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 نگر در مقابل دیدگاه تفاوتانداز تحولیچشم  انی ذهنی:وتکم

 اطررا  ورود را برر هایره  دنیرای بهنجار را به دقت در نظرر داترتی یرو نرو ادوان ذهنی باید در ابتدا تحول تبرای درک تحول فرد کم

تا درباره محیط  ندگی وود یاد بگیردی  کندکشف میحرکتی ابتدایی )مانند لمس کردن، چشیدن، و دستکاری اتیا(  -های حسیکنش

 24ترا  18 دهردی سر س در سرنجدیرد را ترکم مریها ارتبرا  در این مرحله ا  تحول هر چیزی جدید است و مغز نو اد هر رو  میلیون

             گذترته را بررای کمرو بره درک و رنیت کنرونی برا ووانی  هرایو واطرات تجربره کندتروع به اکتساب  بان میماهگی، کودک 

 افرزایش در های مناسب نقش مهمی راکندی برای یو کودک با و نیت ذهنی بهنجار، در طی این مرحله، ترایط محیطی و فرصتمی

برا همران ترتیرب کودکران توان ذهنی مراحم تحول را کم انچه کودککنندی اگراتتیاق کودک برای یادگیری و فنالیت ذهنی با ی می

تود و بروی ا  آنها در تمام طول عمرر در  مان رسیدن آنها به هر مرحله ا  تحول مشاهده می های مهمیند اما تفاوتبرمی بهنجار هیش

 رسندیباالی تفکر تناوتی نمیبه مراحم 

دی افراد تووری هوتی و رفتار سا تی مشخص میهای مننادار در کنشذهنی اوتاللی است که با محدودیتی توانکمبدین ترتیب 

متنروع بسریار ایرن اورتالل کننردی تظراهرات های رو مره تجربه میتدت نارسایی تناوتی مشکالتی را در فنالیت ذهنی بسته به توانکم

های ترناوتی و فیزیکری کننرد و بروری دیگرر نارسراییاستی بروی افراد با این اوتالل در جامنه تا حدی مطلروب و مسرتقم عمرم مری

که بسیاری ا  فرایندهای ترناوتی در ای نیا  دارندی ا آنجاییمالحظههای قابمهای رو مره به کمومنناداری دارند و برای انجام فنالیت

برندی های یادگیری جدی رنج میهذیرد، بنابراین بسیاری ا  آنها بسته به میزان مشکالت تناوتی ا  ناتوانیثیرات نامطلوبی میتأ این افراد

همه کودکان بدون توجره بره نارسرایی  و دچار تأویر استفقط ذهنی توانیو مو وع اساسی این است که آیا تحول در افراد کمحال 

کنند و فقط سررعت رسریدن بره هرر مرحلره در آنهرا فررق داردا )دیردگاه ذهنی، نقا  عطف تحولی مشابهی را با توالی یکسان طی می

برنردا یافتگی کمترری، مراحرم را هریش مریرتوان ذهنی به تکم متفاوتی، با توالی کمتر، و با سرا مانیا این که کودکان کمو تحولی(، 

 )دیدگاه تفاوت(ی 

تود: فر یه توالی مشرابه های ارگانیو تمرکز دارد دو فر یه اساسی را تامم میاندا  تحولی که بیشتر بر افراد بدون نارساییچشم

 سررعت وکنند؛ آنها فقرط در توانی ذهنی ا  مراحم تحول تناوتی با ترتیب یکسان عبور میکند که همه کودکان با و بدون کمبیان می

توان ذهنری رفتارهرا و فراینردهای  یربنرایی ی فر یه ساوتار مشابه بر این اعتقاد است که کودکان کممحدوده باالیی تحول تفاوت دارند

توان دهند؛ بدین مننا که اگر کودکان کمنشان می وری تناوتیمشابهی را همانند کودکان با تحول بهنجار در یو سطح مشابه ا  کنش

سن ذهنی مشابه مقایسه توند، عملکرد یکسانی را در تکالیف تناوتی مانند حم مسئله، هجری کرردن، و  دارای ودکان بهنجارذهنی با ک

کنرد و بره توان ذهنی را رد میاندا  تحولی، دیدگاه نارسایی یا تفاوت واص در میان کودکان کمدهندی چشماستدالل اوالقی نشان می

کنند و در مقایسه با کودکان بهنجار، سقف مراحم تحولی با سرعت کمتری عبور میا  کند که چگونه این کودکان جای آن تاکید می

 کنندیتری را کسب میتحولی هایین

توان ذهنی در مقایسه با کودکان بهنجرار فقرط مربرو  بره کند که تحول تناوتی کودکان کماندا  تفاوت، بیان میدر مقابم، چشم 

دارای تروان ذهنری این دیدگاه حتی  مانی که کودک کمو محدوده باالیی نیست و به طور کلی متفاوت استی بر اساس  سرعت تحول

برد و ممکن است هرگز نتواند بروی ا  کار می سئله و استدالل متفاوتی را بهباتد راهبردهای حم مسن ذهنی مشابهی با کودک بهنجار 

 دهدی تکالیف را فراسوی سطح منینی انجام 

)سطح وفیف اورتالل وانوادگی  -توان ذهنی ا  نوع فرهنگیحاکی ا  حمایت ا  فر یه تحولی برای کودکان کم یتواهد هژوهش

توان ذهنری ورانوادگی بره طرور کلری ا  است البته این مو وع به طور کامم هاسخ داده نشده استی کودکان کمبا  یربنای غیرسرتتی( 
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 ذهنی توانیکمسخن سردبیر: 

 

برنردی های مغزی یرا اوتیسرم رنرج مریاریجکنند به جز آنهایی که ا  نابهنیهمانند کودکان بهنجار عبور ممراحم تحولی با ترتیب منظم 

کودکران  ایرن توان ذهنی وانوادگی نیز با بروی استثنائات مورد حمایرت قررار گرفتره اسرتیبرای کودکان کم نیزمشابه ر فر یه ساوتا

که ممکن است  دهندسن ذهنی مشابه نشان می دارایات در مقایسه با کودکان بهنجار های اندکی را در حافظه و هردا ش اطالعنارسایی

 کننده باتدیناتی ا  مشکالت این کودکان در حفظ انگیزش در انجام تکالیف تکراری و وسته

اون دال به نشرانگان مبتدکان تده درباره کوتوان ذهنی مربو  به مطالنات انجامباره دوره تحول کودکان کمدانش ما درعمده  حجم

وراص  و یا چند حیطرهتر استی آنها اغلب در یتوان ذهنی با  یربنای ارگانیکی )مانند نشانگان داون( روتنتصویر کودکان کم استی

           بنرابراین ؛نردترر عمرم کنبسریار  رنیف ،تود در مقایسه برا کودکران بهنجرار برا سرن ذهنری مشرابهدارای نارسایی هستند که موجب می

ل تمرام ذهنی  ررورتا  یرو اورتالتوانیکم دهندیهای منینی ا  تحول مانند  بان بیانی نشان میهایی را در عملکرد تان در حیطهتفاوت

طح سر برا توجره بره توانردبهر میشسالی وجود دارد امرا نمررات هروطول عمر نیستی اگرچه که ترایط نسبتا  ثابتی ا  کودکی تا بزرگ

های مطلروب، تروان ذهنری وفیرف ممکرن اسرت برا آمرو ش مناسرب و فرصرتذهنی تغییر کندی کودکران کمی تواننارسایی و نوع کم

 کننردهیجادذهنی ورار  تروندی علرت اتروانیکسرب کننرد و ممکرن اسرت ا  مقولره کممختلف های سا تی  ووبی را در ابناد مهارت

بهر هروش هار استی نمرتواند تغییر کند تأثیرگذتوان میهای سا تی فرد کمبهر و تواناییرات هوشذهنی قطنا  بر میزانی که نمتوانیکم

ن با ی مثال کودکاو س س در طول  مان کاهش یابدی براهای کودکی میانه ثابت باتد سال کودکان با نشانگان داون ممکن است در طی

ترر دهنرد امرا برا بزرگوری سا تری نشران میا  نظر کنش را تبط با سن منناداریسالگی اغلب دستاوردهای مر 6تا  1 نشانگان داون ا 

ایرن کره ت ان نیرز همرین ادعرا مطرره ترده اسردر تحول اجتماعی این کودکر یتودیافته یا متوقف می تدن، سرعت تحول آنها کاهش

هرای سرت برین دورهکودکان با نشانگان داون ممکن اکند که گذاری تده است و بیان میتدن و ثبات، نامکند فر یهعنوان مشاهده به 

ی به تحول هوت ی اگرچه  این کودکانتیفت کنند و تغییر حالت دهند ،های بدون هیشرفت یا هیشرفت کموری و دورهموفقیت در کنش

 تودی های کودکی کندتر انجام میدهند اما سرعت هیشرفت آنها در طول سالوود ادامه می

تقابرم برین دو دیردگاه ان امرا همننر یافتره اسرتاویر افرزایش  هایذهنی در سال توانیواع کمنیدگاه تناملی در درک ادهرچندکه 

 لریکننرد وهمتا ا  نظر سن ذهنی تأکیرد مری هایگرایان منموال  بر گروهمانده استی در مطالنات هژوهشی، تحولتحولی و تفاوت باقی 

گرایران سرن ی بر اساس دیدگاه تحرولاست های همتاتده بر اساس سن تقویمی تأکید داتتههای مربو  به دیدگاه تفاوت بر گروهنظریه

هسرتند یرا انحررا  دارای ترأویر  ،ذهنی ا  نظر تحولی توانکمباید مشخص تود که آیا افراد  ا  تحول تناوتی است و یذهنی برآورد

        تروان ذهنری و افرراد برا تحرول بهنجرار مشرخصسن تقویمی فقط تفاوت را در سطح تحولی بین افرراد کرم بر اساس این دیدگاه یدارند

های کمی و کیفی در تناوت وجرود دارد؛ ذهنی و بهنجار، تفاوت توانهای کمکندی ا  سوی دیگر بر اساس نظریه تفاوت، درگروهمی

هرایی را در راهبردهرای دهد و تفراوتتوان ذهنی و بهنجار نشان میها را در عملکرد کلی سطح افراد کمبنابراین سن ذهنی فقط تباهت

های دهدی این مو وع هم در هژوهش و هم در موقنیت بالینی کاربرد دارد  یرا در موقنیتها نشان نمیحم مسئله مورداستفاده بین گروه

 برنردیذهنری و بهنجرار بکرار می تروانهای مختلفی را برای همتاسرا ی و مقایسره دو گرروه کرماین دو دیدگاه روش هژوهشی هریو ا 

ذهنی و افراد بهنجار بر اساس دو دیدگاه تحرولی و تفراوت،  توانهای کمدرک تفاوت بین سن تقویمی و سن ذهنی بین گروههمننین 

تروان ذهنری  و همننین ار یابی و آمو ش کودکان کرم ،بندیتنریف و طبقه ،و هوش ذهنی توانیسا ی اوتالل کممفهومدر چگونگی 

  گذاردیهمراه با کودکان بهنجار تأثیر مییا صورت فردی و به

وانزادهحسین دکتر عباسنلی  

 دانشیار دانشگاه گیالن

یهیش 1397اردیبهشت ماه  17  


