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 گفتار پيش

 

 1وَالتَقفُ ما لَيسَ لَکَ بِه عِلمٌ

 

 مبادا که دل در پي آن نهي   چه نداری بر آن آگهي  بدان

 2بگويي که اين يک بد است، آن نکو  جو جست و ، بيغور مبادا که بي

 

 چند سوال

 من چگونه پدری هستیم؟ 

 من چگونه مادری هستم؟ 

 های فرزندم  ها و محدودیت ها، ناتوانی آیا من به عنوان پدر یا مادر، توانایی

 ام؟ را شناخته و پذیرفته

 فایی آیا من به عنوان پدر یا مادر، به فراهم کردن امکانات رشد و شکو

 های بالقوۀ فرزندم توجه دارم؟ جانبۀ توان همه

  آیا من به عنوان پدر یا مادر، به ارضای نیازهای همه جانبه، چه نیازهای

 عادی و چه نیازهای ویژۀ فرزندم توجه دارم؟

________________________________________________________ 
 م نداری، دنبال مکن(.)و چیزی را که بدان عل 35سورۀ اسراء، آیه  -1

 قرآن مجید با ترجمۀ منظوم امید مجد. -2





 دانم چرا فرزندم در مقایسه با دیگر  آیا من به عنوان پدر یا مادر، می

 ؟کند همساالن خود، متفاوت رفتار می

 شناسی رشد و تعلیم و  آیا من به عنوان پدر یا مادر، به قدر کافی با روان

 تربیت کودک آشنایی دارم؟

  آیا من به عنوان پدر یا مادر، فرزندم را برای ورود به مدرسه و جامعه

 ام؟ آماده و آگاه ساخته

 

بي شک خانواده، به عنووان نهوادی مقود  و بوي بوديل، مهمتورين و       

شوود و يکوي از نهادهوای     گاه و آموزشگاه فرد محسوب موي ترين پرورش اصلي

ای  بنابراین، بیان هرگونه سخن و اندیشهه  .آموزشي و پرورشي عمدۀ جامعه است

توجه به نقش حیاتی  ویژه کودک و نوجوان با نیازهای ویژه، بی دربارۀ تربیت فرد به

سهته اسهت ههر    شود. از این رو، شای ای نادرست قلمداد می خانواده سخن و اندیشه

های ذکر شده را از خهود بررسهد و    پدر یا مادری صمیمانه و صادقانه از خود سوال

 به آنها پاسخ مناسب دهد. 

بخشهی خهانواده،    از این رو، توجه به آموزش خانواده، مشاورۀ خانواده، تهوان 

2و مطالعۀ وضعیت و موقعیهت کهودک اسهتينایی    1خانواده درمانی
یها کهودک بها     

شوند.  در خانواده همواره به عنوان راهبردهای پیشگیری معرفی می 3نیازهای ویژه

در حال حاضر، نقهش خهانواده در آمهوزش و درمهان کودکهان اسهتينایی، نقشهی        

، 4ای خانواده محور های مداخله شود و برنامه بدیل و منحصر به فرد محسوب می بی

 جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.

________________________________________________________ 
. Family Therapy 

. Exceptional Child 

3. Child with Special Needs 
. Family-Based Intervention Programs



  

گیرد که یک نظام آموزشی اثربخش،  از این فکر نشأت میها  تمام این تالش

ههای آگهاه و بانشهاط     مشارکت خانواده پویا و موفق، نظامی است که از همکاری و

ها مبتنی است بر این اصل کهه   برخوردار باشد. به همین ترتیب، تمام این کوشش

مر تربیت و تعلیم ریزان تربیتی در ا مادران، پدران، معلمان، مربیان و برنامه توانايي

 هوای  دانوايي های واقعی جامعه، در گهرو   کودکان، نوجوانان و جوانان، این سرمایه

بخشهی و   شناسهی، تهوان   آنان در زمینۀ اصول، فنون و هنهر تعلهیم و تربیهت، روان   

و « ههها شههناخت»هههای وابسههته اسههت. بنههابراین، تههالش شههده بخشههی از   دانههش

در  مادر دارای فرزند با نيازهوای ويوژه   پدر ياکه ضرورت دارد هر « هایی دانش»

های الزم را کسب کند، در ایهن کتهاب ارایهه     عصر حاضر با آن آشنا شود و مهارت

 شود.

سهازد. ههر فهردی در     ههای سهالم مهی    اساس یک جامعهۀ سهالم را خهانواده   

یابد. این خانوادۀ سالم اسهت   شود و تکامل می آید، بزرگ می ای به دنیا می خانواده

نيازهای همه ای است که به  دهد. خانوادۀ سالم، خانواده ن سالم پرورش میکه انسا

کنهد بهه انتظارهها و     اعضای خود در گسترۀ حیات توجهه دارد و سهعی مهی    جانبه

ههای درسهت پاسهخ دههد )رجهوع کنیهد بهه         نیازهای همسر و فرزندان بهه شهیوه  

 های چهارم و هجدهم(. فصل

متخصصان تعلیم و تربیت در فرایند  شناسان و دلیل نیست که اکير روان بی

های رفتاری و عاطفی کودکان، ریشه رفتارهای نابهنجار را در  مطالعۀ ناهنجاری

کنند. زمانی  گذشتۀ فرد، یعنی در دوران کودکی و در بستر خانواده جستجو می

های رفتاری و عاطفی مانند، لجبازی، شب ادراری، ناخن جویدن،  که با ناهنجاری

شوند؛ قدم به قدم به عقب بر  گویی کودکان روبرو می دزدی و دروغ پرخاشگری،

گردند و شرایط رشد را از بدو انعقاد نطفه، دوران بارداری مادر و دوران  می

گونه رفتارها در  دهند، زیرا که این شیرخوارگی تا زمان حاضر مورد مطالعه قرار می

ا در درجۀ نخست در خانواده ر ها علتشک،  هستند، نه علت. بی معلولاکير موارد 

و در رابطه با ميلث مقدس پدر و مادر و فرزند و در قدم بعدی در مدرسه و در 





 رابطه با معلمان و مربیان و سرس در جامعه باید مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

های  ها و نقش توجه به مسوولیت بنابراین داشتن هرگونه انتظاری از کودکان بی

 ظاری عبث و بیهوده است. خانواده، انت

هایی که فرزند با نیازهای ویژه  ها به ویژه خانواده بنابراین آموزش خانواده

شود. در برنامه آموزش خانواده، توجه به نیازها،  دارند، به طور مضاعف احساس می

های اساسی به کودکان، توسط  آموزی و تاکید بر آموزش مهارت انتظارها و مهارت

ای را به خود اختصاص داده است )رجوع  ن و مربیان جایگاه ویژهمادران و پدرا

نظام آموزش و پرورش که کنید به فصل هفتم(. از این رو، با قاطعیت باید گفت 

ها موفق نخواهد  گاه بدون آموزش خانواده و مشارکت خانواده عادی و ويژه، هيچ

ی ویژه، امری واجب های دارای کودک با نیازها . به بیان دیگر آموزش خانوادهشد

بخشی،  های آموزشی، توان ها بیشتر به حمایت است. زیرا این قبیل خانواده

های آموزشی و  ها و فعالیت اجتماعی و اقتصادی نیاز دارند و باید بیشتر در برنامه

 بخشی فرزندانشان مشارکت داده شوند. توان

نیازهای ویژه پس به طور معمول پدران و مادران دارای فرزند یا فرزندان با 

های متفاوتی از قبیل خشم و عصبانیت،  از آگاهی از شرایط فرزندشان، واکنش

دهند و پذیرش واقعیت برای  غصه، نگرانی، احساس گناه و انکار از خود نشان می

کنند تا شاید  آنان دشوار است. برخی از والدین به متخصصان متعدد مراجعه می

ها را امیدوار کند. گاهی والدین این  دهد و آنها اطالعات بیشتری  کسی به آن

های متعددی دربارۀ فرآیند  شوند و پرسش کودکان، در وهلۀ اول بسیار حساس می

 کنند. رشد و درمان فرزندشان مطرح می

در هر حال تولد و حضور کودک با نیازهای ویژه آثار نامطلوبی بر خانواده و 

ذارد و گاهی موجب عدم رضایت زناشویی گ اعضای آن و روابط خانوادگی بر جا می

والدین )رجوع کنید به فصل هشتم( و بروز مشکالتی در کارکرد خانواده و ابتالی 

سازی این نوع  ضرورت آگاهشود. بنابراین  والدین به استرس و اضطراب می



  

بخشی زودهنگام و بهنگام  ای، حمایتی و توان ها و ارایه خدمات مشاوره خانواده

 های این کتاب عبارتند از: امری حیاتی است. از این رو، هدف

مهادران دارای فرزنهد یها فرزنهدان بها نیازههای ویهژه بهه          آگاه کردن پدران و -1

نقش و اهمیت تغذیۀ نوزاد و کودک بها   های شناخت، تعریف تعلیم و تربیت، وادی

های تقویت اعتماد به نفس و خالقیت  شیر مادر، نیازها و انتظارهای کودکان، روش

 در کودکان.

مهادران دارای فرزنهد یها فرزنهدان بها نیازههای ویهژه بها          آشنا کردن پدران و -2

های کودکان کهم تهوان ذهنهی،     شناسی و ویژگی شناسی، میزان شیوع، علت نشانه

ودکان با ناتوانی یادگیری، کودکان با آسیب شنوایی، کودکان با آسهیب بینهایی،   ک

اشتهایی روانی، کودکان بها   کودکان با مشکالت عاطفی و رفتاری، پرخاشگری و بی

فعهالی، کودکهان درخودمانهده و کودکهان بها نهاروانی        اختالل کاستی توجه و بیش

 گفتار.

مجریهان آمهوزش خهانواده نسهبت بهه      ریهزان و   آگاه کردن کارشناسان، برنامه -3

های دارای فرزند با نیازهای ویژه و باال بهردن اثربخشهی    مسائل و مشکالت خانواده

افزایی برای پدران و مهادران دارای   های دانش های آموزش خانواده و یا دوره برنامه

 فرزند با نیازهای ویژه.

کهان کهم تهوان    پیشگیری از بروز برخی از مشکالت عاطفی و رفتاری در کود -4

ذهنی، کودکان با ناتوانی یادگیری، کودکان با آسیب شنوایی، کودکان بها آسهیب   

 های دیگر. بینایی، کودکان با مشکالت عاطفی و رفتاری و گروه

 

مانند هر  آموزش خانوادهگفتار شایسته است تاکید شود که  در این پیش

ریزی و مشخص  بدون برنامهریزی دارد و آموزش خانواده  امر دیگری نیاز به برنامه

ها و محتوا، تالشی ناموفق و ناکامل خواهد بود. از این رو، به  ها، روش کردن هدف

شود در وهلۀ نخست به  ریزان آموزش خانواده توصیه می مدرسان و برنامه





برردازند )رجوع  نيازسنجيکنندگان و یا  ریزی مبتنی بر نیازهای شرکت برنامه

 کنید به فصل نوزدهم(.

باور اینجانب در این کتاب این است که چنانچه پدران، مادران، معلمان و 

های یک خانوادۀ  مربیان در گسترۀ حیات و در چرخۀ زندگی خانوادگی، با ویژگی

سالم )رجوع کنید به فصل هجدهم( و با نیازها و انتظارهای کودکان با نیازهای 

یابی به  ور قطع در دستویژه )رجوع کنید به فصل چهارم( آشنا شوند، به ط

تر و  های خود بیش از پیش موفق ها و مسوولیت خانوادۀ سالم و ایفای نقش

توانمندتر خواهند بود. به دیگر سخن، باور ما این است که حکیم ابوالقاسم 

 .توانا بود هر که دانا بودفردوسی به نیکی فرموده است: 

نخواهیم ما مسوول رشد و  بنابراین، بیایید باور کنیم که چه بخواهیم و چه

تعالی خود و خانوادۀ خود و تعلیم و تربیت فرزند یا فرزندان خود هستیم و اگر 

خود را و همسرمان را و فرزند یا فرزندانمان را به خوبی بشناسیم و دانش و آگاهی 

الزم را کسب کنیم، به احتمال قوی خواهیم توانست به درستی زندگی کنیم و 

 .ان شا اهللسعادتمند شویم، 

های دارای کودک با  ها آموزش و مشاوره با خانواده اینجانب در طول سال

شنوایی، کودکان    توان ذهنی، کودکان با آسیب  نیازهای ویژه )مانند کودکان کم

سازی پدران  ها و آگاه بینایی و نظایر آن( همواره ضرورت آموزش خانواده  با آسیب

کنم. به طور  رد آموزشی مهم احساس کرده و میو مادران را به عنوان یک راهب

ها و  معمول پدران و مادران دارای فرزند یا فرزندان با نیازهای ویژه پرسش

های الزم و مناسب  نیازهای فراوانی دارند که تالش شده است در این کتاب پاسخ

ای ه شود همۀ پدران و مادران عزیز، نخست فصل می  به اکير آنها داده شود. توصیه

های هجدهم و بیستم را با دقت مطالعه کنند و آنگاه بر حسب  اول تا هفتم و فصل

 های مربوط مراجعه کنند و بهرۀ الزم را ببرند. نیاز، به فصل یا فصل

بار به زبان فارسی در حوزۀ  کتابی که در پیش رو دارید برای نخستین

به اختصار راهنمای خانواده و کودکان با نیازهای ویژه تألیف و سعی شده است 



  

جامع، کاربردی و مفیدی برای پدران و مادران دارای فرزند یا فرزندان با نیازهای 

ویژه باشد. در آغاز هر فصل با طرح چند سوال، تالش شده است خواننده به تفکر 

و اندیشیدن دعوت شود و پس از مروری بر مباحث آن فصل )چکیدۀ فصل(، 

 ورد بحث قرار گیرد.های مربوط به آن فصل م موضوع

 شده است: تألیفکتاب حاضر در بیست فصل به شرح زیر 

مورد بررسی قرار گرفته است. هر پدر و  های شناخت وادی در فصل اول،

مادری که دارای فرزند با نیازهای ویژه است، باید آگاهی و شناخت الزم را دربارۀ 

که  آن داشته باشد، زیرا های تعلیم و تربیت و اصول  تعریف تعلیم و تربیت، هدف

 . «ها، اشکال دارند ها مشکلي ندارند؛ باغبان گل»

و سه تعریف  اختصاص دارد و پنجاه  تربيت تعريف تعليم و فصل دوم، به

 مهم دربارۀ تعلیم و تربیت، فهرست شده است.

پرداخته است و پس  نقش شير مادر در رشد نوزاد و کودکفصل سوم، به 

وتاه دربارۀ روان شناسی رشد، به عوامل موثر بر رشد نوزاد و ای ک از بیان مقدمه

 کودک و اهمیت تغذیۀ نوزاد با شیر مادر اشاره شده است.

کودکان با نيازهای ويژه از پدران و مادران در فصل چهارم، تحت عنوانِ 

تالش شده است انتظارها و نیازهای کودکان با نیازهای  چه انتظارهای دارند؟

 دسته فهرست و ارائه شود.ویژه در شش 

های تقويت اعتماد به نفس در  خانواده و روشفصل پنجم، به موضوع مهم 

گیری اعتماد به  هایی از شکل در این فصل دربارۀ جلوهاختصاص دارد.  کودکان

شناسی کودکی که اعتماد به نفس دارد، در  نفس، تعریف اعتماد به نفس و نشانه

 شده است. ه نفس ندارد، بحث و گفتگو مقایسه با کودکی که اعتماد ب

های تقويت خالقيت در  خانواده و روشفصل ششم، به موضوع ارزشمند 

پرداخته است. در این فصل، خالقیت از ابعاد گوناگون تعریف شده و در  کودکان،

های کودکان خالق در مقایسه با  ادامه، عوامل مؤثر بر رشد خالقیت و ویژگی

 گرفته است. بحث قرار  خالق مورد کودکان غیر





های اساسي به کودکان کم  نقش خانواده در آموزش مهارت بر فصل هفتم،

هدف این فصل، ارایۀ محورهای عمدۀ آموزش تاکید خاص دارد.  توان ذهني

آموزان کم توان ذهنی در برنامۀ درسی  های اساسی به کودکان و دانش مهارت

های ارایه شده به  ان است. توصیهرسمی و غیررسمی به ویژه در دورۀ پیش دبست

آموزان کم توان ذهنی آموزش دهید و  آموزد که چگونه به کودکان و دانش شما می

 های آنان را جبران کنید. محرومیت

را در  رضايت زناشويي در والدين کودکان کم توان ذهنيفصل هشتم، 

 مقایسه با والدین کودکان عادی مورد پژوهش قرار داده است.

اختصاص دارد. در این  خانواده و کودک با ناتواني يادگيریم، به فصل نه

فصل، نقش والدین در یادگیری فرزندان، تعریف ناتوانی یادگیری، علت شناسی و 

 سه نوع ناتوانی یادگیری در خواندن، نوشتن و حساب توضیح داده شده است. 

خانواده  خانواده و کودک با آسيب شنوايي وهای دهم و یازدهم، به  فصل

ها، دربارۀ روابط والدین و  پرداخته است. در این فصل کودک با آسيب بينايي و

های این کودکان بحث  شناسی و ویژگی برادران، میزان شیوع، علت خواهران و

 شده است.

خانواده و کودکان با مشکالت های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم، به  فصل

اختصاص دارد و دربارۀ روابط  ايي روانيرفتاری، پرخاشگری و بي اشته عاطفي و

های کودکان  شناسی و ویژگی برادران، میزان شیوع، علت والدین و خواهران و

 مبتال به این مشکالت بحث شده است

خانواده و کودکان با اختالل های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم، به  فصل 

رداخته است. در پ فعالي، در خودمانده و مشکالت گفتاری کاستي توجه و بيش

شناسی،  برادران، میزان شیوع، علت ها، دربارۀ روابط والدین و خواهران و این فصل

 های این کودکان بحث شده است شناسی و ویژگی نشانه

خانوادۀ سالم در مقايسه با خانوادۀ های  فصل هجدهم، نگاهی به ویژگی

سخ داده شود که دارد. در این فصل سعی شده است به این سؤال مهم پا ناسالم



  

توان یک خانوادۀ سالم و با نشاط داشت و کانون خانواده را از  چگونه می

 های گوناگون مصون نگه داشت؟ آسیب

اختصاص دارد. در این  راهنمای مدرسان آموزش خانوادهفصل نوزدهم به 

تواند با اجرای آن آغاز  فصل دو نمونه پرسشنامۀ نیازسنجی ارایه شده که می

 های دارای فرزند با نیازهای ویژه باشد. برنامه ریزی آموزش خانواده خوبی برای

های اصالح نگرش نسبت به  روشدر فصل بیستم )فصل پایانی(، دربارۀ 

هایی که فرزند یا  بحث شده است. در حقیقت خانواده کودکان با نيازهای ويژه

جامعه نسبت به  فرزندان با نیازهای ویژه دارند، از نگرش منفی و نامطلوبِ افراد

برند و ما وظیفه داریم با هر روشی که امکان دارد نسبت به  فرزندانشان رنج می

 تغییر و اصالح نگرش اقشار جامعه نسبت به کودکان استينایی اقدام کنیم.

توان به عنوان کتاب درسی  می خانواده و کودکان با نيازهای ويژه، از کتاب

ی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ها و کمک درسی برای تدریس در دوره

بخشی، علوم تربیتی، راهنمایی  شناسی و آموزش کودکان استينایی، علوم توان روان

منظور آموزش  ویژه به های آموزش خانواده، به و مشاوره، مطالعات خانواده و دوره

 های دارای فرزند با نیازهای ویژه استفاده کرد. خانواده

ها  تاب حاضر بتواند در جهت رشد و بالندگی خانوادهدر هر حال امیدوارم ک

هایی که فرزند یا فرزندان با نیازهای ویژه دارند، سودمند افتد و  به ویژه خانواده

های  مدرسان آموزش خانواده، مشاوران، مددکاران اجتماعی و کارشناسان رشته

رۀ الزم را از آن تربیتی و مطالعات خانواده به بخشی، علوم  شناسی، علوم توان روان

 ببرند. 

دانم از همسر عزیزم که با شکیبایی و دلسوزی  در اینجا وظیفۀ خود می

فراوان، شرایط مساعدی در خانه و خانواده ایجاد کرد، از دخترم سعیده خانم که 

ای داشت، پسرم علی آقا که  هایی از کتاب نقش عمده چینی بخش در حروف

ش قرار داد، عباس آقا و آقا مهدی که امکانات هایی از کتاب را مورد ویرای بخش





فنی را فراهم کردند، صمیمانه تشکر کنم. همچنین جا دارد از خانم مونا نوروزآذر 

 چینی کتاب را به عهده داشت، صادقانه سراسگزاری نمایم. که زحمت حروف

در پایان، متواضعانه از یکایک پدران و مادران گرامی، دانشجویان عزیز، 

شود از ارائه هرگونه نظر و  نظران محترم استدعا می ن ارجمند و صاحبهمکارا

تر سازد، دریغ نفرمایند و اینجانب را  پیشنهادی که محتوای کتاب حاضر را غنی

 رهین منّت خود قرار دهند.
 

 پژوه دکتر احمد به

 شناسي دانشگاه تهران استاد روان
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