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والدین دارای کودک نابینا باید 
برای برقراری پیوند بین خودشان و 
کودک صبر داشته باشند تا بتوانند 

واکنش های او به والدین و جهان 
اطرافش را تشخیص بدهند. درحالی 
که شما کودک را به وضوح می بینید، 

او احتماال شما را مثل یک سایه 
مبهم می بیند.  کودک نابینا به زمان 
نیاز دارد تا بتواند خودش را با این 

شرایط سازگار کند

نابینا  بزرگ کردن کودکان 
واقعا  اول  نگاه  در  شاید 
غیرممکن و ناامیدکننده به 
نظر برسد، خصوصا به این 
دلیل که بیشتر پدرها و مادرهای دارای کودکان 
نابینا هرگز انتظار چنین مشکلی را نداشته یا 
اساسا برای رویارویی با چنین مشکلی آماده 
نشده اند. با این حال، آن گروه از والدین که در 
چنین موقعیتی قرار می گیرند، خواه ناخواه برای 
کمک به فرزندشان سواالت زیادی دارند و دنبال 
پاسخ ها می گردند. آنچه این گروه از والدین 
نیاز دارند، در مجموعه ای همبسته از حمایت 
اجتماعی، کمک به درک این پدیده و دسترسی 
به منابع الزم خالصه می شود. در ادامه با راهنمای 
گام به گام و کلی برای آماده کردن شرایط مطلوب تر 
برای رشد و تربیت فرزندان نابینا آشنا می شوید. 

گام اول: پیدا کردن حامیان مناسب 
مهم ترین کاری که در اولین مرحله باید انجام 
دهید، پیدا کردن افراد کارشناس یا متخصصی 
است که بتوانند درک درست و کاملی از وضعیت 
زندگی شما پیدا کنند و درنتیجه مشاور و همیار 
خوبی برای شما باشند. به عالوه، برقراری روابط 
اجتماعی با دیگر والدینی که با مشکل مشابه 
شما روبرو شده اند هم اهمیت باالیی دارد. شما 
می توانید به کمک کارشناسان یا متخصصان 
دیگر  خودتان،  اجتماعی  روابط  گسترش  و 
کمک  با  و  کنید  پیدا  را  مشابه  خانواده های 

همدیگر گروه پشتیبانی تشکیل دهید. 
چند مورد از توصیه هایی که زندگی با کودکان 

دارای شرایط خاص را راحت تر می کند: 
1. از هر لحظه زندگی لذت ببرید؛ بدون توجه به 

اینکه درگیر چه مشکل بزرگی هستید. 
2. آرامشتان را حفظ کنید و هرگز از یاد نبرید که 
هیچ کس بهتر از شما نمی تواند فرزندتان را بشناسد.
3. از یاد نبرید که همه چیز به مرور زمان بهتر 

می شود. 
4. سعی نکنید هر مشکلی را سریع رفع کنید. 
اصل مهم، توانایی زندگی در لحظه حال و لذت 

بردن از زندگی کنار فرزندتان است. 
5. حس شوخ طبعی تان را تقویت کنید. 

6. دائم به این فکر نکنید که فرزندتان نمی تواند 
چیزی را ببیند. در بلندمدت متوجه خواهید شد 
این مساله آنقدرها هم که تصور می کردید در 

زندگی فعلی او موثر نیست. 

7. بیش از حد نگران رشد و تکامل فرزندتان 
نباشد چون کودکان نابینا هم می توانند طبق برنامه، 

رشد و تکامل خوبی داشته باشند. 
8. فراموش نکنید مددکاران اجتماعی یا دیگر 
کارشناسان و متخصصان مرتبط با مشکل شما، 
جزو دوستانتان هستند. اگر با مشکلی برخورد 
کردید یا سوالی داشتید، حتما با آنها تماس بگیرید. 
آنها می توانند شما را به کارشناسان یا متخصصان 

دیگر معرفی کنند. 

گام دوم: مطالعه کردن در مورد 
کودکان نابینا 

در حال حاضر، حجم انبوهی از اطالعات در مورد 
کودکان نابینا وجود دارد که در سطوح مختلف 
گروه بندی می شوند و از طریق مجله های پزشکی، 
کتاب های آموزشی یا مقاالت اینترنتی در دسترس 
هستند. شما می توانید با کمک مطالعه، اطالعاتتان 
را در مورد کودکان نابینا بیشتر کنید و هراس از 

پدیده نابینایی کودک را کاهش دهید. 

گام سوم: آموزش دادن اعضای 
خانواده و نزدیکان 

نیست که اعضای خانواده شما و  تردیدی 
پدیده  با  مواجهه  در  می خواهند  دوستانتان 
اگر  اما  کنند  کمک  شما  به  کودک  نابینایی 
درک درست و کاملی از این ماجرا نداشته 
خواهند  مشکل  دچار  هم خودشان  باشند، 
شد و هم ممکن است شما را ناراحت کنند 
بنابراین، بهترین راه این است که با اعضای 
خانواده و دوستان نزدیک تان صحبت کنید 
با  برای برخورد درست  و اصول ضروری 
کودک نابینا را به آنها توضیح و آموزش دهید. 

گام چهارم: صبر کردن برای برقراری 
پیوند بین کودک نابینا و شما 

حقیقت این است که والدین دارای کودک 
نابینا باید برای برقراری پیوند بین خودشان و 
کودک صبر داشته باشند تا بتوانند واکنش های 
او به والدین و جهان اطرافش را تشخیص 

بدهند. درحالی که شما کودک را به وضوح 
مثل یک سایه  را  احتماال شما  او  می بینید، 
به  نابینا  این حال،  کودک  با  می بیند.  مبهم 
این  با  را  بتواند خودش  تا  نیاز دارد  زمان 
سازگاری  این  روند  کند.  سازگار  شرایط 
شامل برقراری ارتباط از طریق دیگر حواس 
پنج گانه، عادت کردن به صدای والدین، پیوند 
و  المسه  طریق حس  از  والدین  با  گرفتن 
عادت کردن به بوی پدر و مادر هنگام در 

آغوش گرفتن و... است. 
این ایده ها می توانند به راحت تر کردن روابط 

با فرزندتان کمک کنند:  شما 
اتاق کودک راه  1. همین طور که به سمت 
اتاق،  در  به  رسیدن  از  پیش  و  می روید 
صحبت کردن با او را شروع کنید. این کار 
به کودک نابینا زمان می دهد تا نزدیک شدن 

شما را درک کند. 
2. حتی اگر کودک به رفتارهای شما واکنش 
ابراز عشق  به  نداد، همچنان  نشان  خاصی 

و محبت به او ادامه دهید. 
3. قبل از اینکه کودک را در آغوش بگیرید 
یا او را از جایش بلند کنید، حتما او را برای 
چند لحظه لمس کنید. اگر همیشه همزمان 
با لمس کردن بازو یا انگشتانش به او اعالم 
کردنش  بلند  یا  کردن  بغل  قصد  که  کنید 
توجه  کلمات  این  به  نیز  کودک  دارید،  را 
می کند و می فهمد که لمس کردن به معنای 

آماده شدن برای جابجایی است. 
4. قبل از اینکه از وسایل یا اشیای مختلف 
برای کودک استفاده کنید، اجازه دهید با آنها 
آشنا شود. برای این کار باید بگذارید کودک 
از حس المسه و بویایی یا شنوایی اش کمک 
بگیرد، مثال اگر الزم است بینی کودک تمیز 
شود، بگذارید دستمال کاغذی را لمس کند. 
همچنین دست او را همراه با دست خودتان 
به سمت بینی اش ببرید. به یاد داشته باشید 
وقتی کودک به طور ناگهانی با چیزی لمس 
شود که اصال انتظارش را ندارد، وحشت زده 

بنابراین،  به گریه می کند  می شود و شروع 
به او کمک کنید تا برای مواجهه با اتفاقات 

پیش رو آماده شود. 
5. همواره سعی کنید خالقیت به خرج دهید. 
ممکن است کودک شما به خنده هایتان هیچ 
واکنشی نشان ندهد ولی شما باید راه های 
دیگری برای خنداندن او پیدا کنید. قلقلک 
یا  پایین  باال و  به سمت  دادن  تکان  دادن، 
و...  کودکانه  و  ساده  آهنگ های  خواندن 
می توانند برای او جذاب و شادی آور باشند. 

گام پنجم: آماده شدن برای آینده 
اواخر دوره دبیرستان، شما و فرزندتان باید 
تصمیمات مهمی درباره آینده بگیرید. این 
گذار«  برای  »برنامه ریزی  معموال  فرایند 
در  را  فرزند  و  والدین  و  می شود  خوانده 
شرایط تصمیم گیری برای زندگی آینده فرد 

قرار می دهد.  نابینا 
فرزندتان  همراه  به تنهایی  می توانید  شما 
کاری  چنین  است  بهتر  اما  بگیرید  تصمیم 
با کمک مشاوران و متخصصان انجام شود. 
به  دبیرستان  از  پس  نابینا  افراد  از  بعضی 
آنها  از  دارند و بعضی  تمایل  داشتن شغل 
درحالی  دانشگاه،  در  تحصیل  ادامه  به  هم 
که والدین نمی دانند چطور با این خواسته 

کنند.  برخورد 
کمک گرفتن از کارشناسان می تواند شرایط 
را تا حدود زیادی برای آنها راحت تر کند. 
عالوه بر این، افراد نابینا پس از پایان دبیرستان 
باید کم کم به اجتماع افراد نابینا وارد شوند تا 
بتوانند زندگی بهتری داشته باشند و درنهایت 

یکی از اعضای موفق جامعه باشند.
FamilyConnect منبع: 

از دیرباز، هنگام ثبت نام مدارس، خانواده ها سعی در یافتن 
مدرسه های خوب با معلمان برجسته و صاحب نام داشته 
و گاهی هم به این منظور متحمل رنج و مرارت های 
گوناگون شده اند. تا این جای کار درست اما آیا موفقیت 
فرزندانمان صرفا در گرو رفتن به این گونه مدارس است؟ 
آیا رقابت کردن با مجموعه ای از دانش آموزان تماما 
گلچین شده و عموما در سطح باالی تحصیلی موجب 
ارتقای کودک ما نیز خواهد شد؟ آیا سختگیری های 
مدرسه بنام و مشهور شهر، موجب سختکوشی بیشتر 
فرزند ما نیز خواهد شد؟ و اساسا آیا پرداخت هزینه های 
سنگین یک مدرسه معروف و همه چیز تمام، ضامن 

موفقیت تحصیلی دانش آموز ما نیزخواهد بود؟!
یقینا برای خانواده ای که قادر به ثبت نام و فرستادن کودک 
خود به این گونه مدارس است، این امکان به وجود می آید 
که در انتظار پیروزی قریب الوقوع باشد و جایگاه واقعی 
فرزند خود را باالتر از حد متوسط سایر دانش آموزان 
هم عرض خود بداند اما همین توقع و انتظار، گاهی اثر 
عکس هم خواهد داشت! مثال کودک را دچار استرس و 
اضطراب باالیی در کسب نتایج خوب همیشگی می کند 
یا رقابت دائم و تنگاتنگ با دانش آموزان زبده و تراز 
اول مدرسه، کودک را به تدریج خسته می کند و حتی در 
صورت 3-2 نوبت نتیجه  نگرفتن مطلوب، اعتمادبه نفس 
وی را کاهش خواهد داد. هرچند موفقیت های گاه به گاه 
احتمالی هم فرصت شادمانی برای کودک و خانواده اش 
فراهم نخواهد کرد چون این همه هزینه و تالش شده تا 
این نتایج به دست بیاید و اگر غیر از این باشد، عجیب 

و بحث برانگیز خواهد بود. 
البته هیچ کس منکر نقش معلمان خوب و ورزیده در 
باالتر بردن سطح آگاهی و آموزش دانش آموزان نبوده و 
نیست و یقینا هر آنچه موجب ترغیب محصل به درس 

خواندن و خالقیت او باشد، ستودنی است.
مشکل زمانی آغاز می شود که مدرسه مجال فکر کردن 
و خالقیت و حتی برنامه ریزی درسی را از دانش آموز 

و خانواده اش سلب کند و زمام همه امور را خود به 
تنهایی به دست بگیرد، به نوعی که گویا قصد دارد هم 
به محصل و هم به والدینش بفهماند که نیازی نیست 
شما فکر کنید، نیازی نیست شما برنامه ریزی درسی 
کنید و اساسا نیازی نیست شما دخالت کنید )البته خیلی 
محترمانه و باوقار(، در عوض همه کارها را به دست 
ما بسپارید، از سیر تا پیاز! چون ما تجربه داریم، هم 
برای شما فکر می کنیم، هم برنامه ریزی می کنیم و هم 
خودمان اجرا می کنیم! کافی است والدین تنها به امور 
روزمره و مشاغل حساس و مهم خود رسیدگی کنند 
و کودکان خود را به ما بسپارند تا ما از آنها دانشمند 

کوچک بسازیم و تحویل ایشان دهیم!
شاید البته خود والدین هم بدشان نیاید که به جای 
سر و کله زدن با بچه و وقت گذاشتن پای کتاب و 
دفتر دانش آموز که کار سهل و ساده ای هم نیست، این 
مسوولیت مهم را به مدرسه خاص و گروه آموزشی 
ویژه بسپارند تا هم برای فرزند دلبند خود سنگ تمام 
گذاشته باشند و هم احساس گناه و عذاب وجدان را 

از خود دور کنند.

راه حل چیست؟ چگونه می توان ضریب 
موفقیت تحصیلی کودک خود را 

افزایش داد؟
درمورد  عامل  مهم ترین  می رسد  نظر  به 

موفقیت تحصیلی هر دانش آموزی، تقویت 
جوهره درس خواندن و یادگیری در 
خمیرمایه درونی خود کودک باشد. 
بزرگان  زندگی  تاریخچه  به  اگر 
علمی کشور و نیز شاگردان برتر 
بیندازیم،  کنکور هر ساله نگاهی 
این  از  هیچ یک  می شویم  متوجه 
دانشمندان و شاگردان برتر مدیون نام 
مدارس خود نبوده اند، بلکه برعکس 

این مدارس هستند که وام دار حضور 
دانش آموزان موفق در مدارس خود 

بوده اند و به عنوان تبلیغ خود از تابلوی آنها 
بهره می برند. محصلی که جوهره تحصیل 

را از فضای خانه و با سعی و کوشش والدین خود 
به دست می آورد و در این مسیر با ابتکار و خالقیت 
خود و خانواده اش پیش می رود و خالق برنامه ریزی 
تحصیلی خودش و قابلیت هایش است. این محصل 
نوید پیروزی در آینده را می دهد چون هدفمند بوده 
و می داند چکار می کند، نه اینکه دائم به او گفته شود 

چنین باش و چنان کن!
البته باید ابتدا استعداد بالقوه کودک را نیز شناسایی کرد 
و سپس تا حد امکان آن استعداد را ارتقا داد. یقینا هیچ 
کودکی نمی تواند در تمام رشته ها، هنرها و تمام علوم 
سرآمد هم دوره های خود باشد و در برخی بااستعدادتر 
است و در برخی دیگر معمولی یا ضعیف خواهد بود.
اگر نیروی محرکه تحصیل در دانش آموز و فضای 
خانه با سعی و تالش پدر و مادر شکل نگیرد، هیچ 
مدرسه ای قادر نخواهد بود از فرزند ما دانش آموز موفقی 
بسازد، بلکه تنها می تواند ما و فرزندمان را در چارچوب 
برنامه های تحصیلی ازپیش ساخته و بی روح خود اسیر 

کرده و قدرت ابتکار و خالقیت را از ما سلب کند.

این روزها هنوز هم بازار خرید وسایل مدرسه داغ 
است. بسیاری از والدین صبر می کنند تا یک ماهی از 
سال تحصیلی بگذرد تا معلمان و مدرسان وسایل مورد 
نیاز را فهرست کنند و بعد برای خرید به فروشگاه ها 
و مراکز توزیع لوازم التحریر مراجعه  می کنند. در این 
بین بسیاری از والدین از فرزندانشان توقع دارند با 
درک وضعیت اقتصادی والدین مناسب ترین کاال از 
نظر اقتصادی و بهترین از نوع کیفیت را انتخاب کنند 
اما آیا کودکان و نوجوانان می توانند درک درستی از 

این موضوع داشته باشند؟

چطور در مورد قیمت کاال با کودکمان صحبت 
کنیم؟ کودکان زمانی با مفهوم پول و ارزش آن آشنا 
می شوند که به آنها به طور مرتب برحسب سن؛ یعنی 
هر هفته یا هر دو هفته یا ماهانه پول توجیبی بدهیم. 
نیازهای اصلی کودک باید توسط والدین رفع شود اما 
در مورد برخی نیازهای غیرضروری باید از کودک 
خواسته شود با جمع کردن پول توجیبی خود آنها 
را خریداری کند. والدین نباید در مورد خرج کردن 
پول توجیبی فرزندشان دخالت کنند و شیوه 
استفاده از آن را برعهده کودک بگذارند. وقتی 
کودک ارزش پول و نحوه خرج کردن آن را 
درک کرد، درک بهتری از مسائل اقتصادی 
خانواده و شرایط خرید خواهد داشت 
اما به هر حال فرزندان ما، مخصوصا 
کودکان دبستانی این سطح از تجربه 
را ندارند و ما نباید چنین توقعی از آنها 
داشته باشیم. بهترین کار این است که 
والدین خود بهترین کاال از نظر قیمت و 
کیفیت را انتخاب کنند و بعد بین مثال دو 
نوع دفتری که مورد تایید خودشان است 
به فرزند حق انتخاب بدهند. نباید کودک را 
داخل مغازه رها کرد تا وسایل مورد نیازش را 

انتخاب کند. برای کودکان بزرگ تر می توان انتخاب 
را بازتر کرد و تا 3 مورد رساند. 

چطور سطح توقع کودکمان را تنظیم کنیم؟ سطح 
توقع کودکان در ارتباط با والدین تنظیم می شود. 
کودکان هرچه می بینند را درخواست می کنند و این 
موضوع کامال طبیعی است اما اگر والدین هرچه 
فرزندشان طلب می کند را برآورده کنند، سطح توقع 
کودک باال می رود. نکته دیگر اینکه در حال حاضر 
کودکان فقط از نظر مادی تامین می شوند؛ یعنی والدین 
با فرزندشان وقت نمی گذرانند و در عوض سعی 
می کنند با پول دادن و خرید کردن جای خالی خود 
را پر کنند. این کودکان درخواست های بیشتری دارند 
و به جواب »نه« بیشتر واکنش نشان می دهند. بهترین 
کار این است که والدین ساعاتی را به فرزندشان 
اختصاص دهند و در عوض یاد بگیرند »نه« بگویند.

به فرزندم بگویم پول ندارم یا نمی خواهم بخرم؟ 
اگر قرار است به خواسته فرزندتان »نه« بگویید، 
هرگز آن را این گونه مطرح نکنید که پول خرید آن 
را ندارم چون در این شرایط کودک گمان می کند در 
خانواده فقیری زندگی می کند و این موضوع روی 
عزت نفس او اثر منفی می گذارد. باید گفت پول 

داریم ولی صالح نمی دانیم این طور مصرف کنیم.

صرفه جویی را چطور آموزش دهیم؟ کودکان زیر 
7 سال چندان متوجه این موضوع نمی شوند اما 
می توان در رابطه با نحوه درست استفاده از مداد 
و دفتر و کاغذ برای کودکان باالی 7 سال صحبت 
کرد. فیلم هایی در مورد نحوه تولید کاغذ برای کودک 
پخش و کنار آن در مورد صرفه جویی صحبت کنید 
اما مراقب باشید کودک ممکن است وسواسی شود 
و حین استفاده از کاغذ و قلم احساس گناه کند، 
پس افراط نکنید و تنها به کودکانی که بیش از حد 
از کاغذ به نحو نادرست استفاده می کنند، فیلم نشان 
بدهید. در عین حال جایگزین هایی به کودک ارائه 
دهید که مثال می تواند از تخته وایت بورد به جای 

کاغذ برای نقاشی استفاده کند.

 عاطفه کیانی نژاد
روان شناس بالینی و مدرس 

دانشگاه

 دکتر بهزاد قربانی
روان پزشک و عضو هیات علمی 

پژوهشگاه ابن سینا

پاسخ به 4 سوال تربیتی در مورد خرج و مخارج مدرسهآیا موفقیت تحصیلی فرزندانمان صرفا در گرو رفتن به مدارس خاص است؟!


