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  استثنايی کودک معرفی

  

 و تازه موضوع ذھني قواي رشد نارسايي ديگر اصط�ح به يا ذھني ماندگي عقب 
 نظر از که اند داشته وجود اجتماع در افرادي زمان و دوره ھر در بلکه نيست جديدي

 عقب از نادرستي استنباط مردم از گروھي. اند نبوده طبيعي حد در ذھني ھاي فعاليت

 و بوده مرض يک ھمانند ذھني ماندگي عقب که نمايند مي تصور و اشتهد ذھني ماندگي
 قابل سرخجه و آبله و سل مانند يا و نموده سرايت ديگر شخص به شخصي از توان مي

 ار پيش به وابسته عللي توان مي ذھني ماندگي عقب. باشد مي کودکان ميان در انتقال

 روانشناسي دانشکده رييس. باشد داشته ازبارداري پس و بارداري، حين بارداري،

 يک تولد و ذھني ماندگي عقب به ايراني ميليون ۵/١ ابت�ي به اشاره با تھران دانشگاه

 داروھاي که مادراني: کرد اظھار زايمان ٧٠٠ ھر ازاي به داون سندرم به مبت� نوزاد

 کنند، مي قطع را آن باره يک به و کرده مصرف را ضدبارداري داروي ويژه به مختلف

 ھفتگي ١۶ در. ھستند داون سندرم به مبت� فرزندان تولد مستعد افراد، ساير از بيش

 از بيش و شده آغاز او ھوشي رشد و جنين شنوايي شده، دميده جنين در الھي روح

 دکتر. است مھمي العاده فوق زمان و دارد، اکسيژن به نياز بزرگساDن برابر سه

 ھاي پژوھش دليل به که تھران دانشگاه روانشناسي دانشکده رييس افروز، غ�معلي

 سازمان ويژه جايزه کسب به موفق داون سندروم به مبت� کودکان زمينه در شده انجام

 تربيت و تعليم نظام مطلوب رشد: کرد اظھار است، شده حوزه اين در جھاني بھداشت

 انواع شامل که تاس کشور آن استثنايي آموزان دانش به پرداختن گرو در کشور يک در
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 درصد ١۵ تا ١٠ حدود که شده تيزھوشان گروه تا...  و حرکتي فلج نابينا، ناشنوا،

 استثنايي کودکان گروه بزرگترين: افزود وي. دھند مي تشکيل را کشور ھر آموزان دانش

 »داون« سندرم به مبت� کودکان کوتاه، گردن و مورب چشمھاي شامل باليني ع�ئم با

: کرد خاطرنشان تھران دانشگاه روانشناسي دانشکده رييس. ھستند) ذھني مانده عقب(

 ۴۶ جاي به شوند، مي ناميده »منگول« عنوان تحت کشور در که داون کودکان

 ١٢ تا ١٠ از بيش گذشته در بيماران اين. ھستند کروموزوم ۴٧ داراي کروموزوم،

 سال ۶٠ ،۵٠ تا مرشانع دامنه افزايش با حاضر حال در اما کردند نمي زندگي سال

: داد ادامه وي. است شده کم نيز آنھا تولد از پيش جنين سقط ميزان و کنند مي زندگي

 زيستي سن که است رواني و زيستي اي،  شناسنامه سن سه برايند انسان حقيقي سن

 مشخص فرد ھر دندان و پوست مو، براساس و بوده تقويمي سن از مھمتر بسيار

 در بارداري ھنگام در مادربزرگ سن و مادر سن مادر، و پدر يسن فاصله که شود مي

 بيان به خود پژوھش در شده مطرح موارد ديگر بيان در افروز دکتر. دارد اثر آن

 ارائه جھان در بار اولين براي که کروموزومي اخت�Dت و خوني گروه ميان رابطه

 ارھاش که والديني در داون مسندر به مبت� فرزند تولد احتمال: گفت و کرد اشاره شده،

 در است مثبت دو ھر خون ارھاش که والديني در و حداقل است منفي دو ھر خون

 ادامه در وي. دارد ادامه ھمچنان زمينه اين در ھا بررسي البته که است حد بيشترين

 داروي ويژه به مختلف داروھاي که مادراني پژوھش، اين نتايج براساس: کرد اظھار

 افراد، ساير از بيش کنند، مي قطع را آن يکباره به و کرده مصرف را ضدبارداري

 زمينه در مادر و پدر روانشناختي شرايط ھمچنين و ھستند داون فرزندان تولد مستعد

 و سردمزاجي که طوري به است، مھم بسيار عوامل از قوي زناشويي ارتباط برقراري
 روانشناسي دانشکده رييس. شود زميکرومو اخت�Dت ساز زمينه تواند مي نارضامندي

 تولد فصل عامل به استثنايي نوزادان تولد در مؤثر عوامل خصوص در تھران دانشگاه

 در که آن دليل به بارداري دوم ماھه سه که اين به توجه با: کرد تصريح و کرد اشاره

 شده آغاز او ھوشي رشد و جنين شنوايي شده، دميده جنين در الھي روح ھفتگي ١۶

 اگر و است مھمي العاده فوق زمان. دارد اکسيژن به نياز بزرگساDن برابر سه از بيش و

 درصد خورشيد، انرژي اکسيژن، آن در که يابد تداخل زمستان فصل با زماني دوره اين

 وارونگي نيز و رواني خستگي مادر، افسردگي ميزان و يافته کاھش K و E ويتامين

 شير و ميوه و ويتامينھا اين وفور و تابستان فصل با يسهمقا در يابد، مي افزايش ھوا

 بھار فصل بنابراين و يابد مي افزايش جنين در مشک�تي چنين بروز امکان تازه،

 بيشتري ھوشمندي و بھتر وزن از نوزادان تا است بارداري آغاز براي زمان بھترين

 و پوست مو، راساسب و بوده تقويمي سن از مھمتر بسيار زيستي سن. شود برخوردار
 مادربزرگ سن و مادر سن مادر، و پدر سني فاصله که شود مي مشخص فرد ھر دندان

 کودکان ھا بيوتيک آنتي کشف از پس: شد يادآور وي. دارد اثر آن در بارداري ھنگام در

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

 توانند مي اقتصادي نظر از و داشته طبيعي سن به نزديک عمري تقريبا داون سندرم

 باروري قدرت افراد اين ھمچنين. شوند مي آلزايمر دچار موارد بيشتر در اما باشند مولد

 ٧٠٠ تا ۵٠٠ ھر از مورد يک داون سندرم نوزادان تولد نرخ و نداشته بارورسازي يا

 کشور جمعيت درصد دو حدود که اين به توجه با: شد يادآور افروز دکتر. است تولد

 ١۵٠ حدود( آنھا از درصد ١٠ ھستند، »گام آھسته« من تعبير به و ذھني مانده عقب

 بوده داون ذھني ماندگي عقب مختلف درجات با)  بزرگسال و نوجوان کودک، نفر ھزار

 در: کرد تصريح وي. آيد مي دنيا به داون فرزند يک روز ھر در تھران استان در و

 بوده Dبا العاده فوق بارداري سن که قزاقستان و ترکمنستان  آذربايجان، چون کشورھايي

 زياد داون نوزادان تعداد  است، زيادي استرس داراي که جنوبي آفريقاي چون مناطقي و

  .است

  

  ذھني ماندگي عقب علمی تعريف

  

 و اندركاران دست توسط ذھني ماندگي عقب از مختلف تعريف صدھا تاكنون
 و دقيق تعريف كه نمود اذعان بايد اّما. است گرديده ارائه مختلف متخصصان

 يك با ذھني ماندگي عقب زيرا. باشد نمي ساده چندان ذھني ماندگي عقب نروش

 افراد ھمه در ھمانند آثار و مشابه علل و ميزان يك به و يكسان شرايط

 غالب نظر مورد كه آنچه حال ھر در. شود نمي مشاھده ذھني مانده عقب

 ھنيذ ماندة عقب كودكان ھدايت و تربيت و تعليم و شناخت اندركاران دست

 تمامي نمودن نمايان و ذھني ماندگي عقب از جامع تعريف يك ارائه باشد مي

 افراد اجتماعي و عاطفي و رواني و ذھني رشد در تأخير به مربوط ھاي ويژگي

ً  جامعّيت از كه تعريفي رابطه اين در. است ذھني مانده عقب  خوبي نسبتا

 باشد مي مربوطه ينمتخصص و علمي مجامع اكثر قبول مورد و بوده برخوردار

 در ابتدا) AAMD( آمريكا ذھني ماندگي عقب انجمن سوي از كه است تعريفي

 زير شرح به ١٩۶١ سال در نظري تجديد با سپس و ھبر توسط ١٩۵٩ سال

  :است شده ارائه

  

 عمومي متوسط حدّ  از تر پايين عملكرد به شود مي مربوط ذھني ماندگي عقب«

 سازشي رفتار در اخت�Dتي با ھمراه و هشد ظاھر رشد دوران در كه ھوش

  .»باشد
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 يا رشد ـ١. باشد ذيل زمينة سه از زمينه يك در سازشي رفتار در اخت�ف كه

  .اجتماعي سازگاري ـ٣ يادگيري؛ ـ٢ بلوغ؛

  

 آزمون يك در فرد نمرة كه است اين »متوسط از كمتر ھوش درجة« از منظور

 قرار خود سني گروه جمعيت ينپاي درصد ١۶ بين در ھوشي كنش شدة تراز

 ١۶ تا نطفه تشكيل زمان از تعريف اين در »رشد دوران« از مراد و. دارد

  .باشد مي سالگي

  

 مجدداً  بود آورده عمل به كه تحقيقاتي و مطالعات با انجمن اين ١٩٧٣ سال در

 ارائه زير شرح به ديگري تعريف و نموده نظر تجديد خود ١٩۶١ تعريف در

  :داد

  

 طور به كه ھوش عمومي عملكرد به شود مي مربوط ذھني ماندگي عقب«

 رفتار در نقائصي با و كرده عمل متوسط حد از كمتر اي م�حظه قابل يا دار معني

 كلمة از ھدف كه دانست بايد. »شود ظاھر رشد دوران در و بوده توأم سازشي

 از تر پايين معيار انحراف دو حداقل به شود مي مربوط تعريف اين در دار معني

 و بنيه ھاي آزمون در كه. باشد مي ھوشي شدة ميزان آزمون يك در ميانگين
 ١٠٠ از كمتر واحد ٢٠ معيار انحراف ٢ و واحد ١۵ معيار انحراف ھر وكلر

 شده گرفته نظر در سالگي ١٨ تا تولد از تعريف اين در رشد دوران و. است

  .است

  

  ذھني مانده عقب افراد بندي طبقه

  

 با را ذھني ماندة عقب افراد پرورشي و آموزشي ديد با تربيت و تعليم علماي

 تقسيم چھارگروه به دارند باھم كه بيشتري تشابھات و آنھا بھر ھوش به توّجه

  .كنند مي
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  ٧۵ـ۴٩٠ ھوشي نمرة با ديرآموز ذھني ماندة عقب كودكان ـ١

  

  ۵٠ـ٧۴ ھوشي نمرة با پذير آموزش ذھني ماندة عقب كودكان ـ٢

  

  ٢۵ـ۴٩ ھوشي نمرة با پذير تربيت ذھني ماندة عقب كودكان ـ٣

  

  تر پايين و ٢۴ ھوشي نمرة با پذير حمايت ذھني ماندة عقب كودكان ـ۴

  

  .ميگردد ھركدام ويژگيھاي به مختصري اشاره ذي�ً  كه

  

 آنھا آموزش در لذا. كنند مي فراموش زود و آموزند مي دير ديرآموز افراد ـ١

 سايه در فقط موفقيت حصول و بوده اساس ھمين بر آموزش راستمرا بر تأكيد

 اين. باشد مي آن در پايداري و آموزش برنامة در استمرار و شكيبايي و صبر

 حركتي و جسمي جسماني، نظر از و بوده ضعيف تحصيلي نظر از فقط گروه

 چنداني تفاوت عادي مدارس در خود ھمك�سان ديگر با اجتماعي و عاطفي

  .ندارند

  

  :پذير آموزش گروه ـ٢

  

 عادي مرز در يا عادي حدّ  در رشد ھاي زمينه غالب در گروه اين افراد بيشتر

 اينكه با. باشد مي ذھنيشان رشد در ديگران با آنھا اصلي تفاوت و باشند مي

 جثة معموDً  آنھا، از برخي ولي دارند عادي افراد با فراواني جسمي مشابھات

 عاديشان ھمساDن به نسبت بيشتري بدني ايعاتض داراي و داشته كوچكتري

 اين كه. ھستند محسوسي كندي دچار كردن صحبت بويژه و رفتن راه در. ھستند

 بطور و بدني نقص تا است ذھني رشد ماندگي عقب ھمان علّت به بيشتر نيز امر
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 تر ضعيف عادي افراد به نسبت حركتي ھاي مھارت نظر از پذير آموزش كلي

  .ھستند

  

  پذير تربيت گروه ـ٣

  

 اخت�Dت مغزي، ضايعات بيماريھا، علّت به معموDً  گروه اين ماندگي عقب

 ع�يم داراي دليل ھمين به. باشد مي آن امثال و ژنتيكي ھاي ناسازگاري داخلي،

 اين. باشند مي تشخيص و مشاھده قابل سھولت به كه ھستند مشخصي كلينيكي

 ھاي مھارت ديگر و خودياري زدن، حرف فتن،ر راه در توّلد اوان ھمان از گروه

  .ھستند شديدي كندي و ضعف داراي توجھي قابل بطور بدني و ك�مي

  

 اقتصادي و اجتماعي خودكفايي و نبوده مستقل بطور زندگي اداره به قادر آنھا

 و خودياري به نيل گروه، اين براي تربيتي ھاي ھدف. آورند نمي بدست را Dزمه
 محيطي شناخت Dزمِ  تجارب كسب و اجتماعي تطبيق و ازگاريس رشد خودكفايي

 نظر از توان و امكان حد تا آنكه براي است) اقتصادي( عملي ھاي مھارت و

  .باشند مؤثر و مفيد فردي جامعه

  

  IQ= تر وپايين ٢۵) پناھگاھي( پذير حمايت ذھني ماندگان عقب ـ۴

  

 و محيط با انطباق و دياريخو امور در پذيري تربيت و يادگيري به قادر آنھا
 در مستمر كمك به العاده فوق نياز دليل ھمين به و باشند نمي اجتماعي سازگاري

 صحبت آموختن، توانايي حتي گروه اين از تعدادي. دارند شخصي كارھاي انجام

 خود از را پوشيدن و خوردن قبيل از زندگي امور ترين ساده انجام يا و كردن

  .دھند نمي نشان

  

 گروه ۶ به افراد اين دارند) كلينيكي( باليني مشخصات كه ذھني ماندگان عقب ـ۵

  :از عبارتند كه شوند مي تقسيم
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  )دان سندرم( ھا منگوليسم ـ١

  

 به يد كه مناطقي در معموDً  كه) تيروئيد غده در اخت�ل بعلت( ھا كرتنيسم ـ٢

  .ندشو مي يافت زياد ندارد وجود آنھا خاك و آب در كافي اندازة

  

  )ھا جمجمه كوچك( ميكروسفالي ـ٣

  

 داخل در نخاع مايع شدن جمع دليل به) بزرگ سر داشتن( سفالي ھيدرو ـ۴

  جمجمه

  

 ايجاد مغز سلولھاي مرضي رشد علت به كه) ھا جمجمه بزرگ( ماكروسفال ـ۵

  .شود مي

  

 كمبود و ھا سلول ساز و سوخت در نقص علت به) Pku( يا كلتونور فنيل ـ۶

  .سلول پروتئين در ينهآم اسيد

  

  ذھني ماندگان عقب رفتاري ھاي ويژگي

  

  .ھستند اشكال دچار موضوع يك به Dزم توجه و حواس تمركز در ـ١

  

 كه جرياني يا اتفاق كوچكترين با اي مسئله يا موضوع يك به توجه ھنگام به ـ٢

  .شود مي پرت حواسشان دھد مي رخ آنھا اطراف در

  

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

 از بيش يا يعني ندارند عادي حالت يا رفتار محيطي ھاي محرك به پاسخ در ـ٣

 بروز خود از را العمل عكس حداقل يا و ميدھند نشان العمل عكس معمول حد

  .دھند مي

  

 العمل عكس و رفتار بتوانند خاص ھاي موقعيت و شرايط برابر در اينكه از ـ۴

 تشخيص قدرت ديگر عبارت به. ھستند اشكال دچار دھند نشان خود از متناسبي

  .ندارند را مناسب ھاي العمل عكس و رفتار يك براي مطلوب ھاي موقعيت

  

 تحمل و بوده ظرفيت كم بسيار ھا ناكامي و ھا نارسايي و مشك�ت مقابل در ـ۵

  .ندارند را ھا شكست و ھا سختي

  

 اشكال دچار ديگران به خود انديشه و فكر واضح و روشن بيان و انعكاس در ـ۶

 شكيبايي و صبر لذا كنند مي فراموش زود و آموزند مي دير Dخرهبا و باشند مي

 كودك آموزش در آن استمرار و تكرار و تربيتي و آموزشي ھاي برنامه ارائه در

  .ناپذير اجتناب و ضروري است امري ذھني ماندة عقب

  

  .ندارند را Dزم تعادل حركتي و حسي و عاطفي رفتاري، ھاي زمينه در ـ

  

 و اخت�ل دچار گويايي و شنوايي و بينايي مانند پنجگانه حواس از بعضي در ـ
  .گردد مي يادگيري امر در محدوديت باعث امر اين و بوده ناھنجاري

  

 گري منفي مرحله و بوده تأخير دچار عاطفي رشد نظر از كودكان از گروه اين ـ

 يعاد كودكان از ديرتر آنھا در است معروف مقاومت مرحله به كودك در كه
 روابط كه اينست امر اين عيوب از و ماند مي باقي نيز تر طوDني و آمده بوجود

 ماندگان عقب شود مي تثبيت اوليه مراحل در يا ابتدايي شكل به كودك اجتماعي

 ضد يا اجتماعي غير رفتارھاي ندرت به) پذير حمايت و پذير تربيت( عميق

 به پذيرھا آموزش در تيكهصور در دھند مي بروز خود از خطرناك يا اجتماعي
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 شديدي مقاومت احساس يا بيني خودكم عقدة واقفند مشكلشان به اينكه علت

 بروز خود از بيشتري خطرناك و اجتماعي ضد رفتاري دليل بھمين و دارد وجود

 اخت�Dت دچار گيرند قرار تربيتي نامساعد محيط در كه صورتي در و دھند مي

ً  و شده اجتماعي ضد رفتارھاي و شديدي شخصيتي  سودجو افراد دست آلت غالبا

  .گيرند مي قرار

  

 كنند برقرار صحيح عاطفي رابطه ديگر افراد با توانند نمي چون كودكان اين ـ

 ھاي تونايي از حتي نيستند قادر لذا شوند مي طردشدگي و توجھي بي دچار

 دھند روزب كم بمقدار را شان فطري استعدادھاي حتي و كنند استفاده محدودشان

  .كند مي بروز آنھا در شخصيتي اخت�Dت و يافته شدت ماندگيشان عقب ازينرو

  excch.blogfa.com: منبع

  

  داون سندرم ظاھری مشخصات

  

 پزشک نام دان و و خاص ای عارضه ذھنی و بدنی ع�يم مجموعه يعنی سندرم

. دنمو کشف را ع�يم مجموعه اين قبل سال ٢٠٠ حدود در که است انگليسی

 جنينی مراحل در که است کروموزومی ترتيب در نظمی بی نوعی پديده اين علت

 ھای سلول در دارند دان سندروم که کسانی. دھد می رخ سلولی تقسيم ھنگام و

 بسيار بخش کروموزوم. دارند کروموزوم ۴٧ کرومورزم ۴۶ جای به خود بدن

 که است عاتیاط� حاوی و شده جمع آن در ھا ژن که است سلول از کوچکی

  . دھد می شکل را ما بدن

  

 بخش ھمين در بودن، مذکر يا مونث موھا، چشم، پوست، رنگ مثال عنوان به

 دارد دان سندروم که فردی بدن ھر اضافی کروموزوم. گردد می مشخص کوچک

 ذھنی و بدنی تغييرات موجب و نھد می تأثير شده ياد موارد گيری شکل روال بر

 اين از بخشی. دارند ديگران با ھايی تفاوت دان سندروم با افراد.  شود می

 ويژگی به مربوط ديگر بخشی و افراد ظاھری خصوصيات به مربوط ھا تفاوت

 سرماخوردگی مانند دان سندروم بدانيم که است آن مھم. گردد می ذھنی ھای
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 دافرا اين گرچه. کند می بروز تولد از قبل بلکه گردد مبت� آن به کسی که نيست
 از برخی انجام در آنان استعداد اما نيستند، توانا عادی افراد اندازة به اغلب

  .کند می زده شگفت را ما امور

  

  :دان سنـــدرم گــــزاری اســم نحـــوه

  

 در. است شده گذاشته دان سندرم نام ٢١ تروزمی بيماری برای چرا ميدانيد آيا

 قرار ھا بيماری ترين شده اختهشن از برخی اسامی پس در که زندگی به  اينجا

 مشھورترين از بعضی. است نيکوئيشان پاسداشت برای اين و پردازيم می دارد،

 کنند، می اشاره نامشان به روز ھر که نفر ھا ميليون برای واقع به جھان در افراد

 ناشناخته زندگيشان اما شده گنجانيده لغات فرھنگ در آنھا نام. اند ناشناخته

 نھاده ھا بيماری ترين سخت بر نامشان که مشھورند نام به بيشتر فرادا اين. است

 بوده توجه قابل نيز پزشکی حوزه از خارج و داخل در اغلب شان زندگی اما شده

 يعنی ژنتيکی بيماری يک به نامش او از پس که مردی ، دان لنگدن جان. است

 ناميده) Down(»  دان«  خواست نمی ھرگز شد داده اختصاص دان سندرم

«  به را»  دان«  فاميل رسما بود مايل و شد متولد ١٨٢٨ سال در وی. شود

  . کرد را کار اين باDخره و دھد تغيير»  دان – لنگدن

  

 در ذھنی نقص دچار افراد پرورش و آموزش پيشگام»  دان لنگدن«  دکتر

 تداش شھرت کوچولو مادر که ھمسرش و او. شد) نورمنزفيلد( خود بيمارستان
 شده احاطه درخت از پوشيده ھای زمين و مزرعه يک وسيله به که مجتمعی ،

 و آزار و حبس و آموختند می را شغلی بيماران که جايی ، کردند می اداره را بود
 بر مبنی را خود آثار دان لنگدن دکتر ١٨۶٠ دھه از. بود ممنوع آنان اذيت

 بيماری نام. کرد منتشر سمیج و ذھنی ھای ويژگی نظر از آنان حاDت بندی طبقه

»  دان سندرم«  واژه رسما ١٩۶٠ دھه در که زمانی تا منگوليسم عنوان تحت

  . بود مصطلح شد، آن جايگزين

  

  گذارد؟ مـــی اثر رشـــد روند در چگونه دان سنــــدروم
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 تأخير با افراد ديگر به نسبت را جسمی و ذھنی رشد مراحل دان سندروم با افراد

 کردن، صحبت رفتن، راه نشستن، خود ھمساDن به نسبت آنھا.  کنند می سپری

 علم کمک با امروزه اما. آموزند می ديرتر را ديگر ھای فعاليت و کردن بازی

 سرعت در توان می...)  و درمانی بازی درمانی، گفتار درمانی، کار( توانبخشی

 به بايد رو اين از. بود مؤثر بسيار عارضه اين با کودکان ذھنی و حرکتی رشد

 اوليه ھای مراقبت.  نمود توجه تولد بدو از کودکان اين توانبخشی نيازھای

 فراھم ای زمينه گردد ارائه کودک تولد از پس کوتاھی مدت در بايد که نياز مورد

 خدمات اين.  دھد بروز را خود استعداد حداکثر دان سندروم با کودک تا کند می

 شک بدون که است پزشکی ھای مراقبت و زشیآمو مناسب ھای برنامه شامل

  . سازد می جامعه و خانواده مؤثر و مفيد عضو را دان سندرم با افراد

  

 سنی محدوده     دان سنـــدرم سنی محـــدوده     مــــــراحل

     معمـــول

       ماھگی  ٩  تا  ۵     ماھگی ٣٠ تا ۶   تکيه بدون نشستن

  ماھگی ١٢ تا ۶     ماھگی ٢٢ تا ٨  رفتن پا و دست چھار

    ماھگی ١٧ تا  ٨     سالگــی ٣ تا ١     ايستـــادن

   ماھگی ١٨ تا  ٩     سالگــی ۴ تا ١   تنھايی به رفتن راه

  ماھگی ٢٣ تا  ٨     سالگــی ۴ تا ١      کلمــه تک

   ماھگی ٢٢ تا ١۵     سالگــی ٧ تا ٢   ای کلمه دو عبارتھای

   ماھگی ١۴ تا ٧     ماھگی ٢۴ تا ١   انگشتان با خوردن غذا

   ماھگی ١٧ تا ٩    ماھگی ٣٢ تا ١٢   ليــوان با نوشيدن

   ماھگی ٢٠ تا ١٣     ماھگی ٣٩ تا ١٣   قاشق از استفاده

  ماھگی ۴٢ تا ١۶     سالگــی ٧ تا ٢   ادرار کنتـــرل

  

   

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

   شود؟ مــــی داده تشخيص چگـــونه دان سنـــدرم

  

 دشوار قدری دنوزا ظاھری مشخصات به اتکا با دان سندروم قطعی تشخيص

 مشخص قطعی تشخيص) Karyo Type(  کاريوتايپ انجام با دليل ھمين به است

 ضعف و شدت با که دان سندروم با نوزاد ظاھری خصوصيات برخی. شود می

 از عبارتند ندارد، وجود نوزادان اين در آنھا ھمة الزاماً  و کند می بروز متفاوتی

 :  

  

   بدن عضـــ�ت بودن شــل 

   معمــول حد از بيش شوندگی خم قابليت و مفاصل نـــرمی 

   بادامــــــی و کشيده ھای چشم و کــــوچک بينـــی تخت، رخ نيم

   دھـــان به نسبت زبان عضلة بـــزرگی 

   دست کف در عميـــق شيار تک 

   کناری انگشتان و پا شصت انگشت بين معمـــول حد از بيش فاصلة 

   دارند؟ خاصی پزشکــــی مشکـــ�ت دان مسنـــدرو با کـــودکان آيا

  

 عبارت کند بروز دان سندروم با نوزادان از برخی در است ممکن که مشک�تی

  :  از است

  

   مادرزادی قلبــــی ھای ناراحتی  

   عفــــونی ھای بيماری به سريع ابت� 

   گوارشــــی ھای ناراحتی برخی و تنفسی مشک�ت 

  )  چشم ــیلوچــ(  چشم استرابيسم 

  . تيروييد غدة کارکــــرد از ناشی مشک�ت و شنوايی مشک�ت 
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 علم ھای پيشرفت و است احتمال حد در شده ياد موارد که داشت توجه بايد

 با افراد که ای گونه به.  است ساخته پذير امکان را آنھا اکثر درمان پزشکی

  . کنند زندگی �متس به توانند می) سالگی ۵۵( باDی سنين تا دان سندورم

  

  استثنايی کــودکان

  

 مورد در جامعی و مربوط  کام�ً  اط�عات توانيم نمی ما که دDيلی از يکی ھمواره

 کودک با وقتی معموDً  که اينست بياوريم بدست استثنايی آموزان دانش و کودکان

 بودن عادی غير از ، شدن انباشته بخاطر ما ذھن شويم می مواجه استثنايی

ً  و کند می پيشداوری کودک جسمی يا نیذھ  کودکان که خاصی ويژگيھای غالبا

 آنھا اصلی مشخصه) …  و ماندگی عقب ناشنوايی، نابينايی،(  دارند استثنايی

 می شرمندگی احساس فرزندانی چنين داشتن از والدين اکثر متاسفانه. شود می

  . دارند عمومی رانظا در کودکشان کردن مخفی در سعی موارد قالب ودر کنند

  

  ) :ديگر منظری از(   استثنايــــی کـــودک تعــــريف

  

 صفات و خصوصيات ھمه با است انسان(  است کودک يک اول استثنايی کودک

 به نسبت استثنايی تفاوتھای و خصوصيات با است کودکی بعد و)  انسان يک

 بايد يااول و معلمان که است خصوصيات و ويژگيھا ھمين و. کودکان ساير

 جسمانی و روانی خصوصيات تمام بين واقع در. کنند سازگار آن با را خودشان

 می پس است موجود مشھودی تفاوتھای فرد ھر مختلف استعدادھای تمام و

 بطور استثنايی کلمه و است استثنايی ديگر افراد به نسبت فرد ھر که گفت توان

 افراد از خاصی گروھھای هب فقط تواند نمی خود علمی دقيق معنای به و اعم

  . شود اط�ق جامعه
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 که معناست بدين گوئيم می»  استثنايی کودک«  اصط�حاً  ما که آنچه بنابراين

 نسبت توجھی قابل بميزان اجتماعی و روانی و جسمی و ھوشی نظر از کودک

 حداکثر مطلوب بنحو تواند نمی و باشد می متفاوت خود ھمساDن ديگر به

 کودکان اينگونه در. ببرد عادی پرورش و آموزش ھای رنامهب از استفاده

 و ندارد کامل فکری رشد کودک اينکه بدليل دارد خاص ويژگيھای ، واکنشھا
 خ�فی عمل اگر يا و باشد داشته کنترل خود رفتارھای بر تواند نمی اينکه بدليل

 نابالغ و نارس شخصيتی نظر از چون ، کند تقصير و گناه احساس زد سر او از

  . است ای العاده فوق خدمات و آموزش و خاص توجه به نيازمند ناگزير ، است

  

 امريکا در.  کند می فرق انگلستان و امريکا مکاتب در استثنايی کودکان عنوان

 ، فکری نظر از خود ھمسن و طبيعی کودکان با بنحوی که کودکانی تمام به
 می گفته استثنايی باشد شتهدا فرق…  و رفتاری ، عق�نی.  عاطفی ، جسمی

ً  و شود  مانده عقب و ناشنوا ، نابينا ، نابغه کودک يک تعريف اين قبول با مسلما

 تيزھوشی به محدود را استثنايی لغت انگلستان در. ھستند استثنايی ھمه ذھنی

 ھستند خاص آموزش و حجامت تحت عللی به که را کودکانی ساير و کنند می

  . گويند می)  Special childern(  ويژه کودکان

  

  :  داد قـــرار مطالعه مورد نظــــــر سه از بايد را کودکان اين کلــی بطور

  

 بيماری مادرزادی اخت�Dت و ارثی ناراحتيھای علت به تولد بدو از که آنھايی.١

  …  و ھيدروسفالی  ، منگولھا مانند دارند مشخصی

  

 مانند.  برد پی آنھا بيماری به توان یم تشخيصی وسايل با ابتدا از که کسانی.٢

  …  و لگن مادرزادی دررفتگی ، داخلی مترشحه غدد اخت�Dت: 

  

:  مانند.  شود می مشخص رشد طول در آنھا بيماری و عضو نقص که فرادی.٣

 باعث که مختصر مغزی آسيبھای و ضايعات ، ذھنی ماندگی غقب ، مغزی فج

 مورد در که مھمی نکته. شود می دککو. … و نوشتن ، خواندن در اخت�ل

www.takbook.com

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

 موفقيت و پيروزی که است اين شود نشان خاطر بايد استثنايی کودکان آموزش

 به در بيمار توانائيھای ميزان بلکه ندارد بستگی معلوليت ميزان به فقط بيمار

 و فعاليت ميزان ، معلول قسمتھای جبران برای سالم اعضای درآوردن حرکت
  . دارد دخالت امر اين در نيز مربيان کاردانی و خانواده حيطم ، خودشان پشتکار

  

  :استثنايــــی نوجوانان و کــودکــان بندی طبقه

  

 افراد اين تقسيم ميباشد متخصصان اکثريت قبول مورد ،که بندی طبقه ترين کلی

  : است بزرگ دسته سه به

  

 کودکان از ذھنی فعاليتھای و ھوشی اخت�فات علت به که نوجوانان و کودکان. ١

 تيز افراد و ذھنی مانده عقب نوجوانان و کودکان دسته اين در. متمايزند عادی

  . دارند قرار ھوش

  

 عملی اخت�Dت يا مغزی ضايعات و اخت�Dت علت به که نوجوانانی و کودکان.٢

 يا ناسازگار نوجوانان و کودکان دسته اين در.  ھستند رفتاری اخت�Dت به مبت�

  . دارند قرار دشوار

  

 اخت�Dت و حرکتی و حسی نقايص و اخت�Dت به مبت� نوجوانان و کودکان.٣

 ، تکلمی اخت�Dت به مبت�يان ھمچنين و نابينايان دسته اين در ، رشد عملی
  .دارند قرار حرکتی ناتوانيھای و استنکترھا کنترل اخت�Dت

  

 کمبود و ذھنی قوای رشد ئینارسا به مبت� افراد از بعضی: اول گــــروه -

 ، خانوادگی محيط با عادی شرايط در توانند نمی لذا ھستند ذھنی فعاليتھای
 داشتن علت به عکس بر ای عده و نمايند سازش شغلی ، اجتماعی ، تحصيلی

 در و شوند نمی درک عادی افراد توسط عالی ذھنی فعاليتھای و سرشار ھوش

  .آيد می پيش محيط با نھاآ سازش در مشک�تی و مسائل نتيجه
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 ، شخصيتی اخت�Dت دچار که دھند می تشکيل افرادی را:  دوم گــــروه -
 محيط با سازگاری به قادر علت ھمين به و ھستند اخ�قی و عاطفی آشفتگيھای

 است ممکن حتی يا طبيعی حد در ذھنی فعاليتھای دسته اين در. نيستند خود

  .باشد طبيعی حد از بيشتر

  

 يا حرکتی و حسی نقايص و اخت�Dت علت به که ھستند افرادی:  سوم ـــروهگ -

 بندی طبقه در. ھستند محروم محيط با عادی سازگاری از رشد عملی اخت�Dت

  .کرد توجه رفتاری اخت�ل نوع و ع�ئم اھميت و شدت به بايد فوق

  

  :ذھنــــی مانده عقب نـــوجوانان و کــــودکان

  

 می تحمل را افراد اين از بعضی ، سازی سالم يا تعجب ، صلحتم برای اجتماع

. نمود می محکوم مرگ به را ای دسته و ساخت می محبوس را ای عده کرد

 به که بود کسی اولين ناميد جديد روانپزشکی بنيانگذار را او بايد حق به که پنيل

 گرفت نظر در گردش و تفريح ھای برنامه آنان برای و پرداخت بيماران دلجويی

  : کرد تقسيم دسته ۴ به را روانی بيماران او. 

  

  ماليخوليا يا م�نکـــولی.١

  

  شوق و شور جنون يا مانـــی.٢

  

  جنـــون. ٣

  

  ذھنی ماندگـــی عقب. ۴
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 پرداخت وحشی کودکی تربيت به ايتارد بنام فرانسوی پزشک يک ، پنيل از بعد

 عميقی بسيار ماندگی عقب کودک.  شد پيدا فرانسه»  آويرون  « جنگلھای در که

 زمينه اين در بسيطی کوششھای و گرفت بعھده را کودک تربيت ايتارد داشت

 افراد پرورش و آموزش نحوه در جديدی راه پيدايش به موفق تا داشت مبذول

  .گرديد معلولين حتی و مانده عقب عادی

  

 کودکان اين ردنک شکوفا منظور به و وی زحمات بدنيال سگن بنام ايتارد ھمکار

 در را حرکتی حواس روش و کرد ايجاد ذھنی ماندگان عقب برای ای مؤسسه

  . برد کار به Dلھا و کر آموزش

  

 نژاد اص�ح به توجه که بيستم قرن اوائل تا يافت ادامه ھمچنان پيشرفتھا اين

 کميته نژاد اص�ح بخش توصيه به امريکا در و گرفت قرار کار دستور در بشر

  ولد و زاد انجمن یپژوھش

  

 قرن در باDخره و آمد در قانون صورت به ھا مانده عقب کردن نازا ، امريکا

 اخت�Dت دليل به که ماندگيھايی عقب پژوھشگران و دانشمندان که بود بيستم

…  و بارداری دوران در مادر بيماريھای ، کروموزومی نقصھای ، متابوليکی

 ھموار افراد اين درمان و پژوھش برای را راه و کردند کشف را شد می ايجاد

  .ساختند

  

 ع�وه ژنتيک علوم و مغز و اعصاب جراحی ، پزشکی علوم افزون روز ترقيات

 نسبی بھبودی گاھی و تخفيف باعث ای اندازه تا و تدريجاً  ماندگيھا عقب علل بر

 ، بھداشتی شرايط. است شده وخيم ناراحتيھای اين به ابت� از پيشگيری حتی و
 خاص بيماريھای درمان در داروھا ساير و بيوتيکھا آنتی پيدايش ، کودکان تغذيه

 قابل ميزان به افراد اين مير و مرگ از ماندگيھاست عقب علل شايعترين که

  .است کاسته توجھی

   persianblog.ir: منبع
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  ماندگی عقب علل

  

           چيست؟ ذھنی ماندگی عقب علل

  

  : تولد از پيش عوامل) ١

  

  ژنھا و کروموزمی اخت�لھای-

  

  داخلی وغدد متابوليکی اخت�لھای-

  

  )وژنھا کروموزومی اخت�لھای(

  

 ناشی ميشود داده نسبت خاصی ارثی عامل به که ذھنی ماندگی عقب انواع اغلب

  است غالب ژنھای معلول که است شرايطی مجموعه از

  

 ميشود شناخته ادیتعد ناھنجاريھای عنوان تحت کروموزوم۴۶تعداد از انحراف

 جنسی غير ھای کروموزوم يا جنسی ھای کروموزوم است ممکن ناھنجاريھا اين

  .کند مبت� را

  

 تايی سه حالت آيد پديد کروموزوم سه معمولی کروموزوم زوج يک جای به اگر

  .ميشود ايجاد تريزومی يا

  

  از عبارتند جنسی ھای کروموزوم ناھنجاريھای ترين عمده
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  فلتر ک�ين سندرم

  

Xx0-1 

  

  ذھنی ماندگی عقب

  

  X0-2ترنر سندرم 

  

  Xxx-3 تريپل سندرم

  

  :از عبارتند غيرجنسی ھای کروموزوم ناھنجاريھای ترين عمده

  

  )داون سندرم(٢١ شماره کروموزوم تريزومی-١

  

  ١٨يا١٧ شماره کروموزوم تريزومی-٢

  

  ١۵يا١٢ شماره کروموزوم تريزومی-٣

  

  فلتر ک�ين سندرم

  

  ميباشد عدد ۴٧ سندرم اين در ھا موزومکرو تعداد
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 سن. ميدھد تشکيل را ھا مانده عقب درصد ١ و است نادر خيلی سندرم اين

  .است سال ٣٩تا٢٨ بين ھا سندرم اين مادران متوسط

  

 انھا عملی ھوشبر اما است طبيعی حد از کمتر انھا ک�می ھوشبر ھوشی لحاظ به

 اين نيست شديد يا عميق انان در وشیھ نارساييھای چون. ميرسد نظر به طبيعی

 علت به انھا بلوغ دوران اما کنند زندگی وآرام سالم ھای محيط در ميتوانند افراد

 نوع از شديد اخت�لھای دچار است ممکن اجتماعی و  جنسی روابط در اشکال

 خيلی افراد اين در جنسی تماي�ت. شوند وبزھکاری اعتياد تضاد حقارت احساس

 سندرم اين در.  ميشود ديده انان در گرايانه ھمجنس تماي�ت گاه و است کم

  .ھستند عقيم جنسی نظر واز ميشود ديده توأما مردانه و زنانه ع�يم

  

  ترنر سندرم

  

 تکامل ناقص بصورت جنسی غدد سندرم اين در. است زنان خاص بيماری اين

 اخت�لھای. دھستن خفيف ماندگيھای عقب دارای افراد اين بيشتر. است يافته

 حد از کوتاھتر قد پرگوشت و کوتاه گردن مادرزادی قلبی بيماريھای شنوايی

 تخمدان وگاھی است ناقص ھا تخمدان رشد.  ميشود ديده افراد اين در طبيعی

 ماھيانه وعادات نميکند بروز افراد اين در جنسی ثانويه ويژگيھای.نميشود ديده

 اغلب افراد اين روانی لحاظ به. ھستند يمعق افراد اين رو اين از نميشود ديده

   ھستند فعال غير و پذير خستگی نگران ترسو افرادی

  

  تريپل سندرم

  

 کم قاعدگی ميزان با کودکانه ظاھری مبت�يان.  است زنان خاص نيز بيماری اين

 عادی يا مرزی گروھھای جزو انان ھستند ماندگی عقب از درجاتی ودچار
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 مقايسه در انان زيرا مينامند) زن فوق( را انان واردم برخی در. ھستند ضعيف

  .ميدھند بروز خود از بيشتری زنانه گيھای ويژ عادی زنان با

  

  )داون سندرم(٢١ شماره کروموزوم تريزومی

  

 چشمان با مشخص فيزيکی ويژگيھای دليل به قب� را سندرم اين به مبت� کودکان

 عقب درصد ده. مينامند گلوييدمن پھن وبينی چشم ھای گوشه ھای چين مورب

 به خطر ميانسال مادر يک برای. ميدھد تشکيل داون سندرم را ذھنی ھای مانده

    است درصد يک تقريبأ داون سندرم با ای بچه اوردن دنيا

  

 آموزش انھا اگثر. است ۵٠ ميانگين و ٧٠ تا ٢۵ بين مبت� افراد ھوشی بھره

  . ھستند پذير تربيت يا پذير

  

 خوشحال ذھنی مانده عقب کودکان ديگر به نسبت مبت� کودکان روانی لحاظ به

 نشان زيادی ع�قه موسيقی به. ميباشد ساده انھا اداره و مھربانترند آرامتر تر

 وتحول رشد به نسبت انھا در اجتماعی سازگاری ميرسد نظر به و ميدھند

  باشد بھتر انھا شناختی

  

 انجام باغبانی مثل ای ساده کارھای توانندمي بگيرند قرار آموزش تحت انھا اگر

  دھند انجام را تراکتور رانندگی و خانه کارھای

  

 کشف با امروزه اما است بوده سال١٣ تا قب� افراد اين در انتظار مورد عمر

 اين با ميگردند عفونت از ناشی حم�ت دچار کمتری کودکان بيوتيکھا آنتی

  .ميرسند سالگی۴٠ سن به معدودی وجود
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 شکافھای يصورت جسمی ھای نشانه طريق از تولد ھنگام سندرم اين شناسايی

 يھن دستھای و امده بيرون دھان از زبان گونه برامده استخوانھای مورب پلکی

  است کلفت و

  

  ١٨ يا١٧ شماره کروموزوم تريزومی

  

 مادرزادی قلبی نقايص دچار ذھنی شديد ماندگيھای عقب بر ع�وه مبت� نوزادان

 و کوچک چانه پايين و بزرگ گوشھای انگشتان چسبندگی بھم کليوی سايینار
  .ھستند دستھا انگشتان خميدگی

  

 اين به مبت�يان. است شده گزارش نفر ھزار١٠ در ٣ اخت�ل اين شيوع فراوانی

  .ميکنند فوت ماھگی دو تا بيماری

  

  ١۵ يا١٢ شماره کروموزوم تريزومی

  

 قلبی نقايص شديد ذھنی ماندگی عقب از ستا عبارت سندرم اين اصلی ويپژگی

 کوچکی نظير چشمی نقايص دھان سقف شکاف شکری لب ناشنوايی مادرزادی

 انگشتان و گوشھا بودن پايين) آنوفتالمی(چشم نبودن) ميکروفتالمی(چشم

  .اضافی

  

 در مبت�يان و است شده گزارش نفر ھزار١٠ در٢ بيماری اين شيوع فراوانی

  .کنندمي فوت ماھگی٣ سن

  

  روانشناسی پورعليمردان،کارشناس مريم

  yasin-charity.org:  منبع
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  ) :ھوشی نظر از(  ذھني ماندگي ازعقب ديگری بندي طبقه

  

 شديد بسيار تا خفيف از ھوشي بھره ميزان اساس بر ذھني ماندگي عقب

  .شود مي اشاره بندي طبقه چند به كه. گردد مي تعيين ) عميق (

  

 مرضي ع�يم شدت اساس بر ذھني ماندگي عقب از بندي هطبق ترين قديمي

  .است

  

  ٠ ـــ ٣٠ باھوشبھر كانا. ١

  ٣٠ ـــ ۵٠ باھوشبھر كاليو. ٢

  ۵٠ ـــ ٧٠ باھوشبھر كودن. ٣

  

  :پزشكي نظر از بندي طبقه

  

 ھاي ماندگي عقب درصد ۴٠تا٣٠ حدود كه) ( ارثي( اوليه ماندگي عقب. ١

  ).دھند مي تشكيل را ذھني

  )محيطي( ثانويه ماندگي عقب. ٢

  

  ):تربيتي( آموزشي لحاظ از بندي طبقه

  

  ۵٠ ـــ ٧٠ پذير آموزش ذھني مانده عقب. ١

  ٢۵ ـــ ۵٠ پذير تربيت ذھني مانده عقب. ٢
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  پايين به ـــ ٢۵ پذير حمايت ذھني مانده عقب. ٣

  

 و آماري راھنماي بندي طبقه چھارمين به مربوط بندي تقسيم جديدترين
  :زيراست شرح به كه است)  DSM IV( رواني ت�Dتاخ تشخيصي

  خفيف ذھني ماندگي عقب

  متوسط ذھني ماندگي عقب

  شديد ذھني ماندگي عقب

  عميق ذھني ماندگي عقب

 ارجمند، ترجمه ، سادوك و كاپ�ن( غيراختصاصي شدت با ذھني ماندگي عقب

١٣٨۵.(  

  

  :ذھني ماندگي عقب رواج

  

 بلكه نيست پايين ھوش برميزان ناظر فقط ذھني ماندگي عقب كه اين سبب به

  .گردد مي سازشي رفتار در ھا ناكامي و ھا شكست شامل

 خطاي با وضع اين شيوع و رواج به مربوط آماري احكام كه رسد مي نظر به

 دو تا ٧٠بر ھوش بنگريم ھوش ھنجار به توضيح به اگر. باشد ھمراه بسياري

 خواھيم باور بگيريم ذھني ماندگي عقب باDي حد را ميانگين زير معيار انحراف

 مي قرار ذھني ھاي مانده عقب طيف در جمعيت از درصد سه به نزديك كه داشت

  . گيرند

  

  : ذھني ماندگي عقب شناسي سبب

  

 و كامل تعريف يك به يابي دست عدم و ذھني ماندگي عقب پيچيدگي به توجه با
 فن متخصصين تمامي پذيرش مورد كه نحوي به ذھني ماندگي عقب از جامع
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 از بيش به كنون تا ومحققان دانشمندان ذھني ماندگي عقب علل زمينه در باشد

 ذھني ماندگي عقب علل از بسياري كه حالي در. اند نموده اشاره علت ھزار دو

 عقب آمدن وجود به شرايط و علل توان مي سھولت براي. است مانده شناخته نا

 ذھني ماندگي عقب مختلف علل تفكيك( نمود نبيا زير شرح به را ذھني ماندگي

 به فرھنگي و محيطي و ژنتيكي عوامل جدانمودن واقع در نيست ساده امري

  ).رسد مي نظر به ممكن غير تقريبا مشخص كام� طور

 قرار به گروه ُنه در را ذھني ماندگي عقب عومل آمريكا در ذھني نقايص انجمن

  : است كرده مطرح زير

  ھا وميتومسم عفونت. ٢

  فيزيكي عوامل يا زخم. ٣

  ساز و سوخت و تغذيه. ۴

  فاحش مغزي ھاي بيماري. ۵

  كروموزومي ھاي ناھنجاري. ۶

  حاملگي دوران اخت�Dت. ٧

  رواني اخت�Dت از ناشي ھاي ماندگي عقب. ٨

  محيطي عوامل تاثير. ٩

  ).١٣٧٢ ، نراقي سيف از نقل به  گروسمن ( تولد از قبل ناشناخته عوامل. ١٠

  

 گروه چھار به را ذھني ماندگي عقب علل ماھر از نقل به رابينسون و رابينسون

  : از اند عبارت كه اند كرده تقسيم زير شرح به

  ارثي عوامل علت به ماندگي عقب -أ 

  داري بار دوران اتفاقات علت به ماندگي عقب -ب 

  تولد از بعد و زايماني حوادث علت به ماندگي عقب -ج 

  .فرھنگي و اجتماعي ، محيطي عوامل علت به ماندگي عقب -د 
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 ماندگي عقب موجب است ممكن ، تركيبي يا تنھايي به عوامل اين از كدام ھر

  .كنيم مي بررسي اجمال به را ھريك تاثير قسمت اين در كه. شود فرد در ذھني

  

  :ارثي عوامل علت به ماندگي عقب -أ 

 ي خانواده در ارثي بصورت غلبا كه كروموزومي و ژنتيكي اخت�ل ھرگونه
 اخت�Dت و ضايعات با كودك آمدن بوجود در دارد، وجود كودك مادري يا پدري

 وراثتي مشك�ت و عوارض واقع در.  دارد موثري نقش ذھني و حركتي و حسي

  .گردد مي كودكان ذھني و جسمي رشد در فراوان اخت�Dت ايجاد باعث

 شده ذھني ماندگي عقب دچار ژنتيكي ھاي ينارساي بعلت كه كودكان از گروھي

 كه ناقص نوزادان از تعداد آن.  باشند مي نيز ديگري اخت�Dت داراي اغلب اند

 نتوانسته كه باشد مي ژنتيكي اخت�Dت ھمين علت به اغلب شوند مي متولد مرده

  . كنند نمو و رشد طبيعي حالت در اند

 و فوري نياز آيند مي بدنيا خيميو حالت در ژنتيكي مشك�ت بعلت ديگر برخي
 عقب دچار ژنتيكي اخت�Dت بعلت كه كودكاني. داند پزشكي مراقبت به شديدي

  .باشند نمي يكسان ذھني و جسمي خصوصيات داراي شوند مي ماندگي

 وجوه و آيند مي دنيا به كروموزومي اخت�ل بعلت كه منگول كودكان مثال بطور

  .نيستند يكسان طور به ھم باز ددارن ھم با مشتركي خصوصيات و

  

  :داري بار دوران اتفاقات علت به ماندگي عقب -ب 

  

  ): كوفت( سيفليس. ١

 عبوره جفت را از كه پونماپاليدوما تره بنام انگي توسط كه است بيماري نوعي

 بسيار آن طبيعي رشد و جنين براي بيماري اين. كند مي آلوده را جنين و كرده

  كودك، در ھوشي نارسايي ايجاد بر ع�وه سيفليس سويرو. است ناك خطر

 مسائل و عروق و قلب اخت�Dت صرع، كوري، حركتي، و حسي ھاي ناھنجار

  .گردد مي سبب نيز را رواني
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  ): سرخجه(  سرخچه. ٢

 داري بار اول ماھه سه در اگر بيماري اين كه است ويروسي و عفوني بيماري

. شود مي...  و ناشنوايي نابينايي، ، يھوش نارسايي موجب  ، شود پديدار

 كه دختراني و شده بيماري اين به ابت�ء از پيشگيري باعث بيماري اين واكسن

 شده توصيه بيماري اين واكسن تزريق اند نشده مبت� سرخچه به ازدواج از قبل

  .است

 است ممكن...  و اوريون ، آنف�نزا ، خال تب مانند ويروسي ي ھا عفونت ساير

  .كند ايجاد كودك در ھوشي نارسايي و گوناگون ھاي ناھنجاري و مختلف ثارآ

  

  Rh ھمخوني عامل. ٣

 تجانس عدم ، دارد فراوان تاثير ھوشي ھاي ناھنجاري ايجاد در عامل اين

 و منفي مادر Rh كه ھنگامي بويژه دارد بسياري اھميت پدر و مادر Rhعامل

Rh از ريمقدا اول بارداري در. باشد مثبت پدر Rh گرفته پدرش از جنين مثبت 

 ھمين كه سازد مي را Rh ضد ماده مادر خون در و شود مي مادر خون داخل

 كرن بيماري و شده جنين خون شدن خراب باعث بعدي ھاي زايمان در كور آنتي

 شدن خراب از حاصل آھن ام�ح رسوب باعث كه آورد مي وجود به را ايكتروس

 اين از حاصل يرقان  ، باشد مي مغز ھاي سلول در كودك قرمز ھاي گلبول

  .شود مي...  و مغزي فلج ، ذھني ماندگي عقب باعث بيماري

  

  ) :زا آسيب عوامل(  تراتوژيك عوامل. ۴

 آن معرض در بارداري دوران در مادر اگر كه است عواملي شامل عارضه اين

 پرتو مانند  ؛ تاس مضر جنين براي دھد قرار استفاده مورد يا و گرفته قرار ھا

 و سرب(  سنگين فلزات ،)  تاليدوميد(  ھا دارو مصرف ،)  X اشعه(  نگاري

 بيش مصرف و DوA مخصوصاَ  ھا ويتامين كمبود ، جنسي ھاي ھرمون و) جيوه

 افزايش باعث كه D ويتامين زياد مصرف ، Kو A جمله از ھا ويتامين اندازه از

  .شود مي نوزاد خون در كلسيم
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 در طوDني مدت وبه دفعات به باردار مادران گرفتن قرار:  X اشعه يرتاث. ١.۴

 لگن ناحيه و شكم به مخصوصاً (  X اشعه تابش معرض در بارداري اول ماھھاي

 مغز، رشد عدم وزن، كمبود جنين، رشد عدم قبيل از اخت�Dتي باعث) مادر

  .شود مي بدني نقايص و ھوشي ھاي نارسايي و ، ھيدروسفالي ، ميكروسفالي

 بارداري زمان در بيجا دارويي ھر مصرف: شيميايي داروھاي تاثير. ٢.۴

 نشود مصرف ھم طوDني مدت به اگر ، بارداري اوليه ماھه سه در مخصوصاً 

  .نيست ضرر از خالي

 و باDست مير و مرگ نرخ سرب شديد مسموميت در: سرب مسموميت. ٣.۴
 خوني، كم چون عوارضي رگساDنبز در. دارد كامل رواج دايمي ديدگي آسيب

. شود مي مشاھده پيراموني عصبي سيستم ھاي بيماري و اي روده حاد دردھاي

 قابل ھاي صرع ذھني، ماندگي عقب ، آنسفالوپاتي است ممكن كودكان در

  ).١٣٧٧ماھر، از نقل به آتاD و اشتاين پرل( دھد رخ مغزي فلج و بازگشت

  

  : اعتياد. ۵

 باعث مسموم ژن و شده مسموميت موجب الكلي شروباتم به والدين اعتياد

 حركتي و حسي ھاي ناھنجاري و طبيعي رشد در عمومي ضعف و ھوشي نقص

 از بخشي(گردد مي نيز مغزي ھاي ناھنجاري و ذھني ماندگي عقب سبب گاھي و

  ).١٩٧٩لندن، دانشگاه تحقيقات نتايج

 تنگ خاصيت علت به مخدر مواد مصرف كه دھد مي نشان تحقيقات ھمچنين

 موجود كربن مونواكسيد وجود و شود مي اعمال نيكوتين توسط كه رگھا كنندگي

 مي نارس و وزن سبك نوزادان آمدن وجود به در موثر عوامل از سيگار، در

 ھاي ناھنجاري از بعضي دچار گاھي طبيعي حد از تر وزن سبك نوزادان و باشد

  .گردند مي عاطفي و ذھني و بدني

  

  :مادر ناتھيجا. ۶

 علت گذارند مي تاثير جنين روي بر مادر دائمي يا و شديد و ناگھاني ھاي ھيجان

 ترشح چگونگي خاطر به كه است بيوشيميايي اساسي تغييرات تاثير، اين

 دوران در كه مادراني. دھد مي روي مادر ارگانيسم در داخلي غدد ھاي ھورمون
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 آن در مشك�ت اين ھستند، رو بهرو گوناگوني مشك�ت و ھا استرس با بارداري

  .شود مي متولد وزن كم نوزاد و كند مي تنش ايجاد ھا

  

  :آبستني دوران در مادري تغذيه سوء. ٧

 تولد وقت در نوزاد وزني كم به آبستني دوران ھنگام به مادري تغذيه سوء

  .شود مي منتھي

  

  :والدين سن. ٨

 سي از ھا خانم در ھا وزمكروم كه دھد مي نشان تحقيقات نتايج كه ھمانطور

 مانده عقب كودك تولد باعث است ممكن و كند مي پيدا تغييراتي بعد به سالگي

 تا ٢٠ بين شده انجام تحقيقات طبق زايمان و ازدواج سن بھترين. شود ذھني

 اعضاي كافي رشد عدم علت به دوران اين از قبل است، شده گزارش سالگي ٢٨

 آوردن مخاطرات نيز سن از بعد و است زياد كلمش ھاي زايمان احتمال تناسلي

  ).١٣٧۴ ، فر مي�ني(شود مي بيشتر مانده عقب كودك

 مي افزايش اي م�حظه قابل بطور مادر سن افزايش با كروموزومي چسبندگي

 سن، افزايش با حدي تا نيز آبستني ي دوره به مربوط ديگر عوارض و يابد

 به مكرراً  و دادند انجام پاسامانيك ، فلد ليلين كه اي مطالعه در. شود مي بيشتر

 گروه افراد تعداد ھمين و ذھني مانده عقب كودك ١١٠٧ از شود، مي استناد آن

 سالگي ٣۵ از بعد مادرنشان كه كساني در ذھني ماندگي عقب ريسك ، گواه

 از نقل به رابينسون و رابينسون( بود باD بسيار بودند، شده فرزند اولين صاحب

  ).١٣٧٧ ماھر،

  

  :تولد از بعد و زايماني حوادث علت به ماندگي عقب -ج 

  

  زايماني حوادث

 وزن كمتر يا كيلوگرم ۵/٢ حدود تولددر ھنگام به نوزادان از بعضي:  نارسي

 و ميرند مي نوزادي دوران در كه كساني از بزرگي بخش وزن كم نوزادان ، ارند
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 مي تشكيل را دھند، مي نشان خود از شناختي عصب ھاي نابھنجاري معموD يا

 در.  دارد وجود مستحكمي پيوند پايين اجتماعي طبقه و نارسي بين. دھد

 اقتصادي اجتماعي طبقات به متعلق مادران كه شده داده نشان مختلف مطالعات

  .دارند وزن كم كودك داشتن براي بيشتري ترآمادگي پايين

  

 از درصد چھار حدود مدت ، قاعدگي دوره آخرين تاريخ به توجه با:  ديررسي

 طوDني آبستني اثرات.  يابد مي ادامه بيشتر يا ھفته ۴٢ از بيش ، ھا آبستني

 شود مي اضافه وزنش به و داده ادامه خود رشد به جنين گاه.  است متغير كام�

 بدست در جنين  موارد، ديگر در. باشد نمي متوجه خطري كه رسد مي نظر به و

 وزن كه طوري به ، ماند مي گرسنه رحم در و شده كام ان غذايي مواد آوردن

 ھاي ماما باشد سرآمده به آبستني دوره كه حالي در.  دھد مي دست از را خود

 اغلب آمريكا در و كنند مي توصيه را ) سزارين( طبيعي غير زايمان انگليسي

 دامها مقرر تاريخ از پس ھفته سه تا آبستني دوران كه دھند مي جيح تر ماماھا

  .يابد

  

 ايجاد و زايمان مدت طول بواسطه مواقع از بعضي در: طوDني ھاي زايمان

 سبب و آمده وارد نوزاد بر طبيعي غير ھاي فشار ، جنين براي نامساعد شرايط

 تناسب عدم:  از عبارتند طوDني زايمانھاي علل معموDً . گردد مي ذھني اخت�Dت

 غير بزرگي ، رحم حركتي كم حالت ، مادر لگن واستخوان كودك جمجمه بين

 و ھيجاني ھاي واكنش  ، مادر رحم در كودك عادي غير گرفتن قرار ، نوزاد عادي
 وي بر وارد فشار و نوزاد موقع به توليد از گيري جلو سبب كه مادر عادي غير

 و تنفسي نارسي  كودك، نارسي  نوزاد، گردن دور به ناف بند پيچيدگي.  شود مي
 ... ًDني، زايمانھاي اثر در معموDدر و شده برابر چند نوزاد تولد سختي  طو 

 دنيا به جان نيمه احياناً  يا ديده آسيب و خسته اول لحظات ھمان از نوزاد نتيجه

 گاھي و ديده صدمه سر ناحيه ، طوDني يا زياد فشار اثر بر معموDً .  آيد مي

 سازگاري آغاز كه تولد مرحله نخستين از و شود مي خفگي و حالي بي نوزاد

 ھواي و ماند مي باز فعاليت از كودك ، است محيط با بيولوژيكي و فيزيولوژيكي

 رشد نقصان موجب وقفه ھمين و رسد نمي او ھاي سلول به Dزم و كافي

  .شود مي نوزاد ذھني ماندگي عقب و عمومي
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 فرآيندي دتوان مي تولد طبيعي كانال از نوزاد حمل وضع:  سر به مستقيم صدمه

 بر وارده ھاي لطمه و ھا ضربه مواقع از بعضي در ، باشد حادثه پر و مشكل

 وسايل از استفاده.است و ذھني ماندگي عقب متداول عوارض جمله از مغز

 Dزم دقت با اگر موارد از بسياري در فورسپس مانند پزشكي مكانيكي و فيزيكي

 گوناگوني عوارض و شده ادنوز مغز و جمجمه بر فشار آمدن وارد نباشدباعث

 در.  شود مي سبب را حركتي و حسي اخت�Dت و ذھني نارسائي جمله از

 وضع طول در جنين سر وضعيت و ھوشي عملكرد ي رابطه به مربوط مطالعات

 كه نوزاداني و ، اند شده متولد عادي كه نوزاداني بين كه گرديد معلوم ، حمل

  .دارد وجود ھايي تفاوت بدن كنترل و ھوش نظر از ، اند شده آسيب دچار

  

 ماندگي عقب سبب كودك تولد و زايمان و بارداري ھنگام در كه عللي كلي بطور

 با برخورد از مادر كردن حفظ بنابراين. است پيشگيري قابل اكثراً  گردد مي ذھني

 مراقبت و بموقع زايمان و صحيح امكانات و بارداري دوران در سوء عوامل

 از جلوگيري نوزاد، در اكسيژن كمبود از پيشگيري(  نوزاد زا كامل و كافي

 گذاشتن اثر از) نوزاد ديگر بيوشيمي اخت�Dت و خون قند كمبود اص�ح اسيدوز،

 كرد خواھد جلوگيري ذھني افتادگي عقب از نتيجه در و كودك، مغز روي بر

  ).١٣٧٣فيض،(

  

  تولد از بعد حوادث

  

  .آنسفاليت و مننژيت:  دھستن نوع دو ھا عفونت: ھا عفونت

 ھاي عفونت اثر در) مننژيت( را مغز ھاي پرده التھاب يا) آنسفاليت( مغز التھاب

 ضايعاتي به مغز التھاب گاه. آيد مي بوجود سلي ھاي ارگانيسم يا باكتريايي،

 موجب و كرده متوقف را نخاعي ـ مغزي ماده گردش كه شود مي منجر

 بيوتيك آنتي با و دھد مي رخ كودكي اوان رد مننژيت. گردد مي ھيدروسفالوس

 سرخك، چون ھايي ويروس معلول معموDً  آنسفاليت ولي است، درمان قابل ھا

 ھا بيوتيك آنتي با آن معالجه بنابراين. است آنفلونزا سرفه، سياه مرغان، آبله

  .نيست بخش نتيجه
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 در بويژه كودك در دارويي و غذايي ي ھا مسموميت از برخي در: ھا مسموميت

 و مغزي و عصبي سيستم در ضايعاتي سبب خردسالگي و شيرخوارگي دوران
  .گردد مي ذھني ماندگي عقب بالنتيجه

  

 مغز بر وارده ھاي ضربه موارد از بسياري در: كودك مغز به وارده ھاي ضربه

 نشده استخواني و محكم كودك جمجمه ھنوز كه اوليه سنين در مخصوصاً  كودك

 و مغزي ضايعات سبب و گذارد مي اثر مغز بر بسھولت فشار و ضربه ھر است،
 از مراقبت. شود مي حركتي و حسي اخت�Dت يا و ذھني ماندگي عقب بالطبع

  .است برخوردار بسزايي اھميت از شرايط اين در كودك

  

 داخلي غدد اخت�Dت علت به موارد از بعضي در: كودك داخلي غدد اخت�Dت

 كودك بدن ساز و سوخت در ھايي نارسايي تيروئيد و فيزھيپو ھاي غده بويژه

 مي كودك اعصاب و مغز دستگاه طبيعي رشد مانع جمله از كه شود مي فراھم

 موجب كه نمايد مي ناھنجاري توليد بدن متابوليسم و غدد در نقص اين و. گردد

  .شود مي حركتي و حسي و ذھني ھاي فعاليت در گوناگون اخت�Dت

  

 غذايي مواد از بعضي نارسايي يا فقدان و تغذيه سوء:  تغذيه سوء و غذا كمبود

ً  و عمومي رشد در اخت�ل موجب كودك طبيعي رشد براي Dزم  ناتواني بعضا

. گردد مي سبب را ذھني ماندگي عقب و گشته رواني ناھنجاري و عصبي

 بر هنبود برخوردار Dزم تغذيه از كه نوجوانان و كودكان از بسياري كه بطوري

 ذھني ماندگي عقب خود ھمساDن به نسبت سال سه حدود تا مستمر گرسنگي اثر

  .است پذير انجام سختي به باDتر سنين در آن جبران كه اند داشته

  

 شديد ھاي فرسودگي موارد از بسياري در:  رواني و جسمي ھاي خستگي

 اثر كودك اعصاب و مغز بر و شده بدن تدريجي مسموميت و ضعف موجب

 ھمچنين. دارد مي باز روان و تن طبيعي رشد از را كودك و گذارد مي نامطلوب

 طوDني شديد ھاي كشمكش و تعارض بعلت كه رواني ذھني ھاي خستگي

 و فرسودگي موجب گردد مي عارض منفي ھيجانات و اضطراب و عاطفي
  .گردد مي كندذھني و اخت�Dت
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  :فرھنگي و اعياجتم ، محيطي عوامل علت به ماندگي عقب -د 

  

 عقب جمله از كودكان ي ھمه سازگاري و ھوش در بسياري محيطي عوامل

 دارند ذھني ماندگي عقب بروز در محدودتري تاثيرات. دارد تاثير ذھني ماندگان

 و بد اجتماعي ـ اقتصادي وضعيت خانواده، ناپايداري تغذيه، فقر، شامل و
 زندگي محيط در تحمل فوق و مكرر ھاي استرس و فرھنگي ھاي محروميت

 معموDً  كه پرورش و آموزش ھاي برنامه و تسھي�ت ارائه عدم. باشد مي كودك

 عواملي ازجمله. باشد مي اجتماعي و اقتصادي و محيطي و فرھنگي فقر اثر بر

 بيشتر ماندگي عقب صورت اين در. است موثر كودكان ھوشي ركود در كه است

 تربيتي محيط ضروري و Dزم محركات و ھا انگيزه ضعف و فرھنگي فقر به

 انگيزه كودك كه گردد مي موجب مناسب محيطي محركات فقدان. است كودك

 رشد پرورش در كه تازه تجارب وكسب تفكر و ت�ش و تحرك در Dزم ھاي

 و ھا خانواده وجود ھمچنين. باشد نداشته باشد، مي مھم بسيار كودك ھوشي
 مرتب كه پرخاشگر و ناراحت والدين حضور و پرتشنج و مضطرب ھاي محيط

 كه شود مي باعث نمايند، مي تنبيه و نموده سرزنش را خود كودك دليل بي

 دچار و نداشته محيط با سازگار و طبيعي و سالم رشد عاطفي نظر از كودك

 جامعه ذھني مانده عقب كودكان اكثريت.( گردد ھوشي نارسايي و خمودگي

 و) فرھنگي فقر. (باشند مي اجتماعي رواني ھاي مانده عقب گروه به متعلق
  ).١٣٧٩حيدري،( ھستند پذير آموزش سطح در بيشتر

  

  : پيشگيري

 نگرديده روشن كامل بطور ذھني ماندگي عقب به مربوط علل تمامي ھنوز اگرچه

 براي را خاصي درمان تواند نمي ھنوز روانپزشكي و پزشكي علوم ھمچنين و

 باره اين در تاكنون آنچه براساس ولي نمايند، ارائه ذھني مانده عقب افراد

 تواند مي محدود، ھرچند ، ھا دانسته اين كه است آن حقيقت. است شده آشكار

  .نمايد ياري ذھني ماندگي عقب از پيشگيري در را ما
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 ذھني ماندگي عقب كننده ايجاد عوامل ظھور از جلوگيري:  اوليه پيشگيري

  .است برخوردار ويژه ھميتا از تولد از قبل عوامل بخصوص

 امري ازدواج، از قبل ژنتيك مشاوره و خانواده مشاوره مراكز به مراجعه. ١

  :است ضروري بسيار زير موارد در و مناسب

  فاميلي ازدواج •

  طرفين ھاي خانواده از يكي در معلول فرد وجود •

  آن مانند و قند بيماري صرع، چون مشك�تي به طرفين از يكي ابت�ي •

  .باشد معلول قبلي فرزند حاليكه در بيشتر فرزند داشتن به تمايل •

  باD سنين در و) نوجواني( كم بسيار سنين در زنان بارداري از ممانعت. ٢

  ).سال۴٠ از بيشتر(

 استفاده پيشگيري وسايل از مدتي حاملگي از جلوگيري براي كه مادراني. ٣

  .كنند بارداري به اقدام پزشك نظارت تحت است بھتر اند، كرده

 توجه مورد بايد نوزاد و مادر Rh بويژه و خوني ھاي گروه ناسازگاري. ۴

  .گيرد قرار والدين و پزشك

 پزشك نظر با بايد بارداري اول ماھھاي در بويژه دارو نوع ھر از استفاده. ۵

  .شود انجام متخصص

 خوراكي مواد به باتوجه و زيربط متخصصان ھمكاري با گروھي ھاي رسانه. ۶

 توصيه باردار مادران براي مناسب ھاي برنامه است Dزم جامعه، در موجود

  .كنند

 اول، ماھھاي ويژه به بارداري ھنگام در پرتابي سوء اثرات به توجه با. ٧

  .شود انجام متخصص پزشك نظر با بايد نوع اين از اقدامي ھرگونه

 ھاي بيماري به مبت� رانبيما با تماس از امكان حد در بايد باردار مادران. ٨

  .كنند پرھيز ويروسي و عفوني

 الكلي مشروبات و مخدر، مواد دخانيات، استعمال از است Dزم باردار مادران. ٩

  .كند پرھيز جداً 
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 در اDمكان حتي باردار مادران كه باشد اي بگونه بايد محيطي شرايط. ١٠

  .گيرندن قرار عاطفي و ھيجاني ناگھاني و شديد تحريكات معرض

 سخت، ھاي زايمان جھت كمكي ابزار از استفاده موقع در بايد متخصصين. ١١

  .نشود نوزاد متوجه خطري تا آورند بعمل را دقت نھايت

 آن مختلف مواد گيري اندازه براي كودك ادرار و خون بايد تولد، ھنگام در. ١٢

 اقدامات انبتو بموقع دارد وجود تعادلي عدم اگر تا گيرد، قرار آزمايش مورد

  .داد انجام را Dزم

 است Dزم شود مي تھيه كودكان استفاده براي كه وسايلي و ھا بازي اسباب. ١٣

  .گيرد قرار توجه مورد بودن خطر بي و ايمني جھت از

 پزشك به بيمار كودك سريع ارجاع نيز و ھا واكسن بموقع تزريق. ١۴

  .است حتمي امري متخصص،

 تصادفاتي و سوانح با مواجھه در خردسال كودك جدي مواظبت و مراقبت. ١۵

  .است سفرش مورد ھميشه شود، مي مغزي ھاي آسيب به منجر كه

 ھايي بيماري از كتونوري فنيل بيماري و مادرزادي تيروئيد غده كاري كم. ١۶

 در شداگر خواھند ذھني ماندگي عقب باعث نشوند تشخيص زود اگر كه ھستند

  .است پيشگيري قابل شود داده تشخيص تولد اول ماه

  

  : ثانويه پيشگيري

  

. است آن بروز از جلوگيري كنترل راه بھترين و ندارد درمان ذھني ماندگي عقب

. باشد موثر اخت�ل پيشرفت كنترل در نيز خاصي داروھاي رسد نمي بنظر

 ھا، آن سازگاري ميزان افزايش ذھني مانده عقب افراد درماني روش مھمترين

 و خانواده در افراد اين كارآيي سطح محيطي، توقعات تنظيم و زندگي محيط
 زودتر ھرچه كودك افتادگي عقب كه است اين مساله مھمترين. باشد مي جامعه

 در آنچه تا گيرد انجام جھات ھمه در اساسي اقدامات و شود داده تشخيص

  .شدبا داشته طبيعي زندگي كودك و كند خودنمايي است نھفته كودك ذاتي توانايي
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  : ثالث پيشگيري

 عقب تاثيرات كردن محدود جھت در فردي مشاوره و خانواده مشاوره انجام

 افراد توسط شده توصيه ھاي روش از استفاده.  دارد ضرورت ذھني ماندگي

 افزايش باعث تواند مي افراد اين عملي كارآيي حفظ و تقويت در متخصص

 عقب افراد زندگي معمول ھاي ساستر با تر مناسب گاري ساز و نفس به اعتماد

  ك�مي، ھاي مھارت آموزش ، خانواده و كودك آموزش. گردد ذھني مانده

 و فيزيوتراپي و ويژه ھاي آموزش ھمچنين اجتماعي، ارتباطي، محيطي،
 اين بھتر رشد و سازگاري در توانند مي ھمگي جسمي ھاي مھارت ھاي آموزش

  .باشند هداشت موثري كمك آنان توانبخشي و افراد

  bpdanesh.ir: منبع

    

  : آنھا خانواده و ذھني ھاي مانده عقب رواني مسائل و مشک�ت

   

 آنھا رواني مسائل است اھميت حائز ذھني ھاي مانده عقب در که مباحثي از يکي

 وي ي خانواده و اطرافيان نظر از چه و مانده عقب شخص خود نظر از چه

 و ذھني ھاي مانده عقب رواني ياتخصوص شرح به اول مبحث اين در. است
  .پردازيم مي مانده عقب کودک خانواده نظر از رواني مسائل به سپس

  ھا مانده عقب رواني خصوصيات

 ھم و نبوده بھره بي حافظه و ھوش از عمومي تصور خ�ف بر مانده عقب افراد

 ابلق آنچه مانده عقب افراد در. نيستند مبت� حرکتي و حسي اخت�Dت به آنھا

 و حسي و عاطفي رفتاري، ھاي زمينه در Dزم و طبيعي تعادل عدم است توجه
 ممکن مانده عقب يک حرکتي استعدادھاي و فعاليت مورد در مث�ً . است حرکتي

 بدون و حرکت بي آرام، عکس بر ديگري و بيقرار و فعال تحرک، پر خيلي است

 ديگري و پذير حريکت عصباني، خيلي اي مانده عقب آنکه يا. باشد فعاليت

 چشم به افراد اين مورد در آنچه لذا. بيايد نظر به Dقيد و ميل بي سست،

 عدم. است غيره و عاطفي حرکتي؛ مختلف ھاي زمينه در تعادل عدم خورد مي

 ديده نيز سالم کودکان در حتي کودکي دوران در که است خصوصياتي از تعادل
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 انجام بھتر محيط با انطباق و لتعاد ھمواره کودک سني رشد با و شود مي

 مراحل در ھوش رشد که است حالتي ماندگي عقب که گفت توان مي لذا. گيرد مي

ً . است شده متوقف پايين  را ھا مانده عقب مسايل ھم تواند نمي فرض اين مسلما

 و پذيري تحريک يا حد از بيش حرکتي بي و آرامي توان نمي مث�ً . کند توجيه
 توجيه پايين مراحل در رشد توقف با را ھا مانده عقب ي ندازها از بيش عصبانيت

 ذھني فعاليت رشد، ابتدايي مراحل در توقف بر ع�وه که کرد قبول بايد لذا کرد،

 مانده عقب کودک. دارد وجود نارسا و نامتعادل طور به مانده عقب افراد در

 در ولي است، بربرا عادي و کوچکتر کودکان با ھوشبھر لحاظ از آنکه با ذھني،

 باعث امر اين قبول. ندارند را عادي کودک تعادل ذھني مختلف ھاي زمينه

 او و نکنيم تلقي گياه مانند زنده موجود يک فقط را مانده عقب فرد که شود مي

 عقب علت به منتھا است، انساني نيازھاي داراي که بدانيم افرادي ساير مانند را

 به و دارد تفاوت اجتماع طبيعي افراد با عادلنامت ھاي فعاليت و ذھني ماندگي

 خصوصيات تمام دربار بحث امکان اينجا در. استثنايي است فردي ديگر عبارت

 قسمت چند ذکر به خ�صه طور به فقط و نيست ھا مانده عقب رواني مسائل و

  .کنيم مي اکتفا مھم

  يادگيري و ھوشي ھاي محدوديت -١

 و توانايي طبيعي طور به ھوش، رشد در ينارساي علت به مانده عقب افراد
 استفاده خود قبلي تجارب از توانند نمي نتيجه در و ندارند يادگيري گنجايش

 از. ناتوانند مشک�ت حل و جديد شرايط با سازگاري در دليل ھمين به نمايند؛

 زندگي نيازھاي رفع براي زنده موجود ھر شد گفته که طوري ھمان ديگر طرف

 که است غيره و اي تغذيه حرکتي، حسي، رواني، حياتي، يروھاين داراي خود

 تعادلي مذکور نيروھاي بين سالم افراد در. دھد مي تشکيل را او نيروھاي مجموع

 به. رود مي بين از يا خورده ھم به تعادل اين ھا مانده عقب در ولي دارد وجود

 ھرچه. است زياد نھاد تماي�ت و کشش ھا مانده عقب در گويند مي دليل ھمين

 عقب باعث رواني و حياتي نيروھاي در اخت�ل باشد شديدتر ھوش نارسايي

 عقب باعث رواني و حياتي نيروھاي در اخت�ل. شود مي شديدتر و بيشتر ماندگي

 ايجاد معيوب داير يک کودک براي واقع در. شود مي شديدتر و بيشتر ماندگي

 قدرت بالطبع افراد اين. کند مي ترشديد را او ھوشي ھاي محدوديت که شود مي

 لحاظ از عادي کودکان با مقايسه در آنھا يادگيري و داشته محدودتري يادگيري

 اين فاصل شود مي تر پيچيده مسائل ھرچه ع�وه به. است محدود کيفي و کمي

 چشم به بيشتر يادگيري در محدوديت ديگر عبارت به و عادي افراد با افراد

 محسوس است ممکن گاھي و اندک تفاوتھا ابتدائي و ساده لمسائ در. خورد مي
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 نفري چند و خاص گروھھاي به آموزش در را افراد اين منظور ھمين به. نباشد

. کنند برطرف را نقص اين است ممکن که آنجا تا که کنند مي تقسيم ھم نظير و

. ايم هکرد اشاره آن به نيز قب�ً  که است افراد اين دقت جلب ديگر مھم اشکال

 کوتاه و فوري حافظ در اخت�ل از ناشي را افراد اين دقت جلب و تمرکز عدم

  .دانند مي مدت

  عاطفي ھاي محدوديت -٢

 ھا مانده عقب که است داده نشان مانده عقب و عادي کودکان مقايس و مطالعات

 رشد مراحل از يکي که گرايي منفي مرحل و دارند تاخير عاطفي رشد لحاظ از

 ھا مانده عقب در است معروف مقاومت مرحل به کودکان در و ستا عاطفي

 مرحله. ماند مي باقي نيز تر طوDني و آيد مي وجود به عادي کودکان از ديرتر

 صورت به و افتد مي اتفاق طبيعي کودکان در سالگي سه تا دو بين اکثراً  مقاومت

 تظاھر شده نعم که عاداتي دادن انجام يا کردن لج خوردن، غذا از خودداري

. شود مي کودک ذھني رشد رکود موجب مرحله اين در حد از بيش توقف. کند مي

 به کودک اجتماعي روابط که است اين گرايي منفي عيوب مھمترين از يکي

 کودکان بين که است بديھي. شود مي تثبيت اوليه مراحل در يا و ابتدايي شکل

 و دارد وجود محسوسي ھاي فاوتت پذيري ھيجان لحاظ از ھا مانده عقب و عادي
 ھيجان بسيار بعضي که طوري به متفاوتند، ھم با نيز ھا مانده عقب خود حتي

 و اضطراب باعث آنھا زندگي ھاي برنامه در تغييري کوچکترين و پذيرند
 و دارند عاطفي توجھي بي برعکس برخي و شود مي حد از بيش بيقراري

 و عواطف کنترل عدم. کند نمي ايجاد جانيھي حاDت آنھا در ھم حوادث بزرگترين
 افراد اين شخصيتي و عاطفي ھاي سازگاري در اخت�ل باعث Dقيدي يا ھيجانات

 مطلوب حد به زندگي محيط با سازگاري و شدن اجتماعي نتيجه در و شود مي

 عميق ھاي مانده عقب بين که است تفاوتي عاطفي نظر از مھم مسئله. رسد نمي

 علت به عميق ھاي مانده عقب. دارد وجود متوسط و سطحي ايھ مانده عقب و

 غير رفتارھاي ندرت به عاطفي، توجھي بي و ھيجاني حاDت شديد، اخت�Dت

 چنين ھم اگر و دھند مي بروز خود از خطرناک يا و اجتماعي ضد و اجتماعي

 عقب در که حالي در. نيست خطرناک چندان دھند نشان خود از رفتارھايي

 تثبيت ابتدايي مراحل در ھيجاني و عاطفي ھاي کشش چون سطحي ھاي مانده

 احساس يا بيني کم خود عقده واقفند، خود ماندگي عقب به افراد اين و شده

 ضد اجتماعي، غير رفتارھاي دليل ھمين به و دارد وجود آنان در شديدي حقارت

  .کند مي بروز بيشتر خطرناک و اجتماعي
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  تشخصي رشد در محدوديت -٣

 و يادگيري و ھوشي ھاي زمينه در مانده عقب افراد که ھايي محدوديت به توجه با
 افراد اين شخصيت تکامل و رشد داشت انتظار توان نمي دارند عاطفي ھمچنين

 اين و دارد دخالت ماندگي عقب ايجاد در متعددي عوامل که آنجا از. باشد طبيعي

 کند، مي تغيير فرھنگي و عاطفي عوامل تا مغزي شديد ضايعات از عوامل

. نيست يکسان ھا مانده عقب در شخصيت رشد در اخت�ل يا محدوديت بنابراين

 عقيده بعضي. است زياد نظر اخت�ف مانده عقب افراد شخصيت رشد مورد در

 و ندارند اخت�في شخصيتي لحاظ از طبيعي افراد با مانده عقب افراد دارند
 آنھاست، يادگيري و ھوشي ھاي محدوديت زا ناشي آنھا غيرطبيعي رفتارھاي

 مبت� بيشتر مانده عقب افراد که دارند عقيده اي عده اخير، گروه برخ�ف ولي

 و گروھي ھاي فعاليت راه از کودک. شوند مي شخصيتي و رفتاري اخت�Dت به
 و کند مي پيدا متعادل شخصيت و عض�ني مھارت و ورزيدگي فکري، رشد بازي،

 عقب کودک وقتي. کند مي بيان را خود ھاي ناراحتي و افکار اسات،احس بازي با

 تواند نمي کند احساس ناتوان و ضعيف ھايش ھمبازي به نسبت را خود مانده

 و يکنواخت رفتارش ھمواره کند، برقرار ھايش ھمبازي با صحيحي رابط
 يھا فعاليت و بازيھا از لذا دارد، تقليدي جنب بيشتر ھايش بازي و تکراري
 کودک چون. آورد نمي دست به تجاربي و کند نمي شادي و لذت احساس گروھي

 مرتباً  و کند مي احساس ناتوان و ضعيف اطرافيانش به نسبت را خود مانده عقب

 شود، مي تحقير درپي پي ھاي شکست علت به مربيان، يا دوستان طرف از

 بروز و اميناک موجب بلکه گردد نمي تعديل او شخصيت تنھا نه بنابراين

. سازد مي نامتعادل کام�ً  را او شخصيت و شده نابجا و شديد عاطفي ھاي واکنش

 آيد مي شمار به کودک شخصيت رشد مراحل مھمترين از زندگي اول ھاي سال

 کامل جدايي باعث درماني مراکز به مانده عقب کودکان سپردن متاسفانه ولي

 اعضاي و مادر نقش طرفي زا. شود مي خانواده اعضاي و کودک بين عاطفي

. است مھم بسيار مانده عقب چه و طبيعي چه کودک شخصيت رشد براي خانواده

 اين رفته رفته. است ماندن زنده براي فيزيولوژيک نياز يک مادر با کودک رابط

 احساس کودک داشتن از مادر و آيد درمي عاطفي ارتباط يک صورت به رابطه

 شود مي تقويت کودک ھاي پاسخ با احساس اين Dً معمو و کند مي افتخار و غرور

 چون ولي. برد مي لذت او با کردن بازي و کودک گرفتن آغوش در با مادر و

 کودک ماندگي عقب به کم کم مادر و ندارد مادر براي پاسخي مانده عقب کودک

  .شود مي پيدا اخت�ل عاطفي رابط اين در بنابراين برد مي پي خود

  ذھني ھاي مانده عقب خانواده ھاي واکنش و رواني خصوصيات
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 کودک وجود دھدکه مي نشان شناسان روان و پزشکان روان روزمر مشاھدات

 بخصوص کند، مي ايجاد ھا خانواده در را مشک�تي و مسائل ذھني مانده عقب

. باشند طبيعي از ھوشتر با حتي و طبيعي ھوش داراي خانواده کودکان ساير اگر

ً  و نيست يکسان خود مانده عقب کودکان به نسبت مادر و پدر ھاي واکنش  غالبا

 وضع شناس، روان پزشک، روان راھنمايي ذھني، ماندگي عقب ميزان به

. دارد بستگي عوامل ساير و والدين شخصيت خانواده، اقتصادي و اجتماعي

 ًDمبت� رود مي مدرسه به که کودکي يا نورسيده کودک که خبر اين شنيدن اصو 

 طبيعي طور به کودکان ساير مانند تواند نمي و است ذھني ماندگي قبع به

 آن از کمتر اثرش و است کننده ناراحت و آور شوک خانواده براي کند پيشرفت

 العمر مادام جسمي ناراحتي علت به کودکشان که شود گفته والدين به که نيست

 اين به نسبت مختلفي ھاي واکنش مادر و پدر ابتدا ھمان از. بود خواھد گير زمين

 که بگويد والدين به اينکه براي پزشک بنابراين. دھند مي نشان خود از مسئله

 عقب تشخيص از بعد. برد کار به را دقت نھايت بايد است مانده عقب کودکشان

 اگرچه. است ابله يا کودن کودکشان که شود گفته مادران به نبايد ماندگي

 ناراحتي کلمات اين بردن کار به ولي شود، مين استفاده اصط�حات اين مدتھاست

  .داد خواھد افزايش را والدين

  والدين شايع ھاي واکنش و کودک ماندگي عقب

 کودک ماندگي عقب از اط�عي پزشک به مراجعه از قبل تا والدين از بسياري

 نسبت ماندگي عقب از غير عللي به را واکنشھا و رفتارھا ھم و ندارند خود

 درمي ناگاه به تجربي شواھد براساس و پزشک به مراجعه از بعد ليو دھند، مي

 مشکل اين با مواجھه در والدين واکنش. است مانده عقب کودکشان که يابند

 ً   :از عبارتند ھا واکنش شايعترين که است متفاوت غالبا

  تقصير و گناه احساس – الف

 اگر بخصوص ،است شايعتر والدين نزد ھا واکنش ساير به نسبت واکنش اين

 در. باشد آمده دنيا به ناخواسته بارداري يک در اصوDً  يا قبلي برنام بدون کودک

 و مادر بھداشتي مسائل در توجھي بي بر حمل را ماندگي عقب والدين حال اين
 و کرده اقدام نيز جنين سقط جھت احياناً  اگر و دانسته بارداري دوران در کودک
 ماندگي عقب موجب نيز خود کار اين با که ندکن مي تصور باشند نشده موفق

 فکر و دانند مي عقوبت و تنبيه سزاوار را خود مادران اين. اند شده کودک

 به گناه احساس. کند مجازات را آنھا است خواسته نحو بدين خداوند که کنند مي

 به کدام ھر زيرا شود مي بيشتر دھد مي رخ والدين بين که برخوردھايي علت
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 بميرد تا بگذارند خود حال به را او يا کنند طرد را کودک است ممکن خود نوب

 باعث آن فکر حتي يا عمل اين. ندھند انجام اش درباره را Dزم ھاي مواظبت يا

  .شود مي تقصير و گناه احساس

  محروميت و ناکامي احساس – ب

 تعل به تنھا نه که است مانده عقب کودکان والدين ھاي واکنش از ديگر يکي
 يا درماني وسايل بودن ناقص يا نبودن علت به بلکه مانده عقب فرزند داشتن

 دھد مي نشان کاک مطالعات. آيد مي وجود به کودکان اين از مراقبت و نگھداري

 نحوه. نبودند راضي درماني وضع از مانده عقب کودکان ھاي خانواده از نيمي که

 و نگھداري سنگين مخارج ه،ماند عقب کودک و خانواده اين با مردم برخورد
 معموDً . شود مي ناکامي شدن باعث مانده عقب کودک ناپذيري درمان باDخره

 مانده عقب کودک وجود کند مي احساس خانواده که يابد مي شدت زماني ناکامي

 ساير براي است ممکن و انداخته خطر به را خانواده اقتصادي و رواني تعادل

 و مسائل از يک ھيچ شده انجام مطالعات طبق .باشد مضر خانواده کودکان
 آن اعضاي و رواني تعادل و خانواده اوضاع حد اين تا تواند نمي زندگي مشک�ت

 ھاي محدوديت است ناگزير خانواده اجتماعي لحاظ از مث�ً . نمايد متزلزل را

 خودداري ھا مسافرت و ھا مھماني دادن ترتيب از. کند تقبل را زيادي اجتماعي

 با معاشرت و آمد و رفت نتيجه در و بپردازد خود کودک مراقبت به و دکن

  .گردد مي محدود رفته رفته کودک رفتارھاي بدليل ھمسايگان و اطرافيان

  حقيقت کتمان يا واقعيت انکار -ج

 استفاده آن از مانده عقب کودک مادر و پدر که است ديگري دفاعي مکانيسم

 کودک با جسماني و ظاھري لحاظ از مرزي اي سطحي گان مانده عقب. کنند مي

 است ممکن زندگي اول سال دو يکي در مخصوصاً  و ندارند چنداني فرق طبيعي

ً . نباشد محسوس چندان تفاوت اين  عدم و حالي بي اطرافيان و خانواده غالبا

 حد از بيش فعاليت و تحرک يا بودن آرام به را بدني ھاي فعاليت در کودک تحرک

 ناراحتي کودک که کنند نمي تصور و دھند مي نسبت شيطنت و اآرامين به را او

 که شود مي آغاز زماني کودک ماندگي عقب از آگاھي معموDً . باشد داشته خاصي

 با مادر مخصوصاً . افتد راه به ديرتر کودک يا دھد رخ کودک گفتار در تأخيري

. برد مي پي او ماندگي عقب به کوچکتر حتي کودکان ساير با خود کودک مقايس

 ًDشود مي شروع موقع ھمين از کودک ماندگي عقب مورد در والدين انکار معمو .

 اين کودک رشد با که کنند مي اظھار ماندگي عقب توجيه براي مادر و پدر

 سني به کودک اينکه تا کند مي پيدا ادامه وضع اين. شد خواھد برطرف ناراحتي
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 دبستان يا کودکستان محيط در. برود تاندبس يا کودکستان به بايد که رسد مي

 و اجتماعي سازگاري نظر از ھم و ھوشي لحاظ از ھم سايرين، با کودک مقايس
 اين به والدين. کند مي آشکارتر را کودک ماندگي عقب مسئله يادگيري، قدرت

 پذيرفتن از خواھند مي مدرسه اولياي يا نبوده صحيح مدرسه تشخيص که عنوان

 از است ترسو يا خجالتي فرزندشان که دليل اين به يا کنند يخال شانه کودک

 پافشاري واقعيت انکار در قدر آن والدين از بعضي. روند مي طفره واقعيت قبول

 دانسته او تيزھوشي و دانايي نشان را کودک اعمال کوچکترين حتي که کنند مي

 کرده داريخود رواني و بھداشتي ھاي درمان و دارويي دستورھاي اجراي از و

  .شوند مي کودکشان ماندگي عقب تشديد باعث خود واقع در و

  نگراني و اضطراب–- د

 يا آسايشگاه به را کودک ابتدا شديد دلھره و اضطراب علت به والدين گاھي

 اميد نوع ھر و سپارند مي شده تھيه کودکان اين نگھداري براي که مراکزي

 اضطراب، و نگراني علت به مادر و پدر است ممکن. دھند مي دست از را بھبود

 گرفته بھانه مختلف علل به دائماً  و داده قرار خود عاطفي تخلي وسيل را کودک

 و عصبانيت رفته رفته و يابد مي ادامه وضعيت اين معموDً . کنند تنبيه را او و
 به نسبت حتي مادر و پدر نفرت باعث و گيرد مي اوج مادر و پدر اضطراب

ً . گيرد مي شکل خانوادگي اخت�فات تدريج هب و شده يکديگر  چنين در مسلما

 از يکي به را کودک فاميل، اعضاي ساير توصيه به بنا اغلب شرايطي

ً  و سپارند مي مانده عقب کودکان نگھداري ھاي سازمان  اگر مادر، و پدر غالبا

  .شوند مي جدا يکديگر از باشند، نداشته ديگري کودک

  فرافکني يا فکني برون مکانيسم - ھـ

 ماندگي عقب آن در که است مانده عقب کودک والدين ھاي واکنش از ديگر يکي

 از عاري را خود و داده نسبت ديگران خطاي و انگاري سھل به را کودک

 از ناشي را خود کودک ماندگي عقب والدين اين. دانند مي نقص و عيب ھرگونه

 اين مسئول را ديگران و دانسته نگھداري و بھداشتي درماني، وسايل نقايص

 دنيا به طبيعي کودک اند نتوانسته اينکه از فرافکن مادران. دانند مي پيشامد

 عقب گناه اجباراً  ناراحتي اين از فرار براي و بيند مي لطمه اعتمادشان بياورند

 از مانده عقب کودک والدين. اندازند مي ديگران گردن به را کودک ماندگي

 خودکشي، انگيزه افسردگي، جايي، به جا گيري، گوشه نندما ديگر ھاي مکانيسم

 ضرورتي اينجا در آن شرح که کنند مي استفاده نيز غيره و وحشت ترس، خشم،

  .ندارد
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  کودک پذيرش و خانواده سازگاري – و

 ھوش مسئله کودک و والدين ميان رابطه و سازگاري در مھم عوامل از يکي

 براي کودک ذھني ماندگي عقب درک شھو با ھاي خانواده در. است والدين

 ھوشي توانايي از که ھايي خانواده ديگر طرف از و است آور رنج بسيار خانواده

 براي و کرده حمايت خود مانده عقب کودک از که قادرند بھتر برخوردارند کمي

 در آموزشي نظر از که والديني دھد مي نشان مطالعات. نمايند ريزي برنامه او

 در ھستند تري پائين اقتصادي و اجتماعي گروه به متعلق و ضعيف سطح

 کودک والدين. ترند موفق خود مانده عقب کودک به کمک و حمايت سازگاري،

 کمک وي به سازگاري جھت در و بپذيرند را کودک ناتواني کنند سعي بايستي

 کارھاي تواند مي نيز کودک که کنند قبول و بپرھيزند پروازي بلند از و کنند

 مطلوب تواند نمي آکادميک نظر از کودک گرچه. دھد انجام توانائي حد در ياديز

 در تواند مي او که دارد وجود بسياري اي حرفه و فردي ھاي مھارت اما باشد

 و کند امنيت احساس خانوادگي روابط در کودک اگر. باشد داشته موفقيتي آنھا
 کمي ھاي پيشرفت از و کرد دخواھن حمايت و مراقبت او از والدين که بداند اگر

 سازگاري و يادگيري براي ت�ش و شده سازگارتر کودک ھستند، راضي دارد که

  .شد خواھد زيادتر نيز خارج دنياي با

 مخصوصاً  ھا خانواده اعضاي که دھد مي نشان ھال و سون سيمون مطالعات

 آنھا ازير باشند، خود مانده عقب کودک براي خوبي مربيان توانند مي والدين

 ولي ھستند، ثابتي اعضاء زندگي طي در و کنند مي درک بھتر را کودک

 در خانواده شرکت. شوند مي عوض مرتباً  که ھستند افرادي آموزگاران

 براي را کنترل و شايستگي احساس تواند مي آموزشي و اي حرفه ھاي فعاليت

 مختلف ايھ راه و ھا مھارت توانند مي آنھا. دھند افزايش خانواده اعضاء

  . نمايند کمک کودکشان به و بياموزند را آموزشي

   منصوريان زھرا

  ابتکارنيوز:  منبع

  

  استثنايی کودکان روانشناسی

  : ھــــــــــوش
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 قرار مطالعه مورد آنچه پس است انتزاعی مفھوم يک و فرضی صفت يک ھوش

 بلکه نيست استعداد يک ھوش.  ھوش خود نه است ھوش آثار گيرد می

 دارد اثر آن در…  و ادراک و يادگيری ، دقت ، حافظه. استعدادھاست موعهمج

 و اصلي مباحث از يكي ھوش. کند می فرق ديگر فرد به فردی از وضعيت اين و
 و ھوش زمينه در بسياري روانشناسان. دھد مي تشكيل را روانشناسي مھم

 تعريف يك اند نستهنتوا ھيچكدام تاكنون متأسفانه ولي اند كرده كار آن آزمونھاي

  .دھند ارائه گيرد قرار محققين ھمة قبول مورد كه مانع و جامع

  

 در يادگيري استعداد و شايستگي« از عبارتست ھوش تعريف متداولترين

. اند دانسته تجربيات از استفاده قدرت و عمومي استعداد را ھوش برخي. »افراد

 را ھوش كسلر و داند مي محيط با انطباق و سازگاري توانايي را ھوش پياژه

 محيط با سازش در مؤثر و منطقي رفتار و عاق�نه تفكر در فرد ھاي توانايي

  .كند مي تعريف

  

 را آن ھوشي ھاي آزمون كه است چيزي ھمان ھوش كه است معتقد بنيه

 عقب تشخيص در آن مفھوم كنيم اضافه اي جمله تعريف اين به اگر كه سنجند مي

  .شد خواھد تر روشن ام براي ذھني ماندگان

  

 كه شود مي باعث و سنجند مي را آن ھوشي ھاي آزمون كه چيزيست ھمان ھوش

  .كرد متمايز باھوش و طبيعي افراد از را مانده عقب افراد بتوان سنجش اين با

  

 تعريف تقريباً  كنيم رعايت را ذيل جنبة سه ھوش تعليف در اگر كلي بطور و

  .ماي داده بدست را ھوش از كاملي

  

  امور درك و يادگيري براي كافي استعداد و توانايي ـ١

  

  محيط با سازش و ھماھنگي ـ٢
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 پيدا و صحيح استدDل و متفاوت بردن بكار گذشته، تجربيات از برداري بھره ـ٣

  .مشك�ت با شدن مواجه در صحيح حل راه كردن

  

 اب�غ، دراك،ا و فھم جنبة سه به بايستي ھوش عالي اعمال در اينكه جالب  نكته

  .داشت توجه انتقاد و ابتكار و

  

 جز و بوده نادر باشند دارا قوي و متعادل طور به را جنبه سه ھر كه افرادي

  .آيند مي حساب به نوابغ

  

  ھوش سنجش و ارزيابي

  

 اشاره تقويمي سن و عقلي سن مقوله دو به ھوش سنجش و ارزيابي بحث در

 او شناسنامه در معموDً  كه است سني ھمان فرد ھر تقويمي سن كه شود مي

 عقلي سن و) ھوش سنجش زمان تا تولد ھنگام از( است شده مشخص

 ھاي توانايي سنش تناسب به كه رود مي فرد ھر از كه انتظاراتي از عبارتست

  .دھد بروز را ذھنيش

  

 ھايي چيستان و سؤاDت جامعه كودكان اكثر تقويمي سن تناسب به روانشناسان

 از و گيرد مي تعلق فرد به خاصي نمره آنھا به دادن پاسخ با كه دهنمو مطرح را

 مشخص آن عقلي سن نظر مورد مقياس به آن تبديل و نمرات اين مجموع

  .گردد مي

  

 كه شود مي حاصل اعشاري عددي معموDً  تقويمي سن بر عقلي سن تقسيم از و

 مشخص دفر ھر) IQ(اصط�ح به يا و بھر ھوش كنيم ضرب درصد را آن اگر

  .گردد مي
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 كار به ذھني ماندگي عقب تشخيص با رابطه در كه ھا آزمون اين مھمترين از

 و ھوشي آزمون از ميتوان است برخوردار باDيي روائي و اعتبار از و ميرود
 ميزان كه يادآوريست به Dزم. برد نام بيسمول بنيه ھوشي آزمون و كسلر،

 بستگي معتبر آزمون يك با كودك شھو سنجش از حاصله نتايج اعتبار و صحت

 شرايطي و موقعيت ھمچنين و آزمانيده صداقت و مھارت دقت، ميزان به زيادي

  .ميگيرد قرار ھوش آزمايش مورد شرايط آن تحت كودك كه دارد

  

 براي صرفاً  كسلر و ھوشي آزمون اساس بر كه بنديي طبقه به توجه با خاتمه در

 ٨ به ھوشي توان نظر از را افراد است شده ارائه ھوش ھاي دامنه با آشنايي
  .نمايند مي تقسيم ذيل شرح به گروه

  

  )نابغه( برجسته خيلي باD و ٣٠ ـ١

  

  )تيزھوش( برجسته ١٢٠ـ١٢٩ ـ٢

  

  )باھوش( درخشان ١١٠ـ١١٩ ـ٣

  

  )عادي( متوسط ٩٠ـ١٠٩ ـ۴

  

  )كندآموز( ديرآموز ٧۵ و٨٠ـ٨٩ ـ۵

  

  پذير آموزش ۵٠ـ٧٠و٧۴ ـ۶

  

  پذير ربيتت ٢۵ و۴۵ـ۴٩ ـ٧
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  )پناھگاھي( پذير حمايت تر پايين و ٢۴ ـ٨

  

 را پذير حمايت و پذير تربيت ـ پذير آموزش ـ ديرآموز چھارگروه آنھا بين از كه

  .ميدانند ذھني ماندگان عقب زمره در

  

  

  ذھني ماندگان عقب تربيت مورد در نكاتي

  

 بصورت چند نكاتي ذھني ماندة عقب بھتر چه ھر تربيت و پذيرش با رابطه در

 كمك تواند مي نكات اين رعايت و آنھا در تعمق كه گردد مي بيان ذي�ً  وار فھرست

 از والدينش و كودك و بنمايد تربيتشان و تعليم امر در والدين و مربيان به زيادي

  .بود خواھند برخوردار بھتري رواني بھداشت

  

 ع�قه مورد كند احساس كه بود خواھد خوشحال ھنگامي مانده عقب كودك ـ

 محبت او به نسبت ديگر كودكان و شده شناخته او احتياجات است، ديگران

  .دارند

  

 ساير بر زندگي بپذيرند، ھست كه صورتي ھمان به را كودك والدين ھرگاه ـ

  .شد خواھد تر راحت نيز خانواده كودكان

  

 نتايج آن درپي پي و مستمر اجراي و آگاھانه ريزي برنامه با موارد از بسياري در

 رعايت. است بوده رضايتبخش بسيار منزل در كودكان اينگونه از مراقبت

  .آورد مي بار نشاط با و شاداب فردي را كودك نظافت و بھداشت
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 با و آموخت كودك به منظم و مرتبط اي برنامه با بايستي را شخصي نظافت

  .شود عادت او براي بخش فرح بصورت كه نمود سعي پيگير و مستمر آموزش

  

 و داشت خاصي توجه بايستي ذھني ماندة عقب كودك رفتن توالت مسئله به ـ
 تعليمات توان مي باشد آلودگي بدون و خشك او لباس ساعت سه تا يك بين ھرگاه

  .كرد شروع برايش را رفتن توالت به مربوط

  

  :از عبارتند كرد راھنمايي توالت به را كودك از بھتر كه ساعاتي ترين مناسب

  

  بستر؛ از شدن خارج از پس ھا صبح ـ١

  

  غذا؛ وعده ھر از بعد و قبل ـ٢

  

  .بستر به ورود از قبل ھا شب ـ٣

  

 كرد خودداري بايستي اكيداً  يادگيري در تأخير امر در كودك كردن سرزنش از

  .است تربيت و آموزش امر در شكيبايي و حوصله و صبر امور بھترين بلكه

  

 رواني و جسمي س�مت به بزرگي كمك كودك قعمو به و درست تغذيه به توجه

 خواھد او به زيادي كمك ذيل نكات به توجه غذاخوردن امر در لذا. كند مي او

  .كرد

  

  ذھني ماندگان عقب پرورش و آموزش ريزي برنامه و آموزش با رابطه در نكاتي
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 با رابطه در كه ضروريي و Dزم نكات وار فھرست است شده سعي زير سطور در

 متخصصين توسط ذھني مانده عقب كودكان تربيتي ريزي برنامه و تربيت و ليمتع

 قرار معظم ھمكاران استفاده مورد است اميد. گردد مي ذكر است شده بيان فن

  .گيرد

  

 نه گردد خودداري خاصي تربيت و نظم اجراي از كودكان اين تربيت در ھرگاه ـ١

 نشده اجرا نيز واقعي عدالت هبلك است نشده آنھا حق در محبتي و خدمت تنھا

  .است

  

 يادگيري براي كه بياموزد را مطلبي تواند مي ھنگامي ذھني مانده عقب كودك ـ٢

  .باشد داشته را Dزمه فكري آمادگي آن

  

 از است بھتر شوند اشكال دچار يادگيري ضمن در كودكان اينگونه ھرگاه ـ٣

  .گردد خودداري آنھا به فشاري ھرگونه آوردن وارد

  

  .ننماييد وادار عجله به را كودك وقت ات�ف از جلوگيري حين در كنيد سعي ـ۴

  

 كودكان اين براي تربيتي ھاي روش مؤثرترين كه باشيم داشته نظر در ھميشه ـ۵

 بدني تنبيھات مخصوصاً  تحقر و تنبيه ھرگونه اعمال از لھذا است تشويق

  .نماييد خودداري

  

 ھرلحظه ميبريد بكار كودك دادن ياد براي كه ھايي كوشش تمام در كنيد سعي ـ۶

  .بياموزيد او به را موضوع يك تنھا

  

 نداريد توجھي ھيچ او به كنيد وانمود كه شويد مجبور موارد بعضي در اگر ـ٧

  .نباشد ورزي غرض و لجاجت ھيچگونه مبًين رفتارتان كه كنيد سعي بايد
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 از بيشتر و باشد آن انجام هب قادر كه بخواھيد كودك از كارھايي كنيد توجه ـ٨

  .نباشد او توانايي

  

 رفتگر، پاسبان، از را او ھرگز كند مي بدرفتاري كه ھنگامي كنيد عھد خود با ـ٩

  .نترسانيد بخصوصي فرد ھيچ يا و مختلف حيوانات شياطين، و اجنه

  

 و كنيد ثابت او به نسبت را خود ع�قة كه نماييد سعي مختلف انحاء با ـ١٠
 ابراز كودكان ديگر به نسبت كه دھيد نشان او به را محبتي و قهع� ھمان

  .نماييد مي

  

 روشن ـ ساده بايد كنيد مي آنھا به صحيح عادات مورد در كه ھائي راھنمايي ـ١١

  .باشد درك قابل و

  

  .بياموزيد او به خود جاي در و تنھايي به است Dزم كه را مطلبي ھر ـ١٢

  

 و فھم قابل موضوعات و روزمره و عادي ياناتجر از چيزھا آموختن در ـ١٣
  .كنيد استفاده ساده

  

ً  دھيد مي او به كه قولي ھر كنيد دقت ـ١۴   .درآوريد عمل مرحله به حتما

  

  .نماييد تر مشكل مرور به و كنيد شروع آسان از را ھا فعاليت ـ١۵
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 و دآموزن مي دير ذھني ماندة عقب كودكان كه باشيد داشته نظر در ھميشه ـ١۶
 آنھا آموزش در استمرار و دقت و حوصله از بنابراين كنند مي فراموش زود

  .نكنيد خستگي احساس

  ايرانيان ھمياری تاDر: منبع

  

  ذھني مانده عقب والدين اجتماعي و رواني مشك�ت با رابطه در پژوھشی

  

 بزرگي مشكل و شود مي ديده جامعه يك كل درصد ٢ـ٣ در ذھني ماندگي عقب

 عقب كودك از كه ھايي خانواده. آيد مي حساب به اي جامعه و خانواده رھ براي 

 و اشكال ھمه در متنوع مسايل محاصره در كنند مي مراقبت  خانه در شان مانده
 در تواند مي آن با مرتبط عوامل و آنان مشك�ت شناسايي. دارند قرار ھا اندازه

. گيرد قرار مورداستفاده حمايتي سازمانھاي توسط خانواده راھنمايي و حمايت

 مادران و پدران اجتماعي ـ رواني مشك�ت تعيين» ھدف با نيز مطالعه اين

  . است شده انجام آنان مشك�ت مقايسه و ذھني مانده عقب كودكان

 با مطالعه اين در است تحليلي -   توصيفي مطالعه يك پژوھش اين:ھا روش و مواد

 مانده عقب كودكان والدين از نفر ۶٠ وتداومي آسان گيري نمونه

 سپس. گرديد تكميل  ھا آن توسط نامه پرسش ١٢٠ و انتخاب)  جامعه كل( ذھني

 تحليل و تجزيه مورد كاي مربع و توصيفي آمار از استفاده با حاصله اط�عات

  . قرارگرفت

  

 سن از خارج حاملگي ھنگام به مادران% ٣/۵٨ كه داد نشان نتايج:ھا يافته

% ٧/۵١ و داشتند فاميلي ازدواج والدين% ٣/۵٣. بودند لگيحام براي مناسب

 طول در مادران از% ٧/۵۶.اند بوده فاميل در معلوليت سابقه داراي آنھا

 بدون آنھا% ٣/٣٨ و اند نبوده برخوردار بھداشتي مراقبت گونه ھيچ از بارداري

% ٧/٧۶ درمجموع. اند كرده استفاده دارو از خودسرانه بطور پزشك تجويز

 برخوردار شديد اجتماعي مشك�ت از% ٧/۶١ و شديد رواني مشك�ت از مادران

 متوسط رواني مشك�ت از% ٣/٣٨ و%۵۵ ترتيب به پدران كه حالي در بودند

 و پدران در رواني مشك�ت تفاوت و بودند برخوردار خفيف اجتماعي مشك�ت و
  اجتماعي و رواني مشك�ت بين ضمن در). <٠۵/٠P(بود دار معني مادران
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 وجود آماري دار معني رابطه پدران در ذھني مانده عقب كودك سن و والدين

 مشك�ت و كودك جنس بين. نشد مشاھده اي رابطه چنين مادران در ولي داشت

 مشك�ت با تحصي�ت و ، آنان اجتماعي مشك�ت با پدر شغل و والدين اجتماعي

  ).<٠۵/٠P( وجودداشت دار معني آماري رابطه مادر اجتماعي ـ رواني

  

 در ذھني مانده عقب كودكان مادران كه داد نشان بررسي اين نتيجه:  گيري نتيجه

 بنابراين برند مي رنج بيشتري اجتماعي - رواني ازمشك�ت پدران با مقايسه

  .گيرند قرار س�متي نظر از پذير  آسيب طبقات جزء  والدين اين شود مي پيشنھاد

  پزشکی ومعل دانشگاه علمی مجله

    

  ذھنی مانده عقب کودکان آموزش

    

 و تعصبات مباحثات، تغييرات، گرفتار ابتدا از ذھنی مانده عقب کودکان آموزش
 اھميت که است اين نامبرده ھای گرفتاری علت. است بوده زيادی فشارھای

 زيرا است عادی کودکان از بيشتر کودکان از دسته اين پرورش و آموزش

 کنند استفاده خود بالقوه استعدادھای و ھوشی بھره از توانند می عادی کودکان

. دارند توجه و مراقبت به نياز و نبوده قادر امر اين به ذھنی ماندگان عقب ولی

. شوند مند بھره تربيت و تعليم از توانند می باشند که سطحی ھر در کودکان اين

 سه تا تولد بدو از جسمانی معلولين برای نوزاد تحريک ھای ک�س مثال طور به

 و نوزادان با بازی و رشدی تحريک ھای روش برای والدين شرکت با سالگی
 برای يا و ساله شش تا سه کودکان برای دبستان از پيش ھای ک�س ھمچنين

 ھوشبھر چھارم سه تا دوم يک از حداقل و دارند کمتری عقلی سن که کودکانی

 می باعث اوDً  مدارس اينگونه ايجاد. است يافته تربيت ھستند برخوردار عادی

 دقيق شناسائی و ارزيابی مدرسه به ورود سن به رسيدن از قبل کودکان که شود

 طوری را ھا برنامه که شود داده آموزش ھا خانواده به ثانی در و بشوند تری

 کودک، مھد وجود( نشوند بيماری پيشرفت و شدت باعث Dاقل که دھند ترتيب

  .است منظور بدين بيشتر) آمادگی ھای ک�س و کودکستان

 به کودک ورود از قبل حتی و پزشک به مراجعه از قبل والدين از بسياری

  .ندارند او ذھنی ھای فعاليت و ھوشی نارسائی از اط�ئی دبستان
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 می و دھد می را ماندگی عقب تشخيص و کند می معاينه را کودک که پزشکی

 بگذارد ميان در کودک خانواده با را بلندمدت مشکل و بزرگ مسئله اين خواھد

 و تربيتی اجتماعی، پزشکی، گوناگون ھای جنبه از آگاھی و دانش دارای بايد
 محلی خدمات ھا، دستگاه از کافی اط�ع و داشته کودکان نوع اين رفتاری

  .باشد داشته خانواده روانشناختی و موجود

 عقب تجربی و بالينی حوزهٔ  در تجربه با صبور، شخصی بايد ع�وه به پزشک

 حساسيت و والدين به کمک و کودکان اينگونه با کردن کار جھت ع�قه ماندگی،

 نمی را ھا دانش و تجربيات اينگونه. باشد داشته خانواده واقعی نيازھای به

 مورد در آموزش متضمن آنھا به دستيابی بلکه آموخت درس ک�س در توان

 افراد اينگونه خاص ھای ريزی برنامه به آشنائی مشاوره، ذھنی، ماندگی عقب

 را دو ھر که خطراتی و خانواده و مانده عقب کودک زندگی به آشنائی باDخره و

 و شلوغ استثنائی مدارس و نگھداری مؤسسات اينکه از. باشد می کند می تھديد
 اينگونه به کودک انتقال به والدين کردن متقاعد ھمچنين و ندارند خوبی وضع

. نيست کس ھر کار که ھستند مسائلی است ماندن خانه از بھتر که مؤسسات

 استعداد يادگيری در کودک که شود می متوجه ک�س سر در آموزگار اکثراً 

 کند، معرفی مدرسه رئيس به را او که گيرد می تصميم فوراً  و ندارد چندانی

 ھای آزمون و ھا آزمايش نامطمئن، و ناوارد والدين تجربه، کم آموزگار

 که کنند می مجبور را خانواده و شده غلط ارزيابی باعث عجوDنه و نامتناسب

 از کردن خالی شانه جز عمل اين و کنند معرفی استثنائی مدارس به را کودک

 بارھا. نيست شوند مواجه آن با خواھند نمی عادی مدارس مسئولين که مشکلی

 از معلم و اند کرده قلمداد مانده عقب که را کودکی ايم ديده خصوصی بيماران در

 يا و منزل در اضافی تدريس قدری با زده سرباز درس ک�س در او پذيرفتن

 خود حتی که آورده ک�س قابل حد در نمراتی و شده موفق ديگر آموزگار

  !!است شاگرد ھمان اين که است کرده تعجب آموزگار

 مفيد توانائی خور در و مناسب آموزش که باشد اين منکر تواند نمی کس ھيچ

 آموزش در مدارس ت�ش پس. است غيرعاق�نه شاگردان بين در تبعيض و است

 آنان شغلی اھداف و توانمندی و نيازھا بر ع�يق با متناسب بايد کودکان اين

 در متخصص و دلسوز تجربه، با آموزشی کادر گماردن تضمين بھترين و باشد

 والدين با ارتباط در که است روانشناسانی و کودکان اينگونه تدريس امور

 و آموزش. باشد داشته را فايده بيشترين کودک حال به که بگيرند تصميماتی
 و آموزگاران و است سريعی تغييرات حال در ذھنی مانده عقب کودکان پرورش
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 خوبی آينده بخش نويد ھمگی که است توسعه حال در رشته اين در متخصصين

  .است

 شود می صحبت ذھنی مانده عقب کودکان درمانی روان درباره کتب بعضی در

 کنترل عدم و ک�می درکی، ھای توانائی عدم Dزم، تسھي�ت و پرسنل کمبود ولی

 بازی مانند ھائی روش اجراء ولی شود می نتيجه عدم باعث...  و رفتار

 ھای درمانی روان و ھنری ھای نمايش نقاشی، موسيقی، نمايش، درمانی،

 و مفيد ندرتاً  و کننده ناراحت گاھی مبھم، نتيجه اکثراً  خانواده و کودکان گروھی
 و رفتاری تغييرات موجب اندک ھای بھبودی البته. است شده گزارش ثمربخش
 فراھم را عادی مدارس به برگشت يا و ماندن خانه در امکان و بھتر سازگاری

  .است کرده

 پنجم و چھارم ھای ک�س به رسيدن از پس معموDً  پذير آموزش گروه شاگردان

. اند داشته تطبيقی و درسی مشک�ت نيز ابتدا از اگرچه. شوند می آفرين مشکل

 به نوجوانان اجباراً  خورد می چشم به بيشتر راھنمائی ھای ک�س در مسئله اين

 کارگاه به و کرده تحصيل ترک و شده گی ع�قه بی دچار درپی پی شکست سبب

 گماردن و راھنمائی. پردازند می شغلی ھای مھارت کسب و ای حرفه ھای

 باعث مکانيکی ابزارآDت با کار و ای حرفه مدارس در شاگردان اينگونه

 می نوجوانان بعدی ھای ناسازگاری از پيشگيری و روانی بھداشت سازگاری،

  .شود

  nasrinns.blogfa.com: منبع

   

  کاربردی نکته ٧ و مانده عقب كودكان آموزش اصول

  

 قرار درست ھای آموزش تحت اگر عموم تصور برخ�ف ھم مانده عقل کودکان

 به چگونه بدانيم که است شرطی به اين. بگيرند ياد را زبان توانند می بگيرند

  .دھيم آموزش آنھا

 با بايد مانده عقب کودک زبان، رشد برنامه شروع از پيش: اط�عات روزنامه

 پزشک کودکان، متخصص پزشک قبيل از ای حرفه افراد وسيله به دقت

 متخصص سنجی، شنوايی متخصص بينی، و حلق و گوش متخصص
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 ھا دندان کردن منظم متخصص و روانشناس اجتماعی، مددکار گفتاردرمانی،

  .شود معاينه

 کنيد، می ريزی برنامه را زبان آموزش و رشد به مربوط ھای فعاليت که زمانی

  :اند شده گنجانده شما رويکرد در زير نکته ھفت که شويد مطمئن

 در دشواری سطح حسب بر ھا يادگيری و ھا ھدف ھا، فعاليت: ای زنجيره يادگيری

 بيشتر دشواری طرف به و کنيد شروع دشواری حداقل از. شوند گرفته نظر

 با آميز موفقيت تدريجی دشواری، افزايش اين که شويد مطمئن کنيد، حرکت

  .باشند مناسب ھای پاداش

 کوچکتر و تر جزئی ھای قسمت به را يادگيری از بخش ھر: جزءجزء يادگيری

 مطمئن. بگيرد ياد موفقيت با و سھولت به را آن بتواند کودک تا کنيد تقسيم

 و پيوسته طور به نيز و شکست تا شود مواجه موفقيت با بيشتر کودک که شويد
  .شود داده پاداش مکرر

  

 باشد، آگاه خود محيط از بايد کودک: يادگيری محيط و کودک بين کافی تعادل

 و ھا تجربه. است کودک يادگيری وسيله بھترين محيط با او تعامل که زيرا
 به محيطش در مستقل حرکت نظر از کودک توانايی رشد جھت در بايد ھا فعاليت

  .شوند گرفته کار

 رشد برنامه ھر در مطلوب رفتار پاداش و تمرين تقويت،: ثابت و پيوسته تقويت

  .باشد اھميت اول درجه در بايد پذير تربيت ذھنی مانده عقب کودک زبان توانايی

 آمادگی ميزان با متناسب بايد رشدی ھای فعاليت پيشرفت: کودک عمل سرعت

  .معلم شده بندی زمان برنامه تا باشد کودک

 است ممکن که جايی تا و خاص کودک يک برای بايد ھا فعاليت: فردی آموزش

  .شود ريزی برنامه انفرادی آموزش براساس

 گروھی و فردی دستاوردھای: برنامه محتوای و ھدفھا تعديل و مستمر ارزيابی

 قرار اص�ح و تجديدنظر مورد مستمر طور به بايد کارکنان و آموزشی ھای شيوه

  .گيرند
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  پذير تربيت ذھنی مانده عقب کودکان گفتار اص�ح

 است عبارت پذير تربيت ذھنی مانده عقب کودک برای زبان رشد برنامه ھر ھدف

  .فھم قابل و مفيد گفتار از

 به در ھايی دشواری احتماDً  پذير تربيت ذھنی مانده عقب کودکان ھمه که آنجا از

 نقش اص�ح برای ت�ش از پيش داشت، خواھند مناسب اصوات آوردن وجود

 اگر. است اھميت حائز ارتباط برقراری زمينه در آنھا آموزش آنھا، گفتاری

 نقص نکنيد سعی بگويد شما به را خود نام تواند نمی ھنوز کودک چنانچه

 با مقايسه در گفتار اص�ح به مربوط ھای ھدف. کنيد اص�ح را او گفتاری

  .دارند قرار اھميت دوم درجه در زبان رشد ھای ھدف

  آموزش برای کلی پيشنھادھای

  :باشيد کودک برای گفتاری خوب سرمشق يا مدل يک زير ھای روش به توجه با

  .بزنيد حرف طبيعی طور به اما آرام، ـ الف

  .کنيد استفاده مناسب زبان صرف و صدا شدت از ـ ب

  .کنيد نگاه او به زدن حرف درحال و بزنيد حرف کودک با ـ ج

  .کنيد خودداری کودکانه زدن حرف از ـ د

  .باشيد شکيبا و گير پی ـ ھـ

 يک ناخوشايند ارتباط باشيد داشته خاطر به. کنيد توأم تفريح با را گفتار ھميشه

 ت�ش از را کودک است ممکن نتيجه در که آورد می وجود به ناخوشايند تجربه

 ھای اشاره به. کنيد ايجاد ک�می ارتباط به نياز. کند دلسرد زدن حرف برای

 به و آوريد وجود به مفيد) واژگان( لغات مجموعه يک. ندھيد پاداش صدا بی

 تمرين و تکرار دفعات، به. ببريد کار به عملی طور به را آنھا ھا واژه بيان جای

  .دھيد پاداش را مطلوب ھای پاسخ مکرراً  و کنيد

  

  زبان و رشد ھای ھدف

 شرح به پذير تربيت ذھنی مانده عقب کودکان برای زبان رشد ھای ھدف مھمترين

  :است زير
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: قبيل از بفھمد دارند، ايمنی و حفاظتی جنبه که را ھايی واژه بتواند بايد کودک  

      داغ و اينجا بيا نزن، دست نه،

 و معلم خانواده، اعضای اسامی و را خود کامل نام بتواند بايد کودک
  .کند بيان را ھايش ھمک�سی

 لطفاً، متشکرم،: قبيل از برد، بکار را مؤدبانه اصط�حات بتواند بايد کودک    

  .خداحافظ و س�م آمديد، خوش ببخشيد،

 آن به و کند گوش ساده فرمان يک يا کوتاه پيام يک به بتواند بايد کودک    

  .دھد پاسخ

  .بزند حرف خود درباره سادگی به بتواند بايد کودک    

  .بدھد جواب تلفن به بتواند بايد کودک    

 کند، بازگو را آن و کند گوش کوتاه داستان يک به بتواند بايد کودک    

  .بسازد کوتاه داستان يک خودش از احتماDً  و بپرسد مناسب ھای سئوال

  

 امتحان برای را شده نوشته محصول و کند می مجسم را کلمه او طريق اين به

  .دھد می قرار مورداستفاده خود بصری تصور درسی

 روش يک عرضه حال عين در و کلمات تجسم بر تأکيد فرنالد روش امتياز

 راه کودک به که است آن طرفدار فرنالد. است کودک به اصولی يادگيری

 نبايد کردن ھجی کار تمامی البته شود آموخته مستقل صورت به کلمات يادگيری

  .شود تدريس متمرکز و اصولی روش به است داده شرح فرنالد که طور آن

 خواھند روشی چنين از استفاده بدون را ام�يی ھای کلمه از بسياری کودکان،

 روش. شد خواھند دشواری موجب کودکان برای کلمات از ديگر بعضی. آموخت

 که رود کار به کودکانی مورد در تواند می رفت، آن وصف اکنون ھم که ای اصولی

 کودکان ھمه برای که کلماتی مورد در نيز و دارند بزرگی مشکل کردن ھجی در

 يک با توأم کردن ھجی تدريس طبيعی ھای روش از ترکيبی. کند می اشکال توليد

  .است عمل  شيوه بھترين معموDً  اصولی روش

  نی نی بان: منبع
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  :آخر سخن

 اين کمتر چه ھر تولد شاھد بيماری اين دDيل از آگاھی و شناخت با که اميد

 و مشک�ت شاھد Dاقل ، کودکانی چنين اين تولد صورت در يا و باشيم کودکان
            . باشيم آنھا سوی از کمتری تربيتی و آموزشی مسائل
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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