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روانشناسی سالمت

عصاداران سفید

بخش دوم

مادران و پدران دارای فرزند با آسیب بینایی به چه مهارتهایی نیاز دارند؟
دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسی
دانشگاه تهران

یادآوری :بیست و چهارم مهرماه برابر با پانزدهم
اکتبر ،از سال  1964در دنیا به عنوان روز جهانی
افراد نابینا یا روز عصای ســفید نامگذاری شده
اســت و این روز ،هر ســال در ایران جشن گرفته
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میشود .عصای ســفید مهمترین وسیلۀ کمکی
رفتوآمد افراد نابیناست و استفاده از آن میتواند
ضامن سالمت آنان باشــد .از این رو ،این روز را
ً
مجددا به تمامی افراد نابینا و کمبینا و خانوادههای
آنان تبریک عرض میکنیم و بدین مناسبت بخش
دوم این مقاله ،به خوانندگان عزیز ،بهویژه والدینی
که فرزند با آسیب بینایی دارند ،تقدیم میشود.
شــایان ذکر اســت که بخش اول این مقاله،

در شــمارۀ مهــر  1399ماهنامۀ پیونــد ،با بیان
مقدمهای کوتاه ،پذیرش کودک با آسیب بینایی،
صحبت کردن دربارۀ آســیب بینایــی در خانه و
خانــواده ،واکنشهای گوناگــون دربارۀ نابینایی
و مستقلســازی کودکان با آسیب بینایی از نظر
شــما گذشــت و اکنون بخش دوم مقاله تقدیم
شــما خوانندگان عزیز میشود و منتظر نظرها و
بازخوردهایشماهستیم.

روانشناسی سالمت
چند سوال

آیا شما با روانشناسی رشــد کودکان با آسیب
بینایی و فرآیند اجتماعی شدن آنان آشنایی دارید؟
آیا شما به اهمیت آموزش مهارتهای اجتماعی
به کودکان با آسیب بینایی آگاهی دارید؟
آیا شما با ویژگیها ،توانمندیها و ظرفیتهای
کودکان با آســیب بینایــی و محدودیتهای آنان
آشناییدارید؟
آیا کودکان با آســیب بینایی در خانواده و جامعه
پذیرفته شدهاند و نسبت به آنان نگرش مثبت وجود
دارد؟
آیا در نظام آموزشی کشور ما ،مهارتهای زندگی
به کودکان با آسیب بینایی آموزش داده میشود؟
اهمیت آموزش مهارتهای اجتماعی
به کودکان با آسیب بینایی

جای تعجب نیســت که آموزش مهارتهای
اجتماعی بایــد در صدر نیازهای آموزشــی برای
کودکان با آســیب بینایی قرار گیرد .مهارتهای
اجتماعی ،مجموعهای از رفتارها یا مجموعهای از
اعمال هستند که انسانها برای تعامل یا برقراری
ارتباط با یکدیگر مورد اســتفاده قــرار میدهند.
ایــن مهارتهــا عبارتنــد از نحوۀ ســام دادن و
احوالپرســی ،رعایــت آداب لباس پوشــیدن در
موقعیتهای گوناگون ،صف بستن و رعایت نوبت،
ً
خواهش کردن ،استفاده از کلمات لطفا یا متشکرم،
درخواســت کمک کردن و نظایر آن (متســون و
اولندیک ،1988 ،ترجمۀ بهپژوه.)1384 ،
یادآور میشــود کــه اکتســاب مهارتهای
اجتماعی توسط کودکان با آسیب بینایی به طور
خود به خودی رخ نمیدهــد .در واقع ،آموزش
معنادار و متوالی مهارتهای اجتماعی مستلزم
حضور مادر ،پدر یا معلمی است که دانش فراوانی
در خصوص اثر آسیب بینایی بر رشد مهارتهای
اجتماعیداشتهباشد.
متأســفانه ،مادران و پدران کودکان با آســیب
بینایی به اهمیت آمــوزش مهارتهای اجتماعی
توجه ندارند .کودکان با آسیب بینایی وارد جامعه
میشوند ،درحالیکه مهارتهای بسیار کمی برای
جذب در دنیای افراد بینا کسب کردهاند .در حالی
که ما بایــد آموزش مهارتهــای اجتماعی را در

اولویت قرار دهیم و باور ما این باشــد که یادگیری
مهارتهای اجتماعی همانند یادگیری خواندن و
نوشتن حائز اهمیت است.
ما به شدت بر این باوریم که اکتساب مهارتهای
اجتماعی،کلیدیبرایموفقیتهایبعدیکودکان
با آسیب بینایی محسوب میشــود .بدون داشتن
مجموعهای از رفتارهــای اجتماعی قابلقبول،
احتمال دارد کودکان در معرض خطر طرد شدن،
انزوای اجتماعی و وابستگی به دیگران قرار گیرند.
آموزش مهارتهای اجتماعی الزم اســت یکی از
حوزههای اصلی برنامۀ درسی قلمداد شود که در آن
معلمان و خانوادهها باید با یکدیگر همکاری کنند تا
*
به نتایج مثبتی دست یابند .در این ارتباط هلن کلر
میگوید« :راه رفتن با یک دوست در تاریکی ،بهتر
از راه رفتن به تنهایی در روشنایی است».
ســاکس و وولــف ( ،2006ترجمــۀ بهپژوه و
مهدوی ،در دســت انتشــار) در اینبــاره اذعان
میکنند که توالی رشد کودکان نابینا نباید با کودکان
بینا مقایسه شود ،اما باید تأکید کرد که در طراحی
راهبردهای مداخلهای ،تشــخیص توالی و درک
فرایند رشــد اجتماعی در حوزۀ آسیب بینایی امر
باارزش و ســودمندی اســت .والدین الزم است
به راهبردهای مورد نیاز بــرای برقراری رابطه با
فرزندشــان و بازشناسی اشــارههایی که کودکان
با آســیب بینایی برای نشان دادن موارد خوشایند
و ناخوشایندشــان به کار میبرند ،آشــنا شوند.
همچنین والدین باید تماس جسمانی بیشتری با
فرزندشان داشته باشند که کلید اصلی دلبستگی
ایمــن در هر کودکی به شــمار میآیــد (بهپژوه،
.)1396
ســاکس و وولــف ( ،2006ترجمــۀ بهپژوه و
مهدوی ،در دســت انتشار) پیشــنهاد کردهاند که
متخصصان میتواننــد در زمینههای زیر به والدین
کمککنند:
اشارههای کودک را شناسایی و تفسیر کنند.
هنگامیرا که کودک فعالیت میکند یا هوشیار و
آمادۀ ارتباط است شناسایی کنند.
به رفتارهای کودک پاسخ مناسب نشان دهند.
زمینههای تحریک حسی الزم را فراهم کنند.
بازیهای انفرادی را طراحی کنند که هم والدین
و هم کودک از آن لذت ببرند.
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از فعالیتهای مورد عالقۀ کودک استفاده کنند.
هنگامیکه والدین احســاس کنند که نقش
ً
مهمی را در رشد کودک دارند ،احتماال بیشتر به
نیازهایکودکپاسخمیدهندودرنتیجهمحیطی
را ایجاد میکنند که او در آن احساس قدرت کافی
برای کشف محیط خود داشته باشد .والدین الزم
است در آمادهســازی کودک برای فعالیتهای
اکتشافی بیشتر و ایجاد محیط مناسب نیز نقش
مناسبایفاکنند.
آشنایی با اصول آموزش مهارتهای
اجتماعی به کودکان با آسیب بینایی

اصولی کــه در این بخش بــرای والدین دارای
کودک با آســیب بینایی ارائه میشود ،زمینهای را
فراهم میکند تا بر اســاس آن فرزندان خود را بهتر
آموزش دهند:
کودکان با آســیب بینایی مهارتها و رفتارهای
اجتماعی را از طریق یادگیری کالمی یاد میگیرند.
بنابراین الزم اســت همۀ مهارتها و رفتارها را از
طریق کالمی توضیح و یاد داد.
کودکان با آسیب بینایی ،مهارتهای اجتماعی
را به طور طبیعی یاد نمیگیرند ،بلکه الزم است از
طریق حمایتهای افرادی که در زندگی این کودکان
نقش دارند ،صورتگیرد.
برای کودکان با آسیب بینایی ،فرآیند استفادۀ مؤثر
از مهارتهای اجتماعی به تداوم و اختصاص دادن
زمان مناسب نیاز دارد.
خانوادهها و معلمان الزم اســت برای حمایت
و ایجاد انتظارهای خــود از رفتارهای اجتماعی
مناســب از کودکان با آســیب بینایــی با یکدیگر
همکاریداشتهباشند.
کودکان با آسیب بینایی برای رشد اجتماعی خود
به برقراری رابطه با همساالن بینا و نابینا نیاز دارند.
برقراری رابطه با همساالن عادی و بینا

نیاز به کسب مهارتهای اجتماعی در تمام طول
دوران زندگی ادامه مییابد .داشتن رابطه با هر دو
گروه همســال بینا و نابینا ،مؤلفۀ مهمی در رشــد
عزتنفسکودکانمحسوبمیشود.داشتنرابطه
با گروههای همساالن (مانند ،گروههای اجتماعی،
مذهبی و ورزشی) و کسب مهارتهای دوستیابی
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فرصتهایی را برای کودکان و نوجوانان با آسیب
بینایی ایجاد میکند تا بفهمند که آنان چه کســی
هســتند و چگونه با افراد دیگر (خارج از خانواده)
ارتباط برقرار کنند .کودکان و نوجوانان با آســیب
بینایی الزم است در فعالیتهای مشترکی با کودکان
و نوجوانان دیگر در مدرســه و در جامعه شرکت
کنند .اینگونه مشارکتها هر چه زودتر در زندگی
آنان صورت پذیرد ،بهتر است؛ برای مثال ،مشارکت
درفعالیتهایینظیررفتنبهاردو،کتابخانه،سینما،
بوستان و مراکز خرید.
برقراری رابطه با همساالن
دارای آسیب بینایی

برای کودکان نابینا ،افزون بر داشــتن ارتباط با
کودکان عادی (بینا) ،داشتن ارتباط با دیگر کودکان
با آســیب بینایی نیز به همان انــدازه حائز اهمیت
است .والدین کودکان نابینا باید به دنبال شناسایی و
یافتن کودکانی با ناتوانی مشابه باشند ،تا این کودکان
با این طرز تفکر که تنها آنان محدودیت بینایی دارند،
بزرگ نشــوند .حضور در مدرسۀ عادی میتواند
فرصتهایی برای ارتباط با همساالن بینا و حضور
در مدرسۀ ویژه میتواند فرصتهایی برای ارتباط
با همســاالن نابینا فراهم کند .بسیاری از مدارس
ویژه برای دانشآمــوزان نابینا یا کمبینا ،دورههای
کوتاهمدتی ارائه میدهند که بر تدریس برنامههای
ویژهای از قبیل تحرک و جهتیابی ،فناوری کمکی
و فعالیتهای زندگی روزانه تأکید میکنند.
اینگونه برنامهها ،عالوه بر اینکه فرصتی برای
یادگیری مهارتهای ارزشمندی را فراهم میکند،
این فرصت را نیز ایجــاد میکند تا کودکان نابینا،
همســاالن نابینای دیگر را مالقــات کنند و این
فایدۀ بزرگی برای کودک نابینایی که همیشه فقط
با خواهران و برادران یا همســاالن عادی مقایسه
شــده است ،در بر دارد .کودکان با آسیب بینایی در
مدارس عادی و مدارس ویژه ،این امکان را دارند که
خودشان را در انجام دادن کاری مشابه ،با دیگران
مقایســه کنند .همچنین این امکان وجود دارد که
کودکان نابینا یاد بگیرند که چگونه با دیگر کودکان
(چه بینا و چه نابینا) رابطه برقرار کنند و با آنها بازی
کنند.
کودکان ،خود و همساالن را بر اساس ادراکشان
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از قابلیــت و پذیــرش اجتماعی خــود قضاوت
میکنند .مروری بر ویژگیهای کودکان محبوب،
کودکان طردشده و کودکان مورد غفلت واقعشده
میتواند مشــخص کند که چه نوع مهارتهایی
از نظر همســاالن ارزشمند است و در نتیجه کدام
مهارتها الزم است در برنامههای مداخلهای مورد
تأکید قرار گیرد.
چند توصیه به والدین دارای فرزند
با آسیب بینایی

سعی کنید نشانههای آسیب بینایی (مانند اشک
ریزش ،مالش شدید چشــمها ،داشتن مشکل در
دیدن اشیا ،پلک زدن بیش از حد) را هر چه زودتر
در فرزندتان شناســایی کنید و جدی بگیرید و در
اولین فرصت به چشمپزشک مراجعه نمایید.
ســعی کنیــد در اولین فرصــت ،مهارتهای
جهتیابی و تحرک را یاد بگیرید و آن را به فرزندتان
آموزش دهید.
ســعی کنید فرزندتان را تشویق کنید در صورت
نیاز ،از عصای سفید استفاده کند.
ســعی کنید هنگام صحبت کــردن رو به روی
فرزندتان با فاصلۀ مناسب بایستید و آرام ،شمرده و
ً
واضح با او صحبت کنید (لطفا فریاد نزنید کودک
نابینا،ناشنوانیست!).
در صورتی که فرزندتان نیاز به عینک دارد ،او را
تشویق کنید همیشه از آن استفاده کند.
ســعی کنید مهارتهای زندگی مســتقل را به
فرزندتان آموزش داده و او را در امور خانه مشارکت
دهید و به او مسئولیتهایی را واگذار کنید.
سعی کنید با فرزندتان رابطۀ مطلوبی برقرار کنید
و با مثبتنگری ،تواناییهای او را ببینید و از مقایسه
کردن او با دیگران پرهیز کنید و با معرفی چهرههای
موفق ،افقهای روشن آینده را برای او ترسیم کنید
(بهپژوه.)1396 ،
ســعی کنید برای خانواده و فرزندتان ،مشاوری
متخصص و امین انتخاب کنید و همواره در فرآیند
رشد فرزندتان با وی به مشورت بپردازید.
سخن پایانی

فلسفۀ نهایی آموزش و پرورش ویژه یا آموزش
ویژه (اســتثنایی) ،مستقلســازی و قطع تارهای

وابستگی است .بنابراین استفاده از حواس دیگر،
آمــوزش مهارتهــای زندگی مســتقل ،به ویژه
مهارتهــای مربــوط به تحــرک و جهتیابی و
خودیــاری و مهارتهای اجتماعی ،فرصتهایی
فراهم میکند تا کودکان به تدریج مســتقل شوند
و روی پای خود بایســتند .در این ارتباط ،کسب
مهارتهای مراقبت از خود ،مانند لباس پوشیدن،
غذا خوردن ،بهداشت شخصی و دستشویی رفتن
از اهمیت خاصی برخوردار اســت تا این کودکان
متوجه شــوند که آنها قادر هستند روی پای خود
بایستند.
کودکان با آسیب بینایی میتوانند مشابه کودکان
عادی یــاد بگیرند و تحصیل کنند .در هر حال با
توجه به توانمندیهای فرزندتان ،کودک نابینای
شما باید احساس کند که او هم مانند سایر کودکان
پذیرفته شده است و اعضای خانواده او را دوست
دارند و شــما به عنوان مادر یــا پدر به روشهای
گوناگون و با اســتفاده از حواس دیگر (شنوایی،
المسه ،چشایی و بویایی) او را آموزش میدهید و
برای زندگی در جامعه آماده میکنید .بدون شک،
والدین آگاه و دانا ،میتوانند فرزندان سالم و توانایی
تربیتکنند.
*Helen Keller
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