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 یکتا فراهانی 

و  توانایی  کودکی  هر 
قدرت ذهنی خاصی دارد 
که نمی توان آن را با کودکان 
دیگر مقایسه کرد اما گاهی 
بعضی بچه ها دچار مشکالت یا اختالالتی در 
یادگیری بعضی دروس و موضوعات درسی 
مي شوند. مثال قدرت فهم بعضی بچه ها در 
یادگیری ریاضی خیلی خوب است، در حالی 
که چنین قدرتی در دیکته کلمات، امال یا 
آموزش زبان ندارند. نکته مهم آن است که 
بدانیم اختالل یادگیری ناشی از مشکالت 
هوشی نیست و ربطی به آن ندارد، در صورتی 
که مشکالت یادگیری در کودکان کم توان 
ذهنی اغلب ناشی از هوش پایین آنهاست. 
معموال  ذهنی  کم توان  کودکان  واقع  در 
در به دست آوردن توانایی های رشدی از 
همساالن خود عقب تر هستند، در صورتی که 
کودکان مبتال به اختالالت یادگیری برخالف 
آنها تاخیر تکاملی واضح و مشخصی ندارند 
و با آموزش های صحیح و به موقع می توانند 
به موفقیت های تحصیلی چشمگیري دست 
یابند. برای تشخیص بهتر اختالالت یادگیری 
و ناتوانی های ذهنی با دکتر شیوا دولت آبادی، 
روان شناس کودک و رئیس هیات مدیره انجمن 

روان شناسی ایران گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر! اختالل در یادگیری چه 
تفاوتی با مشکالت و ناتوانی های هوشی دارد؟

مشکالت یادگیری را نباید با ناتوانی های هوشی 
و ذهنی اشتباه گرفت. در واقع چند مشکل در 
یادگیری راحت و متعارف وجود دارد. خیلی 
از این مشکالت یادگیری مي توانند مربوط به 
مسائل جسمانی مانند مشکل در بینایی، شنوایی 
و مشکالت حسی باشند که اغلب خیلی زود 
خود را نشان می دهند. مثال کودک کم شنوا یا 
ناشنوا نمی تواند از مدرسه کودکانی که چنین 
مشکلی ندارند استفاده کند. برای این بچه ها 
مدارس خاصی وجود دارد که می توانند از آنها 

استفاده کنند.
گروه دیگر اشکاالتي هستند که در بعضی شرایط 
به وجود مي آیند، مثل کودکانی که خانواده های 
آشفته دارند یا یکي از والدین به شدت افسرده 
نعمت  از  مي توانند  کمتر  بچه ها  این  است. 
گفت وگوي سالم در محیط خانواده برخوردار 
باشد، اما بعضي مشکالت ناشي از کم تواني 
ذهني کودک است. این کودکان باید با تشخیص 
درست و دقیق شناسایي شوند و پس از آن به 
مدارس خاص و ویژه خودشان راه پیدا کنند. در 
واقع این کودکان از برنامه ها و دروس مدارس 
عادي استفاده مي کنند اما با سرعت بسیار کمتر.

: اختالل و نارسایي هاي یادگیري 
اغلب به چه صورت هستند؟

اصطالحات  یادگیري  نارسایي هاي  براي 
زیادي به کار مي رود. مثال از آنها به اختالالت 

تعبیر مي شود. در هر صورت  یادگیري هم 
جبران  براي  مغز  انعطاف پذیري  موضوع 
چنین نارسایي هایي در واژه »نارسایي« بیشتر 
مشخص است؛ یعني مي توان بچه ها را با چنین 
مشخصاتي به سطح خوبي از بهره مندي آنها 
از دروس مدارس عادي رساند. این کودکان 
با این نوع از نارسایي معموال از هوش کافي 
برخوردار هستند و آن را در جنبه هاي مختلف 
مي توانند  آنها  داده اند.  نشان  هم  رشد خود 
ارتباطات خود را تنظیم کنند، با شرایط محیط 
سازگار باشند و پاسخ هاي متناسب با سن خود 
را به محیط و اطرافیان بدهند اما ممکن است 
با ورود به مدرسه و جریان عادي آموزش 
در یك یا چند شاخه از شاخه هاي یادگیري 
و  دیگر  موارد  در  ولي  باشند  داشه  مشکل 
ندارند.  دیگر درسي مشکلي  در شاخه هاي 
مثال اصول اولیه ریاضي را به خوبي متوجه 
نمي شوند، در صورتي که امال و انشاي شان 
بسیار خوب است. توجه داشته باشیم جلب 
این خصوص  در  کودکان  پشتکار  و  عالقه 

بسیار موثر است.
وقتی دانش آموزي که هم از طرف خانواده 
تشویق می شود، هم از طرف معلم و مدرسه 
حمایت مي شود و هم مشکل خاص جسمي و 
حسي مانند نابینایي یا ناشنوایي و... ندارد ولي 
در یك موضوع درسي آنقدر مشکل دارد که 
پایین تر از حد میانگین است، یعني مشکلي در 
یك درس خاص دارد. به عبارت دیگر عوامل 
محیطي و بیروني نقشي در این مشکل ندارند.

والدین چگونه مي توانند متوجه   :
اختالل فرزند خود در یك یا چند موضوع 

درسي شوند؟
وقتي والدین مي بینند تمام عوامل مهم دیگر 
مانند شرایط بیروني براي فرزندشان مهیاست، 
بهره هوشي او خوب است و مانعي سر راه 
او براي فراگیري و آموزش وجود ندارد و او 
فقط در یکي دو موضوع درسي مشکل دارد 
مي توانند متوجه شوند نوعي نارسایي در آموزش 
و یادگیري کودک وجود دارد و به این ترتیب 
متوجه مي شوند اختالل او در یادگیري بعضي 
درس هاست اما وقتي آموزش و فراگیري براي 
کودک در هر زمینه و موضوع درسي کار شاق 
و سختي باشد و پیشرفت او هم خیلي کند و 
سخت است متوجه مي شویم حتما بهره هوشي 
مناسبي ندارد و شاید دچار نوعي عقب ماندگي 
است که البته این موضوع حتما باید با نظر 
متخصص و با انجام آزمایشات الزم اثبات شود. 
طبیعتا نارسایي هایي که در مدرسه شناسایي 
مي شوند قابل اعتمادتر و مشخص تر هستند 
چون از ضروریات یادگیري و آموزش و انجام 

تکالیف به شمار مي روند.
مانند  درسي  موضوعات  باشیم  داشته  توجه 
خواندن، نوشتن و ریاضیات از جمله مواردي 
هستند که کودک باید بتواند به مرور و به تدریج 
مهارت هاي الزم را در خصوص آنها به دست 
آورد. این مشکالت هم به راحتي در مدارس 
مشخص مي شوند. در واقع رفتن به مدرسه 
باعث مي شود اگر کودکي اختالالتي در آموزش 

دارد آشکار شود. مثال امکان دارد کودکي مشکل 
»نارسا نویسي« داشته باشد ولي ریاضي اش خوب 
باشد یا بتواند خیلي خوب بخواند. ضمن اینکه 
درست نوشتن مستلزم درست شنیدن و درک 
کردن آن چیزي است که باید نوشته شود. البته 
شناخت »عصب روان شناختي« موضوع کمك 
زیادي به تشخیص درست نارسایي خواهد کرد.

: مراحل تشخیص اختالالت یادگیري 
اغلب شامل چه مراحلي است؟

نخست، تشخیص موضوع بسیار مهم است. 
مثال وقتي کودکي نمي تواند خوب بنویسد باید 
تمام آنچه عمل نوشتن را میسر مي کند بررسي 
شوند تا مشخص شود اشکال کار از کجاست. 
آیا کمبودي در پردازش آنچه مي بیند وجود دارد؟ 
ترکیب عمل نوشتن با حرکات ظریف دست به 
چه صورت است؟ آیا اشکالي در شنوایي کامل 

کلمات وجود دارد؟ آیا درک زبان دارد و...
 در حال حاضر همه این عوامل طبقه بندي و 
به عنوان مقوله هاي تشخیصي مطرح شده اند. 
پیدا  را  مقوله ها  این  به درستي  بتوانیم  وقتي 
کنیم، مي توانیم مداخله درستي در تشخیص و 
درمان داشته باشیم و موثرتر عمل کنیم بنابراین 
موضوع تشخیص اختالل از مشکالت ذهني و 
عقب ماندگي هاي آن موضوع بسیار مهمي است 
که نباید نادیده گرفته شود. البته مراکزي هم براي 
تشخیص درست اختالالت از عقب ماندگي هاي 
ذهني وجود دارند که والدین در صورت لزوم 

باید از آنها استفاده کنند.

: آیا مرزي براي تشخیص اختالل 
در آموزش و یادگیري با عقب ماندگي ذهني 

وجود دارد؟
معموال معلمان به خصوص معلم هاي باتجربه 
مي توانند به خوبي متوجه شوند کودک در هر 
درس چه استعدادي دارد؛ یعني نظر معلم در 
مقایسه  با  است چون  مهم  بسیار  مورد  این 
نقاط ضعف  متوجه  بهتر  یکدیگر  با  بچه ها 
مقایسه  این  البته  شد.  خواهد  آنها  قوت  و 
به معناي منفي نیست و ارزیابي و سنجشي 
است که با توجه به توان همسن و ساالن و 
معیارهاي استاندارد مي توان به نتیجه درستي 

دست یافت.
در حال حاضر که شناخت بیشتري نسبت به 
این اختالالت وجود دارد مي توان نتیجه گیري 
بهتري هم درخصوص هر کدام از اختالالت 
داشت. مثال مي توان گفت گاهي دقت کودک 
در شنیدن کلمات به اندازه کافي نیست و به 

همین خاطر نمي تواند درست بنویسد.
ناهمگن بودن  بر نظر معلم، موضوع  عالوه 
که  کودکي  مثل  است،  مدنظر  هم  درس ها 
اما همیشه در  او خوب است  نمره ریاضي 
دیکته مشکل دارد، اشکاالتش اغلب تکراري 
است یا مشکل خاصي در نوشتن دارد که این 
موضوع مي تواند در درس هاي دیگر هم به 

همین شکل باشد. 
به این ترتیب متوجه مي شویم که او فقط در 
یك موضوع دچار مشکالت و اختالالتي در 
انتظار داشت  نمي توان  البته  یادگیري است. 

که والدین در حد متخصص بتوانند این گونه 
مي توانند  اما  دهند  تشخیص  را  مشکالت 
عملکرد  به  توجه  با  را  ابتدایي  اشکاالت 

فرزندشان تشخیص دهند.
عقب ماندگي  به  مربوط  اشکاالت  به عالوه 
کودکان بیشتر قابل تشخیص است که حتما 
داشته  توجه  دارد.  تخصصي  درمان  به  نیاز 
باشیم تشخیص درست و دقیق در شناسایي 
مشکالت یادگیري کودکان بسیار مهم است.

: در حال حاضر چه پیشرفت هایي 
در شناخت نارسایي هاي یادگیري کودکان 

حاصل شده است؟
اختالالت یادگیري اغلب به دو گروه کالمي 
و غیرکالمي تقسیم مي شوند که با تشخیص 
به موقع مي توانند درمان شوند. یکي از مهم ترین 
کارها این است که وقتي مي بینیم کودکي در 
باید ذهن  دارد  یك موضوع خاص مشکل 
او را متوجه نقاط قوت وجودش هم بکنیم، 
به گونه اي که اعتماد به نفسش بیشتر شود؛ 
یعنی ضمن توجه به جنبه هاي مثبت او سعي 
در جبران کاستي هاي او هم داشته باشیم. البته 
باید به درمان مشکالتش هم  در عین حال 
بپردازیم. بهترین کار داشتن صبر و حوصله 

زیاد براي طي این مراحل است.
توصیه هاي زیادي جهت اختالالت یادگیري 
که  دارد  وجود  خانواده ها  براي  کودکان 
به  حتما  جدید  روش هاي  در  متخصصان 
همکاري والدین در این خصوص نیاز دارند. 
شاید در گذشته مشکالت در این زمینه بسیار 
بیشتر بود چون نارسایي هاي کودکان باعث 
دور شدن آنها از جامعه مي شد و همین موضوع 
به دنبال  بچه ها  براي  را  زیادي  مشکالت 
مي آورد، از جمله از بین رفتن اعتماد به نفس 
یا کم شدن عزت نفس، تحقیر شدن و... در 
حالي که در حال حاضر خیلي از بچه ها دیگر 

با چنین مشکالتي مواجه نیستند.

بررسی اختالالت یادگیری و مشکالت ذهنی در کودکان

تفاوت اختالل یادگیری و عقب ماندگی ذهنیتفاوت اختالل یادگیری و عقب ماندگی ذهنی
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وقتي والدین مي بینند وقتي والدین مي بینند 
تمام عوامل مهم مانند تمام عوامل مهم مانند 

شرایط بیروني براي شرایط بیروني براي 
فرزندشان مهیاست، فرزندشان مهیاست، 

بهره هوشي اش خوب بهره هوشي اش خوب 
است و مانعي سرراه او براي فراگیري است و مانعي سرراه او براي فراگیري 

و آموزش وجود ندارد و او فقط در و آموزش وجود ندارد و او فقط در 
یكي دو موضوع درسي مشكل دارد یكي دو موضوع درسي مشكل دارد 

مي توانند متوجه شوند نوعي نارسایي مي توانند متوجه شوند نوعي نارسایي 
در آموزش و یادگیري كودك وجود در آموزش و یادگیري كودك وجود 

دارد اما وقتي آموزش و فراگیري براي دارد اما وقتي آموزش و فراگیري براي 
كودك در هر زمینه و موضوع درسي كودك در هر زمینه و موضوع درسي 

كار سختي باشد و پیشرفت او هم خیلي كار سختي باشد و پیشرفت او هم خیلي 
كند و سخت است متوجه مي شویم حتما كند و سخت است متوجه مي شویم حتما 
بهره هوشي مناسبي ندارد و شاید دچار بهره هوشي مناسبي ندارد و شاید دچار 

نوعي عقب ماندگي استنوعي عقب ماندگي است

بهداشت لوازمی که برای نوزادان 
استفاده می کنیم موضوعی نیست 
عبور  آن  از  سادگی  به  بتوان  که 
کرد. به همین دلیل باید بر نحوه 
کار و پاکیزگی آنها نظارت دقیق صورت بگیرد. از 
همان بدو تولد، همه نوزادان در معرض میکروب ها 
مضر  آنها  برای سالمت  که  هستند  باکتری هایی  و 
است، به ویژه هنگامی که در تماس با لوازمی قرار 
دارند که به طور مستقیم با دهان آنها درارتباط است 
بنابراین پاسخ به این سوال که چرا باید شیشه شیر 

نوزاد استریل شود، اهمیت باالیی دارد.
را  بی شماری  بحث های  سوال  این  که  سال هاست 
برانگیخته است. بسیاری معتقدند که تمیز نگه داشتن 
هر وسیله ای که به نوعی با کودک در ارتباط است، 
ضروری است، در حالی که عده ای دیگر عکس این 
حرف را می زنند و معتقدند که باید آنها را رها کرد 

تا خودشان را ایمن سازی کنند.
آنچه مسلم است این است که سطح ایمنی نوزاد تازه 
به دنیا آمده صفر است و نمی توان روی آن حساب 
ویژه ای باز کرد بنابراین والدین باید به بهداشت تمام 
وسایلی که در اطراف نوزاد وجود دارد و او به نوعی با 
آنها درارتباط است، توجه کنند تا به این شکل از ابتالی 
کودک به هر نوع بیماری یا عفونتی جلوگیری شود.

نحوه استریل کردن شیشه شیر نوزاد
توصیه می شود بطری نوزاد را قبل از اولین استفاده، 

مثل پستانکی که کودک روزانه استفاده می کند، استریل 
کنید. برای این منظور، تکنیك های مختلفی وجود 
دارد که منجر به یك نتیجه  واحد می شود. روش های 

مختلف استریل کردن به شرح زیر است:
1. شستشوی شیشه شیر با ماشین ظرفشویی و در 

دمای 80 تا 90 درجه سانتی گراد.
مدت  به  آب جوش  در  شیر  شیشه  دادن  قرار   .2

15 تا 20 دقیقه.
3. قرار دادن به مدت 5 یا 6 دقیقه در یك دستگاه 

ضدعفونی کننده برقی
4. آن را در مایکروویو به مدت 6 دقیقه قرار دهید 
به نحوی  که در یك ظرف غیرفلزی و همراه با آب باشد.
محلول  یك  در  دقیقه   30 مدت  به  را  آن   .5
ضدعفونی کننده شیمیایی غوطه ور کنید. )به مقادیر 

توصیه شده توجه کنید.(
دقت به جنس بطری شیر از اهمیت باالیی برخوردار 
است چون اگر شما ماده سازنده شیشه شیر را بدانید، 
دستگاه  در  آن  ماندن  باقی  مدت  می توانید  قطعا 
ضدعفونی کننده را محاسبه کنید. دقت داشته باشید 
که اگر بطری بیشتر از زمان مجاز در دستگاه بماند، 

ممکن است ذوب شود یا آسیب جدی ببیند.

مراحل استریل کردن شیشه کودک
اکنون که به اهمیت استریل کردن شیشه شیر کودک پی 
بردید، الزم است با 3مرحله مهم فرایند استریل سازی 

آشنا شوید:

مرحله اول: قبل از گندزدایی، الزم است شیشه و 
پستانك نوزاد را با آب بشویید. برای این منظور باید 
از یك برس ظریف استفاده کنید تا به همه گوشه ها 
و ترک ها دسترسی داشته باشید. در ادامه باید آن را 
به خوبی بشویید تا از هرگونه جرم یا کثیفی احتمالی 

پاکسازی شود.
مرحله دوم: بعد از شستشوی خوب و دقیق، الزم 
است که آنها را خشك کنید. توصیه نمی شود که 
این لوازم را با حوله های آشپزخانه پاک کنید زیرا 
این حوله ها حاوی مقادیر زیادی میکروب هستند و 
این احتمال وجود دارد که دوباره منجر به آلودگی 

لوازمی شوند که شما به تازگی شسته اید.
مرحله سوم: درنهایت، پس از خشك شدن بطری ها، 
باید آنها را درون دستگاه ضدعفونی کننده قرار دهید. 
بطری ها  دادن  قرار  از  قبل  که  است  تأکید  به  الزم 
در دستگاه، از خیس یا مرطوب نبودن آنها اطمینان 

حاصل کنید.
از  این 3 مرحله، توصیه می کنیم که  انجام  از  پس 
یك ظرف ضدهوای مخصوص این ظروف استفاده 
کنید. به این ترتیب، آنها گرد و غبار را به سمت خود 
جمع نمی کنند و برای مدت طوالنی تری استریل شده 

باقی می مانند. 
همچنین، باید بدانید که الزم نیست بطری ها را بیش از 
یك بار در روز استریل کنید و یك بار کافی خواهد بود.

تا چه زمانی باید بطری شیر کودک را 
استریل کرد؟

چرا الزم است شیشه شیر کودک را استریل کنید؟ تا چه 
زمانی باید به این کار ادامه دهید؟ پاسخ به این سواالت 
اگرچه مورد پسند و قبول همه نیست، باید بگوییم "تا 
زمانی که الزم باشد باید به این کار ادامه دهید."بهتر 
است این کار را تا زمانی انجام دهید که ظروف غذای 
کودک تغییر می کند؛ یعنی درست تا وقتی که کودک 

تمایلی به مکیدن شیشه شیر نداشته باشد.
برای برخی والدین، این کار کمی کسل کننده است اما با 
این حال، سالمت کودک تضمین می شود و استفاده از 
شیشه، عوارضی برای سالمت او در برنخواهد داشت.
در فهرست لوازم کودک که به شستشو و استریل مکرر 
نیاز دارند، باید مورد دیگری را نیز بگنجانید و آن لوازمی 
است که کودک هنگام دندان درآوردن و برای آرام کردن 
درد لثه ها به سمت دهان خود می برد. الزم به یادآوری 
است که استریل کردن تمام منزل در عمل، شدنی نیست 
و این حقیقتی است که باید بپذیریم. با این حال، ما باید 
تمام سعی و تالش خود را بکنیم تا منزل، محیط تمیزتری 
برای کودک باشد. پس از چند ماه زندگی و با قوی تر 
شدن سیستم ایمنی بدن کودک، خطر ابتال به بیماری ها 
به میزان قابل توجهی در او کاهش می یابد اما به یاد 
داشته باشید که هر کودکی وضعیت جسمی مخصوص 
به خود را دارد بنابراین ایمنی بدنی هر کودکی با کودک 
دیگر متفاوت است. متخصص اطفال کودک شما بهترین 
مشاورتان خواهد بود و فقط او قادر است که بهترین 
و مناسب ترین موقعیت را برای کودکتان تشخیص بدهد 
بنابراین برای آگاهی از نحوه صحیح مراقبت از کودک، 

ارتباط خود را با وی قطع نکنید.

چرا الزم است شیشه شیر نوزاد را استریل كنیم؟چرا الزم است شیشه شیر نوزاد را استریل كنیم؟

آنچه مسلم است این است كه سطح آنچه مسلم است این است كه سطح 
ایمنی نوزاد تازه به دنیا آمده ایمنی نوزاد تازه به دنیا آمده 

صفر است و نمی توان روی صفر است و نمی توان روی 
آن حساب ویژه ای باز كرد آن حساب ویژه ای باز كرد 

بنابراین والدین باید به بنابراین والدین باید به 
بهداشت تمام وسایلی كه بهداشت تمام وسایلی كه 

در اطراف نوزاد وجود در اطراف نوزاد وجود 
دارد و او به نوعی با آنها دارد و او به نوعی با آنها 

درارتباط است، توجه كنند درارتباط است، توجه كنند 
تا به این شكل از ابتالی تا به این شكل از ابتالی 

كودك به هر نوع بیماری یا كودك به هر نوع بیماری یا 
عفونتی جلوگیری كنندعفونتی جلوگیری كنند

 ترجمه: 
عفت 

عباسیان


