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  مقدمه
در هر فرهنگ و تمدني و  و دهد كه در هر دوره اي از تاريخ ن ميذهني نشاكم تواني مروري بر تاريخ 

پايين تر از حد طبيعي بوده اند و  عملكرد هوشيدرهمه طبقات اجتماعي افرادي وجود داشته اندكه از نظر 
بر مبناي تعاريف علمي كم تواني ذهني  . اين امر سازگاري آنها را با محيط زندگي شان مشكل ساخته است 

و  گردد هاي انطباقي مشخص مي كه با عملكرد هوشي زير حد طبيعي و اختالل در مهارتاست   اختاللي
 .درصد جمعيت مي باشد 1شيوع اين اختالل در حدود .سن شروع آن زير هجده سال است 

به مي توانند  چرا كه اين افراد ،براي اجتماع است چالشي به مثابه كم توان ذهني تولد كودك معلول و  
با توجه به گستردگي . شان بار اقتصادي سنگيني را بر خانواده و جامعه تحميل كنند نقص و معلوليتسبب 

به دليل بافت فرهنگي و روابط غني  ازدواج هاي فاميلي در كشور ما  بويژه در  مناطق روستايي و عشايري
كم تواني هاي  شيوعدر يكي از عوامل قابل مالحظه ، بنظر مي رسد اين مسئله قومي حاكم بر اين مناطق

. محيط زندگي آنهاست است، شرايطمؤثر انكه در رشد هوشي كودك ديگري  جمله عواملاز  .باشدني ذه
غالبا به خاطر وضع بد  ي بسر مي برندمناطق روستايي و فقير نشين كه در فقر محيط در كودكان محروم

بوده و اين امر آموزشي مناسب براي محروم  ز امكانات اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي و تربيتي وااقتصادي 
  .گاها منجر به تشديد كم تواني ذهني در كودكان اين مناطق مي شود

تجربه چندين ساله ارائه خدمات توانبخشي به افراد كم توان ذهني در جهان و بويژه كشورمان ، ما را به اين 
ايد نگاهي يك بعدي داشت،  بلكه بايد به نكته رهنمون مي سازد كه جهت  دستيابي به اهداف توانبخشي نب
در اين رابطه توانبخشي مبتني بر جامعه . بعد ديگر يعني توانمند سازي افراد خانواده و جامعه نيزتوجه كرد

 . يكي از اين رويكرد ها است

ازي در جهت توانبخشي، برابر س توسعه جامعهراهبردي در درون برنامه  به عنوان توانبخشي مبتني بر جامعه
و ساير بخش هاي ،  هايشان خانوادهمشترك آنان، ، از طريق تالشهاي معلولينفرصتها و الحاق اجتماعي 

  .جامعه  مي تواند در كمك به افراد كم توان ذهني گام هاي موثري بردارد
ترجمه اين كتاب كه در راستاي آگاه سازي جامعه و مشاركت خانواده ها و ساير اعضاي جامعه در آموزش 

محسوب شده و اميد  CBRتوانبخشي افراد كم توان ذهني است بي شك راه موثري در رسيدن به اهداف  و
است با تالش هاي بيشتر در زمينه گسترش خدمات توانبخشي مبتني بر جامعه  بتوانيم  خدمات بيشتري را 

  به مردم عزيز كشورمان ارائه نماييم 
  كاظم نظم ده
 ي كشورمعاون توانبخشي سازمان بهزيست





  پيشگفتار
  

 "يـاس و نوميـدي     "اگر در خانواده اي فرزند نـاتواني متولـد شـود ،واكـنش اوليـه بيشـتر خـانواده هـا         
  .ه استبعضي اوقات تالش هاي زيادي انجام مي شود تا بفهمند چرا و چگونه اين مصيبت اتفاق افتاد.است

ن فرزند كـم تـوان ذهنـي يـك مصـيبت      در بين جمعيت فقير كشورهاي ناحيه آسياي جنوب شرقي ، داشت
نخواهـد داشـت ،بلكـه بـه      دهكودك كم توان ذهني نه تنها سهمي در ايجاد درآمد براي خانوا. مضاعف است

 يك كودك كم توان ذهنـي بنابراين،.ه بايد صرف وي شوددليل نياز هاي مراقبتي  زياد بخشي از درآمد خانواد
  .ير مي گذاردنه تنها بر خانواده بلكه بر كل جامعه تاث
بـه  )به ويژه آنهايي كه در سال هاي اول رشـد هسـتند  (ذهنيكم توان  توانبخشي وپيوستن به جامعه درافراد

اين امر نه تنها هزينه هـاي توانبخشـي را كـاهش مـي     .طور موثري در خانه ويا محيط مدرسه انجام مي شود
مانند گذشته سـپردن ايـن كودكـان بـه      اكنون ديگر.دهد،بلكه باعث ارايه خدمات دريك محيط آشنا مي شود

  .مراكز بزرگ نگهداري مورد تاييد نيست
تي  كودكي مبتال به كم تواني ذهني در خانه نگهداري مي شـود ،بـه ايـن     اگرچه، واقعيت اين است  كه وق

معني نيست كه خانواه قادر به مقابله با همه ي استرس هاي ناشي از وجود كودكي بـا نيـاز هـاي خـاص در     
اغلب اوقات،خانواه ها در زمينـه هـاي مختلـف    .خانه ،بدون دريافت هيچ گونه آموزش و كمكي خواهند بود

  .،سالمتي و حمايت هاي اجتماعي نياز به كمك  دارند رشد كودك
اين كتابچه راهنما در زمينه توانبخشي مبتني بـر جامعـه توسـط يكـي از كارشناسـان ناحيـه تهيـه شـده و         
اطالعات با ارزشي رادر زمينه آموزش كاركنان توانبخشي مبتني بر جامعه، كه مي توانند آموزش هـايي را بـه   

مهـم تـر ايـن    .د چگونگي مراقبت از فرد كم توان ذهني ارايه نمايند، فراهم مـي آورد اعضاي خانواده در مور
كه،اين كتابچه روش ها و ابزاري را كه به وسيله آن خانوده وسايرين  مي توانند مراقبـت هـاي بهتـري را از    

  .اين كودكان خاص به عمل آورند ، شرح مي دهد
  دكتر ويجي چاندرا                                                                                                                                                                      

  مشاور دفتر ناحيه آسياي جنوب شرقي   
  مصرف مواد ءدر سالمت روان و سو





  درباره اين كتابچه 

در ) عقـب مانـدگان ذهنـي   (براي كار با كودكان كم توان ذهنـي   CBRان اين كتابچه براي آموزش كاركن 
به درستي مشخص شده است كه تاكيد اصلي در آموزش افراد كم توان ذهنـي  . جامعه محلي تهيه شده است

بنا بر ايـن  تمركـز برايجـاد    .بركاهش وابستگي به مراقبين وداشتن يك زندگي مستقل تا حد ممكن مي باشد
ايـن امـر   .قابليت هاي افراد كم توان ذهني  وآموزش آنها به يك شيوه سيستماتيك  مي باشد آگاهي در مورد

اين كتابچه راهنما آموزش كاركنان سطح ميـاني را هـدف   . هم چنين به كاهش استرس مراقبين كمك مي كند
مينه كار با فرد قرار مي دهد ، كه در حقيقت كاركنان سطح محلي ،والدين ، اعضاي خانواده ومراقبين را در ز

  .كم توان ذهني آموزش مي دهند
ازبيان كلمات تخصصي اجتناب شده تا كاركنـان ميـداني   .اطالعات به زبان ساده و با تصاوير ارايه شده اند

، اين نكته در نظر گرفته شده كه محتـواي آموزشـي مصـور باشـد وخسـته       بنابراينبتوانند از آن استفاده كنند
  .كننده نباشد

اين كتابچه راهنما درسطح ميداني در ايالت اندرا پرادش هندوسـتان جـايي كـه دولـت محلـي       پيش نويس
اندرا پرادش سيستم مناسبي را تحت عنوان پروژه كرانتي پادهام هندوسـتان جهـت توانمنـد سـازي اعضـاي      

ري اين پروژه توسـط مـديران پـروژه هـاي كشـو      ،در حوزه كم تواني.امعه ايجاد كرده است ،آزمايش  شدج
هدايت مي شد،هماهنگ كنندگان جامعه محلي در تمام مناطق وظيفه كاركنان سطح مياني را انجام مي دادنـد  

اين كتابچه با اجـراي  .و والدين آموزش مي دادند)كاركنان توسعه جامعه محلي(وآنها به كاركنان سطح محلي
با برگزاري  كارگاه آموزشـي پـس    روز برنامه آموزشي  براي هماهنگ كنندگان جامعه محلي وبه دنبال آن 3
نتايج نشـان داد كـه هماهنـگ كننـدگان     .ماه براي بررسي اثر بخشي آموزش ها مورد آزمايش قرار گرفت 3از

توانسته اند به كاركنان مربوطه در روستا براي استفاده از اين كتابچه  آموزش بدهنـدو آن را بـه    جامعه محلي
هنــگ كننــدگان جامعــه محلــي در ايــن كتابچــه راهنمــا منظــور پيشــنهادات هما.زبــان محلــي ترجمــه كننــد

   .اين كتابچه راهنما مفيد واقع شود اميداست.گرديد
  دكترجايانتي نارايان



                                                                                                             



         
  

 
    

  يذهن يتوان مك
  

افـراد  % 2ست كـه در حـدود   ا يا عارضه يذهن يتوان كم

ن عارضـه تحـت   يـ ا ايـ از نقـاط دن  ياريبسـ در. وجود دارد

  . شود يمشناخته  يذهن يعنوان عقب ماندگ

در هـر   توانـد  يمـ  يذهنـ  يك كودك مبتال به كم تـوان ي

و  يي، روسـتا  ير، شهريمتولد شود، ثروتمند، فق يا خانواده

اطالعـات در مـورد    ين دانستن  برخيابنابر.  يتيسبا هر جن

ك يم تا به سمت ي؟ چگونه به آنها كمك كن ميكن ييمثالً چگونه آنها را شناسا. است يضرورار يبسآن 

 شـان  يها ييتوانادر جهت استفاده هر چه بهتر از  ها به خانوادهه ت شوند؟ چگونيمستقل هدا يزندگ

  ؟ ميينماكمك 

سـه  يدر مقا بـزرگ  يشهرها ويژه به يدر مناطق شهر 

عمـوم مـردم نسـبت بـه كـم       ي، آگاه ييروستا مناطقبا

به . باشد يمشتر يبزان سواد باالتر يم به دليل،يذهن يتوان

بـــر  يمبتنـــ يتوانبخشـــ از كاركنـــان يكـــي عنـــوان

 يهـا  تيـ فه شماسـت كـه حما  ين وظيا )CBR(جامعه

دن به آنچه كه تـا كنـون بـه آن    يده و در جهت رسآور به عملشان  يها ن افراد و خانوادهيالزم را از ا

  . ديها كمك كن اند به آن افتهيدست ن
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  شوند؟ يمحسوب م يتوان ذهن كم يچه كسان

  
  .مير توجه كنيز يها به داستاندييايب

 دنيهاو پوش نامادرش در شستن دند.  ساله است 10رضا 

حـد  او فقـط در  . كنـد  يم  ها به او كمك و درآوردن لباس

  . حبت كندص مي تواند "ماما ،بده ،نه "مثل چند كلمه 

  
  

  خـود مثـل حمـام كـردن      ياز كارها يبرخ.  ساله است 20ك دختر ياو . ديكن گوشم يبه داستان مر

ــ  ــاس پوش ــام يو لب ــدن را انج ــد يم ــا  ده   ام

گـره   ،خود را ببافـد  يمستقالً موها تواند يمن

ش را يا بنـد لباسـها  يـ ش را محكم كنـد  يموها

و  ظـرف هـا  او بـه مـادرش در شسـتن    . بنددب

 بـه  صـورت  امـا نـه    كند يمكمك  يريگردگ

د يـ داند چگونه با يگر نمياگر از خانه دور شود د. ي كردورآادياو  هد بيبا را يهر كار. نقص يكامل و ب

  . ا به صحبت كردنش ادامه دهديصحبت كند  يبه راحت تواند يمن. به خانه برگردد
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انجـام   يدر صـحبت كـردن جملـه بكـار ببـرد، دسـتورات الزم بـرا        تواند يماو ،  ساله است 9نا يس

د مرتبــاً بــه او گوشــزد شــود، در رفــع يــفش بايوظــا

،  ، توالـت رفـتن   ه خود مثل غـذا خـوردن  ياول يازهاين

دن مسـتقل  ي، حمام كـردن و لبـاس پوشـ    مسواك زدن

 3.  رود و كـالس اول اسـت   ياو به مدرسـه مـ  .  است

 ي، برخـ  ن كالس مانـده و نوشـتن  ياسال است كه در 

ز از يـ دو چ يكـ ي توانـد  يمـ اگر به او پول داده شود  . بدون درك آن فراگرفته است كلمات و اعداد را

  . رديه پول را پس بگيحساب و كتاب كند و بق تواند يمفروشگاه بخرد اما ن

در  ياز كودك.  ساله است 20 يعل
انجـام   يبـرا  شـده،  ينگهـدار خانه 

دن يمـره مثـل لبـاس پوشـ    امور روز
او . از به كمـك دارد ين... استحمام و 

ط روســتا ســرگردان ياغلــب در محــ
بـه خانـه   خودشتر اوقـات  ياست و ب

ز يـ ن مواقـع  ياما بعضـ ، گردد يمباز 
روسـتا بـه    يگم شده وتوسـط اهـال  

 يكـه مـردم سـع    يصـحبت كنـد، وقتـ    تواند يممحدود ن هبجز در حد چند كلم .شود يخانه آورده م
  غـش  يگـاه . كنـد  يمـ گـم   آن را نداگر به او پول بده. زند يمنند با او صحبت كنند تنها لبخند ك يم
ن يزمـ  يش را روين قـدم زدن در روسـتا پـا   يسفت اسـت و حـ   يراستش كم يدست و پا. كند يم 
  .  رود يكشد و راه م يم
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  دارند؟ تفاوت با ماآنها آيا 

  بلي  
  .مورد انتظار با مشكل مواجه هستند در سن ت هايفعالـ اغلب آنها در انجام 1

  .  شتر استير افراد بيسه با سايآنان در مقا يزان وابستگيـ م2 

دوران ها را از  يژگين وين است كه همه آنها ايد اينيدر آنها بب ديتوان يمكه شما  يگريد تفاوتـ 3

  . همراه دارنده ب يكودك

هـوش  : را داشـته باشـد   هـا  يژگـ يون يـ حتمـاً ا د ياو با مييبگو يكم توان ذهن يكه به كس آن يبرا 

د بتوانـد انجـام   يناسب با سنش كه قاعدتاً باتم يدر انجام كارها يدشوار، تر از حد متوسط نييپا

  ).  سال 18ر يز( ياز دوران كودك عاليمن يدهد و داشتن ا

  
   يمشكالت عملكرد 

  
 يذهنـ  يكـه دچـار كـم تـوان     ي، افـراد  يذهن يها تيل محدوديبه دل

، كـه  ديدان يم .شوند يمواجه م ياز مشكالت عملكرد يستند با تعداده

مناسـب عمـل    به طـور بدن را بر عهده دارد تا  يت فرماندهيمغز مسئول

 يهـا  ر ارگانيا سايها  ها، اندام ها، گوش اگر چشم ين حتيبنابرا. كند

انجـام   يارگانهـا بـرا   آن مغز قادر بـه دسـتور دادن بـه    يول ندسالم باش

  نــــاقص و ناكارآمــــد مــــورد اســــتفاده     بــــه طــــور نباشــــد، بــــدن   هــــا تيــــفعال

  .رديگ يقرار م
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 ياست كـه بـرا   يريگ مي، حل مسئله و تصم ، حافظه تفكر، استداللمثل  يمسئول اعمال يذهن هقو  

كـه دچـار كـم     يز در فـرد يـ ن اعمال نيا. باشد يم ياتيار مهم و حيموفق و ثمربخش بس يك زندگي
  . شوند يم است محدود  يذهن يتوان
  

  :شوند ير ميشامل موارد ز ياز مشكالت خاص عملكرد يبرخ 
و شـدت   يب مغـز يزان آسيعمدتاً وابسته به م يك فرد كم توان ذهنيزان كاركرد مستقل و مؤثر يم 

  . باشد يم يو يذهن يناتوان
   

   يمشكالت خاص عملكرد
   

  
   ارتباط مناسب يدر برقرار ييعدم توانا

   
  
  
  در توجه كردن  يدشوار     
  
  

  
  در حل مسئله  يدشوار                 

  
  

  حالت چطوره
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   يدر استفاده از تفكر انتزاع يدشوار  
   

  
  
  
  
   يدر درك علت و معلول يدشوار  
   

  
  
  
  
 

   فيضع هحافظ                     

  
  

  
      
                   رفتارهاي ناگهاني و غير قابل پيش بيني      
  
  

 فردا

فردا بيا با هم 
 بازي كنيم

 دست نزن

 دوباره بگو اين چيه؟
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  انه يتناسب و ناش يحركات ب  

   
  
  
   

  
  م دادنيدر تعم ييعدم توانا

   
 
  
  

   ياز دستورات شفاه يرويپ
  
   

  
را از خـود   يمختلفـ  يمشـكالت عملكـرد   يكم توان ذهن، اشخاص  يذهن يكم توانبسته به شدت 

نهـا ممكـن   از آ يبرخـ . را ندارند ذكر شده يها يژگيتمام و يافراد كم توان ذهن ههم. دهند يمنشان 
 يت هـا را باشـد   هـا  يژگـ يون يـ از ا يها را داشته باشند، اغلب آنها بعض يژگين وياز ا يلياست خ
 يك برنامه آموزشيم يم تا بتوانيرا بشناس ها يژگيون يما مهم است كه ا يبرا. دهند يمنشان  يمختلف

  . مينيمناسب تدارك بب
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  ت دش
و بـه   يذهنـ  يكم تـوان  يرا برا يذهن يعقب ماندگ اصطالح يا گسترده به طور يالملل نيب هدر عرص

 يهـا  وهيشـ  بـه وسـيله  ت دشـ . برنـد  يق را بكار ميد و عمي، متوسط، شد فيلحاظ شدت اصطالح خف
  . گردد يمن ييتع يختو روانشنا يخاص سنجش ذهن

افـراد كـم تـوان     هشماست كـه همـ   هفين وظي، ابر جامعه يمبتن يتوانبخش از كاركنان يكي به عنوان
  . ديآموزش ده يرا بدون توجه به سن و سطح شدت ناتوان ينذه

    

 يد كه او انسانيفراموش نكن ير نوع برچسبها ي،  يبند رغم هر نوع طبقه يعل:  توجه
د كه يبه آنها فرصت ده. مانند ما دارد يازها و حقوق مشابهياست مثل ما كه ن

  .دنكن يد كه مستقل زندگنرياد بگي ودنيط را كشف نمايند، محنشان را آشكار كيازهاين

  
مشكالت عملكردي در افراد كم تـوان ذهنـي ازوابسـتگي كامـل در زمينـه غـذا خـوردن وتوالـت          

 مثل شستشوي لباس هـا، – داشتن شغلي كه در همه جا امكان پذير ومتداول استتا)سطح عميق(رفتن
ــدار     ــاهي ،نگه ــا،پرورش م ــاورزي،چراي دام ه ــاي دفتري،كش ــت وگردگيري،كاره ــاننظاف   ي ماكي

  .متفاوت است )سطح خفيف(و غيره
  

  عوارض همراه
از آنهـا دچـار عـوارض     يلـ يامـا خ . رسند يم به نظرك از ما يمثل هر  يتوان ذهن از افراد كم يليخ
،  ن مشكالت شامل صـرع ياز ا يبرخ. داردجهت آموزش  يزير توجه و برنامهازبه ين هستند كه يخاص

كه قبالً اشـاره شـد،    همان طور. است ي، و در خود فرورفتگ يت حس، اختالال ي، فلج مغز ياده فعاليز
ـ  قتيدر حق.  ف استياز آنان رشد زبان و ارتباط ضع ياريدر بس كـه   يا ن عالمـت نگـران كننـده   ي، اول
  .  شوند فقدان گفتار كودك است ين متوجه آن ميوالد
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  رع ص
دچـار   يتوان ذهن از افراد كم ياديزتعداد 

ن حمـالت  يا هدامن. ندهست يحمالت صرع

ــ ــشــكل خفه ممكــن اســت ب ف در حــد ي

كوتاه زودگذر تا حمـالت كامـل    يهوش يب

جمع كردن  عضالت، يافتادن همراه با سفت

 شـود  يمـ دچار حمله  كه فرد يزمان. مواقع ادرار كردن باشد يدر بعض و دست و پا، كف كردن دهان

ك دستمال كوچك تـا  يد، و يرا به پهلو بچرخاند، او يش را شل كنيلباسها. ديرا نگه دار اود ينكن يسع

  . ديرا شروع كن يپزشك يها مراقبت. د تا مانع از گاز گرفتن زبان شوديشده در دهانش قرار ده

 ياثرات نامطلوب تواند يم دارو ك وعدهي يقطع حت. ديه پزشك ادامه دهيرا مطابق توص يدارو درمان

مثـل داغ   شود يما بكار برده ياز نقاط دن يدر بعض يصخا يخراف يها وهيش. بگذارد يفرد بر جا يرو

ا كنترل حمالت يبه كاهش  ي، كه كمك متوقف كردن حمالت ير كردن دستها برايا زنجي يشانيكردن پ

  . ديمردم را آموزش ده ن خصوصيادر . كند ينم

  ياده فعاليز
تحـرك   دايـم آنها . ت هستنديستند و مدام در حال فعاليا يكجا نمي يكم توان ذهناز كودكان  يليخ  

  ،د نـ هد يخطرنـاك انجـام مـ    يكه فكر كنند كارها كنند، بدون آن يشان را ناتمام رها مف يدارند، وظا
ا هـل  يكشند  يا را ميكنند، اش يم يت بازيپرند، با كبر يع مافارتاز 
 يت هـا يـ فعالم يبا تنظـ . كنند يز برق ميخ را داخل پريم ،دهند يم

زان يـ م يبا دارودرمانتوان  يممواقع  يو بعض  افتهيمنظم و سازمان 
  .  شكالت را كاهش دادمن يا
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  يفلج مغز
   
،  يذهنـ  يكـم تـوان  با  هم زمانكه  كند يبروز م ين عارضه زمانيا

 يفلـج مغـز  . باشدده يب ديكودك آس ير اعمال حركتيا سايها  اندام
 هاگر چه همـ .  است يمغز هعياز ضا يناش هشروندير پيك عارضه غي

از  يتعـداد قابـل تـوجه    اماستند،ين يكم توان ذهن يكودكان فلج مغز
افـراد فلـج    يبرا يخدمات خاص. باشند يم يذهن يكم توانآنها دچار 

ها دارنـد كـه    در اندام يفيضع ين افراد هماهنگيا. وجود دارد يمغز
ن در گفتـار  يچنـ م ا چنـد انـدام و هـ   يك ي، در  عهيبسته به شدت ضا

  .  شود يمده يد
   

  سم يا اتي يدر خود فرورفتگ

  
او در .  دارد يو ارتبـاط  ياجتمـاع  يعير طبيغ يست كه شخص رفتارهايا عهيضا يدر خود فرو رفتگ
 يكـم تـوان   يسـم دارا يافراد مبتال بـه ات % 70حدود .  خارج دچار مشكل است يايارتباط و تطابق با دن

  .  هستند يذهن
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   ينقائص حس
  

ماننـد   يمضـاعف  يهـا  ينـاتوان  يذهنـ  كودكان كـم تـوان   يبرخ

ن افـراد  ياز ا ياگر چه تعداد كم. دن دارنديا شنيدن يددر يدشوار

ت كـه آنهـا   اسـ  يباشند اما ضـرور  يم يص حسين نقايچن يدارا

مسـتقل   يك زندگيشان در جهت  ماندهيجهت استفاده از حس باق

  . ننديآموزش بب

  

  ر عوارض يسا

  يعضـو و  يكياز علـل متـابول   ي، ناشـ  دارنـد كـه   يخاصـ  يهـا  هافـ يق ياز افراد كم توان ذهن يبرخ

سرشـان   يبرخـ دارنـد،   )  هيدروسفالي(يسر بزرگ ،تجمع آب در سر به دليلاز آنها  يبعض. باشد يم 

  .باشند يداون م رمگر كه مبتال به سنديد ياست و برخ ياز حد عاد )  ميكروسفالي(كوچكتر

 نيهم چن. باشد يم يمزومورك يها ياز ناهنجار يناش كه ارندد يخاص يها چهره يكيزيبه لحاظ ف

  . ندينما يجاد ميرا ا يخاص يظاهر يها افهيز هستند كه قين يگريد نادر يها يماريب
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  ؟ ميكن ييشناسا را يذهن يكم توان چگونه

  
شـه دچـار   يهستند هم يذهن يكه دچار كم توان يافراد

از آنها درسـت   يليخ. باشند ينم يكيزيف ييها يناهنجار

  باعــث  ين امــر گــاهيــو ا رســند يمــ بــه نظــرمثــل مــا 

، آنها  ميقد يدر زمانها. شود يمو تصور غلط  يسردرگم

مـردم  . ها ترس داشتند دند و از آنينام يطان ميرا روح ش

نقـاط   يدر برخـ . كردنـد  يرد مطا يكُشتند و  يا آنها را مي

ح و يتفر وانبه عنها  دارشان از آن خنده يرفتارها به دليل

ها در اشـتباه   يليامروزه خ يگفتند و حت ينقاط به آنها فرزند خدا م يدر بعض. شد ياستفاده م يسرگرم

از آنهـا   يلـ يند چرا كـه خ دش يده ميالل و گنگ هم نام نيهم چنآنها . نامند يوانه ميهستند و آنها را د

  . ند خوب صحبت كنندتوان يمن

ن يبنـابرا . باشد يمت يكمتر قابل رو يذهن يكم توان ،يحركت يتواننا اي  ييناشنوا ، يينايبر خالف ناب

  . دارد يشترياز به دقت بين ،صيجهت تشخ

را انجـام   ت هـا يفعالخود  يا او مطابق گروه همساالن محل زندگيم آينين است كه ببيك راه ساده اي

 :دير را دنبال كنين منظور مراحل زيبد. ريا خيدهد  يم

  . است چند سال دارد يذهن يتوان كه مشكوك به كم يد فردينيـ بب1 
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را  ييكنند چه كارها يم ين محل زندگآستند و در ين يكم توان ذهند اشخاص هم سن او كه ينيـ بب2
  . ند انجام دهندتوان يم

  . ديه كنيته مهارت هااز  يستيـ ل3
كه شخص مورد نظـر شـما قـادر بـه انجـام آن       يـ حاال كار4

  .دييانم ست را مشخصين

ن تفـاوت ممكـن   يا. ديل كنيه و تحلين اطالعات را تجزيـ ا5 

در انجـام   ييمختلف باشـد مثـل عـدم توانـا     يها نهياست در زم

  ...مراقبت از خود مثل غذا خوردن و  يت هايفعالدر انجام  يي، عدم توانا ف مدرسهيتكال

گـران  يار بـه د يبسـ  يان ذهنكم تود شد كه افراد ين تفاوت فاحش خواهيمتوجه ا به راحتيـ شما 6 

،بـه  هـا كمتـر اسـت     تفـاوت  باشند يمف يخف يذهن يكه دچار كم توان ياما در افراد. وابسته هستند

،  حل مسئله يفكر يت هايفعالرا در انجام  ييها يدشواراما  رسند يم به نظر يعيطبآن ها  كه يطور

  . دهند يماز خود نشان ... و  يت ماليري، مد يريگ ميتصم

 ييهـا  يدشـوار چـه  « د كـه  ين موضوع فكر كني، به ا يدر خصوص شدت ناتوان يبدون نگرانـ 7

داشـته   ط خـود يمحـ در  يبه او كمك كرد تا بتواند عملكـرد مسـتقل   توان يمچگونه «و  »وجود دارد

  .   »باشد

توسط دولت  يازات خاصيا و امتياز مزا ياز كشورها، افراد مبتال به ناتوان يدر برخ:  توجه
الزم باشد و  يذهن ين شدت كم توانيين منظور ممكن است تعيبه هم. شوند يخوردار مبر

مربوط را صادر نموده و بر آن اساس  يگواه يدولت يها مارستانيمثل ب يخاص يهاواحد
  .نديو ارجاع نما ييالت موجود راهنماياستفاده از تسه يخانواده را برا

   
  .ديينما يزير د و سپس برنامهياو را جستجو كن يازهايو ن  ييد توانايآموزش شما با يبرا
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  گردد؟ هياراد يقبل از آموزش با ييكمك هاچه 
  

مثل صـرع   يهر گونه مشكل به دليلاگر فرد 

 يد بـرا يـ دارد ابتـدا با  ياز به مراقبت پزشـك ين

 يبرخـ . ارجاع گـردد  يافت خدمات پزشكيدر

از بـه  ين يشكالت حركتم به دليلممكن است 

س داشـته  يلچـر و بـر  ياز قبل و يكل كميوسا

 يريشـگ يد به منظـور پ يآن در دسترس باشد با يا نوع ساخته شده محليآن و  يخواه نوع تجار. باشند

  .  رديل تحرك مورد استفاده قرار گيش و تسهير شكل مفاصل و افزايياز تغ

   

تـر  به چه چيزي براي او "مي داند "خود دهيب ديد كه فرد آسيداشته باش به خاطر

  . ديا شويل جويوسا ب دادنيترت موردنظر او را در . است

    
. ديـ ر كنيـ مراحل آموزش درگ هخانواده را در هم ياعضا

را آمـوزش   ت هـا يـ فعال يبعضـ  تواند يم كودكك ي يحت

ا خواهر بزرگتر كـه همـراه بـا    يك برادر ي،  مثال يبرا. دهد

کمک
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  . د كنديند و تقلياو باشد كه بب يالگو برا كي به عنوان تواند يم زند يممسواك  يرد كم توان ذهنف

د و از فرصـتها بهـره   يـ ريبالقوه در نظر بگ يك مربي به عنوانخانواده را  ياعضاك از ي، هر  نيبنابرا

  .  ديببر

   

به آنان  توان يم يذهن يافراد كم توان يفائق آمدن بر مشكالت عملكرد يبرا:  توجه
 يت هايفعالجهت كمك به آنها در  هاروش  يبه برخ يدر صفحات بعد. كمك كرد

  . روزانه اشاره شده است

   
ر يـ اما جـامع و فراگ  مصور هستند وخسته كننده نمي باشندطرح شده مد كه مطالب يتوجه داشته باش

عملكـرد اسـتفاده   بهبـود   كمك به آنها در جهـت  يت و حس خود براي، خالق لياز قدرت تخ. ستندين
  . ديكن
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  ) مداخله زودهنگام(نوزادان  يابر ييت هايفعال
  

كمـك نمـود،    ير رشـد يا تـأخ ي يمشكوك به ناتوان به كودك  توان يمق مداخله زود هنگام ياز طر
 ييآن جـا از . ه نمـود يارر ايكرد و خدمات مناسب به كودك را بدون تأخ ييشتر را شناسايب يها بيآس
سـتم  يار مهـم اسـت كـه س   ين هستند بسيالدار كوچك و وابسته به ويازمند به مداخله بسين نوزادان كه
  . ر باشديپذ  خدمات انعطاف هيارا

  
سـت بلكـه   ين كـودك ن يـ صـرفاً مـادر ا   ين كـودك يمادر چنـ  ،ديداشته باش به خاطر

 بـه عهـده  ره را يـ و غكودكان ر يمادر سا ك دختر،ي، ك همسريمثل  يمختلف يها نقش
رد و يـ مـورد توجـه قـرار گ    يجـد  بـه طـور  د ين مسئله بايا. د به آنها هم توجه كنديدارد كه با

متعـدد او و فـراهم    يهـا  رفتن نقـش يپذ تواند يمك راه حل ي. ده شوديشيآن اند يبرا يا چاره
  .باشد يم يو يبرا يكمك يروينمودن ن

كـه   يد نسبت به كودكيخانواده با ههم
ت يخاص دارد احساس مسـئول  يازهاين

 ياعضا آموزش يورد ين بايبنابرا. كنند

ن منظـور  يبـد  .ديمتمركـز شـو   ادهخانو

 وادهبر خان ي، آموزش مبتن مدل مناسب

  .  باشد يم
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ل يـ از قب يمضاعف يها يياوقات كودكان با توانا يبرخ
 يمـادرزاد  يهـا  ر شـكل ييص و تغير نقايا ساي، و  صرع

ن يـ در ا. دارد ياز به خدمات پزشـك يمواجه هستند كه ن
شرفته يمراكز پاستقرار افراد متخصص در  به دليلموارد 

  . باشد يم يضرور بر مراكز يمبتن مداخالت
   
   
   :شود يماشاره  يآموزش يها هياز توص ينجا به بعضير اد 

  
  . رديگردن بگ تواند يمن:  مشكل مشاهده شده

  

   ! راه حل

   
ك يـ . ديـ خـود دراز كن  يپاهـا  يكودك را به حالت دمرو رو

د يـ حـرف بزن  اوباد و ياو بگذار يجالب توجه جلو يباز اسباب

. سر خود را حركـت دهـد   يباز نگاه كردن به آن اسباب يتا برا

 يخود را كم يد و پايبه عقب صاف كن يكم كم گردن او را كم

  .  بتواند گردن خود را نگه داشته و متعادل كند كه يبه طورد ياوريباال ب
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د يـ خود قـرار ده  يها مقابل شانه يعمود به  صورتكودك را 
گـر را در پشـت كـودك    يرا در پشت گردن و دست دك دست ي

پشـت شـما و چانـه او    در صورت كودك به طوري كه . ديبگذار
ك جغجغـه را  يـ  يگـر يد فرد ديبگذار.  گيردشانه شما قرار  يرو

 يباز كه توجه كودك به اسباب جيبه تدر. رديصورت او بگ يجلو
  . چشم دنبال كند با آن راگردن دادن د تا با حركت يحركت بده آن راجلب شد 

  
   

ك پارچـه تـاب ماننـد    يـ كودك را به حالت دمرو در 
كه گردن او صاف و خـارج از تـاب    يد در حالتيبگذار
در  يبـاز  ك اسبابينشان دادن  حالت نيدر ا .رديقرار گ

حال حركت به او كمك خواهد كرد تـا گـردن خـود را    
  . رديرا بگ يباز كند اسباب يو سع هباال آورد

   
   

  . نديبنش تواند يمن ييبه تنها:  شده مشاهده مشكل

  

  !  راه حل

  
خود و در مراحـل بعـد در    يزانوها يع ابتدا او را رووشر يبرا

  . ديگوشه اطاق بگذار
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ن آموزش يبه والد. ديك كودك استفاده كنيتحر يال موجود در خانه برياز وسا : توجه
 جيبه تدر ياجتماع يمهارت هاد تا مداوم با كودك خود در تعامل باشن به طورد كه يده

  .در كودك رشد كند

  
  مشـابه   يخـانگ  يلهك وسـ يـ ا يـ ون يـ زيتلو ييمقـوا  هك جعبـ ي
را  آن. رديـ آموزش نشستن مورد اسـتفاده قـرار بگ   يبرا تواند يم

 آن رادار ساخته شـود و   گوشه يك صندليد كه يرش بدهب يطور
د تـا  يـ محكم كنت و يتقو شود يمچانده يدور آن په كه ب يبا طناب
  . نشكند

   
ت آن يـ و تقو يكيك سطل پالسـت ي يبا برش عمود توان يم نيهم چن
  . دار درست كرد گوشه يك صندليبا طناب 

  . ديت داشته باشيدر استفاده از امكانات موجود خالق
  
   
  راه برود  تواند يمن:  شده مشكل مشاهده

  

  !  راه حل

  
كــودك در  كــه يحــال، در  ت نشســتهيســتادن از وضــعيا يبــرا
ز بلنـد  يك مي يدلخواه او را رو يباز ت نشسته است اسبابيوضع

بـه او كمـك   . رديـ بگ آن راد تـا  يق كنيد و او را تشويدش قرار دهيدور از دسترس او اما در معرض د
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در . سـتد يد تـا او با يـ را حركـت ده  يبـاز  اسباب جيبه تدر. ستادن باال بكشديا يد تا خودش را برايكن
  . را بردارد يباز د اسبابيبگذار ،ستاديكه او ا يصورت

   
مكـت را  يا نيـ تخـت   هلـ يم يكودك انتها كه يحالدر  

كنـد و بـه    يد كـه فاصـله را طـ   يگرفته است از او بخواه
  . ديايسمت شما ب

  
 يت هايفعال يك متخصص براياز  باشد يمر شكل ييه مفاصل دچار تغياگر كودك در ناح

  .ديريكمك بگ يدرمان
  . رديرا بردارد و در دست بگ اياش تواند يمن:  شكل مشاهده شدهم  
با انگشتان  ايبرداشتن اش جيبه تدررند و يرا با تمام دست خود بگ ايكه اش رنديگ يماد يابتدا كودكان 

 يمنـ يبه لحاظ ا . بزرگ باشد يد كميدارد با يرا كه كودك برم يا هياول اي، اش نيبنابرا. رنديگ يمرا فرا 
 .ببلعد آن راتواند  ياگر آن را در دهان بگذارد نمهم 

  !  راه حل       

  
ت از يك دست و در نهايرد، سپس با يبزرگ را با دو دست بگ ايكودك تالش كند ابتدا اش ديبگذار 
  . دينماگر منتقل يك دست به دست دي
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و آمـوزش  اگرفتن و رها كردن را به  يكالم به  صورت 

شـما دراز كـرده    يسوه ش را بيدستها كه يحالد، در يده

 يبـرا (و بده به من )  گرفتن يبرا(ر يد بگيياست به او بگو

  . ديأ مختلف انجام دهيرا با اش ن كاريا).  رها كردن

  
  
  بزرگتـر كودكـان   يك اسفنج داخـل تشـت آب بـرا   ي 

ت گرفتن و رها كردن يفعال يبرا ين جالبيتمر تواند يم 

  . باشد

  
   يـ اجتماع يزبان يت هايفعال

  
ق يـ س بـودن از طر ي، درد ،خـ  يل گرسـنگ يـ خود را از قب يازهاين شود يمكودك متولد  كه يزماناز 

 هم چنـان . كند يممادر متوجه موضوع شده و به او كمك . دهد يمه كردن نشان يمثل گر ييها حالت

. گـردد  يمـ ش يازهـا يكودك بـر اسـاس ن   يها هيمادر متوجه تفاوت در گر شود يمكه كودك بزرگتر 

 يازهـا يبـا ابـراز ن   يتعامل اجتماع. دارد به  دنبالرا  يخاص هيس بودن هر كدام گري، درد، خ يگرسنگ

  . شود يمشروع  يشخص

فقـط   اين هـا . گردد يم يو زبان ياجتماع يمهارت هات يآمده كه باعث تقو ييت هايفعالنجا يدر ا 
  .  ديگر را به آن اضافه كنيموارد د ديتوان يما شم.د نريگ يچند نمونه هستند و تمام موارد را در بر نم

 بگير
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  .ا پاسخ دهديحرف بزند  تواند يمن:  شده مشكل مشاهده 

   

  !  حل راه
ر ي، حمـام كـردن و سـا    دني، لباس پوشـ  مثل غذا خوردن ييت هايفعالن يبا كودك در ح

  .  ديروزانه صحبت كن يهات يفعال
  .  دينسبت به او واكنش نشان ده آورد يمصدا در ا از خود ي كند يمون وقان ق كودك كه  يوقت
  
  
د و مرتباً بـه او  يدر هنگام حمام كردن با كودك صحبت كن 
  .  "اريپاهاتو باال ب"،  "ن بدهودستتو به من نش" دييبگو
    
  
  
  

د و يتان را بپوشان ن صورت كه صورتيد به ايكن يبا او باز
د كه پارچه را بكشد يده به او اجازه.  دا كنيمرا پ دييبگوبه او 

ت خاطرتـان را  يد و رضـا يـ بخند. تا صورت شما معلوم شـود 
را  يتـا خودآگـاه   كنـد  يمبه او كمك  ن كاريابا . دينشان ده

 يعلـ "ديد و بپرسـ يـ صـورت او بگذار  يپارچه را رو. اموزديب
د كـه پارچـه را از صـورتش    يـ به او اجازه ده. ......  " كجاست

  .  ديد كنيياو را تأك لبخند يكنار بزند و با 
  

 مامان كو؟

ن شاندستت رو به من 
 بده
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ان يـ او ب يبـرا  جيبـه تـدر  ن خانواده را يو روابط ب ياسام 
و  " ش پدربزرگيبرو پ"، " بابا كجاست"د ياز او بپرس  .ديكن

  .  خانواده را بشناسد ياعضا، تا او  مشابه يها عبارت
در مـورد   "تقليـدي  يهـا ي بـاز "ق بـه انجـام   ياو را تشو

  .  ديكن.........وه يل نقليوسا ،،  پرندگان
  
  
  

ضـمن  . ديـ صـحبت كن  يعـاد  بـه طـور  با كـودك  

شـه او را  يهم. ديينماصحبت با او از حركات استفاده 

ك ي به وسيلهد كه او يد و مطمئن شويبا اسم صدا بزن

  . دهد يمتش واكنش نشان يا متوقف كردن فعاليا چرخش به سمت صدا يلبخند، 

  .دياستفاده كن ها يبازاز انواع .  ت زبان استيتقو يها برا ن مشوقياز بهتر يكي يباز  
  

  شروع مدرسه  
ساعت در آنجا  2ك تا ي يرا به مدرسه برده و برا كودكان،  نيد والدي، اجازه بده چند روز اول يبرا

 توانـد  يمدا كرد، او يرفتن را پ ييكه كنترل دستشو جيبه تدر. بمانند و كودك را همراه خود برگردانند

د، بـا  يـ د كنيمدرسه را بازد. در مدرسه بماند يتر يمدت طوالن ين همراه او باشند برايالدبدون آنكه و

  . كمك كند يد كه به ويد، و به معلم آموزش دهيكودك كار كن

   

...کا...کا

 علي
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  تر كودكان بزرگ يبرا ييت هايفعال
   

   يشخص يمهارت ها
ل غـذا خـوردن بـه    يـ مراقبـت از خـود در طـول روز از قب    يت هايفعالشامل  يشخص يمهارت ها

 ، دني، لبـاس پوشـ   ، مسـواك زدن  استحمام كردن،، توالت رفتن  ييتنها
  .  است ...... و درآوردن

   
  ييغذا خوردن به تنها

  .بجود و ببلعدرا غذا  تواند يمدر هنگام غذا خوردن ن:  مشكل مشاهده شده 

  

  !  راه حل 

 يـا  ، مربـا  را به سس جيمثل هو يك سبزيك يقسمت بار
آغشـته   باشـد ل كـودك  يـ و م ذائقـه كه متناسب  يزيهر چ
 يمـ  كند ينماگر دهانش را باز (د يدهانش را باز كن. ديينما
بـه   ن كـار ياانجام  يها برا م به فكيك فشار ماليبا  ديتوان

  ).دياو كمك كن
 كـه  يوقتـ د، يـ ن قـرار ده ييف باال و پـا ين ردياب در طرف راست بيآس يدندان ها نيبج را دريهو 
  ن  تـالش يچشـد و بنـابرا   ياش را مـ  اورد طعم مورد عالقـه يهم ب يش را رويدندان ها كند يم يسع

  . را انجام دهد ن كارياكه دوباره  كند يم 
  

 مربا
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د تا متوجـه شـود كـه گـاز     يرا تكرار كن ن كارياآنقدر . ديج را به طرف چپ حركت دهيآهسته هو 
   .دهد يم يگرفتن مزه خوب

، در دهـان   تر استت شان راح دنيجات پخته را كه جويسبز جيبه تدر، كرد ن كارياشروع به  يوقت
  .دياو بگذار

  .  كند يمدا يدن تمام غذاها را پيبه مرور او مهارت جو 
  

  !  است يزندگ يد، تنوع چاشنيداشته باش به خاطرتنوع را 
  

  .كنند ين استفاده ماز انگشتا يبرخ كه يحالخورند در  يها با قاشق و چنگال غذا م از خانواده يبعض
   

  خوردن با انگشتان  غذا
پخته  يها مثل تكه يك قسمت از مواد خوراكي

 يگـر يز ديا هر چينان  يها تكه ،ينيب زميشده س
كه خـوردنش دشـوار نباشـد را در بشـقاب قـرار      

  . ديده
   

  
د و دسـت راسـت او را بـا دسـت     يسـت يدر پشت كـودك با 
  .تكه را بردارد كيد تا يد و كمك كنيراست خود نگه دار

هـم  ش ببرد و يها به سمت دندان آن راد يبه او فرصت ده 
ن بشـقاب و صـورتش   يخم شود آنقدر كه فاصله ب يكم زمان

  .كند يمت ممانعختن غذا ياز ر ن كاريا. كم شود
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  . ديبه او كمك كن شدد و تنها هر وقت كه الزم يتان را رها كن يدستها جيبه تدر 
   

 يهـا  يبرداشتن خوراككه او در  هم چنان
دا كـرد، بـه او نشـان    ير چسبناك مهارت پيغ
لقمـه در   به  صورتد تا برنج مخلوط را يده

  .  ديدر باال آمده تكرار كن كه آن طوروه را ين شيا. اورديبشقاب درب
  

  
   

  .ديـ مخلوط كـردن را بـه او آمـوزش ده   سرانجام 
 د و سـپس آب يب كه اول برنج را بكشـ ين ترتيا به 

  . ديزيآن بر يا روگوشت ر
   

  
  

  
  غذا خوردن با قاشق 

  
بـا   كـه  ييآنها يبرا يبه قاشق دارند حت زاين يها مثل بستن يخوراك يبعض

  .  خورند يدست غذا م
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  . ديد، بعداً كه او آموخت از بشقاب استفاده كنيك فنجان گود شروع كنيآموزش را با 

  
د به ينگه دار ير بشقابيز ايز يباالتر از م يدر ابتدا شما فنجان را كم

  .  كه تكان نخورد يطور
   

  
  

    .ديش دهيمقدار غذا را افزا جيبه تدر
ا بدون دسته را به او يدار  وان دستهينحوه استفاده از فنجان و ل

  .ديآموزش ده
  .غذا خوردن باقاشق را تمرين كنيد

  
  

   
در دهانش بگذارد  يزيخواهد چ يم يد وقتياد بدهيد كه به او يداشته باش به خاطر

  .خم شود
  
  .ديدا كرد، از بشقاب استفاده كنيكه مهارت پ يوقت 

  
و از آن  ترند  دار و گود هستند مناسب لبه يكه كم ييظرف ها 
  .  زدير ينم  غذا
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تان  بشقاب را با دستشما ست يالزم ن ديگر، را به خوبي ياد گرفت دست گرفتن قاشقبه  كه يوقت
  .دش كنترل كندد خويبگذار. ديريبگ

  
   

ـ  با شود يمموفق  كه يزماند يداشته باش به خاطر   مـورد  انجـام كـار   ،ك لبخنـد  ي

  . ديپاداش بدهحالت چهره به او ا بو  عالقه اش
     

محتويات آن وان است يا ليدن با فنجان يدر حال نوش كه يوقت:  شده  مشكل مشاهده

  .زدير يمرا 

  

  !  حل راه 
  : دينر را دنبال كيب زيترت
  

دو دسـته   ينشـكن كـه دارا   يها از فنجان
  . ديباشند استفاده كن يم

 
د يـ اسـتفاده كن  ييها شروع از فنجان يبرا 

  .  شوند يكه با درپوش بسته م
زان يـ م جيبـه تـدر  . ديـ زيك جرعـه بر يـ  هباز فقط بـه انـداز   يها در فنجان

  .  ديش دهيرا افزا يدنينوش
  

  .  ديا بدون دسته را آموزش دهيدار  هوان دستيل/ طرز استفاده از فنجان 
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  والت رفتنت

   

در هـر كجـا   . رفـتن دارد  يياز به دستشويكه ن دهد يمنشان ن:  مشكل مشاهده شده

  . متوجه شود يماند تا كس يم يو در همان حال باق كند يمس يخودش را خ

  

  !  حل راه
   

. ديـ ن كنيـي دفع ادرار كـودك را تع  يبيزمان تقر
 يت هـا يـ فعال به  دنبـال د شد يخواهشما متوجه 

 كنـد  يمدا يل به توالت رفتن پيكودك تما يخاص
  :  مثال يبرا

  .  دار شدن در صبحيـ پس از ب1
صـبح حـدود    30/11ـ حول و حوش ساعت 2
  . عاتيدن مايقه پس از نوشيدق 15َ  يال 10
در  يا چـا يـ ر يدن شيقه پس از نوشيدق 15َ  يال 10 حدودبعدازظهر  30/4تا  30/3ـ حدود ساعت 3 

  .بعدازظهر
  .  ـ قبل از رفتن به رختخواب در شب4 

  
   

ن يـي تع يروزانه برا به طورقه يدق 15ادرار كردن در هر  يريگيپ ،ديداشته باش به خاطر
  .   زمان آموزش الزم است
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ادرار  يد، وقتـ يلگـن بنشـان   ياو را رو در زمان انتخاب شـده 
فون توالـت  يا سي(د يالت را بشود با آب تويكرد، به او كمك كن

 ،زيبـا  ا كلمـات يك لبخند، نوازش كردن و ياو را با ). را بكشد
  .  دين كنيتحس

  
د كـه  ياز به دفع ادرار استفاده كنينشان دادن ن يبرا ياز همان كلمات :ديداشته باش به خاطر

ن مكان خواهد رفت با گذشت روزها او به هما. ديكن يمرفتن از آن استفاده  ييجهت آموزش دستشو
  .  ده استيخواهد كرد كه آموزش د ييو شروع به انجام همان كارها

   
   

خشك است پشتش را  كه يوقتدر هنگام استراحت روزانه 
ن نـه تنهـا   يا!  يخشك هست حاال!  خوب دييبگود و يلمس كن

 يادآوريـ تذكر و  او يبرا بلكه دهد يمبه او  ياحساس خوب
  . به توالت برود زمال زمان درخواهد بود تا

اسـتفاده خواهـد   از اشاره رفتن  يياز به دستشوينشان دادن ن يبرا يد او به درستيد ديخواه يبزود  
  .  نمود و به مكان درست خواهد رفت

  .ديد خودش را بشويداند بعد از رفتن به توالت با ينم:  مشكل مشاهده شده  

شسـتن قسـمت مربوطـه بعـد از توالـت رفـتن        ي، از دست چپ برا ييايآس يورهاكشاز  يليدر خ
دو دسـت در   يهمـاهنگ . زديا آفتابه آب بريك تنگ يد با يدست راست با هم زمان وشود يماستفاده 

.  بـاً مشـكل اسـت   يتقر يتـوان ذهنـ   افراد كم يبرا دهند يمرا انجام  يت متفاوتيهر كدام فعال كه يحال
  .  اشدب يمتر  استفاده از دستمال توالت نسبتاً راحت

خوب،حاال خشک 
 هستی
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  !  حل راه 

  
د يـ زيشما آب بر. ديدر ابتدا دست چپ كودك را آموزش ده

از ين گرا. ز كنديد تا او خودش آن قسمت از بدن را تميو بگذار
د و بـه  يـ ر دسـت چـپ او بگذار  يـ تـان را ز  ، دست چپ است

  . ديحركات دست او جهت بده
   

  . را انجام دهد ن كارياد خودش يد و بگذاريكمك دست چپ خود را كم كن جيبه تدر
ختن با دسـت راسـت را بـه او    يت آب ريدا كرد، فعاليرا با دست چپ پ ن كاريااو مهارت  كه يوقت

  . دينشان ده
   
لنگ يك شـ يـ ،  اگر او بعد از تالش مداوم باز هم مشكل داشت 

د يـ به او فرصـت ده . زديق آب بريد تا از آن طرير متصل كنيبه ش
نگه دارد و با دست چپ خودش را لنگ را با دست راست يكه ش
  .  ديبشو
  

  
گاه  منيك آب پاش در قسمت پشت نشيباشد،  ياگر توالت فرنگ
  . تر عمل شستشو را انجام دهد د تا راحتيتوالت نصب كن
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  ن لخـت ظـاهر  يريسـا  يرو يجلـو . كند ينماحساس خجالت :  مشكل مشاهده شده

  . بندد يدر توالت را نم. شود يم 

  
 يتوان كه دچار كم يست كه اشخاص جوانا نيها با آن مواجه هستند ا از خانواده ياريكه بس يمشكل

او  كـه  يوقتـ . رنديگ يمناد ي يرا در كودك يخصوص مسايلكنند، و  يها رفتار م هستند مثل بچه يذهن

  .  شود يماحساس  يجد به  صورتمشكل  كند يمك نوجوان رشد يتا حد  يكيزيبه لحاظ ف

  

   ! حل راه

  
  كــه از توالــت اســتفاده  يكــه هــر كســ ديــنشــان دهبــه او 

ن كـار  يق به انجام هميبندد، او را هم تشو يدر را م دينما يم
  .ديكن

  
پش را يـ د زيـ به او اجازه ده يد و تنها زمانيدر بسته است با او باش كه يزمانترسد، در ابتدا  ياگر م 
  . ن بكشد كه در بسته باشدييپا

   
  .ديكه آنجا هست دييبگود اما به او يستيوالت بابعداً پشت در ت

بـه توالـت بـرود و در     ييد به تنهـا يق كنياو را تشو جيبه تدر
ن بكشـد ـ لباسـش را    ييپش را پـا يـ در بسـته اسـت ز   كه يحال
د ـ لباسش را  ياورد ـ كارش را انجام دهد ـ خودش را بشو  يدرب

  .ال بكشد و در را باز كنداپش را بيبپوشد ـ ز
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  دندان هان شست
  

  .كند ينمـ كف را تف  دهد يمر دندان را قورت يخم:  مشكل مشاهده شده

  

  !  حل راه 

  
د، يـ ريآب بـه دهانتـان بگ   كنـد  يمـ شما را نگـاه   كه يحالدر 

 يبـرا  ين راهـ يا. د تماشا كنديبگذار. ديينماد و تف يغرغره كن
ن از كودكا يداگر امكان دارد تعدا.ت سداياو به تقل توجه جلب
   .ديت شركت دهين فعاليرا در ا
داشـته   بـه خـاطر  . كنند يچگونه تف منـد  يد كودك ببيبگذار

رد، ممكـن اسـت   يانجـام پـذ   يگريد ياگر جا. انجام شود ييت تنها در محل دستشوين فعاليد، ايباش
تـف كـردن در هـر كجـا      به  صورت يمنجر به اختالل رفتار

  . خواهد بودح آن يتصح ياد برايازمند تالش زيگردد كه ن
  
    

ن يا كه يوقت. ديت غرغره كردن را بعد از غذا انجام دهيفعال
ر يممكن است ابتدا خم. انجام دهد ن كار رايا دندان هاد همراه با شستن يقش كني، تشو كار را آموخت
  .  اد خواهد گرفتي ي، پس از مدت ُ مانند تف كردن ُ ت د تيا بگويرا قورت دهد 
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ر دنـدان خـوش طعـم ممكـن اسـت      يز خماستفاده كردن ا 
ز تلـخ مثـل   يـ ك چيـ . ر را قورت دهـد يباعث شود كه او خم

 .باشد يمجهت تف كردن  يقيمواقع تشو ير بدطعم بعضيخم
   

د آب دهـانش را  يـ د، به او اجـازه ده ياز آب گرم استفاده كن 
 يد تـا كمـ  يگردن او قرار ده يتان را رو يزد، دستهايرون بريب

  . » تف« دييبگوبه او  به جلو خم شود و
  . دينه در مقابل او استفاده كنيهنگام مسواك زدن از آ

  

  .زند يمخوب مسواك ن:  مشكل مشاهده شده

   

  !  راه حل

   
 .د يــگر جــدا نگــه داريكــديكــودك را از  يهــا و لــب دنــدان هــا

  .ديل انجام دهيب مراحل ذيرا به ترت دندان ها يشستشو
  .ديج كمك خود را كم كنيبه تدر 
  ـ طرف چپ 2            جلو  يدندان هاـ 1 
  ن ييـ دهان باز ـ قسمت چپ پا4                ـ طرف راست 3
  ـ چپ باال 6        ن ييـ قسمت راست پا5
  ن ييراست پا يـ قسمت داخل8                  ـ راست باال 7
  راست باال  يـ قسمت داخل10  ن ييچپ پا يـ قسمت داخل9

  چپ باال  يمت داخلـ قس11

خمیر دندان
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  استحمام
  

  .شود يمس نيشانه قسمت پشت خ يختن آب رويدر هنگام ر:  مشكل مشاهده شده

  

  ! حل راه

  
  
  
  
  
  

ها و بدن اسـتفاده   س كردن شانهيخ يا آفتابه براي/ ك پارچ يك سطل آب و يكشورها، از  يدر برخ

هـا   شـانه  يآب رو يلو بدن توجه دارنـد، وقتـ  س كردن جيغالباً، به خ يتوان ذهن كودكان كم. شود يم

،  به شـكل سـاده  . شود يمده يس شدن پشت بدن غالباً آب دور از بدن پاشيخ يبه جا شود يمخته ير

ن يـ به جلو خم شـود بـا ا   يكم شود يمخته يش ريها شانه يآب رو كه يزماند تا يدك كمك كنوبه ك

  .  ختيسطح پشت بدن خواهد ر يكار، آب رو
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  .كند ينمح از صابون استفاده يصح به طور:  ده شدههمشامشكل 

   

  !  حل راه
 ير را برايب زيهنگام آموزش استفاده از صابون ترت

  . ديصابون زدن دنبال كن
  
  : نديبب تواند يماز بدن كه او  يـ مناطق1

  نه ي، س شكم:  الف
  راست  دست،  چپ دست:  ب
  )  راست/ پ چ(راست  يپا،  چپ ي، پا باسن:  ج
  )  راست/ چپ (پا، انگشتان پا  كف:د
  

هـا   ر قسمتيدا كرد، آموزش سايها مهارت پ ن قسمتيبعد از آنكه او بدون كمك شما در شستن ا
  .دير دنبال كنيب زيرا مطابق ترت

  
   
  : نديبب تواند يماز بدن كه او ن يـ مناطق2
  پشت :  ه 
  گردن : و
 يهـا را ببنـدد و رو   د، چشـم يـ رپاها نگه دا يك سطل آب براي: ز

  .زديآب برصورت 

د د

جج

ب
ب  الف

ز

 و

ه
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بـدن آب   يهـا را بـاز كنـد و رو    د چشمين بشوييصورت را با آب تا پا

   .زديبر
  
  

  

حلقه در  يكه دارا يا رسد، از پارچه يشستن پشت اگر دستها به پشت نم يبرا : توجه

  .ديآن صابون زده شده استفاده كن يك برس كه رويا ياست و  ييقسمت انتها

   
   

  .ديموها را خوب بشو تواند يمن:  مشكل مشاهده شده

   

  !  حل راه
   
   

موهـا  . ن خم شـود ييد به پايبه او كمك كن
  . س كنديرا خ
  . ديپاها نگه دار يك سطل آب براي

. ديـ گذاراو ب ياشامپو را در دسته/ صابون 
اگـر موهـاي   (اورديا نوك موها بت جيبه تدرپوست سر بمالد و  يچشمها را ببندد، شامپو را رو دييبگو

 . )بلند دارد
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سرش بـه   يتان رو يدر ابتدا با قرار دادن دستها

  . دياو كمك كن
ــا يـــد و بگذاريـــزيصـــورتش آب بر يرو د تـ

ش را باز كند و شـروع بـه شسـتن موهـا     يچشمها
  .كند
د آن را خشك كند و بـا  ياگر موها بلند است با 

  . حوله بپوشاند
   
هنگـام لخـت شـدن در حمـام را     . كند ينماحساس خجالت :  هشكل مشاهده شدم  

  .بندد ينم

   .ديبه بخش توالت رفتن مراجعه كن!  حل راه 

   
  دنيلباس پوش

  

ا داخـل و خـارج   يجلو و عقب :  مشكل مشاهده شده

  .دهد يمص نيلباسها را تشخ

  !  حل راه 

 شـود  يمـ ده يپوشـ ) از سـر (بدن  يهر لباس كه از قسمت باال يارب
از پارچـه را در  ) متريسانت5/0در 1(كه تكه كوچك ي)  راهني، پ روپوش(

  . ديقه محكم بدوزيپشت داخل 
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)  ، دامـن  شـلوار، شـورت  (شوند  يده مين پوشييكه از پا ييها لباس يبرا
  . ديك تكه كوچك مشابه را در پشت داخل كمر بدوزي

  
  . ك رنگ باشديد يها با تكه ههم

   
  .دا كنديت داخل پشت باشد و با بدن تماس پقسمد در يباشه يهمن تكه يه اد كيبه او گوشزد كن

  

كه معموالً در  يص بر چسب تجاريقادر به تشخ يذهن اگر فرد كم توان : توجه
  .دي، توجه او را به آن جلب كن هست شود يمكه در باال اشاره شد دوخته  يقسمت

   
  .پوشد يراهن را كامل نميپ:  مشكل مشاهده شده

   

  :  راه حل

  
و كوتـاه  ن يراهن آسـت يـ شـه از پ يشروع آمـوزش هم  يبرا

ك دسـت را داخـل   يـ  ن كـه ياپس از . ديشورت استفاده كن

ن يدن آسـت ي، اگر در پوشـ ) دست راست دييبگو(راهن كرد ين پيآست
ن باعـث  يـ ا. به چپ خم شود يكم دييبگوبه او   چپ مشكل دارد،

ـ يراهن آويكه پ شود يم ل يـ ه سـمت چـپ متما  زان شده در پشت ب
  . تر گردد ن راحتيست در آستدشده و قرار دادن 
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د يابتدا بگذار،پ آن در قسمت جلو قرار دارد يد زيمطمئن شد ن كهيا، بعد از  دن شورتيپوش يابر
سـتد و بـاال   يدو طرف شورت را گرفته است با كه يحالند، پاها را داخل شورت كند و سپس در يبنش

  .بكشد
    

  هـا و  هـا، بنـدها، قـالب    در محكـم كـردن دكمـه    ييعدم توانا:  شده مشكل مشاهده

  لباس  يها زنق 

  

  !  حل راه
   

دور كمر البسه اسـتفاده   يكشدار برا ياز بندها
چسـب  (ولكروبند كفش و كمربند از   يبرا. ديكن

  .ديينمااستفاده  )يپارچه ا
    
   

  
  

گ و بـزر  يهـا  دكمـه  يكـه دارا  ييآموزش از لباسـها  در هنگام
د يـ به او اجـازه ده . دينسبتاً گشاد هستند استفاده كن يها جادكمه

  .بزرگ را ببندد يها دكمه سپس كه لباس را بپوشد و 
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خـودش   يد لباسهايدا كرد، بگذارين كار مهارت پيدر ا كه يوقت
م دكمـه  ياز فر. است ببندد يمعمول هبه انداز ييها دكمه يرا كه دارا

فـرد   شـود  يمـ آنهـا باعـث   . دياستفاده نكنا دكمه لباس عروسك ي
  .رديچپ و راست را اشتباه بگ يتوان ذهن كم
   

   
   

د و يـ راهن بدوزيـ پ يقسـمت جلـو   يرد، دكمه را رويگ ياد نمياگر 
ب يـ ن ترتيبـد . ديـ را در قسمت داخل نصب كن يفشار ها دكميولكرو 
 است ضمن آنكه بستن آن آسانتر راهن دگمه داريرسد كه پ يم به نظر

 .شود يم

 
    

    
  . ديآن برآ هاز عهد تواند يمن انهيعادت ماهموقع :  مشكل مشاهده شده

  

  !  حل راه

  
   

ـ  ياهـ  د از شورتيبا انهيعادت ماهصرفاً در دوران  كـه   يلونينـا  هزنان
 يهـا  مـاه از شـورت   بقيـه  يبرا.  تر است ها آسان ن شورتيشستن ا. استفاده شوداست  هكامالً انداز

  .دياده كناستف ينخ
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ه يـ ته يد كـه نـوار بهداشـت   ناستطاعت ندار ياگر خانواده به لحاظ مال 
 يسـانت  6در 3 ههـا را در انـداز   پنبـه . ديـ ند از گـاز و پنبـه اسـتفاده كن   نك

  . ديبا گاز بپوشان آن را يده و رويبرمتر
   

  .دريداخل آن قرار بگ گاز وپنبه كه يبه طورد يك شورت دو تكه كش بدوزتشخدر داخل 
    

د ير تا بزنيه كند، دستمال را مطابق شكل زيته تواند يمپنبه و گاز را هم ن ياگر خانواده به لحاظ مال
  . ديو داخل كش دوخته شده در داخل شورت قرار ده

  

   
   

را انجـام   ن كاريا ييد كه در تنهاي، به دخترتان كمك كن موقع عوض كردن
  .دنيصحبت كمورد با او  نيدهد ضمن آنكه قبالً در ا

   
ا روزنامـه  يـ سـه  ياورد داخـل ك يف را در بيكث گاز وپنبهد تا يبه او كمك كن

 كنـد و  ياستفاده م دستمال ازاگر . (د و خشك كنديچاند، شورتش را بشويبپ
 آن راد تا بـا آب گـرم و صـابون    يمجدداً قابل استفاده است ـ به او كمك كن 

 .گر استفاده كنديك دستمال ديد و از يوبش
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  يكاربرد يآموزش ها

  
   يكاربرد سواد

  

  .سديا بنويبخواند  تواند يمن يليكسال تحصيرغم گذراندن  يعل:  مشكل مشاهده شده

  

  !  حل راه 

  
   

هـا و   نشـانه   ي، بـه سـادگ   يمحـدود ذهنـ   ييتوانـا  به دليلهستند  يذهن يتوان كه دچار كم ياشخاص
ـ  هـاي  تالش ن كهيابعد از ،  نيبنابرا. آموزند يرا نم يم انتزاعيمفاه   د اويد و متوجـه شـد  يـ ان را كردت

. ديـ اسـتفاده كن  "يكـاربرد  يآموزش هـا  "م او ازيتعل يق دهد برايخود را با مدرسه تطب تواند يمن 

 باشـند،  يمـ از يمورد ن يروزمره زندگ يهات يموقعكه در  هستند ييها آموزش يكاربرد يآموزش ها
 يضـرور  عاليم يص شماره اتوبوس و تابلويد، تشخيست خريه ليخواندن نام و آدرس خود، ته مثل 
ده يـ نام يكـاربرد  سـواد  هـا  آمـوزش  نيـ ا.  و مـوارد مشـابه   يي، دستشو مارستانيب ،، حركت ستيمثل ا

  .دنشو يم
  
   ! حل راه 

 فنجان  ) مثل فنجان. (ديبه او نشان ده هك لغت كامل را همراه با عكس مربوطي 
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  به   ...)و  يكشت(يگر را با يك لغت دلغت فنجان   
  .  دياو نشان ده

  .مربوطه جور كند يها د لغات را با عكسيبگذار
  

ش يح را سـرجا يد كـه لغـت صـح   يـ د و بـه او اجـازه ده  يلغت فنجان را از كنار عكس فنجان بردار
  .بگذارد

  
  
    
 يهـا  لغت ها را با د عكسيبگذار... ق ـ توپ ـ و   شد ـ فنجان ـ قا  يرا اضافه كن يشتريب يها لغت 

  .  مربوطه جور كند
  . كند ينيد جورچيد و بگذاريلغات مشابه استفاده كن

  . ن ا ِ ن ج ف. كند يسد و هجيد اسم لغت را بنويدا كرد، بگذارين كار مهارت پيدر ا كه يوقت
  . ديچند بار تكرار كن را فنجان 

  جيبـه تـدر  . سـد يدش بنوتـاً خـو  يكنـد و نها  يبردار يم كند، سپس كپيلغت ترس يد ابتدا رويبگذار
  . ديد را اضافه كنيجد يهالغت  

  

د، سپس لغات يمربوطه استفاده كن يها آشنا با عكس يكاربرد يشه از اساميهم : توجه
  .ديرا بكار ببر... ، نشستن و  ، آمدن ، پرتاب كردن دني، خواب دني، دو دنيمثل نوش يعمل

    
  .دياموزيتاً جمالت را به او بينها

  .دي، مراحل باال را دنبال كنديتوان يم يبانبا هر نوع ز
  

  فنجان               توپ      قاشق           كاسه      گربه   

  بشقاب فنجان  كشتي         فنجان    
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  .ديـ دارد شـروع نكن  يبـا الفبـا كـه حالـت انتزاعـ     را آمـوزش   ،د يداشته باش به خاطر

د و بـه سـمت لغـات    يـ و ملمـوس شـروع كن   ينـ يع ياز اسام يريادگيسهولت در  يبرا 
  .  ديش برويپ يانتزاع
  
   
  يكاربرد ياضير

   

  . دهد يرا انجام نم ياضياعمال ر:  مشكل مشاهده شده

  
آمـوزش  بـه او  از اسـت  يـ روزمره مورد ن يرا كه در زندگ ي، تنها محاسباتيسواد كاربردمانند قاً يدق
  .شوند يمحسوب م يات كاربردياضير... د و ي، خر ، پول قتو، يريگ اندازه،شمارش . ديده

  
  !  حل راه 

 
. مختلف خانه كمك كند يت هايفعالد كودك در يبگذار

 5 يبـرا  يزيـ ، م مثال يبرا. د بشمارديبگذار يهر فرصتدر 
فنجـان   5،  وانيل 5،  چنگال 5،  قاشق 5د يبگذار. دينينفر بچ

  .  را بردارد و شمارش كند... و 
  

چند " -شمارش كند را خشك يلباسها ،ن تا زدنيدر ح
 ِ مامـان  چنـد تـا مـال    "،" هـا مـال باباسـت    ن لباسيتا از ا
   ..  .... تا چند، در مجموع " است

6  
4   5     3  

2     1 
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كم  كند و كم يبند د او دستهيجات بگذاريد سبزين خريح

د كـه تعـداد   يـ ق كنياو را تشو. خچال بگذارديا يداخل سبد 
  . را بشمارد... ها و  يفرنگ ها و گوجه ينيزم بيس

   
  
  

ك يـ  يبـرا . ديـ بـه او بده  ينيجـورچ  يك كارت عدد برايهر تعداد،   يبرا،  يمرحله بعد به عنوان
  .  را بردارد و مشابه آن 1 ه، كارت شمار ينيزم بيس

   

    

٣ ٢ ١ 
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. ديـ ا صفحه ساعت را به او نشان دهيم يتقو ياعداد رو
در  .سـد يبنو آن راص دهـد و سـپس   يد آن را تشخيبگذار

  .دا كنديمهارت پ 10د او تا يابتدا بگذار
  
    
  

  ؟" شهيچندتا م گر در مجموعيد يتا 3 باقاشق  2".ديادبدهيجمع زدن را به او 
  
    
 
 
 

، چنـد تـاش   شـده   دهيتاش گند 3تا موز،  7ن يد ـ از ب يكن تمرينب منها كردن را با او ين ترتيبه هم
  ؟ ...ِ  هسالم
  
  
   

  .كاغذ انجام دهد ين كند و سپس رويتمر ايد كه او با اشيدر شروع اجازه ده
  

  د يـ را شـروع كن  11رد ، عـدد  دا كـ يـ مهـارت پ  10ق كـردن تـا   يوقتي كه در شمارش و جمع و تفر
  .  اضافه يكيك دسته و يعدد در  10ـ 

  .ديد استفاده كنيومف يل كاربرديجور كردن از وسا يبرا:توجه
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  خواندن ساعت

  

  .بخواند تواند يمساعت را ن:  مشكل مشاهده شده

   

 !  حل راه

  
گ كوچـك و بـزر   يها عقربه يها و درجه 12د كه اعداد را تا يمطمئن شو

آن اسـتفاده   يشروع تنها از سـاعت و اعـداد رو   يبرا. دهد يمص يرا تشخ
  . ديكن

   
    

ـ . ديـ نگه دار 12 يعقربه بزرگ ساعت را رو كوچـك را حركـت    هعقرب
، سـاعت  كنـد  يمـ كوچك به آن اشـاره   هرا كه عقرب يعدد دييبگو.  ديده

 ن كاريا. دهد يرا نشان م  4عت سا ،است 4 يكوچك رو هعقرب كه يوقت،  مثال يبرا.  راتعيين مي كند
  .  دياست ادامه ده 12 يبزرگ رو هعقرب كه يحالرا با تمام اعداد در 

  
 راهمـراه بـا  كوچـك   هد و عدد عقربيقرار ده 6عدد  يبزرگ را رو هعقرب 
بـزرگ   هعقرب كه يدر حالترا ن كاريا. 30/4مثال  به عنوان.  ديبخوانقه يدق 30
 .د تا فراموش نكندين كنياو تمر است با 6و  12 يرو

  . ديببر 9و سپس  3 يدا كرد عقربه بزرگ را رويمهارت پ ن كارياكه او در  هم چنان
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برده و بـه او  ... و  2و  1 يبزرگ را رو هاموزد، عقربيب تواند يماگر او   
... و  15، 10، 5بـا اعـداد    ييك حلقـه مقـوا  يد اگر الزم است يآموزش ده

ـ يشـماره ب  دييبگوبه او . ديساعت درست كندور  يرا برا) 5مضرب (  يرون
  .  عقربه كوچك بخواند يرا برا يعقربه بزرگ و شماره داخل يرا برا
  

   
ـ يرا ب ن كاريا تواند يماگر او ن ك سـاعت  يـ او  يرااموزد، ب

بـه او  . ديـ د و خواندن را به او آمـوزش ده يه كنيته يوتريكامپ
نقطـه  عدد سمت چپ نقطـه سـاعت و عـدد راسـت      دييبگو
  .  رانشان مي دهدقه يدق

  
  
د يـ او با. ن مـوارد يـ و مشـابه ا  شود يمقه يك دقيه يد كه مثالً چند ثانياندازيبه دردسر ن اديزخود را 

در چـه   دييـ بگوبـه او  .  است يبرسد، كافمرحله ن ياگر به ا. ربط دهد ت هايفعالزمان را بخواند و به 
  . افتد يما از كار يخوابد و يساعت م يحالت
   

ان آن در طول روز و مبا ز ت هايفعالآنچه كه مهم است ارتباط مناسب  : توجه
  . است ت هايفعالانجام درست 
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  پول

  

  .با پول معامله كند تواند يمن:  مشكل مشاهده شده

   

  !  حل راه
   
امكان هر چه زودتـر فـرد كـم تـوان      در صورت 
هـر   د كـه يـ به او نشان ده. ديرا با پول آشنا كن ينذه
م بـا پـول   يم صاحب آن شـو يخواه يكه ما م يزيچ

  . گردد يممبادله 
،  او را بـه مغـازه  . ديـ خر يمـ  يبـاز  ك اسـباب يـ او  يد و بـرا يـ ده يند كه شما پول ميد او ببيبگذار
ا جـنس  يـ د و خـدمات  يـ پرداز يند كـه شـما پـول مـ    يد او ببيد و بگذاريببر... گاه و حي، تفر رستوران

ن يكودك جـوان همـ   يبرا. اين هان و مانند يماش ي، برا نيبنز ي، برا ط اتوبوسيبل يد، پول برايريگ يم
  . دينكن يم پافشاريكن ينه ميط چقدر هزيكه در هر شرا نيآموزش ا يرو.  ستا ياندازه كاف

و سپس بـا   يالير 1000ابتدا با اسكناس  .كند مبادلهد پول را با جنس يبزرگتر شد، اجازه ده يوقت  
كه او عدد و رقم پـول   هم چناند ين كنيرپول خرد تم

  .ديز به او آموزش دهياد گرفت ارزش پول را نيرا 
د تـا ارزش  يـ ، به او كمـك كن  يمرحله بعد به عنوان 

برچســب  يرو آن رار يــص دهــد و نظيپــول را تشــخ
  .  دا كنديأ پيمت اشيق

   
 ريال ١٠٠٠ . اقالم جور كند يسب بعضحمت بريد تا پول را با قيبگذار
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  اليـ ، پـول را بـه برچسـب ر    پـول  يد كـه عـدد نوشـته شـده رو    ين امر معطوف كنيرا به ا توجه او

  . ديآ يك صفر مبلغ پول بر حسب تومان بدست ميو با كسر كردن  دهد ينشان م 

   
اضـافه را   يزهـا ي، چ اد گرفـت يمت را يجور كردن پول با برچسب ق يعنيبعد از آنكه مرحله قبل   

 . ديشروع كن

 
  ان توم 100نان 
  تومان  250اد دم

 تومان  350جمع 

  
  . دياد بدهيدا كرد، حساب كتاب كردن را به او يكار مهارت پن يدر ا كه يوقت

  دار چقـدر  تومـان باشـد مغـازه    50 يد كـرد يـ كـه خر  يزيـ و چ يتومان بده 100اگر 
  د به تو برگرداند؟ يبا 

  

شکالت صابون

خمیر دندان
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فقـط  . ديـ و سپس پـول خـرد را كـار كن    يتومان 100د با او اسكناس يابتدا با،د يداشته باش به خاطر

 .ديتومان را به او نشان بده 100ر يز ياد گرفت پول خرد و پولهايرا  ن كاريا كه يوقت

    
اد يـ رد، بعـد از آنكـه او   يـ اد بگيـ ق را يجمع و تفر تواند يماگر كودك ن

با پول خـود جـور كنـد، او را بـا      وها را بخواند متيگرفت كه برچسب ق
 ين حساب با طرز كـار سـاده كـه دارا   يك ماشي. ديا كنن حساب آشنيماش

 . ديه كنياو ته يبرااست  يبزرگ يها دكمه

  
    

له امـرار معــاش و  يد كـه پـول وسـ   يـ بـه او نشـان ده  
  .   است يزندگ يز براين چيتر يضرور

 يكـار پـول مـ   برابر د كه هركس در يبه او نشان ده
  .  شتريكار بهتر پول ب. رديگ

  
 
  
  
 
  

  ديافت نمايكه بتواند مزد در ياو نوجوان است او را به انجام كار اگر:  توجه
  .ديعادت ده 
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  يريگ اندازه
  

  .كند ينمر را درك يو مقاد يريگ اندازه:  مشكل مشاهده شده

   

  !  حل راه
   

   
 يو شـكر بـرا   ي، چـا  آب يريـ گ اندازه.  از استيمورد ن يخانگ يت هايفعال يها برا تيشناخت كم

  .  پختن برنج الزم است يا تناسب آب و برنج براي يدن چادرست كر
  
نمونه  به عنوانرا  ينيزم بيخوراك س يدرست كردن نوع. ديدار درست كن عكس يك كتاب آشپزي

  . ر باشديه مطابق مراحل زيد طرز تهيكن يسع. ديبه او نشان ده
   

  
  .د يبردار ينيزم بيعدد س 4
  
 

 
 
بـه  )يلي بزرگ هستند آن هـا را نصـف كنيـد   اگر خ(دييبشوبا آب آنها را  

 .اندازه كافي آب در قابلمه بريريد تا روي سيب زميني ها را بپوشاند

 
   
  



 66 

 
سـاعت را   توانـد  يماگر ن. (ديبپز آن راقه يدق 20مدت  يبرا

 يد كه هـر دو عقربـه آن رو  يك ساعت استفاده كنيبخواند، از 
ـ  يد وقتـ يـ او گوشـزد كن  به. قرار گرفته باشد 12 بـزرگ   هعقرب
 ).آمد گاز را خاموش كند  4عدد  يرو

   
 
  د تا خنك شود يك بشقاب بگذاريها را داخل  ينيزم بيس
  

 
 

 . ديآنها را پوست بكن                                                   

 
  
   

 . ديآنها را برش بزن         

  
 
  .ديارگاز بگذ يتابه را رو يماه                 

 
 
 
 
   

   .ديزيروغن بر يدو قاشق غذاخور                     
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  .ديكن روشنرا  گاز شعله 

  
  

  .ديها را اضافه كن ينيزم بيس
  

  
  ،نمك يخوريك قاشق چاي 
  فلفل  يخوريو نصف قاشق چا 
   .ديزيبر
  

  
   .ديخاموش كنمواد را مخلوط كرده و شعله را 

   
  

  .ديز را خرد كنيسه تا چهار ساقه گشن          
  

  
  

   .ديسرو كن آن رارا خوب مخلوط كرده و  مواد
  
  

 نمک
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در مورد . دينشان ده ير به فرد كم توان ذهنير را با تصوير زيتمام مقاد : توجه
  .ديب عمل كنين ترتيز به همير موارد نيه سايطرز ته

   
را  يريـ گ متـر انـدازه   تواند يمكند و او ن يريگ كه فاصله را اندازه ديخواه يمد شما از او يفرض كن

ك طناب ي ، ك متر فاصلهيكاشت نهال در هر  ي، برا مثال به عنوان. ديك طناب استفاده كنياز . بخواند

اجـازه  . ديـ ن محكـم كن يزمـ  يزده و آن را رو يك نشانه رنگـ يا يك گره يد، در طول هر متر يه كنيته

  .كردن نشان كند لنها يها را برا كه او گره ديده

   
  

ــاطر  ــه خ ــ ب ــته باش ــدرت تخد يداش ــه از ق ــك ــر اســاس موقع ي ــود ب ــل خ ــت و ني   از ي

  .دياستفاده كن
  

پيشنهادات مطرح شده در اينجا در قالب فعاليت ها وموارد ساده وواقعي وبـه طـور خالصـه    
  .آمده است

  
  . دينيبرا بعداً ب ها تطابق نياز ا يبعض ديتوان يم
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  يخانگ يت هايفعال

  
بـا فعاليـت هـاي سـاده مثـل      . ذهني را از سنين جواني در كارهاي خانه درگير نماييد افراد كم توان

، قرار  ها در جاظرفي پز، گذاشتن ليوان زميني آب ، پوست كندن سيب ، خالي كردن سطل زباله گردگيري

فرد را براي انجام درسـت كارهـا تشـويق    . روع كنيددادن ظرف ها در كابينت و فعاليت هاي مشابه ش

  .تر كنيد هم چنان كه او بزرگ تر مي شود فعاليت ها را سخت. نماييد

توان ذهني مي تواند اغلب آنها را انجام دهد فعاليت هاي روزانـه و   كارهاي متداول خانه كه فرد كم 

  :  ندارند، از قبيلتكراري هستند كه نيازي به فكر كردن در سطح باال و حل مشكل 

   
  

   ظرف هاشستن                                                    
       

  
                                                                      

  تن لباسشس
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  اتو كردن لباس                   
  
  

                
  
  

  نيجارو كردن و شستن زم
  
  
  
   
   

  جاتيخرد كردن سبز                                   
  
  

   
  :مانندساده  يه غذاهايته 
  ) رهيچ و غي، درست كردن ساندو ه ساالد، پختن برنجيته(
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  )هاك بزرگتريهمراه با (د كردن يخر                      
  

  
  
  خچاليقرار دادن در  يبراآب  ير كردن بطرپ

  
   

  
  پاك كردن حبوبات                                    

  
  
   

داشـته باشـيد،    بـه خـاطر  . شما مي توانيد فعاليت هاي ديگري را نيز به اين فعاليت ها اضـافه كنيـد  

  .دفعاليت بايد تكراري و از فعاليت هاي روزانه باشد و نيازي به مهارت حل مسئله نداشته باش
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  !  چند راهنمايي
  

  د يبشو به خوبيرا  ظرف ها تواند يمن:  شده مشكل مشاهده

  

  !  راه حل 
   

د بـه  يشروع كن كند يمكه استفاده  يآموزش را با بشقاب نشكن و قاشق
ب يـ ترت. ديرا بشـو  ظرف هـا د پس از خوردن هر وعده غذا يه دهازاو اج

  . ديكار را به او نشان ده
  ؛اسكاچ و  ييع ظرفشوياستفاده از ما 2-؛ ظرف ر آب گرفتنيـ ز1
  ـ خشك كردن5؛ يـ قرار دادن در جاظرف4؛ظرفر آب گرفتن يـ ز3
  

  
  
  
  

، شـود  يمـ اما اگر از پارچ آب استفاده .  ر آب گرفتن راحت استير آب وجود داشته باشد زياگر ش
د پـارچ را پـر آب   يـ ن كار مسلط شد، به او اجـازه بده يچنانچه به ا. دياو پر آب كن يابتدا پارچ را برا

  .ردير آب بگيد و زيف را بشوكند، ظر
   
    

  .ديغذا را اضافه كن يظرف هار يسا جيبه تدر                    
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  .س كنديده خيرا كه غذا به آن چسب ييظرف هاد ياد دهيبه او 

   
   

مسـلط شـد بـه او     ظـرف هـا  در شستن  ن كهيات پس از يدر نها
  . ديشكننده را بده يظرف هااجازه شستن 

  
   
 يبـاق  لباس ها يرو يفيآثار كث. ديشو ينم به خوبيها را  لباس:  ل مشاهده شدهمشك 

  . تمام كردن كار عجله دارد يمانده است برا

  

  !  حل راه

  
ر يـ ز ،ديـ چنگ بزن ،ديد، صابون بزنيرير آب بگيلباس را ز. ديكوچك خودش شروع كن يبا لباس ها

س يد ـ خـ  يد ـ كف درست كن يصابون اضافه كن د ـ پودر يزيك تشت آب گرم بريا در يد، و يريآب بگ
  .دين كنيرا در خانه تمر ت هايفعالن يا. ديرير آب بگيد ـ زيد ـ چنگ بزنيكن

از  ييهـا  س كـردن قسـمت  يخـ  ديبا ن است كهينكته مهم ا 
،  قـه يمثـال   يبرا. ديتر است را به او نشان بده فيلباس كه كث

د كه پـس از  يمطمئن شو.  پشت شلوار و دامن ،سردست لباس
  .را چنگ زده باشد قسمت نيس كردن ايخ
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ره زدن را به او نشان يچالندن و خشك كردن و گ 
 يش همــاهنگيباعــث افــزا ت هــايــفعالن يــا. ديــده

  . شود يمتش احرك
   

  . ديج كمك را كاهش دهيبه تدر. د تا كارش را تمام كند و عجله نكنديدر ابتدا در كنار او بمان
  

  .ديكن يشما را شست از او تشكر و قدردان يها د اگر لباسيته باشداش به خاطر
   
   

ـ  در هنگام اتو زدن لباس:  مشكل مشاهده شده   سـوزاند و بـه خـود صـدمه      يها را م

  . زند يم

  

  !  حل راه
مثال پشـت   يده نشود، برايد يد كه در صورت سوختگيشروع كن ييها ، از قسمت دنياتو كش يبرا 

ن قسمت بسـوزد تـا   ياگر ا يحت. تو كنداد اول آنجا را ييو به او بگوتم ايبعد از تنظ .شود يمقه كه تا ي

داخل كمر شـلوار   ،داخل سجاف  نيهم چن. شود يم

جـا   از آن ديـ توان يمـ هستند كـه   ييها ا دامن قسمتي

ر كرد و يياگر رنگ لباس تغ دييبگوبه او . ديشروع كن

  .  ا سوخت كار خود را متوقف كندي

  

. ديـ ح و انجام حركت اتو زدن به او كمـك كن يت صحيد و با قرار گرفتن در وضعيستياو با در پشت
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بـه  . كنـد  يمـ  يرياز صدمه زدن به او جلـوگ  ن كاريا

  . ديج كمك را كاهش دهيتدر

م فـراهم  يعبـوردادن سـ   يار كوچك را بـرا يك شي

كه  يزان كردن اتو هنگاميآو يز برايك حلقه ني. ديكن

  . دينيب ير ميدر تصو كه يهمان طور ؛ديريبگخاموش است در نظر 

   
  ن يجارو كردن و شستن زم

  

  .ندمانده ا يها باق ، آشغال ز نشده استين تميزم:  مشكل مشاهده شده

  

  !  حل راه 

  
   

 جارو زدن هنگام د دريداشته باش به خاطر

به عقب قـدم   ديبا نيشستن زم هنگامبه جلو و در ديبا

  .ديدار بر

  

  
  .دياد بدهيپر شده به او  وسايلارو زدن وسط اتاق را كه كمتر با ابتدا ج 
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 كـه  يحـال د با حركت به جلو جارو زد در ياتاق را با
 خاك اندازداخل  ددريباها در جلو هستند آنها را شغالآ

  . جمع كرد
ن را ياتاق خوب جارو شد، شستن زمـ  ن كهيابعد از 

ن يزم ين شور رويدن زميبا قدم زدن به عقب و با كش
پشت سر او قـرار  . دياد بدهيبه او  ،به شكل جارو زدن

در آن قـرار دارد   وسايلكه  ين كار را در اتاقيد ايج به او اجازه دهيبه تدر .ديد و به او كمك كنيريبگ
  .دانجام بده

  
  جات يخرد كردن سبز

  

  خرد كردن در ييعدم توانا:  مشكل مشاهده شده

   

   حل راه

  
 ايـ  ، غـالت  پختـه  ينيزم بياز، سيتر مثل پ ساده يزهايبا پوست كندن چ 

  . ديا چاقو ندارد شروع كنيبه پوست كن  يازيكه ن ينخود فرنگ
   

. ديـ ا ترب بـه او نشـان ده  يج و يار، هويجات دراز مثل خيسبز ي، استفاده از پوست كن را برا سپس
ن ييت از سمت باال به پاپوست كن در دست راست اس كه يحالد و در يريرا در دست چپ بگ يسبز

  .ديپوست كن
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جات گـرد مثـل   ين كار مسلط شد، پوست كندن سبزيچنانچه به ا  
  .ديرا به او آموزش ده انبها يو  ينيزم بيس

    
   

  . ديدنبال كنرا كه شرح داده شده  يبياستفاده از چاقو، ترت يبرا
  

  
را بـا دسـت چـپ آن    . ديبرش بزنا را يـ ار، ترب و لوبي، خ جيهو

  .ديك شكل برش بزنيد و با دست راست به يريبگ
  

  .ديببررا  ينيزم بيس                                   

  
    
  .مهارت در نگه داشتن دارد  از به ين كار نيـ ا ديرنده كناز، كلم را يپ

  ديپوست بكن، خربزه ومانند آن را  ييكدو حلوا 

  . ديخارج كنها را  و دانه ديببر

   

توصيه مي شود، در هنگام آموزش با چنين سبزيجاتي شروع كنيد و از ساده  : توجه
خاطر داشته باشيد مهارت هاي سخت به تدريج افزايش پيدا به  .به پيچيده جلو برويد

  .مي كند بنابراين به اوفرصت يادگيري را بدهيد
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  يشغل يمهارت ها
و  ييممكن است فرد به تنها. شود فرد ناتوان  ياقتصاد يمنجر به بازتوان تواند يم شغل درآمدزا كي
اصـلي  غالباً مشكل . خانواده شود يجاد درآمد برايرا انجام دهد كه منجر به ا يرا با كمك خانواده كاي

  . باشد يم مدد درآيت توليبازار و قابل ي، تقاضا يع قابل دسترس محلبناماستفاده از 
   

  . ستين مزد يدارا اشتغال كردن فراهم يمعن به صرفاً ياقتصاد يتوانبخش : توجه 
    

  ؟  مناسب هستند يافراد كم توان ذهن يبرا يكارهاچه  

  
 ياصـول  آموزش ها كه شود يانجام م يريادگي يزمان
  .باشند

 يشـگ يهم يوقتـ را  يتكرار يند كارهاتوان يمآنان  
  .انجام دهند يبهتر به طوررات روزانه ندارد يياست و تغ

د كننـده  يـ آنـان تهد  يكـه بـرا   ييهات يموقعآنها در 
  .كنندمي ست خوب عمل ين

از بـه حـل مسـئله    يـ نكه به طور روزانه  يطيدر شرا 
  .تر هستند نباشد راحت

  دهد يمآنها كارها را با صداقت انجام  
  ).دانند ينم يزيشتر آنها از تقلب چيب( 
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فـه خـود را بـدون    ياد گرفتنـد، وظ يكه كار را  يزمان
  .دهند يمناظر انجام 

   
   
ــه  آورنــد و از  ير قابــل قبــول نمــيــغ يهــا آنهــا بهان

  . كنند يخود فرار نم يها تيمسئول
 يدسـت  يكارهـا  يتوان ذهن از مردان جوان كم ياريبس

  .دهند يمانجام  يدارد بدون خستگ يجسمان يت هايفعالاز به يرا كه ن
   

  ه فانتخاب حر يبرا يريگ ميتصم:  مشكل مشاهده شده

  

  !  حل راه

  
 يو فرهنگ ياجتماع يت اقتصادي، وضعكند يم يكه فرد در آن زندگ يبه محل يانتخاب شغل بستگ

  . ديشغل را به دقت انتخاب كن. و درخواست كار دارد يجامعه محل
  :دياز بدهير به هر شغل امتيز ي، با استفاده از فاكتورها پس از انتخاب

   يف شغليـ وظا1
  مربوط به شغل  يمهارت هاـ 2
  ـ مراحل مختلف كار 3
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ك يـ  ديـ خواه يمـ شما  كه ييجاد، يريرا در نظر بگ يمزرعه گاودار.  مين نمونه توجه كنيبه ا دييايب

  د انجام دهد؟ يرا او با ييچه كارها. ديريبكار بگ كارگر به عنوانرا  يتوان ذهن فرد كم

  وظايف شغلي )  الف
  
   

  ز كردن فضوالت يتم
  

  
  

  
    

  دن احشامرچرا ب/ ام ن به احشدغذا دا
  
  
  

  
  )كارفرما(بوطهر و گزارش به مسئول مريع شيتوز            
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    مربوط به شغل  يمهارت ها)  ب 
  

 و يشناسـ  ، وقت تعامل و ارتباط با مسئول مربوطه
اگـر   مـثال  كارفرمابه  گزارش ،به موقع سركار آمدن 

  .رسد يم به نظرمار يب يگاو
  
  
  

  
 ييزهـا يدر مورد انبار علوفـه و چ ما كارفر گزارش به 

  .شودده يد خريكه با
  
  

  
  

  
   

  رفتن از خانه به محل كار ييتوانا           
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  مراحل مختلف كار)  ج
  

 -الزمزمـان   در كارفرمـا رفتن به بـازار همـراه بـا    
بـه   يير كارهـا ير و انجام ساي، فروش ش د علوفهيخر
ـ  كارفرمـا كه توسط  ير از دامداريغ  يمـ ه او گفتـه  ب

كـود و غـالت تحـت     يهـا  سـه يبلند كردن ك( شود
   .) كارفرمانظارت 

   
ن سه مرحله يطبق ا فيوظاپس از فهرست كردن 

چـه   ،د انجـام شـود  يـ با ي، ابتدا چه كـار  مثال يبرا. ديمشخص كن يمتوال به  صورترا  يف كاريوظا
فه را بـه فـرد   يك وظيسه مرحله  در هر. دريگد انجام يف باير وظاير است و چگونه سات راحت يكار

  . ديآموزش ده

  

  هستند؟  يتوان ذهن مناسب افراد كم ييها چه شغل

  

  !ديكن يبررسر را يفهرست ز
  

ـ ( يكـوب  يكار در شـال  ، خشـك   عمـل آوردن ه ب
 يكمــك در چــاپ زدن رو).  كــردن ي، دود كــردن

  .ها سهيك
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و مرتب كردن  يدستگاه بافندگ يبند قالب( يبافندگ

   .)  يمعمول يها ، انجام بافت آن
   

، دور كردن  ياريهرز، آب يها كندن علف( يكشاورز
  .) وانات از مزرعهيپرندگان و ح

  
   

ع ي، توز دام ي، چرا ز كردن فضوالتيتم( يدامدار
  .)ها ، دادن علوفه به دام ن مصرف كنندگانير بيش

  
  

  
ز كـردن  يـ ، تم يخشك كـردن مـاه  ( يريگيماه
  .) يقراني، قا يريگياه، كمك در م يماه
  

  
كـه بـا    يد محصـوالت يدرست كردن طناب و تول

ك يـ  يشتر مناطق ساحليبدر(  شود يماف بافته يال
  .) درآمدزا مستلزم كار روزانه استكار 
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، قرار دادن و برداشتن  ختن در غالبير(ساخت آجر 
  ) ، درست كردن پشته از كوره

  
  
  
  

در هنگـام   دهه كننـ يته كمك به( يدرست كردن ترش
  .) دستورات يالزم و اجرا

  .  ز كردن و فروشي، تم جاتيدن سبزيچ 
،  ي، خـرده فروشـ   يآهنگـر  ، يجـار ننه يكمك در زم

ن يـ را هم بـه ا  يگريموارد د ديتوان يمشما  .يسفالگر
  .  ديفهرست اضافه كن

  .باشدداشته  يخوان قاً هميفرد با شغل دق ييد توانايد كه بايتوجه داشته باش : توجه

  
  د كرد؟يستند چه بايكه قادر به كار كردن ن ييبا آنها:  مشكل مشاهده شده 

  

  !  حل راه 
نـد  توان يمد نيشد يذهن كم تواناز افراد  ياريبس 
 از كاركنـان  يكـ ي بـه عنـوان  . كار گرفتـه شـوند  ه ب

فه شماسـت كـه   ين وظي، ابر جامعه يمبتن يتوانبخش
مشغول و فعال  ستيرا كه قادر به كار كردن ن يفرد

  . ديانجام كار در منزل فراهم آور يرا برا ييفرصت هان منظور يبه ا  .دينگه دار
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  .ديد انجام بدهد حساس كنيكه با يفينه وظاين را در زميوالد
  

  .دهد يمرا كاهش  يسازنده مشكالت رفتار يت هايفعالر شدن در يدرگ : توجه

  
  رد يــگ يكــه خــودش را گــاز مــ ي، فــرد مثــال يرابــ
اهـان را  يگ يرايا آبيدن آب از چاه و يكار كش تواند يم

 ياريـ عمل آب ،ق شما پس از انجام كاريتشو. انجام دهد
  .دهد يمش و رفتار خود آزارانه را كاهش يرا افزا

  
  

  
  

كـه   همان طـور (خانه  يدر منزل انجام كارها

وانـات  ي، دور كردن پرندگان و ح)قبالً گفته شد

ا يـ زده و  نمـك  يهـا  يهنگام خشك كردن مـاه 

غذا و  يظرف ها، جمع كردن  يير مواد غذايسا

تـر كـرده و فـرد كـم تـوان       خانواده كم ياعضار يسا يرا از رو يفشار كار يخانگ يت هايفعالر يسا

  . دارد يرا مشغول و فعال نگه م يذهن
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  ........داشته باشيد به خاطر

  
  

o ـ ر و اشـتغال برنامـه   يا آمـوزش حرفـه   يبرا يوقت ـ  يزي ـ كن يم   وهـا  نـه  يد گزي

  .ديريمختلف را در نظر بگ يها راه

o ديكن يابيرا ارز يخانواده و جامعه محل ياعضافرد را بلكه  يينه تنها توانا.  

o ديدا كنيرا پ يعالئق فرد كم توان ذهن .  

o  ـ تـر را آمـوزش ده   ابتدا مراحل سـاده ـ فعال يد و سـپس رو ي   سـخت   يت هـا ي

  .ديمتمركز شو

o ـ اگر فرد ن   مناسـب خانـه    يول بـه كـار شـود او را در كارهـا    مشـغ  توانـد  يم

  .ديينمار يدرگ

o ديريدر نظر نگ "دينوم"و  " مصرف يب"را  چ كسيه. 
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  ياجتماع يمهارت ها
  

مناسـب   ياجتماع يمهارت هاكمك به آنان در كسب  يدر آموزش افراد كم توان ذهن يمشكل اصل
 ياجتماع يت هايموقع. رات دچار مشكل هستندييتغكه آنان در تطابق با  ديا اغلب مشاهده كرده.  است

  .كند يمرا با مشكل تطابق مواجه  يو فرد كم توان ذهن كند يمر ييمرتب تغ به طور
    

 رفتن بهمثال  يبرا. هستند ينيب شيقابل پ ياجتماع يت هايموقعاز  يبرخ:  توجه
ـ   غيـر زيـ ن يبرخـ .  يانجام مراسم مذهب يمسجد برا ـ يب شيقابـل پ  مثـل  سـتند ه ين
  . خانواده يعضاااز  يكيا مرگ ي يماري، ب تصادفات

  
  ......كمك به آنان  يبرا
  
  .ديه كنيكه ممكن است با آن مواجه شوند را ته ياجتماع يت هايموقعاز  يستيل

  خانه  در دادن يمهمان •
   يد از اماكن مذهبيبازد •
  ها و مراسم  جشن حضور در  •
   يگروه يت هايفعالمشاركت در  •
   يالمات تلفنشركت در مك •
 ر موارديسا •



 88 

 متشکرم

  
 

قـرار   يبـرا  مناسـب  ياجتمـاع  يفرصـت هـا  ابتدا او را در 
  .ديشناخته شده آموزش ده ييت هايموقعگرفتن در 

  
  . گران تشكر كنديرفتار مناسب از دبا د ياجازه بده 

  
را با گفتن از شما متشكرم و اظهـار تأسـف را    يسپاسگذار

  .ديينماان يبه شكل مناسب ب
  

ــ ــاز او بخواه نيهــم چن ــي مــورد سؤاســتفاده و  يد وقت

تـوان   افـراد كـم   يگـاه . رد، اطالع بدهديگ يقرار م يكش بهره

مثل فحشا مورد استفاده قـرار   ير قانونيجهت اهداف غ يذهن
د و بـه آنهـا   يـ حسـاس كن  ين اعمـال يآنان را به چن. رنديگ يم

كردنـد بالفاصـله    ياحساس ناراحت ياگر در كنار فرد دييبگو
  . سازد يكمك به آنان آگاه م يگران را براين امر ديا. اطالع دهند بلند يصدابا آن را 

   
د تا با او بهتر رفتار ياو حساس كن يها تيمحدود هجامعه را دربار

  .كنند
د يق كني، خانواده را تشو در عوض. ديو محبوس نكن ياو را منزو 

  . قرار دهند ياجتماع يت هايموقعتا او را در 
  .ديبرقرار كن ياجتماع يت هايفعالر شدن در يت درگهن او، خانواده و جامعه جيبوند يك پي
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  اوقات فراغت يت هايفعال
  
مـا  .  ميدهـ  يرا به خودمان اختصاص مـ  يما اوقات ههم

م و يمنـد هسـت   را كه به آن عالقه ييم كارهايدوست دار
،  ونيـ زيتلو يل تماشايما آرامش دهنده است از قب يبرا

ــاز ــ ، يبــ ،  ينقاشــ
، گـوش دادن   ياطيخ

انجام ... و يقيبه موس
  . ميده

  
  

خواهـد   يرد چـه مـ  يم بگيتصم تواند يمن مشكل مواجه است كه نيبا ا يك فرد كم توان ذهنيعموماً 
كـه   ييت هايفعالشتر يب. از به كمك داردينه نين زمياو در ا. انجام بدهد و چگونه از اوقاتش لذت ببرد

ر دوسـتان و  يم سايده يم مدر اوقات فراغت انجا
ك يـ بـه  . كنـد  يمـ ر يز درگيخانواده را ن يياعضا
د يـ ـ در داخل و خارج از خانه ـ فكـر كن      يباز

. بتواند در آن شـركت كنـد   يتوان ذهن كه فرد كم
د يـ كن يسـع . را نداند يباز دعقواممكن است او 

  ديبدهاديرا ساده كرده و به او  دعقوا
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  خارج از خانه يها يازب

  
باشـد   يكمتـر  داعـ قو يدارا كـه  يك بـاز ي

د ـ پرتـاب   يـ د و بـه اجـرا درآور  يـ انتخاب كن
 ي، بـاز  يبـاز  ، طنـاب  يم موشك بازي، قا توپ
  رهيو غ يك و صندليموز
  
  

 
  بازي هاي داخل خانه

  
 توانـد  يمـ  ينيمثل مار و پله و شطرنج چ ييهايباز
   ه او را جلب كندقعال
  

  
   ينقاش

د يـ بـه او اجـازه ده  . ديـ كنساده شروع  يها يبا نقاش
او . ديت خود استفاده نمايكند و از خالق يآزادانه نقاش

با فـوت كـردن    يمثل نقاش ييها ينقاش. ديق كنيرا تشو
ار سـاده  يبا دسـت بسـ   ي، نقاش با انگشتان ي، نقاش رنگ

  . د داشتنخواه ييبايهستند و بازده ز
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ك و حركات يثابت شده است كه موز

او را بــه . دارنــد ير درمــانيمــوزون تــأث

او . ديـ ق كنيتشو يقيگوش دادن به موس

را بــه خوانــدن آواز و حركــات مــوزون 

 يتوان ذهن شتر افراد كميب. ديينماب يترغ

او را . تم دارنـد ينسبت به ر يحس خوب

ــق كنيتشــو ــواختن ي ــا ن ــد ت ــزار ي ك اب

  .شركت كند ياجتماع يت هايفعالد در يبه او اجازه بده. ردياد بگيرا  يقيموس

در  بـه ويـژه   يبخش هستند و به كاهش مشكالت رفتـار  ار آرامشياوقات فراغت بس يت هايفعال  

د استعداد خـود را  يد و اجازه دهياو فراهم كن يرا برا ييفرصت هاكنند،  يكمك م يتوان ذهن افراد كم

  .نشان دهد
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  يبوم يها تطابق

ر ييـ تغ يا سـاده  بـه طـور  د يـ رد استفاده روزانه بال موياز وسا ي، برخ يذهن يتوان به منظور جبران كم
  : مياز آنها را مرور كن يد بعضييايب .دا كنديا تطابق پيشكل 

  :شكل مشاهده شدهم

   .دكمه را باز و بسته كند تواند يمن 

  !  حل راه
كه نوار وجـود دارد آن را   ييدر جا

  .ديبا كش عوض كن
  . ديدكمه از ولكرو استفاده كن يبه جا 

  . راهن را بپوشد ولكرو را فشار دهديد كودك پيزه دهاجا
  شناسد يراست و چپ را نم ييكفش و دمپا:  مشكل مشاهده شده  

   

  !  حل راه

  
ر يكه در تصـو  همان طور. ديبزن ييك عالمت در داخل كف هر دو لنگه دمپاي
گر يهمـد  كيد هر دو نقطه نزديبا ييقبل از به پا كردن دمپا دييبگود به او ينيب يم

   .دباشن
  .دينيب يكه در شكل مهمان طور. ديز عالمت را در داخل كفش بزنيدر كفش ن 
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  . بخواند تواند يرا نم ساعت:  مشكل مشاهده شده 

  

  !  حل راه

  
اد يـ را بـه او   يتاليجياعداد را بخواند، استفاده از ساعت د تواند يماگر 
كـه در   يقـه و اعـداد  يت راست نقطه قـرار دارنـد دق  كه در سم يد كه اعداديبه او آموزش ده. ديبده

  . خواند يتر م قين صورت او زمان را دقيدر ا.  دارند ساعت است رسمت چپ نقطه قرا
   

  
  .د كنديخر تواند يمل نين دليبه هم.  ستيقادر به خواندن ن:  مشكل مشاهده شده

  

  !  حل راه 

  
آن را در كنار نوع  .ديه كنيده شود تهيد خريبااز آنچه  يكوچك يها د همراه با عكسيست خريك لي

  .  د او موارد را مطابقت بدهد و آنها را برداردياجازه بده. ديو وزن آن بچسبان
   

  . وزن كند تواند يمن:  مشكل مشاهده شده

  

  !  حل راه
مثـال   يبـرا (ك محصـول  يـ لـو از  يك كيقاً يدق يحلب يك قوطيبا . ديل كنيش تبديوزن را به گنجا

  . ديلو ببريك كيرا تا حد  يقوط ييلبه باال.رد يرا اندازه بگ)  نجبر
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 يبـرا  يقوط يرا رو لوگرميك  1ر برنج و يتصو

د پـس از پـر   ياجازه ده. ديكن يبهتر نقاش ييشناسا

سر آن را صـاف كنـد و آن را داخـل     يكردن قوط

  . ك پوشش قرار بدهدي

  
   

ر حجـم هـر   يد، زيه كنيته يك قوطيغله هر نوع  يد برايبا ،ديداشته باش به خاطر

 ينقاشـ  يقـوط  ير غلـه و وزن آن را رو يتصـو  ييشناسا يبرا.  متفاوت است يگريمحصول با د

  .ديكن

    
كـه   يكـ يالكترون يك ترازوي 

اضـافه   يبـرا  يرنگ ينشانگرها

ن و كـم كـردن جـنس دارد    دكر

د يـ نيب ير مـ يمانند آنچه در تصـو 

ت خـود و مـواد قابـل    يـ از خالق. دا كنـد يق پيد تطبنتوان يماجناس  يبرخ. د باشديمف يليخ تواند يم

  . استقالل كمك كرد يبرا يتوان ذهن ك فرد كميبه  توان يمن كار يبا ا. ديدر محل استفاده كن يدسترس

   
   

١ 
  کیلو 
ن   گرم ۵٠٠

 شکر
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  وندهايپ
  

ت يمسـئول  بر جامعـه  يمبتن يتوانبخش كاركنان
 يارتقـا ،  ن مردم درباره حقوقيدر ب يجاد آگاهيا
را  ييتوانـا نا يق افـراد دارا يـ و تلف يت زندگيفيك

د بـا دادن  يـ توان يشـما مـ  . در رسالت خود دارند
 يبانيپشـت  يار بـرا يـ خود يها اطالعات به گروه

. ديـ شـان كمـك كن   ان نـاتوان ير همتايخودشان با سا يالت و خدمات برايافت تسهيت درجه يجمع
 يهـا  دن بـه خواسـته  يستند كه با هدف رسه يداوطلب متشكل از افراد يها ار گروهيخود يها گروه

  . ندينما يت ميفعال يمشترك گروه
   
   

  .ديآموزش بده يذهن يكم تواننه يآنها را در زم
  
  
   
   
   

  .ديكن ييافت كمك راهنمايدر ين را برايوالد
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ر يــدرگ اعضــا بــه عنــوانن را ياز والــد يتعــداد 
  .، و در كار مشاركت دهيدديينما

  
  

  
          
  . ديريدر نظر بگ يا دوره يها مالقات يرا برا يمكان

   
   

  
  
ق يت و تشـو يـ د، آنان را حمايآنها فراهم كن ياطالعات الزم را فرا گرفتند، مقدمات كار را برا يوقت

  ديتر گشتند، كمك خود را كمتر كن يت شدند و قويتثبچنانچه . ديآور به عمل يد و از آنان قدردانيكن
.  

    

كنند تا در مورد داشتن كودك  ين كمك ميار به والديخود يههاگرو :توجه
ن هستند يرينكنند، و بدانند آنها هم مثل سا ييخود احساس تنها يكم توان ذهن

را در كنار فرزندشان داشته  يبهتر يگر كمك كنند تا زندگيكديند به توان يمو 
  .باشند
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هـا   ن برنامـه يآخـر  يا نـه يدر زم دياطالعات جد د به آنانيبا داشته باشيد، به خاطر

ـ د تا آنها از ايبده را ات مربوطهييگر جزيو د يدولت يرالعمل هاودستو ن اطالعـات  ي

  .سود ببرند
    

 يبهداشت يها ك مركز مراقبتي ييعموماً در هر روستا
  .وجــود دارد ييك مدرســه ابتــدايــو )  خانــه بهداشــت(
كـه درمـانگران از مراكـز     كـرد اتخـاذ   يبـ يترت توان يم 

هـا   ن محـل يـ ا بـه كبـار  يماه  2ها هر  اشت شهرستانبهد
  . نديمراجعه نما

  
  
 يتوانبخش د كرده و به كاركنانيند از روستا بازدتوان يم يا دوره به طورار از درمانگران يس م يك تي
 انو بهـورز  بر جامعه يمبتن يتوانبخش كمك به كاركنان اندرمانگر وظيفه.نديكمك نما بر جامعه يمبتن
افـراد   يرا بـرا  يدرمـان اقدامات  ماً به آنها نشان دهند كه چگونهيمنازل است تا مستق د ازيدباز نيحدر
  . ازمند انجام بدهندين

  
  

ار يـ مختلـف در اخت  يها در رابطه با درمان يآموزش ييويديو ينوارها
 يوه هـا ياز شـ  يكـ يردكه يگ يقرار م بر جامعه يمبتن يتوانبخش كاركنان

  .آنان است يها مهارت يارتقا يد برايمف
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  ؟مي دهندانجام ف را ين وظايبر جامعه كجا وچگونه ا يمبتن يكاركنان توانبخش

و آنان را  ندنك يمد يبازد يكم توان ذهناز منازل و مدارس افراد  بر جامعه يمبتن يتوانبخش كنانكار 

  . آورد يمگرد هم  يآموزش در روستا در محل يبرا

    
  بر مراكز  يآموزش مبتن

  
 كـه  ييجـا اسـت و در   ياز آموزش خـانگ  ين شكليا

ك محل مثـل سـالن   ي درند توان يم يكم توان ذهنافراد 

  قـرار  اسـتفاده  مـورد   دور هـم جمـع شـوند   اجتماعات 

بـر   يمبتن يتوانبخش از كاركنان يكي به عنوان. رديگ يم 

د و بـه آنـان   يـ ل دهيمشـابه تشـك   يازهـا يبـا ن  يذهنـ  نرا از افراد كم توانا يها گروه ديتوان يم جامعه

شما آنـان ممكـن    نبودندر . كنند يد ميتقل از شماو رنديگ يماد ين يب مراقبين ترتيبه ا. ديآموزش بده

  . ن ببرنديخود را از ب يدهايگر بحث و گفتگو كنند و شك و ترديكدياست با 

  
   ييمدارس ابتدا

 يفعال در امر آموزش يها گر گروهين از ديمعلم
سپردن كودك ناتوان به  يش براقبل از تال. هستند

سپس از مدرسه . ديبرقرار كن ارتباطمدرسه با آنان 
ـ  يـ د كنيـ منظم بازد به طور  يريـ گ يد و كارهـا را پ

  . ديت كودك كمك كنيوضع يبه معلم برا. ديينما
  



 99                                                                                        ذهني يكم توان
 

 

د ياجازه ده. ديكمك كن يقيا موسيو  يحركت يت هايفعالفوق برنامه به او در  يت هايفعالنه يدر زم

  .  ت را انجام بدهنديفعال يكم توان ذهنهمراه با كودك  سالم كودكان ريسا

كـم تـوان   كودكـان   يو نحوه استفاده از آنهـا را بـرا   مهارت هااگر معلم در ابتدا آموزش داده شود، 

  .  فراخواهد گرفت ندهيآدر  يذهن

   

   

  )  وادهبر خان ينتآموزش مب(ار يآموزش س

 ارمنـد ند شما به عنـوان ك ين فرايدر ا

به خانه افـراد   بر جامعه يمبتن يتوانبخش

ن يد رفت و مـراقب يخواه يكم توان ذهن

كـه   يزمـان . ديـ ده يمـ  يآنان را آموزشـ 

، شود يه ميت  ارايفعال آموزش در قالب

  . ديآموزش استفاده كن يدر خانه برا يقابل دسترس يايشاز ا. شوند يمند م عالقه يليدرمانگران خ
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  عج منابيبس

  
ابتـدا، بـه آنـان بـه عنـوان      . دي، باش ك كارشناسي يناتوان يكمك به افراد دارا يست شما برايالزم ن

سـزاوار   نيهم چنـ آنان . دنجان و آرزو داري، ه ، احساس هياول يازهايد كه نين نگاه كنيريمثل سا يفرد

بـا  . دي، خودتان باشـ  نيبنابرا. سربلند هستند يك زندگي

د كه يار كنفتر آنهابا  يطور. ديتار كنن رفيريمثل سا آنها

ـ . د با شما رفتار كننديدوست دار د يـ خواه يزوده شما ب

ن كـار  يـ از ا آنها . ديكن يكمك م آنهاد به يد كه داريفهم

ازها و مشكالت يدن نيبا د. د شدنار خوشحال خواهيبس

ا يـ آ. د كرديرا به آنان خواه يمناسب يكمك ها يبه راحت

د؟ بر اسـاس  يا دهيرا شن يرنده بامبل بتا به حال داستان پ

ش ين و بالهـا يار سنگيبس ي، بدن بامبل ب گفته دانشمندان

. پـرواز كنـد   تواند يمن)  كيناميروديا( يشناس ييايعلم هوا پو ، او از لحاظ نيار كوچك است بنابرايبس

ن است كه يت ايموفقد يكل. ندارد يك اطالعيناميروديچون او از ا كند يم يپرواز خوددار ازد، او يشا

  . كنند يد تا آنان سربلند زندگيد، به آنان كمك كنير افراد احترام بگذاريد، به سايخودتان باش
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، الزم  ينــاتوان يكمــك بــه افــراد دارا يبــرا
نگـرش  . ديـ است اعتماد جامعه را بدست آور

له نشـان  يمثبت نسبت به افراد ناتوان را به وس
جامعـه   يها تيئولآنان و مس يها ييدادن توانا

ل يتشـك و  يرهبر. ديينماجاد ينسبت به آنان ا

شـما   ياصـل  يها ن جامعه از تالشيدر ب گروه

مـؤثر   يبا نشان دادن قدرت آنان از آنها عضو. ديينمار يز درگيد افراد ناتوان را نين رابطه بايدر ا.  است
  . ديبساز
  

  
به اهدافشان به آنها كمـك   دنيها در رس مورچه يتالش گروه ،ديداشته باش به خاطر

  .  كند يم
  

  منابع مختلف جامعه چه هستند؟ . ديكن جيمنابع جامعه را بس

   
  ـ پول 

  ـ افراد موجود 
  ط يـ مح

   يـ خود افراد كم توان ذهن
   ير دولتيو غ يدولت يها ـ سازمان
 يتـوان ذهنـ   رد كـم د بـه فـ  يـ ن باي، بنابرا ميخود، خانواده و جامعه هست يها تير بار مسئوليهمه ما ز
  .  ميكمك كن
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به هوش شما دارد كـه   ين بستگيا. منابع در اطراف شما هستند ،ديداشته باش به خاطر

  . ديتان استفاده كن دن به اهدافيرس يد و از آن برايببر ين منابع پيبه ا
  

ك پدربزرگ بازنشسـته كـه در خانـه بـه سـر      ي 

افـراد  باشد،  كار مناسب ن يا يبرا تواند يمبرد  يم

را در  يند آموزش فرد كم توان ذهنتوان يمجامعه 

له هـم بـار   ين وسـ يـ بـه ا . رنـد يخانواده به عهده گ

  .كند يمد بودن و با ارزش بودن يو هم پدر بزرگ احساس مف شود يممشكالت خانواده كم 

    

ر يا سايو  يا روحانيجامعه مثل كدخدا  يديافراد كل 

رگـذار  يند تأثتوان يمك شما يشر به عنوانكه  را يافراد

به مردم . ديل دهيك گروه تشكي. ديباشند را انتخاب كن

د يــبگذار. د تــا بــه خودشــان كمــك كننــديــكمــك كن

  . ل دهنديار تشكيخود يگروهها

  

و د يـ ت خـود رانشـان ده  يحسن ن . ديكن ييفعال در منطقه را شناسا ير دولتيو غ يدولت يسازمانها

  . مند شوند از آن بهره بتوانند يراد كم توان ذهنكه اف ديينماجاد يرا ا ييوندهايپ
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ر ينه درگيد و آنها را در همان زميكن يافراد جامعه را بررس يها يتوانائ

  .ديينما
  
  . ديآور به عمل يد و از آنها قدردانيكن ييآنها را شناسا 

  
از منـابع داشـته   اسـتفاده   يبـرا  يك كاسه كنند و اهداف روشـن يد تا همه منابع را يبه آنها كمك كن

اگر به او فرصت البته ،  ستياستفاده ن يارزش و ب يب چ كسيهد كه ين حس را منتقل كنيبه آنها ا. باشند
  . داده شود يانجام كار

   
نـد احساسـات شـان را بـروز     كن يرهبرم را يد تا  تيآنان كمك كنه دوبيل دهيتشك يباز ي برايميت

  .نديجاد نمايگر ايكديكار با  يرا برا يا دوستانه هك رابطيو  ابنديشان را در و اهداف ييو توانا دهند
  
  
  
  
  
   

  
  

ن منظـور  يـ بـه ا . ديـ بپروران ياز سـن كـودك   ينسبت به جامعه را در هر فـرد  يريپذ تيحس مسئول
  .  ديينمار يمدارس را درگ
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  ها  ت خانوادهيحما

ـ .  اسـت  يكم تـوان ذهنـ  كودك آنان  شود يمن گفته يبه والد كه يزمان ن واكـنش آنـان معمـوالً    ياول
من نـابود   يتمام زندگ".  است يدرماندگاحساس 

 دچـار ن يوالـد  ممكـن اسـت  ،  به موازات آن. "شد
بـا  . "نـدارد  ينه فرزنـد مـن مشـكل   ". ندشوانكار 

هــا مشــورت  سيهــا و دعــانو يروحــان/ پزشــكان 
ز خـوب  يهمه چ"خواهند بشنوند كه  يكنند و م يم

ن مسـئله را  يـ ن ايالـد از و يبرخ جيبه تدر ." است
بـه   ديـ توان يمـ ،  يطين شـرا يدر چنـ . كنند يم انكارآن را  هم چنانگريد يبرخ كه يحالرند در يپذ  يم

ل دهنـد تـا بـه    يرا تشك يتيحما يداشته باشند و گروهها ين مالقاتير والديد تا با ساين كمك كنيوالد
  . "ستنديگر تنها نيآنان د "ن احساس را بدهد كهيد اين جديوالد
 
  

 ين اتفـاق بـرا  يچطور ا". شوند شوكشوند، ممكن است دچار  يت مين متوجه واقعيوالد كه يزمان
  . ديتان را به آنها منتقل كن يها د و دانستهيد صبور باشيشما با.  است ين ضربه بزرگيا. "من افتاد

د كـه  يشـو  يمواجـه مـ   يني، بـا والـد   شتر اوقـات يب 
كـه   متكب شـد مر يچه اشتباه". دارندگناه احساس 
  . " ده امن سرنوشت و قضا قدر شيمستحق ا

ن يـ مقابلـه بـا ا   يكمك به آنان بـرا  يها از راه يكي
 ياحساس گناه معطوف كردن آنهـا بـه سـمت اعمـال    

  . شود يمشرفت كودك ياست كه منجر به پ



 105                                                                                        ذهني يكم توان
 

 

بـه  دادنـد   نـان يعدم اطمن احساس ياز والد يبرخ
كـودك مشـخص    يذهنـ  يكم تـوان علت  ي، وقتژهيو
اسـت كـه    يسـئوال  نيـ ا"ن اتفاق افتاديچرا ا". اشدبن

افتن يـ  يكمك به آنان بـرا . دهد يمن را عذاب يوالد
انجام  ديتوان يماست كه  يرن كايك متخصص بهتري

 يچـه اتفـاق  "بـه   "ن اتفاق افتـاد؟ يچرا ا "ن كهيافكر آنان را از  تواند يمن كار يا كه يبه طورد يبده
  .منحرف كند "بعداً خواهد افتاد؟

  
   

ن ير نباشد، والديپذ موجود، درمان امكان امكاناتن يبهتربا  يوقت:  توجه
د به يآنها را درك كن. متوجه شما شود تواند يم يخشم حت. شوند يم نيخشمگ

  .ديآنان كمك كن
   
   

  
د بـا آن مقابلـه كننـد    يـ ن بايكه والـد  يگرياحساس د

كودكـان   يهـا  بـا خـانواده   يوقت.  است رنجش احساس
ــ ســالم ــد شــكا يمالقــات م ــديكنن ــورد يات وال ن در م

 يوقتـ  كـه  يحـال رسد، در  يم به نظر يفرزندانشان جزئ
آنـان   كننـد، فرزنـد   يسـه مـ  يفرزند خود را بـا آنـان مقا  

  .رنديد تا آنها كودك را بپذيگان صحبت كنيبا همسا. رسد يم به نظر متفاوت
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ـ ا انتخاب شـده  ينكار با افراد كم توان ذه يد، شما برايداشته باش به خاطر د، در ي

  . باشند ين كودكانين چنيكنند كه والد يانتخاب نم ينيچ والديه كه يحال
 يد و از نظـر عـاطف  يـ د آنـان را درك كن يكن يد، سعيريكه هستند بپذ همان طورن را ي، والد نيبنابرا 

  . ديت كنيآنان را حما
ر يـ را در امـر آمـوزش كـودك درگ    ا پدربزرگ و مادربزرگيخانواده مثل خواهر برادرها و  يياعضا

گر بـه حـداقل   يكـد ياز  ييجـو  بيـ ت كنند، عيخانواده احساس مسئول ياعضاهمه  كه يزمان. ديينما
  .رسد يم

     
  مشاركت جامعه

جامعـه   ياعضا يآگاه سازتالش مستمر در جهت  
 يت هايفعالمنجر به مشاركت آنان در  يعيطب به طور

،  يسـت يبهز هـاي اغلـب سـازمان   . شـود  يم يستيبهز
ــروه ــا گ ــان  يه ــوق زن ــروه حق ــا ، گ ــت  يه نهض

در جامعـه   يرفـاه  ير واحـدها يا سـا يو  يسوادآموز
 ينـد بـه عنـوان عـامل    توان يمـ آنها  ههم .دنوجود دار

  . ر وارد عمل شوندييتغ يبرا
  
  
  

ند كه ود آگاه شيآنان با.  ر كردن جامعه آگاه نمودن آنان استيدرگ ين گام براياول : توجه
كم  ما ن كهياو . شوند يم يذهن يكم توانافراد دچار  يصادف است كه بعضتك ي ن فقطيا

ن ينسبت به ا يا فهيدر جامه وظ ين هر فرديبنابرا.  ك تصادف استيم هم يستين يتوان ذهن
  .افراد دارد
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د، يـ شـان آگـاه كن   يهـا  افراد را نسبت به نقش ن كهيا يبرا
 در گروه ييها يرانا سخنيو  ير رسميو غ يانفراد يگفتگوها

  . ديب دهيكوچك و بزرگ ترت يها
    

زه دادن بـه  يـ دادن و انگ يآگاه يها برا ، پوستر و داستان از جدول
و اسـتفاده  يديـ لم و ويكه امكان دارد از ف ييدر جا. ديآنان استفاده كن

  . ديكن
،  هيـ اول يي، شناسـا  يريشـگ يساده و كوتـاه در رابطـه بـا پ    يها ترانه

ن يـ د آنـان ا يـ اجـازه ده . ديسـ يمشاركت جامعـه بنو  يايارجاع و مزا
  .  گران منتقل كننديآوازها را بخوانند و به د

   
كـم  افراد  يها به خانواده يرا كه به هر شكل يتمام افراد

د و از يـ كن ييكننـد شناسـا   يدر جامعه كمك م يتوان ذهن
و  يرش اجتمـاع يد پـذ يـ با  .ديـ آور به عمل يآنها قدردان
  .آنان در نظر گرفته شود يها زهيشناخت انگ

  
 

 
موجود در جامعه خـود احسـاس    يتوان ذهن كم ياعضادر جامعه نسبت به  يد تا هر فرديتالش كن

از كاركنـان   يكـ ي به عنوانشما، . دت كنيمسئول
افـراد را   ديـ توان يمـ بر جامعـه   يتوانبخش منب

اش  و خـانواده  يتوان ذهن كمك به فرد كم يبرا
  . ديه بسازوك گري د ويدور هم جمع كن
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   يآگاه ساز يبرا ييها نشست
  

بـه   شـوند،   يمتوجه تفاوت كودك مـ  ن و خانوادهيوالدكه  ياز هنگام
... رم يـ ، از كجا كمـك بگ  ستيكسب اطالعات هستند ـ مشكل چ  دنبال
تـا چـه   ...  شود يم، درمان ما فرزندي، آ نميبب يم آموزشتوان يم يچطور

در دسـترس   يدولت يايت و مزايچه حما... د اندازه او مستقل خواهد ش
وجود دارد كـه   ييا جايآ... گر هم مبتال هستند  يد كودكانا يآ... هست 

ن كودكـان  يـ ن از ايوالـد  مـرگ پس از  يچه كس ... او را در آنجا بگذارم
  . گريسئواالت د يليو خ...  كند يممراقبت 

   
در رابطـه بـا آنـان     ييدهايترد جامعه نيهم چن 
طان اسـت  يا او شـ يآ ن كهيال يهد داشت از قبخوا
ا او يـ آ... ك كودك قابل پرستش است  يا او يآ... 
ردار يـ ا مشكل او واگيـ آ  زند يم گران صدمهيبه د

بـه   توانـد  يما يست ـ آ ياست ـ علت مشكل او چ 
  .  ليبن قياز ا يليمساكار كند و درآمد داشته باشد و  تواند يما يآ... برود  يعاد كودكانمدرسه 

  
 ياطالعـات كـامالً بـه روز    يذهنـ  يدر رابطه با كم توان

همسـن و   كودكـان ا يبا خواهر برادرها  يوقت. ديداشته باش
ساده در سـطح آنهـا    يها د از داستانيكن يسال او صحبت م

كـه   يچ اطالعـات اشـتباه  يد، اما هيمثبت باش. دياستفاده كن
  .ديدهبرد، به آنان نبخانواده را باال  ياعضاد يام
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را  يدولتـ  يهـا  دستور العمل نسخه از  يكيشه يهم

ن افـراد بـا   يالت به ايا و تسهيمزا پرداختدر رابطه با 

ازمنـد  ين يهـا  ار خـانواده يـ د و در اختيخود داشته باش

الت را يتسـه  وايـ ن مزايرونـد گـرفتن چنـ   . ديقرار ده

د در يـ شـه اطالعـات جد  يهم. ديـ آنان شـرح ده  يبرا

ك روز در مـاه را  يحداقل . ديدنبال كنرا ياز افراد كم توان ذهن يدولت يها يتيحما يها رابطه با برنامه

  .ديها و روندها اختصاص ده شرفتين پيبه صحبت كردن با مردم در رابطه با آخر

د، پاسـخ و  يـ رين و افـراد صـاحب نفـوذ در نظـر بگ    يپرسش و پاسـخ بـا متخصصـ    يرا برا يزمان  

ن ياگر والد. ديز آگاه نباشيد، چرا كه ممكن است شما در مورد همه چينك يآور اطالعات آنان را جمع

از . د بـود يـ در جامعـه خواه  يشـتر يب يدا كند، شما شاهد همكاريش پيشان افزا سمردم اعتماد بنف و 

  . ديت خوش آنان مطمئن باشينفس و نه اعتماد ب

  
  
  
  

ک به افراد 
دستور العمل کم

کم توان ذهنی 
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 انيمرب يبرا ينكات

 ييابتـدا  يآموزش هاشتر اوقات فقط از يكنند و ب ير مييلب تغاغ بر جامعه يمبتن يتوانبخش كاركنان
شده است و تا  يطراح يار ساده نه به زبان تخصصين كتابچه به زبان بسي، ا نيبنابرا. برخوردار هستند

بـر   يمبتنـ  يتوانبخشـ  ، كاركنـان  يساز رغم ساده يعل.  است هاستفاده كرد يادير زيحد ممكن از تصاو
از به چند روز آمـوزش داشـته   يدر منطقه ن يممكن است قبل از هر گونه اقدام يدر سطح محل جامعه
  . ديرا دنبال كنذيل  نكاتان يقبل از آموزش مرب. باشند

  
  . دين مقدمه آموزش را شروع كنيبا ا

   
  ! ديد انجام دهيكه با يكار

  
 دييـ بگو، بـه آنهـا    ييآمد گو پس از خوش

 هيد با همسـا يقه وقت داريدق 10شما  ههم"
د يـ نيو بب!)  مثال من يبرا(د يخود صحبت كن

بعـد  . ديـ تا چه اندازه درباره او اطالعات دار
ه خـود  ي، هر كدام از شما همسـا  قهيدق 10از 

جـاد رابطـه دوسـتانه    يسـرد در گـروه و ا   ين بردن فضاين كار به از بيا. ديكن يگران معرفيد يرا  برا
  . كند يمكمك 

گـران از شـما   يد ديـ د و اجـازه بده يـ اطالعات جمع كن يدرباره كسد ياز گروه باش يد بخشيشما با
  . " ندينما يسئوال كنند و شما را معرف



 111                                                                                        ذهني يكم توان
 

 

ن يـ د ايد و از گـروه بپرسـ  يـ ف كنيـ تـوان تعر كم ك داستان مستند در رابطه با افراد ي،  پس از مقدمه
انجام  شود يم يارچه ك« »افتد؟ ين اتفاق ميد ايكن يچرا فكر م«مواجه هستند؟  يكودكان با چه مشكل

ا با يدارند و  ينه آگاهين زميد آنان چقدر در ايتا بفهم دهد يمن كار به شما فرصت يا... ره يو غ »داد؟
  . د شدياز آنان آشنا خواه يبرخ يد خرافيعقا
   

ن كتابچه در ياز مطالب صفحات اول ا. ديسوق ده يذهن يبحث خود را به سمت كم توان جيبه تدر
ك فـرد  يـ  ياگـر كسـ  . ديق قرار دهيمشاركت آنان را مورد تشو. ديريكمك بگ يذهن يانرابطه با كم تو
گـران  ين مورد صحبت كند و بـه واكـنش د  يد در اياز او بخواه ،ده استيرا د يذهن يمبتال به كم توان

  .ديتوجه كن
در صورت امكـان از  . ديآنان شرح ده يرا برا ير رشديتأخ

ر يو تـأخ  يعـ يح رشد طبشر يبرا يويديو يها لميجداول و ف
شـتر كـارآموزان مـادر هسـتند، در     ياگر ب. دياستفاده كن يرشد

چـه  "د مـثالً  يـ رابطه با مراحل مختلف رشد از آنان سـئوال كن 
ن اطالعات ياز ا. "زند يما حرف يرود  يستد، راه ميا يند، مينش يم ،زند يمغلت  يعيكودك طب يزمان

، آنـان بهتـر    وهين شيبه ا. ديصحبت كن يذهن يتوان بتال به كمر در كودكان ميد و درباره تأخيريكمك بگ
  . درك خواهند كرد

از آنچه در  يستيد آنان لياجازه ده. دين بدهيبه آنها تمر
  .ه كننديدانند، ته يو مشكالت آنان م يذهن يمورد كم توان

كساعت نشستن يا يم ساعت يدر هر جلسه پس از هر ن 
ـ  يدق 15،  و گوش دادن   يحركتـ  يت هـا يـ فعالان قه بـه آن

ن كــار يــا. ديــكوچــك را بده يهــا ل گــروهيكشــمــثالً ت
گـروه   يمند و عالقه كند يمآنان فراهم  يرا برا ياستراحت
  . كند يمت يرا تقو
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  .   ديبه آنان بده يرا در مورد زندگ ييها هيد، توصيكن يصحبت م يدر مورد نكات آموزش كه يحالدر 
  . ديان كنيرا كه در كتاب آمده است ب يستوراتد و ديه شروع كنيبا مداخله اول

  
فكر حل مشـكل   يدر مورد چگونگ دييبگود، به آنان يبا آنان صحبت كن يدر رابطه با مشكالت عمل

 يبـرا . ستد و نحوه آموزش را شـرح دهـد  يگران بايد در جلو دياز آنان بخواه يكي، از  سرانجام. كنند
ح يتوضـ   در كتـاب آمـده   كـه  يآن طـور را  " آن به دهان دنربرداشتن غذا و ب" ي، نحوه كمك برا مثال
پـس از  . ديـ ، شـرح ده  از استيمورد ن وهكار افراد داوطلب درگر يرا كه برا ياديز يمهارت ها. دهد

  . ابنديآن ب يبرا يحل ه را آنان مطرح كنند و راهيد بقيد، اجازه بدهيك مورد را مطرح كردي ن كهيا
  

دعـوت   ياش را به جلسـه آموزشـ   و خانواده يذهن يتوان كودك مبتال به كمك ير باشد يپذ اگر امكان
 يان بـرا يـ د مربيـ ، اجـازه ده  كوچـك  يهـا  در گـروه . ديـ ل هستند اسـتفاده كن يكه ما ينياز والد. ديكن

،  در رابطه بـا مشـكالت   يگروه يها در مراحل بعد بحث. گر تعامل كننديكدياطالعات با  يآور جمع
  . را مطرح كنيدد انجام شود، يباها و آنچه  ييتوانا
  

ج منـابع  يدر رابطه بـا جامعـه و بسـ    كه يحالدر 
 ييايـ را در رابطـه بـا پو   يناتيد، تمريكن يصحبت م

م يآنها را بـه چنـد گـروه تقسـ    . ديگروه به آنها بده
د يـ نيد و ببيـ بده يف مشتركيها وظا د، به گروهيكن

   .كنند يهر گروه چگونه آن مسئله را حل م
كـدام روش بهتـر   ": ديل كنيلرا تح مسايلها با آن 

م چــه يچطــور از منــابع جامعــه اســتفاده كنــ،كمــك توانمنــدتر هســتند  يبــرا يچــه كســان ،اســت 
   .وغيره ، "وجود دارد يعنچه موا ،م يغلبه كنهاچگونه بر آن  ،وجود دارد  ييها تيمحدود

د تا بـا  يق كنيشه گروه را تشويهم، كند يمت كمك يفعال يزير نات به درك جامعه و برنامهين تمريا
  . گر تعامل برقرار كننديكدي
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 يبـرا . افتن راه حـل داشـته باشـد   يـ و از به فكر كردن يد كه نيبه آنان بده يفيبعد از هر جلسه تكل 
كـم  افراد مبتال به  يزندگ شيوه، شرح  مثال
كـه خـانواده بـا آن     ي، مشكالت يذهن يتوان

  .  يفرض يها حل مواجه هستند و راه
د آنان جلسه بعد با راه حل بـه  ياجازه ده
 يابيل و ارزشـ يـ ه تحليـ تجز. نديايكالس ب

حـل را اسـتخراج    ن راهيربهتد و سپس يكن
  . ديينما
   

جلـب   يبـرا  CD و ويديـ هـا، و  لمياز ف
  .  ديآنان استفاده كن يمند عالقه

   
ـ   يآنان برا يتقپس از آموزش و د را رد، مـوا يتمـاس باشـ   ، بـا آنهـا در  گردننـد  يازمكار به جامعـه ب

  . ديت خود را كم كنيكم حما د و كميكن يريگ يپ
از همان  بر جامعه يمبتن يتوانبخش يها كمك به برنامه يرا برا يدر صورت امكان فرد و تيدر نها
ن يـ ن امر منجر به درك بهتر مردم نسبت بـه ا يا. دي، انتخاب كنكند يمفرد در آن كار  كه ييجا،  جامعه
  . توسط افراد جامعه خواهد شد يشتر ويرش بيو پذ بر جامعه يمبتن يانبخشتو كارمند

 !موفق باشيد  




