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      گفتار   پیش
                        وری شمناختی، رتتماری،                                  های مهمم تومولی ماننمن کمن                                            توانی ذهنی، اختاللی است که بر تمامی جنبه  کم

-                                          زبانی و حرکتی نوزاد در سنین اولیه زننگی می       تأخیر       گذارد.        منفی می       تأثیر         و هیجانی    ،           نی، اجتماعی    جسما

                                که توول حرکتی و زبانی سریع کودک                                                   هایی مهم از این اختالل در اختیار ما قرار دهن همچنان          توانن سرنخ

                    گاه به صورت مسمتل         ن است    ممک           توانی ذهنی   کم                               توانن حاکی از تیزهوشی او باشن.                     در سنین پایین نیز می

                         یما شمناختی خماص یم                   ویژگی ذهنمی         اینکه                                                 به خصوص در سطوح خفیف در ترد وجود داشته باشن و یا 

               تموانی ذهنمی       کمم                                  به نشانگان ژنتیکی داون باشمن و      مبتال               ممکن است کودک      ً مثالً                    نشانگان ژنتیکی باشن 

                 ها ماننن اخمتالل                     همبود با سایر اختالل       توانن                     . همچنین این اختالل می    باشن    او       ناختی     های ش            یکی از ویژگی

         از ایمن          کمنا         همی                         های طیف اوتیسم باشن که      اختالل   و              های ارتباطی،           کنشی، اختالل    تزون ز             نارسایی توجه/

       شود.                توانی ذهنی نمی                   مانع تشخیص اختالل کم   ،       ی همبود  ها     اختالل

                        یشتر به عوامم  مویطمی                           توانی ذهنی در سطح خفیف ب  کم                    شن که علت اصلی اختالل          ها تصور می   منت

           نامیننمن.      ممی                           خمانوادگی   -        ترهنگمی              توانی ذهنمی                       توانی ذهنی خفیف را کم        و حتی کم     شود    می      مربوط 

                                           این کودکان، شاهن ممواردی از ایمن اخمتالل              توانبخشی  و        آموزش                    های اساسی در تراینن                 امروزه با پیشرتت

         نهما از   آ                                 مویطی نیست ولی شنت اختالل در                                                    هستیم که زیربنای ژنتیکی دارنن و علت اختالل آنها، عوام

    05                          گرتته بماز همم بمی  از                   های علمی صورت                  برخالف تمامی پیشرتت       اینکه                        نوع خفیف است. نکته دیگر 

                                                                توانی ذهنی ناشناخته است که تا حنی این موضموع بمه روش مطال مه                                  درصن موارد ایجادکنننه اختالل کم

        تموانی                      شناسمی اخمتالل کمم             در بوث سبب     شنه     انجا     های                        گردد. بیشترین حجم پژوه               پژوهشگران برمی

                     زن باردار را بر اساس     05       توانیم    نمی     ً مثالً           گیرد؛ زیرا            نگر صورت می                روینادی یا گذشته               ذهنی به صورت پس

                                                                                               برنامه مشخص زمانی در سنین مختلف بارداری توت مصرف مشروبات الکلمی قمرار دهمیم تما بمه دقمت       

                                     بما مطال مه گذشمته ممادران دارای            ناچار    به     . پس     شونن       مبتال می      هایی  الل      چه اخت   به                     بررسی کنیم ترزننشان 

           پمردازیم.                       ، به بررسی عوام  ممی        روینادی  پس                  های مشابه به صورت                          توان ذهنی و یا سایر اختالل  کم      کودک

     رود.                    شناسی به کننی پی  می                 گرتته در حیطه سبب          های صورت                          به همین دلی  است که پیشرتت

                                                              توانی ذهنی بیشتر باشن علت اخمتالل بما احتممال بیشمتری بمه                 نت اختالل کم                  از سوی دیگر هرچه ش

                                 تمر خواهمن بمود ولمی تشمخیص                      شناسی اختالل راحت                                          عوام  ژنتیکی مربوط است و همچنین ردیابی سبب

       اسمت       05                                                       توانی ذهنی در سطح خفیف )ماننن کودکی که دارای بهره هوشی                          عوام  ایجادکنننه اختالل کم

-از نظر تماریخی، کمم        سازد.                                        پیشگیری از اختالل را نیز با چال  مواجه می   ،         این موضوع                  بسیار دشوار است.

ی، ت ریف، و تشخیص داده شمنه اسمت.   ساز مفهو های مختلفی توسط متخصصان  توانی ذهنی به صورت

هما مشمخص    یژگمی و و ها، صمفات،  ای از نشانه این اختالل شام  شرایط یا نشانگانی است که با مجموعه

های  های شناختی و اجتماعی به علت قابلیتد. اتراد دارای این اختالل به درجات مختلف در مهارتشو می



همای طبی می در برخمی اب ماد      توان ذهنی دارای قابلیمت توان هستنن. بسیاری از اتراد کمکم ،مونود ذهنی

مشمکالت عممنه    همای زنمنگی دارای   و برخی از آنها به علت شنت اختالل در بیشتر حیطه هستننزننگی 

 . هستنن

مستمر وجمود خواهمن    صورت بهو عمیق در طول زننگی ترد  ،توانی ذهنی در سطوح متوسط، شنینکم

ذهنمی از نظمر سمطح کمارکرد، میمزان خودممنیریتی، نلماط قموت و ضم ف،           توان کمآموزان داشت. دان 

ی جسممی و  ها بیآسس ت ، وآموزشبا تکالیف منرسه، پاسخ به  کنار آمننخصوصیات شخصیتی، توانایی 

. انمن  متفماوت ی ذهنی، شرایط پزشکی و مشکالت هیجانی یا رتتاری با یکنیگر بسمیار  توان کمحسی همراه 

ثابت در تما  طول عمر در تمرد وجمود خواهمن داشمت امما در       طور بهتوانی ذهنی شن کمها تصور میمنت

و همچنمین پنجممین راهنممای آمماری و      های ذهنی و توولی آمریکاتوانیهای کنونی انجمن کمویرای 

کمه   ای صمورت گرتمت  پزشکی آمریکا تغییرات عممنه های روانی مربوط به انجمن روانتشخیصی اختالل

خیصی ثابتی که در تما  طول عمر ترد بر پیشمانی او بماقی   شاین اختالل به عنوان برچسب تانن از: عبارت

بننی این اخمتالل جمای   هوشی در تراینن تشخیص و طبله تزایننه بر بهره تأکینخارج شنه است؛ مانن می

های سازشی مفهومی، اجتماعی، و عملی داده اسمت؛  های م نادار در سه دسته مهارتخود را به مونودیت

کنن ت ریمف و  ، موق یت، شرایط، و مویطی که ترد در آن زننگی میتتوانی ذهنی بر اساس باتاختالل کم

توانن به وضم یت ذهنمی   شنه میهای خاص تردیترد با دریاتت حمایت اینکه خرهباال؛ و شود میتوصیف 

 .مطلوبی برسن

روز بودن موتوای آن و دسترسی خوانننه به آخمرین  برتری کتاب حاضر در ملایسه با آثار مشابه در به

کام  توانی ذهنی و همچنین جامع بودن و شمول گرتته در حیطه اختالل کمها و مطال ات صورتپژوه 

 توانبخشمی و  ،هما بننی، ویژگیهای این اختالل ماننن مباحث ت ریف و تشخیص، طبلهتمامی اب اد و حیطه

            ارزیمابی و             ، تراینمن        بنمنی                  توصمیف، طبلمه    وتص  با عنوان ملنمه، ت ریف  7است. بنین ترتیت این اثر در 

              تمنوین شمنه               توانبخشمی   و          آمموزش     ، و             توانی ذهنمی                 اتراد مبتال به کم  ی   ها   ی  ژگ ی و  ،  ی    شناس     سبب  ،      تشخیص

         تص  هفتم        پایان                         نامه انگلیسی به تارسی در                         نامه توصیفی عالوه بر واژه                               است. همچنین برای اولین بار واژه

                                                نوشته شنه است که ارزش موتوایی بسیار باالیی دارد.

-                 ماننگی ذهنی، کمم        های علب                                        های مختلف بسته به ضرورت موتوایی از م ادل                  در این کتاب در بخ 

                                                                     و نظایر آن استفاده شنه است. ممکن است خوانننه موتر  در نگاه اول نتیجه    ،                    ی ذهنی، نارسایی ذهنی    توان

              ادتیصیس                           دقتیی   ایس دیگدی  ی      بی      نتیجه    ،       یکنواخت      اصطالح                                گیرد که این ناهمسویی در انتخاب 

           زدهم انجمن   یا        ویرای     از     قب     تا                               ده است اما باین اشاره داشت که و ب                       دی انتخسب معسد  منسدب         نواسنده

 mental                                       بسیار رایج                                  اصطالح      0505     سال    در       مریکا آ             ذهنی و توولی      های     توانی  کم

retardation یممازدهم اصممطالحولممی از ویممرای   رتممت مممی کممار بممه ذهنممی گممیمانممنعلممب ی نممی 

intellectual disability ایمن  از که زمانیب در این کتا حال این با جایگزین شن؛توانی ذهنی  )کم 

 بمه  صموبت  یمازدهم  ویمرای   از قب  های ویرای  در حتیغیرمستلیم   قول نل ) کلی صورت به اختالل



 صمورت  بمه  اصمطالح  ایمن  کمه  هنگمامی  ولمی  است شنه استفاده ذهنی توانیکم اصطالح از آینمی عم 

 اسمتفاده  ذهنی ماننگیعلب لم اد رود می کار به یازدهم ویرای  از قب  های ویرای  درمستلیم  قول نل 

. اسمت  صادق نیز روانی های اختالل تشخیصی و آماری راهنمای مختلف های ویرای  درباره نکته این. شن

 راهنممای  پمنجم  ویمرای   در تلمط  خماص  صمورت  به ذهنی توانیکم اصطالح که شود می نتیجه بنابراین

 تومولی  و ذهنمی  همای  تموانی کم انجمن یازدهم یرای و و  0503) روانی های اختالل تشخیصی و آماری

درباره این اختالل و اتراد مبمتال بمه آن    که هنگامیولی بهتر است  است رتته کار به بار اولین برای آمریکا

توانی ذهنی که دارای بار نگرشی منفمی کمتمری اسمت اسمتفاده     کم از اصطالح  کنیم میبوث  طورکلی به

های قبلی به صورت مستلیم، نل  از هبر یا گروسمن در ویرای  را ت ریف این اختاللنی که کنیم ولی زما

های ماننگی ذهنی استفاده شود تا خوانننه بنانن این برچسب تشخیصی در زمانعلب  از اصطالح کنیم می

 رتته است.مختلف تاریخی بسته به نوع نگاه و نگرش موجود آن زمان، چگونه به کار می

توانی هوشی، ناتوانی هوشمی، نماتوانی ذهنمی، م لولیمت     اتی ماننن کماصطالح شود می تأکینهمچنین 

از نظمر  . اتراد مبتال به این اختالل اشتباه است     ًکامال ت هوشی برای توصیف این اختالل و یا م لولی ،ذهنی

کرد که این  تأکین. همچنین باین و به طور کام  ناتوان نیستنن توان هستنن، کمشنت در هر سطوی باشنن

توانی هوشمی نیمز نادرسمت    الل تلط به مونودیت هوشی اشاره ننارد بنابراین اصطالح ناتوانی و یا کماخت

 شمنت  بمه توانی )یا ناتوانی بسمته  تمایز م نایی و مفهومی دو اصطالح م لولیت و کم اینکهاست. نکته آخر 

        تظماهر   0توانیکمقرار گیرد.  توجه مورداختالل ممکن است به صورت قراردادی، ترد را ناتوان بنامیم  باین 

                                                                        ی ترد در ی  باتت اجتماعی است که شرایط نامطلوب اساسی )یما نلماط ضم ف       ور     کن    در     ها   ت ی     مونود

توانایی ترد در انجما  یم  عمم  یما کماه  در      همچنین این اصطالح به تلنان   .    کنن   ی م             ترد را من کس 

امما   ، 3اص اشاره دارد )ی  نارساییترد برای عم  کردن به شیوه خاص یا تلنان ی  ظرتیت خ 0ظرتیت

شنه است؛ بنابراین ی  ناتوانی بسته به شرایط ممکن اسمت    مورومیتی است که بر ترد تومی  4م لولیت

باشمن   شنه ایجادوسیله ی  ناتوانی  همچنین ی  م لولیت ممکن است به موسوب شود یا نشود.م لولیت 

توانن ببینن و ی  م لولیتی به خاطر شمرایط بمر او عمار      نمییا نباشن. برای مثال در تاریکی ترد بینا نیز 

. ی  ترد با ناتوانی جسمانی که برای تورک به ویلچر نیماز دارد ممکمن اسمت در سماختمانی کمه      شودمی

 .شنه اسمت   م لولیت در این ترد در اثر شرایطی است که بر او تومی شود؛ به م لول تبنی  آسانسور ننارد 

همای مختلمف   تموانی حتی از بنو تولن بما نماتوانی یما کمم     از سنین اولیه و یا اد ممکن استاتر اینکهنتیجه 

تبنی  به اتراد م لول در مویط زننگی شونن یا نشونن بمه   اینکهمتولن شونن ولی  مختلف ذهنی و جسمانی

 نیاز بستگی دارد. مورد توانبخشیجام ه و میزان دریاتت خنمات آموزشی و 

                                                 
1. Disability 

2. Capacity  
3. Impairement  

4. Handicap 



این اثر حاص  تالش نویسننه در منت زمان م ین برای نگاشتن آن نیست که  کهالز  به ذکر است 

تموانی  حیطه اخمتالل کمم  نویسننه در  توانبخشیو  ،ت الیت بالینی، پژوه ، آموزشسال  07ه بی  از ثمر

همایم ناهمسمویی   بین میزان توانایی من با سطح خواسمتن  ماننن همیشه متأسفانهبا این وجود ذهنی است 

خواسمتنم مطابلمت    کمینمه با که توانایی من است بیشینه کنننه یری وجود دارد و این کتاب من کسنظبی

سمطح  بایمن بماور کمنم    ها و آرزوهایم، غیرواق ی است که بال کس تصور شود سطح خواستن اینکهنه دارد؛ 

ز کشمور   پژوهشگران و دانشمجویان عزیم   ،نلنهای سازننه متخصصان هایم مونود است. نتیجهتوانمننی

 .ان باشنرسهرچه بیشتر این اثر یاری غنایدر توانن می

خانی ا  خانم لیال صفیو ویراستاری این کتاب، همسر، همکار و همیار بسیار گرانمایه سازیدر نهایی
-شود. همچنین از دسمت تشکر و قنردانی میایشان نل  بسیار تأثیرگذاری داشتنن که بنین وسیله از این 

انمن  رویی و آغوش باز، آثار  را منتشمر کمرده  که همیشه با خوش رانلنر  در انتشارات آوای نوراننرکاران گ
 کنم.  تشکر می
 

        خانزاده                 دکتر عباسعلی حسین                    
 شناسی دانشگاه گیالندانشیار گروه روان

 

 


