه کاپالن و سادوک

 .مدل اجتماعی و انطباقی - 2مدل زیستی - ۵ذهنی دو روش تصویری عمده وجود دارد. 

 های( اختالالت روانی کودک و بزرگساالن.های )سمپتومبه علت تفاوت نشانه .۵

 شود ممکن در کودکی جزء مراحل رشد باشد.هایی که در بزرگسال با اختالف روانی مشاهده میویژگی .2

ممکنه نتواند افکار و احساسات خودرا به خوبی به بزرگسال توصیف کند. پس باید به خوبی با کودک  .3

های اختالل روانی در کودک ونوجوان آشنا های بالینی و سمپتوممراحل رشد عادی کودک و نشانه

 باشیم.

تان شود و با نقایص شوند. اغلب قبل از اینکه کودک وارد دبساین اختالالت معموال در اوایل رشد آشکار می

 کنند.شوند که اختالالتی را در عملکرد شخصی اجتماعی تحصیلی یا شغلی ایجاد میرشدی مشخص می

های خیلی اختصاصی یادگیری یا کنترل کارکردهای اجرایی تا اختالالت دامنه این نقایص رشدی از محدودیت

 های اجتماعی یا هوشی تفاوت دارد.کلی در مهارت

 دهند مثالً اوتیسم، ناتوانی ذهنی.صبی رشدی غالباً با هم روی میاختالالت ع

طلبی به ویژه در امریکا عقیده دارند که وجود تغییرات اساسی در مغز برای تشخیص  -ن مدل زیستیاطرفدار

 عقب ماندگی ذهنی اهمیت بنیادی دارد. 

 توانایی کلی برای سازگاری با قوانینطرفداران مدل انطباقی، اجتماعی، فرهنگی نیز روی عملکرد اجتماعی و 

 . کنندمیمقبول تاکید 

 میزان شیوع کودکان عقب مانده 

از هفتاد، یعنی افراد  ترکمرا کودکان با هوشبهر  هادرصد جمعیت کشور 2تا  ۵مختلف بین  هایتقریبأ طبق آمار

 .دهندمیعقب مانده تشکیل 



 هادر خانواده هاهنی چندان محسوس نبود، چون اکثر آننی کثرت عقب ماندگی ذهاتا قبل از جنگ دوم ج

 .کردندزندگی می

دو تا سه درصد کودکان به علت نارسایی رشد قوای ذهنی  ۵۰۶۲نی بهداشت در سال هاطبق آمار سازمان ج

که نسبت پسران  دهدمیبیت مخصوص در مدارس ویژه داشتند. تحقیقات مختلف نشان تر احتیاج به تعلیم و

 .دختر در مطالعات مختلف گزارش شده است ۰۶-۰۱پسر به  ۱۱ -۱۰مانده به دختران، بیشتر و نسبت عقب 

 عبارتند از : دهدمیمسائلی که شیوع بیماری را تحت الشعاع قرار 

 .ازه یا مقدار هوشبهرانداثر مبهم و تغییرات تعریفی چه از نظر نوع معلولیت و چه از نظر -

 .بعدی هایغییرات در تشخیصاثر تشخیص نوع بیماری و ت -

 .دهدمیمیزان شیوع را تغییر  اًمسئله آماری و پیدایش انواع جدید )میزان بروز( که اکثر -

 نقش مدارس و طبیعت مدارس استثنایی، زیرا در مدارس فقط کودکانی که ناتوانی تحصیلی و میزان -

 .دینآمی ی دارند، به حساب ترکمیادگیری 

 که کودکانشان استثنایی لقب داده شود یا نه؟  این ارهدرب هاواکنش خانواده -

 فردی و مفهوم استثنائی  هایتفاوت

-ویژه در حوزه کودکان استثنائی شده است. در روان هایکودکان موجب پیدایش آموزش هایتوجه به تفاوت

 :حوزه 2در  توانمیرا  هافردی. تفاوت هایشناسی تفاوت

 ین فردی وب هایالف( تفاوت

 درونی فردی مطالعه کرد. هایب( تفاوت

ظاهری و همچنین خصوصیات  هایموجود بین افراد از نظر ویژگی هایبین فردی. تفاوت هایمنظور از تفاوت

 اخالقی، شناختی، روانی و هوشی است.



هر فرد در  هایمهارتو  هانمندیو توا های است که در حوزه استعدادهایدرون فردی. تفاوت هایمنظور از تفاوت

 .شودمیوی مشاهده 

 افراد است.  هایدرون فردی. توجه به تفاوت در استعداد هایتوجه به تفاوت

 فردی در نظام آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است.  هایتفاوت

 فردی است. هایاستعدادیابی در گرو توجه به تفاوت

 درون فردی دانست. هایحاصل توجه به تفاوت توانمیآموزش انفرادی را  هایمهیکی از دالیل گسترش برنا

 مداخله زودهنگام: هایشناسایی اولیه و برنامه

 هایمغزی و پیوند هایند نقش موثری در تحریک سلولتوانمیرفتاری  هایمحیطی, تغذیه و الگو هایمحرک

 فا کند.ای هاعصب شناختی بین آن

ان ببعدی رشد تاثیر بسزایی دارند. ز شناختی مراحل هایمهارتربیات دوران اولیه زندگی در تحول هوش و تج

 . کندمیاولیه رشد  هایدر خالل سال

و خدمات آموزشی درمانی و پزشکی برای کودکان با ناتوانی از  هامداخله زودهنگام شامل : ارائه برنامه هایبرنامه

 شان است. هایسالگی و خانواده 3بدو تولد تا 

 دارد. هاویژه کودکان با ناتوانی هایدر آموزش ایمداخله زودهنگام، سهم گسترده هایبرنامه

 و خدمات ویژه نیاز دارند. هااولین گام برای مداخله زودهنگام، شناسایی کودکانی است که به حمایت

 گردد.میشد محسوب ترین دوران رسالگی، مهم ۱از زمان تولد تا 

 دارد. ایمداخله هایزود هنگام. نقش اساسی در ارائه برنامه شناسایی

 

 

 

 



 خانواده و کودک استئنائی 

یکی از عوامل اصلی که بر کودکان استثنائی تاثیرگذار بوده، نظام خانواده است. افسردگی، یک واکنش شایع بوده 

 ۱در  توانمیبالقوه والدین به تولد کودکی با ناتوانی را  هایکنش. واشودمیکه بیشتر بصورت غم و غصه ابراز 

 مرحله مشاهده نمود که عبارتست از: 

 این . ویژگی دیگرکنندمیالف( ضربه روحی و انکار )عالوه بر انکار مشکل, احساس شرمندگی, گناه و بی ارزشی 

 مرحله. مراجعه افراطی به پزشک است(. 

 دانند(. میدیگر را مقصر دین به انتقال خشم به خود با دیگران پرداخته و همب( خشم و زودرنجی )وال

اختن انددنبال راه درمان و به تاخیرهج( چانه زنی )والدین. هنوز ماهیت مشکل کودک را نپذیرفته و همچنان ب

 ت هستند(یپذیرش واقع

ردن راه درمان کودک ناتوان بجایی نرسید. کوالدین برای پیدا هایتالش کهاین د( افسردگی و ناامیدی )پس از

 ( وشوندمیوه اند دچار غم و

دی خود را برای رویارویی با شرایطی که بر اثر داشتن نه( پذیرش واقعیت مشکل کودک را پذیرفته و توانم

 . کنندمیکودک ناتوان بوجود آمده. بسیج 

 بیتی برای کودکان استثنایی:ترسطوح خدمات

-ویژه به طور تمام وقت در کالس معمولی آموزش می هایدارای نیاز آموزاندانشروش  ینا در :کالس عادی

 ویژه، با کودکان عادی بسیار باال است.  هایدارای نیاز آموزاندانشبینند و تعامل بین 

تمام وقت  ویژه به طور هایدارای نیاز آموزاندانش کهاین روش عالوه بر این در :کالس عادی همراه با مشاور

بیت ویژه به معلم کالس درس عادی در طرح و اجرای تر بینند، مشاور تعلیم ومیدر کالس عادی آموزشی 

 .کندمیکمک  آموزاندانشویژه  هایبرای نیاز هابرنامه



ی گذرد، معلم سیار در موارد مقتضویژه در کالس عادی می هایدارای نیاز آموزاندانشاغلب وقت  :معلم سیار

 .آیدمیویژه  هایبه یاری نفر به نفر یا گروهی کودکان دارای نیاز

ذرد و معلم کالس درس گویژه در کالس درس عادی می هایدارای نیاز آموزاندانشعمده وقت  :معلم مرجع

رجع بخشی از هر هفته را در اتاق م هامبتال به ناتوانی آموزاندانشدار بخش مهم آموزش است؛ معمولی عهده

 .گذرانند، میشودمیکمک  هادار به آنی که در مورد موضوعات درسی مسألهیعنی جای

تجویزی برای چند  -ویژه در یک مرکز تشخیصی  هایدارای نیاز آموزاندانش :تجویزی –مرکز تشخیصی 

 گیرند.هفته یا چند ماه تحت تعلیم قرار می

فرادی در خانه یا بیمارستان ویژه از یک برنامه ان هایی نیازدارا آموزاندانش :آموزش خانگی یا بیمارستانی

 .د به برنامه مدارس عادی بازگردندتا توان یابن شوندمیمند بهره

 .بینندمی خاص، کالس و برنامه ویژه تدارک هایدارای نیاز آموزاندانشس برای الک این در :کالس خودکفا

به طور کامل از زندگی در مدرسه عادی جدا هستند و  تقریباً روش  این در آموزاندانش :مدرسه اقامتی

 . کالس عادی ندارند ساالنهمتماس چندانی با  آموزاندانشدرسی محتوای تخصصی دارند و  هایبرنامه

و مشکالت یادگیری در یک مدرسه روزانه  هامبتال به ناتوانایی آموزاندانشروش  این در :مدارس روزانه ویژه

عادی جدا هستند و برنامه درسی یک  ساالنهماستثنایی از  آموزاندانش. کنندمیدمات آموزشی دریافت ویژه خ

 محتوای خاص دارد.

ی هایکننده در دوران بزرگسالی برنامهودکان برای یک زندگی مفید و راضیک این سازیبه منظور آماده :مدرسه

 آورد.میفراهم 

خدمات ارائه شده یا نه و  این ایآ ، پاسخگو باشد. یعنیکندمیدعای ارائه آن را مدرسه باید درباره خدماتی که ا

 ؟ا طبق انتظاری که داشتیم کودک یاد گرفته یا خیریآ اگر ارائه شده



همه کودکان ) استثنایی + عادی ( باشد و به کودکان استثنایی  آموزش و پرورش عادی در برگیرنده تقریباً* 

 آموزش ویژه دهد.

ویژه به معلمان  هایمعلول در مدرسه عادی، به همراه ارائه دستورالعمل و راهنمایی آموزاندانشت نام ثب

 عادی یا معلمان تعلیم دیده برای آموزش ویژه باشد. هایکالس

از روی نتایج  عموماً) شودمیتوسط معلم و مسئولین مدرسه مشخص  عموماًیافتن کودک با نیاز ویژه  -

 .(شودمیی یا روخوانی شناسایی آزمون ریاض

 ارزیابی نقاط قدرت قوت و ضعف کودک -

 کودک همگام و هماهنگ با خانواده هایریزی انفرادی به منظور رفع نیازطرح برنامه -

 میرچوب برنامه آموزشی عموهاتالش برای جا دادن برنامه ویژه در چ -

 .هادرسی و آموزشی ویژه بر اساس ارزیابی جاد تغییر در برنامهایارزیابی دوره نحوه پیشرفت کودک و -

جاد ای یترکمی که حداالمکان، محدودیت هایارائه خدمات به کودکان استثنایی در مکان پیوستگی خدمات:

 .کندمی

 های اینبرای انجام دادن تغییرات ویژه در آموزش و پرورش و سایر موارد و برای برطرف کردن نیاز :دولت

 گذراند.میقدرت الزم را در اختیار کودکان پول و 

، انتقال اطالعات به آموزگاران، نشان دادن افکار و ها* آماده سازی پرسنل، کمک فنی، پژوهش و ارزیابی برنامه

 ایآوری رایانهجدید، جمع هایاطالعات به آموزگاران، نشان دادن افکار و کار ایآوری رایانهجدید، جمع هایکار

 .ریزی عمومیرنامهاطالعات، ب

 .گیردمیکودکان منصفانه و عادالنه است تصمیم  این ی برایهایچه سیاست کهاین در رابطه با :قوه مقننه

از مدرسه بیرون کرد وظیفه  میو الزا میکودک معلول و استثنایی را بدون انجام قانون دقیق و عل توانمین

 باشد. هابچه این برای کمبود خدمات به اینههاود بودجه نباید بمدارس است که برنامه آموزشی ویژه دهد. کمب



باید آموزش معنادار و معقول بگیرد و گرنه شبیه بازداشت غیرقانونی  شودمیکودک معلولی که به دولت سپرده 

 .شودمی

 .بدون انجام آزمایش و ارزیابی کافی نباید برچسب کودک استثنایی بخورد

شناسایی و  کندمیرا منعکس  های که پیش زمینه دو زبانه بودن آنهایه باید با روشکودک استثنایی دو زبان

 .ارزیابی شود

  .کودک با اختالل یادگیری در هر سنی حق استفاده از خدمات آموزشی را دارد

 بیشتر و بهتر از نه حداقل  -کودک استثنایی حق برخورداری از آموزش مناسب ) نه سطح عالی و نامحدود

 .حداقل ( از آموزش و پرورش را دارد

و اختالالت رشدی دولت روانی وصل کرده تا به محض مشاهده تحقیر  هابرای پاسخ دادن به انواع معلولیت

 رشدی و معلولیت به کودکان کمک شود.

جهت  تازه گیری بدون قضاواندچیز، از طریق مشاهده یافرایند درک عینی وضعیت، یا، شرایط یک  سنجش:

 .بهتر ساختن

دهی و تفسیر اطالعات موجود درباره ، ثبت، نمرهآوریجمعآیند توصیف، فر سنجش در آموزش و پرورش:

یادگیری جهت شناسایی کودک واجد شرایط، برای دریافت خدمات ویژه و به دست آوردن اطالعاتی که بر 

 بهتر یاد بگیرد با پاسخ به آموزدانشکند  اساس آن بتوان برای رفع نیاز کودک برنامه ویژه و انفرادی جدید تالش

 سواالت: این

 ؟حصیلی کودک مشکل جدی وجود داردا در عملکرد تیآ -

 ؟ستهانقاط قوت و ضعف کودک کدام -

 ؟دارد وجود ای( چه رابطه ساالنهمخانواده، محله، )بین مشکل کودک در مدرسه و مشکل او در محیط  -

 ؟رسدمیچه نوع اهدافی مناسب به نظر  -

 ؟دهیدمیخود را چگونه تشخیص  هایو برنامه هاموثر بودن نقشه -



چیز با هدف تعیین نقاط  گیری یک نفر یا یکازهاندفرایند سیستماتیک مشاهده و ارزشیابی(:)ارزیابی 

مشابه با یک  هایکردن ارزش آن از طریق مقایسه با چیزکردن درباره آن و تعیینقوت، اثربخشی و قضاوت

 متردر طول آموزدانشاندارد مثل میزان پیشرفت است

 ممکن است غیر عینی باشد. -

 تفاوت سنجش و ارزیابی:

 با قضاوت                بدون قضاوت

 ارزیابی : هایشیوه

وسیعی از کودکان مثل آزمون  مقایسه عملکرد کودک با عملکرد گروه مرجع(: -آزمون استاندارد )هنجار  -

 . هوشی

 ضعف: ممکنه برای کودک با فرهنگ متفاوت نامناسب باشد. نقطه

او  هایارائه نیم رخ از نقاط قوت و ضعف کودک جهت تحلیل اشتباه آزمون پیشرفت تحصیلی تشخیصی: -

 .منظور آشکار ساختن مشکالت تحصیلیدر دروس مختلف مثل ریاضیات و روخوانی به 

 نقطه ضعف: روایی پایین

ن، به دالیل احتمالی عملکرد طالعات از کودک والدین معلم و دیگران، به منظور پی برددریافت ا مصاحبه: -

 .فعلی

 نقطه ضعف: ممکنه همراه سوگیری مصاحبه کننده باشد

 .ی در محیط طبیعی به منظور مداخلهغیر عاد هایاستخراج اطالعات از رفتار مشاهده: -

 نقطه ضعف: امکان عدم ظهور رفتار در طول مشاهده

اطالعات از طریق آزمون معلم ساخته؛ طرز حرف زدن یا توصیف وقایع مهم  آوریجمع ارزیابی غیر رسمی: -

 .در زندگی کودک، به منظور تنظیم یک برنامه آموزشی موثر



 نقطه ضعف: عدم اطمینان در قابل مقایسه بودن عملکرد کودک با عملکرد کودک دیگر

در کالس و گذاشتن  آموزدانش هایبهترین کار آوریجمع کودک (: هایارزیابی پورتفولیو ) مجموعه کار -

 .منظور ارزیابی مستقیم عملکرد او در اختیار معلم به هاآن

ی هایتن آموزدانشدونیم طرف بوده یا نه نمیدانیم ارزیاب بیمین کهاین -نقطه ضعف: وقت گیر بودن ارزیابی 

 .انجام داده یا نه

 کودکان و نوجوانان استثنائی بندیمشكالت طبقه

 کرد محسوب بندیطبقهاز جمله مشکالت  توانمیکودکان استثنایی امر دشواری است. موارد زیر را  بندیطبقه

برابر است. به عبارت دیگر هر فرد استثنائی اگر  هاتنوع و تعداد اختااللت رفتاری کودکان با شماره آن .۵

داشته باشد ولی دارای خصوصیات استثنائی و منحصر به فردی  تی با افراد دیگرهاممکن است تشاب چه

 .است

ی مغزی در هاجاد کند. مثال ضربهای زا عالئم متفاوتی ممکن است در کودکان مختلفعامل بیماری یک .2

ری صرع، در برخی ممکن است باعث بیما ایبعضی ممکن است باعث ناراحتی چندانی نشود ولی در عده

 را با هم هاسایی رشد قوای ذهنی، عالئم روانی و باالخره در بعضی همه ناراحتیممکن است باعث نار

گیری، احساس مانند بدبینی، گوشه میجاد کند. محرومیت از محبت مادر ممکن است در کودکی عالئای

 بشود. کاری، اعمال انحرافی و غیرهی مانند پرخاشگری، بزههایحقارت و در کودک دیگر باعث واکنش

 مثالً د. یآ ماندگی یا ناسازگاری ممکن است در افراد مختلف به واسطه علل متفاوت به وجودعالئم عقب .3

عفونی و  هایمغزی، بیماری بمربوط به عوامل ارثی، ضربه و آسینارسایی رشد هوش ممکن است 

 یتی و محیطبترعوارض آن مانند: مننژیت، آنسفالیت و باالخره به واسطه شرایط نامطلوب عاطفی،

 .اجتماعی باشد

 اختااللت رفتاری و ناسازگاری ممکن است حاد و زودگذر با مزمن و طوالنی بوده و در هر حال ممکن .۰

 است شدید یا خفیف باشد.



، کودک، سرانجام، چگونه، خود را با زندگی انطباق دهد، تا حد زیادی کهاین صرف نظر از درجه استثنایی بودن،

د رشد وی را آسان سازد یا از آن جلوگیری کند، ربط دارد. مطالعه نیروی توانمیاطراف، که محیط  هایبه نیرو

 نامیم. محیطی کودک را اکولوژی یا بافت محیطی کودک می

د، احساس جامعه نسبت توانمیقوه مقننه، *دولت *مدرسه *بررسی عملکرد سه سازمان مهم اجتماعی، یعنی؛ 

 به شهروندانی که متفاوت از دیگران هستند را نشان دهد.به اعضای خود به ویژه نسبت 

 میان فردی هایتفاوت

امروزه همه ابعاد هوش + عملکرد اجرایی شخص به صورت استاندارد برای ارزیابی رشد  استعداد تحصیلی: -

 . شودمیبررسی  بندیطبقهحافظه، تداعی، استدالل، قضاوت و توانایی 

پیش بینی عملکرد . 2نشان دادن توانایی هوشی ذاتی . ۵ :شدمیبه سه منظور ارائه نمره آزمون هوش در گذشته 

 شساالنهممقایسه رشد ذهنی کودک با . 3ده ینآ تحصیلی در

 بررسی ابعاد هوش به طور مثال: 

-حرکتی، میان-ریاضی، فضایی، بدنی -بعد هوش: زبانی، موسیقی، منطقی ۰آزمون هوش هوارد گاردنر: بررسی 

 زیس تان سیال( اگزیستانسیال  اگ)وجودیفردی، طبیعتی، ، درونفردی

فراخنای ارقام  -آزمون هوش وکسلر: با دو خرده آزمون اصلی کالمی: اطالعات عمومی، فراخنای ارقام مستقیم 

کالمی)عملی(: تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، و غیر هامعکوس، گنجینه لغات، محاسبات، درک و فهم، شباهت

 .، الصاق قطعات، نماد ارقام )رمزگذاری(های مکعبطراح

، دهدمیبعدی که آزمون هوشی نشان ن )خود تنظیمی(: (عملكرد اجرایی )فراشناخت( )فرایند اجرایی

افیک تر گذارد مثل سیستم مدیریتمیعملکرد اجرایی است که بر تنظیم فرآیند فکری، رفتاری و اعمال تاثیر 

که مسئله را  ایبه نحوه وقتی حل مسئله انجام دادین و بعد مثالً. کندمیرت و کنترل افیک را، نظاتر است که

 ید.احل کردین فکر کردین )فکر کردن به فکر کردن( از فراشناخت استفاده کرده



 میان فردی، در عملکرد تحصیلی: هایبرای توضیح تفاوت عملكرد تحصیلی: -

 مرجع(: سطح پیشرفت تحصیلی کودک را با سطح  -)هنجار  پیشرفت تحصیلی استاندارد هایآزمون

ا کودک به سطح مورد یآ که دهدمینشان  هاآزمون این کندمیمقایسه  ساالنهمپیشرفت تحصیلی 

 ند به آنتوانمین آموزاندانش؛ چرا دهدمینشان ن معموالًقبول از عملکرد تحصیلی رسیده یا نه ولی 

 .شوندازه که الزم است موفق اند

  برای  آموزدانشتا فرایند مورد استفاده  دهدمیآزمون پیشرفت تحصیلی تشخیصی )دیاگنوستیک(: اجازه

 طریق علت عدم موفقیت آشکار گردد. این حل مسئله یا روخوانی یک متن، کشف شود و از

تشخیصی ، برای اهداف هاآزمون این موضوع اشاره دارد که از این اصالح تشخیصی)دیاگنوستیک( به

 )مثل تشخیص اختالل یادگیری( شودمیاستفاده 

گردد و شامل سنجش توانایی میارزیابی زبان یک کودک بر اساس ارزیابی زبان مادری انجام  رشد زبانی: -

 .شودمیدادن آن به صورت شفاهی و کتبی بان و نشانکودک در فرایند درک ز

ادن و فهمیدن حروف (* درک کتبی شفاهی )گوش ددرک * شودمیر فرآیند ارتباطی عمده، بررسی هاچ

 بیان کتبی )نوشتن(*بیان شفاهی )حرف زدن( *خواندن( )

، مشکل تعادلی یا هاو معلولیت ذهنی هاکودکان مبتال به فلج مغزی و بعضی اوتیسم رشد روانی حرکتی: -

 حرکتی دارند و نیاز به تمرین روانی حرکتی دارند.

 نی حرکتی:دو نوع نابهنجاری روا

۵. (Retardation کندی، آهستگی، عقب افتادن: مثل گفتار آهسته و یکنواخت، حرکات ) نی آهسته بد

 .یا عدم حضور حرکات بدنی



2. (agitation  )کردن با پرتحرکی، بی تابی، سرعت: مثل ناتوانی در آرام و بدون حرکت نشستن بازی

، مالیدن یا هااتاق به طرف دیگر، چالندن دستمداد یا ضرب گرفتن با انگشتان، راه رفتن از یک طرف 

 خاراندن پوست یا لباس

بررسی توانایی کودک در واکنش به محیط اجتماعی یا نحوه  (:psycho socialاجتماعی ) -رشد روانی -

. وضعیت روانی و عملکرد مغز کودک چه کندمیا کودک در مواجهه با شکست پرخاشگری یآ مثالً انطباق او 

 در روابط اجتماعی دارد. تاثیری 

رابطه میان فردی برقرار  هاکنید با تک تک آنمیعبور  هارو از کنار سایر رهگذرسالیوان: حتی وقتی در پیاده

 .دایکرده

آموزشی ویژه ارتباط اجتماعی و تقابل هیجانی سالم، عملکرد  هایند در برنامهتوانمیاکثر کودکان استثنائی ن

در روخوانی ناتوان هستند  مثالًد چون مشکالت رفتاری و اجتماعی دارند تا مشکالت تحصیلی خوبی داشته باشن

مشکل از ناتوانی خواندن  این که حل دهندمیو شکست را با پرخاشگری نشان  میخورند ولی ناکامیو شکست 

 است.  ترسخت

 جهت ارزیابی: 

 گیریممیاطالعات از دیگران  -

 دهیمانجام می مشاهده سیستماتیک و مرتب -

 احساس و نگرش کودک نسبت به خودسوال درباره  -

 استفاده از مقیاس رفتار سازگاری اجتماعی واینلند  -

 جهت سنجش: 

 رک تقاضای کتبی(ارتباط ) چگونگی بیان تقاضای خود، درک تقاضای دیگران، د 

 شخصی مثل لباس پوشیدن (، مهارتزندگی روزمره )  هایمهارت 

 انجام کار فردی و جمعی در خانه ()  انجام کار خانه 



  روابط میان فردی مثل رعایت نوبت()جامعه پذیری 

 بزرگ(  هایظریف، حرکت هایحرکتی )حرکت هایمهارت 

 ناسازگار(  هایسازی، سایر رفتاربرونیسازی، شاخص رفتار ناسازگارانه ) درونی 

باشد + میرات رشدی، معلولیت رشدی و نقص ذهنی تست جهت سنجش افراد مبتال به تاخی این استفاده از

 ریزی برای مداخله و مشاهده پیشرفتمراقبان و مسئولین کودک، برنامه فیدبک به

 طراحی برنامه آموزشی انفرادی:

ارائه برنامه درسی مخصوص و فردی با در نظر گرفتن ماهیت مشکل، اهداف بلند مدت، برنامه اهداف کوتاه 

 ت آموزشی ویژه کودک،مدت، برنامه خدما

 خدمات این تعیین میزان تاثیرات

از ، کیب کنندتر همکاری کند و تکالیف را میدر صورتی که معلم آموزش ویژه جداگانه داشت با معلم کالس عمو

به درس علوم استفاده کند تا درس ریاضی که دوست ندارد را جبران کند برای تکلیف  مثالًتمایل کودک 

 ی بگذارد یا اصال نگذارد.ترکممحدودیت زمانی 

درک بهتر والدین از برنامه و دستیابی به اطالعات بیشتر از  ،نقطه قوت: روابط بهتر بین والدین و مربیان

 .فرزندشان

 .دانندمیگیر و تکلیف اجباری لمان آن را وقتپذیر و معنقطه ضعف: کاری سخت و مسئولیت

 مفهوم عام و خاص کودکان استثنایی 

وم کودکان استثنایی از دو منظر قابل بررسی است .اول از دیدگاه عام که مربوط به کل افراد انسانی است و مفه

 پردازد.خاصی از افراد جامعه می هایویژه به گروه هایشناختی که به ارائه آموزشدوم از منظر روان

 گروهی بین هایفردی و تفاوت هایتفاوت

 . شودمیفردی گفته درون هایمختلف هر فرد وجود دارد، تفاوت هایتعدادی که بین اسهایتفاوت



 میان گروهی هایتفاوت

. 3پیشرفت تحصیلی .  2استعداد تحصیلی . ۵ی حضور داشته باشند که در سه حیطه: آموزاندانشاگر در کالسی 

که نتوانند خودشان را با  ایهند، به گونبا سایرین باش ایقابل مالحظه هایرشد روانی اجتماعی، دارای تفاوت

 میان گروهی مواجه هستیم.  هایگفت که با تفاوت توانمیگروه متوسط کالس تطبیق دهند، 

 نظری در زمینه کودکان استثنایی هایرویكرد

 عضوی هایدیدگاه معتقد است که مشکالت یادگیری، ناشی از برخی اختااللت یا بیماری این مدل پزشكی:

 است .

از دیدگاه رشدی تقریبا همه کودکان نوجوانان به موازات پیشرفت به سوی رسش از مراحل  مدل رشدی:

 . کنندمیرشدی معینی گذر 

 فرض استوار است که جهت تغییر در رفتار فرد باید محیط را تغییر داد . این مدل بر پایه این مدل رفتاری:

 بیرونی . هایتفکر یا ذهنی توجه دارد تا به رفتار هایمدل بیشتر بر فرآیند این مدل شناختی:

« خودشکوفایی »دارای گرایش  میباور پا گرفته است که آد این مدل براساس این : بنیادگراییمدل انسان

 خود مختار است . هاییعنی میل به بروز فعالیت

 .کندمیفا ای را میمدل تعامل بین محیط و خصوصیات فرد نقش مه این در مدل اکولوژیک:

 بندی کودکان استثناییطبقه

 صاحب نظران باشد کاری مشکل است: بندی که مورد قبول اکثرلف زیر ارائه یک تعریف و یا طبقهبه دالیل مخت

 رمنحص هایویژگی دارای دتوانمی استثنایی کودک هر که است ایهنگو به استثنایی افراد تعدد و تنوع 

 .به فردی باشد

 دافرا در عامل یک یا و باشد گرفته تأثیر عامل چند از است ممکن بیماری یک شناسی علت ظرن از 

 جاد نماید.ای مختلف عالئم گوناگونی



 هایماندگی یا ناسازگاری ممکن است مربوط به عوامل ارثی، ضربه و آسیب مغزی، بیماری عقب عالئم 

 .عفونی و ... باشد

 سیار شدید و عمیق در نوسان باشد.است از حد خفیف تا ب درجات بروز اختالل رفتاری ممکن 

 تعداد دتوانمی دارند وجود مختلف هایکشور در استثنایی کودکان واژه زمینه در که یهایرویکرد 

گروه جای داده است  ۰کودکان استثنایی را در ( ۵۰۷2مارلند ) مثالًرا افزایش و یا کاهش دهد.  تطبقا

 .شوندمیبندی گروه طبقه ۵۵ان استثنایی تحت عنوان کودکان ویژه در ولی در انگلستان کودک

  خاصی برای آنان در نظر بندیطبقهبرخی از افراد وجود دارند که دارای چندین مشکل هستند و چون 

 نمایند .می بندیطبقهرا تحت عناوین مختلف  هاگرفته نشده است آن

 کودکان استثنایی از دیدگاه کرک بندیطبقه

 گروه به شرح زیر تقسیم بندی کرده است: ۶استثنایی را در  آموزاندانشکرک 

 انحرافات هوش: تیزهوش و کندذهنکودکان دارای  -

 نابینا و نابیشنوا، ناشنوا و کمنقایص حسی: کمکودکان دارای  -

 ویژه یادگیری هایارتباطی: اختالالت تکلمی، نارسایی هایکودکان دارای دشواری -

 رفتاری: اختالالت رفتاری هایدارای نابهنجاری کودکان -

 بدنی هایحرکتی و معلولیت هایکودکان دارای دشواری -

 .هاکودکان دارای سایر موارد استثنایی و بیماری -

 از دیدگاه روانشناسان انگلیسی بندیطبقه

تحت حمایت و آموزش خاصی قرار دانند و سایر کودکان را که به عللی در انگلستان تیزهوشان را استثنایی می

 :نمایندمی بندیطبقهگروه  ۵۵میگیرند، کودکان ویژه نامیده و در 



، کودکان عقب مانده شوندمیمبتالیان به بیماری قند، کودکان صرعی، کودکان ضعیف و حساس که زود بیمار 

ی، مبتالیان به اختالالت تکلمی، ذهنی، مبتالیان به ضعف بینایی، کودکان کم شنوا، مبتالیان به اختالالت حرکت

 .کودکان ناسازگار، کودکان نابینا، ناشنوایان

 :بندی زیر را قبول دارندطبقهکلی اکثر صاحب نظران در زمینه کودکان استثنایی  بندیطبقه

 از کودکان عادی متمایزند ذهنی هایفعالیت و هوشبهر اختالفات علت به که نوجوانانی و کودکان 

 ماندگان ذهنی(و عقب تیزهوشان)

 عملی اختالالت یا و مغزی ضایعات از ناشی رفتاری اختااللت به یانالمبت 

 میتکل تاختالال و ناشنوایان نابینایان،) رشد عملی هایاختالل و حرکتی - حسی هاینقص به یانالمبت 

 ( هاو اختالل کنترل اسفنگتر

 شیوع کودکان استثنایی

از  ۵3%به طور متوسط حدود (  ۵۰۷۰یقاتی سازمان یونسکو و مؤسسات مختلف آموزشی )تحق هایبر اساس آمار

 سال( به شرح زیر استثنایی هستند:۵۸الى  ۷) رویا در سنین مدرسه آموزاندانشکودکان و 

 2 حدودتکلمی اختالالت %  

  2ناسازگاران اجتماعی و هیجانی حدود % 

 ۱/22 عقب ماندگان ذهنی حدود%  

 2حدود  ن تیزهوشکودکا % 

  2نابینایان و نیمه بینایان حدود %  

 ۱/۵ ناشنوایان و سخت ناشنوایان حدود%  

  ۵مبتالیان به اختالالت خاص یادگیری حدود %  

 ۱/۵ و حرکتی حدود معلوالن جسمی% 

 ۱/۵ های ویژه مثل صرع و قند حدودبیماری % 

 

 



 ستثنایینوین در رابطه با کودکان ا هایازاندچشم

عقیده  آید . بهمیسازی کودکان استثنایی با سایر کودکان به مرحله اجرا در پارچهامروزه برنامه ادغام یا یک

بایستی از  هااصل بنا شده است که کودکان مبتال به ناتوانایی این سازی بر پایهویلیامیز، جریان یک پارچه

سازی را متمایز پارچهردار شوند. گزارش وارناک سه شکل یکتی با دیگر کودکان برخوبیتر برابر هایفرصت

 :نموده است

بیت تر ویژه باید در مدارس اما در همان جایی مورد تعلیم و هایکودکان دارای نیاز مكانی: سازیپارچهکی

 .بینندمیقرار گیرند که کودکان مدارس عادی تعلیم 

اما مبادله  شودمیمتفاوتی انجام  هایدر مکان میبیت رستر روش تعلیم و این در اجتماعی: سازیپارچهکی

 . گیردمیتحصیلی با سایر کودکان عادی انجام  هایاجتماعی در طول بازی و خارج از فعالیت

روند و در کلیه درس معمولی می هایویژه به کالس هایکودکان دارای نیاز کنشی: سازیپارچهیک

 .کنندمیمشارکت  آموزاندانشا دیگر مدرسه ب هایفعالیت

در ارتباط با مفهوم یکپارچه سازی و اصطالحات وابسته عادی سازی و بهنجارسازی و محیط با حداقل محدودیت 

 سه نکته مهم الزم و ضروری است :

 و در مورد انواع تعلیم ارزشی هایداوری متضمن یعنی است، ارزشیابانه اصطالح یک سازیپارچهکی 

متفاوت  بیتیترهایو دارای نیاز هامبتال به انواع مختلف معلولیت آموزاندانشبیت مناسب برای انواع رت

 .است

 است شده ادراک پذیر مشاهده واقعیت یک نه و آرمانی هدف یک عنوان به اغلب سازیپارچهکی. 

 دارد وجود سازیپارچهکی از متفاوتی درجات. 

 نامه دستنویس

 



 دولتی هاین استثنایی و سازمانکودکا: 8فصل 

، کودک، سرانجام، چگونه، خود را با زندگی انطباق دهد، تا حد زیادی، کهاین نظر از درجه استثنایی بودن،صرف

د رشد وی را آسان سازد یا از آن جلوگیری کند، ربط دارد. مطالعه نیروی توانمیمحیط اطراف، که  هایبه نیرو

 نامیم. ی یا بافت محیطی کودک میمحیطی کودک را اکولوژ

احساس جامعه نسبت به  دتوانمیقوه مقننه،  ،دولت ،بررسی عملکرد سه سازمان مهم اجتماعی، یعنی؛ مدرسه

 اعضای خود به ویژه نسبت به شهروندانی که متفاوت از دیگران هستند را نشان دهد.

فید و راضی کننده در دوران بزرگسالی کودکان برای یک زندگی م این سازیبه منظور آماده مدرسه =

 آورد.ی فراهم میهایبرنامه

خدمات ارائه شده  این ایآ ، پاسخگو باشد. یعنیکندمیمدرسه باید درباره خدماتی که ادعای ارائه آن را  -۵

 .داشتیم کودک یاد گرفته یا خیر ا طبق انتظاری کهیآ یا نه و اگر ارائه شده

 هایاستثنایی + عادی ( باشد و به کودکان با نیاز)همه کودکان  برگیرنده تقریباً آموزش و پرورش عادی در* 

 دهد. ویژه، آموزش ویژه

ویژه به معلمان  هایمعلول در مدرسه عادی، به همراه ارائه دستورالعمل و راهنمایی آموزاندانشثبت نام 

 .یم دیده برای آموزش ویژه باشدعادی یا معلمان تعل هایکالس

از روی نتایج آزمون  عموماً) شودمیتوسط معلم و مسئولین مدرسه مشخص  عموماًیافتن کودک با نیاز ویژه  -

 .(شودمیشناسایی  ریاضی یا روخوانی

 ارزیابی نقاط قدرت قوت و ضعف کودک  -

 کودک همگام و هماهنگ با خانواده  هایطرح برنامه ریزی انفرادی به منظور رفع نیاز -

 میرچوب برنامه آموزشی عموهاش برای جا دادن برنامه ویژه در چتال -

 .هاجاد تغییر در برنامه درسی و آموزشی ویژه بر اساس ارزیابیای ارزیابی دوره نحوه پیشرفت کودک و -



 یترکمی که حداالمکان، محدودیت هایپیوستگی خدمات: ارائه خدمات به کودکان استثنایی در مکان -2

 .کندمیجاد ای

گیری بدون قضاوت جهت ازهاند : فرایند درک عینی وضعیت، یا، شرایط یک چیز، از طریق مشاهده یاسنجش

 .بهتر ساختن

باره دهی و تفسیر اطالعات موجود درآوری، ثبت، نمرهآیند توصیف، جمعفر سنجش در آموزش و پرورش:

یژه و به دست آوردن اطالعاتی که بر یادگیری جهت شناسایی کودک واجد شرایط، برای دریافت خدمات و

 بهتر یاد بگیرد با پاسخ به آموزدانشاساس آن بتوان برای رفع نیاز کودک برنامه ویژه و انفرادی جدید تالش کند 

 سواالت: این

 حصیلی کودک مشکل جدی وجود داردا در عملکرد تیآ 

 ستهانقاط قوت و ضعف کودک کدام 

 وجود دارد ای( چه رابطهساالنهمخانواده، محله، )او در محیط  بین مشکل کودک در مدرسه و مشکل 

  رسدمیچه نوع اهدافی مناسب به نظر 

 دهیدمیخود را چگونه تشخیص  هایو برنامه هاموثر بودن نقشه 

گیری یک نفر یا یک چیز با هدف تعیین نقاط قوت، ازهاند فرایند سیستماتیک مشاهده و ارزشیابی(:)ارزیابی 

با یک استاندارد مشابه  هایر بخشی و قضاوت کردن درباره آن و تعیین کردن ارزش آن از طریق مقایسه با چیزاث

 متردر طول آموزدانشت مثل میزان پیشرف

 ممکن است غیر عینی باشد. -

 :تفاوت سنجش و ارزیابی

 با قضاوت                         بدون قضاوت

 



 :ارزیابی هایشیوه

وسیعی از کودکان مثل آزمون  مرجع(: مقایسه عملکرد کودک با عملکرد گروه-ون استاندارد )هنجار آزم -

 نقطه ضعف: ممکنه برای کودک با فرهنگ متفاوت نامناسب باشد. . هوشی

او در  هایآزمون پیشرفت تحصیلی تشخیصی: ارائه نیم رخ از نقاط قوت و ضعف کودک جهت تحلیل اشتباه -

نقطه ضعف: روایی . ثل ریاضیات و روخوانی به منظور آشکار ساختن مشکالت تحصیلیم دروس مختلف

 .پایین

مصاحبه: دریافت اطالعات از کودک والدین معلم و دیگران، به منظور پی بردن، به دالیل احتمالی عملکرد  -

 .نقطه ضعف: ممکنه همراه سوگیری مصاحبه کننده باشد .فعلی

نقطه ضعف: امکان . غیر عادی در محیط طبیعی به منظور مداخله هایرفتارمشاهده: استخراج اطالعات از  -

 .عدم ظهور رفتار در طول مشاهده

زدن یا توصیف وقایع مهم در طریق آزمون معلم ساخته؛ طرز حرف آوری اطالعات ازارزیابی غیر رسمی: جمع -

اطمینان در قابل مقایسه بودن نقطه ضعف: عدم . ظور تنظیم یک برنامه آموزشی موثرزندگی کودک، به من

 .عملکرد کودک با عملکرد کودک دیگر

 هادر کالس و گذاشتن آن آموزدانش هایآوری بهترین کارکودک(: جمع هایمجموعه کارارزیابی پورتفولیو ) -

انیم دمین کهاین -نقطه ضعف: وقت گیر بودن ارزیابی  .در اختیار معلم به منظور ارزیابی مستقیم عملکرد او

 .ی انجام داده یا نههایتن آموزدانشدونیم طرف بوده یا نه نمیارزیاب بی

 فردیمیان هایتفاوت

استعداد تحصیلی: امروزه همه ابعاد هوش + عملکرد اجرایی شخص به صورت استاندارد برای ارزیابی رشد 

 .شودمیبررسی  بندیطبقهاستدالل، قضاوت و توانایی حافظه، تداعی،



بینی عملکرد پیش. 2نشان دادن توانایی هوشی ذاتی . ۵ :شدمیآزمون هوش در گذشته به سه منظور ارائه نمره 

 ش ساالنهممقایسه رشد ذهنی کودک با . 3ده ینآ تحصیلی در

 بررسی ابعاد هوش به طور مثال:

-حرکتی، میان -نیی، فضایی، بدریاض -بعد هوش: زبانی، موسیقی، منطقی ۰آزمون هوش هوارد گاردنر: بررسی 

 .فردی، طبیعتی، وجودیفردی، درون

فراخنای ارقام  -آزمون هوش وکسلر: با دو خرده آزمون اصلی کالمی: اطالعات عمومی، فراخنای ارقام مستقیم 

و غیر کالمی)عملی(: تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر،  هامعکوس، گنجینه لغات، محاسبات، درک و فهم، شباهت

 ، الصاق قطعات، نماد ارقام )رمزگذاری(اهطراحی مکعب

، عملکرد دهدمیعملکرد اجرایی )فراشناخت( )فرایند اجرایی( )خود تنظیمی(: بعدی که آزمون هوشی نشان ن

 افیک است کهتر گذارد مثل سیستم مدیریتمیاجرایی است که بر تنظیم فرآیند فکری، رفتاری و اعمال تاثیر 

که مسئله را حل کردین  ایوقتی حل مسئله انجام دادین و بعد به نحوه مثالً. کندمی افیک را، نظارت و کنترلتر

 د.ای)فکر کردن به فکر کردن( از فراشناخت استفاده کردهفکر کردین

 میان فردی، در عملکرد تحصیلی: هایعملکرد تحصیلی: برای توضیح تفاوت

ع(: سطح پیشرفت تحصیلی کودک را با سطح پیشرفت مرج -پیشرفت تحصیلی استاندارد )هنجار  هایآزمون

ا کودک به سطح مورد قبول از عملکرد یآ که دهدمینشان  هاآزمون این کندمیمقایسه  ساالنهمتحصیلی 

ازه که الزم است موفق اند ند به آنتوانمین آموزاندانش؛ چرا دهدمینشان ن معموالًتحصیلی رسیده یا نه ولی 

 .شوند

برای حل  آموزدانشتا فرایند مورد استفاده  دهدمییشرفت تحصیلی تشخیصی )دیاگنوستیک(: اجازه آزمون پ

 طریق علت عدم موفقیت آشکار گردد.  این مسئله یا روخوانی یک متن، کشف شود و از

ده ، برای اهداف تشخیصی استفاهاآزمون این موضوع اشاره دارد که از این اصالح تشخیصی)دیاگنوستیک( به

 )مثل تشخیص اختالل یادگیری( شودمی



امل سنجش توانایی کودک گردد و شمیرشد زبانی: ارزیابی زبان یک کودک بر اساس ارزیابی زبان مادری انجام 

 .شودمیدرک زبان و نشان دادن آن به صورت شفاهی و کتبی  یندآدر فر

درک * دن و فهمیدن حروف( ک شفاهی )گوش دادر*  شودمیر فرآیند ارتباطی عمده، بررسی هاچ

 .بیان کتبی )نوشتن( واندن( * بیان شفاهی )حرف زدن(*خکتبی)

، مشکل تعادلی یا حرکتی هاو معلولیت ذهنی هارشد روانی حرکتی: کودکان مبتال به فلج مغزی و بعضی اوتیسم

 نیاز به تمرین روانی حرکتی دارند. دارند و

 دو نوع نابهنجاری روانی حرکتی:

۵- (Retardation  کندی، آهستگی، عقب افتادن: مثل گفتار آهسته و یکنواخت، حرکات بدنی آهسته یا عدم )

 .حضور حرکات بدنی

 2- (Agitation )ردن با مداد یا تابی، سرعت: مثل ناتوانی در آرام و بدون حرکت نشستن بازی کپرتحرکی، بی

 ، مالیدن یا خاراندن پوستهاطرف دیگر، چالندن دستانگشتان، راه رفتن از یک طرف اتاق به  ضرب گرفتن با

 .یا لباس

(: بررسی توانایی کودک در واکنش به محیط اجتماعی یا نحوه انطباق او psycho socialرشد روانی اجتماعی )

. وضعیت روانی و عملکرد مغز کودک چه تاثیری در کندمیکودک در مواجهه با شکست پرخاشگری  ایآ مثالً 

 جتماعی دارد.روابط ا

رابطه میان فردی برقرار  هاکنید با تک تک آنمیعبور  هارو از کنار سایر رهگذرسالیوان: حتی وقتی در پیاده

آموزشی ویژه ارتباط اجتماعی و تقابل هیجانی سالم،  هایند در برنامهتوانمید اکثر کودکان استثنائی نایکرده

در روخوانی ناتوان  مثالًرفتاری و اجتماعی دارند تا مشکالت تحصیلی  عملکرد خوبی داشته باشند چون مشکالت

مشکل از ناتوانی  این که حل دهندمیو شکست را با پرخاشگری نشان  میخورند ولی ناکامیهستند و شکست 

 است. ترخواندن سخت

 



 جهت ارزیابی:

 .گیریممیاطالعات از دیگران  -

 .یمدهمشاهده سیستماتیک و مرتب انجام می -

 .احساس و نگرش کودک نسبت به خودسوال درباره  -

چگونگی بیان تقاضای رتباط )ا* استفاده از مقیاس رفتار سازگاری اجتماعی واینلند جهت سنجش:  -

شخصی مثل  مهارتزندگی روزمره ) هایمهارت* ( تقاضای دیگران، درک تقاضای کتبی خود، درک

روابط میان فردی پذیری جامعه ( *فردی و جمعی در خانه (، انجام کار خانه )انجام کارلباس پوشیدن

  مثل رعایت نوبت(

سازی، گارانه )درونیبزرگ( *شاخص رفتار ناساز هایظریف، حرکت هایحرکتی )حرکت هایمهارت*

 ناسازگار( هایرفتار سازی، سایربرونی

باشد + میلولیت رشدی و نقص ذهنی تست جهت سنجش افراد مبتال به تاخیرات رشدی، مع این استفاده از

 .یزی برای مداخله و مشاهده پیشرفترو مسئولین کودک، برنامه فیدبک به مراقبان

 طراحی برنامه آموزشی انفرادی:

ارائه برنامه درسی مخصوص و فردی با در نظر گرفتن ماهیت مشکل، اهداف بلند مدت، برنامه اهداف کوتاه 

خدمات، در صورتی که معلم آموزش ویژه  این ژه کودک، تعیین میزان تاثیراتمدت، برنامه خدمات آموزشی وی

لوم به درس ع مثالًکیب کنند. از تمایل کودک تر همکاری کند و تکالیف را میجداگانه داشت با معلم کالس عمو

ذارد یا اصال ی بگترکمدوست ندارد را جبران کند. برای تکلیف محدودیت زمانی  استفاده کند تا درس ریاضی که

 نگذارد. 

درک بهتر والدین از برنامه و دستیابی به اطالعات بیشتر از -نقطه قوت: روابط بهتر بین والدین و مربیان 

 فرزندشان 



 .دانندمیگیر و تکلیف اجباری پذیر و معلمان آن را وقتسخت و مسئولیت نقطه ضعف: کاری

 های اینو پرورش و سایر موارد و برای برطرف کردن نیاز دادن تغییرات ویژه در آموزشبرای انجام  دولت

 گذراند.میکودکان پول و قدرت الزم را در اختیار 

، انتقال اطالعات به آموزگاران، نشان دادن افکار و هاآماده سازی پرسنل، کمک فنی، پژوهش و ارزیابی برنامه* 

 ایرایانه آوریجمعجدید،  هایران، نشان دادن افکار و کاراطالعات به آموزگا ایرایانه آوریجمعجدید،  هایکار

 .اطالعات، برنامه ریزی عمومی

 .گیردمیکودکان منصفانه و عادالنه است تصمیم  این ی برایهایچه سیاست کهاین در رابطه با  قوه مقننه

 از مدرسه بیرون کرد یمو الزا میکودک معلول و استثنایی را بدون انجام قانون دقیق و عل توانمین. 

 است که برنامه آموزشی ویژه دهد. وظیفه مدارس 

 باشد. هابچه این برای کمبود خدمات به اینههاکمبود بودجه نباید ب 

 شود باید آموزش معنادار و معقول بگیرد و گرنه شبیه بازداشت کودک معلولی که به دولت سپرده می

 .شودغیرقانونی می

  و ارزیابی کافی نباید برچسب کودک استثنایی بخوردبدون انجام آزمایش. 

 کند شناسایی ها را منعکس میزبانه بودن آنزمینه دوی که پیشهایزبانه باید با روشوکودک استثنایی د

 .و ارزیابی شود

 کودک با اختالل یادگیری در هر سنی حق استفاده از خدمات آموزشی را دارد. 

  نه حداقل  -از آموزش مناسب ) نه سطح عالی و نامحدودکودک استثنایی حق برخورداری  بیشتر و

 .بهتر از حداقل ( از آموزش و پرورش را دارد

 ها و اختالالت رشدی دولت روانی وصل کرده تا به محض مشاهده برای پاسخ دادن به انواع معلولیت

 تحقیر رشدی و معلولیت به کودکان کمک شود.



 مداخله زود هنگام 3فصل 

مشاهده و ارزیابی و نیز  های، و روشهافصل؛ منبع و کارایی مداخله زودهنگام، ماهیت و خطر معلولیت این در

 مداخله موثر بررسی شود.  هایراهبرد

ناشنوایی، نابینایی(، ارتباطی، ) میخیر در رشد شناختی و ناتوانی جسأخیر رشدی دارند مثل تأکودکانی که ت

 ظه تولد تا دو سالگی باید مورد حمایت قرار گیرد. هیجانی، انطباقی از لح

 مداخله زودهنگام:

جهت  هاآن هایساله و خانواده ۱تا  ۲مستمر و سیستماتیک برای کمک به کودکان استثنایی  هایتالش. ۵

ن امکانات رفاهی و مثل مداوای گفتار و زبان و فراهم کرد هابا ارائه مداوا و بهبود معلولیت هاپیشگیری از نارسایی

د آسیب حسی حرکتی را از بین ببرد و اما از پیشرفت آن جلوگیری توانمیدار. نموردنیاز مثل صندلی چرخ

 هایند با استفاده از زبان اشاره به تواناییتوانمیناشنوا هرگز نخواهد توانست صدا را بشنود اما  مثالً ،  کندمی

که اگر قبل از دو سالگی زبان اشاره را یاد بگیرد بعدا در تحصیالت  شناختی و اجتماعی خود را گسترش دهد

 است. ترخود موفق

 ،مشکالت ناشی از مشکل اصلی مثل پرخاشگری گاز گرفتن( مراقبت مستمر) . اجتناب از مشکالت ثانویه2

به رشد  تشویق ،صحبت و گفتگوی مداوم در خانه ،پرهیز از دعوای فیزیکی ،توجه نامشروط ،دلسوزی مثبت

 به سطح کودک معمولی برسد. هاممکن توانایی

با با شرایط ویژه هوشی یک کودک  هایمهارتهیجانی و  میخیر رشدی از طریق مقایسه رشد جسأبررسی ت

سن متوسط برای انجام دادن یک کار معین در کنار سن متوسط برای انجام  شودمیکودک هم سال او شناسایی 

اگر کودک در سنی که کودکان دیگر  مثالً ، دیآ تا یک مقیاس رشدی به وجود گیردمیرار دیگر ق هایدادن کار

زنند حرف نزند احتمال خواهد داشت که معلولیت یا ناتوانی داشته باشد. میروند یا حرف مینشینند راه می



ده ینآ شکست در اولیه مدرسه، پیش زمینه موفقیت یا هایآماده شدن برای مدرسه: تجربه کودک در سال

 خواهد بود.

 هایمهارتتاکید بیشتر بر آموزش و تدریس و -2 ترشلوغ -۵ مدرسه دبستانی است:ز مهد و پیشا ترسخت

 حضور و غیاب و نظم بیشتر برای کودک معلول خیلی دشوار است.  -3تحصیلی 

 ؟دهدمیچه چیزی کودک را در معرض خطر قرار 

که در هنگام تولد، کم وزن یا زودرس به دنیا آمده و به  شودمیبه کودکی گفته  "نوزاد در معرض خطر" اصطالح

ی که کودکان را به خطر هایپژوهشگران از عارضه ی رشدی مبتال شدههایناتوانی شناختی و حرکتی و تأخیری

 اند:کلی ارائه داده بندیطبقهاندازند سه می

-مند و مبتنی بر شواهد برای جمعنوزاد: یک رویکرد منطقی، نظامبرنامه مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر 

های مناسب برای این نوزادان را که در چند ساعت یا چند ها و مداخلهآوری و سازماندهی اطالعات تعیین اولویت

 کند.اند یا در خطر ناخوشی قرار دارند را فراهم میروز بدو تولد ناخوش شده

وضعیت یاتعداد دفعاتی که پزشک برای  احی شده است تا بدون توجه به پیچیدگیاین رویکرد از آن جهت طر

 شود سودمند شود.درمان آن فراخوانده می

 ای دارد:مرحله ۸چهارچوب 

 شناسایی نوزاد در معرض خطر نیازمند واقعیت بحرانی -۵

 ص نیاز به احیای فوریتشخی -2

تنفسی، قلبی و عروقی، اعصاب، موارد نیازمند ارزیابی و اداره شش حیطه نگران کننده در سالمت نوزاد. ) -3

 (جراحی، درمان مایع و گلوکز و تنظیم دما

 در نظر گرفتن وجود عفونت -۰

 تهیه لیست مشکالت نوزاد -۱

 اولویت بندی مشکالت بر اساس لیست تهیه شده. -۶



 ه مشاوره / انتقال زود هنگام.تعیین نیاز ب -۷

   پزشکی.گروه  –خانواده  –جلب حمایت کافی از نوزاد  -۸

  اختالالت ژنتیک: -6

 ها.ها   و جهش در ژندر اثر: نارسایی در ژن درصد(از یک  ترکماختالالت ژنتیک )تعداد 

بیماری  شود اینمییک اختالل متابولیک که در اثر حضور یک ژن معلول ظاهر )مثل: معلولیت ذهنی تی سکس 

نر) فقط در جنسیت دختر به علت فقدان تر ، سندرمک گرفته وارن تی و برنارد سکس(زشنام خود را از دو پ

 ۵۱(، سندروم داون در محیط محروم شودمیآید و باعث کوتاهی قد و معلولیت ذهنی میبه وجود  Xکروموزوم 

 رود.میهم پیش  3۲یابد در محیط غنی تا هوشبهر میکلمه و بهره هوشی کاهش  2۲الی 

 حوادث طول حاملگی و زایمان: -8

 ، زودرسی، کمبود وزن و... {پیشگیری کرد هابا واکسن باید از آنحاملگی مثل سرخک، آبله مرغان }طول 

 رساند.میمادر مثل قند که به جنین آسیب  هایبیماری

 ...با سرعت زیاد وومای زایمان، تولد بچه از پا به سر، زایمان تر پوکسیا،های زایمان مثل آنوکسیا،حین 

 زودرسی: به دنیا آمدن کودک قبل از هفته سی و هفتم بعد از لقاح* 

همه کم  البته لزوماًگرم )اکثر کودکان کم وزن زودرس هستند( ) 2۱۲۲از  ترکمکمبود وزن به هنگام تولد  *

 .( شودمی، به معلولیت یا مشکل یادگیری منجر نهایا زودرس هاوزن

بدون()ممکنه در اثر آسیب به ناف یا زایمان طوالنی به  anمحرومیت از اکسیژن ) -اکسیژنی آنوکسیا: بی* 

 وجود بیاید(

 کمبود اکسیژن (کمبود hypoپوکسیا: )هایکو* 

تونه به جمجمه فشار استفاده ناصحیح است فورسپس می مثالًومای زایمان: حادثه ناگوار در طول زایمان تر* 

 .بیاره



احتمال آسیب به سر نوزاد زیرا اواخر زایمان شدت  -2آسیب به ناف،  -۵آمدن نوزاد از پا به جای سر؛ به دنیا * 

 .شودمیو فراوانی انقباض رحم بیشتر 

شه، خطر صدمه دیدن بافت مغز و میساعت(: جوش خوردن جمجمه انجام ن 2از  ترکمزایمان سریع )* 

 معلولیت ذهنی 

 بعد از تولد -3

 دن غده تیروئیدخوب کار نکر   کرتینیسمcretinismلولیت ذهنی شدید و غیرقابل درمان: نوعی مع 

تیروئیدی از لحظه تولد به کودک داده شود و تا آخر عمر ادامه یابد از کرتینیسم جلوگیری  هایاگر مکمل

 خواهد شد و کودک رشد خواهد داشت.

  ناتوانی در هضم قند موجود در شیر گاالکتوسریاgalactoseria معلولیت ذهنی یا د به نابیناییتوانمی ،

 مرگ منجر شود.

 دتول از بعد بالفاصله تشخیص قابل: شکل داسی خونی کم 

 کنترل کرد. توانمیبا تزریق پنی سیلین از دو ماهگی تا پنج ماهگی 

خودیاری  هایتمهارارزیابی توانایی شناختی، اجتماعی ،هیجانی، فیزیکی ارتباطی، زبانی و  غربالگری رشدی:

 .ساله ۶روزه تا  ۵۰در کودک  lenver 2 -تست دنور از طریق 

 -رشد شخصی* ، رشد زبان* حرکات سازگارانه ،  -حرکات ظریف رشد * ، رشد حرکات درشت* با سنجش 

ات با نمر هاخرده آزمون این گزارش والدین )نمرات -2آزمایش مشاهده  -۵: شودمیاجتماعی با دو فرمت انجام 

 .( شودمیسایر کودکان هم سن در یک جمعیت استاندارد شده مقایسه 

 ۱گیریم و کیفیت اجرا در می( diagnostic testingدر صورت معلولیت یا تاخیر رشدی؛ تست تشخیصی )

 سنجیم:می حوزه رشدی اصلی



وجود در توانایی حرکت دادن بدن خود و کار کردن با اشیا م motor developmentپیشرفت حرکتی  -

پذیری، استقامت هماهنگی چشم و دست، حرکات درشت تر شدن از لحاظ قدرت بدنی انعطافمحیط به

 .ل برداشتن یک عروسک، گره زدن کفشمثل راه رفتن دویدن و پرتاب کردن، حرکات ظریف مث

مرتب چیدن اشیا بر اساس یک وجه مشترک، شمردن اشیا،  cogintive developmentرشد شناختی  -

ده چه ینآ باره که در این گیری درریزی و تصمیم، برنامهاندی که در گذشته انجام دادههاییاد آوردن کاربه 

 قبلی، حل مسئله، تولید هایمهارتبه دست آورند با دانش و  خواهند کرد، ادغام کردن دانشی که جدیداً

 .جدید هایدهای

اطالعاتی که از دیگران دریافت  communication  &language developmentرشد ارتباطی و زبانی -

( ما و اشارهایبدنی) هایاز طریق ژست میکال، توانایی پاسخ دادن غیردهندمیکردند را به دیگری ارائه 

 .اصوات، کلمات ، عبارات، جمالت()لبخند یا انواع اعمال و کسب زبان شفاهی

)رسیدن به امور شخصی خود( و ودرسیدگییادگرفتن خ adaptive developmentرشد سازگارانه  -

زدن / دست شستن / مسواک  // توالت رفتنغذا خوردن /در آوردن /سازگارانه مثل لباس پوشیدن هایمهارت

 .مستقل عمل کردن

 تست پر استفاده برای تشخیص تأخیرات رشدی:  ود

 .سالگی ۸رشدی بتل؛ از تولد تا  هایمجموعه آزمون. ۵

بیلی برای رشد نوزادان و نوپایان نسخه سوم )رشد و پیشرفت در شناخت زبان، رفتار حرکتی  هایمقیاس. 2

 .ماهه( ۰2ماهه تا  ۵در نوزاد و نوپا؛ از  اجتماعی هیجانی، رفتار سازگارانه

گذارد مثل میی در زندگی کودک و زندگی خانواده کودک تاثیر منفی هایخطرات محیطی: شرایط و رویداد

صورت  هایمادر حامله استفاده از الکل؛ )سندروم جنین الکولیزه: نابهنجاری*با کودک، فقر، اعتیاد )بدرفتاری 

 مادر حامله استفاده از هروئین:) نوزاد*از معلولیت(  ایام کوچک و درجهاند قلبی هایآویزان نارسایی هایپلک



داری، والدین ناآگاه از اصول نوین کودک (،رفتاری زواطلبی، تاخیر هیجانی یاگیری، انزودرس یا کم وزن، گوشه

 توجهی به کودک معلول. بی

 پیشگیری قبل از تولد:

هر دو سابقه معلولیت وجود  هایا در خانوادهیآ کهاین مشاوره ژنتیک؛ مصاحبه با پدر مادر برای پی بردن به. ۵

 جود دارد احتمال گرفتن چقدر است.دارد یا نه اگر و

که ژن معیوب  کنندمیاولین فرصت برای تشخیص اختالالت احتمالی است نمونه خون را چک  -نتیک مشاوره ژ

نژاد  هایبرخی اختالالت ژنتیک در بعضی گروهتواند محاسبه احتمالی کند نه قطعی )میدارد یا خیر و فقط 

کم خونی  - هاتالیاییایو هاونانیدر یمیتاالس -است؛ تی سکس بیشتر در یهودی اروپای شرقی ترو فراوان ترقالب

 (هادر میان سیاه پوست

ن، سیگار نکشیدن، خوردن قرص خوردن قرص ویتامین و آه :ت دقیق از سالمت مادر و رشد جنینمراقب. 2

 داری. ، آموزش اصول کودکb اسیدفولیک، ویتامین

 : دهدمیاحتمالی انجام  ایهی برای کشف انواع معلولیتهایدر مراقبت پیش از تولد آزمایش

را  هابعضی معلولیت توانمی هافرستد که با آزمایش آنمیآزمایش خون: جنین موادی را به خون مادر  -۵

حاملگی برای تشخیص اشکال در ستون فقرات یا مغز و بعضی اختالالت مثل  ۵۶سنجید. آزمایش خون در هفته 

 .ماده در خون رهاگیری از سه الی چازهاند سندروم داون

 رگانه خون:هاآزمایش چ*

AFP  کندمیآلفافتوپروتئین هورمونی که جنین تولید 

HCG  شودمیهورمونی که در جفت تولید 

O-UC  کندمی)نوعی استریول( استروژنی که هم جنین هم جفت تولید. 

 Inhibin-A  کندمیجفت در طول حاملگی آن را تولید. 



 :آزمایش سه گانه خون

 AFP کندمیفافتوپروتئین هورمونی که جنین تولید آل. 

 HCG  شودمیهورمونی که در جفت تولید. 

 O-UC  کندمی)نوعی استریول( استروژنی که هم جنین هم جفت تولید. 

 سونوگرافی )اولتراساند( استفاده از امواج صوتی برای عکس گرفتن از جنین -2

تا  دهدمیکه به متخصصان اجازه  کندمیدرست  میو فیل دهدمیرا در کنار هم قرار  هاعکس این کامپیوتر

فالی کوچک بودن بتوانند برخی اختالالت مثل میکروس احتماالًحالت قرار گرفتن جنین در شکم مادر را ببیند و 

 سر را تشخیص دهد.

وارد جنین یک آمپول  گیردمیهفتگی روی جنین صورت  ۵۷الی  ۵۰بی خطر از  آمنیوسنتس آزمایش نسبتاً -3

و با آمپول مایع جفت برداشته  شودمیو برای اطمینان از عدم آسیب به جنین همراه سونوگرافی انجام  شودمی

مایع  این جنینی موجود در هایسلولعلولیت مثل تی سکس سندروم داون )برای تشخیص چند نوع م شودمی

مشخص شود.( کاریوتایپ یعنی تعداد و ظاهر میوموزوکر هایتا با روش کاریوتایپینگ، نابهنجاری شودمیتجزیه 

 .کروموزومی هایتصویر الگو و روش کاریوتایپینگ یعنی تهیه هاهر کروموزوم

در سه ماه اول  شودمیدر دسترس نیست یا توصیه ن معموالًبرداری از زهدان بیوپسی آزمایشی است که بافت-۰

 .سندروم داونمثل  هابارداری جهت شناخت بعضی معلولیت

 .ریزی داخلی و عفونتسقط، خون نقاط ضعف: خطر

تر است و از لحاظ روانی برای مادر آرامش بیشتری دارد چون سوزنی داخل بدن نقاط قوت: از آمینوسنتس ارزان

یل وفن مثالًبعد از تولد در صورت تشخیص باید همان ابتدا مداوا را شروع کرد.  ها. تشخیص معلولیتشودمیفرو ن

د فنیل توانمیدر همه مواد خوراکی وجود دارد بیماری فنیل کتوندریا بدن ن آالنین نوعی پروتئین که تقریباً

آالنین را به طور کامل هضم کند و در مغز جمع شده باعث آسیب مغزی و معلولیت ذهنی خواهد شد )درمان: 

 ین فنیل آالنین در غذا( ترکمرژیم غذایی با 



 د از زایمان )زمان تولد(: آزمایش تشخیصی بع

در هنگام  ایفعالیت کودک، توناژ ماهیچه activityنگران کننده است( *  ۱)نمره  Apgar testآزمایش اپگار

پذیری رفلکس، میزان رفلکس شکلک، تحریک grimaceپالس، نبض، سرعت ضربان قلب * pulseاستراحت * 

رنگ پوست کبود؛ احتمال مشکل تنفسی یا  مثالًظاهر، رنگ پوست  appearanceدر صورت تحریک شدن *

نور درمانی باعث میشه که نوزاد بیلی روبین خون خود را تجزیه کند( * لبی رنگ پوست زرد احتمال یرقان )ق

respiration میزان تنفس. 

 (SLDاختالل یادگیری خاص ) 4فصل 

 نهاننوعی اختالل یا نقص پ

ره هوشبهر و نمره آزمون پیشرفت را نشان ندهد، برچسب اختالل ازه زیاد، تفاوت بین نماند تا کودک به

 خوانی بیشتر از دو انحراف استاندارد بین هوش و موفقیت تحصیلییعنی ناهم گیردمین

 :شیوع   

 درصد است.  ۰درصد و در بزرگسال  ۵۱-۱در کودک 

  تررایج هادر مرد -درصد۵۷,۱-3 ایاختالل خواندن: در کودک مدرسه

 درصد  ۵از  ترکمل نوشتن )نوشتار پرشی(: اختال

 در پسران بیشتر از دختران است؟چرا شروع دیسلکسیا 

 و شلوغی بیشتر است. میارجاعی از معلم به علت بی نظ هایتعداد پسر بچه* 

 . شودمیخوانند و تا حدودی مشکل رفع میدختران خیلی بیشتر کتاب * 

اکثر مطالعات طولی نشان ست. )هامشکل خواندن در دختران باالتر از پسرآمدن با برای کنار coping مهارت* 

یک تاخیر رشدی در توانایی خواندن  صرفاً کهاین پوم مستمر و مزمن است نهکه دیسلکسیا یک سمت دهندمی

 باشد.(



 :سبب شناسی    

جود دارد و در اختالالت : دلیل منفرد و مشخصی وجود ندارد و عوامل متعددی ودهدمیتحقیقات مختلف نشان 

 ۵۲-۱برابر دخیل در اختالل خواندن( ) ۸-۰، علل ارثی )دهدمینشان  هامختلف یکسان نیست. در کل؛ یافته

در خانه پیدا  ترکمکتاب و مجله  -خانواده به سواد ترکمبرابر دخیل در اختالل ریاضی( + علل محیطی )عالقه 

 میشه(

  یادگیری یک گروه ناهمگن  هایدارای ناتوانی آموزاندانش؛ کندمیتاکید علل نوروبیولوژیک: ساموئل کرک

 هاینورولوژیک داشتند که به شیوه هایبه یک مشکل با ریشه هایک وجه مشترک دارند همه آن بودند که

له گذاشتند. یعنی: نابسامانی یا عملکرد ناصحیح دستگاه عصبی مرکزی از جممیمختلف و یادگیری تاثیر 

 .ریزدرون منی و دستگاه غددای مغز با دستگاه

  در هر )گذارد. میژن خاصی برای مشکل یادگیری نیست بلکه اگر ژن درگیر باشد روی کل یادگیری تاثیر

 ۵۱و  ۶و  2موضوع؛  این درگیر با هایبه احتمال ژن هایریاضی نه تک تک( یافته ،خواندن،سه حوزه نوشتن

 .دکننمیاشاره  ۵۸و 

  مشکالت حین بارداری و زمان زایمان و بعد از تولد مثل ابتالی مادر باردار به سرخک، صدمه به مغز در اثر

فورسپس در حین زایمان، استفاده از شیرخشک حاوی سویا به همراه منگنز بیش از حد، بعضی  استفاده از

 .هااز واکسن

 شودمیبه نقص عملکردی  شکالت ساختاری مغز ناشی از مصرف مواد مادر که منجرم. 

 ومای مغز ناشی از آسیب با تشخیص پزشک طب یا بدون تشخیص مثل بدرفتاری، آزار ترabuse ،

یا طالق والدین، خشم و افسردگی مکرر، وضعیت اقتصادی اجتماعی، انتظارات  ک فعل، مرگترغفلت،

، آموزدانش -ضاد شخصیت معلم انگیزگی، مشکل خانوادگی، ت، حمایت ارائه نشده از مدرسه، بیفرهنگی

 .تحصیل رفتار و عملکرد کودک و کیفیت عملکرد کودک در



 الکل، جیوه، منگنز، نفت، بنزین، گازوئیل،  شودمیمثل سرب که باعث پایین آمدن هوش بچه  میمواد س

 .تینر، آستون

 سرخک  -ذات الریه  -مننژیت  -انواع عفونت که خود کودک گرفته مثل انسفالیت 

 :DSM-IVواع اختالل یادگیری بر اساسان

 ندن ) خواندن پرشی( )دیسلکسیا(اختالل خوا 

 الل نوشتن )نوشتار پرشی( اخت 

 اختالل ریاضی 

 : V-DSMاختالل یادگیری بر اساس 

خواندن پرشی( )دیسلکسیا( اختالل نوشتن )نوشتار )اختالل یادگیری خاص با اسپسیفایر: اختالل خواندن 

 .یریاض پرشی( اختالل

  -------- مهارتبه همراه نقص در خرده  ------روش ثبت: اختالل یادگیری خاص با اسپسیفایر اختالل 

سرعت خواندن با  مهارتمثل: اختالل یادگیری خاص با اسپسیفایر اختالل خواندن به همراه نقص در خرده 

 .سیالی

اختالل  مثالًزیادی دارند  cim irbidityاختالل با بعضی دیگر از اختالالت روانشناختی کاموربیدیتی  این 

درصد  ۵۰الی  ۵۸درصد اوتیسم و  ۶۷، در  ADHDدرصد  ۷۵، در هادوقطبی درصد ۷۲یادگیری در 

 همراه است. هااضطرابی

 برای اختالل یادگیری خاص V-DSM هایمعیار

 A مشکل  های و استفاده از آنتحصیل هایمهارت( به رغم کمک دیگران و مداخالت مختلف، فرد در یادگیری

 زیر به مدت شش ماه داشته هایموضوع را در حضور حداقل یک سمپتوم از سمپتوم این دارد و

 دید استترخواند و خواندن کلمات بامیخواند یا آهسته و به دشواری میکلمات را غلط  -



 مکن است درک نکند(مشکل در درک معنی آنچه خوانده است )حتی اگر متن را درست بخواند م -

صدا را اضافه یا حذف یا جا بیندازد یا یک ممکنه حروف صدادار یا بی مثالًدر هجی کردن کلمات مشکل دارد  -

 .حروف را جای حرف دیگر به کار ببرد

واضح نیست،  کندمیدر نوشتن و ابزار عقاید به صورت کتبی مشکل دارد عقایدی که به صورت مکتوب ابراز  -

 .ضعیف است های پاراگرافسازمانده

یا محاسبه مشکل دارد )درک ضعیف از اعداد و روابط  میدر تسلط یافتن بر قواعد اعداد و ارقام و اطالعات رق -

 (.هاآن

 ریاضی( هایدر استدالل ریاضی مشکل دارد )مشکل در استفاده از مفاهیم قواعد یا فرمول -

Bاز سن  ترکمنجش بالینی جامع در یک یا چند درس بسیار ( نمرات شخص در آزمون پیشرفت تحصیلی س

 .فعالیت روزمره به مشکل خورده او است و عملکرد تحصیلی و شغلی و میتقوی

C )شودمیمدرسه شروع  هایمشکل یادگیری از سال 

Dنی ( دلیل مشکل یادگیری به معلولیت ذهنی مشکل بینایی یا شنوایی اختالالت ذهنی شرایط ناگوار روا

 .گرددمیاجتماعی برن

به عوامل کلی بیرونی ربط داد مثل فقر مالی یا زندگی در محله فقیرنشین یا  توانمیاختالل یادگیری را ن -

 .مدرسه غیبت زیاد در

 .به عوامل نورولوژیک یا اختالل حرکتی ربط داد توانمیمشکل یادگیری مورد نظر را ن -

آوردن یا محاسبه اعداد یاد به مثالًا زمینه آکادمیک محدود شود )ی مهارتمشکل یادگیری ممکنه به یک  -

 جدول ضرب(

 

 

 



 : هااسپسیفایر

 به همراه نقص در خواندن )دیسلکسیا(

 تکلما خواندن صحیح -

 خواندن سیالی یا سرعت -

 بمطل درک -

 به همراه نقص در نوشتن )دیسگرافیا(

 کلمات نوشتن صحیح -

 صحیح گذاری نقطه و گرامر -

 دهی انشاءوضوح و سازمان -

 به همراه نقص در ریاضی )دیسکل کولیا(

 اعداد درک -

 مواد آوردن یاد به و سپردن یاد به -

 .ضرب جدول مثل حفظی ریاضی

 سریع یا صحیح ریاضی محاسبات -

 حصحی ریاضی استدالل -

 اسپسیفایر شدت: 

ک اند دارد اما شدت آنازه مشکل اند در یک یا دو زمینه تحصیلی تا هامهارت: فرد در یاد گرفتن بعضی خفیف

جبرانی استفاده کند و در تحصیل موفق  هایاز استراتژی توانمیاست و در نتیجه در صورت حمایت از کودک 

 باشد. 

تحصیالت به حمایت زیاد نیاز : مشکالت قابل توجهی وجود دارد و کودک برای موفق عمل کردن در متوسط

 . دارد

مقابله کرد حتی حمایت بسیار زیاد  هابا آن توانمیبدون حمایت زیاد ن مشکالت بسیار شدید هستند و :شدید

ازه کافی جبران کند. برای اختالل یادگیری خاص دارو داده اند کودک را به هاینیز ممکن است نتواند نقص

 .شودمیولی برای اضطراب ممکنه دارو داده  شودمین

 :از طریق شناسایی کودکان مبتال به اختالل یادگیری خاص

 مشکالت تحصیلی پیش آمده  -

 اهمخوانی بین استعداد و موفقیتن -

 هایسایر عوامل مثل نابینایی، ناشنوایی، معلولیت و ... را که توجیهی برای مشکل باشد، ندارد. )باید ناتوانی -

 دیگر متمایز شود(  هاییادگیری از عارضه

 ی یادگیری است اختالل نوروسیکلوژیک در پس زمینه اختالالت اساس -



؛ نقطه ضعف: دست روی دست شودمیفاصله و تفاوت موجود بین توانایی بالقوه و سطح فعلی کودک ارزیابی  -

 گاه کمک به کودکگذاشتن تا شکست تحصیلی و آن

 :سپس

شناس، کمیته متشکل از ارزیاب آموزشی روان}شناختی، ذهنی، اجتماعی، آموزشی بررسی کودک از لحاظ روان

 گر، مددکار اجتماعی، معلم مدرسه، پدر یا مادر کودک{ درمانگفتار

 .شودمیدریافت  مینامه رسز تایید ارزیابی از والدین اجازهپس ا

 گیری جهت معرفی کودک به آموزش ویژهتصمیم

 در صورت تشخیص و نیاز کودک و آموزش ویژه طراحی یک برنامه آموزشی فردی 

برای شناسایی کودک مبتال به اختالل یادگیری خاص: بررسی ( Response to intervention) RTIمدل 

کودک در مقابل یک مداخله  هایپاسخ -، نقاط قوت و ضعف در پردازش اطالعات، انگیزه هامهارتتسلط بر 

خطای ناشی از عدم تدریس مناسب معلم به کودک سنجیده شود و  تا گیردمیآموزشی خاص تحت نظر قرار 

در بررسی دقیق پیشرفت  -- گیردمییادگیری  کودک پاسخ نامناسب نداد برچسب نقص در اگر باز هم

 :در نقص آموزدانشکه  شودمیگیری و پروسه مشاهده معلم نتیجه آموزدانش

نقص  آموزدانشمورد نظر را یاد نگرفته است. در صورتی که  مهارتدانش و  آموزدانش :ی یا دانشیمهارتنقص 

و اگر پاسخ مناسب  دهدمیمعلم آن نوع آموزش را ادامه  دهدمیدارد و به آموزش پاسخ مناسب  ی دانشیمهارت

 .پاسخ مناسب و کارآمد دهد تاًهاین آموزدانشنظر در آموزش و تغییرات کوچک دهد که قدر تجدیدنداد معلم آن

را به کار نبرد )تبدیل یادگیری را یاد گرفته ولی تصمیم گرفته آن  مهارتدانش و  آموزدانش نقص پرفورمانس:

 .با نقص پرفورمانس باید انگیزه افزایی شود آموزدانشبه عمل به وجود نیامده.( 

 

 



 :RTI مراحل 

 :general educationمیآموزش و پرورش عمو (6

 تعیین چند هدف کوتاه مدت توسط معلم* 

 آموزاندانشبه همه  میتدریس دروس عمو* 

بررسی نمرات و امتیازات  -درس خواندن مشکل دارد )بررسی پرفورمانس روزانه  ی که درآموزدانشرصد * 

 گری(سنجش غربال -قبلی 

جهت نوشتن مفاهیم غیر قابل درک  آموزدانشدفترچه یادداشت به  مثالً طرح درس برای کودک با نیاز ویژه * 

 .برای انجام تکالیف خانگی planیا راهنمایی و 

 رود.میهفته پیشرفت رضایت بخش انجام نشد به مرحله دوم  ۵۲الی  ۸در صورتی که بعد از 

 short-term interventions مداخالت کوتاه مدت( 8

مناسب جهت ارائه  هایمعلم و کمیته ویژه مدرسه از یک مدل حل مسئله برای تعیین مداخالت و سنجش* 

 .کنندمیدار استفاده مشکل آموزاندانشیک گروه کوچکی از 

 با یک گروه تفکیک شده از کل ترو فشرده ترآموزش فردی* 

 .ویژه هایبا نیاز آموزاندانشمعلم تعلیم دیده و با تجربه برای * 

 .رودمی 3در صورت عدم رضایت به مرحله  ای* آموزش حداکثر ده هفته

 intensive instructionتدریس فشرده ( 3

 Behaviorیا  Learning disableمدرسه با لیبل  * آموزش فشرده تعیین شده توسط کمیته ویژه

disordered 

واجد شرایط برای آموزش و پرورش  آموزدانشثبت نام در آموزش و پرورش ویژه به صورت داوطلبانه با لیبل * 

 ویژه



 ارائه خدمات هایتیم

در آموزش و پرورش  مشترک دارند. (تیم از یک گروه افراد تشکیل شده که هدف و وظیفه و فلسفه )طرز فکر

 ستثنایی سه نوع تیم مواجه داریم:کودکان ا

مختلف  های: چند متخصص از رشتهMultidisciplinary team( ایمولتی دیسیپلینی )چند رشته .۵

 .کنندمیانفرادی مالقات  هامشترک با والدین با هر کدام از رشته مستقل از هم با هدف

، گیری کلی نداشته باشندکیب و نتیجهتر ت زیاد جدا از هم قدرتنقطه ضعف: ممکنه والدین با اطالعا

 .شودمیممکنه هماهنگی و همکاری بین اعضا نباشه یا کم باشه و باعث گسستگی خدمات 

: اعضای تیم به طور مستقل به سنجش و interdisciplinary team( ایمیان رشتهتر دیسیپلینی)این .2

به مبادله کردن آموزشی  هایرسانی و ارائه توصیهای طراحی برنامه کمکدازند اما برپرارزیابی کودکان می

 .پردازندمی ریزی مشترکاطالعات و برنامه

 .کندمیبا کل گروه یا نماینده گروه مالقات  معموالًپدر و مادر 

ته : اعضای تیم فقط به فعالیت در رشtransdisciplinary team( ایانس دیسیپلینی )فرا رشتهترتیم .3

 .پردازندمیو به اشتراک نقش  کنندمیهمکاری  هابلکه در هر یک از رشته کنندمیخود اکتفا ن

اما نقش خود را به عنوان ارائه  کنندمیاولیه خود را اجرا  هایو ارزیابی هامتخصصان هر رشته سنجش

کی از اعضای تیم به عنوان ی .هنددمیشان را به سایر اعضای تیم یاد مهارتگذارند و میدهنده خدمات کنار 

 هایو توصیه هااز نظرات و عقیده .مثل معلم شودمیو رهبر گروه محسوب  کندمیگر اصلی عمل مداخله

 .شودمیوالدین نیز استفاده 

 (co-teaching) Cooperative teachingتدریس همكارانه

ژه: برنامه ریزی مفاد درسی و نحوه تدریس و آموزش و پرورش وی هایمعلم آموزش و پرورش عادی + معلم

 و منابع و امکانات هاویژه و اشتراک گذاری نقش آموزدانشآموزش به 



چرخد و مشاهده و ارزیابی میو دیگری در کالس  دهدمییک معلم + یک ناظر )مشاهده گر(: یکی درس 

 کی اصلی و دیگری دستیار است.فکر نکنند ی آموزاندانشتا  کنندمیگاهی جایشان را عوض  .کندمی

گاهی  .کندمیکمک  آموزدانشو دیگری به  دهدمییک معلم + یک ساپورت )حمایت کننده(: یکی درس 

 فکر نکند یکی اصلی و دیگری دستیار همیشگی است آموزدانشتا  کنندمیجایشان را عوض 

هر معلم قسمتی از درس را به  شودمیبندی چند گروه در چند جای کالس تقسیم ستگاهی: کالس بهای تدریس

 هاید مستقل و به همراهی همکالسیتوانمیو حتی گروه دیگری  کندمیتدریس  هاو به گروه گیردمیعهده 

 نقطه ضعف: کالس شلوغ و سر و صدای زیاد. خود به کاوش بپردازد

گروه مستقل در کالس به موازی هم  ریزی کرده و به دولم با همکاری هم تدریس را برنامهتدریس موازی: دو مع

 نقطه ضعف: سر و صدای زیاد و شلوغ .کندتدریس می

آلترناتیو(: یک معلم به کل کالس و معلم دیگر به گروه کوچکی از همان کالس که در گردش تدریس جایگزین )

 .شودمیاست و متشکل از ویژه و عادی هم هست تقسیم 

معلم به نوبت رهبری را به عهده گرفته و با هم یک موضوع درسی را ارائه  )همکارانه() تعاملی(: دومیتدریس تی

 .دهندمی

 ) خواندن پرشی( (دیسلكسیا )اختالل خواندن

هوشبهر و شرایط میناتوانی با سن تقوی این فرد در درست خواندن، سریع خواندن و درک مطلب مشکل دارد و 

برد یا میو به جای یکدیگر به کار  کندمیا، کلمات را تحریف درسی و تحصیلی مطابقت ندارد. کودک دیسلکسی

 فهمد. مقداری از مطالب خوانده شده را می خواند و صرفاًمین کالً

 اشاره کردیم:  قبالً طور که همون

 

 



 انواع مشكل در خواندن:

 ( )دشواری در باز کردن کد رمزگذاری(بازشناسی کلماتdecodingباز :)ه حروف شناسی بصری یک مجموع

 "رهاب"به صورت کلمه  "ر" "ا" "ه" "ب"به عنوان یک واحد معنادار )کلمه(: حروف  هاو تشخیص دادن آن

 شناسد.میبیند و آن را باز می

 توانایی تلفظ کردن کلمات کتبی

 کره چپ مغز: منطقه بروکامنطقه درگیر مغز با بازشناسی کلمات: در نیم

 قسمتی از منطقه اکسیپتوتمپورالیا شکل کلمات:  منطقه درگیر مغز با بازشناسی فرم

  اتوماتیک(: بدون مشکل و با سرعت کافی، قادر به رمزگشایی و فهم کلمه  -بدون تپق  -سیالی کلمات )روان

ر با هاب این . به یاد آوردن معنای آن کلمه )حافظه(، اکنون متوجه توجه به شباهت صوریشودمیقبل و بعد 

 .باشدمیزند که معنی آن فصل اول سال، شکوفه، دوره شادابی هر چیز، میت و حدس قبلی هس هایرهاب

 منطقه درگیر مغز با تحلیل کلمه: یک قسمت از منطقه پاری اتوتمپورال

  فهم ( درک مفهومcomprehending ادغام آن کلمه با سایر کلمات قبل و بعد از آن و با شرایط :)

ر، به چه معناست. هاجمله، ب این زند که درمیبل و بعد متن، حدس محیطی مطلب، با توجه به کلمات ق

. عمل فهمیدن فقط توسط انسان شودمیتفاوت بازشناسی و فهم: عمل رمز گذاری توسط کامپیوتر نیز انجام 

 .شودمیانجام 

 :دهدمیافراد به هنگام یادگیری به انواع مختلف اطالعات واکنش نشان 

جیح تر فراد در یادگیری، برای کسب اطالعات و پاسخگویی به اطالعات، زبان شناسی راا این شنیداری )زبانی(:

 .دهندمی

. صری مثل دیدن کلمه نقش نیاز داردافراد برای یادگیری بهتر به اطالعات ب این )مکانی(:دیداری )فضایی(

 .دهندمیهمیت و حس فیزیکی کار عملی را ا دهندمیجیح تر افراد فعالیت عملی را این فیزیکی:



ین نوع دیسلکسیا مشکل در تر)شنیداری( )سمعی( )دیسفونزیا( شایع Phonologicalدیسلکسیای فونولوژیک 

بدون فکر کردن  هاربط دهند. آن هاد حروف را به صدای آنتوانمیشناسایی حروف صدادار در داخل کلمه، ن

و  کنندمیکل دارند. حروف را پس و پیش هجی معنا مشزنند. در خواندن کلمات بیمیصدای کلمات را حدس 

 سازند. میممکن کیبی و غیرتر از خودشان حروف

( dyseidesiaدسیا ای()سطحی( )دیس dyseideticد تیک ای)بصری( )دیس visualدیسلکسیای دیداری 

تفاوت دارد مشکل  ند تلفظ کنند اما در تلفظ کلماتی که تلفظشان با نوشتنشانتوانمیکودکان مبتال، کلمات را 

و مجبورند با دیدن  کنندمیرا هجی  ها( آنوی فونتیک کلمات )طرز تلفظ کلماتدارند مثل خواهر و از ر

 .را یاد بگیرند هاکلمات، آن

( )نقص در سرعت نام anomiaمعنایی(، ) آنومیا  semantic)دیسلکسیا سمانتیک dysnomiaدیسنومیا 

آن را  قبالً کهاین د کلمه مناسب را به یاد بیاورد حتی باتوانمیب ن( اغلnaming-speed deficitsبردن

 تمرین کرده که بگوید. 

آورد یا میا آن را به یاد یآ کنیممیبرای بررسی: چند کارت تصویری داده از رنگ شی عدد حروف یا اسم و چک 

 نه و سرعت بیان چقدر است. 

یک + دیسنومیا ) دیسکسیای سمانیک( == در خواندن کلمه نقص مضاعف )مشکل مضاعف (: دیسلکسیای فنولوژ

 .تمرین کرده ممکنه به یاد نیاوردکه حتی  ایبا حروف صدادار مشکل دارد و کلمه

(: دیسلکسیای فونولوژیک + دیسلکسیای د تیکای)دیسفون dysphoneidetic mixedدیسکسیای میکس 

مثل ادغام حرکات بصری، ادراک بصری و حافظه فعال( دیداری == هم در خواندن، هم در عملکرد شناختی، )

مشکالتی شدید دارند. در خواندن کلمه با حروف صدادار مشکل داره و کلماتی که با نوشته شان فرق دارد را 

 .د بخواندتوانمین

 درمان اختالل یادگیری خاص با اسپسیفایر مشكل خواندن: 

 ت خفیف؛ شاید نیاز به آموزش و پرورش ویژه نداشته باشد( دیسلکسیا: خفیف تا شدید در حال هایپومسمت



 .برنامه درمانی را مشخص کرد توانمیو نقاط ضعف خاص کودک،  هابا سنجش دقیق نقص

که البته کافی  (Individual education program ) IPEحق قانونی استفاده از برنامه آموزشی منفرد 

گفتاری و  هایکردن توجه کودک به روابط بین آواش بر معطوفوی هدایت مستقیم + تالنیست + تمرکز ر

رویکرد  اینجاد کردن روابط صحیح بین حروف کتبی و اصوات }ای حروف کلمات کتبی + آموزش به کودک برای

اصلی در مشکالت خواندن با دشواری در بازشناسی و به یاد آوری  هاینظریه قرار دارد که نقص این بر اساس

بعد از تسلط یافتن بر تداعی تک تک حروف کتبی با تک + {بین حروف و اصوات مرتبط هستند روابط تداعی

 .و کلمات را هدف قرار داد هاخواندن مثل سیالبس تربزرگد عناصر توانمیتک اصوات مداخالت جبرانی 

 کیبترو اصوات منفرد ( + فونتیک ساده )حروف هایروش اورتون گیلینگام و روش دیستار: تسلط یافتن بر واحد

 .گیرندواره )حرف واره( == خواندن را یاد میلمات و جمالت + با تسلط بر نویسهساده و تشکیل ک هایواحد این

سیالبس آن  هایبازشناسی تک تک حروف و آوا +معرفی کلمات کامل (: Merrill-SRA-BRPروش مریل )

 .کلمه

( بازشناسی ری به عنوان وسایل کمکی )مثل عکسبص هایفاده از محرکمدل بریج: کلمه کامل را از طریق است

 .گذاردمی( را کنار کردن تک تک حروف)تلفظ Sounding outو فرایند  کندمی

که در آن، آموزش کلمات کامل با یک  کندمی( استفاده حسی-یک رویکرد مولتی سنسوری )چندمدل فرنالد: از 

 طوری که کودک به هنگام یادگیری خواندن کلمات تحریک کینستتیک دارد. در ،شودمیکیب تر تکنیک ردیابی

حرکات بدن  دهدمیتا حس بینایی، شنوایی، کینستتیک)فرایندی که به فرد امکان  شودمیروش، تالش  این

ا در مورد تی رو پوست، اطالعا ها، گوشها، تاندونهاموجود در مفاصل، استخوان هایخود را حس کنند و سنسور

( و المسه )+ کینستتیک: با چشم بسته با انگشت کلمه را دهدمییابی بدن ارائه حرکت موقعیت و جهت

، کندمیصدای معلم را که کلمه را تلفظ  آموزاندانش، هااین نویسد( تحریک شوند. برای تحریک شدن همهمی

شنوند، در حالی که کلمه میی تلفظ خودشان را خوانند، صدامیشنوند، کلمه را با صدای بلند برای خودشان می



، کنندمی، سطح زیر نوک انگشتان خود را حس کنندمیخود را لمس  های، حرکات ماهیچهکنندمیرا تلفظ 

 .شنوندو صدای خودشان را به هنگام تلفظ کلمه می کندمیبینند که کلمه را دنبال میدستان خود را 

 -2پذیردمییابی( انجام )ردtracingتقویت کردن رسم  -۵دگیری از طریق روش چند حسی فرنالد؛ یا :پس

معلم از  -3خواهد به نوشتن او نگاه کنند.می آموزدانشنویسد و از میمعلم حروف الفبا را روی یک کارت 

گوید زمان اسم آن حرف را با صدای بلند بخواهد آن حرف را چندین بار روی کاغذ رسم کند و هممی آموزدانش

 .رف را تلفظ کندخواهد تا کار را پشت و رو کند و آن حمیاحساس آمادگی کرد معلم از او  آموزدانشوقتی  -۰

( )کینیستتیک، فیزیکی Auditory( )شنیداری، سمعی visual: )دیداری، بصری  VAKTروش چند حسی 

Kinesthetic )( لمسیTactile) 

 .کندمینگاه  آموزدانشد و نویسمعلم حرف الفبا را با مداد شمعی می .۵

 .گویدمیاسم حرف را همراه با هم با صدای بلند  آموزدانشمعلم و  .2

 .زمان اسم آن را بگویدخواهد با انگشت اشاره خود آن حرف را رسم کند و هممی آموزدانشمعلم از  .3

تباه حرف مورد نظر بتواند پنج بار پشت سر هم و بدون اش آموزدانشتا زمانی که  3الی  ۵تکرار مرحله  .۰

 و اسم آن را بگوید. را رسم کند

خواهد تا به حرف مورد نظر روی کاغذ نگاه کند و با مداد شمعی آن را روی یک می آموزدانشمعلم از  .۱

 .رسم کند کاغذ دیگر

 .شودمیتا زمانی که کودک بتواند سه بار پشت سر هم حرف مورد نظر را کپی کند تکرار  ۱مرحله  .۶

خواهد تا بدون نگاه کردن به مدل حرفی که خودش روی کاغذ کشیده است، آن می آموزنشدامعلم از  .۷

 زمان نام او را بگوید.کند و هم حرف را رسم

 .بتواند که با حرف موردنظر را از حفظ رسم کند آموزدانشتا زمانی که  شودمیتکرار  ۷مرحله  .۸

 

 



 ، نوشتار پریشی dysgraphiaدیسگرافیا مشكل نوشتن، 

ه د بتوانمیکودک ن -ضریب هوشی و سوابق تحصیلی کودک  میاز سن تقوی ترنوشتن بسیار ضعیف هارتم

و  شودمیدستوری، نقطه گذاری، پاراگراف بندی و امالیی  هایمرتکب غلط ؛راحتی بنویسد و در نوشتن مطالب

 .دست خط بسیار بدی دارد

نوشتار پریشی خوانش )وع مشکل خواندن مشکل نوشتن از ن :dyslexieدیسگرافیای دیسلكسیک 

د کپی توانمیخوب  کودک در هجی کردن شفاهی کلمات عملکرد بدی دارد اما متون کتبی را نسبتاًپریشانه(:

 مهارتبرای بررسی: ارزیابی سرعت  -ست خط کودک ناخوانادست –کند و در نقاشی نیز مشکل چندانی ندارد 

 .زندمیتان خود روی میز ضرب غیر حرکتی ظریف مثل چگونه با انگش

که  ایکردن شفاهی کلمات عملکرد عادی دارد و متون کتبیکودک در هجی :motorدیسگرافیای حرکتی 

برای بررسی: ارزیابی سرعت  -ست خط کودک ناخوانادست –در نقاشی مشکل دارد  -کپی کرده ناخواناست 

 ند و سرعت ضرب زدن غیرعادی دارد.زمیمیز ضرب حرکتی ظریف مثل چگونه با انگشتان خود روی غیر مهارت

که  ایکودک در هجی کردن شفاهی کلمات عملکرد عادی دارد و متون کتبی :spatialدیسگرافیای فضایی 

 مهارتبرای بررسی: ارزیابی سرعت  -ست خط کودک ناخوانادست -نقاشی بسیار بد دارد -کپی کرده ناخواناست 

 زند و سرعت ضرب زدن عادی دارد.میا انگشتان خود روی میز ضرب حرکتی ظریف مثل چگونه بغیر

 اعمال مازوخیسم جنسی در مردان بیشتر از زنان رواج دارد.

 سبب شناسی 

. شوندمیآید که تخیالت مخرب بر علیه خود فرد وارد عمل میبه وجود  میفروید معتقد بود که مازوخیسم هنگا

را متقاعد  های را تجربه کرده باشند که آنهایممکن است در کودکی رویدادافراد مبتال به مازوخیسم جنسی 

خواهی و انحرافات جنسی، عواملی مثل فزون که درد یک پیش نیاز برای لذت جنسی است. مثل سایر اندساخته

 .الل مازوخیسم جنسی تأثیر دارنداجتماعی در روند اخت -تکانشگری جنسی و اختالل روانی 



 عبارت است از نیاز به رنج کشیدن ولی بدون تخیالت جنسی. اخالقیمازوخیسم 

 تشخیص افتراقی 

مازوخیسم جنسی در غیاب رنج و عذاب شخصی به معنای عدم اختالل روانی است و مازوخیسم جنسی بدون 

گیرند میرنج و عذاب شخصی نیز باید در تشخیص افتراقی گنجانده شود زیرا افرادی که رفتار مازوخیستی پیش 

 ممکن است از گرایش مازوخیستی خود رضایت خاطر داشته باشند.

 6ل سادیسم جنسیاختال

 DSMS یا روانی یک انسان  میسادیسم جنسی را برانگیختگی جنسی مکرر و شدید ناشی از رنج کشیدن جس

و در  شودمیسی دیگران تحریک و ارضای جن میروانی یا جس که فرد از رنج ای، به گونهکندمیدیگر، عنوان 

  .آیدمیشدید به وجود  هایعملکرد اجتماعی و شغلی فرد اختالل

ند یک فرد راضی پیدا کنند ممکن است به تجاوز، قطع توانمیافراد مبتال به اختالل سادیسم جنسی وقتی ن

 کنند. عضو، و قتل دست بزنند تا میل جنسی خود را ارضا

 .)تکانه(، همایندی باالیی وجود دارد2لکنترل امیاسم جنسی و اختالالت بین اختالل سادی

سادیسم جنسی با تجاوز جنسی ارتباط دارد هر چند تجاوز جنسی بیشتر از هر چیزی نوعی تالش برای ابراز 

قدرت است. اما بعضی متجاوزان مبتال به سادیسم جنسی بعد از ارتکاب مقاربت جنسی، قربانیان خود را 

 .نی(شهوا هایکشند )قتلمی

 برای اختالل سادیسم جنسی DSM5تشخیصی  هایمالک

A.   روانی به  ماهه، فرد به طور مکرر و شدید از تحمیل کردن رنج فیزیکی یا روحی ۶در یک دورهی حداقل

، هاشدید را از روی خیال پردازی هایبرانگیختگی این توانمییک فرد دیگر تحریک جنسی شده است. 

 شخص متوجه شد.  یهاامیال، یا رفتار

                                                           
1 sexual sadism disorder 
2 impulse control disorders 



Bامیال جنسی خود عمل کرده است و یک فرد ناراضی را قربانی خود ساخته است، یا امیال  این . فرد طبق

فرد رنج شدیدی را متحمل شود یا در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر  شوندمیباعث  هاجنسی یا خیال پردازی

 د.یآ به وجود میابعاد مهم زندگی او اختالالت مه

 شیوع 

 شیوع اختالل سادیسم جنسی به احتمال زیاد در مردان بیشتر است.

 سبب شناسی 

شدن است و افراد مبتال به س از اختهتر طبق نظریه روان تحلیلی، سادیسم یک نوع مکانیسم دفاعی در مقابل

ز یا بیان از ابرا ترسند بر سر خودشان بیاید وکه می دهندمیسادیسم جنسی در مورد دیگران کاری را انجام 

به استعداد  توانمیبرند. از جمله دالیل مهم برای سادیسم جنسی میی خود لذت کردن غرایز پرخاشگرانه

ی سوءاستفاده جنسی و حضور سایر اختالالت ژنتیکی، عملکرد هورمونی ناسالم، روابط میان فردی ناسالم، سابقه

 .روانی اشاره کرد

 تشخیص افتراقی 

 ی سادیستیک باید از خود اختالل سادیستیک مجزا درنظر گرفته شود.تراقی عالقهدر تشخیص اف

با اعمال مازوخیستی و  هاکه یکی از آن گیردمیبین دو فرد راضی انجام  معموالً* اعمال سادومازوخیستیک 

 .بردو لذت می شودمیتحریک  میدیگری با اعمال سادیس

 )پدوفیلیک(  6بازیل بچهاختال

( عالقه ترکمساله یا  ۵3 عموماًکه نسبت به کودکان نابالغ ) شودمیبازی در کسانی تشخیص داده ل بچهاختال

 از قربانیان هستند.  تربزرگسال  ۱سال سن دارند و دست کم  ۵۶. مبتالیان حداقل دهندمیجنسی نشان 

                                                           
1 pedophilic disorder  



احمت جنسی برای کودکان تفاوت دارد، ا محارم یا مزبز کودکان، زنا بازی با سوء استفاده جنسی ابه اختالل بچه

د. بسیاری از کسانی که ینآمی و از لحاظ قانونی جرم به حساب  شوندمیزیرا موارد اخیر اختالل روانی محسوب ن

بالفاصله بهره  شودمیاز فرصتی که تصادفی در اختیارشان قرار داده  کنندمیاز کودکان سوءاستفاده جنسی 

به دلیل  ولی صرفاً  کنندمی، تجاوز و یا سوءاستفاده جنسی گیردمیدر دسترشان قرار  گیرند و به کودکانی کهمی

دختران و  معموالًبازی هستند رند، اما افرادی که مبتال به بچهدسترس بودن اما به کودکان تمایالت جنسی ندا

 .دهندمیجیح تردو را این پسران و یا یکی از

ام او یا تجاوز اند شامل: برهنه کردن کودک، دستمالی معموالًبازی اختالل بچهجنسی افراد مبتال به  هایفعالیت

. بنابراین برخالف شوندمییا به عذاب روحی دچار  کنندمیافراد به ندرت احساس پشیمانی  شود اینمی هابه آن

تشخیص اختالل  های(، احساس رنج یا اختالل جزء معیارهابسیاری از سایر موارد انحرافات جنسی )پارافیلیا

 بازی نیست. بچه

 این DSM5بازی شناخته شده بود اما در به عنوان نوع خاصی از اختالل بچه ۵، زنای با محارمDSMIVدر 

، از نوع پدر به شودمیحذف شده است. بیشترین مورد زنای با محارم که به پلیس گزارش  زیرمجموعه کامالً

 .فرزند –خواهر است نه والد  -نای با محارم از نوع برادر ی زین رابطهتردختر است اما رایج

-بچه و افراد مبتال به اختالل کنندمیتفاوت مردانی که اقدام به زنای محارم با کودکان 

 بازی و متجاوزین به کودک:

ن حالی و در عی دهندمیفعالیت جنسی انجام  تربزرگ میبا کودکان ک کنندمیافرادی که اقدام به زنای محارم 

جنس )فرد مؤنث( خود نیز همپردازند، به زندگی جنسی با غیرمیمنحرفانه و زنا با محارم  هایکه به فعالیت

 . دهندمیادامه 

                                                           
1 incest  



فقط از طریق کودکان نابالغ تحریک  معموالًبازی، زنای با محارم ندارند و مقابل افراد مبتال به اختالل بچهدر 

ندرت قصد آسیب رساندن به قربانیان را دارند )هرچند ممکن است قربانیان را تهدید افراد به  این و اکثر شوندمی

 موضوع را لو ندهند(.  این کنند تا

بازی مبتال هستند به اختالالت در عین حالی که به اختالل بچه ۵گروه دیگری تحت عنوان متجاوزین به کودکان

که به  شوندمیارضای جنسی  یعنی فقط زمانی کامالً. باشندشخصیت یا اختالل سادیسم جنسی نیز مبتال می

 رسانند.رسانند و یا حتی او را به قتل میمیقربانی خود آسیب 

 بازیبرای اختالل بچه DSM5تشخیصی  هایمالک

 A .ه ، در مقایسه با افرادی کاندماهه، فرد از کودکان نابالغ یا کودکانی که تازه بالغ شده ۶ی حداقل در یک دوره

را  هابرانگیختگی این توانمی. شودمیازه یا بیشتر تحریک جنسی اند ، به یکاندبالغ شده از لحاظ فیزیکی کامالً 

 شخص متوجه شد. های، امیال، یا رفتارهااز روی خیال پردازی

B. به خاطرکرده است، یا  امیال جنسی خود رفتار کرده و یک فرد ناراضی را قربانی عمل خویش این فرد طبق 

یا در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا  کندمیجنسی رنج شدیدی را تحمل  هایامیال جنسی یا خیال پردازی این

 .به وجود آمده است میسایر ابعاد مهم زندگی او اختالالت مه

C از کودکانی است که در معیار  تربزرگسال  ۱سال سن دارد و حداقل  ۵۶. فرد حداقلA  .ذکر شده است

ساله دارند  ۵3یا  ۵2جه: افرادی که در اواخر نوجوانی قرار دارند و در حال حاضر یک رابطه ی جنسی با افراد تو

 اختالل تشخیص داده شوند. این نباید مبتال به

 شیوع 

از  ترکمبسیار  احتماالًدرصد( و در زنان  ۱تا  3بازی برای مردان است )حدود باالترین نرخ شیوع اختالل بچه

 ن است.مردا

                                                           
1 child rapists 



 سبب شناسی

و ضداجتماعی بودن تعامل وجود دارد به طوری که مردان دارای هر دو صفت به  بازیبچهرسد که بین به نظر می

بازی اغلب در کودکی بچه. مردان بزرگسال مبتال به دهندمیاحتمال بیشتری میل جنسی به کودکان را نشان 

 .اندکشی جنسی قرار گرفتهمورد بهره

 راقی تشخیص افت

که  دهدمیمسأله را افزایش  این احتمال وقوع شودمیاختالل باعث  این اختالل شخصیت ضداجتماعی.

، یک بار یا در مواردی نه چندان فراوان، از شوندمیرشد یافته  جذب افرادی با فیزیک کامالً  افرادی که عمدتاً

 این کودکان انجام دهند. این بودن نسبیکار را براساس در دسترس  این کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، و

 مکرر(.  های، قانون شکنیمثالً) دهندمیعالیم اختالل شخصیت ضداجتماعی را نشان  معموالًافراد 

برند ممکن است میمصرف الکل و سایر موادی که قید و بند را از بین  اختالالت مصرف الكل و سایر مواد.

از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند.  شوندمیبالغ از لحاظ فیزیکی جذب  به افراد باعث شود کسانی که عمدتاً

 گرایش یدرباره خود با خوانناهم هاینگرانی و افکار گاهی که این از افراد بعضی .اجباری –اختالل وسواسی 

نگیختگی برا از شدید حاالتی کردنتجربه هنگام به افراد این .هستند ناراحت کنندمی تجربه را کودکان به جنسی

جنسی مزاحم حضور خوان با خود و افکارجنسی فاقد افکار جنسی درباره کودکان هستند و گاهی سایر افکار ناهم

 دارند.

مقیاس  این .گیردمیازه اندمقیاسی است که رشد فیزیکی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن را :6مقیاس تنر

 .کندمیی اولیه و ثانویه تعریف  هایرشد جنسی را براساس مشخصه هایمعیار
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 )فتیشیستیک( 6پرستیاختالل یادگار

تخیالت و خواهی برای لذت جنسی و ارگاسم جنسی به طور مستمر و مکرر افراد مبتال به اختالل یادگار 

باشد که تداعی میجان )مثل کفش، دستکش و ...( تحریکات، یا اشیای بی این یتمایالتی دارند که سوژه

 ( هستند که...ی از بدن )مثل ناف وهایبا بدن انسان را دارد و یا اجزای غیرتناسلی یعنی قسمت یا قسمت نزدیکی

اشیاء را به دست آورند  این . مبتالیان به شدت عالقه دارند کهشودمینامیده  2نوع جزء گرایی یا پاراشالیسم این

موضوع در  این را بپوشد. هادر طول آمیزش جنسی آنخواهند که میرا لمس کنند و یا از همسر خود  هاو یا آن

 کندمیجاد ای عملکرد اجتماعی و شغلی فرد اختالل شدید

 برای اختالل یادگار پرستی DSM5تشخیصی  هایمالک

 A.  جان یا تمرکز خیلی ید ناشی از به کار بردن اشیای بیماه، تحریک جنسی مکرر و شد ۶ظرف مدت حداقل

 .شودمیآشکار  ها، امیال، یا رفتارهاتناسلی بدن، به صورتی که با خیال پردازیغیر (هایقسمتویژه بر قسمت )

B. موجب ناراحتی یا اختالل قابل مالحظهی بالینی در عملکرد  ها، تمایالت جنسی، یا رفتارهاخیال پردازی این

 .شوندمیمهم دیگر عملکرد  هایاجتماعی، شغلی، یا زمینه

Cجنسی( یا  پوشیمبدلدر اختالل  مثالً ) شوندمیمصرف  پوشیمبدلی یادگار به اقالم پوشاک که در . اشیا

)مثل ویبراتور( محدود اندام تناسلی طراحی شدهاند ایهوسایلی که به طور اختصاصی برای تحریک المس

 .شوندمین

 مشخص کنید: 

 بدن  (هایقسمت )قسمت

 بی جان (شیء )اشیای
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 شیوع

 .شودمیبه طور انحصاری در مردان مشاهده  ختالل تقریباًا این 

 سبب شناسی

ام اند ترسند، نمادمیبه عقیده فروید، شیء فتیش برای کسانی که در ضمیر ناخودآگاه خود از اخته شدن 

تناسلی است. نظریه پردازان یادگیری معتقدند که شیء فتیش در کودکی با تحریک جنسی تداعی شده است. 

ی به کسی ربط دارد که فرد در کودکی رابطه معموالًپرستی دارد( شیئی که فرد نسبت به آن یادگار) فتیش

خصوصیتی دارد که بیمار آن را با فرد مهربان مورد نیاز تداعی  معموالًفتیش  این نزدیکی با او داشته است و

جاد و ای نظر ممکن است در کودکی ، هرچند شیء موردشودمیدر نوجوانی شروع  معموالًاختالل  این کرده است.

 مزمن خواهد شد. معموالًاختالل  این تثبیت شده باشد، بعد از تثبیت شدن

 تشخیص افتراقی 

پوشی جنسی است. ختالل یادگار پرستی، اختالل مبدلین اختالل به اترنزدیک .جنسی پوشیمبدلاختالل 

ی یادگار به اقالم پوشاک محدود شده باشند که اشاره شد، در صورتی که اشیا هاهمان گونه که در مالک

شیء  این که میجنسی(، یا هنگا پوشیمبدلدر اختالل  مثالً ) شوندمیپوشی پوشیده مبدلهنگام  منحصراً

منظور طراحی شده است )مثل ویبراتور(، اختالل یادگار پرستی  این تحریک کننده تناسلی باشد، زیرا برای

 .شودمیتشخیص داده ن

ند با اختالالت نابهنجاری توانمی هایادگار الل مازوخیسم جنسی یا اختالل نابهنجاری جنسی دیگر.اخت

جنسی. در صورتی که فرد در مورد  پوشیمبدلسادومازوخیسم و اختالل  جنسی دیگر روی دهند، مخصوصاً

 لم خیال یا موارد واقعی مکرراً در عا کهاین به آن بپردازد و از خیال پردازی کند یا عمالً« اجباری پوشیمبدل»

 .خیص مازوخیسم جنسی باید داده شودتحت سلطه یا تحقیر قرار گیرد، احساس برانگیختگی کند تش



. استفاده از اشیای یادگار برای تحریک جنسی بدون هرگونه رفتار یادگارپرستی بدون اختالل یادگار پرستی

اختالل یادگار پرستی را برآورده  هاینامطلوب دیگر، مالک اجتماعی یا پیامد -رنج یا اختالل در نقش روانی 

 برآورده نخواهد شد. Bنخواهد کرد، زیرا آستانه الزم توسط مالک 

  )ترنسوستیک( 6جنسی پوشیمبدلاختالل 

جنسیت مخالف دارند که  هایجنسی مردان تخیالت و تمایل جنسی برای پوشیدن لباس پوشیمبدلدر اختالل 

کار در عملکرد اجتماعی فرد  این باشد، ومیروشی برای برانگیختگی و مکملی جهت استمنا یا مقاربت به عنوان 

 .کندمیجاد ای نابسامانی و اختالل شدیدی را

 جنسی  پوشیمبدلبرای اختالل  DSM5تشخیصی  هایمالک

A. استفاده از زیورآالت جنس  جنس مخالف یا هایماهه، فرد در اثر پوشیدن لباس ۶ی حداقل در یک دوره

شدید را از روی خیال  هایبرانگیختگی این توانمیمخالف به شدت و به طور مکرر تحریک جنسی شده است. 

 .شخص متوجه شد های، امیال، یا رفتارهاپردازی

B. اجتماعی،  هایفرد باعث دیسترس و نابسامانی شدید در زمینه های، امیال جنسی، یا رفتارهاخیال پردازی

 .شوندمیمهم زندگی  هایشغلی، یا سایر زمینه

 :مشخص شود اگر

 (. شودمیجان، یا البسه تحریک جنسی فرد از طریق پارچه، اشیای بی) 

یا در ذهنش خود را فردی  کندمیخواهی. )فرد، وقتی به خودش به عنوان یک فرد مؤنث فکر همراه با خودزن

 (.شودمیجنسی  ک، تحریکندمیمؤنث تجسم 
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 شیوع 

اختالل در مردان  این جنسی نامعلوم است اما به طور کلی پوشیمبدلنرخ شیوع اختالل  DSM5طبق گزارش 

 نادر و در زنان بسیار نادر است. 

شد اما میجنسی فقط در مردان تشخیص داده  پوشیمبدلقبلی، اختالل  هایDSMو  DSMIVتوجه: در 

 پوشیمبدلاختالل شناخته شوند. اما در عمل، اختالل  این ند مبتال بهتوانمیز زنان نی DSM5اکنون در 

 جنسی یک اختالل مختص به مردان باقی مانده است.

  سبب شناسی

اختالل  این . بعضی مردان مبتال بهشودمیدر کودکی و اوایل نوجوانی شروع  معموالًجنسی  پوشیمبدلاختالل 

باس بپوشند و مثل زنان زندگی کنند در موارد بسیار نادر، زنان نیز دوست دارند آرزو دارند همیشه مثل زنان ل

جنسی و  پوشیمبدلگروه را مبتال به اختالل  این DSM5که مثل مردان لباس بپوشند و زندگی کنند که 

است  جنسی لباس زنانه میپوشند ممکن پوشیمبدل. وقتی مردان مبتال به اختالل کندمیمالل جنسیتی معرفی 

از نارضایتی جنسیتی آشکار است.  ترکم معموالًزنانگی نمایی  این بسیار شبیه به جنس مخالف به نظر برسند اما

است در ظاهر و شغل  ممکن اندپوشیدهنزنانه  هایجنسی لباس پوشیمبدلوقتی که مردان مبتال به اختالل 

جنس مخالف روی یک پیوستار قرار دارد که در یک  هایخود بیش از حد مردانه به نظر برسند. پوشیدن لباس

کار  این که منزوی و افسرده هستند و از گیردمیجنس مخالف توسط مردانی انجام  هایسوی آن پوشیدن لباس

خوان با خود است و در ناهم هارفتار آن این دیگر آن مردانی قرار دارند که هایو در انت کنندمیاحساس گناه 

 پوشیمبدلپردازند. اختالل می ۵جنس مخالف هایی اعضا به پوشیدن لباسی هستند که همههایخرده فرهنگ

. شودمیی نهفتگی شروع شود اما بیشتر مواقع در دوران بلوغ یا در نوجوانی مشاهده جنسی ممکن است در دوره

                                                           
1 cross-dressing 



ستقالل نسبی از والدین به تا زمانی که تحرک و ا معموالًجنس مخالف به صورت آشکار  هایپوشیدن لباس

 .شودمیخوبی تثبیت نشده است شروع ن

جنس، به آسانی تحریک جنسی با افراد هم هایاختالل عبارتند از: تجربه این جادای از جمله عوامل خطر برای

 پورنو، فراوانی است. هایشدن، استفاده فراوان از فیلم

 تشخیص افتراقی 

 جنسی شباهت داشته باشد، مخصوصاً  پوشیمبدلتالل ممکن است به اختالل اخ این پرستی.اختالل یادگار

. متمایز کردن کنندمیاستمنا  هاپوشند و با آنزیر زنانه می هایپرستی که لباسدر مردان مبتال به یادگار

دن، مانند زن یشه زن بواند ا هرگونهیآ مثالً فعالیت ) این جنسی، به افکار خاص فرد هنگام پوشیمبدلاختالل 

نرم،  هایدیگر بستگی دارد )مثل پارچه هایبودن، یا لباس پوشیدن مانند زن وجود دارد؟( و به وجود یادگار

 برای پوشاک یا چیز دیگر استفاده شده باشند(.  هااین ابریشمی، خواه

ده و جنسیت تعیین خوانی بین جنسیت تجربه شاز ناهم پوشیمبدلافراد مبتال به اختالل  مالل جنسیتی.

در  پوشیمبدل هایی رفتارسابقه معموالً هاو آن دهندمیشده خود و از میل به جنسیت دیگر بودن خبر ن

 هایمالک که بالینی یوهوجود خواهد داشت. افراد دارای جلکودکی ندارند، که در افراد مبتال به مالل جنسیتی 

باید مورد هر دو تشخیص قرار  کنندمیالوه مالل جنسیتی برآورده جنسی به ع پوشیمبدلی اختالل برا را کامل

  گیرند.

 6اختالل انحرافات جنسی مشخص دیگر و نامشخص

 طبقه اختالل انحراف جنسی )نابهنجاری( مشخص دیگر

ماه است که مرتکب  ۶و فرد حداقل  شوندمیبعضی انواع انحرافات جنسی هستند که باعث رنج و عذاب شخصی 

الزم برای هیچ یک از انحرافات جنسی را  هایاختالالت معیار این ، اماشودمیانحرافات  این مرتبط با هایرفتار

                                                           
1 other specified paraphilic disorder anspecified 



ی اختالل انحراف جنسی )نابهنجاری( نامشخص نیز تعریف سازند. طبقهکه در باال توضیح دادیم برآورده نمی

دلیل که  این مشخص کند به اف جنسی را دقیقاًانحر این گر تصمیم نداردتفاوت که درمان این دارد، با ایمشابه

ی دیگر اختالل پارافیلیک مشخص . بعضی انحرافات جنسی که در طبقهبرای آن اطالعات کافی در اختیار ندارد

تلفنی مستهجن(، نکروفیلیا )اجساد(، زوفیلیا  هایگیرند عبارتند از: اسکاتولوجیای تلفنی )صحبتقرار می

 ا )شیاف(، یا اوروفیلیا )ادرار(.لیا )مدفوع(، کلیسمافیلی)حیوانات(، کوپروفی

)هرزه گویی تلفنی( به معنای نوعی رفتار جنسی است  ۵اسکاتولوجیا تلفنی و کامپیوتری. اسكاتولوجیای -۵

 .بردکه در آن، فرد با استفاده از زبان و کالم مستهجن، لذت جنسی می

است که در آن فرد از نگاه کردن به جسد مرده یا از یک اختالل بسیار نادر  )جسدخواهی(: 8نكروفیلیا -2

اجساد تازه  ها، آندهدمیدر مردان روی  نوع انحراف جنسی منحصراً  این برد.میجماع با آن لذت جنسی 

آورند. بعضی افراد مبتال میشغل به دست  هایا آرامگاه هاو یا در سردخانه کنندمیدفن شده را نبش قبر 

خواهند شدیدترین نوع تحقیر میکار  این کشند و بامیشتن به جسد مرده، قربانی خود را برای دسترسی دا

 .بانیان بی جان خود تحمیل کنندرا به قر

، افراد از تماس با مدفوع های اشاره دارد که در آنهایبه فعالیت )مدفوع خواهی(: 3پروفیلیکاختالل کو -3

پروفیلیک از تماشا کردن یک نفر دیگر به هنگام کو به اختالل. افراد مبتال شوندمیو ادرار تحریک جنسی 

که  این از هابرند. در موارد نادر، آنمیی مدفوع، یا از مدفوع کردن روی یک نفر دیگر، لذت جنسی تخلیه

 برند.میتخلیه کند لذت  هایک نفر دیگر مدفوع خود را روی آن

عبارت است از عالقه به لذت جنسی مرتبط با تحلیل به  )ادرارخواهی(. 4اختالل یوروفیلیک / اوروفیلیا -۰

 هایاختالل ممکن است با بعضی روش این ادرار کردن روی پارتنر یا برعکس. هم در مردان و هم در زنان،

                                                           
1 scatologia 
2 necrophilia 
3 coprophilic disorder 
4 urophilic disorder 



حاصل  تا لذت جنسی شوندمی، اشیای خارجی وارد پیشابراه هاخاص برای استمنا همراه باشد که در آن

 گردد.

-یک نوع غیرمعمولی از رفتار جنسی است که در آن، فرد از تنقیه لذت جنسی می .6یلیکاختالل کلیزماف -۱

در نوزادی با کودکی مادری  هاکه اکثر آن دهدمیاختالل نشان  این ی گذشته افراد مبتال بهد. مطالعهبر

ین محبت مادری و تداعی ب این کرده،میتنقیه اعمال  هاکه از سر دلسوزی، به طور فراوان به آن اندداشته

، طوری که در بزرگسالی، تنقیه افراد لذت بخش کرده است این در احتماالًتحریک مقعدی، عملیات تنقیه را 

نیازی برای انجام جماع عادی با همسر تبدیل ن جانشینی برای جماع عادی یا پیشبه عنوا هابرای آن

 .شودمی

 هایا در تخیالت خود یا در عمل با حیوانات فعالیتافراد مبتال به زوفیلی )حیوان دوستی(. 8زوفیلیا -۶

بیت کرده باشند. زوفیلیا به تر هافعالیت این ، و ممکن است حیوان را برای انجام دادندهندمیجنسی انجام 

عنوان یک انحراف جنسی سازمان یافته نادر است. برای بسیاری افراد، حیوانات یکی از منابع مهم ارضای 

و ارتباط هستند، و به همین دلیل، جای تعجب ندارد که از انواع بسیار متنوع حیوانات احساس تعلق 

 .شودمیاستفاده جنسی با شهوانی 

کار روی  این یا بدون پیامد بودن هاروابط جنسی با حیوانات گاهی ممکن است به علت در دسترس بودن آن

گیرانه مانع از روابط جنسی قبل از اعی سختاجتم هاین که قراردادهادر مناطقی از ج دهند، مخصوصاً

 ر است در انزوا زندگی کند.و در مواقعی که فرد مجبو شودمیازدواج 

دگرگون شدن، حالتی زمان با ارضاافراد مبتال به هیپوکسی فیلیا دوست دارند که، هم .3هیپوکسیفیلیا -۷

 ، نیز تجربه کنند.دهدمیمغز( روی کمبود اکسیژن در ) ی هیپوکسیا در مغزاز هشیاری را که در نتیجه

نیتریت( استفاده کنند تا هیپوکسیا به وجود بیاید. بعضی افراد  مثالً افراد ممکن است از یک دارو ) این

                                                           
1 klismaphilic disorder 
2 zoophilia disorder 
3 Hypoxyphilia 



، با پیچاندن یک مثالًمکانیکی کاری کنند که به مغزشان اکسیژن نرسد ) هایممکن است به روش

ید نوعی مازوخیسم گرایش با این ی دست یابند، اماتیب به لذت جنستر این گردن، و بهطناب دور

 .جنسی محسوب شود

جنسی باید به مدت حداقل  هایجنسی، امیال یا رفتار هایتوجه: در اختالل انحرافات جنسی خیال پردازی

 هایماه حضور داشته باشند و باعث رنج شدید یا نابسامانی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر حوزه ۶

 دگی شوند.زن

 علل انحرافات جنسی

 عوامل خطر برای انحرافات جنسی 

بودن یکی از عوامل خطر برای انحرافات جنسی ، بنابراین مردشودمیبیشترین انحرافات جنسی در مردان دیده 

گفت که  توانمیبه طور کامل به مردان اختصاص دارد، اما  است. معلوم نیست که چرا انحرافات جنسی تقریباً

، به ویژه شودمیباشد که فعالیت جنسی در زنان بیشتر از مردان سرکوب  این ممکن است ایهازاند اصلی تا علت

پذیری( همچنین بیش ودکان برای ورود به جامعه )جامعهبیت والدین برای آماده سازی کتر ی تعلیم ودر مرحله

 ارند. فعالی جنسی با اضطراب و افسردگی با انحرافات جنسی ارتباط د

دور یا غیرمستقیم هستند )عواملی که در طول رشد  هایدر ابتال به اختالل انحراف جنسی بعضی از عوامل علت

باعث بروز رفتار  نزدیک یا مستقیم هستند )عواملی که مستقیماً هایو بعضی دیگر علت (اندفرد به وجود آمده

ل انحراف جنسی عبارتند از: قربانی سوءاستفاده ( عوامل خطر غیرمستقیم برای اختالشوندمیمنحرف جنسی 

دار به وجود در اثر بزرگ شدن در خانواده مشکلدلی ناکافی یا غلط که جنسی در کودکی بودن، سبک هم

اجتماعی و سوء مصرف الکل. اختالالت روانی  -افسردگی، استرس روانی  :آید. عوامل خطر مستقیم عبارتند ازمی

 .ف جنسی همایندی بسیار زیاد داردنیز با اختالل انحرا

 



  رویكرد سایكودینامیک )روان پویشی(

دفاعی  هایانحرافات جنسی، واکنش( ۵ی علل انحرافات جنسی عقیده دارند که: ویشی دربارهپپردازان رواننظریه

در  (ر کردنانحرافات جنسی، تثبیت )گی( 2دفاع کنند و یا  هاستردر مقابل egoاز  کنندمیهستند که تالش 

روان  هایلحاظ، رویکرد این . ازدهندمیی( را نشان بی اودیمرحله معموالًتناسلی )و  ی رشدی پیشمرحله

دانند که رشد جنسی ناقص دارند یا کسانی هستند که میپویشی افراد مبتال به انحرافات جنسی را کسانی 

ر دگرجنس خواهی عادی استوار است، کنار بیایند. از ند با پیچیدگی روابط میان فردی که بر محور رفتاتوانمین

طرف دیگر، ممکن است انحرافات جنسی به علت تثبیت در مرحله اودیبی رشد باشد، که خود آن با اضطراب 

 (.کندمیس مردان از اخته شدن اشاره تراختگی ارتباط دارد )اضطراب اختگی به

 سازی کالسیک شرطی

 هایی تجربهاست که امیال جنسی غیرعادی نتیجه این مورد انحرافات جنسی ساده در هاییکی از فرضیه

تداعی را  این و فرد اندشده« تداعی»جنسی کودکی هستند که با یک محرک غیرعادی یا یک رفتار غیرعادی 

حال،  این ند مسیر رشد جنسی نوجوانان را تعیین کنند. باتوانمیاولیه  هایگونه تجربه این یاد گرفته است.

 ی انحرافات جنسی باشد، بسیار کم است.شرطی شدن علت همه کهاین احتمال

  هابدرفتاری با کودکان و غفلت از آن

ى اکثر منحرفان جنسی است. بدرفتاری فیزیکی و سوءاستفاده جنسی در کودکی، یک ویژگی مشترک در سابقه

داشته  میجاد بعضی اختالالت روانی نقش مهای ند درتوانمیروابط مختل و مشکل بین والدین و فرزندان نیز 

باشند. برای مثال، بزرگ کردن بچه همراه با غفلت یا همراه با بدرفتاری ممکن است باعث شود که کودکی عزت 

مؤثر کسب نکند و  ایمقابله هایاجتماعی ضعیفی به دست آورد، روش هایمهارتنفس پایین داشته باشد، 

که فرد  شوندمیروانی و رفتاری باعث  هاینقص این یان فردی محکم و مستمر به وجود آورد.نتواند روابط م

ی جستجو کند که مجبور نباشد در روابط مبتنی بر رضایت طرفین وارد شود یا هایارضای جنسی خود را در جا



نند کودکان( که افراد ارضای جنسی خود را در افرادی جستجو کنند )ما این ممکن است باعث شوند که

 که از سوی طرف مقابل پذیرفته نشوند. شودمیاجتماعی و هیجانی ضعیفشان باعث ن هایمهارت

 غلط  هایو نگرش هاباور

غلط و سوگیری به هنگام پردازش اطالعات، در  هایشناختی، باور هایکه تحریف دهندمیتحقیقات نشان 

دارند. افراد منحرف جنسی باور دارند که  میمه نقش سی وجود داردتجاوز جن هاتسهیل انحرافاتی که در آن

 قبولابطه را، از لحاظ اجتماعی، قابل ر ها اینی جنسی داشته باشند. آنخواهند با بزرگساالن رابطهمیکودکان 

 هایتحریف غلط هاینوع باور این زا نیست.آسیب هاکه روابط جنسی با کودکان برای آن کنندمیمیدانند و فکر 

ی جنسی خود با کودکان مشروعیت گیرند تا به رابطهمیبهره ها از آن که افراد پدوفیل شودمیشناختی نامیده 

 افراد تداوم یابد. این رفتار شوندمیشناختی باعث  هایدهند و آن را توجیه کنند. تحریف

 درمان

روانی موجود  یمداخلهیق منحرف جنسی پنج نوع برای درمان بیماران مبتال به اختالل انحراف جنسی و عال

، افسردگی یا اضطراب(، روان مثالً زمان )هم هایجنسی، درمان عارضه هایاست: کنترل خارجی، کاهش سایق

 رفتاری، و روان درمانی دینامیک. ز -درمانی شناختی 

ی یک عنصر درمانی نیست )کسی حاو معموالً ندان یک مکانیسم رایج برای کنترل خارجی جرایم جنسی است و 

(، وقتی در یک خانواده یا در محیط کار کسی قربانی فرد دهدمیبیماران را در زندان مورد روان درمانی قرار ن

و  گیردمی، همکاران با سایر اعضای بزرگسال خانواده انجام ها، کنترل خارجی از سوی سوپروایزرشودمیمجرم 

نی هاالزم برای فرد خاطی شوند تا نتواند طبق امیال ناگ هایجاد فرصتای نه مانع ازیاد داد که چگو هاباید به آن

 و شدید خود عمل کند. 

 هایدرمانی، از جمله دارو در صورتی که انحراف جنسی با اسکیزوفرنی یا اختالالت افسردگی همراه باشد، دارو

ثل استات سیپروترون و مدروکسی پروژسترون از ، مها. ضدآندروژنشودمیضدسایکوتیک یا ضدافسردگی توصیه 



از غلظت معمولی، ممکن است بتوانند میل شدید به  ترکمی هایطریق کاهش سطح تستوسترون خون به غلظت

سروتونرژیک، مثل فلوکستین در مورد بعضی بیماران مبتال به  هایجنسی را کاهش دهند. دارو هایرفتار

 . اندو موفقیت محدودی داشته اندانحرافات جنسی به کار رفته

دادن  رفتاری برای مختل کردن روند و الگوی منحرف جنسی یاد گرفته شده و تغییر -درمانی شناختی از روان

 هایمهارتکردن آن استفاده شده است. بعضی مداخالت عبارتند از: آموزش پسندرفتار به منظور جامعه

زدایی تخیلی، تکنیک آرام اد کردن همدلی با قربانی، حساسیتجای واجتماعی، آموزش سکس، بازسازی شناختی 

 هاگونه محرک این زنند طوری که بتوان ازمیی پارافیلیک را استارت تکانه هاکه کدام محرک این سازی و کشف

 . شودمیاجتناب کرد نیز آموزش داده 

 دهدمین رفتار پارافیلیک خود را انجام )تمرین رفتار آزاردهنده(، بیمار در حضور دیگرا ۵ABRدر تکنیک 

)کاری که برایش آزاردهنده است و در نتیجه، رفتار پارافیلیک با یک محرک آزاردهنده )نگاه دیگران( تداعی 

است که در آن،  ()تمرین رفتار آزاردهنده تغییر یافته 2MABRتکنیک تکنیک  این (. یک نوع دیگر ازشودمی

. بعد شودمیبرداری فیلم هاپردازند و از آنن رفتار پارافیلیک خود با یک مانکن میمجرمان جنسی به انجام داد

و از او  گیردمیگر و گروهی از دیگر مجرمان جنسی قرار بیمار مبتال به اختالل پارافیلیک مقابل یک درمان

تا تحریفات  شودمی کرر تالشو به طور م شودمیعمل سؤال  این مرتبط با هایی احساسات، افکار، انگیزهدرباره

 .شودمیزد دلی با قربانی به بیمار )مجرم جنسی( گوششناختی تصحیح شوند و عدم هم

 این محور به -درمانی، روان درمانی بینش محور است. روان درمانی بینش  هایترین رویکردمییکی از قدی

برای درک یک شریک  هامقابله کنند و توانایی آنزندگی  هایتا بهتر بتوانند با استرس کندمیبیماران کمک 

تا عزت نفس خود  کندمی. عالوه بر آن، روان درمانی به بیماران کمک دهندمیدلی با او را افزایش زندگی و هم

                                                           
1 aversive behavior rehearsal (ABR) 
2 modified aversive behavior rehearsal (MABR) 



د رابطه و هاپیشن ترنرمال ایتا از لحاظ جنسی به شیوه کندمیکمک  هارا دوباره به دست بیاورند زیرا به آن

 جنسی کنند.عملیات 

 هی خوب در اختالل انحراف جنسیپیش آگ هاینشانه

 ف جنسیحضور فقط یک اختالل انحرا .۵

 نرمال هوش .2

 عدم حضور سوءمصرف مواد .3

 عدم حضور صفات شخصیتی ضداجتماعی غیرجنسی .۰

 .حضور دلبستگی موفق در بزرگسالی .۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیست و پنجم صلف

 گر، کنترل تكانه و سلوکاختالالت اخالل

 DSM5با  DSMIVمقایسه . 82-6جدول 

DSMIV DSM5 

 :دوران کودکی هایاختالل

 ایذایی اختالالت کاستی توجه و

 اختالل سلوک 

 ایاختالل نافرمانی مقابله 

 فعالیبیش اختالل کاستی توجه و 

 های کنترل تكانهاختالل

 دزدی بیمارگون 

 قماربازی بیمارگون 

 آتش افروزی بیمارگون 

 نسیتکانشگری ج 

 وسواس موکنی 

 اختالل انفجاری متناوب 

 

 

 اختالالت اخاللگر کنترل تكانه و سلوک

  اختالل لجبازی و نافرمانی )چالشگری- 

 ( ODDنافرمانی()

 ( اختالل انفجاری متناوبIED ) 

 ( اختالل سلوکCD) 

 اختالل شخصیت ضداجتماعی (ASPD) 

  )اختالل آتش افروزی بیمارگونه )پیرو مینیا 

 ی بیمارگون )کلپتومانیا( اختالل دزد 

 گر، کنترل تکانه و سلوک مشخص دیگر اختالالت اخالل 

 گر، کنترل تکانه و سلوک نامشخص دیگراختالالت اخالل 

 

 در  ایاختالل سلوک و اختالل نافرمانی مقابلهDSM5 تکانه و سلوک  در طبقه اختالالت اخاللگر، کنترل

 قرار گرفته است.

  فعالی در یشکاستی توجه و باختاللDSM5 طبقه  رشدی و در یک -ی اختالالت عصبی در طبقه

 جداگانه قرار گرفته است.

  درDSM5 عملی قرار  -س فکری قماربازی بیمارگون حذف گردید و اختالل وسواس موکنی در طبقه وسوا

 گرفته است.

  درDSM5 ست.اختالالت کنترل تکانه و سلوک در یک فصل جداگانه به طور مجزا آمده ا 



  6اختالالت اخاللگر، کنترل تكانه و سلوک

ی خویشتن که مشکالتی را در زمینه شوندمیاختالالت اخاللگر، کنترل تکانه و سلوک، اختالالتی را شامل 

که حقوق دیگران را نقض  شوندمیی آشکار هایمشکالت در رفتار این .شوندمیشامل  هاانات و رفتارجداری، هی

 .دهدمیاجتماعی یا صاحبان قدرت قرار  هایرا در تعارض با هنجار و یا فرد کنندمی

، همچنین اختالل سلوک همواره منجر به شودمیاختالالت اخاللگر لزوم و همیشه منجر به اختالل سلوک ن

 .شودمیاختالل شخصیت ضداجتماعی ن

 8(ODDاختالل لجبازی و نافرمانی )

، جر و بحث یا رفتار بازی و نافرمانی، عصبانیت یا خلق تحریک پذیرکودکان و نوجوانان مبتال به اختالل لج

 این .شودمیمنجر  ایکه به مشکالت خانوادگی یا تحصیلی قابل مالحظه دهندمیجویی نشان سرکش و کینه

زمانی  معموالً ODDبودن است.  ایاختالل از نافرمانی معمولی کودک یا نوجوان شدیدتر است و فراتر از مرحله

( را به طور کامل ندارند. همچنین باید توجه CDتشخیصی اختالل سلوک ) هایکه کودکان معیار شودمیاعالم 

باید در مورد افرادی غیر از خواهران و برادران روی دهد )یعنی عالوه بر  ODDاختالل  هاینمود که نشانه

 ایر افراد نیز باید مشاهده شود(.خواهران و برادران در مورد س

 .(ODDی )برای اختالل لجبازی و نافرمان DSM5تشخیصی  هایمالک

A.  ماه ادامه دارد و با  ۶جویی که حداقل فتار جنجالی / نافرمانی، یا کینهتحریک پذیر، ر/ الگوی خلق خشمگین

)آن  شودمیو هنگام تعامل با حداقل یک نفر آشکار  شودمیثابت  ر نشانه از هر یک از طبقات زیرهاحداقل چ

 حداقل یک نفر نباید خواهر یا برادر باشد(

 تحریک پذیر /خلق خشمگین 

 رود.میاغلب از کوره در  -۵

                                                           
1 disruptive, impulse-control and conduct disorders 
2 oppositional defiant behavior 



 .شودمیاغلب زودرنج است یا به راحتی آزرده  -2 

 اغلب خشمگین و دلخور است.  -3

 رفتار جر و بحث / نافرمانی 

 .کندمیرگساالن جر و بحث اغلب با صاحبان قدرت یا در مورد کودکان و نوجوانان، با بز -۰

 .کندمیصاحبان قدرت یا مقررات سرپیچی یا امتناع  هایاغلب با جدیت از پیروی کردن درخواست -۱

 . کندمیاغلب به طور عمدی دیگران را آزرده  -۶

 . کندمیت یا بدرفتاری خودش سرزنش هااغلب دیگران را برای اشتبا -۷

 کینه جویی

 توز بوده است. ماه گذشته کینه ۶حداقل دوبار ظرف  -۸

ی عادی است از رفتاری که متمایز کردن رفتاری که در محدودهباید برای  هارفتار این : از تداوم و فراوانیتوجه

ماه  ۶به مدت حداقل  هارفتار باید در بیشتر روز این سال، ۱بیمارگون است استفاده شود. در مورد کودکان زیر 

ماه روی  ۶رفتار باید حداقل یک بار در هفته به مدت دست کم  این ،تربزرگساله یا  ۱اد روی دهد. در مورد افر

 دهد.

B اختالل در رفتار با ناراحتی در فرد یا دیگران در موقعیت اجتماعی نزدیک او ارتباط دارد )مثل خانواده، گروه .

مهم دیگر عملکرد  هایغلی، یا زمینه، همکاران(، یا به صورت منفی بر عملکرد اجتماعی، تحصیلی، شساالنهم

 گذارد.میتأثیر 

C. پریشی، مصرف مواد، افسردگی، یا اختالل دوقطبی روی ی اختالل رواندر طول دوره منحصراً هارفتار این

 .شوندمیگر برآورده نلخلق اخال مینظبرای اختالل بی هامالک این . همچنین،دهندمین

 

 



 تشخیص  هایویژگی

ار جر و بحث / پذیر، رفتمکرر و مداوم خلق خشمگین / تحریکاصلی اختالل لجبازی و نافرمانی الگوی ویژگی 

 این رفتاری هایافراد مبتال به اختالل لجبازی و نافرمانی، ویژگی معموالً(. Aجویی است )مالک نافرمانی، یا کینه

 .دهندمیاختالل را بدون مشکالت خلق منفی نشان 

موقعیت اغلب خانه  این اختالل لجبازی و نافرمانی ممکن است فقط به یک موقعیت محدود باشند و هاینشانه

، حتی اگر فقط در خانه دهندمیکافی را برای برآورده کردن آستانه تشخیصی بروز  هایاست. افرادی که نشانه

 باشد، ممکن است در عملکرد اجتماعی خود بسیار معیوب باشند. 

اختالل روی دهند. برای تعیین  این در افراد بدون ایازهاند ند تاتوانمیاختالل لجبازی و نافرمانی  هاینشانه

نشانه اختالل لجبازی و نافرمانی هستند، چند نکته مهم باید در نظر گرفته  هارفتار این ایآ موضوع که این کردن

، کهاین ماه قبل باید بر آورده شده باشد. دوم ۶ر نشانه یا بیشتر ظرف ها، آستانه تشخیص چکهاین شوند. اول

 باید زا آنچه برای سن، جنسیت، و فرهنگ فرد بهنجار هستند فراتر باشند. هاتداوم و فراوانی نشانه

می خشم برای کودک پیش دبستانی فقط در صورتی نشانه اختالل لجبازی و نافرمانی به حساب  هایطغیان

اختالل  این ماه گذشته روی داده باشند، در صورتی که حداقل سه نشانه دیگر ۶ف ظر هاد که در اغلب روزینآ

کرده  جادای اختالل این را در ارتباط با ایخشم، اختالل قابل مالحظه هایروی داده باشند، و چنانچه طغیان

کردن پیش کتر منجر شده و یا به درخواست از کودک برای هابه تخریب اموال هنگام طغیان مثالًباشند )

 دبستان انجامیده باشند(. 

 ، افراد مبتال بهاین ساز با دیگران هستند. عالوه برمشکل هایاختالل اغلب بخشی از الگوی تعامل های ایننشانه

اغلب رفتار خود را به  هادانند. در عوض، آنمیخودشان را عصبانی، لجبازی یا نافرمان ن معموالًاختالل  این

 .کنندمییا شرایط نامعقول توجیه  هاسخی به درخواستصورت پا

 



 شیوع 

اختالل تا قبل از بلوغ  این شیوع اختالل لجبازی و نافرمانی ممکن است بسته به سن و جنسیت کودک فرق کند.

اختالل در  این در پسران بیشتر از دختران است. اما بعد از بلوغ به طور برابر در دختران و پسران شایع است.

( در مراحل بعدی کودکی باشد. CDد پیش درآمد اختالل سلوک )توانمیدبستانی رایج است و ودکان پیشک

 .)ولی نه همیشه(

 سبب شناسی

-ی تنظیم هیجانی )مثل سطوح باالی واکنشخویی مرتبط با مشکالتی در زمینه عوامل خلق و .خلق وخویی

 .اختالل هستند این یبینی کنندهپذیری هیجانی، تحمل ضعیف ناکامی( پیش

کودکان و نوجوانان مبتال به  هایفرزندپروری خشن، بی ثبات، یا مسامحه کار در خانواده هایروش .محیطی

اختالل،  این علیتی هایفرزندپروری در تعدادی از نظریه هایاختالل لجبازی و نافرمانی رایج هستند. )روش

 .(کنندمیفا ای را مینقش مه

 تراقی تشخیص اف

اختالل سلوک و اختالل لجبازی و نافرمانی هر دو با مشکالت سلوک که فرد را در تعارض با  اختالل سلوک.

اختالل  های، ارتباط دارند. رفتاردهندمیبزرگساالن و صاحبان قدرت دیگر )مثل معلمان، سرپرستان شغلی( قرار 

اختالل سلوک دارند و پرخاشگری با مردم با  هایاز رفتاری ترکماز نظر ماهیت، شدت  معموالً لجبازی و نافرمانی 

. به عالوه، اختالل لجبازی و نافرمانی مشکالت شوندمیحیوانات، تخریب اموال، یا الگوی دزدی و فریب را شامل ن

پذیر( که در تعریف اختالل سلوک وارد )یعنی، خلق عصبانی و تحریک شودمیهیجانی را شامل  میبی نظ

 .داننشده

 کهاین زمان است. برایاغلب با اختالل لجبازی و نافرمانی هم ADHD .فعالیبیش / اختالل کاستی توجه

تشخیص اضافی اختالل لجبازی و نافرمانی داده شود، مهم است که معلوم شود ناتوانی فرد در پیروی کردن از 



که  کنندمیجاب ای وجه مستمر نیاز دارند یای نیست که به تالش و تهایدر موقعیت دیگران صرفاً هایدرخواست

 .فرد ساکت بنشیند

پذیری را شامل ی منفی و تحریکاختالالت افسردگی و دوقطبی اغلب عاطفه .اختالالت افسردگی و دوقطبی

ی اختالل خلقی روی دهند، تشخیص اختالل لجبازی و طول دوره در منحصراً  ها. در نتیجه، اگر نشانهشوندمی

 نی نباید داده شود. نافرما

 هایخلق اخاللگر در نشانه میاختالل لجبازی و نافرمانی با اختالل بی نظ خلق اخاللگر. میاختالل بی نظ

خشم در  هایدت، فراوانی و مزمن بودن طغیانحال، ش این خشم سهیم است. با هایخلق منفی مزمن و طغیان

گر شدیدتر از افراد مبتال به اختالل لجبازی و نافرمانی است. بنابراین، خلق اخالل میافراد مبتال به اختالل بی نظ

، کنندمیاختالل لجبازی و نافرمانی را برآورده  هایمالک هاآن هایفقط اقلیت کودکان و نوجوانانی که نشانه

لقی به قدر کافی . در صورتی که اختالالت خشوندمیخلق اخاللگر نیز تشخیص داده  میمبتال به اختالل بی نظ

خلق اخاللگر را برآورده کنند تشخیص اختالل لجبازی و نافرمانی  میاختالل بی نظ هایشدید باشند که مالک

 .اختالل لجبازی و نافرمانی برآورده شده باشند های، حتی اگر تمام مالکشودمیداده ن

حال، افراد  این . باشودمیخشم را شامل  اختالل انفجاری متناوب نیز میزان باالی اختالل انفجاری متناوب.

که بخشی از تعریف اختالل لجبازی و نافرمانی  دهندمیاختالل، پرخاشگری جدی به دیگران نشان  این مبتال به

 نیست. 

در افراد مبتال به ناتوانی عقالنی، تشخیص اختالل لجبازی و  ناتوانی عقالنی )اختالل عقالنی رشدی(.

در  معموالًکه رفتار لجبازی به طور محسوسی بیشتر از آن باشد که  شودمیرتی داده نافرمانی فقط در صو

  .که سن عقلی برابر و شدت ناتوانی عقالنی برابر دارند شودمیافرادی مشاهده 

اختالل لجبازی و نافرمانی باید از ناتوانی در پیروی کردن از دستورات که ناشی از درک زبان  اختالل زبان.

 ست )مثل ضایعات شنوایی( نیز متمایز شود. معیوب ا



س از تر اختالل لجبازی و نافرمانی باید از نافرمانی به علت اختالل اضطراب اجتماعی )فوبی اجتماعی(.

 .ارزیابی منفی مرتبط با اختالل اضطراب اجتماعی نیز متمایز شود

 6(IEDاختالل انفجاری متناوب )

 این پرخاشگری است. افراد مبتال به هایمتناوب ناتوانی در کنترل تکانهاصلی اختالل انفجاری  هایویژگی

جسمانی داشته  های)قشقرق، نطق آتشین، جر و بحث( یا طغیانمیخشم کال هایند طغیانتوانمیاختالل 

 باشند.

فاوت مت اًی ماهیتاست که در آن دو نوع مشخصه DSM5اختالل در  ها( تنIEDاختالل انفجاری متناوب )

 وجود دارد:

 یک مشخصه مبتنی بر شدت -۵

 یک مشخصه مبتنی بر فراوانی  -2

و یا شدت پرخاشگری باالست )مثل  مالیم اما دفعات )فراوانی( باالتر است بدین معنا که با پرخاشگری نسبتاً

با هرگونه  دهندمیاختالل نشان  این که افراد مبتال به میاست. و خش ترکمجم( ولى دفعات و فراوانی آن هات

ا ب هاطغیان ند )ایناهریزی نشداز پیش برنامه های آناسب است و اعمال پرخاشگرانهتنتحریک یا استرس بی

 برنامه هستند(. نقشه قبلی نیست، بدون فکر و بی

 تشخیص افتراقی 

م )مزمن( )یعنی، لت خلقی منفی مداواخلق اخاللگر با ح مینظاختالل بی خلق اخاللگر. مینظاختالل بی

پرخاشگری تکانشی، مشخص  هایهر روز، بین طغیان از روز، تقریباً ایتحریک پذیری، خشم( در بخش عمده

 هایطغیان د داده شود که شروعتوانمیخلق اخاللگر فقط در صورتی  مینظ. تشخیص اختالل بیشودمی

                                                           
1 Intermittent explosive disorder 



 مینظ، تشخیص اختالل بیکهاین باشد. سرانجامسالگی  ۵۲ساز قبل از خاشگری تکانشی، عود کننده و مشکلپر

 سالگی داده شود. ۵۸خلق اخاللگر نباید برای اولین بار بعد از 

اجتماعی و افراد مبتال به اختالل شخصیت ضد اختالل شخصیت ضداجتماعی یا اختالل شخصیت مرزی.

. اما میزان دهندمیز نشان ساپرخاشگری تکانشی، عودکننده، مشکل هایاختالل شخصیت مرزی اغلب طغیان

از افراد  ترکمپرخاشگری تکانشی در افراد مبتال به اختالل شخصیت ضداجتماعی یا اختالل شخصیت مرزی 

 مبتال به اختالل انفجاری متناوب است. 

دلیریوم، اختالل عصبی شناختی عمده و تغییر شخصیت ناشی از بیماری جسمانی دیگر، نوع 

پرخاشگری ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی بیماری جسمانی قابل  هایکه طغیاندر صورتی  پرخاشگرانه.

پرخاشگری  هایی مغزی مرتبط با تغییر در شخصیت که با طغیاندیگر هستند )به عنوان مثال صدمه تشخیص

  .شودمیمثل صرع( تشخیص اختالل انفجاری متناوب داده ن شودمیمشخص 

همیشه با مسمومیت با  پرخاشگری تکانشی تقریباً هایدر صورتی که طغیان ک مواد.ترمسمومیت با مواد یا

ک مواد ارتباط داشته باشند )مثل الکل، کوکائین و مواد محرک دیگر( تشخیص اختالل انفجاری ترمواد یا

میت با پرخاشگری تکانشی نیز در غیاب مسمو هایحال، وقتی تعداد کافی طغیان این متناوب نباید داده شود. با

نفجاری توجه بالینی مستقل را موجه سازند، تشخیص اختالل ا هاطغیان این ک مواد روی دهند، وتر مواد یا

 .متناوب ممکن است داده شود

 فعالی، اختالل سلوک، اختالل لجبازی و نافرمانی، یا اختالل طیف اوتیسم.بیش/ اختالل کاستی توجه 

پرخاشگری تکانشی نشان دهند.  هایت با شروع کودکی ممکن است طغیاناختالال این افراد مبتال به هر یک از

پرخاشگری تکانشی نیز  هایتکانشی هستند، و در نتیجه، ممکن است طغیان معموالً ADHDافراد مبتال به 

 ایهند طغیانتوانمینشان دهند. در حالی که افراد مبتال به اختالل سلوک افراد مبتال به اختالل سلوک نیز 

ممکن است عمدی، از پیش برنامه ریزی شده و  هانشان دهند، اما نوع پرخاشگری آن پرخاشگری تکانشی



 هایو جر و بحث هابا قشقرق معموالًدزدی( باشد. پرخاشگری در اختالل لجبازی و نافرمانی  مثالًهدفمند )

ری تکانشی در اختالل انفجاری پرخاشگ های، در حالی که طغیانشودمیبا صاحبان قدرت مشخص  میکال

 . شوندمیی جسمانی را شامل ی از تحریک است و حملهترمتناوب، در واکنش به مجموعه گسترده

به منظور از تکانشی بودن )ایمپالسیو(، عمل کردن بدون فکر و بی گدار به آب زدن است )در مبتالیان به 

ADHD  وIED  ی بودن )کامپالسیو( به معنای فکر کردن بیش از در حالی که اجبار شودمیتکانشگری دیده

 (.شودمیدیده  OCDحد قبل از اقدام به یک عمل و غیرقابل کنترل بودن است )در مبتالیان به 

 زمانی اختالالت هم

بسیار باالتر  ADHDکودکان، نوجوانان و بزرگساالن مبتال به  هایمیزان اختالل لجبازی و نافرمانی در نمونه

ممکن است در نتیجه عوامل خطر خلق و خویی مشترک باشد. همچنین، اختالل لجبازی و نافرمانی  این است، و

در کودکان مبتال به نوع فرعی با شروع  این رسدمی، هرچند که به نظر شودمیاغلب قبل از اختالل سلوک واقع 

ن بیشتر در معرض خطر اختالالت کودکی خیلی شایع باشد. افراد مبتال به اختالل لجبازی و نافرمانی همچنی

خلق  هایناشی از وجود نشانه عمدتاً این رسد کهاضطرابی و اختالل افسردگی اساسی قرار دارند، و به نظر می

پذیر باشد. نوجوانان و بزرگساالن مبتال به اختالل لجبازی و نافرمانی میزان باالتر اختالالت عصبانی تحریک

زمانی با اختالل سلوک مستقل ارتباط از هم این ایآ ، هرچند معلوم نیست کهنددهمیمصرف مواد نیز نشان 

 است یا نه.

 علل و درمان 

در مناطق  سروتونرژیک، و مخصوصاً  هایپژوهش در افراد مبتال به اختالل انفجاری متناوب، وجود نابهنجاری

 هایبادامه به محرک های. پاسخدهدمیدستگاه کناری )قشر کمربندی قدامی( و قشر پیشین پیشانی را نشان 

مقایسه خشم، هنگام تصویربرداری با تشدید مغناطیسی کارکردی، در افراد مبتال به اختالل انفجاری متناوب در 

 .با افراد سالم، بیشتر است



ریق است افراد از طی خانوادگی نیرومندی وجود داشته باشد، همچنین ممکن ، مؤلفهIEDرسد در میبه نظر 

است. در درمان، با توجه به  میگیری یاد گرفته باشند که پرخاشگری راهی برای مقابله با تعارض با ناکاسرمشق

پرخاشگرانه مؤثر هستند.  هایدر کاستن از رفتار SSRIs هایسروتونرژیک، دارو هاینقش احتمالی نابهنجاری

د توانمیه کار میرود نیز در کاستن مقداری از پرخاشگری خلق که در درمان اختالل دوقطبی ب هایتثبیت کننده

رفتاری از جمله مدیریت خشم، آموزش آرمیدگی و بازسازی  -، درمان شناختی IEDمفید باشد. در درمان 

 روند.میشناختی به کار 

 6(CDاختالل سلوک )

اجتماعی یا حقوق  هایرمستمر و مکرر است که هنجا هایاز رفتار ایویژگی اصلی اختالل سلوک مجموعه

 .باید نقص شدید در عملکرد اجتماعی، شغلی یا تحصیلی فرد به وجود آورند هارفتار این کندمیدیگران را نقض 

 (CDبرای اختالل سلوک ) DSM5تشخیصی  هایمالک

Aاجتماعی  ییا مقررات عمده ها. الگوی مکرر ومداوم رفتار که به موجب آن حقوق اساسی دیگران یا هنجار

ماه گذشته از هر یک از  ۵2مالک زیر در  ۵۱و با وجود حداقل سه مالک از  شوندمیمتناسب با سن نقض 

 .شودمیماه گذشته، آشکار  ۶طبقات زیر با وجود حداقل یک مالک در 

 پرخاشگری با افراد و حیوانات 

 .کندمیرا تهدید یا مرعوب  ها، آنکندمیاغلب با دیگران قلدری  -۵

 .کندمیجسمانی را شروع  هایب دعوااغل -2

، آجر، بطری د به دیگران آسیب جسمانی جدی برساند )مثل چماقتوانمیاز سالحی استفاده کرده است که  -3

 شکسته، چاقو، تفنگ(.

 رحم بوده است.از لحاظ جسمانی با دیگران بی -۰

                                                           
1 conduct disorder 



 رحم بوده است.با حیوانات بی از لحاظ جسمانی -۱

 .بری، اخاذی، سرقت مسلحانه(زنی، جیببانی، دزدی کرده است )مثل کیفقر شدن باهنگام روبه رو -۶

 کسی را وادار به فعالیت جنسی کرده است. -۷

 تخریب اموال 

 رت کرده است.افروزی به قصد صدمه زدن جدی مبادبه آتش عمدتاً -۸

 افروزی(ن را تخریب کرده است )غیر از آتشاموال دیگرا عمدتاً -۰

 کاری یا دزدیفریب

 ساختمان با اتومبیل کسی شده است.زور وارد خانه،  به -۵۲

)یعنی، دیگران را  کندمیگوید یا از تعهدات اجتناب مییا مساعدت دروغ  هااغلب برای به دست آوردن کاال -۵۵

 «(. گول میزند»

ثل دزدی از شدن با قربانی، دزدیده است )مقیمت باشند بدون روبه روی را که ارزشمند و گرانهایاغلب چیز -۵2

 فروشگاه، اما بدون ورود غیرقانونی، جعل اسناد(

 تخلفات جدی از مقررات

 .شودمیسالگی شروع  ۵3ماند، که قبل از میوالدین، هنگام شب بیرون  هایاغلب وجود ممنوعیت -۵3 

ا یک بار ی کرده،میی والدین یا جانشین والدین زندگی در طول شب حداقل دو بار در حالی که در خانه -۵۰

 است. بدون برگشتن برای مدت طوالنی، از خانه فرار کرده

 . شودمیسالگی شروع  ۵3گریزد که قبل از میاغلب از مدرسه  -۵۱

B. شودمیی بالینی در عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا شغلی اختالل در رفتار موجب اختالل قابل مالحظه این  .

C . برای اختالل شخصیت ضداجتماعی نباید بر آورده شود. ها، مالکباشد تربزرگساله یا  ۵۸اگر فرد 

 مشخص کنید اگر: 



شاخص باشد، باید حداقل دو  این فرد واجد شرایط کهاین برای ی محدود:همراه با هیجانات اجتماع گرایانه

 عدد آشکار کرده باشد.مت هایماه و در روابط و موقعیت ۵2زیر را به طور مداوم ظرف حداقل  هایمورد از ویژگی

مدت و نه فقط وقوع گاه و بیگاه در  این الگوی عملکرد میان فردی و هیجانی معمول فرد ظرف هاویژگی این

 .کنندمیرا منعکس  هابرخی موقعیت

)به جز ابراز  کندمیاحساس بد یا گناه ن کندمیوقتی او کار اشتباهی  فقدان پشیمانی یا احساس گناه:

(. فرد به عواقب منفی اعمال خود اهمیتی شودمیکه فرد دستگیر شده و یا با تنبیه مواجه  میاپیشمانی هنگ

 . دهدمین

. فرد به صورت دهدمین هابه احساسات دیگران توجهی ندارد و اهمیتی به آن دلی:فقدان هم -دلی سنگ

عمال خویش بر خودش اهمیت قائل . به نظر میرسد که فرد بیشتر برای تأثیر اشودمیسرد و بی محبت توصیف 

به دیگران وارد  ایی قابل مالحظه، حتی زمانی که صدمهدهدمیاعمال بر دیگران اهمیتی ن این است و به تأثیر

 کرده باشند. 

 ( توجه به سه نکته ضرورت دارد: CDدرباره اختالل سلوک )

 ۵۸سال دارند، درصورتی که بعد از  ۵۸یر ز معموالً شوندمیتشخیص داده  CDافرادی که مبتال به اختالل . ۵

شرایط ابتال به اختالل شخصیت  میداده شود، بزرگساالنی هستند که تما CDسالگی تشخیص اختالل 

 ضداجتماعی را ندارند. 

شناسان بالینی باید در هنگام تشخیص اختالل سلوک شرایط محیطی و اجتماعی فرد را در نظر داشته وانر -2

گرانه و حراستی به شمار حمایت هایاختالل سلوک جزء رفتار هایدر برخی مناطق برخی از رفتار مثالًباشند )

 روند.می

اختالل سلوک جهت بقا و زنده ماندن ضروری  هایبرخی از رفتار (گاهی در برخی مناطق )مناطق جنگ زده -3

 و الزم هستند.



  انواع فرعی اختالل سلوک

ی اختالل سلوک را نشان مشخصه هایسالگی حداقل یک نشانه از نشانه ۵۲ل از فرد تا قب شروع در کودکی:

 . دهدمی

. دهدمیی اختالل سلوک را نشان نمشخصه هایسالگی هیچ یک از نشانه ۵۲فرد تا قبل از  شروع در نوجوانی:

ی کافی در دسترس ازهانده، اما اطالعات باندالزم برای اختالل سلوک برآورده شده هایمعیار شروع نامشخص:

 .سالگی بوده است یا بعد از آن ۵۲قبل از  هاا آغاز نشانهیآ نیست تا مشخص شود

 تشخیصی  هایویژگی

 هاویژگی اصلی اختالل سلوک، الگوی رفتار مکرر و مداوم است که به موجب آن حقوق اساسی دیگران با هنجار

بندی اصلی قرار ر دستههادر چ هارفتار این (.A)مالک  شوندمی یا مقررات اجتماعی عمده متناسب با سن نقض

 شوندمیجسمانی یا تهدید به آن، در افراد دیگر یا حیوانات  یهیرند: رفتار پرخاشگر که موجب صدمگمی

 A ۸ های)مالک شودمی؛ رفتار غیر پرخاشگر که موجب صدمه دیدن یا تخریب اموال (A ۷ تا A ۵ی ها)مالک

 ۵۱ تا A ۵3های؛ و تخلفات جدی از مقررات )مالک(A ۵2 تا A ۵۲ هایکاری یا دزدی )مالک، فریب(A ۰ تا

A .) ماه گذشته وجود داشته باشند که حداقل یک رفتار به  ۵2سه یا تعداد بیشتری رفتار مشخص باید در مدت

ه بالینی در عملکرد اجتماعی، تحصیلی، ماه ادامه یافته باشد. اختالل در رفتار موجب اختالل قابل مالحظ ۶مدت 

 .(B)مالک  شودمییا شغلی 

یا در جامعه وجود دارد. چون افراد  مدرسه، در خانه، در مثالً  مختلف، هایموقعیت در معموالً  رفتار الگوی این

ه گیرند، متخصص بالینی اغلب باید بمیمشکالت سلوک خود را دست کم  احتماالًمبتال به اختالل سلوک 

 این حال، دانش منابع آگاه از مشکالت سلوک فرد ممکن است محدود باشد و این اطالعات بیشتر متکی باشد. با

 ن کرده باشد. هابیمارگون را پن هاینظارت ناکافی بر فرد داشته باشند یا فرد رفتار هادر صورتی است که آن



و به صورت پرخاشگرانه به دیگران واکنش  کنندمیاز افراد مبتال به اختالل سلوک اغلب رفتار پرخاشگرانه را آغ

رفتار قلدرمآب، تهدید کننده، یا مرعوب کننده نشان دهند )از جمله قلدری  ها. امکان دارد که آندهندمینشان 

مالک ) جسمانی مکرر راه بیندازند های؛ دعوا(A ۵کردن از طریق پیام فرستادن رسانه اجتماعی تارنما( )مالک 

2 A)د صدمه جسمانی جدی برساند )مثل چماق، آجر، بطری شکسته، توانمیاز سالحی استفاده کنند که  ؛

رحم باشند یا بی( A ۱یا حیوانات )مالک ( A ۰؛ از لحاظ جسمانی با مردم ) مالک (A 3چاقو، تفنگ( )مالک 

اخاذی، سرقت مسلحانه(  گری کنند؛ در حال روبرو شدن با قربانی دزدی کنند )مثل کیف زنی، جیب بری،ستم

خشونت جسمانی ممکن است شکل (. A ۷؛ یا کسی را به زور وادار به فعالیت جنسی کنند )مالک (A ۶)مالک 

افروزی عمدی اموال دیگران ممکن است آتش تجاوز جنسی، حمله، یا در موارد نادر، قتل به خود بگیرد. تخریب

یا تخریب کردن عمدی اموال مردم به ( A ۸د )مالک عمدی با قصد صدمه زدن جدی را در بر داشته باش

اعمال (. A ۰دیگر را در برگیرد )مثل شکستن شیشه اتومبیل، تخریب کردن اموال مدرسه( )مالک  هایشیوه

کاری یا دزدی ممکن است وارد شدن غیرقانونی به خانه، ساختمان، یا اتومبیل کسی را شامل شود )مالک فریب

۵۲ A) یا مساعدت دیگران یا اجتناب کردن از  هایا خلف وعده مکرر برای به دست آوردن کاال؛ دروغ گفتن

ی که ارزش پیش پا افتاده های؛ یا دزدیدن چیز(A ۵۵دیگران( )مالک « گول زدن»یا تعهدات )مثل  هابدهی

 .(A ۵2 ندارند بدون مواجه شدن با قربانی )مثل دزدی از فروشگاه، جعل اسناد، کالهبرداری( )مالک

افراد مبتال به اختالل سلوک همچنین ممکن است به طور مکرر مرتکب تخلفات جدی از مقررات شوند )مثل 

مدرسه، والدین، محل کار(. کودکان مبتال به اختالل سلوک الگوی بیرون ماندن تا دیر وقت هنگام شب با وجود 

امکان دارد کودکان الگوی فرار (. A ۵3 )مالک شودمیسالگی شروع  ۵3ممنوعیت والدین دارند که قبل از 

فرار کردن از خانه نشانه اختالل سلوک  کهاین برای(. A ۵۰کردن از خانه هنگام شب نیز داشته باشند )مالک 

محسوب شود باید حداقل دو بار اتفاق افتاده باشد )یا یک بار اگر فرد برای مدت طوالنی به خانه برنگشته باشد(. 

 برای معموالً دهندمیروی  میکشی جنسی یا جسه که به عنوان پیامد مستقیم بهرهن از خانگریخت هایدوره



مالک واجد شرایط نیستند. کودکان مبتال به اختالل سلوک ممکن است اغلب از مدرسه بگریزند که قبل از  این

 (A ۵۱)مالک  شودمیسالگی شروع  ۵3

 شیوع 

اختالل سلوک از دوران  هاینشانه DSM5از دختران است. طبق ( در پسران بیشتر CDشیوع اختالل سلوک )

 سالگی نادر است. ۵۶ند شروع شوند هرچند شروع آن بعد از توانمیپیش دبستانی 

 تشخیص افتراقی 

ی ارتباط دارند که فرد را با هایاختالل سلوک و اختالل لجبازی و نافرمانی با نشانه .اختالل لجبازی و نافرمانی

از  ترکم معموالًاختالل لجبازی و نافرمانی  های. رفتاردهندمیاالن و صاحبان قدرت در تعارض قرار بزرگس

افراد مبتال به اختالل سلوک شدید هستند و پرخاشگری به افراد یا حیوانات، تخریب اموال، یا الگوی  هایرفتار

هیجانی را  مینظبازی و نافرمانی مشکالت بیالل لجگذشته، اخت این . ازشوندمیکاری را شامل ندزدی و فریب

. در صورتی که اندکه در تعریف اختالل سلوک وارد نشده (پذیر)یعنی، خشم و خلق تحریک شودمیشامل 

ند داده توانمیبرای اختالل لجبازی و نافرمانی و اختالل سلوک برآورده شده باشند، هر دو تشخیص  هامالک

 شوند. 

فعال و تکانشی نشان اغلب رفتار بیش ADHDگرچه کودکان مبتال به  فعالی.بیش/  اختالل کاستی توجه

اجتماعی یا حقوق دیگران را  هایرفتار به خودی خود هنجار این که ممکن است مخرب باشد، ولی دهندمی

باید هر دو تشخیص  و اختالل سلوک برآورده شده باشند، ADHDبرای  ها. در صورتی که مالککندمینقض ن

 داده شوند.

ند در کودکان با توانمیپذیری، پرخاشگری و مشکالت سلوک تحریک .اختالالت افسردگی و دوقطبی

خلق اخاللگر روی دهد. افراد  مینظسی، اختالل دوقطبی، یا اختالل بینوجوانان مبتال به اختالل افسردگی اسا

از  ایخلقی وجود ندارد، سطوح قابل مالحظه ی که هیچ اختاللهایمبتال به اختالل سلوک در طول دوره



ی مشکالت سلوک که قبل از خواه بنا بر سابقه )یعنی، سابقه مشکالت سلوک پرخاشگرانه یا غیر پرخاشگرانه را

ری مشکالت سلوک که از پیش یا به طور همزمان )یعنی، نشان دادن مقدا (شروع اختالل خلق واقع شده است

( آشکار خواهند کرد. در مواردی دهندمیبرانگیختگی هیجانی شدید روی ن هایل دورهریزی شده و در طوبرنامه

 ند داده شوند.توانمیبرای اختالل سلوک و اختالل خلقی برآورده شده باشند، هر دو تشخیص  هاکه مالک

. شوندمیامل اختالل سلوک و اختالل انفجاری متناوب میزان باالی پرخاشگری را ش اختالل انفجاری متناوب.

و از  شودمیحال، پرخاشگری در افراد مبتال به اختالل انفجاری متناوب به پرخاشگری تکانشی محدود  این با

 .)مثل پول، قدرت( گیردمیریزی شده نیست، و به منظور دستیابی به هدفی ملموس صورت نپیش برنامه

ظر گرفته شود که مشکالت سلوک قابل تشخیص اختالل سازگاری در صورتی باید در ن اختالل سازگاری.

در ارتباط روشن با شروع عوامل  کنندمیاختالل مشخص دیگر را برآورده ن هایی بالینی که مالکمالحظه

آن(  هایزا )یا پیامدی عامل استرسماه بعد از خاتمه ۶جاد شوند و ظرف مدت ای اجتماعی -زای روانیرساست

 میکه مشکالت سلوک، الگوی مکرر و مداو شودمیط در صورتی تشخیص داده برطرف نشوند. اختالل سلوک فق

 را نشان دهند که با اختالل در عملکرد اجتماعی، تحصیلی، یا شغلی ارتباط داشته باشد

 همزمانی اختالالت

 ADHD زمان، جلوه هم این لوک رایج هستند وس هر دو در افراد مبتال به اختالل و اختالل لجبازی و نافرمانی

اجتماعی را شخصیت مرتبط با اختالل شخصیت ضد های. افرادی که ویژگیکندمینتایج بدتر را پیش بینی 

اجتماعی متناسب با سن تخلف  هایاغلب حقوق اساسی دیگران را نقض کرده یا از هنجار دهندمینشان 

. اختالل سلوک کندمیرا برآورده اختالل سلوک  هایاغلب مالک ها، و در نتیجه، الگوی رفتار آنکنندمی

زمان با یک یا تعداد بیشتری از اختالالت روانی زیر نیز روی دهد: اختالل یادگیری خاص، اختالالت د همتوانمی

در خواندن و  اضطرابی، اختالالت افسردگی با دوقطبی، و اختالالت مرتبط با مواد پیشرفت تحصیلی، مخصوصاً



اغلب زیر سطح مورد انتظار بر اساس سن و هوش است و امکان دارد تشخیص اضافی دیگر،  میکال هایمهارت

 اختالل یادگیری خاص یا اختالل ارتباط را توجیه کند.

 علل اختالل سلوک

 علل بیولوژیک )زیستی(  -6

که با اختالل سلوک کودکی مرتبط است و  اندمطالعات جدید ژن خاصی را شناسایی کرده عوامل ژنتیک. -

GABRA2  ژن با اعتیاد به الکل در بزرگساالن و اعتیاد به مواد مخدر در نوجوانان نیز  این .شودمینامیده

اخالقی  هاییک عنصر ارثی وجود دارد، عنصری که به صورت ویژگی احتماالًارتباط دارد. در اختالل سلوک، 

 میرفتاری در اختالل سلوک نقش مه های، اما عوامل محیطی نیز در تعیین الگوشودمیموروثی نشان داده 

 دارند.

نوروسایکولوژیک در عملکرد شناختی، از  های، با نقصADHDاختالل سلوک،  عوامل نوروسایكولوژیک: -

و حافظه، همراه است.  میکنترلی(، ضریب هوشی کال -جمله با نقص در عملکرد اجرایی )برنامه ریزی و خود 

با آغاز اختالل سلوک در سنین پایین همراه  سلوک ارتباط دارد و مخصوصاً ضریب هوشی پایین نیز با اختالل

 سوادی در آن نقشی داشته باشند. اقتصادی، مثل فقر، نژاد، قومیت یا کم  -که عوامل اجتماعی است، بدون آن

، از دهندمیدر دوران حاملگی، چند عامل ابتال به اختالل سلوک را تحت تأثیر قرار  عوامل پیش از تولد. -

جمله سیگار کشیدن و الکل نوشیدن مادر در طول حاملگی و سوء تغذیه او در طول بارداری و بالفاصله پس از 

 زایمان

  علل سایكولوژیک )روانشناختی( -8

موارد نقش واسطه یا تسهیل  این)می عمو هایفرزند، تأثیر دوستان و رسانه -محیط خانوادگی و روابط والد 

 .ند نه علت واقعی اختالل(کننده را دار

 



 علل شناختی  -3

. سوگیری اسنادی دهندمیکودکان پرخاشگر سوگیری اسنادی خصمانه یا سوگیری انتسابی خصمانه نیز نشان 

و  هاى خصومت، بسیاری از کارمبهم به صورت نشانه هایخصمانه زمانی است که افراد، عالوه بر تفسیر محرک

سوگیری اسنادی  دیگران را نیز بدخواهی و نشانهى خصومت میدانند. وقتی فرد به ینههاخیرخوا هایرفتار

. به علت سرگیری در پردازش دهدمی، به احتمال زیاد، واکنش پرخاشگرانه نشان شودمیخصمانه، متوسل 

 هاینشو واک هااطالعات و سوگیری اسنادی خصمانه، افراد مبتال به اختالل سلوک در یک دور باطل از تفسیر

دلیل که رفتار  این . مخصوصا بهشودمیدشوار  هایبه طور فزایند هاکه شکستن آن شوندمیپرخاشگرانه گرفتار 

 .شودمیده، ینآ ی دیگران، درخصمانه جاد کینه و نیات واقعاًای باعث های آنپرخاشگرانه

 اقتصادی  -عوامل اجتماعی  -4

اقتصادی، بیکاری، شهرنشینی، و عدم  -ی اجتماعی فقر، پایین بودن طبقهآمیز با کارانه و خشومترفتار بزه

 عوامل ممکن است علت اختالل سلوک باشند نه معلول آن. این موفقیت تحصیلی ارتباط نزدیک دارد

  6(ASPDاختالل شخصیت ضداجتماعی )

یکی دارد در طبقه اختالالت سلوک ارتباط نزد« بیرونی کردن»اختالل شخصیت ضداجتماعی چون با طیف 

و در فصل اختالالت شخصیت نیز قرار  شودمیتشخیصی اختالالت اخاللگر، کنترل تکانه و سلوک کدگذاری 

 . )توضیح در فصل اختالالت شخصیت( گیردمی

 )پایرومانیا(  8افروزی بیمارگوناختالل آتش

در پاسخ به امیال و  3ند و اجباریافروزی بیمارگون، آتش زدن مکره، عمدی، هدفمی اصلی اختالل آتشمشخصه

 .غیرقابل مقاومت است هایتکانه

                                                           
1 antisocial personality disorder (ASPE) 
2 pyromania 
3 compulsive 



 برای اختالل آتش افروزی بیمارگون DSM5تشخیصی  هایمالک

 A افروزی عمدی و هدفمند در بیش از یک موقعیتآتش. 

B. عمل. این تنش با برانگیختگی عاطفی قبل از 

Cموقعیتی آن )مثل  هایی آن، یا جذب شدن به آن و زمینه. شیفتگی به آتش، عالقه به آن، کنجکاوی درباره

 .آتش( هااسباب و لوازم، مصارف، پیامد

Dن عواقب بعدی آن با مشارکت در آنکردیا هنگام تماشا هاافروزیت، ارضا، یا تسکین هنگام آتش. لذ. 

E. فعالیت تبهکارانه، برای ابراز  ن کردنهاسیاسی، پن -دئولوژی اجتماعیای آتش افروزی برای نفع مالی، ابراز

 .گیردمیخشم یا انتقام، یا برای بهبود بخشیدن به شرایط زندگی فرد و در واکنش به هذیان یا توهم صورت ن

 ..(شودمیی قضاوت معیوب مسمومیت با مواد، انجام ناختالل در نتیجه این)

Fشودمیضداجتماعی بهتر توجیه ن ی منیک و با اختالل شخصیتافروزی با اختالل سلوک، دوره. آتش. 

 شیوع 

رسد افروزی بیمارگون در جامعه معلوم نیست، اما در مردان بیشتر شایع است. به نظر مینرخ شیوع اختالل آتش

اختالل با اختالالت مصرف مواد، اختالل قماربازی، اختالالت شخصیت ضداجتماعی و اختالل دوقطبی  این که

 همایندی باالیی دارد.

 تشخیص  هایگیویژ

(. Aمتعدد آتش افروزی عمدی و هدفمند است )مالک  هایویژگی اصلی آتش افروزی بیمارگون وجود دوره

(. B)مالک  کنندمییا برانگیختگی عاطفی  ل قبل از افروختن آتش احساس تنشاختال این افراد مبتال به

مثل اسباب )موقعیتی آن  هاین به آن و زمینهشیفتگی به آتش، عالقه به آن، کنجکاوی درباره آن، یا جذب شد

-مرتب آتش« تماشاگران»ختالل اغلب ا این افراد مبتال به (.C( وجود دارد )مالک هاو لوازم، مصارف، پیامد

کاذب راه بیندازند، و از مؤسسات، تجهیزات، و پرسنل  هایدر محله خود هستند و ممکن است آژیر هاسوزی



افروزی کنند تا به آتش نشانی محلی بگذرانند، آتشزمانی را در آتش هاببرند. امکان دارد آنمرتبط با آتش لذت 

افروزی، تماشا کردن تأثیرات اختالل از آتش این نشانی شوند. افراد مبتال بهشانی بپیوندند، یا حتی مأمور آتشن

(. D)مالک  کنندمیا تسکین برند و احساس خشنودی یمیآن، با مشارکت کردن در عواقب بعدی آن لذت 

سیاسی، برای مخفی کردن فعالیت تبهکارانه، با  -دئولوژی اجتماعی ای افروزی برای نفع مالی، به عنوان ابرازآتش

 گیردمیابراز خشم یا انتقام، برای بهبود بخشیدن به شرایط زندگی، یا در واکنش به هذیان یا توهم انجام ن

در اختالل عصبی شناختی عمده یا ناتوانی عقالنی  مثالًز قضاوت معیوب نیست )افروزی ناشی ا( آتشE)مالک 

افروزی با اختالل سلوک، دوره مانیک، یا اختالل شخصیت ضد اجتماعی بهتر الل عقالنی رشدی[(. اگر آتش]اخت

 (F)مالک  شودمیتشخیص داده ن این توجیه شود،

 )کلپتومانیا( 6اختالل دزدی بیمارگون

مکرر و غیرقابل کنترل است. اشیای  هایکردنزدی بیمارگون، میل مداوم به دزدیاصلی اختالل دی مشخصه 

 این به دنبال برانگیختگی ناشی از دزدی هستند. هابرای فرد ارزش مالی چندانی ندارد و آن معموالًسرقت شده 

رخ  ایی یک میل لحظهدر نتیجه هاجرم آن معموالًعالقه و  افراد به کاال دزدیده شده نه نیاز دارند و نه الزاماً

. کنندمیرایجی است که مبتالیان تجربه  هایس از دستگیر شدن، عذاب وجدان و افسردگی هیجانتر.دهدمی

است که مبتالیان قبل از  گیرد اینمیی اختالالت کنترل تکانه قرار اختالل در طبقه این یکی از دالیلی که

 .کنندمیا حالت اشتیاق و بعد از عمل دزدی احساس خشنودی و رضایت دزدی احساس میل شدید ی

 برای دزدی بیمارگون DSM5تشخیصی  هایمالک

Aدزدیدن اشیایی که برای مصرف شخصی یا به خاطر ارزش  هایکردن در برابر تکانه. ناتوانی عودکننده مقاومت

 .ضروری نیستند هامالی آن

Bصله قبل از ارتکاب دزدی.. احساس تنش فزاینده بالفا 

                                                           
1 keleptomania 



C.لذت، خشنودی یا تسکین هنگام ارتکاب دزدی . 

D. واکنشی به هذیان یا توهم نیست.و  گیردمیدزدی برای ابراز خشم یا انتقام انجام ن 

Eشودمیی منیک، یا اختالل شخصیت ضداجتماعی بهتر توجیه ن. دزدی با اختالل سلوک، دوره. 

 شیوع

 در زنان بیشتر از مردان است.اختالل دزدی بیمارگون 

 تشخیص افتراقی

عمدی است و با هدف سودمندی شیء یا ارزش مالی آن  (ریزی شده چه تکانشیدزدی معمولی )چه برنامه

زنند. دزدی بیمارگون نادر می. برخی از نوجوانان با هدف مبارزه طلبی نیز دست به دزدی شودمیبرانگیخته 

 بسیار شایع است. ()مثل دزدی از فروشگاهاست در حالی که دزدی معمولی 

 زمانی اختالالت هم

رسد که اختالالت مصرف مواد، اختالل قماربازی، اختالالت افسردگی و دوقطبی، و اختالالت اخاللگر به نظر می

 .افروزی بیمارگون داشته باشندزمان باالیی با آتشدیگر، کنترل تکانه، و سلوک، وقوع هم

 بیست و ششم فصل

 با مواد ختالالت اعتیادی و مرتبطا

 DSM5اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد طبق 

 :اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد

  اختالالت مرتبط با الکل 

 اختالالت مرتبط با کافئین 

 الالت مرتبط با حشیش )کانابیس(اخت 



 زااختالالت مرتبط با مواد توهم 

 تالالت مرتبط با مواد استنشاقیاخ 

 الالت مرتبط با مواد افیونیاخت 

 آور یا ضداضطرابخواب –بخش آرام هایاختالالت مرتبط با دارو 

 اختالالت مرتبط با مواد محرک 

 اختالالت مرتبط با توتون 

  )اختالالت مرتبط با مواد دیگر )یا ناشناخته 

 )اختالالت مرتبط با مواد )اختالل قماربازی 

 6اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد

 DSMIV داد که عبارت بودند از: سوءمصرف مواد و میی مجزا ارایه اختالالت مرتبط با مواد دو طبقه برای

دو طبقه حذف شده و یک طبقه واحد به نام اختالالت اعتیادی و مرتبط با  این DSM5وابستگی به مواد؛ اما در 

 شده است. هامواد جایگزین آن

 .ستهاک مصرف آنتر مکرر و ناموفق در جهت هایرای اعتیاد، تالشب DSM5اصلی  هاییکی از معیار *

، 3، استفاده از یک ماده، به رغم عواقب منفی یا نامطلوب آن و وابستگی به مواد2، سوءمصرف موادDSMIVدر 

 ۰منفی آن تعریف شده است. اصطالح وابستگی روانی )پسیکولوژیک( هایی مصرف ماده به رغم پیامدادامه

ی مستمر و مداوم ماده تضمین دادند که استفادهمیرفت که افراد زندگی خود را طوری تغییر مینی به کار زما

مهم  هایشد که فعالیتموضوع باعث می این گرفت ومیمیشد. افکار فرد بر محور ماده و استفاده از آن قرار 

زمانی  ۱)فیزیولوژیک(میر گیرد. وابستگی جسزندگی، مانند تعهدات شغلی، اجتماعی، و خانوادگی مورد غفلت قرا

                                                           
1 substance - related and addictive disorder 
2 substance abuse 
3 substance dependence 
4 psychological dependence 
5 physiological dependence 



شد و به تدریج قبول میداد که بدن، بعد از قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض یک ماده، با آن سازگار روی می

دادند که میکرد که حضور آن در بدن یک موضوع عادی و نرمال است. سندرم تحمل و سندرم پرهیز نشان می

  وابستگی روی داده است.

عملکرد عادی آن را  شودمی)یا دارو( عبارت است از هرگونه ماده )غیر از مواد غذایی که وقتی جذب بدن  6ماده

باشد )یعنی بدن، . اگر حالت عادی بدن فقط زمانی حاصل شود که تحت تأثیر آن ماده قرار گرفته دهدمیتغییر 

کردن و جود خواهد آمد. اعتیاد یعنی عادتبه و 2یادبودن، به آن ماده نیاز داشته باشد(، اعتبرای احساس عادی

و کنترل  گیردمیاجباری پیش  هایی مورد نظر رفتارکه فرد برای به دست آوردن ماده دهدمیزمانی روی 

 ند استفاده از ماده را متوقف کنند، به دو دلیل:توانمیافراد معتاد ن دهدمیاستفاده از آن ماده را از دست 

 مثبت ناشی از مصرف آناحساس  -۵ 

 اجتناب از احساس منفی ناشی از متوقف شدن مصرف آن. -2 

سازند. سیستم پاداش میسیستم پاداش مغز را به طور مستقیم فعال  شوندمیکه به طور افراطی مصرف  موادی

جاد ای داش مغزسازی قدرتمندی در سیستم پاخاطرات نقش دارد مواد، چنان فعالو تولید  هامغز در تقویت رفتار

-ه مواد مورد سوءمصرف به جای فعالطبیعی مورد غفلت واقع شوند. البت هایکه ممکن است فعالیت کنندمی

سازند. ساز و میپاداش را فعال  هایمسیر انطباقی، مستقیماً هایسازی سیستم پاداش مغز، از طریق رفتار

، اما به طور معمول اند، متفاوتکنندمیاز مواد تولید پاداش  هر گروه های آنداروشناختی که به واسطه هایکار

 . عالوه برشودمینامیده « تشنگی»آورند که اغلب میسیستم را فعال کرده و احساس لذت به وجود  این مواد

 هایخود کنترلی )که ممکن است بازتاب تخریب سازوکار ترممکن است به ویژه افرادی با سطوح پایین این

است که در برخی  این امر حاکی از این مغز باشد( نسبت به بروز اختالالت مصرف مواد مستعد باشند و ریهام

 ی بسیار قبل از شروع مصرف واقعی مواد، قابل رؤیت هستند. هایاختالالت مصرف مواد در رفتار هایافراد ریشه
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ت مرتبط با مصرف مواد عبارت است از و اختالال هاویژگی اصلی هر یک از انواع اعتیاد DSM5طبق تعریف 

که برایش میفرد، به رغم مشکالت مه دهندمیشناختی رفتاری و فیزیولوژیک که نشان  هایاز نشانه ایمجموعه

 هایمهم اختالالت مصرف ماده تغییر در مدار های. یکی از ویژگیدهدمیآید به مصرف ماده ادامه میبه وجود 

 های ایندر افرادی که اعتیاد شدید دارند. نشانه یابد. مخصوصاًمیک اعتیاد ادامه تربعد از هامغزی است که مدت

ولی دوباره مصرف را از  کندمیک اعتیاد تر هافرد بار -۵در دو نوع رفتار مشاهده کرد:  توانمیتغییرات مغزی را 

ی اعتیادی در ارتباط هستند، به عی با مادهکه به نو گیردمیی قرار هایهر بار در معرض محرک -2 گیردمیبر

 .کندمیشدت هوس مصرف آن را 

 DSM5 نامد. تحمل یا سندروم می ۵فارماکولوژیک هایمجموعه سندروم تحمل و سندروم پرهیز را معیار

ا به ت دهدمیی مورد نظر را افزایش و به تدریج، فرد دوز مصرفی ماده در طول زمان -۵دو ویژگی دارد:  2تحمل

یابد. سندروم میاثر ماده به شدت کاهش  کنندمیوقتی دوز همیشگی را مصرف  -2اثر مطلوب قبلی برسد 

ی مصرفی در خون یا در بافت بدن فرد معتاد که غلظت ماده دهدمیدارو زمانی روی  3کتر ندرومپرهیز یا س

 هادوباره مصرف ماده را شروع کند تا از شدت آن پرهیز، فرد ممکن است هایجاد نشانهای یابد. بعد ازمیکاهش 

 بکاهد.

 :اختالالت مرتبط با الكل

 اختالل مصرف الکل 

 مسمومیت با الکل 

 ک الکلتر 
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 DSM5که به تازگی در  شودمیمنجر  ۵د به اختالالت مصرف الکلتوانمیمصرف مداوم و طوالنی مدت الکل 

به سامانی  دیر زیاد یا مصرف طوالنی مدت، دچار رنج یا نامطرح شده است. افراد مبتال به علت نوشیدن مقا

 .شوندمی

 برای اختالل مصرف الكل DSM5تشخیصی  هایمالک

A.  این و شودمیالگوی مصرف الکل هم مشکل است و هم از لحاظ بالینی به نابسامانی یا رنج شدید منجر 

 :دهندمیافتند، نشان میماهه اتفاق  ۵2 یموضوع را حداقل دو مورد از موارد زیر، که در یک دوره

 نوشد.از آنچه از اول در نظر داشته است الکل می تره مدت طوالنیب یا بیشتر مقدار به معموالً فرد. ۵

 این خواهد از مقدار الکل مصرفی کم کند یا مصرف آن را تحت کنترل در آورد، یا چند بار برایمیهمیشه . 2

 ق نشده است.کرده است اما موف کار تالش

برای به دست آوردن الکل، مصرف آن، یا از بین بردن آثار آن پس از مصرف، وقت و انرژی بسیار زیادی صرف . 3

 .کندمی

 .به شدت هوس مصرف الکل دارد. ۰

 درسه )دانشگاه(، یا خانه برسد.نتواند به وظایف خود در محل کار، م فرد شودمیمصرف مکرر الکل باعث . ۱

د یا به علت ینآمی مشکالت اجتماعی یا میان فردی مستمر یا مکرر، که به علت مصرف الکل به وجود به رغم . ۶

 .دهدمی، به مصرف الکل ادامه شوندمی ترمصرف آن وخیم

 هایا از مقدار آن کندمی هااجتماعی، شغلی، یا تفریحی مهم خود را ر هایبه علت مصرف الکل، فعالیت. ۷

 کاهد.می

ند به عواقب خطرناکی منجر توانمیکه از لحاظ فیزیکی  کندمیی الکل مصرف هایور مکرر در موقعیتبه ط. ۸

 (.کندمییا با ماشین آالت مختلف کار  کندمیبه هنگام مستی رانندگی  مثالً شوند )
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صرف الکل به مشکل به علت م این داند یک مشکل فیزیکی یا پسیکولوژیک دایم یا مکرر دارد وکه می این با. ۰

 .دهدمیشده است، باز هم به مصرف الکل ادامه  تروجود آمده است یا به علت آن وخیم

 :دهدمیموضوع را یکی از دو مورد زیر، یا هر دو، نشان  این سندروم تحمل به وجود آمده است.. ۵۲

aرد.دیر بسیار بیشتر الکل نیاز دا( فرد، برای رسیدن به تخدیر یا لذت مطلوب، به مقا 

bی دارد.ترکمی مستمر از یک مقدار معین و همیشگی الکل، تأثیر بسیار ( استفاده 

 :سندروم پرهیز به وجود آمده است. ۵۵

aسندرم پرهیز از الکل را دارد.ی  ویژه های( فرد معیار 

bکندمیسندرم پرهیز از الکل، الکل مصرف  های( برای از بین بردن یا اجتناب از نشانه. 

 وع اختالل مصرف الكل شی

یابد. میساالن کاهش شیوع آن در مردان بزرگسال بیشتر از زنان بزرگسال است. اختالل مصرف الکل در میان

 .ساله و باالتر است ۶۱ین نرخ شیوع در افراد ترکماست و  هاساله 2۰تا  ۵۸اوج آن در 

و  میقو هایاز سیاه پوستان و سایر اقلیت : سفیدپوستان بیشترشودمیدر نرخ شیوع چند تفاوت عمده دیده 

رف الکل با مصرف سایر مواد ی مستقیم دارد. مصو میزان آن با تحصیالت فرد رابطه کنندمینژادی الکل مصرف 

. برای مثال، مصرف شدید الکل دهدمیزمانی بالینی نشان ی نزدیکی دارد و با سایر اختالالت روانی همرابطه

کنندگان الکل سیگاری نیز هستند. )پلی درصد سوء مصرف ۸۲است و بیش از  ۵بیوزآپلی دراگ  جزیی از معموالً

زمانی زمان چند ماه( همچنین، مصرف الکل با انواع اختالالت روانی همدراگ ابیوز یعنی مصرف یا سوءمصرف هم

 .الت اضطرابی و اسکیزوفرنیدارد، از جمله با اختالالت شخصیت، اختالالت افسردگی، اختالالت دوقطبی، اختال

 برای مسمومیت با الكل DSM5تشخیصی  هایمالک

Aرد به تازگی الکل مصرف کرده است.. ف 
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B( های، رفتارمثالً. در فرد تغییرات رفتاری و روانی بارزی به وجود آمده که از لحاظ بالینی معنادار هستند 

و در طول مصرف  (خلقی بسیار پرنوسان، نقص در قضاوتپرخاشگرانه، تغییرات  هایجنسی ناشایست یا رفتار

 .دهندمیکی بعد از آن روی اند الکل یا

C .آید:میزیر به وجود  هایمورد از عالیم یا نشانه (یا چند)کی بعد از آن، یک انددر طول مصرف الکل، یا 

 گفتار نامفهوم .۵

 ناهماهنگی حرکات .2

 تلو خوردن(راه رفتن نااستوار )تلو .3

 گموسنیستا .۰

 نقص در توجه یا حافظه .۱

 ا کمایمنگی  .۶

Dی دیگر ا یک مادهینیستند و یک اختالل روانی دیگر،  میی پزشکی عموبه علت یک عارضه ها. عالیم یا نشانه

 این ( مبتال شود.DTs)۵یمنسترنشده است. نوشیدن الکل ممکن است فرد به دلیریوم هاباعث به وجود آمدن آن

حالت، فرد به دلیریوم دچار  این یابد. درمین کاهش هاکه سطح الکل در خون فرد ناگ دهدمیعارضه زمانی روی 

معمولی  های. یکی از توهمکنندمیش لرزش پیدا هایو ماهیچه کندمیآزاردهنده تجربه  های، توهمشودمی

ند که با سرعت از دیوار یا بیآور و زشت )مار، سوسک، عنکبوت( میموجوداتی بسیار چندش زمانی است که فرد

وار پوست خود را بتکاند تا از حالت فرد، ممکن است دیوانه این . دراندروند یا خانه را پر کردهمیبدن او باال 

 ص شوددست آن خال

بسیاری از آثار مصرف طوالنی مدت الکل شبیه آثار سوء تغذیه هستند، زیرا در الکل کالری وجود دارد اما هیچ  

که فرد احساس سیری کند و غذا نخورد یا  شودمیویژگی الکل باعث  این واد مغذی الزم وجود ندارد.یک از م

بسیار کم بخورد. در نتیجه، کمبود ویتامین و مواد معدنی باعث دمانس و اختالالت حافظه، مثل سندروم 
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. شودمیاختالالت حافظه  آید و باعث دمانس ومیدر مغز به وجود  B1که به علت کمبود ویتامین  ۵کوراسکوف

خطر فیزیولوژیک غیرمستقیم مصرف زیاد الکل در زنان، سندروم جنین الکلولیزه است که در آن، مصرف زیاد 

کلی، مشکالت قلبی، د در کودک انواع اختالالت روانی و فیزیکی از جمله انواع بدشتوانمیالکل در طول حاملگی، 

 .به وجود آوردالی و ناتوانی ذهنی فعکاهش رشد، بیش

 ک از الكلتربرای سندروم DSM5تشخیصی  هایمالک

A(طوالنی مصرف الکل و به مقادیر زیاد، آن را متوقف کرده )یا مقدار آن را کاهش داده های. فرد بعد از مدت 

 است.

B معیار( بعد از توقف یا کاهش مصرف .A،)  شودمیمورد از موارد زیر مشاهده  (یا چند)دو: 

، تعریق زیاد، یا افزایش ضربان نبض به مثالً) دهدمیدستگاه عصبی خودمختار فعالیت بیش از حد نشان  -۵

 .بار در دقیقه( ۵۲۲بیش از 

 افزایش لرزش دست -2

 وابی )اینسومنیا(خبی -3

 تهوع و استفراغ -۰

 موقت بصری، لمسی، یا سمعی هاییا هذیان هاتوهم -۱

 حرکتی –پرتحرکی روانی  -۶

 کلونیک تعمیم یافته -تونیک  هایاضطراب متشنج -۷

C. معیار  هاینشانهB  مهم زندگی فرد نابسامانی  هایدر عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر زمینه شوندمیباعث

 د.یآ یا رنج شدیدی به وجود

D. گر، یا مصرف یا تالل روانی دیو یک اخ اندایجاد نشده میی پزشکی عمودر اثر یک عارضه هاعالیم یا نشانه

 نشده است.  های دیگر باعث به وجود آمدن آنپرهیز از یک ماده

                                                           
1 koraskoff syndrom 



. زیرا زندگی خود را بر محور الکل قرار کنندمیبسیاری از افراد معتاد به الکل هرگز سندرم پرهیز را تجربه ن

، تهوع، حساسیت به نور و صدا، بی خواری )سردردی مشروبو همیشه به آن دسترس دارند. آثار ثانویه دهندمی

حالی پس از مشروب خواری یا مستی به هنگام کار، به هنگام مراقبت از کودکان با انجام دادن وظایف 

وظایف  این د بهتوانمیند کیفیت عملکرد فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهند )یعنی فرد نتوانمی (خانوادگی

 خود خوب برسد(.

 الكلاختالالت مرتبط با 

 مسمومیت با کافئین 

 ترک از کافئین 

 کافئین

و با  دهدمی هشیاری و فعالیت حرکتی را افزایشی محرک دستگاه عصبی مرکزی است که کافئین ماده

 .کندمیخستگی مبارزه 

 برای مسمومیت با کافئین DSM5تشخیصی  هایمالک

Aبه تازگی کافئین مصرف کرده است. . فرد 

B. دینآمیبعد از مصرف آن، به وجود  میاز عالیم زیر در طول مصرف کافئین، یا ک (ترپنج مورد )یا بیش: 

 بی قراری -۵

 عصبیت -2

 هیجانی شدن )برانگیختگی(  -3

 بی خوابی -۰

 ی برافروخته(سرخ شدن صورت )چهره -۱

 پرادراری  -۶



 ناراحتی معده -۷

 پرش عضالت  -۸

 نظم افکار و گفتار جریان بی -۰

 ضربان قلب  مییش تعداد ضربان قلب و یا نامنظافزا -۵۲

 ناپذیری خستگی هایدوره -۵۵

 حرکتی )پسیکوموتور( -پرتحرکی روانی  -۵2

C. معیار  هایعالیم یا نشانهB  مهم زندگی فرد  هایدر عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه شوندمیباعث

 د.یآ نابسامانی یا رنج شدید به وجود

D .مثالًو یک اختالل روانی دیگر ) اندی پزشکی دیگر به وجود نیامدهبه علت یک عارضه هاالیم یا نشانهع ،

 .باشد هاد علت بهتری برای آنتوانمین (اختالل اضطراب

 ک از کافئینتر برای سندروم DSM5تشخیص  هایمالک

Aکندمیست که هر روز کافئین مصرف ها. فرد مدت 

B کاهد و متعاقب آن، در عرض مییا از مقادیر مصرفی  کندمینی مصرف کافئین را متوقف هاناگ. فرد به طور

 :شوندمیزیر ظاهر  هایاز عالیم یا نشانه (ساعت، سه مورد )یا بیشتر 2۰

 سردرد. ۵

 خستگی شدید یا خواب آلودگی. 2

 پذیریماللت، غم، یا تحریک. 3

  هامشکل در تمرکز حواس. ۰

 . هاآنفوالنزا، تهوع، استفراغ، یا درد / سفتی ماهیچه هایی شبیه به نشانههاینشانه. ۱



C. معیار  هایعالیم یا نشانهB  زندگی نابسامانی  هایدر عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه شوندمیباعث

 د.یآ یا رنج شدیدی به وجود

Dهایمیگرن، بیماری مثالً قیم یک عارضه ی پزشکی دیگر )محصول فیزیولوژیک و مست ها. عالیم یا نشانه 

د علت توانمین (ی دیگراز جمله، مسمومیت با پرهیز از، یک ماده)نیستند و یک اختالل روانی دیگر  (ویروسی

 باشد. هابهتری برای آن

 اختالالت مرتبط با حشیش )کانابیس(

 اختالل مصرف کانابیس 

 مسمومیت با کانابیس 

 ابیسترک از کان 

 6برای اختالل مصرف کانابیس )حشیش( DSM5تشخیصی  هایمالک

Aمنجر شده، وقوع آن در طی گیر بالینی ابیس که به ناراحتی یا تخریب چشمآفرین مصرف کان. الگوی مشکل

 دو مورد از عالیم ذیل مشخص گردد.ماهه، یا حداقل  ۵2ی زمانی یک دوره

 از قصد قبلی. ترو یا مدت زمانی طوالنیمصرف کانابیس اغلب در مقادیری بیشتر  .۵

 س.برای توقف یا کنترل مصرف کانابی ناموفق هایوجود تمایل مستمر یا تالش .2

 .شودمیی از اثرات کانابیس صرف هایالزم جهت کسب، مصرف، و یا ر هایزمان زیادی برای فعالیت .3

 .ا احساس فوریت برای مصرف کانابیسولع یا یک تمایل قوی ی .۰

 باز خانوادگی یا و تحصیلی شغلی، هاینقش به مربوط عمده وظایف فایای از را فرد کانابیس مکرر فمصر .۱

 .داردمی

                                                           
1 cannabis use disorder 



 کانابیس اثرات پی در که فردی بین یا اجتماعی مکرر یا پایدار مشکالت رغم به کانابیس مصرف یادامه .۶

 .اندد و یا تشدید شدهجاای

 .تفریحی به دلیل مصرف کانابیس ، شغلی یامهم اجتماعی هایقطع یا کاهش فعالیت .۷

 .از نظر جسمانی خطرساز هایمصرف مکرر کانابیس در موقعیت .۸

 این با احتماالًشناختی مکرر یا پایداری که مصرف کانابیس به رغم آگاهی از وجود مشکل جسمانی یا روان .۰

 .کندمیجاد و یا تشدید گشته است، ادامه پیدا ای ماده

 :گرددمیی از دو مورد ذیل تعریف تحمل، که با یک .۵۲

a .نیاز به افزایش قابل توجه به مقدار کانابیس مصرفی تا حد بروز اثر دلخواه و یا مسمومیت ) 

bیابد.می ی مصرف کانابیس به میزان مشابه اثر آن به طور واضح کاهش( با ادامه 

 : کندمیمحرومیت که به صورت یکی از دو مورد ذیل تظاهر پیدا . ۵۵

a)  سندرم خاص از محرومیت از کانابیس 

b) شودمیی یا پرهیز از عالیم محرومیت، کانابیس مصرف هایجهت ر. 

 6برای مسمومیت با کانابیس DSM5تشخیصی  هایمالک

A .  مصرف اخیر کانابیس 

B .اهنگی الل در همساز باشند )مانند اختیر و مشکلگشناختی یا رفتاری که از نظر بالینی چشموانتغییرات ر

 ندی گذشت زمان، اختالل در قضاوت، انزوای اجتماعی( که در حین، یاکحرکتی، سرخوشی، اضطراب، حس

 .کندمیکی پس از مصرف کانابیس بروز اند

Cشوندمیذیل که در عرض دو ساعت از مصرف کانابیس پدیدار  هایاز عالیم یا نشانه (. دو مورد )یا بیشتر: 

 ی چشمحمهپرخونی ملت -۵

  هاافزایش اشت -2

                                                           
1 Cannabis intoxication 



 ن هاخشکی د -3

 افزایش ضربان قلب  -۰

D. یا عالیم قابل انتساب به یک بیماری طبی دیگر نبوده و یک اختالل روانی دیگر، از جمله مسمومیت  هانشانه

 دیگر، توضیح بهتری برای آن نباشد. ایبا ماده

 6ک با کانابیستربرای DSM5تشخیصی  هایمالک

A.  قطع مصرف سنگین و دراز مدت کانابیس 

Bاحراز( مالک )یک هفته پس از  حدوداً  از عالیم زیر در عرض (. سه مورد )یا بیشترA  دینآمی پدید: 

  پرخاشگری یا خشم، پذیری،تحریک -۵

 بودن احساس اضطراب یا عصبی -2

 آور(  ناراحت کننده و اضطراب هایبی، رؤیاااشکال در خواب )مانند بی خو -3

 .یا کاهش وزن هاکاهش اشت -۰

 .قراریبی -۱

 خلق افسرده  -۶

، هاحداقل یکی از عالیم جسمانی زیر باعث ناراحتی چشمگیر فرد شده باشد: درد شکمی، رعشه / لرزش -۷

 تب، احساس سرما و لرز، یا سردرد. تعریق،

C .یا عالیم مالک  هانشانهBعملکرد اجتماعی،  هاییا باعث اختالل در حوزهجاد کرده ای ، ناراحتی بارز بالینی

 .ردندگمهم زندگی فرد  های، یا سایر حوزهایحرفه

Dیا عالیم قابل انتساب به یک بیماری طبی دیگر نبوده و یک اختالل روانی دیگر، از جمله مسمومیت  ها. نشانه

 با محرومیت از سایر مواد توضیح بهتری برای آن نباشد. 

                                                           
1 Cannabis withdrawal 



د با افزایش خطر ابتال به چند مشکل توانمیمصرف شدید و مرتب کانابیس  عتیاد به کانابیس:مشكالت ا

 هایروانی، مثل اضطراب، افسردگی، و اسکیزوفرنی، ارتباط داشته باشد. همچنین مصرف کانابیس با انواع نقص

ی کالمی، کاهش توانایی شناختی موقت )مثل افزایش زمان واکنش، محدود شدن دامنه ی توجه، نقص در توانای

 حل مسأله و از دست دادن حافظه کوتاه مدت، مرتبط است. 

بالقوه خطرناک،  های، به هنگام انجام دادن فعالیتکنندمیممکن است افرادی که از کانابیس استفاده 

 حرکتی پیچیده و الزم را نداشته باشند. )مثل رانندگی(  هایمهارت

)یا سندرم عدم  ۵هاارتباط دارد. سندرم عدم موفقیت الیق هام موفقیت الیقمصرف کانابیس با سندرم عد

پایین، عبارتند از: عملکرد هوشی  هاست که بعضی از آنهااز نشانه ایموفقیت به رغم لیاقت و استعداد( مجموعه

ند موفق توانمید و را ندارن هااین کدام ازگیزگی کسانی که در حالت عادی هیچانموفقیت تحصیلی پایین و بی

 شوند. 

آید. سندرم بی انگیزگی اختاللی است میبه وجود  2انگیزگی، سندرم بیکنندمیدر افرادی که کانابیس مصرف 

عادی با دیگران تمایل نداشته باشد، با دیگران  هایو گردهمایی هاتا فرد به شرکت در فعالیت شودمیکه باعث 

 .با مشکل روبرو شوددر تمرکز حواس دلی نکند و هم

د باعث شود در توانمیپدیده  این و شودمیی تستوسترون کانابیس باعث کاهش هورمون مردانهمصرف مرتب 

ی طوالنی از د. استفادهیآ اختالالت جنسی به وجود کنندمیمردان جوانی که از کانابیس به طور مفرط استفاده 

 .گذاردمی منی بدن تأثیرای کانابیس بر کارایی دستگاه

 اختالالت مرتبط با حشیش )کانابیس(

 اختالل مصرف فن سایکلیدین 

 مسمومیت با فن سایکلیدین 

                                                           
1 underachievement syndrome 
2 amotivational syndrome 



 اختالل مصرف مواد توهم زای دیگر 

 مسمومیت با مواد توهم زای دیگر 

 اختالل ادراک باقیمانده از مواد توهم زا 

 6اختالل مصرف فن سایكلیدین

 و«( گرد فرشته» PCP)مثل سایکلیدین فنن سایکلیدین( عبارتند از )یا مواد شبه فسایکلیدین فن هایدارو

مواد اولین بار  این .۰و دیزوسیلپین 3، سیکلوهگزامین 2کیبات نه چندان قوی، ولی با تأثیر مشابه مانند کتامینتر

از ساخته شده بود همچنین در مقادیر مصرف کم، احساس جدایی  ایی تجزیهبه عنوان مواد بی حس کننده

د توانمیو در مقادیر مصرف زیاد، بهت و اغما  (اندنامیده شده« ایتجزیه»رو  این از) کنندمیجاد ای ذهن و بدن

-ممکن است به مدت چند هفته دوام داشته باشند و موجب دوره پذیرآسیبزا در افراد شود. تأثیرات توهمناشی 

که کتامین در درمان اختالل افسردگی اساسی مصرف  پریشی مشابه با اسکیزوفرنی شوند، معلوم شدهی روان

ل مصرف ک در تشخیص اختالتر بنابراین، مالک .به اثبات نرسیده است هاک در انسانتر هایدارد. نشانه

 است. منظور نشدهسایکلیدین فن

ر خون خیلی پایین ی چشم، خطر فشاحسی، حرکت غیرارادی کره، بیایتجزیه هاینشانه احتماالًسایکلیدین فن

آمیز نیز ممکن است روی دهد، طوری که مصرف فن سایکلیدین، رفتار خشونت . در اثرکندمیجاد ای و شوک

 .اندافراد مسموم ممکن است باور داشته باشند که مورد حمله قرار گرفته

 برای اختالل مصرف فن سایكلیدین DSM5تشخیصی  هایمالک

A.  ی دارویی مشابه( که به اختالل یا ناراحتی بالینی قابل مالحظه منجر )یا مادهن سایکلیدیفنالگوی مصرف

 : دهدمیماه روی  ۵2و ظرف  شودمی، به صورتی که حداقل با دو مورد زیر آشکار شودمی

                                                           
1 phencyclidine use disorder 
2 ketamine 
3 cyclohexamine 
4 dizocilpine 



  .شودمیاز آن چه مورد نظر بوده مصرف  تراغلب در مقادیر زیاد با طی مدت طوالنیسایکلیدین فن -۵

 وجود دارد. سایکلیدین فنداوم با اقدامات ناموفق برای کاهش دادن کنترل کردن مصرف میل م -2

الزم برای به دست آوردن فن سایکلیدین، مصرف آن، یا بهبود یافتن از  هایوقت زیادی صرف فعالیت -3

 . شودمیتأثیرات آن 

 سایکلیدین فناشتیاق یا میل شدید به مصرف  -۰

 شودمیبه ناتوانی در برآورده کردن تعهدات در محل کار، مدرسه، یا خانه منجر کلیدین سایفنمصرف مکرر  -۱

 مکرر از محل کار یا عملکرد شغلی نامناسب و یا اخراج از مدرسه؛ غفلت از فرزندان و خانواده( های)مثل غیبت

م که تأثیرات با وجود داشتن مشکالت اجتماعی یا میان فردی مداوسایکلیدین فنمصرف مداوم  -۶

 کاری(ی عواقب مسمومیت؛ کتک)مثل جر و بحث با همسر درباره کنندمیجاد یا تشدید ای آن راسایکلیدین فن

 یابند. مییا کاهش  شوندمی هارسایکلیدین فنمهم اجتماعی، شغلی، یا تفریحی به علت مصرف  هایفعالیت -۷

که از لحاظ جسمانی خطرناک هستند )مثل رانندگی با کار  یهایدر موقعیتسایکلیدین فنمصرف مکرر  -۸

 مختل شده است(سایکلیدین فن کردن با ماشین آالت در مواقعی که فرد توسط

-در اثر فن احتماالًشناختی که هی از داشتن مشکل جسمانی یا روانبا وجود آگاسایکلیدین فنمصرف  -۰

 جاد یا تشدید شده است. ای سایکلیدین

 : شودمیل به صورتی که با هر یک از موارد زیر توصیف تحم -۵۲

a برای دستیابی به )نشنگی یا تأثیر دلخواه(. سایکلیدین فن( نیاز به افزایش محسوس مقدار 

bگیر تأثیر در اثر مصرف مداوم مقدار یکسانی از فن سایکلیدین. چشم ( کاهش 

حیوانات گزارش شده، ولی در مصرف کنندگان انسان به در سایکلیدین فنک مواد ترو عالیم ها: نشانهتوجه

 اثبات نرسیده است(.

 



 شیوع

رم مبتالیان به اختالل مصرف هاسه چ یابد. مردان تقریباًمیکنندگان با باال رفتن سن افزایش درصد مصرف

 .دهندمیرا تشکیل سایکلیدین فن

 6سایكلیدینفنمسمومیت با 

 ی بالینی است که مدت کوتاهی بعد از مصرفتغییرات رفتاری قابل مالحظه گربیانسایکلیدین فنمسمومیت با 

بالینی مسمومیت با  هایین جلوهتر. رایجدهدمیکه از لحاظ دارویی مشابه باشد( روی  ایماده )یا ماده این

نگان شبه نشا ،هابدون توهمات، توهمات یا هذیان میعبارتند از عدم تشخیص موقعیت، سردرگسایکلیدین فن

ی به مدت چند ساعت ادامه دارد، ولی بسته به نوع جلوه معموالًکاتاتونیک و اغما با شدت مختلف. مسمومیت 

مصرف شده باشند، ممکن است به مدت چند روز یا سایکلیدین فندیگری غیر  هایا دارویآ که این بالینی و

 ، ادامه یابد.ترحتی طوالنی

 سایكلیدینفنای مسمومیت با بر DSM5تشخیصی  هایمالک

A که از لحاظ دارویی مشابه است(.  ای)یا مادهسایکلیدین فن. مصرف اخیر 

B. بینی گری، پیشجویی، تجاوزگری، تکانشی بالینی )مثل ستیزهآفرین قابل مالحظهتغییرات رفتاری مشکل

یا مدت کوتاهی بعد از سایکلیدین فنمعیوب( که هنگام مصرف حرکتی، قضاوت  –ناپذیری، سراسیمگی روانی 

 . شودمیجاد ایآن

C.  زیر:  هایاز عالیم یا نشانه (ساعت، دو )یا تعداد بیشتری ۵ظرف 

دارو دود شده، )استنشاق شده( یا درون وریدی مصرف شده باشد، شروع ممکن است  این : در صورتی کهتوجه

 خیلی سریع باشد. 

 چشم  حرکت عمودی یا افقی غیرارادی  -۵

                                                           
1 phencyclidine intoxication 



 فشار خون یا تپش قلب -2

 دهی به درد کرختی یا کاهش پاسخ -3

 ناهماهنگی حرکتی -۰

 رساگویی عضوینا -۱

 سفتی عضالنی  -۶

 حمالت تشنجی یا اغما -۷

 افزایش حساسیت شنوایی  -۸

D. له مسمومیت با ناشی از بیماری جسمانی دیگر نیستند و با اختالل روانی دیگر، از جم هاعالیم و نشانه این

 .شوندمیمواد دیگر بهتر توجیه ن

  6زال ادراک باقیمانده از مواد توهماختال

زا تجربه کردن مجدد اختالالت ادراکی در مواقع بیداری است که ل ادراک باقیمانده از مواد توهمشاخص اختال

ممکن است هرگونه اختالالت  هاشانهن این شدند.میزا مسموم شده بود، تجربه که فرد با مواد توهممیهنگا قبالً

دیداری نابهنجار معمول عبارتند از:  هایادراکی را شامل شوند، اما اختالالت دیداری غالب هستند. ادراک

ی هایلهها .هارنگ، تشدید رنگ هایکاذب حرکت در میدان دید پیرامونی، درخشش هایتوهمات هندسی، ادراک

اشتباه تصاویر ذهنی به صورت خیلی بزرگ )بزرگ بینی( یا خیلی کوچک )ریزبینی(. پیرامون اشیا، یا درک 

ی بالینی مداوم باشد و باید ناراحتی یا اختالل قابل مالحظه یا تقریباً ایمدت اختالالت دیداری ممکن است دوره

ت ممکن است به مدت چند اختالال این جاد کند.ایمهم دیگر عملکرد هایدر عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه

ت دیگر برای اختالالت مثل )اختالالت صرعی، پیش هایچند سال ادامه داشته باشند. توج هفته، چند ماه، یا

 .باید منتفی شده باشد (، ضایعات مغزی، روان پریشی از قبلهای میگرن بدون سردردحمله

 .دهدمیروی  LSD، بعد از مصرف اًصر، ولی نه منحزا عمدتاًاختالل ادراک باقیمانده از مواد توهم

                                                           
1 Hullucinogen persisting perception disorder 



 ماند )یعنی فرد آگاه است کهمیزا سالم ل ادراک باقیمانده از مواد توهمواقعیت آزمایی در افراد مبتال به اختال

 ل با تأثیر دارو ارتباط دارد(.اختال این

زدگی، اختالل مصرف الکل، حشتزا، اختالل ومواد توهماختالالت روانی رایج همراه با اختالل ادراک باقیمانده از 

 .و اختالل افسردگی اساسی هستند

 اختالالت مرتبط با مواد استنشاقی

 اختالل مصرف مواد استنشاقی 

 مسمومیت با مواد استنشاقی 

  6اختالل مصرف مواد استنشاقی

 .کندمیتشخیصی اختالل مصرف مواد استنشاقی را برآورده  هایفرار، مالک هایمصرف هیدروکربن

کیبات فرار دیگر هستند. در صورت تر ، وها، رنگها، سوختهاناشی از چسب میس هایفرار گاز هایهیدروکربن

کیباتی که تر حال، اغلب این (. با2«تولئن»مثل اختالل مصرف )ی خاص درگیر باید نام برده شودامکان، ماده

جاد کنند، و اغلب معلوم ای گرداند تأثیرات رواننتوانمیمخلوطی از چند ماده هستند که  شوندمیاستنشاق 

، به عنوان اختالل شوندمیاختالل دشوار است. اختالالتی که از استنشاق ناشی  این کردن مواد دقیق مسئول

 .اندمصرف مواد دیگر )یا ناشناخته( محسوب شده

قلب اختالل در عملکرد  مینظر بیدر اث« نیهامرگ استنشاقی ناگ»د توانمیهرگونه هیدروکربن فرار استنشاقی 

 . کندمیجاد ای عروقی، و ریوی -، قلبی ایروده -رفتاری، انواع مشکالت عصبی، معدی  -عصبی 

مقاربتی،  های، بیماریHIVکنندگان بلند مدت مواد استنشاقی در معرض خطر بیشتر برای بیماری سل، مصرف

 قرار دارند. هاسافسردگی، اضطراب، برونشیت، آسم و تورم سینو

                                                           
1 Inhalant – related disorders 
2 Toluene     شوند کننده استفاده میزایی که به عنوان حالل و رقیق ماده اشتعال  



 برای اختالل مصرف مواد استنشاقی  DSM5تشخیصی  هایمالک

A. ی بالینی ه اختالل یا ناراحتی قابل مالحظهآفرین مواد استنشاقی هیدروکربن فرار که بالگوی مصرف مشکل

 .هنددمیماه روی  ۵2که ظرف مدت  شودمیآشکار  ه صورتی که با حداقل دو مورد زیرب شودمیمنجر 

 . شودمیچه مورد نظر بوده مصرف از آن ترمواد استنشاقی اغلب در مقادیر زیاد یا ظرف مدت طوالنی -۵

 میل مداوم یا اقدامات ناموفق برای کاهش دادن یا کنترل کردن مصرف مواد استنشاقی وجود دارد.  -2

، مصرف آن، یا بهبود از تأثیرات آن الزم برای به دست آوردن مواد استنشاقی هایوقت زیادی صرف فعالیت -3

 . شودمی

 اشتیاق، یا میل شدید به مصرف کردن مواد استنشاقی  -۰

 .شودمیمصرف مکرر مواد استنشاقی به ناتوانی در برآورده کردن تعهدات در محل کار، مدرسه، یا خانه منجر  -۱

فردی مداوم یا مکرر که توسط انصرف مداوم مواد استنشاقی با وجودداشتن مشکالت اجتماعی یا میم -۶

 . شوندمیجاد یا تشدید ای تأثیرات مصرف آن

 یابند.مییا کاهش  شوندمی هامهم اجتماعی، شغلی، یا تفریحی به علت مصرف مواد استنشاقی ر هایفعالیت -۷

 که از لحاظ جسمانی خطرناک است.ی هایمصرف مکرر مواد استنشاقی در موقعیت -۸

کننده که ختی مداوم با عودشناهی از داشتن مشکل جسمانی یا روانواد استنشاقی با وجود آگامصرف م -۰

 یابد. میجاد یا تشدید شده است، ادامه ای مواد این در اثر احتماالً

 : شودمیتحمل، به صورتی که توسط هر یک از موارد زیر توصیف  -۵۲

aرای دستیابی به مسمومیت با تأثیر دلخواه. ( نیاز به افزایش محسوس مقدار مواد استنشاقی ب 

bمقدار یکسانی از مواد استنشاقی. گیر تأثیر در اثر مصرف مداومچشم ( کاهش 

 

 



 شیوع

اختالل در زنان  این گرچه شیوع اختالل مصرف مواد استنشاقی تقریبا در نوجوانان پسر و دختر همانند است، اما

 بزرگسال بسیار نادر است. 

 سبب شناسی 

بینی کننده شامل اختالالت مصرف مواد، اختالل سلوک و اختالل شخصیت ضد عوامل پیش خلق و خویی:

 .شودمیزمان را شامل اجتماعی به طور هم

 ی قبلی از خدمات بهداشت روانی است. ام مصرف مواد استنشاقی و استفادهشروع زودهنگ

ر دسترس قرار دارند، خطر سوءمصرف را افزایش استنشاقی که وسیع و به صورت قانونی د های: گازمحیطی

 .اختالل ارتباط دارد این . بدرفتاری یا آسیب دوران کودکی نیز بادهندمی

یعنی گرایشی کلی به عدم بازداری  (زدایی رفتاریرگسیختگی رفتاری )بازداریهام ژنتیک و فیزیولوژیک:

اجتماعی، خطرپذیری و باالخره پیگیری مفرط  هایرمقبول اجتماعی، نقص قوانین و هنجا هایرفتار به شیوه

به رغم خطرات ناشی از عواقب نامطلوب است که به میزان زیادی ارثی است. جوانان دچار  هاپاداش

رگسیختگی شدید رفتار دارای عوامل خطرساز ابتال به اختالل مصرف مواد استنشاقی هستند؛ شروع زودرس هام

رگسیختگی رفتاری به شدت های سلوک. از آن جا که مد متعدد، و مشکالت اولیهمصرف موااختالل مصرف مواد، 

ی با مشکالت ضد اجتماعی و مصرف مواد در معرض خطر هایتحت تأثیر ژنتیک است، جوانان متعلق به خانواده

 باالیی برای ابتالء به اختالل مصرف مواد استنشاقی قرار دارند

  6مسمومیت با مواد استنشاقی

ی بالینی است که در مدت استنشاق عمدی یا ومیت با مواد استنشاقی، اختالل روانی قابل مالحظهمسم

 .شودمیجاد ای ی هیدروکربن فرار، هنگام یا بالفاصله بعد از استنشاق آنغیرعمدی ماده

                                                           
1 Inhalant intoxication 



 برای مسمومیت با مواد استنشاقی  DSM5تشخیصی  هایمالک

Aهایدت، در مقادیر مصرف زیاد، با مواد استنشاقی، از جمله هیدروکربن. مواجهه عمدی یا غیرعمدی کوتاه م 

 کننده( یا بنزین. فرار مانند تولن )مایع رقیق

B. احساسی، قضاوت ی بالینی )مثل تجاوز، حمله، بیآفرین قابل مالحظهشناختی مشکلتغییرات رفتاری و روان

 .شوندمیجاد ای ا مدت کوتاهی بعد از آنمعیوب( که در طول مدت مواجهه با مواد استنشاقی ی

Cزیر در مدت مصرف مواد استنشاقی یا مواجهه با آن با مدت  هایاز عالیم یا نشانه (. دو )یا تعداد بیشتری

 سرگیجه  -۵ :شوندمیجاد ای کوتاهی پس از آن

 ی چشم هحرکت غیرارادی کر -2

 ناهماهنگی  -3

 گفتار درهم برهم -۰

 راه رفتن بی ثبات یشیوه -۱

 رخوت -۶

 هاکند شدن بازتاب -۷

 حرکتی –کندی روانی  -۸

 رعشه -۰

 ضعف کلی عضله -۵۲

 دید تار یا دوبینی -۵۵

 بهت یا اغما -۵2

 سرخوشی -۵3



D. ناشی از بیماری جسمانی دیگر نیستند و با اختالل روانی دیگر، از جمله مسمومیت با مواد دیگر  هانشانه این

 .شوندمین بهتر توجیه

 شیوع

 ، بیشتر است.ترسنی پایین هایشیوع مصرف مواد استنشاقی در گروه

 اختالالت مرتبط با مواد افیونی

 اختالل مصرف مواد افیونی 

 مسمومیت با مواد افیونی 

 ترک مواد افیونی 

  6اختالل مصرف مواد افیونی

اختیار و طوالنی مدت مواد افیونی که مصرف بی شودمیی را شامل هایاختالل مصرف مواد افیونی عالیم و نشانه

چه برای ، بلکه به مقدار خیلی بیشتر از آنشودمیکه برای مقاصد پزشکی موجه، مصرف ن کندمیرا منعکس 

بخش برای تسکین درد، خیلی بیشتر از . )برای مثال، مواد افیونی آرامشودمیبیماری جسمانی الزم است، مصرف 

 که فقط به علت درد مداوم نیست(.  شودمیصرف مقدار تجویز شده م

. کند شودمین و بینی هاشحات غشای مخاطی ارتباط دارد که موجب خشکی دتر مصرف مواد افیونی با فقدان

 ابد.جاد کند. تیزی بینایی کاهش یای د یبوست شدیدتوانمی روده فعالیت کاهش و ایهرود –شدن فعالیت معدی 

ی عملکرد جنسی نیز شایع هستند. مردان اغلب در مدت مسمومیت با مصرف مزمن، دچار مشکالتی در زمینه

 نامنظم دارند. هایاختالالت کارکرد تولیدمثل و قاعدگی معموالً. زنان شوندمیکژکاری نعوظی 

 

 

                                                           
1 opioid use disorder 



 برای اختالل مصرف مواد افیونی  DSM5تشخیصی  هایمالک

Aبه  شودمیی بالینی منجر ه به اختالل یا ناراحتی قابل مالحظه. الگوی مشکل آفرین مصرف مواد افیونی ک

 :دهندمیماهه روی  ۵2 که ظرف دوره شودمیصورتی که با حداقل دو مورد زیر آشکار 

 .شوندمیاز آنچه مورد نظر بوده مصرف  ترمواد افیونی در مقادیر بیشتر یا ظرف مدت طوالنی -۵

 ردن مصرف مواد افیونی وجود دارد.برای کاهش دادن یا کنترل ک ناموفق هایمیل مداوم با تالش -2

الزم برای به دست آوردن مواد افیونی، مصرف آن با بهبود از تأثیرات آن  هایوقت زیادی صرف فعالیت -3

 .شودمی

 اشتیاق، یا میل شدید به مصرف کردن مواد افیونی  -۰

 .شودمیده کردن تعهدات در محل کار، مدرسه، یا خانه منجر مصرف مکرر مواد افیونی به ناتوانی در برآور -۱

فردی مداوم یا مکرر که توسط تأثیرات ود داشتن مشکالت اجتماعی یا میانمصرف مداوم مواد افیونی با وج -۶

 . شوندمیجاد یا تشدید ای مصرف مواد افیونی

 یابند.مییا کاهش  شوندمی هاد افیونی رمهم اجتماعی، شغلی، یا تفریحی به علت مصرف موا هایفعالیت -۷

 که از لحاظ جسمانی خطرناک است.ی هایمصرف مکرر مواد افیونی در موقعیت -۸

 احتماالً تی مداوم یا عود کننده که خشناهی از داشتن مشکل جسمانی یا روانمصرف مواد افیونی با وجود آگا -۰

 یابد. میمه جاد یا تشدید شده است، اداای ماده این در اثر

 : شودمیتحمل، به صورتی که توسط هر یک از موارد زیر توصیف  -۵۲

aی افیونی برای دستیابی به نشئگی یا تأثیر دلخواه. محسوس مقدار ماده ( نیاز به افزایش 

bکسانی از مواد شبه افیونیگیر تأثیر در اثر مصرف مداوم مقدار ی( کاهش چشم. 

  :شودمیهر یک از موارد زیر آشکار ک، به صورتی که با تر -۵۵

aک مواد شبه افیونیتر( نشانگان مخصوص. 



bک یا اجتناب از ترهایدارند برای تسکین دادن به نشانه ها( مواد افیونی )یا موادی که ارتباط نزدیکی با آن

 .شوندمیمصرف  هاآن

 شیوع

ست. دختران نوجوان ممکن است به احتمال بیشتری شیوع اختالل مصرف مواد افیونی در مردان باالتر از زنان ا

یابد، به طوری که باالترین می دچار اختالالت مصرف مواد افیونی شوند. میزان شیوع با باال رفتن سن کاهش

 است. ترساله یا جوان 2۰میزان شیوع در افراد 

  6مسمومیت با مواد افیونی

ی بالینی ت رفتاری یا روانشناختی مشکل آفرین قابل مالحظهویژگی اصلی مسمومیت با مواد افیونی وجود تغییرا

حرکتی، قضاوت  -احساسی، ماللت، سراسیمگی یا کندی روانی ل سرخوشی اولیه و به دنبال آن بیاست مث

حتی تا حدی که معیوب. افراد مبتال به مسمومیت با مواد افیونی ممکن است به محیط توجه نداشته باشند، 

 .آور را نادیده بگیرندانوقایع بالقوه زی

 برای مسمومیت با مواد افیونی DSM5تشخیصی  هایمالک

A.  مصرف اخیر مواد افیونی 

Bاولیه و به دنبال آن بیی بالینی )مثل سرخوشی آفرین قابل مالحظهشناختی مشکل. تغییرات رفتاری یا روان-

یوب( که هنگام مصرف مواد افیونی یا مدت حرکتی، قضاوت مع -، ماللت، سراسیمگی یا کندی روانیاحساسی

 .شوندمیجاد ای کوتاهی بعد از آن

C تنگی مردمک )یا گشادگی مردمک ناشی از کمبود اکسیژن در اثر اضافه مصرف شدید( و یک )یا تعداد .

 . شوندمیجاد ایاز عالیم زیر که در مدت مصرف مواد افیونی یا مدت کوتاهی پس از آن (بیشتری

 آلودی با اغما  خواب -۵

                                                           
1 Opioid intoxication 



 گفتار درهم برهم  -2

 اختالل در توجه یا حافظه  -3

D. عالیم ناشی از بیماری جسمانی دیگر نیستند و با اختالل روانی دیگر، از جمله مسمومیت با مواد دیگر  این

 .شوندمیبهتر توجیه ن

 6ترک مواد افیونی

جاد ای افیونی که سنگین و طوالنی بوده استمصرف مواد  (ک مواد افیونی، توقف )یا کاهشتر ویژگی اصلی

( بعد از یک دوره  2د با مصرف آنتاگونیست مواد افیونی )مثل نالوکسون، تالترکسونتوانمیک تر . نشانگانشودمی

احساس » ، ذهنی و شامل شکایت از اضطراب، بی قراری وهامصرف مواد افیونی نیز تسریع شود. اولین نشانه

 پذیری و حساسیت بیشتر به درد. قرار دارند، همراه با تحریک هااغلب در کمر و پااست که « دردناک

خودانگیخته در  های، راست شدن مو، عرق کردن، و انزالشوندمید افیونی اک موتر هایمردانی که دچار نشانه

 . کنندمیحال بیداری را تجربه 

ساعت پس از  ۵2تا  ۶کوتاه اثر مانند هروئین دارند، ظرف  ایهاغلب افرادی که وابستگی فیزیولوژیکی به دارو

 3دارند، مانند متادون تری که تأثیر طوالنیهای. در مورد داروشوندمیک تر هایآخرین مصرف، دچار نشانه

ونی کوتاه ک حاد برای مواد افیتر های، ظاهر شوند. نشانههاروز طول بکشد تا نشانه ۰تا  2ممکن است  هانشانه

 .کنندمیروز فروکش  ۷تا  ۱رسند و به تدریج طی میروز به اوج  3تا  ۵ظرف  معموالً اثر نظیر هروئین 

 ک مواد افیونی تربرای DSM5تشخیصی  هایمالک

Aوجود هر یک از موارد زیر .:  

 (. ترهفته یا طوالنیمصرف مواد افیونی که زیاد و طوالنی بوده است )یعنی به مدت چند ( توقف )یا کاهش -۵

  .مصرف آنتاگونیست افیونی بعد از یک دوره مصرف مواد افیونی -2

                                                           
1 Opioid withdrawal 
2 naloxone, naltrexone 
3 mniethadone 



Bاز موارد زیر ظرف چند دقیقه یا چند روز بعد از مالک  (. سه )یا تعداد بیشتریAشوندمیجاد ای : 

 خلق ملول  -۵

 تهوع یا استفراغ  -2

 عضالنی  هایدرد -3

 ی از بینیشح شدید مخاطتر اشک ریزش یا -۰

 ، یا عرق ریختنهاگشادی مردمک، راست شدن مو -۱

 ل هااس -۶

 خمیازه کشیدن -۷

 تب  -۸

 بی خوابی. -۰

C . عالیم در مالکB مهم  هایی بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینهبل مالحظهناراحتی یا اختالل قا

 . کنندمیجاد ای دیگر عملکرد

D. شی از بیماری جسمانی دیگر نیستند و با اختالل روانی دیگر، از جمله مسمومیت با مواد نا هاعالیم یا نشانه

 .شوندمیدیگر بهتر توجیه ن

 یا ضد اضطراب آورخواب، بخشآرامهای اختالالت مرتبط با دارو

 اضطرابآور یا ضدبخش، خوابمصرف مواد آرام 

 اضطرابآور یا ضدبخش، خوابمسمومیت با مواد آرام 

 اضطرابآور یا ضدبخش، خوابک مواد آرامتر 

 



 6یا ضداضطراب آورخواب، بخشآرام هایختالالت مرتبط با داروا

. اثر کنندمیدستگاه عصبی مرکزی عمل  هایآور و ضداضطراب به عنوان کندسازبخش، خوابامآر هایطبقه دارو

برند که از فعالیت مغز میرا باال  GABAی عصبی ی از آن است که سطح انتقال دهندهناش هاآن بخشآرام

 .شودمیی بخشآرامو موجب  کندمیجلوگیری 

  .هاو کاربامات ها، بنزودیازپینهاآور و ضداضطراب عبارتند از باربیتوراتبخش، خوابآرام هایبعضی از دارو

چند عالمت دارد  معموالًبخش متگی دارند. مسمومیت با مواد آراتوان زیادی برای سوءمصرف و وابس هادارو این

 از جمله گفتار مبهم، حرکات فیزیکی ناهماهنگی ناتوانی در تمرکز حواس و ضعف حافظه.

، یا آورخواببخش، برای اختالل مصرف مواد آرام DSM5تشخیصی  هایمالک

 ضداضطراب 

Aزاست و هم از لحاظ بالینی کلکه هم مش اضطراب داردآور یا ضدبخش، خواب. فرد الگویی از مصرف مواد آرام

ماه گذشته روی  ۵2موضوع را حداقل دو مورد از موارد زیر که در  این و شودمیبه نابسامانی یا رنج شدید منجر 

 :دهندمینشان  اندداده

واد کرد، ممیاز آنچه از اول فکر  تربیشتر از مقداری که در ابتدا تصمیم داشت، یا به مدت طوالنی معموالً فرد  -۵

 . کندمیاضطراب مصرف آور یا ضدبخش، خوابآرام

اضطراب مصرفی کم کند یا مصرف مواد آور یا ضدبخش، خوابقت آرزو دارد از مقدار مواد آرامبه طور تمام و -2

کار تالش کرده اما موفق نشده  این کنترل در آورد، یا چند بار برای یا ضد اضطراب را تحت آورخواب، بخشآرام

 است.

 هااضطراب مصرف، یا از بین بردن آثار بعد از مصرف آنآور یا ضدخواب، بخشآرامبرای به دست آوردن مواد  -3

 .کندمیوقت بسیار زیادی صرف 

                                                           
1 sedative, Hypotic, or Anxolytic use disorder 



 .اضطراب داردیا ضد آورخواب، بخشآرامفرد به شدت هوس مصرف مواد  -۰

فرد نتواند به وظایف خود در محل کار،  شودمییا ضد اضطراب باعث  آورخواب، بخشآراممصرف مکرر مواد  -۱

 مکرر( هایمدرسه )دانشگاه(، یا خانه برسد )مثل غیبت

اضطراب یا ضد آورخواب، بخشآرامبه رغم مشکالت اجتماعی یا میان فردی مستمر و مکرر، که به علت مواد  -۶

اضطراب یا ضد آورخواببخش، آرام، فرد به استعمال مواد شوندمی ترد یا به علت مصرف آن وخیمینآمیبه وجود 

 . دهدمیادامه 

اجتماعی، شغلی، یا تفریحی مهم خود را  هاییا ضداضطراب فعالیت آورخواب، بخشآرامبه خاطر مصرف مواد  -۷

 .کاهدمی هایا از مقدار آن کندمی هار

که از لحاظ فیزیکی  کندیماضطراب مصرف یا ضد آورخواب، بخشآرامفرد به طور مکرر در مواقعی مواد  -۸

اضطراب یا ضد آورخواب، بخشآرامکه تحت تأثیر مواد میهنگا مثالًند به عواقب خطرناکی منجر شود )توانمی

 (.کندمییا با ماشین آالت مختلف کار  کندمیقرار دارد رانندگی 

مشکل به علت مصرف مواد  این داند مشکل فیزیکی یا پسیکولوژیک دایم یا مکرر دارد، وکه می این با -۰

شده است. باز هم به استعمال مواد  تراضطراب به وجود آمده یا به علت آن وخیمیا ضد آورخواب، بخشآرام

  .دهدمییا ضد اضطراب ادامه  آورخوابآرامبخش، 

 : ددهمیموضوع را یکی از دو مورد زیر یا هر دو نشان  این در فرد سندرم تحمل به وجود آمده است. -۵۲

a اضطراب یا ضد آورخواب، بخشآرام( فرد، برای رسیدن به مسمومیت یا اثر مطلوب، مقادیر بسیار بیشتر مواد

 ی دارد. ترکمتأثیر بسیار 

bی ترکماضطراب تاثیر بسیار یا ضد آورخواببخش، ( استفاده مستمر از یک مقدار معین و همیشگی مواد آرام

 دارد. 

  :دهدمیموضوع را یکی از دو مورد زیر نشان  این به وجود آمده است. در فرد سندرم پرهیز -۵۵



aاضطراب را دارد )به معیار یا ضد آورخواببخش، ی سندرم پرهیز از مواد آرامویژه های( فرد معیارA  و معیارB 

 اضطراب رجوع کنید( یا ضد آورخواببخش، مطرح شده برای سندرم پرهیز از مواد آرام

b کندمیاضطراب مصرف یا ضد آورخواببخش، سندرم، پرهیز از آرام هایاجتناب، از نشانه( برای . 

 شیوع 

 یا ضد اضطراب در مردان بزرگسال بیشتر از زنان است.  آورخواب، بخشآرامنرخ شیوع اختالل مصرف مواد 

 زمانی )هم ابتالیی( هم

بروز اختالالت خلقی، اختالالت اضطرابی، اختالالت خواب  یا ضداضطراب با آورخواب، بخشآرام هایمصرف دارو

)ضداضطراب( به کندی از بدن دفع  هاجایی که برخی از بنزودیازپینجنسی ارتباط دارند. از آن هایو کژکاری

ک، درمانگر تر ک ممکن است تا چند هفته ادامه یابد. برای پیشگیری از تشنج و سایر عالئمتر ، عالئمشوندمی

 اید دوز دارو را به تدریج کم کند.ب

 سبب شناسی

خاصی هستند که با گرایش مبتال شدن به اختالل  هایتکانشگری و تازگی طلبی، خلق و خو خلق و خویی:

 مصرف مواد ارتباط دارند، ولی ممکن است خودشان به صورت ژنتیکی تعیین شده باشند. 

داضطراب جنبه دارویی دارند، عامل خطر اصلی، به قابلیت یا ض آورخواب، بخشآرام های: چون دارومحیطی

 . شودمیمواد مربوط  این دسترسی

، بخشآرام هایهمچون اختالالت مصرف مواد دیگر، خطر اختالل مصرف دارو ژنتیكی و فیزیولوژیكی:

اط داشته باشد. در طی ارتب، اجتماعی، و محیساالنهمد با عوامل فردی خانواده، توانمیاضطراب یا ضد آورخواب

. در طول رشد، کنندمیفا ای را می، عوامل ژنتیکی به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مههازمینه این یمحدوده

به نظر میرسد که عوامل ژنتیکی با باال رفتن سن فرد تا نوجوانی و بزرگسالی، نقش بیشتری را در شروع اختالل 

 .کنندمیفا ای یا ضد اضطراب، آورخواب بخشآرام هایمصرف دارو



یا ضد  آورخواب، بخشآرامبرای مسمومیت با مواد  DSM5تشخیصی  هایمالک

 اضطراب 

Aاضطراب مصرف کرده است. یا ضد آورخواب، بخشآرامی . فرد به تازگی یک نوع ماده 

B. مثالًشهود به وجود آمده است )م یا حاالت روانی فرد تغییرات غیرعادی، ناسازگارانه، و کامالً  هادر رفتار ،

پرخاشگرانه، نوسانات خلقی شدید، قضاوت ناصحیح، نقص در عملکرد  هایجنسی ناشایست یا رفتار هایرفتار

بعد از مصرف آن روی  میاضطراب یا کیا ضد آورخوابکه به هنگام مصرف مواد آرامبخش،  (اجتماعی یا شغلی

 .دهندمی

Cکی بعد از اند اضطراب بایا ضد آورخواب، بخشآرامیم زیر، که به هنگام مصرف مواد . یک یا چند مورد از عال

 . دهدمیآن روی 

 نامفهوم(  هایگفتار مبهم )حرف -۵

 ناهماهنگی حرکت  -2

 تلوتلوخوردن )راه رفتن بدون تعادل(  -3

 نیستاگموس -۰

 ، توجه، حافظه( مثالًنقص در شناخت ) -۱

D. یا یک اختالل روانی دیگر )از جمله  اندی پزشکی دیگر به وجود نیامدهبه علت یک عارضه اهعالیم یا نشانه

 نیست. هامسمومیت با یک ماده ی دیگر( علت بهتری برای آن

 یا ضد اضطراب آورخواب، بخشآرامک از مواد تربرای DSM5تشخیصی  هایمالک

 Aو  کندمی، یا ضداضطراب را به مقادیر زیاد مصرف رآوخواب، بخشآرامی ست که یک مادهها. فرد مدت

 ن متوقف کرده یا از آن کاسته است. هامصرف آن را ناگ

B چند ساعت یا چند روز بعد از معیار  در عرضA،  دهندمیدو یا چند مورد از موارد زیر روی:  



 باال( تزریق زیاد یا ضربان نبض با سرعت  مثالً فعالی دستگاه عصبی خودمختار )بی -۵

 افزایش لرزش دست  -2

 خوابی )اینسومنیا( بی -3

 هاتهوع یا استفراغ -۰

 ، یا شنوایی گذراایبینایی، المسه هایتوهم و یا هذیان -۱

 حرکتی(  -افزایش بیش از حد حرکات پسیکوموتور )روانی  -۶

 اضطراب -۷

 گراندمال  هایتشنج -۸

Cمعیار  های. نشانهB  زندگی نابسامانی رنج  هایدر عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر زمینه شوندمیباعث

 د. یآ شدید به وجود

D. (ویروسی هایمیگرن، بیماری مثالً ی پزشکی دیگر )ول فیزیولوژیک و مستقیم یک عارضهمحص هانشانه 

 باشد. هاد علت بهتری برای آنتوانمینیستند و یک اختالل روانی دیگر ن

 واد محرکمصرف با م 

 مسمومیت با مواد محرک 

 مرتبط با مواد محرک اختالالت 

 6اختالالت مرتبط با مواد محرک

. فشار خون و ضربان قلب را باال دهندمیموادی هستند که فعالیت دستگاه عصبی مرکزی را افزایش  هامحرک

و رفتار و تفکر  دهندمیرا افزایش سازنده احساس انرژی و اعتماد به نفس او میبرند در نتیجه فرد را هشیارتر می

 . کنندمی تراو را سریع

 تامین، کوکائین و کافئین هستند. محرک مهم آمفتامین، متامف هایماده
                                                           
1 stimulant use disorders 



ماده برای مقاصد  این گذارد.می: ماده محرکی که بر دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه خودمختار تأثیر مفتامینآ

 آور نیز مصرف شود. هات قرص اشتو یا به صور ADHDپزشکی نظیر درمان 

ران به شیشه معروف است و بیشتر ایدارو تأثیر شدیدتری بر دستگاه عصبی مرکزی دارد. در این :متامفتامین

 .شوندمیجاد احساس انرژی، اعتماد به نفس و کاهش خستگی و بی حوصلگی مصرف ای جهت

کار باعث تسهیل  این که دهدمیدوپامین روی ماده به علت مسدود شدن بازجذب  این : آثار اصلیکوکائین

 ی آن احساس لذت و اعتماد به نفس است. و نتیجه شودمیفعالیت نورونی 

کاهش وزن وجود دارد. همچنین  هایمثل دارو هاماده در قهوه، چای و شکالت و برخی دارو این :کافئین

 کندمیو با خستگی مبارزه  دهدمیافزایش محرک دستگاه عصبی مرکزی است که هشیاری و فعالیت حرکتی را 

 .شودمیخوابی، سردرد، اضطراب و سرگیجه و باعث بی کندمیاما از دقت حرکات ظریف و چاالکی کم 

 کبرای اختالل مصرف با مواد محر DSM5تشخیصی  هایمالک

Aی به نابسامانی یا رنج زاست و هم از لحاظ بالینی محرک دارد که هم مشکل. فرد الگویی از مصرف یک ماده

افتند نشان میماه اتفاق  ۵2ی مورد از موارد زیر که در یک دورهیا چند( )موضوع را دو  این .شودمیشدید منجر 

 : دهندمی

کرد، ماده میاز آنچه از اول فکر  تربیشتر از مقداری که در ابتدا تصمیم داشت، یا به مدت طوالنی معموالً فرد  -۵

 . کندمیمحرک مصرف 

به طور تمام وقت آرزو دارد از مقدار ماده محرک مصرفی کم کند یا مصرف آن را تحت کنترل درآورد، یا  -2

 است. کار تالش کرده اما موفق نشده این چند بار برای

برای به دست آوردن ماده محرک یا از بین بردن آثار بعد از مصرف آن وقت و انرژی بسیار زیادی صرف  -3

 .کندمی

 .محرک یا میلی قوی برای آن داردفرد به شدت هوس مصرف ماده  -۰



فرد نتواند به وظایف خود در محل کار، مدرسه )دانشگاه(، یا خانه  شودمیمصرف مکرر ماده محرک باعث  -۱

 .برسد

د یا ینآمی فردی مستمر و مکرر، که به علت مصرف ماده محرک به وجود به رغم مشکالت اجتماعی یا میان -۶

  .دهدمی، فرد به استعمال ماده محرک ادامه شوندمی تره علت مصرف آن وخیمب

 هایا از مقدار آن کندمی هااجتماعی، شغلی، یا تفریحی مهم خود را ر هایبه علت مصرف ماده محرک فعالیت -۷

 کاهد.می

ند به عواقب خطرناکی توانمیکه از لحاظ فیزیکی  کندمیی ماده محرک مصرف هایبه طور مکرر در موقعیت-۸

 منجر شود.

مشکل به علت مصرف ماده محرک به  این داند مشکل فیزیکی یا روانی دایم یا مکرر دارد، وکه می این با -۰

 . دهدمیشده است. باز هم به مصرف آن ادامه  تروجود آمده یا به علت آن وخیم

 :دهدمیز دو مورد زیر یا هر دو نشان موضوع را یکی ا این سندرم تحمل به وجود آمده است. -۵۲

aسیار بیشتر ماده محرک نیاز دارد.( فرد، برای رسیدن به تخدیر یا لذت مطلوب، به مقادیر ب 

bی دارد. ترکمی مستمر از یک مقدار معین و همیشگی ماده محرک تأثیر بسیار ( استفاده 

 : دهدمیدو مورد زیر نشان موضوع را یکی از  این سندرم پرهیز به وجود آمده است. -۵۵

aی سندرم پرهیز از ماده محرک را دارد )به معیار ویژه های( معیارA  و معیارB  مطرح شده برای سندرم پرهیز

 از مواد محرک(

b(بسیار نزدیک به آن ایسندرم پرهیز از ماده محرک، همان ماده محرک )یا ماده های( برای اجتناب، از نشانه 

 . کندمیمصرف 

 کنندمیپزشک، مصرف محرک تجویزی، آن هم تحت نظارت پزشک یا روان های: در مورد کسانی که داروتوجه

الزم برای اعالم ابتالی فرد به  هایپرهیز جزو معیار هاییا نارکولپسی(، نشانه ADHDمخصوص  هایدارو مثالً)

 .شوندمیاختالل مصرف ماده محرک محسوب ن



 برای مسمومیت با مواد محرک DSM5صی تشخی هایمعیار

Aکوکائین، ماده شبه آمفتامین( مثالًکرده است ) ی محرک مصرف. فرد به تازگی یک ماده 

B.  گیر با معنادار هستند و باعثد که از لحاظ بالینی چشمینآمی تغییراتی رفتاری یا روانی در فرد به وجود 

؛ خوش شودمیرود یا از لحاظ هیجانی و عاطفی بی تفاوت می فرد به خلسه مثالً. )شوندمیجاد مشکالت ای

و گوش به زنگ  شوندمیو قوی  تراش حساس؛ حواس پنجگانهشودمی ترو خوش برخوردتر یا بداخالق تراخالق

، شان داردهایو کار هاو حرف های دیگران یا ادراکی که از آنی قضاوت درباره؛ در نحوهشودمیتهدیدات محیطی 

؛ ممکن است شودمی؛ اعصابش خرد است؛ یا عصبانی و خشمگین شودمیآید؛ مضطرب میتغییر به وجود 

 داشته باشد؛ نتواند خوب قضاوت کند؛ یا در عملکرد اجتماعی یا شغلی او اختالل به وجود ایکلیشه هایرفتار

 د. ینآمی ود بعد از مصرف آن به وج میدر طول مصرف ماده یا ک هانشانه این د.یآ

C دینآمی کی بعد از مصرف آن به وجود اند مورد از موارد زیر، در طول مصرف ماده با (یا چند). دو: 

 یا کاهش ضربان قلب  افزایش -۵

  هاگشاد شدن مردمک چشم -2

 یا کاهش فشار خون  افزایش -3

  هاتعریق یا لرز -۰

 استفراغتهوع یا  -۱

 کاهش وزن  هاینشانه -۶

 حرکتی( -تند یا کند شدن حرکات پسیکوموتور )روانی  -۷

 ضربان قلب  هایضعف عضالنی، کاهش سرعت تنفس، درد قفسه ی سینه، یا نامنظمی -۸

 ینزی، دیستونی یا اغماکسردرگمی، تشنج، دیس -۰



D. گر از جمله دیی پزشکی دیگر ربط داد و یک اختالل روانی به یک عارضه توانمیرا ن هاعالیم یا نشانه

 .باشد هاد توضیح بهتری برای آنتوانمیی دیگر نمسمومیت با یک ماده

 ک مواد محرکتربرای DSM5تشخیصی  هایمالک

A کار را متوقف کرده )یا آن را کاهش داده است(.  این طوالنی مصرف مواد محرک، هایفرد، بعد از مدت 

B.  معیار( بعد از توقف یا کاهش مصرفA دو ،) شودمییا چند مورد از موارد زیر مشاهده: 

 احساس خستگی شدید -۵

 ناخوشایند هایخواب -2

 پرسومنیا(هایخوابی )اینسومنیا( یا پرخوابی )بی -3

 ی(هایت)پراش هاافزایش اشت -۰

 حرکتی( -تحرکی سایکوموتور )روانی پرتحرکی یا کم -۱

C .معیار  هایعالیم یا نشانهB  مهم زندگی فرد  هایدر عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر زمینه ندشومیباعث

 د.یآ نابه سامانی یا رنج به وجود

D. و یک اختالل روانی دیگر، یا مسمومیت با  اندبه وجود نیامده میی پزشکی عموعالیم در اثر یک عارضه این

 نشده است. های دیگر، باعث به وجود آمدن آنیک مادهپرهیز از 

 ختالالت مرتبط با مصرف توتونا

 اختالل مصرف توتون 

 ترک توتون 

 

 



  6ختالل مصرف توتونا

ی محرک، ضربان که به عنوان یک ماده این نیکوتین عنصر اعتیادآور تنباکوست. توتون چند اثر فیزیکی دارد اول

ود افراد از میزان برد. از طرف دیگر اثر تسکین بخش نیز دارد و طبق گزارش خمیقلب و فشار خون را باال 

است که اعتیاد فیزیکی و  ایگفت توتون ماده توانمیکاهد. بنابراین میاسترس و احساس اضطراب و خشم 

که موجب سرحال  شودمیآورد. توتون باعث آزاد شدن دوپامین در دستگاه مزولیمبیک میروانی به همراه 

ی توتون ممکن بخشآرامفکر( خواهد شد و اثر کلی )باز شدن  و تقویت عملکرد شناختی هاشدن، کاهش اشت

 برد. میدلیل باشد که توتون آثار ناخوشایند پرهیز را از بین  این است به

 برای اختالل مصرف توتون DSM5تشخیصی  هایمالک

A. به صورتی  شودمیی بالینی منجر ه اختالل یا ناراحتی قابل مالحظهآفرین مصرف دخانیات که بالگوی مشکل

 :شودمیآشکار  دهندمیماه روی  ۵2که با حداقل دو مورد زیر که ظرف مدت 

 .شودمیاز آنچه مورد نظر بود مصرف  ترتوتون اغلب در مقادیر زیاد یا ظرف مدت طوالنی -۵

 میل مداوم یا اقدامات ناموفق برای کاهش دادن یا کنترل کردن مصرف توتون وجود دارد.  -2

 . شودمیالزم برای به دست آوردن یا مصرف توتون  هاییتوقت زیادی صرف فعال -3

 اشتیاق یا میل شدید به مصرف توتون. -۰

)مثل  شودمیمصرف مکرر توتون به ناتوانی در برآورده کردن تعهدات، در محل کار، مدرسه یا خانه منجر  -۱

 .اختالل در کار(

 آن تأثیر اثر در که مکرر و مداوم فردی میان یا یاجتماع مشکالت داشتن وجود با توتون مصرف یادامه -6

 .جروبحث با دیگران درباره ی مصرف توتون( مثل) اندشده تشدید یا جادای

 یابند.مییا کاهش  شوندمی هامهم اجتماعی، شغلی، یا تفریجی به خاطر مصرف توتون ر هایفعالیت -۷

                                                           
1 tanbaco use disorder 



 .جسمانی خطرناک است )مثل سیگار کشیدن در بستر(ی که از لحاظ هایمصرف مکرر توتون در موقعیت -۸

 احتماالًشناختی مداوم یا عود کننده که مصرف توتون با وجود آگاهی از داشتن مشکل جسمانی یا روان -۰

 جاد یا تشدید شده است.ای توسط آن

 یک از موارد زیر توصیف شده است: تحمل، به صورتی که توسط هر -۵۲

aگیر مقدار توتون برای دستیابی به تأثیر دلخواه. چشم ( نیاز به افزایش 

bرف مداوم مقدار یکسانی از توتون.گیر تأثیر در اثر مص( کاهش چشم 

 : شودمیک، به صورتی که توسط هر یک از موارد زیر آشکار تر-۵۵

aبه مالکتر ( نشانگان مخصوص( هایک برای توتون A  وB ک توتون مراتربرای هامجموعه مالک .)جعه کنید

bک یا اجتناب کردن تر هایبرای برطرف کردن نشانه (که ارتباط نزدیکی دارد، نظیر نیکوتین ای( توتون )یا ماده

 .شودمیمصرف  هااز آن

 شیوع

در حال  هایاست که بیشترین میزان مصرف را دارد. در تعدادی از کشور ایبعد از الکل، توتون دومین ماده

گار کشیدن در مردان خیلی باالتر از زنان است. البته سیگار کشیدن در سنین باالتر در زنان توسعه، شیوع سی

 یابد.میافزایش 

 سبب شناسی 

. کنندمی: افراد دارای صفات شخصیت بیرونی کردن به احتمال بیشتری مصرف توتون را شروع خلق و خویی

الالت سلوک، و بزرگساالن مبتال به اختالالت فعالی یا اختبتال به اختالل کاستی توجه / بیشکودکان م

پریشی یا اختالالت مصرف مواد دیگر بیشتر در معرض خطر شروع ، دوقطبی، اضطرابی، شخصیتی، روانافسردگی

 کردن و ادامه دادن مصرف توتون قرار دارند. 



مصرف توتون را شروع ی که سطح تحصیالت پایین دارند به احتمال بیشتری های: افراد کم درآمد و آنمحیطی

 ک کنند.تر احتمال دارد آن را ترکمو  کنندمی

 ک توتون تر برای سندرم DSM5تشخیصی  هایمالک

A.فرد هر روز و حداقل به مدت چند هفته توتون مصرف کرده است . 

B. ساعت بعد از 2۰کاهد، و در عرض مین از مقدار ماده ها، یا ناگکندمین متوقف هافرد مصرف دخانیات را ناگ 

 :آیدمیبه وجود  (ر مورد از عالیم زیر )یا بیشترهاکار، چ این

  خشم یا خردی، اعصاب پذیری، تحریک -۵

 اضطراب  -2

 مشکل در متمرکز کردن حواس -3

 هاافزایش اشت -۰ 

 بی قراری -۱

 خلق افسرده -۶

 . بی خوابی -۷

C .معیار  هاینشانهB مهم زندگی  هایر عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر زمینهباعث رنج یا نابسامانی شدید د

 . شوندمی

D .ی پزشکی دیگر نسبت داد و یک اختالل روانی دیگر از جمله، به یک عارضه توانمیرا ن هاعالیم یا نشانه

 نیست.  هامسمومیت یا پرهیز از یک ماده ی دیگر( توضیح بهترین برای آن

 3تا  2، شوندمیکردن با کاهش دادن توتون شروع  ساعت پس از متوقف 2۰ظرف  موالً معک توتون تر هاینشانه

ند در مصرف توانمیک توتون تر هاییابند. نشانهمیهفته ادامه  3تا  2رسند و به مدت ک به اوج میترروز پس از

 .ماه نادر هستند ۵از  ترالنیطو هایی توتون نشانهکنندگان نوجوان نیز روی دهند، حتی قبل از مصرف روزانه



 6اختالل قماربازی

. ویژگی اصلی اختالل تراختن چیزی با ارزش به امید به دست آوردن چیزی با ارزشاندقمار کردن یعنی به خطر

و مکرر هستند که باعث مختل شدن زندگی شخصی، خانوادگی، یا شغلی  میناسازگارانه، دای هایقماربازی رفتار

د که طی آن، فرد برای جبران یک باخت یآ به وجود 2هاممکن است فرآیندی به نام دنبال کردن باخت. شوندمی

متوالی خود، به قمار ادامه دهد. معتادان به قمار ممکن است به اعضای خانواده و یا  هاییا یک سری باخت

 ن کنند.هاسایرین دروغ بگویند تا عمق آلودگی خود به قمار را پن

 برای اختالل قماربازی )اعتیاد به قمار(  DSM5تشخیصی  ایهمالک

A(ر مورد )یا بیشترهاچموضوع را  این .شودمیو مکرر که به نابسامانی و رنج شدید و بالینی منجر  می. قمار دای 

 : دهندمیماهه نشان  ۵2از موارد زیر در یک دوره 

 یج پول بیشتری وسط بگذارد. برای رسیدن به هیجان مطلوب، فرد مجبور است به تدر -۵

 . شودمیپذیر قرار یا عصبی و تحریکتاب، بیکردن آن، بیدر تالش برای کاهش قمار یا متوقف -2

 تالش نافرجام داشته است.  هابرای کنترل قمار، کاستن از آن، یا متوقف ساختن آن، بار -3

در قمار برایش  قبالًخوبی که  هایتکرار شدن رویدادی به طور دایم درباره مثالً اکثر اوقات فکر قمار است ) -۰

 (.کندمیاتفاق افتاده است فکر 

، کندمیوقتی درمانده است، احساس گناه یا عذاب وجدان  مثالً) کندمیبسیاری اوقات، وقتی احساس رنج  -۱

 آورد.میمضطرب، یا غمگین و ناراحت است( به قمار روی 

خود(.  هایتا آن را جبران کند )دنبال کردن باخت کندمیروز بعد مراجعه  والًمعمبعد از باختن پول خود،  -۶

 ن کند.هانا میزان آلودگی خود به قمار را پگوید تمیدروغ  -۷

                                                           
1 Gambling disorder   
2 Chasing one's losses 



اخته یا به کلی از اندبه دلیل قمار، روابط میان فردی مهم، شغل، یا فرصت تحصیلی یا شغلی خود را به خطر -۸

 دست داده است.

یرون آمدن از وضعیت مالی وخیم خود که به علت قمار به وجود آمده است به کمک دیگران نیاز دارد. برای ب -۰

B. با دوره مانیک بهتر توضیح داد )دوره مانیک علت قماربازی نیست(. توانمیرفتار قمار را ن 

 هاعلل اعتیاد به مواد و دارو

. اکثر افراد، تا زمانی که عوامل خطر وجود نداشته نندکمیاز سه مرحله عبور  شوندمیاکثر افرادی که معتاد 

  .کنندمیی بعدی گذر نباشند، به مرحله

 میعمو های، تأثیر رسانهساالنهمدر دسترس بودن، عوامل خانوادگی، تأثیر دوستان و  مصرف آزمایشی: -6

  .، عوامل فرهنگیهاردرمانی، انتظارات بلند مدت و باو -اثر تغییرات خلقی، خود  مصرف مرتب: -8

 . فقر همانند روانی اختالالت شناختی، هاینقص ژنتیک، آمادگی :اعتیاد و سوءمصرف -3

 میدای کنندگانمصرف به سرانجام مواد کنندگانمصرف که یهایعلت از یکی :هاباور و بلندمدت انتظارات

 بت داشته باشد. ی مصرفی آثار مثکه توقع دارند ماده است این ،شوندمی تبدیل

که  کنندمیو فکر  شوندمیغلط نیز دچار  هایبه باور کنندمیاکثر کسانی که به طور مرتب از مواد استفاده 

 .دهندمیبه مصرف مرتب ادامه  هاکه آن شودمیباعث  هابی ضرر است. همین باور های مصرفی آنماده

  درمان اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد

 این . درشوندمیاعتیاد به الکل استفاده  برای مقابله با انواع اختالالت مصرف مواد، مخصوصاً 6اری درمانیبیزاز 

ی خود را دریافت جویان ماده ی مورد عالقهکالسیک، درمان نوع درمان، با استفاده از اصول شرطی سازی

داده  هاغیرشرطی آزارنده( به آنی دیگر )محرک ی( و بالفاصله بعد از آن یک ماده)محرک شرط کنندمی

است که همراه کردن  این آورد. باور برمیفیزیولوژیک، مثل تهوع و استفراغ، به همراه  هایکه واکنش شودمی

                                                           
1 Aversion therapy 



 ندارد که می. عالوه بر آن، گاهی لزوکندمیجذابیت آن ماده را کم  ناخوشایند، هایداروی مورد عالقه با واکنش

آن را به صورت  توانمید، بلکه یآ یزیکی مصرف شود تا پاسخ شرطی و آزارنده به وجودمواد به طور ف این

ی مورد تجسم کند که در حال مصرف ماده شودمیجو خواسته حالت، از درمان این نیز انجام داد. در میتجس

 آید.میبه وجود  (دهزن )مشمئزکننکننده یا به حال بهمعد، تجسم کند که یک پیامد ناراحتعالقه اش است و ب

 .شودمین نامیده هانوع بیزاری درمانی حساسیت سازی ناآشکار یا پن این

که چگونه رفتار و محیط خود را  دهدمیجویان یاد ( به درمانBSCT) 6رفتاری کنترلی -خود  آموزش

رویکرد  این آورند. کنترل داشته باشند تا بتوانند از مصرف مواد جلوگیری به عمل هابازسازی کنند و روی آن

جویان انواع ، که در آن درمانهاکنترل محرک -۵نیز، بر اصول شرطی سازی بنا شده است. از جمله: 

 هاگیرند تا از آنمی، یاد شوندمیرا که باعث آغاز مصرف مواد  های شناسایی آنمحیطی و نحوه هایموقعیت

یادگیری  -3تا پرهیز تقویت شود  شودمیز پاداش استفاده ا -2را به حداقل برسانند  هااجتناب کنند یا آن

مصرف مواد در دفترچه  های، با یادداشت کردن تمام زمانمثالً نه از زمان مصرف مواد و فراوانی آن )هاآگا

 .ستاندارد شده و گام به گامتعیین اهداف قابل دسترس، در روش درمانی ا -۰یادداشت روزانه( 

ی طراحی شده است که هایبرنامه معروف است. اخیراً 2نوشیدن کنترل شدهبه  CTBSی خاصی از نمونه

روش در مورد الکل تأثیر خاصی  این ی مواد تأکید دارند نه بر پرهیز کامل.بیشتر بر مصرف محدود و کنترل شده

یان، تحت آموزش جوکه بهتر است هدف، کنترل نوشیدن باشد نه اجتناب کامل از آن. درمان ایدارد. به گونه

 کنندمیرا به نوشیدن الکل تشویق  های که آنهایگیرند تا بتوانند در مقابل موقعیتمیاجتماعی قرار  هایمهارت

. در افرادی که مبتال به سوءمصرف شودمیآرام سازی )مراقبه( نیز آموزش داده  هامقاومت نشان دهند؛ به آن

د شرایط را توانمیی که یک لغزش کوتاه هایوجود دارد. باور 3نقض پرهیز هایی به نام باورهایمواد هستند باور

کشد میرا به چالش  ها، آنکندمیغلط را شناسایی  هایگونه باور این CBTبرای بازگشت کامل مهیا سازد. 

                                                           
1 behavioral self-control training (BSCT) 
2 - controlled drinking 
3 Abstinence violation 



جویان و به درمانکه لغزش در پرهیز به معنای از دست دادن کامل کنترل نیست(،  کندمی، افراد را قانع مثالً)

 . دهدمیآمیز لغزش را یاد الزم برای پشت سر گذاشتن موفقیت هایمهارت

، مقابله شوندمیتا با هیجانات منفی، استرس، و عواملی که باعث استرس  دهندمیجویان یاد همچنین به درمان

مربوط به ارتباط،  هایمهارتکه به آموزش  شودمی( نامیده MET) 6آموزش تقویت انگیزشکار  این کنند.

 های، مدیریت خلق منفی، حمایت اجتماعی و روشساالنهمشغل، تحصیل، حل مسئله، مقاومت در برابر فشار 

جاد پرهیز طوالنی مدت و اجتناب از مواد، مؤثرتر از ای ، درCBTپردازد. هر دو نوع میپیشگیری از بازگشت 

 کیب شوند، اثربخشی بیشتری خواهند داشت.تر خانواده درمانی، اگر با اًدیگر هستند و مخصوص هایروش

 درمان زیستی و دارویی

، در هانوع درمان این مختلف استفاده کرد. هایبه شیوه هااز دارو توانمیبرای درمان اختالالت مصرف مواد، 

در کنار روان درمانی یا  معموالًکه  شودمیاز بدن( نامیده می)بیرون کردن موادس 8مسمومیت زداییمجموع، 

شوند و بتوانند  هاکه معتادان از مصرف شدید ر این رود )برایبرای روان درمانی به کار می ایبه عنوان مقدمه

د اهداف توانمیتحت روان درمانی قرار گیرند(. منع کردن بیماران از مصرف ماده در طول مسمومیت زدایی 

 -2ضداضطراب(  هایبا دارو مثالًپرهیز ) هایاهش شدت نشانهک کمک در جهت -۵مختلفی داشته باشد: 

آزارنده  ایی بعدی از مواد، تجربههدف که استفاده این آنتاگونیست، با هایپیشگیری از بازگشت به کمک دارو

 در مورد معتادان بهنالترکسون، که  مثالًکردن آثار لذت بخش ماده در دستگاه عصبی مرکزی  متوقف -3شود 

 تروادار کردن افراد به استفاده از مواد ضعیف -۰. رودیاک، مثل هروئین یا مورفین به کار میتر یمواد خانواده

از  شوندمی، مصرف کنندگان مجبور 3(MMT)برای مثال، در درمان جلوگیری از بازگشت به کمک متادون )

 د تا بتوانند مصرف هروئین را کنار بگذارند. استفاده کنن (یاک )متادونتر یاز خانواده تری ضعیفیک ماده

                                                           
1 - motivation - enhancement training (MET) 
2 detoxification 

3 Methadone maintenance therapy (MMD) 



 شودمیرویداد باعث  این رود.میبرای مسمومیت زدایی از افراد معتاد به الکل به کار  )دی سولفیرام(ابیوزآنتی

ابیوز دست دهد. اما استفاده از آنتی هانوشند احساس تهوع کنند با استفراغ به آنکه افراد، هر وقت الکل می

 معموالً است که اگر دارو بدون نظارت متخصصان مصرف شود  این ی نیز به همراه دارد. یکی از مشکالتمشکالت

است که میزان عدم پایبندی و قطع درمان بسیار باالست  این زیاد کارآیی نخواهد داشت، و مشکل دیگر

 .شودمیتیت همچنین عوارض جانبی آن زیاد است و در بعضی موارد نادر، باعث بیماری کبد و هپا

ی که بر هایروند عبارتند از دارومیکه برای درمان اختالالت مصرف مواد به کار  های دیگری از دارومجموعه

 هایاک، و توهمتر ی، مواد خانوادههاگذارند و از آثار نوروپسیکولوژیک محرکمیعصبی تأثیر  هایگیرنده

ورفین جلوگیری اند ، نالوکسون و بیوپرنورفین، از آزاد شدنی مثل نالترکسونهای. داروکنندمیجلوگیری 

 ورفین، با مراکز پاداش مغز ارتباط نزدیک دارند(. اندهای)گیرنده کنندمی

نوعی روان درمانی است که در آن موارد شدید سوءمصرف مواد و اعتیاد، با جایگزین  ۵درمان با مواد جایگزین

برای مثال، بسیاری از مصرف کنندگان  شودمیی دارد، انجام ترکمثار مخرب تر، که آی ضعیفساختن یک ماده

یاک )متادون( را مورد تر یند مشتق دیگری از خانوادهتوانمیی سریع با برخی مشکالت، هروئین برای مقابله

آن را به  وانتمیاست و به جای تزریق درون رگی  ترو آثار آن ضعیف تراستفاده قرار دهند که شروع آن آرام

ئین کمک کند اما ک اعتیاد در معتادان به هروتر د بهتوانمیصورت خوراکی مصرف کرد. درمان با متادون 

ک آن ممکن است بسیار مشکل باشد؛ به همین علت، تر آور است وی خود، یک داروی اعتیادمتادون، به نوبه

که درمان با  اندکشد. بعضی مطالعات نشان دادهمیطول  هاسال احتماالًدرمان مبتنی بر تداوم مصرف متادون 

ی درمان چند وجهی و استاندارد باشد، شتری دارد که قسمتی از یک برنامهمصرف متادون زمانی تأثیر بی

تشکیل شده باشد. درمان با  هامهارتی مواد، و آموزش د از روان درمانی، آموزش دربارهتوانمیکه  ایبرنامه

د از توانمید به موفقیت کمک کند توانمیکه به صورت جزئی از یک برنامه چندوجهی  این رمتادون، عالوه ب

 .کم کند HIVابتال به  مثالًجنایی بکاهد و از خطرات پزشکی،  هایمصرف هروئین و رفتار

                                                           
1 druge maintenance therapy 



 ل بیست و هفتمفص

 اختالالت شخصیت

 


