
 یو کودک عقب مانده ذهن یرشد ریارتباط در کودک باتاخ یبرقرار

 ذهنی ........ماندگی ای بر عقبمقدمه
 

  هنگامي كه كودكي در رشد ذهني كنداست و مهارتها
 گيردرا مانند ديگر كودكان هم سال خودش ياد نمي

 ذهني است. ماندهعقبگوييم او مي

  مشكل خواهد ذهني در موارد زير مانده عقبكودك
 داشت:

   ـ يادگيري
 ـ درك

 ـ رفتار
 

  ذهني وجود دارد. بعضي اوقات كودك ممكن است فقط  ماندگيعقبدرجات مختلفي از
تاخير در رشد را نشان دهد و مشكالت خفيفي در يادگيري داشته باشد. در حالي كه برخي 

د و يا حتي در يادگيري بيشتر مهارتهاي نخير شديد در رشد داشته باشأكودكان ممكن است ت
 زندگي با مشكالت فراواني مواجه باشند..اوليه 

  تي بخاطر ي مواجه است، بايسشديدبا دشواريهاي يادگيري در بهرحال حتي وقتي كودكي
 درصورتيكه به او كمك شود.البته تواند چيزهايي را ياد بگيرد مياو نيز داشته باشيم كه 

  در رشد وهستند؛  "تاخير رشدي"گوييم مبتال به كودكان وجود دارند كه ميگروه ديگري از
گوييم؛ زيراگر چه رشد آنها ذهني نميعقب مانده خود دچار تاخيرمي باشند، البته به آنها 

خيلي كند است ولي اين مسئله دائمي نيست. كودكاني كه دچار تاخير رشدي هستند در طول 
خود جبران كنند. براي جزئيات بيشتر  لا نسبت به كودكان همساتوانند اين تاخير رزمان مي

 مراجعه كنيد(. 4در مورد تاخير رشدي به صفحه 

 ذهني خود مشكالت ديگري نيز دارند. براي مثال،  ر عقب ماندگيگروهي از كودكان عالوه ب
ذهني دچار ضايعه شنوايي هم باشد. يا عقب ماندگي يك كودك ممكن است همراه با 

هايي داشته باشد. در مورد اين كودكان، بايد به مشكل اصلي آنها و كمكهم  اني جسميناتو
 توانيم  به آنها بدهيم  فكر كنيم.مي مختلفهاي كه در زمينه

  ذهني مشكالت رفتاري نيز دارند.عقب ماندگي همچنين بعضي از كودكان مبتال به 

  كمكهاي الزم را هر چه زودتر  ذهنيعقب ماندگي بسيار مهم است كه كودكان مبتال به
بالقوه او براي هاي توانايي كمك شود آنهااگر در سنين پايين تر به زيرا دريافت نمايند. 

 يادگيري بسيار زياد است.



  هاي رشدي مشكل هستند، اغلب در تمامي جنبه ماندگيعقبكودكاني كه از نظر ذهني دچار

دارند. آنها ممكن است در يادگيري نشستن، راه افتادن، دويدن، گرفتن و پرتاب كندتر باشند 

و در يادگيري مهارتهاي خودياري مثل حمام كردن و لباس پوشيدن دچار كندي شوند. بعدها 

د دشواري در برقراري ارتباط و مهارتهاي مدرسه مثل خواندن و نوشتن بيشتر نمودار خواه

 شد. 

  ذهني، در يادگيري كند است، ما بايد برنامه خود را براي مانده عقباز آنجايي كه يك كودك

او در گامهاي خيلي كوچك طراحي كنيم، و در برخورد خود با او ثابت قدم و شكيبا باشيم. 

 دارد.فراوان يادگيري براي او مشكل است و نياز به تشويق 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ي پيشرفتي در يادگيري نداشته اگر يك كودك عقب مانده ذهن
 باشد. آيا واقعاً ارزش دارد كه براي او وقت زيادي سپري كنيم.

تواند معالجه مانده ذهني نميبلي، بخاطر بياوريد كه گفتيم: كودك عقب
شود بنابراين از اين لحاظ كودك هرگز بهتر نخواهد شد. اما يك كودك 

ي جديد را ياد بگيرد و از اين لحاظ تواند مهارتهامانده ذهني ميعقب
توانيم بگوييم كه او بهتر خواهد شد. بنابراين اين كودك به تمام مي

تواند در يادگيري به او كمك كند و او را به طور كامل چيزهايي كه مي
 به توانايي هايش برساند، نياز دارد. اين بخشي از حقوق بشر است.

تاخير "شما گفتيد: 
اين كلمه  "رشدي

 دقيقا به چه معنااست
 

آه بله، متشكرم از اين كه به 
 يادم آورديد



 تأخير رشدي
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 اجازه بدهيد توضيح بدهم:

 

 يك كودك با تاخير رشدي:

 ها تاخير خفيفي به طور يكسان دارد.همه جنبه در
 كند.مي الگوي طبيعي رشد را دنبال

 معموالً مشكالت مرتبط ندارد.

 مي تواند مثل ساير كودكان در مدرسه حضور يابد.

 اش دائمي نيست.ناتواني

 سرانجام به كودكان هم سالش خواهد رسيد.

 

 ذهني:ماندگيعقبيك كودك با 

 دارد كه در بعضي از زمينه هابيشتر است.تاخير شديدتري 
كند، مثالً ممكن است مي الگوي غير طبيعي رشد را دنبال

مهارتهاي حركتي را در سن مناسب خود داشته باشد، اما 
 مهارتهاي توجه او  به اندازه يك كودك كم سن تر باشد.

اغلب مشكالت ديگري هم وجود دارد، مثال دشواريهاي 
 خود. رفتاري و مراقبت از

احتمال كمي دارد كه بتواند در يك مدرسه عادي حضور 
 يابد و ممكن است نياز به آموزش ويژه داشته باشد.

 به طور دائمي ناتوان است.

 .به ساير كودكان هم سالش نخواهد رسيد

 

بريم مي اصطالحي است كه ما زماني آن را بكار "تاخير رشدي
رشد به طور خفيف دچار كندي هاي كه يك كودك در همه جنبه

 باشد؛ اما سرانجام به ساير كودكان همسن وسالش برسد.

بسيار خوب! اما چرا شما درباره تأخير رشدي در بخشي كه در 
 كنيد؟مورد عقب ماندگي ذهني است، صحبت مي

مانده ذهني دارد، تاخير رشدي نيز دارد، اما تفاوت در اين است كه خوب، كودكي كه عقب
بخاطر تاخيرشان بيشتر است و كودك هرگز شبيه كودكان همسن و سالش نخواهد شد. 

بياوريد كه گفتيم: يك كودك دچار تاخير رشدي واقعاً مثل كودكان همسن و سالش 
خواهد شد. به جدول زير نگاهي بيندازيد: اين جدول ممكن است به شما در فهم تفاوت 

 بين تاخير رشدي و عقب ماندگي ذهني كودك كمك كند.



 

 

 

 

 

اين موضوع حائز اهميت است كه به اين كودكان در سريعترين زمان ممكن كمك كنيم. هر 
چقدر كه ما زودتر شروع به كمك به آنها بكنيم، احتماالً آنها سريعتر به ساير هم ساالن خود 

 خواهند رسيد.

 

 هدفهای ما در مورد اين کودکان عبارتند از:

 از والدين تحماي 

 .مشاوره به والدين براي اينكه بدانند چگونه فرزندشان را تحريك كنند 

 هاي رشدي.كمك به كودك براي رسيدن به سطح سني خودش در تمامي جنبه 

  نظارت دقيق بر روند پيشرفت كودك و اطمينان از اينكه او به طور مرتب در حال

 پيشرفت است.

 كمك به كودكي كه تاخير رشدي دارد چگونگي

كودكاني كه دچار تاخير رشدي هستند و در مهارتهاي ارتباطي تاخير دارند، به ارزيابي 
كه دشواري ارتباطي و تدوين يك برنامه هدفمند نياز دارند، درست مانند ساير  كودكاني 

 ارتباطي دارند.

 يك كودك ممكن است داشته ي كهتاكنون بياييد نگاهي بيندازيم به دو حد نهايي مشكال

 .باشيد
 

 :مانده ذهني خفيفكودك عقب

 دارد. امكان تشخيص معني لغات و جمالت ساده را 

 تواند به  درك كودك كمك كندمي از كلمات و اشارات گوينده استفاده. 

  نايي ااده به وسيله كلمات و يا اشارات خواهد بود و اغلب توبه انتخاب يك جواب سقادر
 اده را خواهد داشت.سدر ارسال پيام 

آهان، حاال فهميدم! اما به من بگوييد، چه موقع بايد به كودكاني كه 
 هستند، كنيم و هدفمان چه بايد باشد.دچار تاخير رشدي 



 ممكن است در بيان پيام مشكل داشته باشد.

از شكسته شدن  براي شنونده بسيار مهم است كه براي درك و پاسخ دهي مناسب تالش كند؛ تا
 چرخه ارتباط جلوگيري شود.

 مانده ذهني شديد:كودك عقب

 شنود بيند و ميبه ثبت آنچه كه ميتواند اغلب ببيند و بشنود ولي ممكن است قادر مي
 نباشد.

 تواند در فهم آهنگ صدا، بيان چهره و اشارات ساده رشد كند.فهمد، اما ميلغات را نمي 

 ها از طريق برقراري ارتباط به وسيله حركات بدني، اغلب قادر به پاسخگويي به موقعيت
 گريه، سرو صدا و حركات چشم و غيره خواهد بود.

ي ارتباطي و پاسخ گويي بالدرنگ بسيار مهم است. تا برخي راد توجه به هر نشانهبراي ساير اف
 از  اشكال ارتباط تداوم پيدا كند.

هاي ارتباطي مثل لغات، اشارات يا حركات خوب ببينيد يك كودك نياز به توسعه بعضي ابزار
ط توجه داشته باشد و هاي كودك براي برقراري  ارتبابدني دارد. يك شنونده بايد به تمام تالش

ماندگي ذهني بايد پاسخ متناسب و بالدرنگ به آن بدهد. به اين ترتيب علي رغم شدت عقب
 چرخه ارتباط شكسته نخواهد شد.

 

 

  

هاي بينيد كه چقدر اهميت دارد كه از همه ي ابزارمي
ماندگي ذهني دارد استفاده ارتباطي براي  كودكي كه عقب

 كرد.....



 

 

 

 

 چرخه ارتباط شكسته خواهد شد       اگر ما فقط از لغات استفاده كنيم....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شودچرخه ارتباط برقرار مي        و از لغات، اشاره و آهنگ صدا اگر ما

 اي استفاده كنيم...بيان چهره
 

 

 

بزرگساالن در 
ارسال پيام خود 
فقط از لغات 

 كننداستفاده مي

تواند كودك نمي
 بفهمد

كودك پاسخ 
دهد يا نمي

پاسخ نامناسب 
 دهد.مي

فرد بزرگسال كودك 
فهمد طاقت را نمي

خودش را از دست 
دهد و براي مي

ارسال پيام دلسرد 
 شودمي

ودك سرخورده، ك
از ارسال و پاسخ 

منصرف پيام 
 شود.مي

هر دو دلسرد 
شوند و مي

تالشي انجام 
شود و نمي

چرخه ارتباط 
 شودشكسته مي

بزرگساالن در 
ارسال پيام از 

كلمات، اشارات، 
آهنگ صدا و 
حركات چهره 

 كننداستفاده مي

 

آهنگ، كودك 
صدا و اشاره را 

 كنددرك مي

 

كودك جواب پايه 
دهد. براي مثال مي

خندد يا يك مي
 كندمياي اشاره

فرد بزرگسال 
مشتاقانه بطور 
مناسب جواب 

 دهدمي

 

كودك تشويق 
شود و پيام مي

 فرستد.ديگري مي

 

بزرگسال پاسخ 
دهد چرخه مي

ارتباط برقرار 
 شودمي

خوب ببينيد اين مسئله باعث تطابق ما با نحوه ارتباط 

 و چرخه ارتباط شكسته نخواهد شد. شودمي



 سخن بگوئیم؟ذهنی دچار عقب ماندگی با کودک  نهوگچ
 

  

افتد مي چيزهايي كه در اطراف او اتفاقبا كودك در مورد 
 .صحبت كنيد

 پزيم.ببين! ما داريم سوپ سبزي مي
 
 

 
 

اسطح صورت او پايين تزنيد صورت خود را مي وقتي با او حرف
 .بياوريد

 

 

 گوش كن علي

زدن با كودك توجه او را با صدا زدن نامش يا قبل از حرف
زنيد او مي او حرفزدن جلب كنيد. مطمئن شويد وقتي با دست

 كند.مي به شما نگاه
 

 علي

زنيد از اشارات استفاده كنيد. كودك را به مي وقتي حرف
 استفاده از اشارات تشويق كنيد.

 ام!من خسته                     من غذا 
 خواهممي
 

 

 ام!من تشنه                  بچه دارد 
 خوابد مي

 

زنيد به كودك نشان حرف ميهر چيزي را كه در مورد آن 
 بدهيد

 خواهي لباس قرمزت را بپوشمي
 
 
 
 

 

 
  

 

 هاي بيشتر به اين قسمت توجه كنيد.براي نمونه



به چيزهايي كه مورد عالقه كودك است اشاره كنيد. در مورد 
 آنها با كودك صحبت كنيد

 روند.آنها دارند با اتوبوس مي
 
 
 

 رود.اتوبوس به طرف ميدان مي
 

 

كودك را تشويق كنيد كه از طريق آواز يا بازيهاي صدادار صدا 
 كند او را تحسين كنيدمي توليد كند. وقتي صدايي توليد

 
 دو دووو  -دو

 دو -دو
 

 آفرين
 دختر خوب

زنيد با استفاده از بيان چهره به كودك كمك مي وقتي حرف
 گوئيد ، درك كند. مي كنيد تا آنچه را

 خوشحالممن خيلي 
 
 
 
 
 
من با او دعوا             من ناراحتم          

 كردم

خواهي به توالت خواهي؟ ميتو چيزي مي 
 بروي؟

 
 
 
 

 

 

در طي روز از كلمات و جمالت كوتاه استفاده كنيد. روي 
 .كلمات مهم تاكيد كنيد

هايت را م به فروشگاه برويم. كفشيخواهمي
 بپوش

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

تمام نكات باال را در هنگام برقراري ارتباط با سعي كنيد 

 مانده ذهني به خاطر داشته باشيد.كودك عقب


