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تعريف کودکان ديرآموز
توزيع هوش در انس��ان بر پاية اصل تفاوت هاي فردي به صورت منحنی 
بهنجار اس��ت. بیش��تر افراد هر جامع��ه ای )حدود 68 درص��د( از نظر بهرة 
هوش��ي در دامنة يك انح��راف معیار پايین میانگین و ي��ك انحراف معیار 
ب��االي میانگین قرار دارند. در حالی که بهرة هوش��ی حدود چهارده درصد 
)13/59 در صد( کل افراد يك جامعه در حد فاصل يك تا دو انحراف معیار 
زير میانگی��ن قرار دارند. از اين رو، بر مبناي طبقه بندي روان ش��ناختي به 
اين گروه، کودکان مرزي  و بر مبنای طبقه بندی آموزشي، به آنان کودکان 
ديرآم��وز  می گوين��د که گروهي از ک��ودکان با نیازهاي وي��ژه  يا کودکان 

استثنايي را تشكیل مي دهند. 
براس��اس مقیاس هوش کودکان وکسلر، کودکان دير آموز، کسانی هستند 
که بهرة هوشی آنان در دامنة 85 تا 70 نمرة استاندارد قرار دارد و در مقايسه 
با همساالن خود حداقل در يكی از ابعاد رشد )جسمانی، شناختی، اجتماعی 
و عاطفی( از تفاوت قابل مالحظه ای برخوردار هس��تند. )آناس��تازي ، 1990؛ 
ويلیام��ز، 1988، ترجمة به پژوه و هم��كاران، 1386(. افزون بر اين، کودکان 
ديرآموز، گاهی به علت عدم برخورداري از فرصت هاي آموزش��ي مناسب و به 
لحاظ محرومیت هاي خانوادگي و فرهنگي از عزت نفس و اعتماد به نفس الزم 
بي بهره اند و دچار تأخیر هايي در ابعاد گوناگون رش��د خود مي شوند )به پژوه، 

1391 ؛ به پژوه و سلیمیان، 1380؛ به پژوه و همكاران، 1389(.

تاريخچۀ آموزش دانش آموزان ديرآموز
تا قبل از س��ال 1370 در ايران، برنامة مش��خص و س��ازمان يافته اي در 
تش��خیص و جايابي آموزشي  مناس��ب براي دانش آموزان دير آموز در دورة 
ابتدايي وجود نداش��ت. اما از س��ال 1370 به بعد به دنب��ال اجراي »طرح 
س��نجش« مبني بر بررسي و س��نجش بینايي، شنوايي و آمادگي تحصیلي 
)هوش عمومي( براي کودکان آمادة ورود به دبستان، گروهي از کودکان به 
عن��وان دانش آموزان ديرآموز شناس��ايي و برخي از آنان در کالس هاي ويژه 

تحت عنوان: »کالس ضمیمه« در مدارس عادي جايابي مي شوند.
دانش آم��وزان ديرآموز جايابي ش��ده در کالس هاي ع��ادي و در مدارس 
عادي در اکتساب دانش هاي پايه )خواندن، نوشتن و حساب( با مشكالت و 
نارس��ايي هايي مواجه مي شوند و در صورت عدم ارايه خدمات آموزشي ويژه 
به آنان، زمینة بروز بحران هاي تحصیلي گوناگون براي آنان فراهم مي شود. 
براي مثال، پیش��رفت تحصیلي پايین، مردودي و ترك تحصیل و در نتیجه 

سرخوردگی از عواقب اين وضع هستند )پارکر و آشر ، 1987(. 
در مقابل، برخي از دانش آموزان ديرآموز جايابي شده در کالس هاي ويژه 
در مدارس عادي با تدارك خدمات ويژه مانند: »معلم ويژه« موفق مي شوند 
محت��واي دروس دورة ابتداي��ي را طبق برنامة وزارت آم��وزش و پرورش با 

موفقیت به پايان برسانند )اکبري، 1375(.
از سوي ديگر مشاهده مي شود که روش اخیر يعني جايابي دانش آموزان 

خان��واده به عنوان نخس��تین آموزش��گاه و 
پرورشگاه انسان، به ويژه در ارتباط با کودکان 
استثنايی يا کودکان با نیازهای ويژه از جايگاه 
خاصی برخوردار اس��ت. دلی��ل عمدة اين امر 
اين است که کودك، حساس ترين و بیشترين 
وق��ت خ��ود را در محیط خان��واده و با مادر و 
پ��در می گذراند. هر کودکی نیازهايی دارد که 
خانواده نخستین  نهاد تأمین کنندة آنهاست. 
در اين راس��تا، کودکان اس��تثنايی، افزون بر 
نیازهای عموم��ی، نیازهای ويژه هم دارند که 
در درجة نخست، خانواده بايد پاسخگوی آن ها 
باشد. در حال حاضر در آموزش و توان بخشی 
کودکان استثنايی يا کودکان با نیازهای ويژه، 
اکثر برنامه های مداخله ای، برنامه های خانواده 
محور هس��تند. بديهی اس��ت هر قدر خانواده 
بیش��تر تحت حمايت قرار گیرد و مش��ارکت 
خانواده در آموزش و توان بخشی کودك بیشتر 
باش��د، احتمال رشد بهتر و س��ريع تر کودك 
بیش��تر خواهد ب��ود و اين ام��ر هنگامی بهتر 
تحق��ق می يابد که والدين از آرامش، حمايت، 
آموزش، آگاهی و مهارت الزم برخوردار باشند. 
يكی از گروه های کودکان استثنايی يا کودکان 
با نیازهای ويژه، کودکان ديرآموز هس��تند که 

در اين مقاله دربارة آن ها بحث می شود.
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ديرآموز در کالس هاي ويژه در مدارس عادي، در کنار دستاوردهاي آموزشي 
مطلوب، با پاره اي از مش��كالت اجتماعي خاص روبه رو مي باش��د. مهم ترين 
اين مش��كالت، همان برچس��ب »مرزي« و يا »ديرآموز بودن« است که در 
می��ان دانش آموزان عادي نس��بت به اين وض��ع رواج دارد. چنین لقب ها و 
عنوان هايي مس��لماً بر رشد اجتماعی، سازگاري اجتماعي  و بهداشت رواني 
دانش آموزان ديرآموز اثر س��وء برجا مي گذارد و موجب ادراك نامناسبي از 
لیاقت ها و شايستگي هاي خود شده و عزت نفس و عملكرد تحصیلي  آن ها 

را متأثر مي کند.
اهميت آموزش مهارت های اجتماعی

هم��ة ما در اجتماع و در دنیاي پیچیده و دش��واري زندگي مي کنیم که 
براي موفقیت و پیش��رفت در اين دنیا و مقابلة مؤثر با بسیاري از مشكالتي 
که رو در روي ما قرار مي گیرند اکتساب مجموعه اي از مهارت هاي اجتماعي 
امري حیاتی اس��ت. اکثر روان شناس��ان بر اين باور هستند که مهارت هاي 
اجتماعي مجموعة رفتار هاي اکتس��ابِی قابل قبولي هس��تند که فرد را قادر 
مي س��ازد با ديگران ارتباط  مؤثر داش��ته و از رفتارهای اجتماعي نامطلوب 
خودداري کند. )متس��ون و اولنديك، 1988، ترجمه به پژوه، 1384؛ گرشام 

و الیوت ، 1987(.
زمان��ي ک��ه از مهارت ه��اي اجتماعي ياد مي ش��ود، رفتارهاي س��اده در 
موقعیت ه��ا و عرصه هاي گوناگون اجتماعي مورد نظر اس��ت مانند: ريختن 
زباله در ظرف مخصوص، تمیز کردن زمین بعد از شكس��ته ش��دن چیزي، 
طرز درس��ت به کار بردن وس��ايل غذاخوري و رعاي��ت آداب غذا خوردن، 
رعايت آداب لباس پوش��یدن در موقعیت ه��اي گوناگون، آويختن لباس در 
جاي مخصوص، وارد و خارج ش��دن از کالس به ش��یوة آرام و بدون ايجاد 
س��روصدا، صف بس��تن و رعايت نوبت، رد کردن خواهش ديگران به شكل 
مؤدبانه، برخورد س��ازنده با انتقاد ديگران، استفاده از کلمات مؤدبانه مانند: 
لطفاً يا متش��كرم، کمك کردن به ديگران و تقاضاي کمك از ديگران، سالم 
دادن و معرفي خود به بزرگس��االن و همساالن، قبول شكست در بازي هاي 
رقابتي و تبريك گفتن به ف��رد برنده، عذرخواهي کردن در مواقع ضروري، 

همكاري با دوستان در انجام کارها و نظاير آن.
بنابراين، ش��ناخت و درمان کودکان با نارسايي در مهارت هاي اجتماعي 
يكي از وظايف مهم روان شناس��ان، مش��اوران و متخصصان تعلیم و تربیت 
محسوب مي شود، زيرا که اکتساب مهارت هاي اجتماعي يكي از عوامل مؤثر 
در رشد و سازگاري اجتماعي به شمار می رود )پارکر و اشر، 1987(. با توجه 
به پیامدهاي گوناگون جايابي آموزشِي دانش آموزان ديرآموز در کالس هاي 
وي��ژه، گزارش هاي تا حدودي ضد و نقیض در پیش��ینه ارايه ش��ده اس��ت. 
برخي از پژوهش ها، حاکي از آن اس��ت که کالس هاي ويژه از نظر پیشرفت 
تحصیلي و سازگاري اجتماعي براي دانش آموزان ديرآموز مناسب و مفیدند 
)مس��اواتیان، 1373؛ اکبري، 1375(. نتايج اين قبیل پژوهش ها، همگي به 
عملكرد تحصیل��ي بهتر دانش آموزان ديرآموز جايابي ش��ده در کالس هاي 

ويژه در مدارس عادي اشاره دارند. 
بنابراين لزوم آموزش مهارت هاي اجتماعي به افراد ديرآموز مطرح مي شود 
و اينكه چگونه و با چه کیفیتي در جمع حضور يابند و رفتارهاي متناس��ب 
و مقب��ول از خود بروز دهند. اکتس��اب مهارت ه��اي اجتماعي، محور اصلي 
رشد اجتماعي، ش��كل گیري روابط اجتماعي، کیفیت تعامل هاي اجتماعي، 
س��ازگاري اجتماعي و حتي س��المت روان فرد محس��وب مي ش��ود. کسب 
مهارت هاي اجتماعي کودکان بخش��ي از فرايند اجتماعي ش��دن آنان است 

و اجتماعي ش��دن فرايندي اس��ت که در آن هنجارها، مهارت ها، ارزش ها، 
نگرش ها و رفتار فرد شكل مي گیرد تا ايفاي نقش کنوني يا آتي او در جامعه 
مناس��ب و مطلوب شناخته شود. مهم ترين عامل اجتماعي شدن را مي توان 
خان��واده و نهادهاي اجتماعي ديگر مانند مدرس��ه معرفي کرد که در قالب 
ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي بررسي مي شوند. )کارتلج و میلبرن، 1985؛ 

ترجمه نظري نژاد، 1375(.
مهارت های اجتماعی و سازگاری اجتماعی

نظر به اينك��ه يكي از هدف های عمدة آموزش و پ��رورِش دانش آموزان، 
نی��ل به س��ازگاري اجتماع��ي و برقراري رابط��ة مفید و مؤثر ب��ا ديگران و 
پذيرش مس��ئولیت اجتماعي مي باشد، الزم اس��ت که آموزش مهارت هاي 
اجتماعي به دانش آموزان ديرآموز بیش��تر م��ورد توجه قرار گیرد. در حال 
حاضر بسیاري از محققان اتفاق نظر دارند که رفتارهاي اجتماعي، آموختني 
هستند، زيرا افرادی که در محیط هاي نامناسب رشد يافته و بزرگ شده اند، 
از لح��اظ اجتماعي رفتارهاي نامطلوبی از خود نش��ان می دهند. )هارجي و 

همكاران،1994؛ ترجمه بیگي و فیروز بخت، 1377(.
از ده��ة 1970 س��نجش مهارت هاي اجتماعي و اقدام��ات مربوط به آن 
يكي از فعال ترين عرصه هاي تحقیقات روان شناس��ان بوده است. تحقیقات 
در اين باره نش��ان داده است که در طول سال هاي مدرسه 15 - 10 درصد 
کودکان توس��ط همساالن خود طرد مي ش��وند و نیز امكان طرد مستمر در 
مراحل بعدي زندگي آنان نیز وجود دارد. علت آن اس��ت که اين دس��ته از 
ک��ودکان فاقد مهارت هاي اجتماعي الزم مي باش��ند. )متس��ون و اولنديك، 

1988، ترجمه به پژوه، 1384(.
از اين رو، در سال هاي اخیر توجه زيادي به آموزش مهارت هاي اجتماعي 
شده است، زيرا که بررسي  هاي متعدد نشان داده که نارسايي در مهارت هاي 
اجتماعي  تأثیر منفي بر عملكرد تحصیلي دانش آموزان مي گذارد، مشكالت 
يادگیري را تشديد مي کند و اغلب منجر به بروز مشكالت سازگاري مي شود 

)متسون و اولنديك، 1988، ترجمه به پژوه، 1384(.
چن  و همكاران، )2001( به بررس��ي رابطه رفتار اجتماعي و پیش��رفت 
تحصیل��ي در 286 دانش آم��وز پايه ه��اي چه��ارم، پنجم، شش��م و هفتم 
پرداختن��د. نتايج تحقی��ق رابطه مثبتي بین پیش��رفت تحصیلي و رهبري 
اجتماع��ي، تحمل ناکامي، مهارت اجتماعي جرئت ورزي و روابط دوس��تانه 

با همساالن را نشان داد. 
انجل��س  و هم��كاران )2002(، در پژوهش��ي ش��یوه هاي فرزندپروري، 
مهارت ه��اي اجتماع��ي و روابط با همس��االن و س��ازگاري اجتماعي را در 
نوجوانان بررس��ي کردن��د. اين پژوهش به مهارت ه��اي اجتماعي به عنوان 
يك واس��طه بین ويژگي هاي رابطه والد- کودك و ناس��ازگاري با همساالن 
تأکی��د مي کند. داده هاي اي��ن پژوهش از يك مطالع��ه در بین 58 کودك 
18 - 12 س��اله به دس��ت آمد. يافته ها نش��ان داد که آموزش مهارت هاي 
اجتماعي موجب افزايش سازگاري در نوجوانان مي شود و روابط با همساالن 

را افزايش مي دهد.
اوا  )2003( که به بررس��ي س��ازگاري  اجتماعی دانش آم��وزان ديرآموز 
شاغل به تحصیل در مدارس عادي پرداخته، به اين نتیجه رسیده است که 
اين دسته از دانش آموزان مشكالت جدي در سازگاري با مدرسه دارند. اين 
دانش آموزان در دورة ابتدايي به طور معنادار از همكالس��ي هاي عادي خود 
بیش��تر غیبت مي کنند. در ضمن میزان ترك تحصیل دانش آموزان ديرآموز 
نیز به طور معناداری در مقايس��ه با دانش آموزان عادي بیشتر گزارش شده 
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اس��ت. از نتايج ديگر اين تحقیق اين بود که دانش آموزان ديرآموز )دختر و 
پسر( عمومٌاً توسط هم کالسي هاي عادي خود طرد مي شوند. 

در اي��ران پژوهش هاي اندکي در زمینه بررس��ي مهارت ه��اي اجتماعي 
صورت گرفته که به برخي از آن ها اشاره مي شود. 

ش��هیم )1382(، در پژوهش خود به مقايس��ه مهارت ه��اي اجتماعي و 
مش��كالت رفت��اري در دو گروه از ک��ودکان عادي و مبتال ب��ه اختالل هاي 
يادگیري در خانه و مدرسه پرداخته و يافته ها نشان داد که والدين، کودکان 
عادي را در زمینه کسب مهارت هاي اجتماعي در خانه بهتر از کودکان مبتال 
به اختالل ه��اي يادگیري ارزيابي کرده اند. میانگی��ن نمرات کودکان عادي 
در زمینه همكاري و مس��ئولیت پذيري به طور معناداري بیش��تر از کودکان 
مبتال ب��ه اختالل هاي يادگیري بوده اس��ت. افزون بر اي��ن، کودکان مبتال 
به اختالل هاي يادگیري بیش��تر از کودکان عادي در خانه داراي مش��كالت 

رفتاري بوده اند.
بیان زاده و ارجمندي )1382(، در پژوهش خود تأثیر آموزش مهارت هاي 
اجتماع��ي در کودکان عقب مانده ذهني خفیف را مورد مطالعه قرار داده اند. 
آن ه��ا 28 دانش آموز عقب مانده ذهني خفی��ف را انتخاب کرده و به صورت 
تصادف��ي در دو گروه آزمايش��ي و کنترل قرار داده اند. يافته ها نش��ان داده 
اس��ت که گروه آزمايشي پس از پايان جلسات آموزشي، بهبود معناداري را 
در زمینه مهارت هاي اجتماعي پیدا کرده اس��ت و به اين نتیجه رس��یده اند 
که آموزش مهارت هاي اجتماعي س��بب افزايش رفتار سازش��ي در کودکان 

عقب مانده ذهني خفیف مي شود.
يافته هاي به پژوه و همكاران )1389( در بررسی تأثیر آموزش مهارت های 
اجتماعی برس��ازگاری اجتماعی و عملكرد تحصیل��ی دانش آموزان ديرآموز 
نشان داده است که پس از آموزش مهارت هاي اجتماعي در گروه آزمايشي، 
تغیی��رات حاصله معن��ادار بوده و نش��ان دهنده تأثیر آم��وزش مهارت هاي 

اجتماعي در سازگاري اجتماعي دانش آموزان مي باشد. 
دالي��ل احتمالي ب��راي ارتقاي میزان س��ازگاري اجتماع��ي آزمودني ها، 
ممكن اس��ت اين باش��د که اکتس��اب و به کارگیري مهارت هاي اجتماعي، 
پايه و مبنايي اس��ت که ارتباط هاي بین  فردي بر اساس آن ساخته مي شود. 
دانش آموزاني که مهارت هاي اجتماعي را به طور واقعي ياد مي گیرند، تمرين 
مي کنند و به شايس��تگي به کار مي گیرند، به طور حتم، قادرند در ورود به 
گروه همس��االن و دوستیابي موفق باش��ند، تعاملي مثبت در روابط خود با 
همس��االن داشته باشند و همین طور دامنه اي از رفتارهاي مقبول را از خود 

نشان دهند. 
ب��دون ترديد ک��ودکان و نوجواناني که قواع��د و مهارت های اجتماعي را 
به خوبي ياد مي گیرند و نیز روابط قوي و مستحكمي را با اعضاي خانواده و 
اجتماع برقرار مي کنند، به احتمال زياد س��طح بااليي از سازگاري اجتماعي 
را از خود بروز خواهند داد. نكتة ديگر اينكه، دانش آموزان ديرآموزي که به 
خوبي مهارت هاي اجتماعي را کس��ب مي کنند و از نظر اجتماعي رفتارهاي 
مطلوب تري از خود نش��ان مي دهند، داراي مفهوم  خودمثبت تري هس��تند 
و اي��ن موجب مي ش��ود که محدوديت ها و توانايي هاي خودش��ان را به نحو 

صحیح تري ارزيابي، درك و پذيرش کنند.
شايان ذکر است که آموزش مهارت  هاي اجتماعي مناسب توسط والدين 
و فراه��م کردن فرصت ها و تجاربي که تعام��الت اجتماعي را افزايش  دهد، 
موجب مي ش��ود دانش آموزان بتوانند راهبردها و مهارت هاي اجتماعي را در 
تم��ام محیط ها و موقعیت هاي واقعي زندگي تمري��ن کنند و به کار بندند. 

بديهي اس��ت فراهم ک��ردن اين گونه فرصت ها در درجة نخس��ت به عهدة 
والدين و آنگاه مس��ئولیت آن بر دوش تمام کس��اني اس��ت که به نحوي با 
اين دانش آموزان در ارتباط هس��تند. از اين رو، مدارس فراگیر و برنامه هاي 

آموزش تلفیقي می تواند در اين جهت نقش آفرين باشد.
توصیه مي ش��ود آموزش مهارت هاي اجتماعي در برنامه هاي دانش افزايي 
مادران و پدران و نیز در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت براي مش��اوران و 
معلمان در نظر گرفته ش��ود تا آنان بتوانند در سازگار ساختن فرزندان خود 
و دانش آم��وزان و باال بردن عملكرد تحصیلي آن��ان نقش الزم را ايفا کنند. 
همچنین توصیه مي ش��ود که آموزش مهارت ه��اي اجتماعي به عنوان يك 
مادة درس��ي در برنامة درس��ي مدارس در نظر گرفته شود. بديهي است در 
اين گونه برنامه ها روان شناسان، مشاوران و معلمان مي توانند به دانش آموزان 
ديرآموز مهارت هاي اجتماعي را آموزش دهند و آنان را براي ورود به دنیاي 

اجتماعي واقعي، پیچیده و ناهمگن آماده کنند. 
کودکان ديرآموز به چه حمايت هايی نياز دارند؟

اگر چه کودکان ديرآموز، اغلب ظاهری عادی دارند و از معلولیت جسمانی 
خاصی رنج نمی برند، اما همان طور که ذکر ش��د، رش��د ذهنی آنان محدود 
اس��ت و با تأخیر صورت می گیرد و از کارايی الزم برخوردار نمی باشند. اين 
وضعیت موجب کاهش استقالل فردی آن ها در زمینه های گوناگون رفتاری، 
اجتماعی و اقتصادی می شود. از اين رو، برای تأمین حقوق افراد ديرآموز و 

خانواده های آنان اقدامات و حمايت های ذيل ضرورت دارد: 
1- يك��ی از روش ه��ای تغیی��ر نگ��رش دانش آم��وزان عادی نس��بت به 
دانش آم��وزان ديرآموز، اجرای برنامه های يكپارچه س��ازی و تلفیقی اس��ت. 
اين گونه برنامه ها موجب می شود کودکان و نوجوانان عادی در موقعیت های 
طبیعی با همس��االن خود مالقات کنند و با يكديگر کنش و واکنش داشته 
باشند و در نتیجه نگرش افراد عادی به طور واقع بینانه شكل  گیرد. از اين رو، 
توصیه می شود از جداسازی دانش آموزان ديرآموز اجتناب و در جهت توسعة 
برنامه های آموزش تلفیقی و فراگیر اقدام شود )به پژوه، 1372؛ لورمن، دپلر 

و هاروی، 2005، ترجمة به پژوه و حسین خانزاده، 1391(.
2- کلیه وزارتخانه ها و همة س��ازمان ها و مؤسس��ات دولتی و غیردولتی 
)سازمان های مردم نهاد( موظفند افراد ديرآموز و خانواده های آنان را تحت 

پوشش خدمات بیمة درمانی قرار دهند.
3- کلیه وزارتخانه ها و همة س��ازمان ها و مؤسس��ات دولتی و غیردولتی 
موظفند به منظور خود ش��كوفايی و مستقل س��ازی افراد ديرآموز، امكانات 
آموزش��ی، ورزش��ی و تفريحی مناس��ب را برای اوقات فراغ��ت آنان فراهم 

کنند.
4- کلیه وزارتخانه ها و همة س��ازمان ها و مؤسس��ات دولتی و غیردولتی 
موظفند در طراحی و احداث ساختمان ها و مكان های عمومی )سرويس های 
بهداشتی(، بوستان ها و مراکز ورزشی و تفريحی، گذرگاه ها و وسايل خدماتی 
)تلف��ن عمومی( و وس��ايل نقلیة عمومی به نحوی عم��ل نمايند که ام�كان 
دسترسی و بهره مندی برای افراد ديرآموز همچون افراد عادی فراهم شود. 

)فراهم کردن فرصت های برابر و مناسب سازی کلیة امكانات(.
5- کلیه وزارتخانه ها و همة س��ازمان ها و مؤسس��ات دولتی و غیردولتی 
موظفند به منظور توانمندس��ازی افراد ديرآموز، مراکز حرفه آموزی مناسب 
را ايجاد کنند و خدمات توانبخش��ی شغلی و امكانات اشتغال مورد نی��از را 

برای آنان فراهم نمايند )کارآموزی، کارورزی و کاريابی(.
6- همة سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی به ويژه وزارت آموزش و 
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پرورش موظفند مراکز مناسب برای ارايه خدمات روان شناختی و مشاوره ای 
ب��ه افراد ديرآم��وز و خانواده های آن��ان ايجاد کنند و در ص��ورت امكان به 
افراد ديرآموز و خانواده های نیازمند، تسهیالت ي�����ارانه ای )کمك هزينه( 

پرداخت نمايند.
چند توصيه  به والدين کودکان ديرآموز

• س��عي کنید با توجه به توانمندي هاي فرزندت��ان براي او موقعیت هاي 
موفقیت آمیز فراهم کنید، تا به احس��اس خودارزش��مندي نايل ش��ود و در 
نتیجه به اعتماد به نفس دس��ت يابد. توجه داش��ته باش��ید که قرار نیست 
همة افراد ديپلم بگیرند و وارد دانش��گاه شوند، بلكه بايد تالش کنید فرزند 
ديرآموز ش��ما برای احراز يك شغل و حرفة س��اده، مانند خیاطی، نانوايی، 

نقاشی و نظاير آن آموزش ببیند، کارورزی کند و آماده شود.
• س��عي کنید همواره با فرزندتان صادق باش��ید و به او اعتماد کنید و از 
فرزندتان انتظارهاي واقع بینانه، منطقي و مناسب داشته باشید و انتظارهاي 

خود را با سن و توان او هماهنگ کنید.
• س��عي کنی��د با فرزندت��ان دربارة رغبت ه��ا و عالي��ق��ش و درب���ارة 

نگراني هاي او درب��ارة   مدرسه، کالس، درس و دوستانش صحبت  کنید.
• سعي کنید گاهي اوقات با فرزند خود به ورزش بپردازيد و در بازي هاي 

او مشارکت کنید.
• سعي کنید همواره به فرزندتان امید بدهید و به او صبر کردن، استقامت 

و پايداري در مقابل سختي ها را ياد بدهید.
• س��عي کنید زماني که کودك کاري را درس��ت انج��ام مي دهد و رفتار 

مطلوبي از او ظاهر مي شود او را تشويق کنید.
• س��عي کنید به فرزندتان کمك کنید تا احساس��ات خود را ابراز کند و 
روش هاي درس��ِت ابراز وجود و جلب توجه از طريق رفتارهاي مطلوب را به 

فرزندتان آموزش دهید.
• س��عي کنید از ابراز محبت و حمايت بیش از حد به فرزندتان خودداري 
کنید، زيرا اين وضعیت به وابس��تگی، خودخواه��ي و ناتواني او در مقابله با 

محرومیت منتهي مي شود.
• س��عي کنی��د با شناس��ايي عوام��ل اضطراب زا 
و ناامن کنن��ده و از بین بردن آن ه��ا )پیش از تولد، 
هنگام تولد، پس از تولد(، فضايي امن و مناس��ب در 

خانواده ايجاد کنید.
• س��عي کنید در خانه و خانواده، محیط ش��ادي 
به وجود آوريد و از س��تیزه هاي خانوادگي بپرهیزيد 
)به پ��ژوه، 1389( و فعاالنه ب��ه حرف هاي فرزندتان 

گوش کنید و با آن ها به گفت  و شنود بپردازيد.
• س��عي کنید در درون فرزندتان احس��اس گناه 
ب��ه وجود نیاوري��د و کاري نكنید که کودك خود را 
مس��ئول خستگي، پیري و مش��كالت خانواده تصور 

کند.
• سعي کنید فرزندتان را براي دنیاي واقعي آماده 

کنید و آموزش دهید )آموختن براي زيستن(.
• س��عي کنید فرزندتان را همان طور که هس��ت 
بپذيريد و او را با ديگر کودکان مقايسه نكنید، بلكه 
او را با خودش مقايس��ه کنی��د و همواره تفاوت هاي 
فردي را در نظر داشته باشید )به پژوه، 1391 الف(.

• سعي کنید اهمیت تالش و سخت کوشي و اراده ورزيدن را با ذکر مثال 
و داس��تان براي فرزندتان توضیح دهید و منافع و پیامدهاي مطلوب آن را 

بیان کنید )مانند داستان خرگوش و الك پشت(.
• س��عي کنید به فرزندتان در امور خانه و مدرس��ه مس��ئولیت بدهید و 

مشارکت او را جلب کنید.
• سعي کنید به فرزندتان مهارت های دوستیابی را آموزش دهید و دوستان 
فرزندتان و خانواده شان را بشناسید و با آنان ارتباط صمیمانه برقرار کنید.

• سعي کنید به فرزندتان مهارت های ارتباطی را آموزش دهید و روش هاي 
اعت��راض کردن، نه گفتن، گرفتن حق، جرئت ورزي و از خود دفاع کردن را 

به او بیاموزيد.
• س��عي کنید با فرزندتان در فعالیت هاي مشترك و اوقات فراغت شرکت 
کنید )مانند، خريد کردن، پارك رفتن، ورزش کردن، تعمیر ماشین، تعمیر 
وس��ايل خانه، تماش��اي تلويزيون، ب��ازي فوتبال، ش��رکت در مهماني ها و 

فعالیت هاي مذهبي و جلسه قرآن(.
• به فرزندتان کمك کنید تا خود را باور کند و خود را قبول داشته باشد و 

علل شكست ها و موفقیت هايش را بررسي کند و مورد ارزيابي قرار دهد.
• به فرزندتان کمك کنید تا خود مسئله را حل کند، نه آنكه شما مسئله 

را براي او حل کنید.
• ب��ه فرزندت��ان کمك کنید تا ب��ه لیاقت ها و توانايي هاي��ش فكر کند نه 

ناتواني هايش.
• به فرزندتان کمك کنید تا روش هاي درس��ت انديشیدن را ياد بگیرد و 
در برخورد با امور گوناگون فكر کند و س��ئوال مطرح نمايد )اين کار خوب 

است، چرا؟ اين رفتار نادرست است، چرا؟(.
• ب��ه فرزندتان کمك کنید ت��ا با اجراي بازی ه��ا و تمرين هاي حرکتي، 
مهارت هاي حرکتي خود را تقويت کند و کارهاي خود را بدون شتاب زدگي 

انجام دهد )گوردون، ريان و شیلو، 1972، به پژوه و همكاران، 1387(.
• ب��ه فرزندتان کم��ك کنید تا پاس��خگوي رفتار و اعمال خود باش��د و 
مسئولیت کارهايش را بپذيرد. شما مسئولیت  اعمال و رفتارهاي فرزندتان را 
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بر عهده نگیريد و او بايد ياد بگیرد که ديگران را مس��ئول اعمال خود نداند 
)تقصیر را به گردن ديگران انداختن(.

• س��عي کنید هر از گاهي به فرزندتان بگويید که او را دوست داريد و به 
وجود او افتخار مي کنید. بايد به فرزندتان بفهمانید که وجود فرزند براي پدر 

و مادر ارزشمند است، نه آنكه اظهار پشیماني کنید!
• س��عي کنید هر از گاهي فرزندتان را در آغوش بگیريد و او را ببوس��ید 
و نش��ان دهید که او را دوست داريد و به طور مستقیم يا غیرمستقیم براي 
موفقیت فرزندتان دعا کنید. رس��ول گرامي فرموده اس��ت: فرزندان خود را 
بسیار ببوسید، زيرا براي هر بوسیدن شما حسنه اي وجود دارد )بحاراالنوار، 

ج 23، ص 113(.
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