

مقدمه

خان��واده به عنوان نخس��تين آموزش��گاه و
پرورشگاه انسان ،به ويژه در ارتباط با کودکان
استثنايی يا کودکان با نيازهای ويژه از جايگاه
خاصی برخوردار اس��ت .دلي��ل عمدۀ اين امر
اين است که کودک ،حساسترين و بيشترين
وق��ت خ��ود را در محيط خان��واده و با مادر و
پ��در میگذراند .هر کودکی نيازهايی دارد که
خانواده نخستين نهاد تأمين کنندۀ آنهاست.
در اين راس��تا ،کودکان اس��تثنايی ،افزون بر
نيازهای عموم��ی ،نيازهای ويژه هم دارند که
در درجۀ نخست ،خانواده بايد پاسخگوی آنها
باشد .در حال حاضر در آموزش و توانبخشی
کودکان استثنايی يا کودکان با نيازهای ويژه،
اکثر برنامههای مداخلهای ،برنامههای خانواده
محور هس��تند .بديهی اس��ت هر قدر خانواده
بيش��تر تحت حمايت قرار گيرد و مش��ارکت
خانواده در آموزش و توانبخشی کودک بيشتر
باش��د ،احتمال رشد بهتر و س��ريعتر کودک
بيش��تر خواهد ب��ود و اين ام��ر هنگامی بهتر
تحق��ق میيابد که والدين از آرامش ،حمايت،
آموزش ،آگاهی و مهارت الزم برخوردار باشند.
يکی از گروههای کودکان استثنايی يا کودکان
با نيازهای ويژه ،کودکان ديرآموز هس��تند که
در اين مقاله دربارۀ آنها بحث میشود.
تعريف کودکان ديرآموز

کودکان ديرآموز
چه کسانی هستند و والدين آنان
چه وظايفی دارند؟

توزيع هوش در انس��ان بر پاية اصل تفاوتهاي فردي به صورت منحنی
بهنجار اس��ت .بيش��تر افراد هر جامع��های (حدود  68درص��د) از نظر بهرة
هوش��ي در دامنة يک انح��راف معيار پايين ميانگين و ي��ک انحراف معيار
ب��االي ميانگين قرار دارند .در حالی که بهرۀ هوش��ی حدود چهارده درصد
( 13/59در صد) کل افراد يک جامعه در حد فاصل يک تا دو انحراف معيار
زير ميانگي��ن قرار دارند .از اين رو ،بر مبناي طبقهبندي روانش��ناختي به
اين گروه ،کودکان مرزي و بر مبنای طبقهبندی آموزشي ،به آنان کودکان
ديرآم��وز میگوين��د که گروهي از ک��ودکان با نيازهاي وي��ژه يا کودکان
استثنايي را تشکيل ميدهند.
براس��اس مقياس هوش کودکان وکسلر ،کودکان دير آموز ،کسانی هستند
که بهرۀ هوشی آنان در دامنة  85تا  70نمرة استاندارد قرار دارد و در مقايسه
با همساالن خود حداقل در يکی از ابعاد رشد (جسمانی ،شناختی ،اجتماعی
و عاطفی) از تفاوت قابل مالحظهای برخوردار هس��تند( .آناس��تازي 1990 ،؛
ويليام��ز ،1988 ،ترجمة بهپژوه و هم��کاران .)1386 ،افزون بر اين ،کودکان
ديرآموز ،گاهی به علت عدم برخورداري از فرصتهاي آموزش��ي مناسب و به
لحاظ محروميتهاي خانوادگي و فرهنگي از عزتنفس و اعتماد بهنفس الزم
بيبهرهاند و دچار تأخيرهايي در ابعاد گوناگون رش��د خود ميشوند (بهپژوه،
 1391؛ بهپژوه و سليميان1380 ،؛ بهپژوه و همکاران.)1389 ،
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 دکتر احمد بهپژوه

 استاد روانشناسی دانشکده روانشناسی و
علوم تربيتی  -دانشگاه تهران

تاريخچۀ آموزش دانشآموزان ديرآموز

تا قبل از س��ال  1370در ايران ،برنامة مش��خص و س��ازمان يافتهاي در
تش��خيص و جايابي آموزشي مناس��ب براي دانشآموزان دير آموز در دورة
ابتدايي وجود نداش��ت .اما از س��ال  1370به بعد به دنب��ال اجراي «طرح
س��نجش» مبني بر بررسي و س��نجش بينايي ،شنوايي و آمادگي تحصيلي
(هوش عمومي) براي کودکان آمادة ورود به دبستان ،گروهي از کودکان به
عن��وان دانشآموزان ديرآموز شناس��ايي و برخي از آنان در کالسهاي ويژه
تحت عنوان« :کالس ضميمه» در مدارس عادي جايابي ميشوند.
دانشآم��وزان ديرآموز جايابي ش��ده در کالسهاي ع��ادي و در مدارس
عادي در اکتساب دانشهاي پايه (خواندن ،نوشتن و حساب) با مشکالت و
نارس��اييهايي مواجه ميشوند و در صورت عدم ارايه خدمات آموزشي ويژه
به آنان ،زمينة بروز بحرانهاي تحصيلي گوناگون براي آنان فراهم ميشود.
براي مثال ،پيش��رفت تحصيلي پايين ،مردودي و ترک تحصيل و در نتيجه
سرخوردگی از عواقب اين وضع هستند (پارکر و آشر .)1987 ،
در مقابل ،برخي از دانشآموزان ديرآموز جايابي شده در کالسهاي ويژه
در مدارس عادي با تدارک خدمات ويژه مانند« :معلم ويژه» موفق ميشوند
محت��واي دروس دورة ابتداي��ي را طبق برنامة وزارت آم��وزش و پرورش با
موفقيت به پايان برسانند (اکبري.)1375 ،
از سوي ديگر مشاهده ميشود که روش اخير يعني جايابي دانشآموزان

ديرآموز در کالسهاي ويژه در مدارس عادي ،در کنار دستاوردهاي آموزشي
مطلوب ،با پارهاي از مش��کالت اجتماعي خاص روبهرو ميباش��د .مهمترين
اين مش��کالت ،همان برچس��ب «مرزي» و يا «ديرآموز بودن» است که در
مي��ان دانشآموزان عادي نس��بت به اين وض��ع رواج دارد .چنين لقبها و
عنوانهايي مس��لماً بر رشد اجتماعی ،سازگاري اجتماعي و بهداشت رواني
دانشآموزان ديرآموز اثر س��وء برجا ميگذارد و موجب ادراک نامناسبي از
لياقتها و شايستگيهاي خود شده و عزت نفس و عملکرد تحصيلي آنها
را متأثر ميكند.
اهميت آموزش مهارتهای اجتماعی

هم��ۀ ما در اجتماع و در دنياي پيچيده و دش��واري زندگي ميكنيم که
براي موفقيت و پيش��رفت در اين دنيا و مقابلۀ مؤثر با بسياري از مشكالتي
كه رو در روي ما قرار ميگيرند اکتساب مجموعهاي از مهارتهاي اجتماعي
امري حياتی اس��ت .اکثر روانشناس��ان بر اين باور هستند که مهارتهاي
اکتس��ابی قابل قبولي هس��تند كه فرد را قادر
اجتماعي مجموعة رفتارهاي
ِ
ميس��ازد با ديگران ارتباط مؤثر داش��ته و از رفتارهای اجتماعي نامطلوب
خودداري كند( .متس��ون و اولنديک ،1988 ،ترجمه بهپژوه1384 ،؛ گرشام
و اليوت .)1987 ،
زمان��ي ک��ه از مهارته��اي اجتماعي ياد ميش��ود ،رفتارهاي س��اده در
موقعيته��ا و عرصههاي گوناگون اجتماعي مورد نظر اس��ت مانند :ريختن
زباله در ظرف مخصوص ،تميز کردن زمين بعد از شکس��ته ش��دن چيزي،
طرز درس��ت به کار بردن وس��ايل غذاخوري و رعاي��ت آداب غذا خوردن،
رعايت آداب لباس پوش��يدن در موقعيته��اي گوناگون ،آويختن لباس در
جاي مخصوص ،وارد و خارج ش��دن از کالس به ش��يوة آرام و بدون ايجاد
س��روصدا ،صف بس��تن و رعايت نوبت ،رد کردن خواهش ديگران به شکل
مؤدبانه ،برخورد س��ازنده با انتقاد ديگران ،استفاده از کلمات مؤدبانه مانند:
لطفاً يا متش��کرم ،کمک کردن به ديگران و تقاضاي کمک از ديگران ،سالم
دادن و معرفي خود به بزرگس��االن و همساالن ،قبول شکست در بازيهاي
رقابتي و تبريک گفتن به ف��رد برنده ،عذرخواهي کردن در مواقع ضروري،
همکاري با دوستان در انجام کارها و نظاير آن.
بنابراين ،ش��ناخت و درمان كودكان با نارسايي در مهارتهاي اجتماعي
يكي از وظايف مهم روانشناس��ان ،مش��اوران و متخصصان تعليم و تربيت
محسوب ميشود ،زيرا که اکتساب مهارتهاي اجتماعي يکي از عوامل مؤثر
در رشد و سازگاري اجتماعي به شمار میرود (پارکر و اشر .)1987 ،با توجه
آموزشي دانشآموزان ديرآموز در کالسهاي
به پيامدهاي گوناگون جايابي
ِ
وي��ژه ،گزارشهاي تا حدودي ضد و نقيض در پيش��ينه ارايه ش��ده اس��ت.
برخي از پژوهشها ،حاکي از آن اس��ت که کالسهاي ويژه از نظر پيشرفت
تحصيلي و سازگاري اجتماعي براي دانشآموزان ديرآموز مناسب و مفيدند
(مس��اواتيان1373 ،؛ اکبري .)1375 ،نتايج اين قبيل پژوهشها ،همگي به
عملکرد تحصيل��ي بهتر دانشآموزان ديرآموز جايابي ش��ده در کالسهاي
ويژه در مدارس عادي اشاره دارند.
بنابراين لزوم آموزش مهارتهاي اجتماعي به افراد ديرآموز مطرح ميشود
و اينكه چگونه و با چه كيفيتي در جمع حضور يابند و رفتارهاي متناس��ب
و مقب��ول از خود بروز دهند .اکتس��اب مهارته��اي اجتماعي ،محور اصلي
رشد اجتماعي ،ش��کلگيري روابط اجتماعي ،کيفيت تعاملهاي اجتماعي،
س��ازگاري اجتماعي و حتي س�لامت روان فرد محس��وب ميش��ود .کسب
مهارتهاي اجتماعي كودكان بخش��ي از فرايند اجتماعي ش��دن آنان است

و اجتماعي ش��دن فرايندي اس��ت كه در آن هنجارها ،مهارتها ،ارزشها،
نگرشها و رفتار فرد شكل ميگيرد تا ايفاي نقش كنوني يا آتي او در جامعه
مناس��ب و مطلوب شناخته شود .مهمترين عامل اجتماعي شدن را ميتوان
خان��واده و نهادهاي اجتماعي ديگر مانند مدرس��ه معرفي کرد كه در قالب
ارزشها و هنجارهاي اجتماعي بررسي ميشوند( .کارتلج و ميلبرن1985 ،؛
ترجمه نظرينژاد.)1375 ،
مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی

پ��رورش دانشآموزان،
نظر به اينك��ه يکي از هدفهای عمدۀ آموزش و
ِ
ني��ل به س��ازگاري اجتماع��ي و برقراري رابط��ۀ مفيد و مؤثر ب��ا ديگران و
پذيرش مس��ئوليت اجتماعي ميباشد ،الزم اس��ت كه آموزش مهارتهاي
اجتماعي به دانش آموزان ديرآموز بيش��تر م��ورد توجه قرار گيرد .در حال
حاضر بسياري از محققان اتفاق نظر دارند كه رفتارهاي اجتماعي ،آموختني
هستند ،زيرا افرادی كه در محيطهاي نامناسب رشد يافته و بزرگ شدهاند،
از لح��اظ اجتماعي رفتارهاي نامطلوبی از خود نش��ان میدهند( .هارجي و
همکاران1994،؛ ترجمه بيگي و فيروز بخت.)1377 ،
از ده��ۀ  1970س��نجش مهارتهاي اجتماعي و اقدام��ات مربوط به آن
يكي از فعالترين عرصههاي تحقيقات روانشناس��ان بوده است .تحقيقات
در اين باره نش��ان داده است كه در طول سالهاي مدرسه  10 - 15درصد
كودكان توس��ط همساالن خود طرد ميش��وند و نيز امكان طرد مستمر در
مراحل بعدي زندگي آنان نيز وجود دارد .علت آن اس��ت كه اين دس��ته از
ك��ودكان فاقد مهارتهاي اجتماعي الزم ميباش��ند( .متس��ون و اولنديک،
 ،1988ترجمه بهپژوه.)1384 ،
از اين رو ،در سالهاي اخير توجه زيادي به آموزش مهارتهاي اجتماعي
شده است ،زيرا كه بررسيهاي متعدد نشان داده كه نارسايي در مهارتهاي
اجتماعي تأثير منفي بر عملكرد تحصيلي دانشآموزان ميگذارد ،مشكالت
يادگيري را تشديد ميكند و اغلب منجر به بروز مشكالت سازگاري ميشود
(متسون و اولنديک ،1988 ،ترجمه بهپژوه.)1384 ،
چن و همکاران )2001( ،به بررس��ي رابطه رفتار اجتماعي و پيش��رفت
تحصيل��ي در  286دانشآم��وز پايهه��اي چه��ارم ،پنجم ،شش��م و هفتم
پرداختن��د .نتايج تحقي��ق رابطه مثبتي بين پيش��رفت تحصيلي و رهبري
اجتماع��ي ،تحمل ناكامي ،مهارت اجتماعي جرئتورزي و روابط دوس��تانه
با همساالن را نشان داد.
انجل��س و هم��کاران ( ،)2002در پژوهش��ي ش��يوههاي فرزندپروري،
مهارته��اي اجتماع��ي و روابط با همس��االن و س��ازگاري اجتماعي را در
نوجوانان بررس��ي كردن��د .اين پژوهش به مهارته��اي اجتماعي به عنوان
يك واس��طه بين ويژگيهاي رابطه والد -كودك و ناس��ازگاري با همساالن
تأكي��د ميكند .دادههاي اي��ن پژوهش از يك مطالع��ه در بين  58كودك
 12 - 18س��اله به دس��ت آمد .يافتهها نش��ان داد كه آموزش مهارتهاي
اجتماعي موجب افزايش سازگاري در نوجوانان ميشود و روابط با همساالن
را افزايش ميدهد.
اوا ( )2003كه به بررس��ي س��ازگارياجتماعی دانشآم��وزان ديرآموز
شاغل به تحصيل در مدارس عادي پرداخته ،به اين نتيجه رسيده است كه
اين دسته از دانشآموزان مشكالت جدي در سازگاري با مدرسه دارند .اين
دانشآموزان در دورة ابتدايي به طور معنادار از همكالس��يهاي عادي خود
بيش��تر غيبت ميكنند .در ضمن ميزان ترك تحصيل دانشآموزان ديرآموز
نيز به طور معناداری در مقايس��ه با دانشآموزان عادي بيشتر گزارش شده
5
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اس��ت .از نتايج ديگر اين تحقيق اين بود كه دانشآموزان ديرآموز (دختر و
پسر) عموم ٌاً توسط همكالسيهاي عادي خود طرد ميشوند.
در اي��ران پژوهشهاي اندکي در زمينه بررس��ي مهارته��اي اجتماعي
صورت گرفته كه به برخي از آنها اشاره ميشود.
ش��هيم ( ،)1382در پژوهش خود به مقايس��ه مهارته��اي اجتماعي و
مش��كالت رفت��اري در دو گروه از ك��ودكان عادي و مبتال ب��ه اختاللهاي
يادگيري در خانه و مدرسه پرداخته و يافتهها نشان داد كه والدين ،كودكان
عادي را در زمينه كسب مهارتهاي اجتماعي در خانه بهتر از كودكان مبتال
به اختالله��اي يادگيري ارزيابي كردهاند .ميانگي��ن نمرات كودكان عادي
در زمينه همكاري و مس��ئوليتپذيري بهطور معناداري بيش��تر از كودكان
مبتال ب��ه اختاللهاي يادگيري بوده اس��ت .افزون بر اي��ن ،كودكان مبتال
به اختاللهاي يادگيري بيش��تر از كودكان عادي در خانه داراي مش��كالت
رفتاري بودهاند.
بيانزاده و ارجمندي ( ،)1382در پژوهش خود تأثير آموزش مهارتهاي
اجتماع��ي در كودكان عقبمانده ذهني خفيف را مورد مطالعه قرار دادهاند.
آنه��ا  28دانشآموز عقبمانده ذهني خفي��ف را انتخاب کرده و بهصورت
تصادف��ي در دو گروه آزمايش��ي و كنترل قرار دادهاند .يافتهها نش��ان داده
اس��ت كه گروه آزمايشي پس از پايان جلسات آموزشي ،بهبود معناداري را
در زمينه مهارتهاي اجتماعي پيدا كرده اس��ت و به اين نتيجه رس��يدهاند
كه آموزش مهارتهاي اجتماعي س��بب افزايش رفتار سازش��ي در كودكان
عقبمانده ذهني خفيف ميشود.
يافتههاي بهپژوه و همکاران ( )1389در بررسی تأثير آموزش مهارتهای
اجتماعی برس��ازگاری اجتماعی و عملکرد تحصيل��ی دانشآموزان ديرآموز
نشان داده است که پس از آموزش مهارتهاي اجتماعي در گروه آزمايشي،
تغيي��رات حاصله معن��ادار بوده و نش��اندهنده تأثير آم��وزش مهارتهاي
اجتماعي در سازگاري اجتماعي دانشآموزان ميباشد.
دالي��ل احتمالي ب��راي ارتقاي ميزان س��ازگاري اجتماع��ي آزمودنيها،
ممکن اس��ت اين باش��د که اکتس��اب و به کارگيري مهارتهاي اجتماعي،
پايه و مبنايي اس��ت که ارتباطهاي بينفردي براساس آن ساخته ميشود.
دانشآموزاني که مهارتهاي اجتماعي را بهطور واقعي ياد ميگيرند ،تمرين
ميکنند و به شايس��تگي به کار ميگيرند ،به طور حتم ،قادرند در ورود به
گروه همس��االن و دوستيابي موفق باش��ند ،تعاملي مثبت در روابط خود با
همس��االن داشته باشند و همينطور دامنهاي از رفتارهاي مقبول را از خود
نشان دهند.
ب��دون ترديد ک��ودکان و نوجواناني که قواع��د و مهارتهای اجتماعي را
بهخوبي ياد ميگيرند و نيز روابط قوي و مستحکمي را با اعضاي خانواده و
اجتماع برقرار ميکنند ،به احتمال زياد س��طح بااليي از سازگاري اجتماعي
را از خود بروز خواهند داد .نکتة ديگر اينکه ،دانشآموزان ديرآموزي که به
خوبي مهارتهاي اجتماعي را کس��ب ميکنند و از نظر اجتماعي رفتارهاي
مطلوبتري از خود نش��ان ميدهند ،داراي مفهوم خودمثبتتري هس��تند
و اي��ن موجب ميش��ود که محدوديتها و تواناييهاي خودش��ان را به نحو
صحيحتري ارزيابي ،درک و پذيرش کنند.
شايان ذکر است که آموزش مهارتهاي اجتماعي مناسب توسط والدين
و فراه��م کردن فرصتها و تجاربي که تعام�لات اجتماعي را افزايشدهد،
موجب ميش��ود دانشآموزان بتوانند راهبردها و مهارتهاي اجتماعي را در
تم��ام محيطها و موقعيتهاي واقعي زندگي تمري��ن کنند و به کار بندند.
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بديهي اس��ت فراهم ک��ردن اينگونه فرصتها در درجۀ نخس��ت به عهدۀ
والدين و آنگاه مس��ئوليت آن بر دوش تمام کس��اني اس��ت که به نحوي با
اين دانشآموزان در ارتباط هس��تند .از اين رو ،مدارس فراگير و برنامههاي
آموزش تلفيقي میتواند در اين جهت نقشآفرين باشد.
توصيه ميش��ود آموزش مهارتهاي اجتماعي در برنامههاي دانشافزايي
مادران و پدران و نيز در برنامههاي آموزش ضمن خدمت براي مش��اوران و
معلمان در نظر گرفته ش��ود تا آنان بتوانند در سازگار ساختن فرزندان خود
و دانشآم��وزان و باال بردن عملکرد تحصيلي آن��ان نقش الزم را ايفا کنند.
همچنين توصيه ميش��ود که آموزش مهارته��اي اجتماعي بهعنوان يک
مادة درس��ي در برنامة درس��ي مدارس در نظر گرفته شود .بديهي است در
اينگونه برنامهها روانشناسان ،مشاوران و معلمان ميتوانند به دانشآموزان
ديرآموز مهارتهاي اجتماعي را آموزش دهند و آنان را براي ورود به دنياي
اجتماعي واقعي ،پيچيده و ناهمگن آماده کنند.

کودکان ديرآموز به چه حمايتهايی نياز دارند؟

اگر چه کودکان ديرآموز ،اغلب ظاهری عادی دارند و از معلوليت جسمانی
خاصی رنج نمیبرند ،اما همان طور که ذکر ش��د ،رش��د ذهنی آنان محدود
اس��ت و با تأخير صورت میگيرد و از کارايی الزم برخوردار نمیباشند .اين
وضعيت موجب کاهش استقالل فردی آنها در زمينههای گوناگون رفتاری،
اجتماعی و اقتصادی میشود .از اين رو ،برای تأمين حقوق افراد ديرآموز و
خانوادههای آنان اقدامات و حمايتهای ذيل ضرورت دارد:
 -1يک��ی از روشه��ای تغيي��ر نگ��رش دانشآم��وزان عادی نس��بت به
دانشآم��وزان ديرآموز ،اجرای برنامههای يکپارچهس��ازی و تلفيقی اس��ت.
اينگونه برنامهها موجب میشود کودکان و نوجوانان عادی در موقعيتهای
طبيعی با همس��االن خود مالقات کنند و با يکديگر کنش و واکنش داشته
باشند و در نتيجه نگرش افراد عادی به طور واقعبينانه شکلگيرد .از اينرو،
توصيه میشود از جداسازی دانشآموزان ديرآموز اجتناب و در جهت توسعۀ
برنامههای آموزش تلفيقی و فراگير اقدام شود (بهپژوه1372 ،؛ لورمن ،دپلر
و هاروی ،2005 ،ترجمۀ بهپژوه و حسينخانزاده.)1391 ،
 -2کليه وزارتخانهها و همۀ س��ازمانها و مؤسس��ات دولتی و غيردولتی
(سازمانهای مردم نهاد) موظفند افراد ديرآموز و خانوادههای آنان را تحت
پوشش خدمات بيمۀ درمانی قرار دهند.
 -3کليه وزارتخانهها و همۀ س��ازمانها و مؤسس��ات دولتی و غيردولتی
موظفند به منظور خود ش��کوفايی و مستقلس��ازی افراد ديرآموز ،امکانات
آموزش��ی ،ورزش��ی و تفريحی مناس��ب را برای اوقات فراغ��ت آنان فراهم
کنند.
 -4کليه وزارتخانهها و همۀ س��ازمانها و مؤسس��ات دولتی و غيردولتی
موظفند در طراحی و احداث ساختمانها و مکانهای عمومی (سرويسهای
بهداشتی) ،بوستانها و مراکز ورزشی و تفريحی ،گذرگاهها و وسايل خدماتی
(تلف��ن عمومی) و وس��ايل نقليۀ عمومی به نحوی عم��ل نمايند که امـکان
دسترسی و بهره مندی برای افراد ديرآموز همچون افراد عادی فراهم شود.
(فراهم کردن فرصتهای برابر و مناسب سازی کليۀ امکانات).
 -5کليه وزارتخانهها و همۀ س��ازمانها و مؤسس��ات دولتی و غيردولتی
موظفند به منظور توانمندس��ازی افراد ديرآموز ،مراکز حرفهآموزی مناسب
را ايجاد کنند و خدمات توانبخش��ی شغلی و امکانات اشتغال مورد نيــاز را
برای آنان فراهم نمايند (کارآموزی ،کارورزی و کاريابی).
 -6همۀ سازمانها و مؤسسات دولتی و غيردولتی به ويژه وزارت آموزش و

پرورش موظفند مراکز مناسب برای ارايه خدمات روانشناختی و مشاورهای
ب��ه افراد ديرآم��وز و خانوادههای آن��ان ايجاد کنند و در ص��ورت امکان به
افراد ديرآموز و خانوادههای نيازمند ،تسهيالت يـــــارانهای (کمک هزينه)
پرداخت نمايند.
چند توصيه به والدين کودکان ديرآموز

• س��عي کنيد با توجه به توانمنديهاي فرزندت��ان براي او موقعيتهاي
موفقيتآميز فراهم کنيد ،تا به احس��اس خودارزش��مندي نايل ش��ود و در
نتيجه به اعتماد به نفس دس��ت يابد .توجه داش��ته باش��ید که قرار نیست
همۀ افراد دیپلم بگیرند و وارد دانش��گاه شوند ،بلکه باید تالش کنيد فرزند
دیرآموز ش��ما برای احراز یک شغل و حرفۀ س��اده ،مانند خیاطی ،نانوایی،
نقاشی و نظایر آن آموزش ببيند ،کارورزی کند و آماده شود.
• س��عي کنيد همواره با فرزندتان صادق باش��يد و به او اعتماد کنيد و از
فرزندتان انتظارهاي واقع بینانه ،منطقي و مناسب داشته باشيد و انتظارهاي
خود را با سن و توان او هماهنگ کنيد.
• س��عي کني��د با فرزندت��ان دربارة رغبته��ا و عاليــق��ش و دربـــارة
نگرانيهاي او دربــارةمدرسه ،کالس ،درس و دوستانش صحبت کنيد.
• سعي کنيد گاهي اوقات با فرزند خود به ورزش بپردازيد و در بازيهاي
او مشارکت کنيد.
• سعي کنيد همواره به فرزندتان اميد بدهيد و به او صبر کردن ،استقامت
و پايداري در مقابل سختيها را ياد بدهيد.
• س��عي کنيد زماني که کودک کاري را درس��ت انج��ام ميدهد و رفتار
مطلوبي از او ظاهر ميشود او را تشويق کنيد.
• س��عي کنيد به فرزندتان کمک کنيد تا احساس��ات خود را ابراز کند و
ِ
درس��ت ابراز وجود و جلب توجه از طريق رفتارهاي مطلوب را به
روشهاي
فرزندتان آموزش دهيد.
• س��عي کنيد از ابراز محبت و حمايت بيش از حد به فرزندتان خودداري
کنيد ،زيرا اين وضعيت به وابس��تگی ،خودخواه��ي و ناتواني او در مقابله با
محروميت منتهي ميشود.
• س��عي کني��د با شناس��ايي عوام��ل اضطرابزا
و ناامنکنن��ده و از بين بردن آنه��ا (پيش از تولد،
هنگام تولد ،پس از تولد) ،فضايي امن و مناس��ب در
خانواده ايجاد کنيد.
• س��عي کنيد در خانه و خانواده ،محيط ش��ادي
به وجود آوريد و از س��تيزههاي خانوادگي بپرهيزيد
(بهپ��ژوه )1389 ،و فعاالنه ب��ه حرفهاي فرزندتان
گوش کنيد و با آنها به گفت و شنود بپردازيد.
• س��عي کنيد در درون فرزندتان احس��اس گناه
ب��ه وجود نياوري��د و کاري نکنيد که کودک خود را
مس��ئول خستگي ،پيري و مش��کالت خانواده تصور
کند.
• سعي کنيد فرزندتان را براي دنياي واقعي آماده
کنيد و آموزش دهيد (آموختن براي زيستن).
• س��عي کنيد فرزندتان را همانطور که هس��ت
بپذيريد و او را با ديگر کودکان مقايسه نکنيد ،بلکه
او را با خودش مقايس��ه کني��د و همواره تفاوتهاي
فردي را در نظر داشته باشيد (بهپژوه 1391 ،الف).

• سعي کنيد اهميت تالش و سختکوشي و اراده ورزيدن را با ذکر مثال
و داس��تان براي فرزندتان توضيح دهيد و منافع و پيامدهاي مطلوب آن را
بيان کنيد (مانند داستان خرگوش و الکپشت).
• س��عي کنيد به فرزندتان در امور خانه و مدرس��ه مس��ئوليت بدهيد و
مشارکت او را جلب کنيد.
• سعي کنيد به فرزندتان مهارتهای دوستيابی را آموزش دهيد و دوستان
فرزندتان و خانوادهشان را بشناسيد و با آنان ارتباط صميمانه برقرار کنيد.
• سعي کنيد به فرزندتان مهارتهای ارتباطی را آموزش دهید و روشهاي
اعت��راض کردن ،نه گفتن ،گرفتن حق ،جرئتورزي و از خود دفاع کردن را
به او بياموزيد.
• س��عي کنيد با فرزندتان در فعاليتهاي مشترک و اوقات فراغت شرکت
کنيد (مانند ،خريد کردن ،پارک رفتن ،ورزش کردن ،تعمير ماشين ،تعمير
وس��ايل خانه ،تماش��اي تلويزيون ،ب��ازي فوتبال ،ش��رکت در مهمانيها و
فعاليتهاي مذهبي و جلسه قرآن).
• به فرزندتان کمک کنيد تا خود را باور کند و خود را قبول داشته باشد و
علل شکستها و موفقيتهايش را بررسي کند و مورد ارزيابي قرار دهد.
• به فرزندتان کمک کنيد تا خود مسئله را حل کند ،نه آنکه شما مسئله
را براي او حل کنيد.
• ب��ه فرزندت��ان کمک کنيد تا ب��ه لياقتها و تواناييهاي��ش فکر کند نه
ناتوانيهايش.
• به فرزندتان کمک کنيد تا روشهاي درس��ت انديشيدن را ياد بگيرد و
در برخورد با امور گوناگون فکر کند و س��ئوال مطرح نمايد (اين کار خوب
است ،چرا؟ اين رفتار نادرست است ،چرا؟).
• ب��ه فرزندتان کمک کنيد ت��ا با اجراي بازیه��ا و تمرينهاي حرکتي،
مهارتهاي حرکتي خود را تقويت کند و کارهاي خود را بدون شتابزدگي
انجام دهد (گوردون ،ريان و شيلو ،1972 ،بهپژوه و همکاران.)1387 ،
• ب��ه فرزندتان کم��ک کنيد تا پاس��خگوي رفتار و اعمال خود باش��د و
مسئوليت کارهايش را بپذيرد .شما مسئوليت اعمال و رفتارهاي فرزندتان را
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بر عهده نگيريد و او بايد ياد بگيرد که ديگران را مس��ئول اعمال خود نداند
(تقصير را به گردن ديگران انداختن).
• س��عي کنيد هر از گاهي به فرزندتان بگوييد که او را دوست داريد و به
وجود او افتخار ميکنيد .بايد به فرزندتان بفهمانيد که وجود فرزند براي پدر
و مادر ارزشمند است ،نه آنکه اظهار پشيماني کنيد!
• س��عي کنيد هر از گاهي فرزندتان را در آغوش بگيريد و او را ببوس��يد
و نش��ان دهيد که او را دوست داريد و به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي
موفقيت فرزندتان دعا کنيد .رس��ول گرامي فرموده اس��ت :فرزندان خود را
بسيار ببوسيد ،زيرا براي هر بوسيدن شما حسنهاي وجود دارد (بحاراالنوار،
ج  ،23ص .)113
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