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 چکیده

های خود را به سمت رشد و تحول برمی دارد، کما اینکه خانواده نخستین محیطی است که کودک در آن، اولین گام

های اجتماعی و روانشناختی و زیستی در رشد و تحول آن های فردی کودک، نشانگان قبلی و حوادث زندگی، آسیبویژگی

موثر می باشد. کودکان مبتلا به کم توان ذهنی و دارای مشکلات طیف اوتیسم مشکلاتی را برای والدین و خانواده در پی دارند. 

بویژه  زش از سوی خانواده وبعبارتی این گونه کودکان بدلیل ناتوانی جسمی، عقلی یا روانشناختی نیازمند مراقبت و توجه و آمو

مادر می باشند. اما وجود این کودکان موجب تحمیل فشارهایی بر خانواده و والدین می شود و در مواقعی منجر به آسیب 

کند و رساندن به کودک می گردد.کودک آزاری علایم جبران ناپذیری بر سلامت جسمی و روحی و روانی کودکان تحمیل می

در آینده می شود، حال اینکه کودکانی که دارای مشکلات خاص از جمله اختلال طیف اوتیسم و یا ناتوانی منجر به ناسازگاری 

های فراوانی جهت سازگاری با این ها هستند. و مادران این کودکان با چالشذهنی می باشند، بیشتر در معرض این آسیب

ی بر ناتوانی ذهنی و اختلال طیف اوتیسم و کودک آزاری  داشته کودکان و شرایط محیطی روبرو می باشند. در این مقاله، مرور

ها و موارد پیش رو در آسیب پذیری این کودکان را مورد بررسی قرار دهیم. جهت مقابله با آسیب پذیر بودن و برآنیم تا چالش

از طریق آموزش خانواده و ها و مادران کودکان ناتوان ذهنی و دارای اختلال طیف اوتیسم پیشنهاد می گردد تا خانواده

مهارتهای فرزندپروری و استفاده از خدمات بهزیستی و بوبژه اورژانس اجتماعی در راستای کاهش آسیب پذیری این قشر از 

 جامعه گام بردارند.
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 مقدمه 

د در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیاز به افرادی دارد که از نظر روانی و هر جامعه ای برای پیشرفت و رش

جسمانی سالم باشند. با توجه به اینکه کودکان صاحبان بلافصل آینده جامعه هستند. سلامتی و بیماری آنان در سلامتی و 

ابراین لازم است به سلامت روانی و جسمانی آنان های آینده اثراتی قابل توجه خواهند داشت. بنبیماری جامعه فردا و نسل

های خود را به (. خانواده نخستین محیطی است که کودک در آن، اولین گام2112بیشتر توجه کنند ) سلیمانی و همکاران، 

ودک، های فردی ک(. خانواده بافت اصلی رشد کودک است و عوامل خانوادگی، ویژگی1،2112سمت رشد بر میدارد )موتاتایانو

(. 2111، 2های روانشناختی را پیش بینی می کند )الیاگونهای رشدی و آسیبنشانگان قبلی و حوادث زندگی بروز ناسازگاری

فضای عاطفی سرد، بی تفاوت و بسته بین اعضای خانواده و تجارب ناسازگار در دوران کودکی و کودک آزاری به ایجاد 

(. نتایج مطالعات مختلف 1831انواده و در نهایت جامعه منجر می شود) پیرمرادی،رفتارهای مخاطره آمیز و آسیب پذیر در خ

درصد 12نشان داده اند که میزان اختلالات رفتاری در کودکان سنین دبستان در مناطق مختلف متغیر بوده و معمولا بین دو تا 

وراثتی و فرهنگی مهمترین عامل بروز های خانگی، عوامل اجتماعی و عوامل است و عواملی همچون نابسامانی و خشونت

اختلالات در کودکان است.از سویی دیگر اثرات منفی داشتن کودک کم توان یا ناتوان موجب ایجاد تنش و فشار در اعضای 

(. به طور کلی می توان انتظار داشت، والدگری برای کودکی که دچار ناتوانی است، 2113)تاجری و بهرامی،  خانواده می شود

های منفی و نا امیدی همراه ات بسیار بیشتری از پرورش کودک بهنجار دارد. پرورش کودک دارای ناتوانی با احساسمشکل

بوده و از نظر فیزیکی و هیچانی بسیار خسته کننده و اضطراب آور است ؛ به طوری که تاب آوری و سلامت روانشناختی و 

 گردد می همراه بیشتری مشکلات با کودک –می دهد و روابط والد  اعتماد بنفس والدین و خانواده را تحت تاثیر قرار

 (.2113، 4؛ راویندرنادان و راجو  2111، 8پودجارنی)

های اولیه در برابر تشخیص اختلال فرزندانشان که بسیار دردناک است، با آگاهی از در این زمینه والدین علاوه بر واکنش

بخشی و پزشکی، به نقطه ی آغاز بسیاری از مصائب قدم می نهند. و با منابع  های درمانی و توانها و دشواریپیچیدگی

مختلفی از فشار روانی مانند فشار روانی ناشی از، نابهنجاری کودک، فشار روانی ناشی از اجتماع، مردم و بستگان و نزدیکان، 
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سایر فرزندان، ترس از آینده کودک و... روبرو  فشار روانی ناشی از توافق نداشتن والدین با یکدیگر، تاثیر وضعیت موجود روی

 های(. بنابراین در کودکان  دارای نابهنجاری خصوصا اختلال طیف اوتیسم  و ناتوانی ذهنی، آسیب2119خواهند بود )رافعی، 

 اشد.ا می بروانی والدین، کودک آزاری، بی توجهی و غفلت، غالبا سهم بزرگی در بروزمشکلات و آسیب پذیری این کودکان دار

های رشد مشخص شده و بر ناتوانی ذهنی: ناتوانی ذهنی، نقص یا نارسایی در رشد ذهنی است که با اختلال در مهارت

 13درصد افراد زیر  9/4های شناختی، کلامی، حرکتی و اجتماعی فرد تاثیر می گذارد. در کشورهای در حال توسعه توانایی

(. اکثریت 2112درصد این افراد دچار کم توانی ذهنی هستند )سلطانی و پارسایی،  2/1-2/2سال و در کشورهای پیشرفته 

درصد آنها دو یا بیشتر فرزند کم توان ذهنی دارند. هر چه تعداد فرزند کم  21ها فقط یک فرزند کم توان و قریب به خانواده

درصد  8کند. کم توان ذهنی از لحاظ آماری در  توان ذهنی در خانواده بیشتر باشد فشار روانی بیشتری را به مادر تحمیل می

درصد جمعیت روی می دهد، که این مطلب، بالا بودن تعداد کم توانین ذهنی را توجیه کرده  و نیاز به  1تولدهای زنده و 

وجود  (. با توجه به2114، 1دریافت خدمات جدی تر و مراجعه بیشتر به مراکز ارائه دهنده ی خدمات را در پی دارد )مارلو

چندین فرد با عقب ماندگی ذهنی در یک خانواده و شایع بودن ازدواج فامیلی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی، می توان با 

های های فامیلی از بروز مجدد عقب افتادگی ذهنی در نسلانجام مشاوره ژنتیک در خانواده دارای فرزند معلول ذهنی و ازدواج

ت ناشی از وجود کم توان در خانواده، به ترتیب اهمیت شامل : نگهداری از کم توان در خانواده، بعدی پیشگیری کرد. مشکلا

های کم توان در انجام امور شخصی و برقراری ارتباط جهت رفع نیازهای خود، مشکلات رفتاری در تعامل مشکلات مالی، ناتوانی

 توانایی عدم و –های ناهنجار می گردد ه منجر به بروز واکنشک –با خانواده و اطرافیان، همچنین مشکلات احساسی و عاطفی 

 افراد هگون این از اطرافیان گریز سبب و گردیده توان کم  نگهداری پبچیدگی به منجر خود که – مدفوع و ادرار دفع کنترل در

توانی خود به شدت آسیب پذیر  کم نیازهای از ناشی فراوان مشکلات تحمل بعلت هاخانواده از دسته این لذا،. بود – شود می

های خاص خود در برخورداری از تسهیلات و امکانات جامعه (. این افراد به لحاظ ویژگی2111می باشند )تقدسی و همکاران، 

نیازمند به کمک دیگران می باشند. بعبارت دیگر، این گونه کودکان که اغلب از نظر بدنی؛ عقلی یا روانشناختی ناتوانند، و به 

(. وجود این کودکان موجب تحمیل فشارهایی بر والدین شده و 1661قبت، درمان و آموزش ویژه ای نیازمندند )شجاعی، مرا

موجب بهم خوردن آرامش و انسجام خانواده گردیده و در نهایت باعث به تعویق افتادن تحول روانی سایر فرزندان و 

اختلال  (.کما اینکه خانواده یک نظام اجتماعی است که2111محدودشدن پیشرفت کل خانواده می شود )تقدسی و همکاران، 

(. و تولد کودک دچار ناتوانی ذهنی نه تنها والدین 2116در هریک از اعضاء آن،کل نظام را مختل میکند )هوشور و همکاران، 

های خانواده به بلکه سایر اعضای نظام خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. در این زمان، آرامش خانواده بهم میخورد و تمام نگاه

( کودک استثنایی، با 1662(. مطابق تعریف کرک و تالاگر )1669عطوف می شود )داورمنش و شریعتی، سوی کودک معلول م
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( 4( رفتار اجتماعی و 8های ارتباطی ( توانایی2های حسی های ذهنی، توانایی( ویژگی1هایی نظیر: کودک عادی در زمینه

 (.2118های جسمی متفاوت است) شریفی، ویژگی

و  های روانیید به اندازه ای باشد که کودک برای شکوفاساختن هر چه بیشتر استعدادهای خویش به برنامهها بااین توانایی

(. شایع ترین مشکلات افراد کم توان و ناتوان 2114، 1تربیتی و خدمات وابسته ویژه ای نیازمند می شود )اسملتزر و باره 

تباط، وابستگی در لباس پوشیدن، وابستگی در غذا خوردن و ذهنی به ترتیب شامل اختلال در صحبت کردن، برقراری ار

لات های روزمره جزء مشکنداشتن سازگاری با سایر فرزندان می باشد که به طور کلی اختلالات ارتباطی و وابستگی در فعالیت

د ختلالات حرکتی در افراهای دیگر علاوه بر اچشم گیر آنها به حساب می آید. مارلو و ریدینگ بیان می کنند: داشتن ناتوانی

 (.2114کم توان غیرعادی نبوده و باید مورد توجه قرار گیرد )مارلو، 

های جسمی، ذهنی، حسی و حرکتی، شناختی و روانی را می توان به های کودکان دارای ناتوان ذهنی: علل اصلی آسیبویژگی

( ارائه شده است چهار گروه و حیطه ی 1834افروز)ها که توسط صور مختلفی دسته بندی نمود. دریکی از این دسته بندی

 ها به این ترتیب است:کلی وجود دارد که سهم هر یک از دسته

درصد( ؛  3/14درصد( ؛ شرایط و حوادث زمان تولد ) 2/24درصد( ؛ شرایط و مشکلات دوران بارداری )41عوامل ژنتیکی )

 (.2112درصد(. )افروز،  2/1درصد( ؛ سایر علل } نامشخخص{ )  2/18ها و حوادث دوران رشد} بعد از تولد{ و ) بیماری

در دسته بندی دیگر می توان عوامل را به سه دسته عوامل قبل، حین و بعد از تولد تقسیم بندی نمود.که هریک نیز به 

 های دیگری تقسیم می شوند:زیرمجموعه

 قبل از تولد

 ژنتیکی

جنسی )نظیر سندرم کلاین فلتر / های اختلالات کروموزوم

 ترنر(.

های غیرجنسی )سندرم داون و صدای اختلالات کروموزوم

 گربه(

 اختلالات مربوط به سوخت و ساز و متابولیسم بدن

 RHعامل 

 عامل هم خونی

 سفیلیس ارثی
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 مصرف دارو توسط مادر

 سوء تغذیه مادر

 الکلیسم

 سن زیاد والدین

 هنگام )حین( تولد

 اکسیژنمحرومیت از 

 نارسی و تولد با وزن پایین

 های طولانیزایمان

 پس از تولد

 زیستی



 بیماریهای مزمن

 هاعفونت

 کمبود تغذیه ای شدید

 محیطی

 سرب

 تصادفات

فقر



 

( قرار گرفتن در معرض 82و بالای  21ر همچنین طبق مطالعات انجام شده در ایران و جهان، سن مادر بهنگام بارداری ) سنین زی

ر های کبدی مخصوصا دهای ویروسی مانند سرخچه؛ آبله مرغان و بیماریتشعشعات رادیواکتیو و اشعه ایکس، ابتلا مادر به بیماری

ها از یدوره رویانی و اوایل دوره ی جنینی سفیلیس، توکسوپلاسموزیس، سیتومگالاویروس، هرپس و ایدز،  همچنین سایر بیمار

جمله توکسیمای بارداری، دیابت شیرین، فشار خون، بیماری مادرزادی قلبی، فنیل کتونوریا، بیماری کم خونی، کم خونی داسی 

و افزایش بیلی روبین خون در نوزادان و یرقان شدید ناشی از آن، مصرف داروهای سقط کننده،  RHشکل، ناسازگاری خونی 

نظیر زندگی در ارتفاعات و کمبود اکسیژن ناشی از آن، مسمومیت شدید حاملگی و اختلالات زودرسی و نارسی، عوامل فیزیکی 

تیروئید، اقدامات تشخیصی و درمانی غیراصولی در دوران بارداری، عوامل فرهنگی و اجتماعی از دیگر عوامل معلولیت زا محسوب 

 (.1836می شوند )سلیمانی و همکاران، 

طیف اوتیسم برچسبی بود که در اوایل قرن بیستم ابداع شد و برای اشاره به افرادی بکار می رفت که اختلال طیف اوتیسم: اختلال 

دامنه اندکی از روابط شخصی و تعامل محدود شده با محیط داشتند، یعنی نوعی گوشه گیری از کالبد زندگی اجتماعی به درون 

ل اوتیسم اشاره می کند و پیوستاری از نسبتا خفیف تا بسیار شدید دارد ) های همراه با اختلاخود. اصطلاح طیف اوتیسم بر ناتوانایی

 (،DSM – 2(. بر طبق پنجمین متن بازنگری شده ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی )1869مهدیه واعظ بارنجی، 

اط های پایدار در ارتبز جمله نارساییهایی اهای عصبی تحولی معرفی می شود که شامل ویژگیاختلال طیف اوتیسم یکی از اختلال

های محدود و ثابت و... های محدود و تکراری، اصرار بر یکنواختی و علاقهها یا فعالیتهای اجتماعی، الگوی رفتار و تمایلو تعامل

 ی است که با تخریب(. اوتیسم یکی از اختلالات فراگیر رشدی با منشاء نورولوژیک و علائم روانشناخت2118، 1است )هالفون و کوا

سه گانه در تعاملات اجتماعی، ارتباطات نابهنجار، رفتارها و علائق کلیشه ای و محدود مشخص می شود. )انجمن روانپزشکی 

(. اختلال طیف اوتیسم، یک اختلال جدی در تکامل  عصبی است که توانایی کودک در برقراری ارتباط و معاشرت با 2111، 3آمریکا

شود. این بیماری سبب اختلال ها را نیز شامل میتاثیر قرار می دهد. همچنین تکرار برخی رفتارها، علایق و فعالیتدیگران را تحت 

در عملکردهای اجتماعی و شغلی می گردد. اختلال طیف اوتیسم بعنوان  یک اختلال واحد شامل اوتیسم، سندرم آسپرگر، اختلال 

 -(. بارون2118املی تعیین نشده، تعریف شده است )انجمن روانشناسی آمریکا، از هم گسیختگی کودکی و سایر اختلالات تک

های ( بر اساس فرضیه ی مدل طیف اوتیسم، پنج صفت از صفات طیف اوتیسم را، نقص در مهارت2111و همکاران) 6کوهن

اجتماعی، نبود تغییر توجه، توجه زیاد به جزئیات، نقص در ارتباط و خیال پردازی اندک پیشنهاد کردند. با توجه به دارا بودن این 

ت طیف اوتیسم در جمعیت عمومی دارای توزیع نرمال است به صفات و شدت آن، جایگاه فرد در این طیف مشخص می گردد. صفا

این معنا که افراد در تمام گروههای سنی می توانند این صفات را از سطحی خفیف )بدون تشخیص بالینی( تا شدید )تشخیص 

شخیص اختلال اوتیسم های تملاک DSM – 2اختلال اوتیسم( داشته باشند و آن را در سطح زیر آستانه ای آشکار سازند. بر اساس 

های متعدد ب: الگوهای رفتار، تمایلات یا عبارت است از الف: کمبودهای مداوم در ارتباط اجتماعی. تعامل اجتماعی در موقعیت

ر ها باید دهای محدود، تکراری به صورتی که با حداقل دو مورد زیر، در حال حاضر یا بنابر سابقه، آشکار می شود ج: نشانهفعالیت
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مهم  هایها، اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد کنونی اجتماعی، شخصی، یا زمینهایل دوره رشدوجود داشته باشند. د: نشانهاو

کنند. ت: این اختلال با ناتوانی عقلانی ) اختلال عقلانی رشدی( یا تاخیر رشدی کلی، بهتر توجیه نمی شوند دیگر عملکرد ایجاد می

 (.1869) واعظ بارنجی، 

های شناختی از جمله ساختارهای درگیر مغز های کودکان اوتیسم: کودکان با اختلال طیف اوتیسم دارای مشکلاتی در ویژگیویژگی

های اجتماعی و تئوری ذهن، یکپارچگی مرکزی، کارکردهای اجرایی و مشکلاتی در یکپارچگی حسی مانند بیش پاسخ در مناسبت

ورودی لمسی و حرکتی و دهلیزی هستند. این مشکلات اغلب باعث ناتوانی در ارائه پاسخ  هایدهی و کم پاسخ دهی به محرک

هایشان به محرکها مشگل دارند و برای مقابله با آنها از مناسب به محرکها می شود. از این رو این کودکان در تنظیم پاسخ

و رابرت و  2112، 11نند )گابریلس و همکارانخودتحریکی، علایق کلیشه ای، رفتارهای تکراری یا اجتناب استفاده می ک

ها تاثیر زیادی در عملکرد این کودکان در زندگی روزمره، تعامل خانوادگی و اجتماعی از ارتباط با (. این ویژگی2111، 11همکاران

که باعث سردرگمی و  های زبانی و تحصیلی و رفتاری می گذارد ؛ به طوریپدر و مادر و سایر افراد خانواده تا همسالان، توانایی

(. رفتارهای کودکان دارای اختلال اوتیسم، اغلب برای والدین 2112و همکاران،  12پریشانی والدین و گاه متخصصان می شود )آیودا

و درمانگران مشگل آفرین و ناراحت کننده است. این رفتارها ممکن است نامناسب، تکراری، تهاجمی و خطزناک باشد. همچنین، 

ها، حرکت مداوم انگشتان، تکان دادن بدن به جلو و عقب، گذاشتن اشیاء در دهان و یا امل تکان دادن مکرر دستممکن است ش

کوبیدن سر به اشیاء دیگر باشد. کودکان دارای اختلال اوتیسم ممکن است به رفتارهای خودآسیب زنی مانند: آسیب زدن به 

اشند. همچنین ممکن است نسبت به درد و سوختگی هیچ گونه عکس العمل های خود عادت داشته بها و یا گاز گرفتن دستچشم

نشان ندهند. گاهی نیز مشاهده شده است که برخی از این کودکان بدون دلیل به دیگران حمله کرده اند. دلایل بروز این رفتارها در 

شد، ولی برخی از متخصصان معتقدند  که کودکان دارای اختلال اوتیسم هنوز به طور دقیق مشخص نیست و بسیار پیچیده، می با

اختلال در حواس پنجگانه کودک می تواند باعث بروز این رفتارها شود و کودک با انجام چنین رفتارهایی می خواهد نیازهای حسی 

 خود را ارضاء کند.

نمی دانند که ارتباط، چگونه برقرار  های ارتباطی نیز ) کلامی و نوشتاری( مشگل دارند. آنهاکودکان دارای اختلال اوتیسم در مهارت

می شود و چه اهمیتی دارد. همچنین، آنها غالبا در شروع ارتباط و برقراری ارتباط متقابل مشکل دارند. بسیاری از آنها نیز واجد 

عضی ب مشکلات گفتاری هستند و ممکن است هیچگاه در طول زندگی خود صحبت نکنند و یا در سخن گفتن، تاخیر داشته باشند.

از این کودکان ممکن است از توانایی کلامی به نحو نادرست استفاده کنند. مثلا هر کلمه و یا جمله ای را که به آنها گفته می شود 

تکرار می کنند )تکرار طوطی وار( و یا فقط از کلمات یکنواخت برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. البته باید یادآور شد که 
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های رفتاری شوند، مثلا کودکی که قادر نیست نیاز خود را بیان کند ممکن است طی می توانند باعث بروز ناهنجاریمشکلات ارتبا

 (.2118، 18شروع به فریادکشیدن و یا خودآسیب زنی نماید ) نلسون و اینررائیل

به این صورت که آنها تماس چشمی صفات طیف اوتیسم در کودکان و نوجوانان می تواند به صورت تعاملات اجتماعی ضعیف باشد، 

برقرار نمی کنند، در تعبیر و تفسیر افکار و احساسات دیگران ناتوانند و در کودکی بیشتر دچار انزوا، گوشه نشینی و تقلید کمتر 

معنادار  های ارتباطی آنها می تواند به این صورت باشد که با وجود خزانه ی لغات مناسب، در بیان جملاتهستند. نقص در مهارت

لی ها خیمشکل دارند. و از صفات شناختی اوتیسم در این افراد می توان به اختلال توجه، کنش هوشی ضعیف یا در بعضی زمینه

(. کودکان مبتلا به اوتیسم با سطح عملکردی بالا، دارای توانایی 2111و همکاران،  14قوی و نقص در حافظه اشاره کرد )ساینت

های هوشی، شناختی و یادگیری نزدیک به هنجار بوده و صحبت کردن را از ان بوده و اگر چه دارای تواناییبرقراری ارتباط با دیگر

های اجتماعی و شیوه ی گفت و گو و محاوره ی کلامی و نیز سنین پایین شروع کرده اند، اما همچنان از نظر سطوح بالاتر مهارت

 (.1666، 12دارای علائق و رفتارهای محدود هستند )ایهلرز و همکارانزبان بدنی با همتایان هنجار خود متفاوت بوده و 

کودکان مبتلا به اوتیسم با سطح عملکرد پایین، علائم مشترکی با افراد با سطح عملکرد بالا دارند با این تفاوت که دارای بهره ی 

است. اغلب این  22ر کلامی آنها حدود هوشی کمتر و علائم بیشتر و شدیدتری می باشند. میانگین بهره ی هوشی کلامی و غی

کودکان هرگز توانایی صحبت کردن را به دست نخواهند آورد و بیشتر از طریق رفتارهای آسیب زننده به خود، اعمال پرخاشگرایانه 

 (.2111، 19و یا زبان اشاره ارتباط برقرار می کنند )تورکینگتون و انان

دو نظریه ی کلی درباره ی سبب شناسی در مورد درخودماندگی به صورت برجسته  سبب شناسی کودکان اوتیسم: از نظر تاریخی،

های خانوادگی را به عنوان عوامل علّی درخودماندگی مورد مطرح بوده اند: زیست شناختی و روانپویشی. دیدگاه روانپویشی، تعامل

خودش را از طرد شدن کنار می کشد و در برابر درد  توجه قرار داده اند. نظریه پردازان موافق با این دیدگاه معتقدند که کودک

کند. بدین ترتیب،کودک به دنیای درونی عقب نشینی کرده و در اصل با محیط بیرونی که با مردم سروکار دارد روانی ایستادگی می

 تا حد زیادی مقبولیت خود های پژوهشی از آن حمایت نکرده اند،های روان پویشی بدان سبب که یافتهبه تعامل نمی پردازد. نظریه

 (.11،1833رااز دست داده اند )هاردم و درو

های جاری در زمینه ی درخودماندگی سایه افکنده اند. های گوناگون بر پژوهشهای زیست شناختی به ویژه ژنتیک، به شکلعلت

به عنوان  1691شود، در اواخر دهه ی برای نمونه، آسیب در ساختار کروموزوم در بیماریی که نشانگان ایکس شکننده نامیده می 

علت بالقوه ی درخودماندگی پدیدار شد. پژوهشگران دریافتند که این بیماری در میان درصد مشخصی از پسرهای درخودمانده 

یافت می شود. امروزه آشکار شده است که ایکس شکننده علت اصلی درخودماندگی نیست ولی پژوهش در زمینه ی این رابطه ی 

ها علت ژنتیکی درخودماندگی را ثابت کرده اند، اما توضیح کامل و روشنی درباره ی نحوه ی ی همچنان ادامه دارد. پژوهشژنتیک
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ای هرخ دادن علت ارائه نکرده اند. یکی از مشکلات مربوط به اطلاعات حاصل از وقوع نسبتا نادر درخودماندگی است که در جمعیت

 ها در زمینهو آسیب دستگاه عصبی مرکزی به عنوان علت درخودماندگی به همراه سایر پژوهش بزرگ ظاهر می شود. رشد نابهنجار

های مغز، توقف رشد عصب شناختی و عدم های مغزی، نبود تقسیم کار در نیمکرهی مشکلات عصب شناختی نظیر تفاوت سلول

ختی ممکن است بر اثر برخی مشکلات در دوره ی شیمیایی به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. آسیب عصب شنا -تعادل عصبی

های مادر، سوء مصرف الکل و سایر مشکلات دوران بارداری، توان رشد پیش از تولد و همچنین اوایل نوزادی به وجود آید. عفونت

اه عصبی مرکزی های مرتبط با دستگبالقوه ای برای وارد کردن آسیب به رشد جنین دارند و با درخودماندگی و سایر ناتوانایی

های جاری و اهمیت موضوع، همچنان به صورت معمای بدون پاسخ باقی های درخودماندگی با وجود پژوهشمربوط هستند. علت

مانده است.شواهد بسیاری به شدت عوامل زیست شناختی را مطرح ساخته اند، با این حال برخی از بدکارکردهای زیست شناختی 

 (.1833رتباط داشته باشند )هاردمن و ودرو، ممکن است با عوامل محیطی ا

 

کودک (.2111 ،13 و همکاران داماشک) است آزاریکودک،کودک جسمی و روانی آسایش جدی تهدیدات از کودک آزاری: یکی

 او به نسبت که افرادی یا والدین دست به سال 13 زیر کودک وآرامش رفاه روانی، و جسمی سلامت تهدید و آسیب را آزاری

 جسمی، بدرفتاری اشکال تمامی عنوان به توانمی را کودک با بدرفتاری همچنین(. 2112 ،16 اتینا) داندمی، دارند مسئولیت

 یکی آزاریدککو(. 2119، 21جهانی بهداشت سازمان) نمود تعریف آن درمان در توجهی بی و غفلت و جنسی استفادهسوء عاطفی،

ی پیامدها و رثاآ دارای کیدکو دوران ارناگو تتجربیا و هپدید ینا. ستا وزیمرا جامعة جتماعیا نیروا هپیچید و شایع تمعضال از

  .(2119،  21و فلیتی آندا) داشت خواهد رگسالیبز دوران در شخصیت ریگازسا و لتحو بر یناخوشایند و تمددراز 

. باشدمی آنها از مراقبت و خود فرزندان اساسی نیازهای رفع برای والدین توجه عدم معنای به غفلت کودک، با بدرفتاری در

 از گسالبزر استفاده سوء عنوان به جنسی بدرفتاری و مراقبان یا والدین توسط کودک به بدنی آسیب شامل فیزیکی بدرفتاری

 ایجاد کودک، از شدید انتقاد به اشاره عاطفی بدرفتاری(. 2119، همکاران و 22 هسیه یاپینگ) باشدمی او جنسی تحریک و کودک

 .(2111  28و همکاران، داماشک) شودمی گفته کودک به تمسخرنسبت و تحقیر و وحشت و رعب

سپارند می جان هاآن با بدرفتاری همراه به خشونت اثر بر کودک 8 حدود در روز هر که است آن از یونیسف،حاکی سالانه گزارش

 جهان سراسر در ساله 4 تا 1 کودک میلیون 41 ،حدود1666 سال در بهداشت جهانی سازمان گزارش طبق (.24،2111مارواستی)
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 پیدا اجتماعی و بهداشتی،درمانی خدمات از استفاده به نیاز که نحوی به .اندبوده خود مراقبان یا والدین غفلت و آزار معرض در

 .(22،2111اسکوارز و کریستین از نقل)اند کرده

 دچار جهان در( درصد9/22)بزرگسالان از چهارم یک به نزدیک که دهدمی نشان کودک با بدرفتاری مورد در جهانی هایبرآورد

 اعتیاد خطر کودکی دوران زایآسیب تجارب که داد نشان( 2118) 29و همکاران داب پژوهش نتایج. اندگرفته قرار استفاده سوء

 تحقیق نتایج اساس بر(. 1831 زینالی و همکاران،) دهدمی افزایش بزرگسالی در را مخدر مواد و الکل دارو، مداوم مصرف و دارویی

 که داشتند مواد سایر یا الکل مصرف سوء والدین، از یکی حداقل آنها درصد 21 از بیش آزاری،کودک قربانی کودک 219 در

 سابقه که والدینی از بیشتر واضح طور به افراد این در آزاریکودک و بوده مصرف سوء مورد ماده سه هر هروئین و الکل،کوکائین

 96 شد مشخص گردید، انجام رفسنجان در که تحقیقی در همچنین(. 21،2112مورفی و همکاران)  شد دیده نداشتند مواد مصرف

 و همکاران، زادهخلاصه) اندنموده تجربه خود والدین طرف از را مسامحه یا جسمی آزارهای انواع ساله، 1-12 کودکان درصد

 در اجتماعی و رفتاری روانی، شناختی، فیزیکی، عواقب به است ممکن کودکی در غفلت و آزاریکودک مدت طولانی عواقب(. 2111

 .(2111 ،23 پرین و  میلر) گردد منجر بزرگسالی

 انواع کودک آزاری:

 نظر در عمل یک( حذف) توجهی است، بی شده گرفته نظر در عمل یک ارتکاب معنی به آزار که حالی در :غفلت و توجهی بی -1

 بندی طبقه عاطفی توجهی بی و آموزشی توجهی جسمانی، بی توجهی بی یدسته سه به توانمی نیز را توجهی بی .شودمی گرفته

 تبهداش و نامناسب، پوشاک ناکافی، تغذیه نظارت کردن، رها،بهداشتی مراقبت نبود شامل جسمانی توجهی بی یهامصداق .نمود

 ناتوانی و مداوم صورت به مدرسه از گریز یاجازه دادن مانند موضوعاتی آموزشی توجهی بی که حالی است، در آن مانند و نامناسب

 به دادن دادن، اجازه قرار آزار درمعرض را عاطفی، کودک تامین عدم چون مواردی عاطفی توجهی بی و مدرسه در وی نویسی نام از

 .(2111ماراوستی، )شود می شامل را کودک از شناختی روان مراقبت عدم و الکل و مواد مصرف برای کودک

غذا،  نمودن فراهم از کودک، خودداری نمودن بلا خوارکننده، سپر کلامی، تمسخر، عقاید فراوان یهاتهدید شامل :عاطفی آزار -2

 وعن پنج به عاطفی آزار چنیین هم .است کودک از اقتصادی کشی بهره و عمدی صورت به زندگی ضروریات سایر و سرپناه،خواب

گری، پرخاش تقویت شامل کودک نمودن فاسد و گرفتن نمودن، ترساندن، نادیده طرد، منزوی از اند عبارت که شودمی بندی تقسیم

 .(2111ماراوستی،)جنایی به وسیله کودک است  رفتارهای مواد یا جنسی، مصرف رفتارهای

 و داخلی، زخم یهاآسیب سر، شکستگی، ایجاد به سوختگی، ضربه ضربه، نظیر ییهاآسیب شامل جسمانی آزار جسمانی: آزار-8

 .(26،1633والکر و همکاران)باشد  داشته دوام ساعت 43 مدت به حداقل که باشدمی جسمانی آسیب اشکال سایر
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 آن رد که باشد بزرگسال و کودک بین تماس یا تعامل هر شامل تواندمی کودک علیه جنسی خشونت یا جنسی آزار: جنسی آزار-4

 به کودک نمودن وادار جنسی آزار عبارتی به (.2111ماراوستی،)گیرد می قرار استفاده مورد بزرگسال جنسی ارضای برای کودک

 بزرگتر قربانی از سال 2 از بیش جنسی آزارگر که زمانی.است عاجز آن درک از کودک و نبوده وی سن با متناسب که است عملی

 .(81،2114چارد پریت)شود می گرفته نظر در جنسی آزار عمل باشد، این

 آزاری:عوامل کودک

 و هرم کودک بودن طبیعی غیر دلیل به و. طلبدمی را بیشتری وقت صرف بوده، دشوار آنها پرستاری و تغذیه که نارس کودکان

 .است ناراضی فرزندی چنین داشتن از مادر بخصوص والدین و نشده ایجاد والدین و آنها بین کافی صمیمیت و محبت

-یم تربیت سخت که کودکانی و خواه بدخلق،خود رشد، کم کودکان جمله از دانند،می طبیعی غیر را آنها والدین که سالم کودکان

 .کنندمی برقرار ارتباط سختی به کودکان اینگونه با پرورش مسئولان معمولا و تحرکند پر خیلی حتی یا شوند

 کودکان ....و فعالی بیش یادگیری، یهاناتوانایی جسمی، اوتیسم، نقایص ذهنی، ماندگی عقب بویژه ناهنجاری هرگونه دارای کودکان

 .دارند قرار آزاری کودک خطر معرض در بیشتر شده ذکر

 .دهند می نشان ضعیف واکنش طبیعی پرورش به که اطفال و کودکان

 .کنندمی استفراغ یا شوندمی بیمار منتظره غیر و مکرر طور به که کودکانی

 .دارند ویژه آموزشی و پزشکی اقدامات به نیاز و هستند رشدی و بدنی آسیب دچار که کودکانی

 کنندمی گریه حد از بیش که کودکانی نیز و شاکی قرار،پرخاشگر،بی که کودکانی

 اند  آمده دنیا به نامشروع طریق از یا و ناخواسته طور به که کودکانی

 (.1832فر،والدین.)جلالی در تحصیلات سطح یا هوشی بهره سطح بودن پایین

 آزاریکودک پیامدهای

 آزاری کودک جسمی صدمات .دارد اجتماعی و رفتاری عاطفی،، جسمی مختلف  تاثیرات اغلب کودکان، از غفلت و آزاریکودک

 البته .باشد داشته افراد اجتماعی و خانوادگی زندگی بر درازمدتی کلی اثرات بسا چه اما شود ظاهر لحظه همان در است ممکن

 آثار با تواندمی مغز بر آن اثرات مثل آزار جسمی پیامدهای مثلا کرد جدا هم از را آزار مختلف یهاجنبه توانمی سخت بسیار

زاده و همکاران، ؛ بنقل از حسین2114 ،81آزاریکودک اطلاعات افشای مرکز)باشد  ارتباط در هیجانی مشکلات و روانشناختی

1862.) 

 کلاتمش نیز و ترند پایین خود همسالان میانگین از هوشی و کلامی تواناییهای نطر از اند، شده واقع جسمی آزار مورد که کودکانی

 و فعالی بیش اجتماعی، انزوای اضطراب، پایین، نفس به اعتماد خودآزاری،، خواب اختلالات افسردگی، جمله از روانپزشکی متعدد
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 اختلال مانند مواردی بزرگسالی، سنین در (.88،2114اسپاراتو و همکاران ؛82،1661رونتز و بریر)است  شایعتر آنان در پرخاشگری

  .(84،1633استراوس و جلز)شود می اضافه فوق مشکلات به بزهکاری و شخصیت مواد، اختلالات مصرف

 رابی،اضط خلقی، اختلالات شامل اختلالات این .است شده شناخته روانی و رفتاری اختلالات از وسیعی طیف آزارجنسی، با رابطه در

 هول، تلالاخ هیستریک، تشنجات رفتار، ناگهانی تغییرات جسمی، خانه، شکایات از فرار جنسی، بندوباری بی یادگیری، شخصیت،

 (.2114، 82گلادستون و همکاران)است  ای تجزیه اختلالات و خودکشی و خودآزاری اجباری، رسوم شبانه، کابوسهای

 یعاطف آزاریکودک بعلاوه شودمی جرات کم و گیر گوشه پائین، نفس به اعتماد دارای گیرد،می قرار عاطفی آزار مورد که کودکی

 از: عبارتند آثار و پیامدها این باشد.می آثاراجتماعی دارای

 مدرسه و خانه در دیگران با ناسازگاری

 دیگران به نکردن اعتماد و بدبینی، بدگمانی

 گروهی هایفعالیت در نکردن مشارکت

 آن انجام و مسئولیت پذیرش در ناتوانی

 مدرسه ضوابط و مقررات نکردن رعایت

 .(1831باقری، و سیاری)دیگران  با کلامی ارتباط کاهش

 گیریبحث و نتیجه

افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارند رسد افراد دچارتجربه ی آزاردیدگی و به نظر می

(. کما اینکه افراد دارای تجارب آزاردیدگی بیشتر دچار سوء 2116و همکاران،  81؛ گیل للاریو2111و همکاران،  89)دینکلرو

ارای تجارب آزار و اختلال طیف اوتیسم (. مشکلات اجتماعی و ارتباطی افراد د2113، 83گیرند )بایرنی جنسی قرار میاستفاده

 (.2116و همکاران،  86های مشکوک در این گروه می شود ) مک دونلباعث تشدید مشکلات در تشخیص و تایید سوء استفاده
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ایجاد فهرستی از عوامل خطر  ی گسترده ای از عوامل آسیب پذیری، کودکان را در مقابل کودک آزاری توضیح می دهد امادامنه

بر و قابل شناسایی ممکن نیست، زیرا کنش متقابل بسیاری از عوامل مثل خصوصیات زیستی کودک، محیط خانوادگی و معت

اجتماعی که کودک در آن زندگی می کند، سطوح مختلفی از خطر را شکل می دهد و این به آن معنا است که برخی کودکان، 

ها قرار دارند احل مختلف عمر، در معرض خطر انواع مختلفی از بدرفتاریآسیب پذیر تر از دیگران هستند. همچنین کودکان در مر

(. مطالعات مختلف عوامل گوناگونی را بعنوان عامل خطر در بروز کودک آزاری نام برده اند که از آن 2119، 41)ایرنیا و همکاران

افسردگی و اضطراب، وابستگی به مواد و آزار جسمی جمله می توان به تحصیلات کم، سن پایین، بیکاری، اختلال روانپزشکی مانند 

های روان پزشکی در های دوران کودکی و اختلالها و اختلالهای جسمی و ذهنی و عقب ماندگیوالدین در کودکی، در کنار ناتوانی

ناهنجاری (. کودکانی که خصوصیات جسمی 2119، 42و سیدبوتام و مرون 1662، 41کودکان اشاره کرد )راگوسچ و همکاران

های جسمانی رنج می برند، در معرض خطر غفلت قرار دارند، زیرا والدین کمتر بر روی آنها سرمایه گذاری کرده دارند، یا از ناتوانایی

ها چه واقع گرایانه و چه غیر واقع گرایانه برآورده و احساس می کنند کودک آن چیزی که انتطار داشتند، نیست و انتطارات آن

(. کودکان نارس، عقب مانده ذهنی، معلول جسمی و کودکانی که زیاد گریه می کنند 2111)سازمان بهداشت جهانی،  نکرده است

و یا بطور غیر عادی متوقع هستند و اصطلاحا کودکان مشگل دار نامیده می شوند بیشتر مورد آزار و آسیب قرار می گیرند )رفیعی، 

های جسمی و روانی آن خیلی وسیع تر است )بوتچارت اری نسبت به مرگ و آسیب(. عواقب بهداشتی و اجتماعی کودک آز1816

(. به طوری که بر اساس نتایج مطالعات، اختلالاتی مانند افسردگی اساسی، اختلال هراس، اختلال سلوک و وجود 2119، 48هارویو

آزاری علاوه بر اثرات جسمانی، روانی و  (. کودک44،2119برخی رفتارهای خودکشی در این افراد بیشتر است )ماک میلان و مان

های سلامت روان، بار اقتصادی زیادی را بر خانواده و های طولانی مدت و هزینههای ناشی از درمان، بستریاجتماعی به دلیل هزینه

های ، خانوادههای شلوغ، پرجمعیت، ناسازگار، تهی دست و دارای مسکن کوچککند. عواملی از قبیل: خانوادهجامعه تحمیل می

های بزهکار با ارتباطات کم و محدود از جمله موارد زمینه ساز هایی با اعتیاد و فحشا و خانوادهطرد شده از سوی اجتماعی، خانواده

کودک آزاری محسوب میشوند. همچنین، بعضی از کودکان به دلایل نقص فیزیکی یا روانی مانند کودکان  نارس، کودکان عقب 

ند گیردانند، بیشتر از سایرین مورد آزار قرار میتوانخواه جسمی و کودکان سالم که والدینشان آنها را نابهنجار می مانده ذهنی و

(. بسیاری از والدین کودکان دارای اختلال اوتیسم به دلیل کمبود دانش و نبودن اطلاع رسانی درست و 2119)نقوی و همکاران، 

کنند یا بی اهمیت جلوه ان، مشکلات کودک را درک نکرده و در مقابل آن مقاومت میهای این کودکی ویژگیغنی در زمینه

دهند. این والدین به امید بهبودی، سبب از دست دادن زمان طلایی مداخلات به هنگام دهند به نوعی آنها را مورد غفلت قرار میمی

های شناختی و رفتاری و حتی حرکتی خور توجه، ویژگیهای فیزیکی و جسمانی در می شوند. همچنین به دلیل نبودن ناهنجاری

نامتناسب کودکان خویش را زودگذر تلقی کرده و به عوامل مختلف محیطی مربوط می دانند. بعد از مدتی با مراجعه به متخصصان 

ار روانی تگی و فشنیز ممکن است با ناتوانی در تشخیص یا تشخیص دیرهنگام در کودکان خود مواجه شوند. این وضعیت باعث آشف
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های اولیه در برابر تشخیص اختلال (. دراین زمینه والدین علاوه بر واکنش2112، 42شود )کارست و وان هچکمضاعفی در آنها می

ب ی آغاز بسیاری از مصائهای درمانی و توان بخشی و پزشکی، به نقطهها و دشواریفرزندشان که بسیار دردناک است، از پیچیدگی

ند. آنها با منابع مختلفی از فشار روانی مانند فشار روانی ناشی از ناهنجاری کودک، فشارهای روانی ناشی از اجتماع، نهقدم می

مردم، بستگان و نزدیکان، فشار روانی ناشی از توافق نداشتن والدین با یکدیگر، فقدان دسترسی به منابع حمایتی خارج از خانواده، 

(. نتایج مطالعات صورت 2119فرزندان، ترس از آینده ی کودک و... روبرو خواهند شد. )رافعی، تاثیر وضعیت موجود روی سایر 

گرفته در این راستا بیان می کند مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، تنیدگی و نگرانی بیشتر و امید به زندگی کمتر و مشکلات فراوان 

ها و والدین کودکان بهنجار داشته اند. )پورواحد و امیری ن سایر اختلالتری در سلامت روانی در مقایسه با والدین دارای کودکا

(.مهمترین مسئله و شاید از مشکل آفرین ترین مسائل مربوط به یک کودک استثنایی در خانواده، بعد تربیتی آن باشد. 1869مجد، 

ر مونه می تواند موجب سنگینی این بار تربیتی بکه بیشترین بار تربیتی این مسئله بر عهده مادر است. وجود کودک معلول از هر ن

های پی دوش مادر باشد، بخصوص در فرهنگ ما که مادر وقت بیشتری را در خانه سپری می کند، بنابراین این بار تربیتی و ناکامی

جمله  درپی در تربیت فرزند ممکن است به پرخاشگری منجر شود. همچنین احساس خشم و پرخاشگری و آسیب به کودک از

(. 2113، 49مراحل واکنش به خشم و اندوه است که بدنبال شوک ناشی از فقدان فرد مورد انتظار ایجاد می گردد. )مایرز و پیانتا

همچنین بدلیل این که کودکان مبتلا به معلولیت در منزل نگهداری و تربیت می شوند و مادران از نزدیک با مشکلات و خطرات 

(. وجود تجارب آزاردیدگی 1869معلولشان را تهدید و به آن آسیب برسانند. )پورواحد و امیری مجد،  احتمالی، ممکن است فرزند

در دوران کودکی، خصوصا غفلت عاطفی و جسمی و آزاردیدگی عاطفی و جسمی، به تدریج فرد را زیر بار فشارهای اجتماعی و 

رار داده و فرد و خانواده خصوصا مادر دچار خستگی روانی و انزوا مسائل روانی که خود فرد یا اطرافیان به وی تحمیل می کنند، ق

(، که به نوبه ی خود زمینه ی گرایش به آسیب رساندن کودکان خصوصا کودکان با 1862می گردد )حسین زاده و همکاران،

یشنهاد میگردد جهت کاهش شرایط خاص از جمله طیف اوتیسم و ناتوان ذهنی را فراهم می سازد.لذا با توجه به آنچه بیان شد، پ

آسیب پذیری کودکان دچار اختلال طیف اوتیسم و ناتوان ذهنی توسط خانواده و مادران می توان با افزایش آگاهی عمومی نسبت 

های آموزشی از جمله آموزش مهارتهای فرزندپروری و تاب آوری و بازی درمانی برای به پدیده کودک آزاری از طریق برگزاری دوره

باورهای سنتی و نادرست که به سلامت کودکان لطمه وارد میکند، اقدام نمود. همچنین به منظور حمایت و افزایش اطلاعات  تغییر

ها و ارائه خدمات بازتوانی برای قربانیان کودک آزاری از طریق بهزیستی و اورژانس اجتماعی، آموزش و پرورش جهت این خانواده

 لایم آسیب پذیری گام برداشت.پیشگیری از تبعات مشگل و کاهش ع

 منابع 

رابطه ی مشکلات روانی مادر و خشونت خانوادگی با مشکلات رفتاری کودکان کم توان  ،1869،پورواحد، آزیتا، مجتبی، امیری مجد

 .111تا  111، صفحات 2، شماره 4دوره  ،سلامت اجتماعی،ذهنی

 انتشارات همام.، ابط خانوادگی، تهران:اعتیاد به مواد مخدر در آینه رو ،1831، پیرمرادی، سعید
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آموزان دختر و پسر عادی و استثنایی)نابینا، ناشنوا( آزاری و عوامل موثر بر آن در دانشمقایسه کودک، 1832 فر،صدیقه،جلالی

 ان مرکزی(.نامه کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی)تهرمقطع راهنمایی شهر تهران.پایان

رابطه ی تجربه ی آزاردیدگی در دوران کودکی و امنیت روانی با اعتیاد ، 1862 شالچی، بهزاد، بافنده، حسن، ،حسین زاده، بهناز

 پذیری. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، چاپ نشده، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

 .48تا 41جلد سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ارجمند، صفحات  ،صه روانپزشکیخلا (،1816)رفیعی، ح، کاپلان ه، سادوک، ب 

های مستعدکننده پیش اعتیادی معتادان بهبود یافته.،مجله روانپزشکی و ، زمینه1831زینالی، علی، وحدت، رقیه، عیسوی، محسن،
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Abstract 

Family is the first environment in which children take the initial steps toward development, 

while the individual characteristics of children, prior syndromes, biological, psycholohical, and 

social harms play important roles as well. Children diagnosed with autism or other mental 

disabilities, are of special difficulties. In other words, these children require a unique way of 

care and education. However, lack of the latter, might lead to maltreatment. Child abuse, is one 

of the threats to children with autism and mental disabilities and its short term and long term 

effects are widely known. Mothers of children with autism and mental disabilities face 

numerous challenges to take care of them. This study tries to observe the relationship of child 

abuse and children with autism and mental disabilities. Moreover, it recommends that, in order 

to lessen the vulnerability of those children, social emergency services, parental and child care 

education must be paid sufficient attention to 
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