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 چکیده

های زندگی در افراد بخصوص در کودکان با اختلال آموزش امری مهم و حیاتی در فائق آمدن بر بسیاری از مشکلات و چالش

ها، رویکردها و فرصتهای پیش روی هایشان به آموزش، شناخت چالشکم توان ذهنی است. همچنین، توجه مسئولان و خانواده

از این مطالعه مروری آموزش به کودکان با اختلال کم توان ذهنی، رویکردها،  این کودکان امری  ضروری به نظر می رسد.هدف

محتوای لازم برای نگارش این مقاله از طریـق جسـتجو در تحلیلی بود.  بدین منظور  -ها  و فرصتها بود.مطالعه توصیفیچالش

بدست  Googleر جستجوی عمومی و نیز موتو Magiran ،SIDجهاد دانشگاهی Google scholar اطلاعاتی، پایگاههـای

و کودکان با   هاها، فرصتها، چالشآموزش، اختلال کم توان ذهنی، رویکرد های مورد استفاده عبارت بودند ازواژه .آمده اسـت

مقاله و سپس کنار گذاشتن مقالاتی که با موضوع مورد بحث مشابهت کمتری داشت، و  بررسی مقالات که مشابهت  03بررسی 

 ها داشت، موردها  و فرصتی  با عنوان مقاله حاضر یعنی آموزش به کودکان با اختلال کم توان ذهنی مشکلات، چالشبیشتر

هایی آموزشی برای های قبلی نشان می دهد توجه به تدوین برنامهبحث و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرور پژوهش

کودکان کم توان ذهنی علاوه بر کاهش مشکلات رفتاری  با وجود داشتن  های شغلی، تحصیلی و اجتماعی  به ارتقاء مهارت

 هوشبهر پایین ترازافراد معمولی جامعه می توانند برای خود و جامعه مفید واقع شوند.

 ها، کودکان.ها، فرصتها، چالشکلمات کلیدی: آموزش، اختلال کم توان ذهنی، رویکرد

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ن جایگزی ،ذهنی توانیست که در گذشته نام عقب ماندگی را به خود گرفته بود اما امروزه واژه کماختلالی ا ذهنی توانی کم

 ارندتری داصطلاح، توصیفی است برای افرادی که نسبت به همسالان خود عملکرد متفاوتشد. این ذهنی  ماندگیعقباصلاح 

وانی تگیرد. دو مؤلفه اصلی کمبرمیو هوش متفاوت در  اما اصطلاحی بسیار کلی است که افراد بسیاری را با سطوح عملکرد
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( مشکل عمده در هوش روزمره را 1991) 1ذهنی شامل توانایی ذهنی محدود و اشکال در سازگاری اجتماعی است. گریسپان

مانند  های سازشیبهر زیر متوسط، ضعف در مهارتشاخص ترین خصیصه این افراد بیان می کند. لذا این افراد دارای هوش

 یتوانکم اساسی در تعریف  مفهوم هستند. سه چالش تحصیلی بیشتر از معمول و تحصیلی هایمهارترفتارهای اجتماعی، 

 زیر ذهنی کارکرد ذهنی، توانی کم تشخیص است. برای دوره تحولو  سازشی هایمهارترفتار یا ذهنی،  شامل کارکرد ذهنی

 هایمحدودیت ذهنی به توانی کم هم اکنون .یابد بروز تحول دوره طول در باید سازشی رفتار در ناتوانی و دارمعنی  متوسط

 مشاهده قابل عملی و اجتماعی مفهومی، هایمهارت در که شودمی گفته سازشی رفتار و ذهنی هایکارکرد در ملاحظهقابل 

(. مشکلات  رفتاری کودکان با برخورد والدین رابطه دو 2313، 2جکسون و شود )اسکاتمی ظاهر سالگی 11 از قبل و است

(، در گذشته باور بر این بود که کودکان کم توان ذهنی قادر به یادگیری چیز زیادی 2312طرفه دارد )بولگان و کیفتیسی،

مودر این کودکان ها و باورها در نیستند و بایستس آنها در موسسات ومراکزی جدا زندگی کنند ولی در حال حاضر نگرش

(. در واقعه از عوامل مهم ایجاد و توسعه آموزش و پرورش 2312، جانسون و همکاران، 2312تغییر کرده است )مانسل، 

کودکان با نیازهای خاص، از جمله کودکان کم توان ذهنی، گسترس اطلاعات و آگاهی دادن به والدین  این کودکان جهت غنی 

های اساسی در کارکرد (. کودکان کم توانی ذهنی دارای محدودیت2312)هالاهان و همکاران، سازی اوقات فراغت در آنهاست 

ها های سازشی مفهومی، اجتماعی و عملی(، هستند که این محدودیتیا پایین نر(، رفتارهای سازشی )مهارت 27تا 23هوشی )

های روزمره شته باشند تا بتوانند در فعالیتموجب شده است، که کودکان کم توان به آموزش و نیازهای خاصی احتیاج دا

، کودکان با نیازهای ویژه آنچه حایز اهمیت است، این اسـت کـه(. از سویی  1092زندگی شرکت کنند )عاشوری و قمرانی، 

 هایکه هم می تواند پاسخگوی نیازباشند، برای آموزش می ای ی ویژههانیازمند به محیطبخصوص کودکان کم توان ذهنی، 

های روحی و روانی انها سازگار باشد. بنابراین لازم است شرایط آموزش برایشان در محیط به خاص در انها باشد و هم با ویژگی

هایشان استفاده نمایند نحوی مهیا شود تا در تعامل با دنیای اطرافشان آسان تر برخورد کرده و از حداکثر استفاده توانایی

نوجوانان در طول زندگی  و درصد کودکان 03دهد حدود ی گوناگون نشان میهاپژوهش (.1090)خاک زند و همکاران، 

مداخله مناسب را دریافت  هادرصد آن 13تا  23کنند، اما تنها تشخیص را تجربه می ال روانپزشکی قابللخودنوعی اخت

به افت تحصیلی یا  تواندمی نهایت در و شود می منجر خانوادگی و تحصیلی ها به نقص در عملکرداللکنند. این اختمی

المللی از جمله یونسکو،  ی بینهاشده سازمان اساس آمار تأیید بر(. 2312)آذر و همکاران، رفتارهای بزهکارانه ختم شود 

درصد  17تا  13ای هر جامعه در ای نیازدارند، ی آموزش ویژههای محسوس فردی به برنامههاافرادی که از نظر تفاوت تعداد

 ان، باش شناختی اتلات گوناگون ناشی از مشکلتوانی ذهنی به سبب مشککم کودکان با(. 2311)سلیمانی و همکاران،  هستند

 ی متفاوت سرآغازهاتواند به گونه، ناکامی است که خود میهاپیامد همه این شکست. شوندمی رو روبه گوناگونی یهاشکست

نیافته  ی پرخاشگرانه و سازشهاتوان انتظار داشت این کودکان نسبت به کودکان عادی رفتارمیپرخاشگری باشد؛ بنابراین، 

 (.2339)افروز، نشان دهند  بیشتری

های رفتاری در کودکان کم توان ذهنی در برقراری روابط با دیگران، تعامل با همسالان، اعتماد به نفس پایین مشکلات و چالش

ها در مراحل بعدی زندگی به مسئله بزرگتر و لاینحل تبدیل می گردد و مشکلات این برای خانوادهعلاوه بر ایجاد گرفتاری 

کودکان را دو چندان می کند. هر آنچه ارتباط طبیعی و مناسب بین فرد و محیط به مخاطره افتاد اختلال در این افراد را 

سئله ای مهم و قابل بحث است. این تحقیق با هدف بیشتر می کند، بنابراین توجه به آموزش کودکان ک متوان ذهنی م

 ها  به صورت مروری می پردازد.ها  و فرصتآموزش به کودکان با اختلال کم توان ذهنی مشکلات، چالش
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 روش

مقاله حاضر (. 1092)حسن آبادی،، ارزشیابی انتقادی مطالب انتشار یافته قبلی است(Review Article) یا مروریمقاله 

 ها بود. ها  و فرصتآموزش به کودکان با اختلال کم توان ذهنی، رویکردها، چالشک مطالعه مروری جامع بخشی از ی

فارسی بدست آمده است را ارائه می نماییم. محتوای لازم برای  در این مقاله بخشی از مطالعه مذکور که با جستجو در متون

و نیز موتور Magiran ،  (SID)جهاد دانشگاهیGoogle scholarتی،ی اطلاعاهانگارش این مقاله از طریق جستجو در پایگاه

که شامل مقاله، کتاب و صفحات وب که به نوعی مرتبط با  قالهم 03محتوای  بدست آمده است.Google جستجوی عمومی 

اتی که با موضوع و با کنار گذاشتن مقال انتخاب و بررسی گردید  بودندمرتبط به کودکان  با اختلال کم توانی ذهنی موضوع 

مورد بحث مشابهت کمتری داشت، و بررسی مقالات که مشابهت بیشتری  با عنوان مقاله حاضر یعنی آموزش به کودکان با 

 ها داشت ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.ها  و فرصتاختلال کم توان ذهنی مشکلات، چالش

 آموزش به افراد با ناتوانی ذهنی

است. گزارشات مربوط به  بزرگسالی پیامدهای به مربوط ملاحظات آموزان، دانش این برای آموزشی ریزیبرنامه اصلی مبنای

 به موفق %09 رسیده و تنها 2332 سال در %1/22 به 1917 سال در %23 از تحصیل ترک ایالات متحده نشان می دهد میزان

 ملی اشتغال متوسط میزان از کمتر بسیار %1/22 بالاتر، بهرهوش با توانکم افراد اشتغال دیپلم می شوند. همچنین، میزان اخذ

 (. مبنای1091کمتر دارند )همتی علمدارلو،  مزایای تر وپایین حقوق با وقت،پاره هایشغل بیشتر است. این افراد(  1/27%)

 حیطه قرار دارد: 2ذهنی در  توانکم  افراد آموزشی تجارب و هایویژگ ی شناخت

  .است بخشرضایت  و مناسب آموزش کننده بینیپیش موقع، به توجه -

 گرفته است. قرار تائید مورد شدتبه  انتظارات نقش و اهمیت -

 دارد. متفاوت اثرات آموزدانش  پیشرفت بر معلم رفتار دهدمی  نشان حیطه این -

 کند.می کمتر معمول حد از حتی را ذهنی توانکم آموزدانش  عملکرد سطح معلم، منفی انتظارات -

ی ب بنابراین،. است ذهنی هایتوانیکم  در بنیادی مفهوم یک اجتماعی: زود باوری، هاینیرنگ به پذیریآسیب  یا زودباوری -

ست )اسمیت و ا تبیین قابل هاآن به نسبت بیشتر قضائی و حقوقی مشکلات و توانکم افراد رفتاری مشکلات سطح در تناسبی

 .(1097جمه همتی علمدارلو و همکاران، همکاران، تر

ی اجتماعی و کاهش مشکلات هاتنظیمی در افزایش مهارت آموزش خود( در مطالعه ای نشان دادند 1092ابراهیمی و طاهر )

 .دبستانی مؤثر است توان ذهنی مقطع پیش آموزان کم دانش کارکردهای اجرایی

ی خودتنظیمی هاکه آموزش مهارتنشان دادند  عادی توان ذهنی و افراد کودک کم 79 ( با بررسی2331و همکاران ) ناتالی

 .شود شناختی و اجتماعی می یهادر هر دو گروه باعث توانمندی

 ذهنی کم توانی با برای دانش آموزان درسی برنامه طراحی اصلی هایمؤلفه

 تموفقی ذهنی برای کم توانی با دانش آموز سازیآماده  در که تأکید نماید ویژه ای هایمهارت اکتساب بر باید برنامه درسی

 را زیر هایمولفه باید برنامه درسی کارکردی تدوین در دلیل همین به. هستند و مفید ضروری اشتغال و اجتماعی زندگی در

 .داد قرار ملاحظه مورد



. ستا مداوم و یادگیری تحول فرایند یک شغلی آموزش: گیرد قرار مورد تأکید تحصیلی هایپایه همه در باید شغلی آموزش-1

 هایمهارت و هانگرش و می یابد شغلی رشد علایق میگیرد، شکل کودک در کاری زندگی، شخصیت آغازین هایسال درخلال

 ایدب ویژه آموزش مربیان که داده اند نشان هاپژوهش .می یابند تحول هستند، مؤثر افراد شغلی آمادگی که بر پیش حرفه ای

 رد کم توانی ذهنی با دانش آموزان تا نمایند فراهم را هاییو فرصت باشند داشته طولانی و مداوم رویکرد شغلی، تحولبرای 

 و مدرسه محیط هم در می سازد، آماده مستقل زندگی و اشتغال برای را که آنها یادگیری هایفعالیت از بسیاری با سنین همه

 (.0،1990)برولین شوند مدرسه درگیر از بیرون هایمحیط در هم

 لازم رطش واقعی باید دنیای با ارتباط که موافق اند متخصصان اکثر: دنیای واقعی با درس کلاس مطالب بین ارتباط برقراری-2

 جهت لازم هایمهارت برای رشد دانش آموز به کمک باید کارکردی درسی اصلی برنامه تمرکز واقع در. باشد هاآموزش همه

زندگی  هایمهارت شامل که کارکردی درسی برنامه .باشد اشزندگی  روزمره نیازهای برآوردن واقعی و هایمحیط در حضور

 و شغلی هایکاری، مهارت کردن، آمادگی خرید هایمهارت های اجتماعی،مهارت تفریح و فراغت اوقات هایمهارت مستقل،

 ار ذهنی کم توانی با واقعی، دانش آموزان هایمحیط در سن با اسبمتن درسی محتوای طریق ارائه از است، اجتماعی مشارکت

 (.1911می سازد )بایر استفن و کارن،  آماده در بزرگسالی مستقل زندگی برای

 رد آنها توانایی عدم با کم توانی ذهنی دانش آموزان یادگیری مشکلات از عمده ترین یکی :محور محله آموزش کردن فراهم-0

 فرصت باید تنها نه ذهنی با کم توانی دانش آموز دلیل همین به. است هامهارت از یادگیری پس هامهارت انتقال یا تعمیم

 باشد شتهدا نیز را متعدد و مختلف و همسالان مربیان با تمرین فرصت باید بلکه باشد، داشته را های مختلفمحیط در یادگیری

 (.1911، 2و کارن استفن )بایر

 حرفه ای هایو مهارت کارکردی زندگی هایمهارت که درسی هایبرنامه :زندگی هایمهارت آموزش با آموزی حرفه ترکیب-2

 در را پایه تحصیلی هایتا مهارت فراهم می کنند ذهنی کم توان دانش آموزان برای فرصت را این میکنند، هم ترکیب با را

 کارکردی تحصیلی مهارت آموزش تمرین کنند، واقعی محیط در روزمره طور به را هامهارت کار برند، به واقعی هایموقعیت

ل تری کام تصویر امر، این که ببرند کار به کار حین محیط واقعی در را می کنند، دریافت درس کلاس در که شغل را به مربوط

 (.1991، 7)کرونین دهدمی  قرار آنها اختیار در را انتظار می رود بزرگسال یک از که هاییمسئولیت و هامهارت از

 هنیذ کم توانی دانش آموزان با مربیان و معلمان آموزشی وظایف از مهمترین یکی :بزرگسالی نتایج بر تأکید روش اتخاذ-7

 آموزشی هایبرنامه محتوای .داشت خواهند نیاز آنها به آینده در دانش آموزان این است که هاییمهارت ضروری ترین انتخاب

 دست به تظاران مورد بزرگسال الگوی تحلیل رفتار از یعنی پایین به بالا از راهبرد بر مبتنی باید کم توانی ذهنی با دانش آموزان

 (.1992، 1باشد )زیمنسکی آمده

توانی ذهنی بیشتر در مخاطره ابتلا به مشکلات  که کودکان با کم ندنشان داد ( در مطالعه ای نتایج1092غلامی و همکاران )

افسردگی، اختلالات خواب، بی قراری، اختلال نقص توجه و بیش فعالی،  رار دارند و مشکلات آنها شامل اضطراب،رفتاری ق

                                                             
3  Brolin 
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روش آموزش مستقیم در بهبود نتایج مطالعاتش نشان داد   (2311امسن ) ند. باش پرخاشگری و اختلالات شخصیت می

 مهارتهای اجتماعی مؤثر بوده است.

 ذهنی کم توانی با برای دانش آموزان موجوددرسی کارکردی  هایبرنامه

 1991در سال  که است جلدی چهار مجموعه یک برنامه این :هابا ناتوانی دانش آموزان آموزش برای کارکردی برنامه درسی

( 2330)لیتل،  شده است تدوین ویژه نیازهای با دبیرستان و راهنمایی آموزان ابتدایی،دانش برای همکارانش و 2والتوتی توسط

مراقبتی،  خود :از است برنامه عبارت این اصلی های(. حیطه2339)فورمن،  قرار گرفته است نظر تجدید مورد 2331  سال در و

، کارکردی کارکردی، نوشتن کلامی، خواندن غیرکلامی، ارتباط زندگی، ارتباط هایخانواده، مهارت حرکتی، مدیریت هایمهارت

 رقابتی. مشاغل فردی، جستجوی بین هایفراغت، مهارت اوقات هایکارکردی، مهارت ریاضیات

 وسیله به1992  سال در برنامه این :دبیرستان و راهنمایی ابتدایی، نیازهای ویژه با دانش آموزان برای کارکردی برنامه درسی

 این اصلی هایحیطه. است قرارگرفته نظر مورد تجدید 2332 و 2330  هایسال در و است شده تدوین 1کرگل و وهمن

کارکردی، برنامه  تحصیلی هایشغلی، مهارت پیش -آموزی (: خودمختاری، حرفه2332کرگل،  و از )وهمن است برنامه عبارت

جابه جایی،  و تحرک و مسافرت تحصیلی، آموزش برنامه به مربوط هایشدن، انتخاب پولی، اجتماعی مدیریت و مالی ریزی

 سلامت. و شخصی، ایمنی مراقبت و بهداشت هایخانه، مهارت در جامعه، زندگی در زندگی

در  و است شده تدوین (2331) 9برودر توسط برنامه این :شدید و های متوسطناتوانی با دانش آموزان سنجش و برنامه درسی 

فراغت،  اوقات و جامعه در زندگی هایکارکردی، مهارت کارکردی، ریاضیات خواندن :است این آموزشی هایحیطه برگیرنده در

 .شغلی هایارتباطی، مهارت و اجتماعی هایخانه، مهارت در زندگی هایمهارت

( 2311) 13ماینر و استوری توسط برنامه این: هاناتوانی با بزرگسالان دانش آموزان و به کارکردی هایمهارت منظم آموزش

جامعه،  محیط در کارکردی هایکارکردی، مهارت تحصیلی هایمهارت :است آموزشی هایاین حیطه شامل و شده است تدوین

خودپیروی،  و خودمختاری هایشغلی، مهارت هایاجتماعی، مهارت هایخانه، مهارت محیط در کارکردی هایمهارت

 خودمدیریتی. هایمهارت

 2330    سال در 11مانیکس توسط برنامه این: ویژه نیازهای با دانش آموزان دبیرستانی برای زندگی هایمهارت هایفعالیت 

خودآگاهی،  هایمهارت :است هااین حیطه شامل این برنامه. است گرفته قرار نظر تجدید مورد 2339  سال در شده و تدوین

 هایحرفه ای و مهارت هایروزمره، مهارت زندگی هایکارکردی، مهارت تحصیلی هایدیگران، مهارت با ارتباط هایمهارت

 مسأله. حل

 تایجن
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رفتاری مشکلات  بر اجتماعی هایمهارت  آموزش اثر بخشی( در مطالعه ای با عنوان بررسی 1092نسائیان و ادسد گندمی)

ین میانگ میانرفتاری  مشکلات زمینه درکه  می دهد نشاننتایج ها انجام دادند. یافته پذیر آموزشذهنی  کم توان نوجوانان

شواهد دارد.  وجود تفاوت معلماننظر  از هم و مادراننظر از  همکنترل  وآزمایش های گروه پس آزمون-آزمون  پیش نمرات

که  دارندنیاز ای برنامه به  موفقیت برایذهنی  کم توانی مانندشناختی های تأخیر باافراد که دهد می نشان پژوهشی 

  .باشددر برگرفته هم با  را اجتماعیهای مهارتو روزانه زندگی شغلی،  تحصیلی،های آموزش

های اجتماعی نکردنی بر مهارت های باوربخشی برنامه ی سال بررسی اثر ( در مطالعه ای با عنوان 1091محمد زاده و قمرانی)

ماعی های اجتنکردنی بر مهارت های باورداد که تأثیر برنامه ی سال نتایج نشاندادند  کودکان با کم توانی ذهنی خفیف انجام 

های قاطعیت، خویشتن داری و همکاری معنی دار است. بنابر نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت با های آن در زمینهو مؤلفه

های اجتماعی کودکان کم ش مهارتنکردنی به منظور افزای های باورفراهم آوردن فرصتی برای آموزش والدین از برنامه ی سال

 .توان ذهنی خفیف استفاده نمود

 یهاهای اجتماعی به شیوه ایفای نقش بر رفتاربررسی تاثیر آموزش داستان( مطالعه ای با عنوان 1091پور رجب و همکاران)

د تفاوت بین عملکرد نتایج حاصل از این پژوهش نشان دا انجام دادند.سازشی و عزت نفس کودکان کم توان ذهنی آموزش 

 ارتباط –های رفتار سازشی )اجتماعی بودن دانش آموزان کم توان ذهنی در دو گروه آزمایش و کنترل در تمام خرده مهارت

( عمومی خودیاری – خوردن در خودیاری – پوشیدن در خودیاری – خودرهبری – شغلی مسائل وحرکت جایی جابه –

ین پژوهش می توان نتیجه گرفت که شرکت دانش آموزان جامعه هدف درجلسات آموزشی های ابر اساس یافتهبود.  معنادار

 های اجتماعی، میزان عزت نفس آنان را افزایش و مشکلات سازشی آنان را کاهش می دهد.داستان

عی کودکان های اجتماهای حرکتی خلاق بر رشد مهارتبررسی اثر بازی ( مطالعه ای باعنوان1091عطایی قراچه و همکاران)

های های حرکتی خلاق بر مهارتنشان داد که مداخله بازیها حاصل از یافتهنتایج  دادند.توان ذهنی آموزش پذیر انجام کم

های حرکتی خلاق به علت به نظر می رسد که بازی .اجتماعی منجر به تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و کنترل شد

های اجتماعی کودکان های مفرح و متنوع بر رشد مهارترایط مطلوب و داشتن برنامههای تمرینی، شفراهم کردن فرصت

 توان ذهنی آموزش پذیر موثر هستند.کم

 بحث و نتیجه گیری

ها  و فرصتها پرداخت.کودکان کم توان ذهنی، این مقاله مروری با آموزش به کودکان با اختلال کم توان ذهنی مشکلات، چالش

های همچون اعتماد به نفس خاص هستند که به دلیل هوش بهر پایین و داشتن مشکلات رفتاری با چالشکودکانی با نیاز 

پایین، مشکل در برقراری ارتباط به دیگران، ارتباط ضعیف با همسالان و... درگیر هستند. امروزه این باور قطعی شده است که 

های خاص یرای اموزش موثر به این ها و محیطجه به برنامهمی توان به کودکان کم توان ذهنی آموزش داد، بنابراین تو

نشان می دهد ارائه  1091تا  1092های کودکان امری هم به نظر می رسد در این راستا بررسی  چند مقاله بین سال

اطعیت، های در راستای افزایش قهای اجتماعی، داستانهای اجتماعی، برنامههای آموزشی، تحصیلی، شغلی ومهارتبرنامه

های مفرح و متنوع می تواند علاوه بر تقویت میزان اعتماد به نفس، کاهش رفتارهای خویشتن داری و همکاری  و برنامه

های بعدی و های اجتماعی، منجر به دست یابی به زندگی معمولی در بین جامعه در این کودکان در سالسازشی، رشد مهارت

(  2331و همکاران) ناتالی (،1092(، غلامی و همکاران)1092هیمی و طاهر )بزرگسالی گردد. مطالعاتی همچون ابرا

های دارای اینگونه کودکان با همیاری و همکاری های مورد بحث است. بنابراین لازم است خانواده( همسو با یافته2311وامسن)

ازنده در دستور کار خود قرار داده تا های سمسئولان زی ربط سعی نمایند شرایط و محیط لازم برای آموزش موثر با برنامه

های اجتماعی این افراد با ایجاد مشاغل مناسب هم برای آینده خودشان و هم آینده کشور بتوان علاوه بر تقویت رشد مهارت



تمام ذهنی که به  کم توانی با برای دانش آموزان درسی کارکردی موجود هایمفید باشند.از طرفی، باتوجه به ارائه برنامه

های زندگی و روزمره برایشان تدوین شده است، لازم است در همین راستا مهارتهای لازم در بعد تحصیلی، شغلی، مهارت

های هایی مطابق با نیازهای کودکان کم توان ذهنی بر مبنای فرهنگ جامعه تدوین و با تلفیق با برنامهمتخصصان کشور برنامه

جهت آموزش این کودکان عرضه نمایند تا بتوان در سطح آموزشی تمام نیازهای این  هایی موثرکارکردی خارجی، برنامه

 هایان فراهم نمود.  از این رو پیشنهاد می گردد:کودکان را برحسب توانایی

های آموزشی های مشترک سعی در تنظیم برنامهها با همکاری سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش با انجام پژوهشدانشگاه -

 های مناسب برای این افراد گام بردارند.راستای مشکلات و ایجاد فرصت در

های کشورهای موفق های آموزشی جهت رسیدن به خودباوری در این افردا از تجربهمسئولان زی ربط جهت ارتقاء برنامه -

 بهره مند شوند.

های مناسب با مسئولان جهت آموزش فرصتهای این کودکان جهت کاهش مشکلات رفتاری  فرزندانشان و ایجاد خانواده -

 موثر تر فرزندان همکاری لازم را داشته باشند.
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Abstract 

Education is an important and vital issue in overcoming many problems and challenges in 

life in people, especially children with mental disabilities. Also, the attention of officials and 

their families to education, recognizing the challenges, approaches and opportunities facing 

these children seems to be essential. The purpose of this study was to review the education 

of children with mental disabilities, approaches, challenges and opportunities. Descriptive 

study - It was analytical. For this purpose, the necessary content for writing this article has 

been obtained through searching in databases, Google scholar Magiran University Jihad, SID 

and also Google general search engine. Keywords used included education, mental 

retardation, approaches, challenges, opportunities, and children by reviewing 03 articles and 

then discarding articles that bore less resemblance to the topic under discussion, and 

reviewing articles that bore more similarity to the topic. The present article, educating 

children with mental disabilities who had problems, challenges and opportunities, was 

discussed. The results of reviewing previous research show that attention to the 

development of educational programs to improve job, educational and social skills to 

mentally retarded children in addition to reducing behavioral problems despite having low 

IQ compared to ordinary people in society can be useful for themselves and society. To be 

located. 

Keywords: Education, Mental Retardation Disorder, Approaches, Challenges, Opportunities, 

Children. 
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