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بررسی موسیقی درمانی وتاثیرات موسیقی در افراد دارای اختالالت ذهنی 

 ،اختالالت یادگیری وارتباطی

 بهزاد خرمالی 

 4931دانشگاه ازاد اسالمی گرگان ابان ماه  دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 بهزاد خرمالی-44پالک–کوچه دوم -خیابان یادبودغربی-گنبد کاووس-گلستان-ایران

exolover014@gmail.com 

  چکیده:

 :ت موسیقی درمانی بر بیماری های روانیتاثیرا

( در بررسی خالصه از نتایج خود 4391اخته شده است التون )موسیقی درمانی برای گروه های مختلف درمانجواین موثثر شن

گزارش می دهد که موزیك تراپیست ها با سنین مختلف افراد از کودک تا سالخورده کار کرده و بیماران مراجعه کننده آن ها 

نی های رشد ، ناتوانی بسیار متنوع بودند این مراجعین بیماری های مختلفی داشته که شامل انواع بیماری های روانی، ناتوا

های جسمی ناشی از آسیب های عصبی ، معلولیت های ارتوپدی، آسیب های حسی و اختالل های دیگر پزشكی است که 

 .موزیك تراپیست ها برای درمان آن ها از روش های مخصوص موسیقی درمانی استفاده کرد
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 مقدمه:

 عقب ماندگی ذهنی و تاثیر موسیقی درمانی بر آن:

ه ذهنی به عملكرد ذهنی پایین تر از حد متوسط داللت دارد. که با ناسازگاری های رفتاری همرراه اسرت و در   اصالح عقب ماند

 طول دوره رشد آشكار می گردد. برای این که فردی به عنوان عقب مانده ذهنی شناخته شود باید سه معیار داشته باشد:

دو انحراف استاندارد و یا پایین تر از میانگین تست های هوش  . کاهش قابل توجه عملكرد هوش از حد متوسط به طوری که 4

 باشد.

. نارسایی در رفتارهای مربوط به سازگاری که ممكن است شرامل تراخیر رشرد حرکتری، روانری، زبرانی، اجتمراعی، عراطفی          2

 شناختی و یا مهارت های خودیاری باشد.

سرالگی اتفراب بیافترد از     49الل مقاطع رشد از آغاز تولرد ترا سرن    . با توجه به نظر گرشمن احتمال دارد عقب ماندگی در خ 9

آنجایی که عقب ماندگی در خالل دوره رشد آشكار می شود آن ها را گاهی تحت عنوان ناتوانی های رشدی یا تراخیر یافتگران   

 رشد می نامند.

 اشخاصي كه ناتواني يادگیري دارند و تاثیر موسیقي درماني بر آن :

انی یادگیری دارد دارای مشكالت خاصی در ادراک ، یكپارچگی یا فرآیندهای بیانی است که به کارکرد یادگیری کودکی که ناتو

وی آسیب فراوانی میرساند.این تعریف شامل کودکانی که در سیستم عصبی مرکزی نقص دارنرد میشرود کره ابتردا بره عنروان       

 آسیب دیدگی کارایی یادگیری خوانده میشوند.

رهایی که معموال با نقایص یادگیری در ارتباط هسرتند شرامل مرواردی پرر جنبشری ، نقرایص ادراکری حرکتری ،         بعضی از رفتا

اختالالت هیجانی نقیصه های جهت یابی و درک جوانب ، اختالالت در توجه ، تحریكات آنی ، اختالالت حافظه و تفكر انتزاعی 

 شتن میشود .و نقایص ویژه ای در امر یادگیری خصوصا در خواندن و نو

 برنامه های موسیقی درمانی برای افراد ناتوان در یادگیری معموال بر محور یكی از چهار مورد زیر و یا بیشتر تمرکز دارد:

 دستیابی به اداره ی رفتار

 استفاده از موسیقی به عنوان یك پاداش و تقویت کننده جهت انجام درست وظایف تحصیلی

 قي درماني بر آن:كودكان اُتیستیك و تاثیر موسی

طبیعت موسیقی و تاثیر ریتم به حدی است که کودکانی را که در پایین ترین سطح از بازتابهرای فیزیكری هوشری و اجتمراعی     

قرار دارندتحریك می کنداز جمله کودکان اُتیسم . از برنامه های موسیقی درمانی برای پیشرفت در زمینره ی درک و آگراهی ،   

توجه ، تقویت حافظه و توانایی کالمی این گروه کودکان استفاده میشود. تمرینهای موسریقی درمرانی   کنترل حرکتی ، افزایش 
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بعنوان تقویت کننده ای برای ایجاد پاسخهای متقابل و آگاهانه آنها طراحی میشود. تكلم ، پاسرخهای شرفاهی متقابرل تمراس     

میدهد.کناره گیری و فرار از واقعیرت از جملره خصرایص     چشمی ، آگاهی محیطی و رفتارهای مناسب اجتماعی آنان را افزایش

کودکان اتیستیك است و حتی گاهی مقاومت می کنند و از شرکت در جلسات موسیقی درمرانی طفرره میرونرد،اما از شرنیدن     

قطعاتی که موزیك تراپیست مینوازد و یا توسط نوار پخش میشود لذت میبرد.کودکران اتیسرم تشرویي میشروند از قسرمتهای      

مختلف ساز استفاده کنند تا بر ترس و محدودیتها و تكرارهای وسواسی خود غلبه نمایند . قطعاتی که برای کودکان اتیسم باید 

ریتم و آهنگ هیجانبخش داشته باشد تا احساس کودک برانگیخته شود. زمان جلسات موسیقی درمانی کودکان اتیسرم کوتراه   

به همكاری و تمایل کودک بستگی دارد اما تعداد جلسات موسیقی درمانی زیاد است است و گاهی به ده دقیقه میرسد و بیشتر 

بطوری که گاهی سالها طول میكشد. تا مهارت کافی در کنترل حرکتی افزایش توجه، به تواناییهرای کالمری و ادراکری حاصرل     

 شود.

 . كودكان روان نژند و اختالالت رفتاري و تاثیر موسیقي درماني بر آن

کی ریتم را ر حتی در حالت روان نژندی و عقب ماندگی ذهنی حس میكند ، در واقع احساس ریتم غریزی اسرت و بره    هر کود

همین دلیل همه ی کودکان موسیقی را دوست دارند، از آن لذت میبرنرد و شراد میشروند . جلسرات موسریقی درمرانی بررای        

آن روحیره ی اجتمراعی ،احسراس اعتمراد بره نفرس و ارزش        کودکان روان نژند بیشتر دوست داشتنی و دلنشین است و انجام

شخصی آنها را افزایش میدهد.آنها در نخستین جلسرات تشرویي میشروند ترا سرازه ا را از نزدیرك لمرس کننرد و بره صردا در           

مقاومرت  آورند.دیدن و به صدا در آوردن سازها عالقه و کنجكاوی کودکان را بر می انگیزد و موجب میشود کودکانی که از خود 

،گوشه گیری ،پرخاشگری و یا ترس نشان میدهند به فعالیت و برنامه ها عالقمند شوند . موسیقی مانند نقاشی اثر برون فكنری  

دارد . کودکان روان نژند از تنشهای گوناگونی رنج میبرند که معموال فرصت مناسبی برای بروز احساسات و تنشهای خرود پیردا   

با موقعیتهای ناگوار گوناگونی مواجه میشوند وتنشرهای خرود را حرس میكننرد . جلسرات موسریقی       نمیكنند . آنها در طی روز 

درمانی فرصت بسیار مناسبی برای بروز ترسها ، تنفرها،هیجانها و احساسات مختلف آنها فراهم میكند بدون آنكره از احساسرات   

است که در جلسات شاد و لذتبخش موسیقی درمرانی   خود ناراحت شوند . امنیت و پذیرش مهمترین نیاز کودکان روان نژندی

 تامین میشود

 بیماران پیر و تاثیر موسیقي درماني بر آنان:

سال دارد . پیران عموماَ دارای مشكالت گوناگون جسرمی ، روانری و یرا اجتمراعی ر        56پیر به کسی اطالب میشود که حداقل 

 عاطفی هستند.

رکرد جسمی و ذهنی همراه است باید به خاطر بسپاریم که این درجات در افراد مختلرف  سالمندی معموالَ با درجاتی از زوال کا

متفاوت است .بیشتر پیران خصوصًا آنها که در موسسرات شربانه روزی زنردگی میكننرد عالامری از اخرتالالت فكرری و بردنی         

وابسته تر شوند و این افزایش وابستگی  دارند.هرقدر اختالالت جسمی و یا ذهنی پیران شدید تر شود مجبور میشوند به دیگران

به دیگران موجب از دست دادن احساس ارزش شخصی میشود.ترس از از دست دادن استقالل و وابستگی بره دیگرران یكری از    

بزرگترین ترسهای خودآگاه پیران است.از آنجا که موسیقی بخش لذتبخشی از زندگی غالب مردم را تشركیل میدهرد موسریقی    
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اند روش بسیار موثری در ایجاد ارتباط با پیران باشد. بسیاری از فعالیتهرای مروزیكی میتوانرد در افرزایش و حفر       درمانی میتو

جنبه های مختلف جسمی ، روانی و یا عاطفی ر اجتماعی پیران مورد استفاده قرار بگیررد بعرالوه موسریقی میتوانرد در فرراهم      

 مورد استفاده قرار بگیرد.کردن تحریكات حسی و ذهنی مفید در کیفیت زندگی 

آنجا که سخن باز می ماند ، موسیقی آغاز می شود . هانریش هانیه اریان و نژاد ها بری شرمارند ، امرا زبران و روح یكری       مقدمه:

 است ، زبان عشي . موسیقی نوعی زبان عشي است . کاربرد موسیقی برای درک زیبایی و سالمت زندگی اجتناب ناپذیر است .

قت انسان ، نیازهای متنوعی )اعم از جسمی و روانی( با او همراه بوده که برای برآورده ساختن این نیازها سازگاری برا  از بدو خل

 محیطش به ابزارهایی نیاز داشته است .

هنر به عنوان یكی از وسایل اولیه سازگاری بشر در خدمت نیازهای کمال جرویی و زیبرا طلبری و از طررف دیگرر ، آرام بخرش       

حتی ها و سختی های زندگی او بوده است . موسیقی شكلی از هنر است که احساس ، عاطفره ، ادراک و شرناخت انسران را    نارا

 بدون نیاز به تكلم و زبان منتقل می کند .

 ،  استفاده بشر از موسیقی ، امری آسان و قابل دسترس بوده است ، چون ریتم و ملودی ، به عنوان دو رکرن اساسری موسریقی   

 ابتدایی قبایل بیشتر در رو این از.  است نداشته تكلم به نیازی نیز رتیك حرکات و ها آواگرایی و داشته وجود انسان رشتس در

موسیقیهایی که وسیله ای برای ابراز همبستگی و از بین بردن ترسرها و غرم هرا و ایجراد آرامرش و       مختلف های وآیین مراسم

 برگزار می شده است . شادی و اراده در بین افراد قبیله بوده

موسیقی زبان آرزوها ، انتظارها و عواطف بشری است و هر قوم و ملتی بر حسب ویژگی های عاطفی و فرهنگی خود ، موسیقی 

 .  خاصی دارد . با درک موسیقی ، عواطف زیبا ، همدردی و تفاهم هم بیشتر قلبی میسر خواهد شد

دارای ارتعاشات خاصی هستند که با تحریك ارتعاشات سرلول هرای عصربی     نغمه های موسیقی برحسب ترکیب فواصل و ریتم

احساس و انگیزه ای را تقویت ، تضعیف و یا منتقل می سازند ، اگر چه فواید درمان با موسیقی از دوران های قبل مطررح بروده   

 نشده است )سایت اینترنتی( . است ، اما تا قبل از اینكه در قرن اخیر به عنوان یك رشته تخصصی شناخته شود خوب معرفی

صوت  و موسیقی تأثیر.   کنیم استفاده جان و  موسیقی شفابخش است و هریك از ما می توانیم از آن برای تقویت جسم و روح

 اسرت  متفاوت ما از یك هر بر صوت و موسیقی  تأثیر  بر هر یك از ما متفاوت است ، ولی بهر حال روی همه ما اثر می گذارد .

 امرر  ایرن  کره  ، کنریم  مشرارکت  امرر  ایرن  در بایرد  خودمران  ، موسریقی  برا   درمان برای.  گذارد می اثر ما روی حال بهر ولی ،

 حرف به موسیقی با پر کردن وقت اضافی زندگی است .  دادن گوش از فراتر چیزی  مستلزم

دی از همران آغراز کرودکی و زنردگی شریر      موسیقی باید بتواند زبان و روح ملی را تقویت کند . موسیقی در حیات و زندگی فر

خوارگی و گهواره ای با نوای الالیی مادر آغاز می شود و سیر خود را در مراحل مختلف عصر ادامه مری دهرد . موسریقی ایرران     

 انتقرال  موسریقی  این از هدف که است بوده همراه آهنگ و سرود با موسیقی  زرتشت حضرت زمان دارد طوالنی بس تاریخی  ،

 . است بوده نیك کردار و نیك پندار ، نیك رگفتا

 بطور کلی موسیقی قدیم ایران ریشه ای بسیار عمیي در فرهنگ تستی ایران داشته است .
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البته باید خاطر نشان کرد که موسیقی درهرسبك ونوع ان میتواند در فرهنكهای مختلف ،جوامع وانواع اختالالت روانی کراربرد  

لبته سن وجنسیت درمانجو نیز در امر درمان بی تاثیر نیست.سبكهای مختلف کشرورهای مختلرف   خاص خود را داشته باشد وا

 راک،پاپ وحتی متالیكا نیز در بعضی موارد کاربرد میتواند داشته باشد.

  تاریخچه وسوابي تاریخی:

.  انرد  یافته بابلی و آشوری ، سومری اقوام نزد و النهرین بین حدود در را موسیقی روني و توسعه مشخصی های نشانه  نخستین

پریش   سرال  هزار حدود در که رسید مصر و چین به نوبت آن از بعد میرسد میالد از پیش سال هزار سه از بیش به آن قدمت و

از میالد موسیقی داشتند ، کره نیز برخالف ژاپن از مراکز قدیمی موسیقی و نخستین بار امپراطور قومی قریب پنج هرزار سرال   

 مریالد  از پریش  سرال  911 حردود  از و بروده  قروم  از بیش یونان  یالد موسیقی چین را تدوین کرد و در مغرب زمینپیش از م

سال پیش از میالد می رسد و اقوام سفید پوست که در آسریای   911قی در ایتالیا به موسی قدمت داشت رواج آنجا در موسیقی

م را بوجود آوردند و در جامعره هرای شركارچی و کشراورزی نمرایش      غربی ، آفریقای شمالی ، اروپای شرقی هستند تمدن قدی

 بدون موسیقی وجود ندارد .

در این جامعه ها بر خالف موسیقی ما به ریتم بیشترین اهمیت می دهند و این ریتم یا وزن بطور محسوسری پیچیرده ترر و برا     

د موسیقی بر پایه های ملودی و ریرتم سراخته مری    معنی تر از سمفونیهای والست در جامعه هایی که اقتصاد غیر تولیدی دارن

شود این عقیده دموکریت دانشمند یونانی که انسان خواسته است آواز پرنردگان را تقلیرد کنرد و بره ایرن دلیرل بره موسریقی         

پرداخته است فقط تا اندازه ای درست است گیسوی انسان قدیمی ترین ابزار موسریقی اسرت در جامعره هرای ابتردایی آوازهرا       

 .   کنند می تكرار آنرا کمی از پس دیگران و میخواند گروه سرپرست که  همیشه تكصدا هستند کهنترین نوع ، اپرا است

 تاريخچة پیدايش موسیقي درماني

تاریخچه استفاده از موسیقی به عنوان روشی برای درمان به زمان ارسطو و افالطون باز می گردد ، از آن زمان به بعد رگه هایی 

تفاده از استفاده از اصوات و آهنگها برای درمان بیماریهای مختلف بكار رفته است . اما در قرن بیستم فكر رسمی اسرتفاده  از اس

از موسیقی برای درمان مصدومین جنگ جهانی اول آغاز شد و هر چند اسرتفاده از موسریقی بررای درمران مصردومین جنرگ       

وش درمانی با مشكالتی همراه بود که با قدمهایی که برداشته شرد بتردریج ایرن    جهانی اول آغاز شد و هر چند استفاده از این ر

اولرین برنامره آمروزش موسریقی      4311شاخه درمانی تكامل یافت و انجمنهای متعددی تشكیل گردید . بطوری کره در سرال   

 درمانی در جهان در دانشگاه میشیگان آغاز شد .

آغاز به کرار   AAMTانجمن موسیقی درمانی آمریكا یا  43۹4کار کرد . در سال انجمن موسیقی درمانی آغاز به  4361در سال 

لی به ثبت رسیده انجمن موسیقی درمانی ایرانی برا  المل بین سطح در درمانی موسیقی جهانی فدراسیون 4396 سال در  کرد .

امكانرات تخصصری بررای اسرتفاده از ایرن       اهداف باال بردن سطح آگاهی افراد از فرآیند موسیقی درمانی و فواید آن و باال بردن

 شیوه درمانی فعالیت خود را آغاز کرده است :

 انسان و موسیقي
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 ادیان و نژادها بی شمارند ، اما زبان و روح یكی است ، زبان عشي . موسیقی نوعی زبان عشي است .

که برای برآورده ساختن این نیازها سازگاری برا  از بدو خلقت انسان ، نیازهای متنوعی )اعم از جسمی و روانی( با او همراه بوده 

 محیطش به ابزارهایی نیاز داشته است .

هنر بعنوان یكی از وسایل اولیه سازگاری بشردرخدمت نیازهای کمال جویی و زیبا طلبی و از طرف دیگر آرامبخش ناراحتی ها 

عاطفه ، ادراک ، و شناخت انسان را بدون نیاز به و سختی های زندگی او بوده است . موسیقی شكلی از هنر است که احساس ، 

 تكلم و زبان منتقل می کند .

استفاده بشر از موسیقی ، در سرشت انسان وجود داشته و از طرفی آواگری ها و حرکات رتیمیك نیز نیرازی بره تكلرم نداشرته     

وسیله ای برای ابراز همبستگی جمعری و از   است . از این رو در بیشتر قبایل ابتدایی مراسم و آیین های مختلف موسیقیایی که

 بین بردن ترسها و غمها و ایجاد آرامش و شادی و اراده در بین افراد قبیله بوده برگزار می شده است .

موسیقی زبان آرزوها ، انتظارها و عواطف بشری است و هر قوم و ملتی بر حسب ویژگی های عاطفی و فرهنگی خرود موسریقی   

 ک موسیقی ، عواطف زیبا ، همدردی و تفاهم بیشتر قلبی میسر خواهد شد .  خاصی دارد . بادر

 موسیقي و درمان

از ابتدای تاریخ ، بشر از موسیقی برای شفای بیماران استفاده می کرده است ، برای مثال ؛ ریتم طبل ها در مراسرم شرفابخش   

 جادوگران و درمان گران نقش مهمی داشته است .

موسیقی می توان در بسریاری از شرنون زنردگی ، تربیرت ، سررگرمی ، درمران ، اوقرات فراقرت و تعردیل          ارسطو می گوید : از 

 احساسات و عواطف استفاده کرد . فارابی موسیقی رابا سه خاصیت مطرح می ساخت :

 احساس انگیز ، نشاط انگیز ، خیال انگیز و یا تحت شرایطی هر سه خصوصیت را دارا می باشد .

ثیر و فواید موسیقی در مراحل مختلف رشد و زندگی انسان )از دوره جنینی تا سالمندی( گیاهان و جرانوران سرخن   امروزه از تأ

 و آگراهی  و هوشیاری  به میان می آید ، و از تغییرات آن بر روی سیستمهای حسی ، حرکتی ، هیجانی ر عاطفی ر ترشح غدد ،

 .  شود می بحث فرد شناخت

 انيمقدمه اي بر موسیقي درم

خوانده یا شنیده باشرید .  « موسیقی درمانی»شاید تاکنون مطالبی در روزنامه ها ، مجالت ، محل کارتان یا در بین مردم درباره 

موسیقی درمانی یك رشته جدیدی است و فقط بمدت پنجاه سال است که بعنوان یك تخصص کالسریك و حرفره ای توسرعه    

 پیدا کرده است .

رمانی با استفاده از موسیقی ، که یك رسانه هنری خالب است ، به افرادی دارای مشكالت گونراگون  بطور خالصه در موسیقی د

 ، به منظور دستیابی به بهداشت روانی و جسمی آنان کمك می شود .
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موسیقی درمانی در درمان افرادی که ناتوانی های مختلف از جمله عقب مانردگی ذهنری ، ترأخیر یرافتگی رشردی ، معلولیرت       

 . است داده جواب آمیزی موفقیت بطور ، اند داشته ……ی ، بیماری روانی و جسم

موسیقی درمانگر ، اهداف و مقاصد را بر اساس نیازهای خاص درمانجو دنبال می کند . فنرون مختلفری بررای پیشربرد اهرداف      

ر کمك کند تا حافظه دراز مدتشران را بره   استفاده می شود . برای مثال ، آواز خواندن می تواند به افراد مبتال به بیماری آلزایم

کار اندازد ، نواختن آالت موسیقی با همساالن یا درمانگر می تواند مهارتهای میان فردی را افزایش دهد و کارکردهای اجتماعی 

 را بهبود بخشد .

وش کردن به موسریقی و  از همه مهمتر اینكه افراد احساساتشان را در روشی مطمنن و لذت بخش بوسیله نواختن موسیقی ، گ

 رقصیدن به همراه موسیقی بیان می کنند .

البته موسیقی درمانی فقط در خدمت افرادی که دارای انواع مختلف ناتوانی ها هستند به کار برده نمی شرود بلكره در شررایط    

كته ای و مبتالیران بره   مختلف پزشكی نیز سودمند است . از جمله کاهش فشار روانی یا درد زایمران ، توانبخشری بیمراران سر    

کمرك   یرا  و است درمان شیوه در آن تحمل و درد کاهش است مطرح درمانگر برای اینجا در که عمده مسأله  .  4 بیماری پایانه

 به بیمار برای دستیابی به کارکردهای بهینه .

و کارهای درمانی متعرددی   موسیقی درمانی رشد فزاینده ای در کشورهای مختلف جهان و در عرض سالهای اخیر داشته است

توسط موسیقی درمانگران صورت پذیرفته است و این امر تأکید گردیده که اساساً موسیقی در درمان اشخاص مبتال به وضعیت 

 های مختلف پزشكی کارآیی بسیاری دارد . 

 موسیقي ركن چهار 

 موسیقی دارای چهار رکن است .

تیر یا رنگ آمیزی اینها ابزار یا مواد و مصرالح کرار هرر مضرف مری شرود . اغلرب        ریتم یا ضرب یا ملودی یا هماهنگی و لحن ، 

مورخان در این نكته هم عقیده هستندکه در هر جا هنر موسیقی به منشاء ظهور رسیدابتدا با ریتم یا ضرب شروع شرده ترأثیر   

بت می شود که ضرب اولرین چیرزی   زدن یك ضرب مهیج و شهوت انگیز به قدری سریع و آنی است که به حكم غریزه به ما ثا

بایل وحشری را  ق موسیقی توانیم می باشیم آگاه خود غریزی قوای به بوده است که بشر در موسیقی ابتكار کرده است و اگر ما 

 برای اثبات همین موضوع مورد توجه قرار دهیم .

ثار خبری و حرکات بدنی موجرود اسرت   موسیقی قبایل وحش تا همین امروز چیزی جزء ضرب نیست . ارتباط زیادی که بین آ

  .  خود دلیلی قانع کننده ای است برای اینكه ریتم و ضرب نخستین ابتكار بشر در موسیقی بوده است

 تعريف موسیقي

موسیقی عبارت است از اثبات و آهنگهایی که در روان آدمی تحرکی ایجاد کرده که به واسطه آن احساس شادی ، یا اندوه مری  

بارتی دیگر موسیقی فن ایجاد آهنگهایی است که به صورت موقت و مصنوعی می تواند شادی و اندوه را تولیرد کنرد   کند و به ع
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این آهنگها به دو بخش تقسیم می شوند : آهنگهای طبیعی همانند نغمه و جویبار و آبشار ، صردای وزش مالیرم براد در میران     

 شاخ و برگ درختان ، نوای پرندگان .

 . است گوناگون ارتعاشات و وبم زیر دارای و شود می ساخته بشر توسط که آنچه همانند:  طبیعی غیر آهنگهای 

 ابزارها وروشها:

بسیاری از فعالیت های موزیكی برای عقب ماندگان ذهنی منافع درمانی دارد. با حرکات ریتمیك موزیكال می توان مهرارت در  

واند انگیزه و نقطه شروعی برای رشد زبان و مهارت های ارتبراطی آن هرا   هماهنگی های حرکتی را بهبود بخشید خواندن می ت

باشد مهارت های درک خواندن و درک مطلب می تواند به وسیله لغاتی که در آوازها یا دیگرر فعالیتهرای مروزیكی وجرود دارد     

سب را یاد گرفته مهرارت هرایی   تقویت شود آن ها با شكرت در فعالیت های گروهی موزیكی می توانند رفتار های اجتماعی منا

در همكاری گروهی به دست آورند. .موسیقی درمانی نیز همچنین نیروی زیادی برای کمك به افراد عقب مانده شردید دارد بره   

عنوان مثال موسیقی که در تكنیك های شدید استفاده می شود در تحریك حرکات و ایجاد پاسخ در عقب ماندگان عمیي بری  

موثر است در این جریان از موسیقی برای تماس نزدیك بدنی وتحریكات جسمی استفاده می شرود ترا ایرن     حرکت و ناهوشیار

 درمانگر تا بین درمانگر و درمانجو ارتباط به وجود آید.

 برای افرادی که ناتوانی در یادگیری دارند اغلب اداره ی رفتار بعنوان اولین مرحله ی موسیقی درمانی تلقی میشود.

فتار برای توسعه مهارتها و یادکیری امری ضروری است ، برنامه های موسیقی درمانی میتوانرد برا سرطح مشركل فررد      کنترل ر

تنظیم شود به طوری که درجه دشواری برنامه های موسیقی، تكمیل کننده ی سطح کنترل رفتار مورد انتظار در هر مرحلره از  

 جریان موسیقی درمانی باشد.

كی که این افراد را به توجه و نظم بخشیدن و به خاطر آوردن محرکهای شنوایی ملزم میسرازد میتوانرد   فعالیتهای شنوایی موزی

به آنها در تقویت گوش دادن و تمرکز در وظایف محوله کمرك کنرد .موزیرك تراپیسرتها همچنرین از بلنردی و کوتراهی صردا         

 ایی استفاده می کنند .،سرعت ، )طنین( و زیر و بم برای کمك به تقویت هشیاری و تشخیص شنو

آوازها و فعالیتهای موزیكی همچنین میتواند به ناتوانان یادگیری کمك کند تا قدرت زبان خواندن و سایر مهارتهرای تحصریلی   

 خود را باال ببرند.

ت قطعاتی که برای کودکان اتیسم باید ریتم و آهنگ هیجانبخش داشته باشد تا احساس کودک برانگیخته شرود. زمران جلسرا   

موسیقی درمانی کودکان اتیسم کوتاه است و گاهی به ده دقیقه میرسد و بیشتر به همكاری و تمایل کرودک بسرتگی دارد امرا    

تعداد جلسات موسیقی درمانی زیاد است بطوری که گاهی سالها طول میكشد. تا مهارت کافی در کنترل حرکتی افزایش توجه، 

 به تواناییهای کالمی و ادراکی حاصل شود.

 . كودكان روان نژند و اختالالت رفتاري و تاثیر موسیقي درماني بر آن
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هر کودکی ریتم را ر حتی در حالت روان نژندی و عقب ماندگی ذهنی حس میكند ، در واقع احساس ریتم غریزی اسرت و بره    

سریقی درمرانی بررای    همین دلیل همه ی کودکان موسیقی را دوست دارند، از آن لذت میبرنرد و شراد میشروند . جلسرات مو    

کودکان روان نژند بیشتر دوست داشتنی و دلنشین است و انجام آن روحیره ی اجتمراعی ،احسراس اعتمراد بره نفرس و ارزش       

شخصی آنها را افزایش میدهد.آنها در نخستین جلسرات تشرویي میشروند ترا سرازه ا را از نزدیرك لمرس کننرد و بره صردا در           

ا عالقه و کنجكاوی کودکان را بر می انگیزد و موجب میشود کودکانی که از خود مقاومرت  آورند.دیدن و به صدا در آوردن سازه

،گوشه گیری ،پرخاشگری و یا ترس نشان میدهند به فعالیت و برنامه ها عالقمند شوند . موسیقی مانند نقاشی اثر برون فكنری  

رصت مناسبی برای بروز احساسات و تنشهای خرود پیردا   دارد . کودکان روان نژند از تنشهای گوناگونی رنج میبرند که معموال ف

نمیكنند . آنها در طی روز با موقعیتهای ناگوار گوناگونی مواجه میشوند وتنشرهای خرود را حرس میكننرد . جلسرات موسریقی       

ز احساسرات  درمانی فرصت بسیار مناسبی برای بروز ترسها ، تنفرها،هیجانها و احساسات مختلف آنها فراهم میكند بدون آنكره ا 

خود ناراحت شوند . امنیت و پذیرش مهمترین نیاز کودکان روان نژندی است که در جلسات شاد و لذتبخش موسیقی درمرانی  

 تامین میشود

درمانگر میتواند ریتم و سرعت آهنگی که مینوازد با هیجان کودک هماهنگ کند و از کودک بخواهد که حرکات موزیكال را برا  

 رعت حرکت را با تغییر ریتم تغییر دهد.ریتم انجام دهد و س

برای کودکانی که دچار ترس،عدم اعتماد به نفس ، گوشه گیری و افسردگی هستند میتوان ابتدا از ریتم سنگین استفاده کرد و 

سپس ریتم را سریع و پر تحرک کرد .مشكالت کودکان با تیك عصبی و کودکانی که دچار اختالالت فكری وسواس گونره و یرا   

ی دقتی هستند با شنیدن موسیقی و خواندن آواز خفیف تر میگردد.شنیدن موسیقی پریشانی فكرر و فشرار اخرتالالت ذهنری     ب

 آنها کاهش میدهد.

بطور کلی برنامه موسیقی درمانی برای بروز هیجان کودکان روان نژند دریچه ی گوناگونی را میگشاید، کودکان را به استفاده از 

كند ،ترس و تنفر آنرا نسبت به تجربه کاهش میدهد، از نگرانی آنها در احساس ناتوانی و برقراری ارتبراط  نیروی بدنی ترغیب می

با دیگران میكاهد و از همه مهمتر فعالیتهای عملی و حرکتی موزیكال بصورت پلی تخیل کودک را به واقعیتهرا و اشریا هردایت    

توجه کودکان روان نژند به مراتب بیشتر از دیگر تكنیكهرای درمرانی    میكند. توانایی جلسات موسیقی درمانی در جذب عالقه و

 کودکان است.

 موسیقی درمانی به فرد کمك میكند تا :

 زمینه های استرس را مشخص کند

 احساس خود را درباره شرایط استرس مشخص و ابراز کند

 احساسات خود را تصفیه کند

 ره مند شود.با گروه همكاری کرده خود نیز از بازخورد آن به

 مكانیزم های همانند سازی مثبتی برای کنار آمدن با موقعیتهای استرس زا پیدا کنند
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 موسیقی درمانی در زایمان و مراقبتهای مربوط به نوزاد:

 اخیراً موسیقی در ارتباط با روشهای آمادگی زایمان به منظور اهداف زیر به کار گرفته شده است:

 محرکی برای تمرکز حواس

 ی برای انحراف حواس از دردمحرک

 محرکی برای واکنشهای خوشایند.

 محرک شرطی برای سبك سازی

 کمك ساختاری برای تنفس.

 :تمایالت مهم برای گرایش به موسیقی

درمانی بیش از هر تكنیك درمانی دیگر با زندگی روزمره آمیخته و با نیراز و احسراس آنهرا عجرین شرده اسرت. علرت        موسیقی

مردم به موسیقی بخاطر طبیعت و فطرت آدمی است. در ساختمان عصبی انسان بطور فطری سره تمایرل مهرم    گرایش و عالقه 

  :برای گرایش به دنیای موزون اصوات و موسیقی وجود دارد

 شنیدن 

 خواندن 

 کردنحرکت 

 نكاتی برای آموزش موسیقی به کودکان استثنایی

وسته طی نگردیده و در مقاطعی در حد ذهنی و نوشرتاری براقی مانرده    درمانی در ایران بطور پیسیر تحول و پیشرفت موسیقی

است. برای پیشرفت در این خصوص ، الزمه کار ، استفاده از اطالعات جدیدی در ایرن زمینره پیمرودن راههرای تجربری بررای       

درمرانی در  های درمانی موسیقی ایران اسرت. البتره بردیهی اسرت کره بردون وجرود رشرته موسریقی         کشف و ایجاد زیرساخت

پژوهان میسر نخواهد بود. کودکران اسرتثنایی   دانشگاههای ایران ، امكان تحرک برای محققان ، و مطالعه و آزمایش برای دانش

هرای مرداوم و برا سرازهای سراده      توانند با تمریننیز همانند کودکان عادی به موسیقی عالقه دارند، خصوصا اگر دریابند که می

 .شرررررودالعررررراده مررررری واز بخواننرررررد، عالقررررره و همكررررراری آنهرررررا فررررروب   هرررررا را نواختررررره و آ آهنرررررگ

 

  :برای آموزش موسیقی به کودکان استثنایی به چند نكته اساسی باید توجه کرد

 توان هوشی و شرایط ذهنی کودک 

 محدودیتهای حسی و حرکتی آنها 
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تر باشد و آنهرا  ن آن برای کودکان سادهدر آموزش موسیقی به کودکان استثنایی بهتر است از سازهایی استفاده کنیم که نواخت

را جذب کند. سازهای ارف معموال مناسب ترین ساز برای آموزش کودکان استثنایی هستند. این سازها با صداهای متنروع و در  

ملموس شوند زیبا ، محرک و قابل فهم ، و پیرامون مسایل هایی که انتخاب میاندازه های مختلف وجود دارند و بهتر است ترانه

  .های دنیای کودکی باشد تا بخاطرسپاری آنها برای کودک راحتتر گرددو زیبایی

 ها در موسیقی درمانینوع برنامه

نوع برنامه ها و فعالیت های موسیقی درمانی به نوع ناراحتی ، نقیصه و مشكل بیمرار برا کرودک بسرتگی دارد. بررای مثرال در       

کند بیشتر مدنظر قررار مری   های ریتمیك که به کنترل حرکتی آنها کمك مینامهکودکانی که دچار مشكل حرکتی هستند، بر

شرود و بردین   ها و موسریقی مالیرم انتخراب مری    گیرد، حال اگر مشكل حرکتی با انقباض و گرفتگی عضالنی همراه باشد، ریتم

فكنی احتیاج دارند که خاصیت برون های موزیكالیترند به برنامهگردد. همچنین کودکان روانترتیب کنترل حرکتی تقویت می

شود و شررایط  های کوچك همانند تشكیل میها را بیشتر تخلیه کنند. معموال جلسات موسیقی درمانی از گروهداشته و هیجان

های مشترک بیشتر خواهند برود و ایرن مسراله بره هماهنرگ و تقویرت       تر باشد، اهداف و برنامهشرکت کنندگان هرچه همسان

 .کنرررررررررررررررررررردوه کمررررررررررررررررررررك مرررررررررررررررررررری بیشررررررررررررررررررررتر گررررررررررررررررررررر 

 

های مختلف را در طبقه موسیقی درمانی قرار داد، اما مهم این است کره از نظرر بهرره هوشری     توان کودکانی با تواناییالبته می

ها هماهنگی بیشتری باشد. طول دوره و مدت زمان جلسرات  ها و برنامهفاصله زیادی با یكدیگر نداشته باشند تا در انجام تمرین

ای چند جلسه اسرت  داف درمانی مورد نظر و مشكالت فرد دارد. تعداد جلسات درمانی گاهی هر روز و گاهی هفتهبستگی به اه

درمانی بر پایره چنرد   های موسیقیو مدت زمان هر جلسه به مقتضای حال و هوای هر درمانجو متفاوت است. بطور کلی فعالیت

  :محور کلی است که عبارتند از

 خواندن

سرازد  ای فعال و سوزنده میها تصور آنها را به گونهشوند. ترانهخوانند، مملو از شور و توانایی یكپارچه میاهم میوقتی کودکان ب

سرازد، اهمیرت   ها را بره کرودک منتقرل مری    های مثبت از محیط و پدیدهو بدیهی است انتخاب اشعاری که تصورات و برداشت

انی که اندکی نگران ناتوانی و ارتباط خود با محیط هستند، موفقیت و توانایی ایجاد ها در کودکای دارد. ریتم و آهنگ ترانهویژه

  .سررررررررررررازد کنررررررررررررد و کررررررررررررودک منررررررررررررزوی را فعررررررررررررال مرررررررررررری    مرررررررررررری

 

هرای متنروعی بشركل ترك خروانی و گرروه خروانی        شود و برنامره های فراوان میدرمانی از خواندن استفادهدر جلسات موسیقی

شروند بایرد کوتراه ، تمایرل فهرم و برا       ای کودکان ، اشعاری که برای خواندن انتخاب میدرمانی برشود. در موسیقیطراحی می

  .آهنگی ساده باشد تا کودکان بتوانند آنها را حف  کنند

 ساخت آهنگ
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های دقیي موسیقی نیست، بلكره ایجراد یرك ریرتم     درمانی ، خلي آهنگ با ویژگیمنظور از ساختن آهنگ در جلسات موسیقی

درمرانی بكرار   های مهرم سرازهایی کره در موسریقی    دن شعر و آهنگ در شكل و حالتی خاص است. یكی از ویژگیساده یا خوان

تروان آهنرگ سراده و یرا     های محدودی از آنها مری روند مانند سازهای ارف نواختن ساده آنهاست، بطوری که با انتخاب تیغهمی

 .ای را بررررررررررررررررررره راحتررررررررررررررررررری سررررررررررررررررررراخت  ریرررررررررررررررررررتم ترررررررررررررررررررازه 

 

هرای  بنابراین مهم این است که افراد ساختن را تجربه کنند و فعالیت مثبت و موثر خود را در ایجراد اشركالی سراده از فعالیرت    

هرای  برد و ترس و نگرانری آنهرا را از فعالیرت   موسیقی ببینند. این تجربه احساس توانایی و اعتماد آنها را نسبت به خود باال می

  .دهدای از مسایل مختلف محیطی است کاهش میبزار موسیقی که نشانه و نمایندهشخصی و ارتباط با وسایل و ا

 دادن به موسیقیگوش

گیررد و  هرا قررار مری   دادن، در دنیای اصروات و ملرودی  درمانی است. ذهن با گوشهای موسیقیشنیدن موسیقی از زمره برنامه

تروان بوجرود آورد کره    های گوناگون را بره راحتری مری   ، احساسها کند. با شنیدن آهنگموضوعی برای توجه و تمرکز پیدا می

آیرد. شرنیدن، افرراد را در یرك تجربره مشرترک       های وسیعی ، با نواختن سازها )به دلیل محدودیت( بدست نمری چنین تجربه

قی در برروز  دادن بره موسری  شود. گوشآید و در تنهایی ایجاد نمیدادن گروهی بوجود میسازد، توجهی که در گوشسهمی می

فكنی تصورات آنها بسیار موثر است عالوه بر آن ، تقویت گروش از راه شرنیدن، دقرت کودکران را بره      احساسات کودکان و برون

  .دهدهای شنوایی افزایش میمحرک

 حرکات موزیكال

هرای درمرانی برر    نامره دهد و بسریاری از بر درمانی را تشكیل میهای حرکتی موسیقیحرکات موزیكال دامنه وسیعی از فعالیت

هرای  احسراس اسرت و نیروهرا و احسراس     شود حرکات موزون خود نوعی موسیقی است، حرکات ترجمهمبنای آن طراحی می

توان توصیف کرد. حرکرات بردون واسرطه بره روح و احسراس مرا متصرل        هایی که با بیان نمیکند، احساسدرونی و نامرای می

 .آینررررررررده برررررررره حسرررررررراب مرررررررری  هررررررررایی از تفكررررررررر و اندیشرررررررر  هسررررررررتند و شرررررررریوه 

 

تواند گویای نوعی احساس باشد در ضمن باید به این نكته توجه نمود که در واقع مشرارکت در حرکرات موجرب    هر حرکتی می

پذیر باشد و هر چره بیشرتر حرکرات برا     شود نه کیفیت حرکات. پس بهتر است که حرکات سازه و انعطافکردن انرژی میفعال

 .های مربوطه بدن آزاد خواهد شدگیرد، انرژی بیشتری برای استفاده دستگاهها و اندازهموسیقی مناسب آن انجام ب

 ذهني كودكان عقب مانده عمیق تأثیر موسیقي درماني در كودكان اُتستیك و

 در پایین ترین سطح از بازتابهای فیزیكی، هوشری و اجتمراعی   طبیعت موسیقی و تأثیر ریتم به حدی است که کودکانی را که 

اُتیسم نروعی اخرتالل رشردی اسرت کره برا       .(ماندگان عمیي ذهنی قرار دارند تحریك می کند )از جمله کودکان اُتیسم و عقب

 مشخص می شود . و بر نحوه ای که یك نفر با افراد پیرامون خود ارتباط می گیرد یا برا  رفتارهای ارتباطی و کالمی غیرطبیعی

برای ایجاد یك رابطه قابل فهم برا دیگرران    د. کودکان و بزرگساالنی که اوتیست هستندآنها وارد رابطه می شود، تاثیر می گذار
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 اغلرب  معموال به اندازه قابلیت آنها برای فهم ابرازات عاطفی دیگران محدود است و مشكل دارند. توانایی آنها برای ایجاد دوستی

در فرد پیدا می شوند ولی هر فرردی برا    و به همراه اوتیسمناتوانی های دیگری هم رنج می برند که مربوط به یادگیری است  از

اما هر فررد اوتیسرم حرداقل در یرك زمینره خیلری        .جهان پیرامون خود دشواری دارد چنین شرایطی در سطح معینی در فهم

در زمینة از برنامه های موسیقی درمانی برای پیشرفت  .هم بشود نابغه در آن زمینه یك باهوش است به طوری که ممكن است

تمرینهای  .کالمی این گروه کودکان استفاده می شود آگاهی، کنترل حرکتی، افزایش توجه، تقویت حافظه و تواناییهای درک و

پاسرخهای   پاسخهای متقابل و آگاهانه آنها طراحی مری شرود ترا تكلرم،     موسیقی درمانی به عنوان تقویت کننده ای برای ایجاد

موفري   رفتارهای مناسرب اجتمراعی آنهرا را افرزایش دهرد. یكری از روشرهای        اهی محیطی وشفاهی متقابل، تماس چشمی، آگ

برانگیرزد،   می کوشد تا با نواختن فری البداهره سراز، پاسرخها و رفتارهرا را      فعالیتهای سازی فی البداهه است. موسیقی درمانگر

بره تردریج    سازد، این ارتبراط را گسرترش دهرد ترا    آواگریهای کودکان مرتبط  اصوات و ریتمها را باواکنشها، حرکات، فریادها و

در ایرن   .بگشاید دنیای بسته و نباتی این کودکان را به واقعیتهای ملموس الگوهای منظم ارتباطی به وجود آورد و دریچه ای از

نراره گیرری و   ک .می آموزد که به اصوات نامنظم ریتم و نظرم بخشرد   روش کودک آزادانه سازها را به صدا در می آورد وتدریجاً

موسیقی درمرانی   است؛ حتی گاهی مقاومت می کنند و از شرکت در جلسه فرار از واقعیت از جمله خصایص کودکان اتیستیك

درنخسرتین   .می برند موزیك تراپیست می نوازد و یا توسط نوار پخش می شود، لذت طفره می روند. اما از شنیدن قطعاتی که

نرواختن آن بره    و صدای آنها را بشنوند وسازهایی در اختیار آنها قرار گیرد کره  و لمس کنند جلسات الزم است سازها را ببینند

و گسسته و سررعت   در کودکان اتستیك نواختن ضربه ها بر ساز، تكانشی و ناگهانی .مهارت و تكنیك خاصی نیاز نداشته باشد

محكرم مضرراب برر طبرل و      های پیانو و یا با ضربه هرای آنها به طور ناشیانه بادست بر کلید .و شدتضربه های آنان متغیر است

به ضرربه هرای خرود ریرتم و      می گیرند که چگونه از دستها و انگشتان خود استفاده کنند و زیلوفون می کوبند، اما به مرور یاد

تررس و   قسمتهای مختلف سراز اسرتفاده کننرد ترا برر      کودکان اتیسم و عقب ماندگان ذهنی تشویي می شوند از .نظم بخشند

محردودی را بیاموزنرد و آوازهرایی بخواننرد. حرکرات       تكرارهای وسواسی خود غلبه نمایند.آنها می توانند نت های محدودیتها و

شوند و ارتباط حرکتی بهتری بادیگران برقرار  کمك می کند تا از وضعیت بدن )دستها و پاهای( خود بهتر آگاه ریتمیك به آنها

پخش می شود، باید ریتم و آهنگ هیجران بخشری داشرته     کان اتیسم و عقب ماندگان شدید ذهنیقطعاتی که برای کود .کنند

فعال و ابتكاری را به کار می گیرد و برای تشخیص کرارایی   تا احساس کودک برانگیخته شود. موسیقی درمانگر روشهای باشند

 آن عرالوه برر پیرروی از هردفی درمرانی کرودک       روشرهایی کره در   .روشها واکنشهای کودک را مورد ارزیابی قرار می دهد این

زمان جلسات موسیقی درمانی کودکان اتیسم و عقرب   .و مفیدترند تجربیات لذت بخش بیشتری کسب می کند، معموالً مؤثرتر

امرا تعرداد   .(بیشتر بره همكراری و تمایرل کرودک بسرتگی دارد      عمیي ذهنی کوتاه است و گاهی به ده دقیقه می رسد ماندگان

افرزایش   گاهی سالها طول می کشد تا مهارت کرافی در کنتررل حرکتری،    موسیقی درمانی آنها زیاد است به طوری کهجلسات 

 .توجه به تواناییهای کالمی و ادراکی حاصل شود

 تحلیل ونتایج:

و  تعریف عقب ماندگی:عقب ماندگی ذهنی عملكردی پایین تر از متوسط در کلیه امور ذهنی اسرت کره همزمران برا مشركالت     

کاستیها در رفتارهای سازشی آشكار می شود و در دوران رشد جسمی،ذهنی،روانی فرد پدیدار می شود که بر مبنای آزمونهرای  

 باشد. تر پایین  درصد همساالن 39تا  3۹هوشی میزان شده باید از 
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کند خرود  كست و ناکامی میگردد احساس شرو میوقتی فرد در رسیدن به تمایالت فطری و طبیعی خود با مانع محیطی روبه

شود درگیر با خود و غیرفعرال. مرادر طفرل خرود را     زار از خود و زندگی، عمالً فردی مییابد، ناامید شده و بیرا تحقیر شده می

آورد چنان چه این فرزند معیوب از کار در آید احتمراالً ممكرن اسرت خرود را مسرنول      پرورد و اوست که طفل را به دنیا میمی

 چنین فرزند معیوبی بداند. تولید

در صورت به دنیا آمدن یرك کرودک معلرول     موارد تربیش در  به همان اندازه که نوزاد از آن پدر است از آن مادر نیز هست اما

 گیرد.روابط زناشویی زیر سوال قرار می

مانرده بره   آمدن یك کرودک عقرب   کنند در حقیقت به دنیااگر کودک معلول به دنیا آید مادر را ناقص و ناشایست محسوب می

راه داشرته باشرد.   تواند مسایل گوناگونی را برای والدین بره هرم  ی ذهنی میماندهمعنای شكست مادر است. داشتن کودک عقب

 اختالفرات  تشردید  و ایجراد   گری، اندوه، رنج( قطع ارتباط با سرایرین، احساس گناه، تنفر، رفتارهای غیرطبیعی )خشم، پرخاش

از  توانرد می دیگر مسایل از بسیاری و دیگران هایکنایه تحمل روانی، فشارهای تشدید خانواده، درون امكانات کاهش زناشویی،

 باشد.   ی ذهنیماندهمضرات داشتن کودک عقب

معموالن خانواده های دارای کودکان عقب مانده اذعان میكنند که کودک ما تحرک و جنب و جروش زیرادی نردارد،دخترم یرا     

م بچه ی خوبی ست و هرگز گریه نمی کند. فرزندم بی اندازه ساکت است و فقط در دنیای خودش به سر می برد.برا اینكره   پسر

 اکثر اوقات در خواب به سر نمی برد.

مانده است. هنگامی که نیاز کودک بره طرور عرادی برطررف     احتیاج و نیاز ویژه به مادر، اصل جدایی ناپذیر زندگی کودک عقب

کند. در این دشواری اغلب کند از نظر روانی زندگی دشواری را به خانواده تحمیل میتر جلوه میهای او بیشو ناتوانیشود نمی

 گذرانند.تواند به مرز افسردگی برسد را از سر میهای دلتنگی، ناکامی و شكست که میمانده دورهمادران کودکان عقب

 گنراه  یرا  ارزشری بری  احساس انرژی، فقدان خستگی،  القه یا احساس لذت،افسردگی یك حالت خلقی است که باعث کاهش ع

 شود.ی مرگ و خودکشی میكار مكرر دربارهاف بالتكلیفی، تفكر، توانایی کاهش جا،بی

مانده نیاز به امكانات ویژه برای مراقبت، آموزش، صرف انرژی و وقرت زیراد دارد کره شراید در برخری مواقرع قطرع        کودک عقب

سراالن  های مرموز افراد جامعه بره کرودک و قررار نگررفتن در برین هرم      ها، نگاهبا خویشاوندان یا محدودیت ارتباط با آن ارتباط

 همگی موجب وارد آمدن فشار روی والدین شده و آرامش خانواده را برهم زند.

 شد خواهد باعث احتماالً بیولوژیكی، نظر از او نقش زیرا. دهد تطبیي هاناهنجاری این با را خود که است ناچار مادر خصوص به 

 .تری بر او داشته باشدروانی بیش اثرات واقعیت و انتظارات بین تناقض که

مانده ذهنی عبارتند از احساس گناه و تقصریر، احسراس ناکرامی و    های دفاعی والدین کودک عقبها و مكانیسماز جمله واکنش

 فكنی یا فرافكنی.  های برونضطراب و نگرانی و مكانیسممحرومیت، انكار واقعیت یا کتمان حقیقت، ا

 والدين شايع هاي واكنش و  عقب ماندگي
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 احساس گناه و تقصیر -الف

این واکنش نسبت به سایر واکنش ها نزد والدین شایع تر است بخصوص اگر کودک بدون برنامه قبلی یا اصوالً در یك برارداری  

ن حال والدین عقب ماندگی را حمل بر بی تروجهی در مسراال بهداشرتی مرادر و کرودک در      ناخواسته به دنیا آمده باشد. در ای

دوران بارداری دانسته و اگر احیاناً جهت سقط جنین نیز اقدام کرده باشند و موفي نشده باشند تصور می کنند که برا ایرن کرار    

 خود نیز موجب عقب ماندگی کودک شده اند.

 احساس ناكامي و محرومیت -ب

دیگر از واکنش های والدین کودکان عقب مانده است که نه تنها به علت داشتن فرزند عقب مانده بلكه به علت نبرودن یرا    یكی

 ناقص بودن وسایل درمانی یا نگهداری و مراقبت از این کودکان به وجود می آید.

 انکار واقعیت يا كتمان حقیقت-ج

ب مانده از آن استفاده می کنند.عقب ماندگان سطحی و مرزی از لحرا   مكانیسم دفاعی دیگری است که پدر و مادر کودک عق

ظاهری و جسمانی با کودک طبیعی فرب چندانی ندارند و مخصوصاً در یكی دو سال اول زندگی ممكن است این تفاوت چندان 

 محسوس نباشد.

 اضطراب و نگراني-د

ش و نگرانی است که در پی آگاهی از عقب ماندگی کودک در یكی از واکنش های نسبتاً شایع والدین کودکان عقب مانده تشوی

والدین شروع شده و بعد از مراجعه به متخصص ها ی مختلف و مایوس شدن از بهبود کودک تشدید می شرود. ایرن اضرطراب    

کرالس  زمانی به اوج خود می رسد که والدین در می یابند باید کودکشان همراه سایر عقب مانده ها در مردارس مخصروص یرا    

 های مخصوص تحصیل کنند.

 مکانیسم برون فکني يا فرافکني -ه

یكی دیگر از واکنش های والدین کودک عقب مانده است که در آن عقب ماندگی کودک را به سهل انگراری و خطرای دیگرران    

مسنول این پیشامد مری  نسبت داده و خود را عاری از هر گونه نقایص وسایل درمانی ، بهداشتی و نگهداری دانسته و دیگران را 

دانند . مادران فرافكن از اینكه نتوانسته اند کودک طبیعی به دنیا بیاورند اعتمادشان لطمه می بیند و برای فرار از این نراراحتی  

 اجباراً گناه عقب ماندگی کودک را به گردن دیگران می اندازند.

دهند و با توجه بره دالیرل و شرواهدی    ها نشان میتر از این واکنشآید و مادران بیشها در اکثر والدین به وجود میاین واکنش

 کنندبینی میکه ذکر شد زنان زودتر از مردان از ناتوانی خود احساس حقارت و خود کم

 والردین،  از بسریاری . اسرت  والردین  جانرب  از شخصری  هرای هردف  فردانمودن  و زیاد شكیبایی مستلزم کودک از داام مراقبت 

 و آرزوهرا  برا  رابطره  در والردین  کره  اسرت  طبیعری . کننرد مری  تصرور  خرود  شكست از اینشانه عنوان به را ککود ماندگیعقب
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اند در فرزندان خرود  ها نبودههایی که خود قادر به انجام آنخود احساس ناامیدی بنماید. بسیاری از والدین هدف هایطلبیجاه

شوند. این فشارها، موجرب  دن به این اهداف با ناکامی و اندوه مواجه میمانده در رسیکنند و والدین فرزندان عقبوجو میجست

 شود که این عدم لذت و رضایت موجب بیماری خلقی و روانی خواهد شد.احساس نفرت و عدم رضایت در مادران و والدین می

  عوامل زيادي باعث عقب ماندگي مي شود، از جمله: .

 

  ر عقب ماندگی به علت عوامل ارثی؛4

 ر عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بارداری؛2

 ر عقب ماندگی به علت حوادث زایمان و دوران بعد از زایمان؛9

 ر عقب ماندگی به علت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی1

واده هنوز در ذهن برخی خان <کودکان عقب مانده ذهنی تحرکات جنسی بیشتری نسبت به افراد عادی دارند>این باور غلط که 

ها جای دارد. این ذهنیت باعث می شود خانواده های کودکان آزاردیده خود را مقصر دانسرته و در نتیجره کمترر بره خشرونت      

جنسی علیه کودکشان اهمیت می دهند. کارشناسان معتقدند افراد عقب مانده ذهنی تمایالت جنسی بیشتری نسبت بره افرراد   

موارد پایین تر از افرادی با هوشی عادی اسرت. یكری از عللری کره باعرث مری شرود         عادی ندارند بلكه این تمایالت در بسیاری

کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به افراد متجاوز منفعالنه عمل کنند، نبود جسارت ورزی و آشنایی نداشرتن برا مهرارت هرای     

زان طعمه های کم دردسرتری بره شرمار   زندگی است. دفاع کافی از خود نداشته و از ادراک الزم برخوردار نیستند، برای متجاو

 می آیند.

 مشکالت هیجاني و رفتاري

 واكنش ها به وقايع استرس زا

واکنش آنان مشابه افراد عادی است. با این حال آنان پریشانی را بیشتر در رفتار خود نشان مری دهنرد ترا در کلمرات. تحریرك      

شانه یك اختالل حاد استرس باشد. همیشه باید ایرن نكتره را در   پذیری، آژیتاسیون ترس یا رفتار های دراماتیك ممكن است ن

 نظر داشت که گاهی این واکنش به یك بیماری جسمی تشخیص داده نشده است.

 مشکالت رفتار

این مشكالت، نسبت به کودکران عرادی در سرنین براالتری رخ داده و بیشرتر طرول میكشرند گرچره طری زمران بهبرود مری             

( هستند. مشركالت جردی ترر عبارتنرد از     impulsiveدگان ذهنی، پرفعالیت و حواس پرت تكانشی )یابند.بسیاری از عقب مان

خود آزاری و رفتار های اوتیسمی) مثل فعایتهای تكراری بی هدف و استراو تایپی خم شردن بره عقرب جلرو کوبیردن سرر بره        

بزرگسراالن(. در تعرداد کمری از     21۴و  کودکران  11۴دیوار(. این مشكالت جدی در عقب ماندگان ذهنی شدید شایعتر است) 
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بیماران رفتار های تهاجمی به حدی شدید است که احتمال آسیب به خود بیمار و مراقبت وی وجود دارد که به آن رفتار های 

 ( میگویند.challengingچالشی برانگیز )

 تظاهرات بالیني

ندانه مثرل یرادگیری، حافظره کوتراه مردت، اسرتفاده از       نمای کلی عبارت است از کاهش کاراای در همه انواع کار های هوشرم 

 مفاهیم و حل مشكل. گاهی یك عملكرد بیشتر از بقیه مختل میشود مثل زبان

 :داشت توجه آن به  بیماری که باید9

 کم کاری مادرزادی تیرواید-4

. کم کاری غده تیرواید عارضره  غده تیرواید هورمونهایی را می سازد که برای رشد طبیعی جسمی و ذهنی شیر خوار الزم است

ای است که منجر به تولید ناکافی هورمونها در این غده می شود . اگر این عارضه درمان نشود بر رشرد و تواناییهرای یرادگیری    

کودک اثر منفی خواهد گذاشت.علت اصلی بروز کم کاری مادرزادی تیرواید، ناشناخته است اما کمبود ید و ازدواجهای فرامیلی  

وامل موثر به شمار می روند.کم کاری مادرزادی تیرواید به دو صورت گذرا و دایمی بروز می کند.در نروع گرذرای بیمراری،    از ع

نوزاد در بدو تولد کم کاری تیرواید را در آزمایشات نشان می دهد ولی در هفته دوم یا پس از آن بدون درمان یا پرس از قطرع   

ن حالت را کم کاری مادرزادی تیرواید گذرا می گویند.در نوع داامری بیمراری گراه الزم    دارو، آزمایش نوزاد طبیعی می شود. ای

 اسررررررت کرررررره بیمرررررررار تررررررا پایررررررران عمررررررر زیرررررررر نظررررررر پزشرررررررك دارو مصرررررررف کنرررررررد.       

 پی ک یو یا فنیل کتونوری :-2

 پرروتنین  از بسیاری اءاجز از یكی.  دارد پروتنین بخصوص غذایی، مواد به نیاز خود حیات ادامه و تكامل رشد، برای انسان بدن 

گردش خون می شود ، مقداری از  وارد آن از حاصل آالنین فنیل گوارش دستگاه در پروتنین هضم از بعد. است آالنین فنیل ها

آن در کبد به پروتنین های مورد نیاز بدن تبدیل می شود و اضافی آن از بین مری رود. در صرورتی کره در ایرن رونرد اخرتالل       

 آالنین در خون تجمع پیدا می کند. افزایش فنیل آالنین در خون، پی ک یو یا فنیل کتونوری نامیده می شود.ایجادشود، فنیل 

 این بیماری بصورت ارثی از هر دو والد یعنی پدر و مادر)در صورتی که هر دو ناقل پی ک یو باشند.( به فرزند منتقل می شود.

 گاالکتوزمی :-9

ی روزانه و تنظیم فعل و انفعاالت شیمیایی خود نیاز به گلوگز یا قند ساده دارد.بعضری از قنردها   بدن انسان برای انجام فعالیتها

مثل گاالکتوز که از طریي برخی غذاها بخصوص شیر وارد بدن می شوند باید در بدن تبدیل به گلوکز )قندساده(شرود ترا قابرل    

ه، ترکیبی غیرقابل استفاده و مضر در بدن ایجاد خواهد شد کره  استفاده گردد. در صورت اختالل در تبدیل گاالکتوز به قند ساد

به این حالت گاالکتوزمی گفته می شود. گاالکتوزمی به صورت ارثی از هر دو والد یعنی پدر و مادر)در صورتی که هرر دو ناقرل   

ایی بدن قادر بره تجزیره وهضرم    گاالکتوزمی باشند.( به فرزند منتقل م شود.نوزاد مبتال به علت اختالل دریكی ازترکیبات شیمی

 گاالکتوز نمی باشد.
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 پیش گیري ودرمان

در حال حاضر متأسفانه برای عقب ماندگی ها مخصوصاً انواع عمیي و شدید، درمانی وجود ندارد؛ اما اکثر آن ها قابل پیشگیری 

 اند.

ل تشخیص اند. از ایرن رو، قبرل از ازدواج برا    ر خیلی از عقب ماندگی ها با عوامل ارثی با آزمایش ها و مشاوره های ژنتیكی قاب4

دادن آزمایش ها و مشاوره های ژنتیكی به خصوص اگر یكی از خانواده ها کودک عقب مانده با اختالالت ارثری دارنرد، از تولرد    

 فرزندان عقب مانده جلوگیری کنید.

  
 (. ژنتیك مشاور اشراف با مگر. )کنید خودداری ها خون هم و فامیلی درون های ازدواج از ر2

  
دانید که بهترین سرن برارداری و   ب. کنید جلوگیری( سالگی 16 تا 11 از بعد مثالً) باال خیلی سنین در یا زودرس بارداری از ر9

 سالگی گزارش شده است. 29تا  21زایمان طبي تحقیقات انجام شده بین 

  
  :چررررون هررررایی ایشآزمرررر دهیررررد؛ انجررررام موقررررع برررره را بررررارداری هنگررررام الزم هررررای آزمررررایش ررررر1

 یكی و شیمیایی؛متابول بررسی کروموزومی، مطالعه و کشت جهت حاملگی 45 تا 41 هفته در سنتیز آمینو آزمایش( الف

 جنین؛ از سنوگرافی حاملگی 41 تا 9 های هفته در جفت از برداری نمونه های آزمایش( ب 

 . معیرررررررروب هررررررررای ژن نرررررررراقلین تشررررررررخیص برررررررررای تحمررررررررل هررررررررای آزمررررررررایش( ج 

 سررخجه،  سریفلیس،  چرون  هرایی  بیمراری  بره  مرادر  خصوص به والدین ابتال. کنید جلوگیری بارداری زمان های بیماری از ر6

وپالسموزیس، ایدز و سایر بیماری ها که موجب ناهنجاری های گوناگون و نارسایی های رشرد قروای ذهنری کرودک مری      توکس

 گردد.

 

احتی های روانی جداً اهمیت دهید. اثر ناراحتی هرا و فشرارهای روانری مرادر     ر در زمان بارداری به آرامش روانی و دوری از نار5

غیر قابل انكار است؛ چرا که اکثر بیماری های روانی باعث بی اشتهایی، اختالالت خواب و تغییر بیوشیمی و هورمونی می شود؛ 

  مسرررررررلنماً ایرررررررن تغییررررررررات در جنرررررررین در حرررررررال رشرررررررد بررررررری ترررررررأثیر نخواهرررررررد برررررررود. 

  .کنید خودداری...  و دخانیات الكل، واعان مصرف از ر۹

 

ر از مصرف داروهای شیمیایی بی جا چون داروهای خواب آور، مسكن و ... به خصوص در زمان بارداری و مخصوصاً در سه یرا  9

  چهرررار ماهررره اول حررراملگی خرررودداری کنیرررد. و از داروهرررای ضرررروری برررا مجررروز پزشرررك اسرررتفاده کنیرررد.          

 .کنیرررررد  جلررررروگیری  مغرررررز  بررررره  ضرررررربه  مثرررررل زایمررررران  از بعرررررد  و زایمرررررانی  حررررروادث  از رررررر3
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( ارهاش مثبت و در زن منفی باشد، اشكاالتی در زایمان غیرر اول بره وجرود    RH) عامل مرد خونی گروه در که صورتی در ر41

 مرررری آورد؛ از ایررررن رو، زن بایررررد بعررررد از زایمرررران آمپررررول گامررررا کلوبررررولین ضررررد ارهرررراش تزریرررري کنررررد.    

ک به خصوص در ماه های اول زندگی که رشد هوشی یا عقرب مانردگی ذهنری اهمیرت فراوانری      ر در بهداشت و تغذیه کود44

دارد، توجه کافی را داشته باشید. در سال اول زندگی کودک ممكن است به بیماری های عفونی ابرتال شرود. خوشربختانه اکثرر     

 بیمرررررراری هررررررای عفررررررونی رایررررررج بررررررا واکسیناسرررررریون برررررره موقررررررع قابررررررل پیشررررررگیری انررررررد.   

نیسرت و خرانواده   « پذیرش واقعیرت »اطالع از وجود عقب ماندگی در کودک دردآور است؛ اما به هر حال چاره ای جز هر چند 

آن کودک باید به گونه ای با این مسنله کنار بیایند. این گونه خانواده هرا نبایرد اجرازه دهنرد، ایرن مشركل خللری در زنردگی         

 مسنله کنار نیایند، این وضعیت در دیگران نیز غیر عادی به نظر خواهد آمد.اجتماعی شان بوجود آورد. اگر خود آن ها با این 

 آموزش و پرورش عقب مانده ها الزم و ضروري به نظر مي رسد عبارت اند از: و درمان در ها آن رعايت كه اصولي 

 و درمرانی  حرل  راه ینبهترر  یرافتن  و امكانرات  تمرام  بررسری  آن، علرت  هوشی، و ذهنی قوای های فعالیت نارسایی تشخیص ر 

 .بعدی مشكالت از جلوگیری

است. نباید از پیشرفت کند و تدریجی ایرن افرراد مرأیوس     درمانی توفیي الزمه و ضروری شرایط از مقاومت و حوصله و صبر ر 

رهرایی را  شد و آن ها را به حال خود رها کرد. تجربه ثابت کرده است که کودک هر چقدر عقب مانده باشد باز هم می توانرد کا 

یاد بگیرد و انجام دهد. پیشرفت این کودکان کند ولی غالباً نتیجه بخش است. از هر پیشرفت باید خوشرحال شرد زیررا ممكرن     

 است پیشرفت های دیگر را به دنبال داشته باشد.

 کره  داشرت  توقرع  نبایرد  ولری  داشرت  عرادی  کرودک  مشرابه  رفتراری  مانرده  عقرب  کرودک  برا  اسرت  ممكرن  کره  جرا  آن تا ر 

   .باشررررررررررررررررررد عررررررررررررررررررادی کررررررررررررررررررودک شرررررررررررررررررربیه وی اکررررررررررررررررررنشو

ود از کراری خسرته شرده یرا سررا       ز خیلری  و ندارنرد  دقرت  و حرواس  تمرکرز  هرا  مانرده  عقرب  شد ذکر قبالً که طور همان ر

  کار دیگر می روند. وظیفه مربی ایجاب می کند دقت کودک را به موضوع متمرکز نماید.

م اشكالی که درباره آن ها تدریس می شود یا تردریس موضروعاتی کره    ر دقت و توجه کودک بیشتر از طریي نشان دادن، ترسی

  بدان ها عالقه دارد تقویت می شود.

ر اکثر عقب مانده ها حساس اند و از بی مهری یا تحقیر اطرافیان و کم استعدادی خود رنج می برنرد و از عردم پیشررفت خرود     

نظر شخص عادی ناچیز است تشویي نمری شروند و در مواقرع     خیلی زود مأیوس می شوند وقتی کاری انجام می دهند چون از

شكست مورد تمسخر قرار می گیرند همین امر باعث تزلزل عراطفی و رکرود فعالیرت هرای ذهنری بیشرتر و تراخیر مجردد در         

کررده  یادگیری و پیشرفت کودک می شود. در حالی که تشویي و مراقبت وکمك به این افراد استعدادهای خفته ایشان را بیدار 

  و موجب تحریك و پیشرفت می شود.

ر کودک را باید آزاد بگذارید تا به تنهایی کارهایش را انجام دهد و فقط موقعی به او کمك کنید که احساس می کنید کمرك و  

 راهنمایی شما ضروری است. ادامه راهنمایی و حمایت از طرف والدین ضروری و اساسی است.
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 باعرث  تشویي و نیازمندند تأیید و تشویي به کودکان این زیرا کنید تشویي را او رساند می پایان به را کاری کودک که بار هر ر 

 ایی های کودک به حد اعالی رشد خود برسد. درآمدیتوان که شود می

ل ر هرگز کودک عقب مانده را به علت نارسایی نتیجه کار و بدی اجرای آن مالمت و سررزنش یرا احتمراالً تنبیره نكنیرد. خیرا      

 نكنید که کودک به علت لجبازی از انجام دادن کار طفره می رود یا آن را عمداً بد انجام می دهد.

از آموزش و درمان این افراد رشد هوشی، شخصیتی، سازش آن ها با محریط و توانرایی رفرع احتیاجاتشران مری       هدف چون ر 

فه ای بپردازند. در بیمارستان هرای روانری و مراکرز کودکران     باشد. لذا الزم است آن ها را وادار کنید که به آموزش شغلی و حر

عقب افتاده بخش های کار درمانی به همین منظور وجود دارد تا کودکان بتوانند بر حسب استعداد و عالقه ای که دارند به کرار  

صوالتی که خود ساخته گمارده شوند تا ضمن یادگیری کارهای عملی، روابط اجتماعی خود را تقویت کرده و حتی با فروش مح

 اند ارزش و اعتمادی برای خود قاال شوند.

عداد مشابه ندارند لذا مواد برنامه باید با میزان رشد و استعداد کودک است یادگیری برای مانده عقب کودکان همه چون ر 

به کودک یاد داده می شود از  سازگار باشد و تمرین های الزم و تكرار آن در برنامه به قدر کافی پیش بینی شود. اگر موضوعی

وی بخواهند که آن را به طور مرتب انجام دهد. با سواالت مرتب از کودک، توضیح و تصحیح اشتباهات نارساای کودک را 

تشخیص و آن را اصالح کرد. شرح و توضیح و مثال های زیاد تا این که شاگرد مطلب را درک کند و به خاطر بسپارد ضروری 

 است. 

اصول بهداشتی از نظر بدنی، تغذیه و دارو باید جزء برنامه های ضروری و اجباری باشد. اصالح نقایص عضوی تا حدی ر رعایت 

 که کودک امكان آن را داشته باشد که به یادگیری های الزم بپردازد.

 مكررر  طرور  بره  خودشران  یدبا دهد انجام کودک که مایلند والدین و مربیان چه آن اجتماعی رفتار و عادات آزمایش مورد در ر 

ا کودکان اکثر فعالیت های خرود را از راه  زیر دهد، انجام را آن باشد قادر یادگیری و مشاهده از استفاده با کودک تا نمایند اجرا

 عادت فرا می گیرند.

 نروع  در کره  ژترونی  داقتصرا  و کردن شرطی طریي به پسندیده و طبیعی رفتار ایجاد و ناپسند رفتار تغییر برای درمانی رفتار ر 

مایل است بخرد یا آن را تبدیل  چه هر تواند می آن با که شود می داده کودک به ژتونی پسندیده و مطلوب رفتار ازای در اخیر

 به پول کند. این ژتون ها به رنگ ها و ارزش های مختلف تهیه شده و باعث تشویي کودک می شود.

 عقرب  واقعیرت  برا  بتواننرد  کره  آن بررای  بیمرار  خرانواده  و والردین  عراطفی  و یهیجران  اخرتالالت  رفرع  بررای  درمرانی  روان ر 

  روری اسرررررررررررررت.ضررررررررررررر و الزم شررررررررررررروند بررررررررررررررو رو کودکانشررررررررررررران مانررررررررررررردگی

 انردام  و عضرالت  دقیري  حرکرات  دادن انجرام  عصربی  دسرتگاه  کنتررل  در اخرتالل  علرت  بره  مانرده  عقرب  کودکران  در چون ر

 وسرایل  برا  کرارکردن  یرا  دسرتی  کارهرای  و بردنی  حرکرات  دادن انجرام  برا  آن کرردن  برطررف  بررای  بایرد  لذا نیست، میسر ها

نظرر از ایرن کره بره یرادگیری حرکرات عضرالنی کمرك مری کنرد            صررف  دسرتی  هنرهرای  زمینه در کار. گردد اقدام مختلف

باعررث تشررویي کررودک نیررز مرری شررود. تمرررین هررای عملرری بررا اسررتفاده از وسررایل فیزیرروتراپی جهررت آمررادگی برردنی برررای  

  ی ضروری است.مشاغل بعد
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ر آموزش حرفه ای و شغلی به مراتب مهم تر از آموزش خواندن و نوشتن است. آمروزش مشراغلی مناسرب برا ذوب و اسرتعداد      

کودک، نحوه استفاده از وسایل کار، پیگیری داام در آموزش و راهنمایی شغلی و ادامه خدمات درمانی و بهداشتی نقش مهمری  

 ا می کند.در درمان عقب ماندگی ذهنی ایف

یادآور شدیم ایرن افرراد    که طور همان بلكه شود تلقی فایده بی عمومی تصور مانند نباید ذهنی های مانده عقب با کردن کار ر 

می توانند با تعلیمات معین اقدامات مؤثری نسبت به فرا خور حال خود انجام دهند طبي عقیده کسانی که با انرواع روش هرای   

ن سر و کار دارند کودکان عقب مانده ذهنی در بعضی از شرایط خاص تا حد کودکان عرادی پیشررفت   آموزشی این گونه کودکا

نشان داده اند و این مطلب نشان می دهد که شاید استعداد های یادگیری خاصی در کودکان عقب مانده وجود دارد کره هنروز   

 نسبت به آن آشنایی نداریم.
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