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بیست و چهارم مهرماه برابر با پانزدهم اکتبر، از 
سال 1964 در دنیا به عنوان روز جهانی افراد نابینا یا 
روز عصای سفید نام گذاری شده است و این روز، 
هر ســال در ایران جشــن گرفته می شود. عصای 
سفید مهم ترین وسیلۀ کمكی رفت و آمد افراد نابینا 
است و استفاده از آن می تواند ضامن سالمت آنان 
باشــد. از این رو، این روز را بــه تمام افراد نابینا و 
کم بینا و خانواده های آنان تبریک عرض می کنیم و 
بدین مناسبت بخش اول این مقاله، به والدینی که 

فرزند با آسیب بینایی دارند، تقدیم می شود.

بینایی آسیب 
مادرانوپدراندارایفرزندباآسیببیناییبهچهشناختهایینیازدارند؟

دكتر احمد به پژوه
استاد روان شناسی

دانشگاه تهران

بخش اول

روان شناسی سالمت14

چند سوال��
 آیا شما با روان شناسی كودكان با آسیب بینایی 

و مسائل و مشکالت آنان آشنایی دارید؟
 آیا شما با ویژگی ها، توانمندی ها و ظرفیت های 
كودكان با آسیب بینایی و محدودیت های آنان 

آشنایی دارید؟
 آیا كودكان با آسیب بینایی در خانواده و جامعه 
پذیرفته شــده اند و نسبت به آنان نگرش مثبت 

وجود دارد؟

مقدمه��
در طول تاریــخ، پدیده نابینایی همواره در همۀ 
جوامع بشری وجود داشته و از دیدگاه ها و نظرهای 
گوناگون نگریسته شده است. بدون تردید در هزارۀ 

سوم میالدی کودکان با آسیب بینایی، مانند دیگر 
کودکان باید از جایگاه واالیی برخوردار باشند و 
حق دارند از خدمات آموزشی، اجتماعی، درمانی، 
بهداشــتی، رفاهی و فرهنگی مناسب، بهره مند 
شــوند تا به باالترین میزان رشــد همه جانبه نایل 
شوند. بی شک به منظور تحقق این گونه هدف ها و 
رشد همه جانبه کودکان با آسیب بینایی، باید از دو 
نهاد مقدس خانواده و مدرسه آغاز کرد و در جامعه 

استمرار بخشید.
کودکان با آســیب بینایی، یكــی از گروه های 
عمدۀ کودکان استثنایی یا کودکان با نیازهای ویژه 
محسوب می شوند که به آموزش و پرورش ویژه و 
خدمات ویژه نیاز دارند. کودک نابینا یا کودک با 
آســیب بینایی، کودکی است مانند همۀ کودکان؛ 

عکس: محسن بخشنده  / ایرنا
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او فقط نمی تواند محیط اطراف خود را به خوبی 
ببیند، اما مغز او به طور طبیعی کار می کند و قادر 
اســت با حواس دیگر خود )به ویژه شــنوایی و 
المســه( یاد بگیرد و جهان خارج را درک کند و 
بشناسد. با وجود این، تولد کودک با آسیب بینایی، 
تأثیر عمیقی بر مادر و پدر و دیگر اعضای خانواده 
می گذارد و واکنش های گوناگونی از قبیل احساس 
گناه، بهت زدگی، غــم و اندوه، انكار و ناباوری و 

درماندگی را به دنبال دارد )به پژوه، 1398(.
بدون تردید اساس سالمت جامعه، به سالمت 
تک تک افراد جامعه وابسته است و سالمت روانی 
و جسمانی افراد جامعه تأمین نمی شود مگر آن که 
به نیازهای یكایک آنان در خانه و در خانواده توجه 
شود تا شــهروندانی سالم، بالنده، متعادل، متقی 
و صالح داشــته باشــیم. در ارتباط با کودکان هر 
جامعه ای، چه بینا و چه نابینا، الزم اســت تاکید 
شود که آنها تمام رفتارها را یاد می گیرند، پس باید 
همۀ رفتارها را در بستر خانواده، به عنوان مهم ترین 
و نخستین پرورشگاه و آموزشگاه، در تمام مراحل 

گوناگون زندگی به آنان آموزش داد.
ازاین رو، در پاسخ به پرسش های مطرح شده، در 
این مقاله، رهنمودهایی ارائه می شود تا زمینۀ ارتقای 
آگاهی والدین دارای فرزند با آسیب بینایی فراهم شود 
و بتوانند با پذیرش مثبت تفاوت ها، در جهت رفع 
نیازهای فرزند خود بكوشند. هدف دیگر این مقاله 
ایجاد حساسیت در مادران و پدران نسبت به حقوق 
و نیازهای کودکان با آسیب بینایی و نیز آشناسازی 
خانواده ها با ظرفیت ها، قابلیت ها، توانمندی ها و 
محدودیت های این کودکان اســت. بدیهی است 
برای تحقق این گونه هدف ها، همكاری، همفكری 
و همدلی تمام خانواده ها، مدارس و ســازمان های 
مربوط الزامی است. امیدوارم از مطالعۀ این مقاله 
لذت ببرید و مطالعۀ آن را بــه خانواده های دارای 
فرزند با آسیب بینایی و کسانی که خواهان شناخت 

دنیای نابینایی هستند، توصیه کنید.

پذیرش کودک با آسیب بینایی��
نخســتین گام شــناخت، پذیرش بدون قید و 
شرط کودک با آسیب بینایی و داشتن انتظارهای 
واقع بینانه از او اســت و هر خانواده، الزم اســت 
نابینایی فرزند خود را بفهمــد و بپذیرد. پذیرش 

کودک می تواند تأثیری مثبت بر فرایند رشــد او 
داشته باشــد. داشــتن انتظارهای واقع بینانه از 
فرزند با آســیب بینایی نیز تأثیری شــگفت انگیز 
بر اعتمادبه نفس او خواهد داشــت. باوجوداین، 
پذیرش کامل توســط خانواده و سازگاری کامل 
برای کودک با آســیب بینایی بسیار ایده آل است 
و زندگی همواره به این ســادگی نیســت! افراد و 
خانواده ها متفاوت هســتند و آنان احساسات و 
رویدادهــای زندگی خــود را به گونه ای متفاوت 
پردازش می کنند. احتمال دارد برخی از خانواده ها 
به سختی شرایط کودک خود را بپذیرند و برخی 
ممكن اســت به راحتــی به منابع یــا افرادی که 
می توانند بــه آنها کمک نمایند، دسترســی پیدا 
نكنند. به بیان دیگر، باید اذعــان کرد که پذیرش 
کودک با آسیب بینایی موجب می شود عزت نفس 

فرزند ما ارتقا یابد و احساس توانمندی کند.

صحبت کردن دربارۀ آسیب بینایی در خانه ��
و خانواده

میزان آرامش یک خانواده در زمینۀ صحبت با 
فرزندشــان دربارۀ ناتوانی و محدودیت های وی، 
از ارزش های فرهنگی و میــزان آمادگی عاطفی 
والدین، تأثیر می پذیرد. بسیار حائز اهمیت است که 
والدین، دربارۀ شرایط بینایی فرزندشان، اطالعاتی 
را در اختیار او قرار دهند و این باید زمانی که کودک 
در سنین خردسالی قرار دارد، با او در میان گذاشته 
شود. این اطالعات بهتر است که مبتنی بر واقعیت 
باشــد و در حین گفتگوهای روزمره با کودک در 
اختیار وی قرار گیرد، همان گونه که والدین دربارۀ 
موهای طالیی، پاهای کشیده و انگشتان ظریف 

کودک خود صحبت می کنند!
هدف این اســت که کودک متوجه شــود که 
آسیب بینایی فقط به عنوان یكی از صدها ویژگی 
او تلقی می شــود. برای مثال، اگر والدین در یک 
گفت وگوی تلفنی بر این مسأله متمرکز شدند که 
کودک به دلیل آســیب بینایی، در انجام بعضی از 
کارها با مشكل مواجه است، باید یادآوری کنند که 
کارهایی نیز وجود دارد که فرزندشان می تواند مانند 
همۀ کودکان انجام دهد )همان طور که هر شخصی 
ممكن است بعضی کارها را ســاده تر یا دشوارتر 
نسبت به دیگران انجام دهد(. افزون بر این، در این 

شرایط، این فرصت عالی وجود دارد که به کودک 
با آســیب بینایی یادآوری شود که او قادر به انجام 
دادن چه کارهایی است. همان طور که پیشتر گفته 
شد این صحبت های مثبت هرچه زودتر آغاز شود 
و اظهارات مثبتی نظیر آنچه گفته شــد که مبتنی 
بر واقعیت هم باشد، می تواند تأثیر مثبتی بر رشد 

عزت نفس کودک داشته باشد.

واکنش های گوناگون دربارۀ نابینایی و ��
کودکان با آسیب بینایی

مادران و پــدران کودکان با آســیب بینایی به 
طور مكرر موقعیت هایــی را گزارش می کنند که 
اعضای خانــواده و افراد جامعه دربارۀ فرزند آنها 
واکنش های گوناگونی ابــراز می کنند. این موارد 
شامل پرسش های فكر نشده و عجیب وغریب نیز 
می شود )مانند، فرزند شما چه مشكلی دارد!؟( یا 
اظهار ترحم که نشان می دهد که داشتن این کودک 
بار مسئولیت سنگینی را به همراه دارد! یا شما به 
دلیل ارتباط با چنین کودکی مقدس هستید! بعضی 
از والدین رفتارهای عجیبی را توصیف می کنند که 
دیگران به تصور این که کودک نابینا فقیر اســت، 
به او پول می دهند! درهرحال، کودکان با آســیب 
بینایی نیز همانند والدین خود این گونه واکنش ها 
و بازخوردهــا را متوجه شــده و پیام های آنها را 
می شنوند و موجب می شــود که آنها پیام هایی از 
قبیل متفاوت بودن، حقیر بودن و طاقت فرســا 
بــودن را دریافت کنند. والدیــن می توانند در این 
موقعیت ها با ابراز واکنش مناســب، به احساس 
خودارزشمندی کودک کمک کنند، به این ترتیب 
که، وقتی با چنین موقعیت هایی مواجه می شوند، 
به طور مكرر صحبت هایی نظیر زیر را داشته باشند:

او در هر حال یک کودک اســت، مانند همۀ 
کودکان!

او بار و مســئولیت اضافی خاصی ندارد. شما 
باید ببینید که او چطور به تنهایی مسواک می زند 
و دست های خودش را با حوله به خوبی خشک 

می کند!
پدر و مادر بودن برای همۀ اولیا، یكی از کارهای 
چالش زا اســت. من فكر می کنم که همۀ والدین 
مقدس هســتند نه فقط من، شــما این طور فكر 

نمی کنید؟

روان شناسی سالمت
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صورت آنها می توانند عزت نفس مثبتی را در خود 

رشد دهند.

بازخوردهای قابل دست یابی نسبت به ��
کودکان با آسیب بینایی

غروری که یک کودک بینا از مشــاهدۀ عینی 
فعالیت هایش به دست می آورد )مانند نصب نقاشی 
کودک بر در یخچال خانه(، ممكن اســت برای 
کودک با آسیب بینایی همان معنا را نداشته باشد، 
مگر این که به طور شفاف به کودک گفته شود که کار 
او در معرض دید دوستان و اعضای خانواده قرار 
گرفته است. در صورت امكان، ارائۀ شاخص های 
لمسی مبنی بر ابراز رضایت از کارهای انجام شدۀ 
کودک، بسیار حائز اهمیت اســت. برای مثال، 
برچسب های برجســته از صورتک های خندان 
و پیام هایــی با خط بریل از قبیــل »وای عالیه«، 
»حــرف نداره«، »چقدر خوبــه« می تواند برای 
کودک با آسیب بینایی بازخورد مثبتی را به همراه 
داشته باشــد. برچســب های موجود در بازار با 
شكل های ساده، از قبیل ستاره و قلب، می تواند به 
شكل برجسته تهیه شود. این کار موجب می شود 

بازخوردهایی که کودک از طریق این برچسب ها 
دریافت می کند، ملموس تر و قابل درک باشــد. 
همچنین والدین و معلمان می توانند تشویق های 
خــود را به طور کالمی یا بــا خط بریل و حروف 

چاپی بزرگ به صورت پیام، به کودک بدهند.
در مدرسه، کودکان بازخوردها را به شیوه های 
گوناگــون از معلمــان دریافت می کننــد. یكی از 
راهبردهای معروف این اســت که اغلب کارهای 
خوب دانش آموزان را به عنوان الگو، روی تابلوی 

کودکانی که این گونه پاسخ ها را از والدین خود ، 
در برابر اظهارنظرهای دیگران می شنوند )اظهاراتی 
که منعكس کنندۀ دوست داشــتن و پذیرش آنها 
اســت(، به احتمال زیاد این نظــرات مثبت را در 
برابر نظرات منفی، درون سازی می کنند. به عالوه 
شنیدن این گونه بازخوردها، می تواند آنها را توانمند 
کند که راهبردهایی نظیــر آن را در موقعیت های 

مشابه که والدین در کنارشان نیستند، به کار برند.

داشتن بازخوردهای واقع بینانه نسبت به ��
کودکان با آسیب بینایی

کودکان با آسیب بینایی، هم نیاز به بازخوردهای 
مثبت و هم بازخوردهای واقع بینانه از جانب دیگران 
دارند؛ آنها نیاز دارند که در زمینۀ استعدادهایی که 
می توانند به خوبی آنها را پرورش دهند، اطالعات 
مناسبی )متناسب با سنشان( در مقایسه با دو گروه 
همسال بینا و همسال نابینا در اختیارشان قرار داده 
شود. آنها به تعریف و تمجید های نابه جا و تبریک 
برای انجام کارهای معمولی که همساالنشان به 
طور عادی انجام می دهند، نه نیــاز دارند و نه از 
آن سود می برند. متأســفانه، بسیاری از کودکان 

با آســیب بینایی برای انجام کارهای 
عادی روزانه، از قبیل مســواک زدن 
دندان ها یا آویزان کــردن کت، مورد 
تشویق واقع می شوند )فعالیت هایی 
که همســاالن بینای آنهــا نیز انجام 
می دهند(. دلیل این امر این است که 
بسیاری از بزرگ ساالن با این کودکان 
آشــنایی ندارند و فكــر می کنند که 
فعالیت هایی از این قبیل برای کودکان 
بــدون بهره گیری از حــس بینایی، 
قابل تقدیر است! در خانه، در مدرسه 

و در جامعه، بزرگ ســاالنی که وظیفۀ مراقبت 
از کودکان با آســیب بینایی را دارند، باید مراقب 
باشــند که از آنها تعریف و تمجید های نابه جا به 
عمل نیاورند و در شناسایی مهارت های معمول از 
غیرمعمول به آنها کمک کنند. هر کودکی، فعالیت 
مشخصی را بهتر از دیگران انجام می دهد که این 
ممكن است نشان دهندۀ وجود استعدادی در او 
باشــد. ازاین رو، باید به کودکان با آسیب بینایی 
در شناسایی این استعدادها کمک شود و در این 

اعالنات قرار می دهند که این گونه اطالعات، اغلب 
برای کودکان با آسیب بینایی قابل دست یابی نیست. 
کودکان کم بینا می توانند تشویق شوند که با استفاده از 
وسایلی نظیر ذره بین یا وسایل دیگر، کار همساالن 
خود را روی تابلوی اعالنات بینند. کودکان نابینا  
نیز می توانند با اســتفاده از توصیف های ارائه شده 
توســط بزرگ ســاالن دربارۀ کارهای ارزشــمند 
نصب شــده روی تابلوی اعالنات، اطالعات الزم 
را کســب کنند. اگر این اطالعات به صورت متن 
نوشتاری است، می توان آنها را با خط بریل نوشت 
و روی تابلو نصب کرد )ســاکس و وولف، 2006، 

ترجمۀ به پژوه و مهدوی، در دست انتشار(.

مطرح کردن موفقیت های کودکان با آسیب ��
بینایی با دیگران

در میان گذاشتن و مطرح کردن موفقیت های 
کودکان با دیگران به گونه ای غیرمستقیم، تشویق 
محسوب می شود که می تواند به کودکان با آسیب 
بینایی در درک توانایی های آنان کمک مؤثری کند. 
بعد از این که کودک توانست یک تكلیف سخت یا 
چالش برانگیز را با موفقیت انجام دهد، والدین الزم 
است موفقیت کودک را تشویق کنند. 
توصیه می شود والدین موفقیت های 
کــودک را بــه شــكل واقع بینانه نه 
اغراق آمیــز تمجید کنند؛ برای مثال، 
هنگام صرف شام یا به صورت تلفنی 
با پدربزرگ یــا مادربزرگ کودک آن 
موفقیــت را بیان کنند. شــنیدن این 
نظرات دربــارۀ موفقیت های واقعی، 
می تواند به کودک کمک کند که سطح 
انتظارهــای دیگران دربــارۀ خود را 
بفهمد و در نتیجه می تواند در تعریفی 
که کودک از خود ارائه می دهد و تجربۀ غرورآمیز 
او مؤثر باشد. همۀ این موارد، مؤلفه های مهمی در 

رشد عزت نفس مثبت کودک قلمداد می شوند.

فراهم کردن امکانات الزم برای ��
مستقل سازی کودکان با آسیب بینایی

مشارکت مســتقیم کودکان با آسیب بینایی 
در فعالیت ها و تجارب گوناگون به رشد قابلیت 
در مهارت های شــناختی، اجتماعی و حرکتی 

روان شناسی سالمت
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آنان منجر می شود و در نتیجه موفقیت آنها را به 
دنبال خواهد داشت. کودکانی که به فعالیت های 
گوناگون مشغول می شوند، اغلب مطالب زیادی 
برای صحبت کردن با بزرگ ساالن و همساالن 
دارند و به شــناخت کافی دربارۀ دنیا دست پیدا 
می کنند که موجب می شود آنها داستان هایی را 
که می شــنوند یا می خوانند بهتر بفهمند. رشد 
قابلیت ها در این کودکان بر چگونگی احساس 
آنها دربارۀ خودشان و این که چگونه دیگران، آنان 

را درک می کنند، تأثیر می گذارد.
والدین کودکان با آسیب بینایی در مقایسه با 
والدین کودکان بینا، زمان طوالنی تری را صرف 
مراقبت و محافظت از کــودک خود می کنند، 
زیرا کودکان بینا، بیشــتر از بینایــی خود برای 
خودمختاری استفاده می کنند. مشاهدۀ کودکان 
بزرگ تر و بزرگ ساالنی که خودشان قاشق را به 
دست می گیرند، اغلب موجب می شود که کودک 
بینا دست والدین را پس بزند و خواستار این شود 
که خودش غذا را با قاشــق در دهانش بگذارد. 
یا زمانی که کودک بینا در سنین پیش دبستانی، 
می بیند کــه والدین در موقعیت هایی، از چكش 
استفاده می کنند، او نیز از چكش اسباب بازی، 
برای موقعیت های مشابه استفاده می کند. گفتنی 
است که بینایی، تقلید را تسهیل می کند و فقدان 

بینایی، تقلید را با مشكل رو به رو می سازد.
در مقابــل، والدینی که با کودکان با آســیب 
بینایــی کار می کننــد، بــا دو چالــش مواجه 
می باشــند: متقاعد کردن کودکان برای داشتن 
عملكرد مستقل و آشــنا کردن آنها با رفتارهای 
بزرگ ســاالن. با راهنمایی کالمی و مستمر از 
طرف والدین، می توان به بســیاری از کودکان با 
آسیب بینایی کارهای مربوط به مستقل شدن را 
یاد داد، مانند لباس پوشــیدن، حمام کردن، غذا 
خوردن و بهداشت شخصی. والدین می توانند از 
طریق دادن حق انتخاب به کودک، خودمختاری 
و مســتقل شــدن را در او ارتقا دهند و تشویق 
کنند. برای مثال، انتخاب هایی نظیر »امروز برای 
صبحانه پنیر می خوری یا مربا؟«، »امروز پیراهن 
سفید را می پوشی یا نارنجی؟« و یا »االن، دوست 

داری با توپ بازی کنی یا با ماشین؟«
کودکان بینا، فعالیت های والدین را در کارهای 

روزانه مشاهده و تمایل دارند که همانند آنها عمل 
کنند و در نتیجه رفتارهای آنها را تقلید می نمایند. 
برای مثــال، آنها با چرخ دســتی در اطراف اتاق 
نشیمن بازی می کنند و با جاروی پالستیكی فرش 
را تمیز می کنند. هنگامی که این رفتارهای کودک 
توســط دیگران دیده می شــود، ادراک کودک از 
خودش افزایش می یابد و این نوع بازی ها، با بینایی 
تقویت می شود. به طوری که کودکی که هرگز یک 
چرخ دستی را در فروشگاهی حرکت نداده است، 
اما آن را مشاهده کرده، می داند که چگونه این کار 

را انجام دهد.
در مقابــل، تجربــۀ یــک کــودک نابینا با 
چرخ دســتی، امكان دارد محدود باشد به سوار 
شدن در چرخ دستی، حرکت دادن و متوقف کردن 
چرخ دســتی و گاهی شنیدن صدای قرار گرفتن 
شیء در چرخ دســتی، حتی اگر والدین توضیح 
دهند که آنهــا دارند چه کار می کنند )مانند، من 
دارم بستۀ کره را داخل چرخ دستی قرار می دهم(. 
درهرحال این کودکان احتمااًل شــناخت و فهم 
ناقصی از چرخ دستی خواهند داشت. واقعیت 
یادگیری برای کودکان با آسیب بینایی این است 
که آنها باید خودشان فعالیتی را تجربه کنند تا آن را 
بشناسند. بدین منوال برای این که کودکان بتوانند 
نقش های بزرگ ســاالن را در زندگی تصور و در 
بازی وانمودسازی مشــارکت کنند، الزم است 
که فعالیت موردنظر را تجربه کنند تا آن را به قدر 

کافی بشناسند.
والدین بایــد برای کودکان با آســیب بینایی، 
تجربیات متنوعــی را فراهم کرده و به آنها کمک 
کنند تا پیش از آن که خود را در نقش های گوناگون 
تصور نمایند، بتوانند هدف های کلی و جزئی این 
تجربیات را متوجه شوند و درک کنند. برای مثال، 
کودکان با آســیب بینایی به منظور کسب تجربه 
در زمینۀ استفاده از جاروبرقی، نیاز دارند به طور 
واقعی با جاروبرقــی کار کنند، تمیزی و کثیفی 
فرش را پیش و بعد از حرکــت جاروبرقی روی 
فرش، متوجه شــوند و این که چگونه آشغال ها به 
وسیلۀ جاروبرقی به درون آن  کشیده می شود و در 

پایان چگونه جاروبرقی را جمع کنند.
به منظور کسب تجربه در زمینۀ خرید کردن، 
این کــودکان نیــاز دارند هنگام حرکــت دادن 

چرخ دســتی در فروشــگاه، انتخاب اقالم مورد 
نظر از قفسه ها، قرار دادن آنها در چرخ دستی یا 
ســبد خرید و پرداخت پول اقالم خریداری شده 
پیش از ترک فروشــگاه و آنگاه هنگامی که وارد 
خانه می شوند از نظر قرار دادن اقالم تهیه شده در 
جای مناسب، به والدین خود کمک کنند. گفتنی 
است که صدها تجربۀ نظیر این برای کودکان بینا 
وجود دارد که آنان به راحتی می توانند آنها را درک 
و تقلید کنند، زیرا آنها می توانند ببینند، اما برای 
کودکان با آسیب بینایی و کم بینا، این تجارب باید 
به طور عملی تمرین و به شــكل مناسب به آنها 

آموزش داده شود.
به کودکان نابینایی که نشان داده شده یا تشویق 
شــده اند که نان را چگونه ُتست )برشته( کنند یا 
چگونه از یخچال، آب بردارند، احتمااًل این رفتارها 
را بیشتر تقلید می کنند و خالقیت بیشتری دارند. 
بدین منوال، به کودکی که آموخته شــده به طور 
مستقل در خانه رفت وآمد کند و کودکی که تشک 
و زیرانــداز خود را پیش از خوابیــدن برمی دارد، 
احتمااًل برای کشــف محیط پیرامون خود بیشتر 
احساس اعتمادبه نفس می کند، خطرپذیر است 
و از اعمال مستقل و خودجوش خود، بیشتر یاد 

می گیرد و لذت می برد.
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