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  : چکیده
تماس منظم و ارتبـاط خـوب بـین کارکنـان مدرسـه و      

تواند به  پیشرفت آموزشی یادگیرنـدگان کمـک    والدین می
برقراري ارتباط بـین مدرسـه و خانـه درمـواردي کـه      . کند

 تـر  دارند، ضـروري  ویژه ايیادگیرندگان ، نیازهاي آموزشی 
الزم  ي ویـژه آموزشی نیازهاي داراي والدین کودکان . است

هـاي مربـوط بـه  فرزنـدان خـود و       وین برنامـه است در تـد 
شـود دخالـت    درنتیجه تعیین خدماتی که به آنها ارائـه مـی  

  . داده شوند
به تشریح دالیـل گسـترش روابـط     نخستاین مقاله  در

 آموزشی يویژه نیازهاي دارايوالدین کودکان  باثر معلم ؤم
روابط کاري خوب با والـدین، علـل حمایـت     ایجاد ي، نحوه

ي و نحوه  ي ویژهآموزشی نیازهاي  دارايازوالدین کودکان 
سپس پنج سطح دخالت والدین ، حمایت از والدین پرداخته

آمـوزش والـدین   ي توضیح داده شده و در ادامه سه برنامـه  
   .شود که آگاهی از آنان براي معلمان مهم است معرفی می

  
  ر آموزش فراگیرنقش والدین د 

را در آمـوزش و  ) اگر نگوییم حیاتی (والدین نقش مهم  
آموزشـی  ي نیازهـاي ویـژه    دارايحمایت از دانش آمـوزان  

هسـتند بـا     پدر و مـادر آنها پیش از هر چیز  . کنند ایفا می
درعین حـال  . هاي چنین نقشی  تمامی حقوق و مسئولیت

هاي  آنان منابع اطالعاتی، شریک در طراحی و اجراي برنامه
  . مربوط به فرزندانشان و مشتریان  آموزشی معلم هستند

  
چرا مشارکت با والدین باید ایجاد شـود و گسـترش    

  یابد؟
دالیل خوب پرشماري بـراي ایجـاد و گسـترش روابـط      

والـدین کودکـانی کـه بـه      اثربخش شما، به عنوان مربی با 
نیازهـاي   دارايکودکـان    بـه ویـژه  آنان تدریس می کنیـد  

 زیـر دالیل برجسته  بـه شـرح    . آموزشی وجود داردي ویژه
  : هستند

والدین به احتمال زیاد تنها افرادي هستند که در تمـامی   -
سـالهاي مدرســه بـا آمــوزش و پـرورش فرزندشــان درگیــر    

بیشتري نسبت به یادگیري ي هستند، بنابراین شاید عالقه 
گونـه   هـر  و پیامـدهاي حاصـل از  باشـند  فرزندشان داشته 

  . گذارد ثیر میأتصمیم آموزشی بیش از همه بر آنها ت
ــل   - ــدین از رشــد فرزندشــان و عوام ــده يوال  ایجــاد کنن

عمومـاً  آنهـا  . وي آگـاه هسـتند  ي نیازهاي آموزشـی ویـژه   
طـورکلی بـه معلـم بگوینـد کـه چـه چیـزي        ه توانند بـ  می

هــاي آموزشــی و  انگیــزد و چـه راهبــرد  فرزندشـان را برمــی 
  . مدیریتی بیشترین اثربخشی را دارند

کنند تا درك بیشتري نسبت  کمک می انوالدین به معلم -
دست آورد، اما بسیار مهم ه به برخی ابعاد رفتار فرزندشان ب

والـدین در ایجـاد   است که معلم بین تمیز نقش مهمی کـه  
ـ . کنند تعادل را حفظ کند رفتار کودك و منع آن ایفا می ه ب

براي رفتار کودك وجود  یعلت و معلول  سادهي ندرت رابطه
نقض غـرض اسـت تـا  قـدم      اندارد و بی تردید براي معلم

نسـبت بـه والـدین موضــعی     اناگـر معلمـ  . دنـ مهمـی بردار 
ر زمـان بـروز   د بـه همـان میـزان نیـز بایـد د     نانتقادي بگیر

مشکل از افتادن در این دام کـه فقـط والـدین را بـه یـاري      
  . دند، خودداري کننبطلب

کار کردن با والدین احتمال ثبـات اهـداف رفتـاري را در     -
ها را براي  تقویت رفتارهاي مناسب  خانه و مدرسه و فرصت

هـاي   همچنـین بـر شـمار تقویـت کننـده     . دهد افزایش می
  . افزاید موجود می
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والــدین بــا دخالــت نزدیــک، درك بیشــتري نســبت بــه    -
ـ  دسـت  ه تحصیالت کودك خود و بینش و اهداف مدرسه ب

  . آورند می
را  انارتباط منظم با والدین حس مسئولیت پذیري معلمـ  -

  . برد باال می
اگر کودکان ببینند که والدین و معلمان آنهـا بـا یکـدیگر     -

 اهمیـت آمـوزش   ي هاي مثبتـی در بـاره   کنند، پیام کار می
  . کنند دریافت  میخود 

  
  چرا برخی والدین به حمایت نیاز دارند؟ 
تواننـد منشـاء    نیازهاي آموزشی ویـژه مـی   دارايکودکان  -

شادي و اندوه باشند، بعضی از والدین نه تنها کودکشـان را  
را از خود برانند و یا بیش از  اوپذیرند بلکه ممکن است  نمی

واظبت کنند زیـرا احساسـاتی نظیـر    اندازه از کودك خود م
شوك، انکار، ناباوري، عصبانیت، گناه، افسـردگی و خجالـت   

اینگونـه احساسـات    . کننـد  را در زمانهاي مختلف تجربه می
هاي  در موقعیت به ویژهممکن است در طول زندگی کودك 

مهم مانند تولد و درطی گذرهاي مرتبط با تحصیالت بـروز  
  . کند

هاي  نیازهاي آموزشی ویژه خواست دارايوالدین کودکان  -
بعضی از آنها نقش مدافعان را بـراي  . زیادي براي آنان دارند

ــی   ــایرین م ــود و س ــان خ ــوان   کودک ــل بعن ــد و درک پذیرن
آنهـا ممکـن   . کنند نظام آموزشی عمل می نمایندگان تغییر

مدرسـه فراگیـر را شـروع    ي است مجبور باشند تـا تجربـه   
به .  ا تحصیالت را به انجام رسانندکنند و گذرهاي مرتبط ب

کودکشان مراقبـت   ازطوالنی  دوره هايطور قطع آنها براي 
که سایر افراد مـرتبط بـا    شیوه ايکنند و باید نسبت به  می

را  سـازگارانه کننـد تـا رفتـار     کودکشان به آنها کمـک مـی  
آنهـا همچنـین بایـد    . و حفظ کنند، مطمئن شوند فراگرفته

کودکشان دسترسی داشـته و بـه آن    متخصصانبه خدمات 
مین أتـ  ي در بسیاري از جوامع، مادر وظیفـه . معتقد باشند

  . ها را برعهده دارد گونه درخواست این
هاي والدین همچنین ممکن است مجبور باشند تا مهارت -

هـاي   شاید الزم باشد تا والدین شیوه. تخصصی را فرا بگیرند
ــا    ــرا کودکــان آنه ــد زی ــاد بگیرن ــادگیري نظــام منــد را ی ی

تواننــد ماننــد خــواهر و برادرانشــان مهارتهــاي مهــم   نمــی
والدینی کـه  . یادگیري را به طور طبیعی یا مستقل بیاموزند

 هـاي  با الگوهاي شدید رفتاري سر وکـار دارنـد بایـد شـیوه    
همچنین الزم اسـت  . مدیریت رفتاري نظام مند را بیاموزند

استفاده از ابزار خاص و وسایل کمکی را یاد بگیرند یا نحوه 
  . بکارگیري آنها را به  کودکان خود بیاموزند

نیازهاي آموزشی ویژه ممکن اسـت   دارايوالدین کودکان  -
ــدین را ناراحــت    ــایر وال ــوالً س ــه معم ــورد مســائلی ک در م

آنها  ممکن است بیشتر در مورد . ند، دل نگران باشندک نمی
سالمت و ایمنی کودکشان در زمین بازي نگران بشـوند آیـا   

والـدین   آیـا و  نامهربـان هسـتند  سایر کودکـان مهربـان یـا    
خواهنـد کـرد یـا    کودکان دیگر در مورد کودکشان شکایت 

درنتیجه احتمال دارد والـدین مدرسـه را تحـت فشـار      خیر
  . تا کودکش را از همکالسیهایشان جدا کنند قرار دهند

داشتن کودکی با نیازهاي آموزشی ویژه اغلب بر خـانواده   -
احتمـال دارد بـراي والـدین سـخت باشـد تـا       . گذارد اثر می

. سـازمانهاي اجتمـاعی بـاقی بماننـد     پرستار بگیرند و عضو
دوستان و آشنایان ممکن است گریز از آنان را آغاز کنند یـا  

نمایند که مشکالت رفتاري در نتیجه ضعف انضـباط  اظهار 
در بعضــی از جوامــع والــدین خجالــت . باشــدمــی والــدین 

ه کنند که کودك نـاتوانی را بـ   کشند یا احساس گناه می می
هاي مالی مربوط به نیازهاي کودکشـان   هزینه. اند دنیا آورده

  . ممکن است به بودجه خانواده فشار آورد
گیرنـد تـا   ب ادران ممکـن اسـت یـاد   گرچه خـواهران و بـر   - 

ســایرین را بــی قیــد و شــرط در خــانواده دوســت داشــته،  
دهنـد امـا    گسـترش بپذیرند و حس مسـئولیت پـذیري را   

ممکـن اسـت    ویـژه نیازهاي آموزشی  داراي همشیردرمورد 
انـد یـا از    شرمنده شوند و احساس کنند که فرامـوش شـده  

  . خور شونددهند دل زمانی که والدین به او اختصاص می
بـه   هیجـانی توانـد از نظـر    نگران بودن براي خانواده مـی  -

. نیازهـاي آموزشـی ویـژه فشـار آورد     دارايوالدین کودکان 
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 قـرار  زیـر ثیرعوامـل  أمیزان فشار وارده ممکن است تحـت ت 
  : گیردب
       مقدار تغییر که به خـانواده تحمیـل شـده و جـدیت و

هـا، کـودکی بـا     براي بعضی از خانواده. وخامت این تغییرات
هــاي  در فعالیــت نیازمنــد سـازگاریهایی نیازهـاي ویــژه بـه   

ي روزمره یا تغییرات چشـمگیر بـراي کسـب نیـرو و شـیوه     
 .باشدمیزندگی 
  ثر از أمتـ  ه خودپذیري خانواده، عاملی که به نوب سازش

سـطح تحصـیالت،    به ویـژه منابع شخصی هر عضو خانواده 
هـاي اجتمـاعی    بهداشت، اعتماد به نفس و کیفیت حمایـت 

 . غیررسمی و رسمی در دسترس آنها است
     منابع درونی خانواده نظیر تعداد افراد خـانواده، تعـداد

 . والدین یا سرپرستان خانواده و تعهدات مذهبی آنان 
  

  منظور از دخالت والدین چیست؟ 
  :سطح متفاوت دخالت والدین مشخص شده است 5

تـرین سـطح،   دراین مقدماتی:  آگاهی دادن آغاز:  1سطح  *
و به نوبت بـراي   اطالع می کندها  برنامه را ازمدرسه والدین 

  . شود ال میؤگرفتن اطالعات س
 دراین سطح، والـدین در : ها مشارکت در فعالیت:  2سطح* 

بـراي  . شـوند  فعالیتها به میزان محدودي دخالـت داده مـی  
ممکن است از آنها براي حضور در کارهـاي مختلفـی    ،مثال

  .ه شوددعوت ب
دراین سطح والدین دعـوت  : گفتگو و تبادل نظر: 3سطح * 
شوند تا نیازهـا و اهـداف مدرسـه یـا کـالس را بررسـی        می

  .کنند
سـطح از   ایـن  در: گیـري  مشـارکت در تصـمیم  : 4سطح * 

گیـري بـراي    نظراتشـان در زمـان تصـمیم   ي والدین دربـاره 
 نشسـت مثـالی از ایـن سـطح    . شـود  کودکشان سئوال مـی 

  . استفردي آموزش ي برنامه
ایـن بـاالترین   : مسئولیت داشـتن بـراي عمـل    :  5سطح * 

سطح اسـت کـه والـدین در مشـارکت بـا مدرسـه تصـمیم        
مدرسـه   ي رنامه و ارزیابی بخشهاي ب طراحیگیرند و در  می

مثـال خـوبی از ایـن سـطح دخالـت      . شوند دخالت داده می
ــدین کودکــان  ــژهنیازهــاي آموزشــی  دارايدادن وال در  وی

مثـال دیگـر   . مدرسـه اسـت   هـاي سیاستتدوین و ارزیابی 
نقشی است که والدین ممکن است بـه عنـوان معلـم بـراي     

  . کودك خود ایفا کنند
  

  کند؟ کمک میثر ؤمشارکت م گسترشچه چیزي به 
تواند به معلم در ایجاد روابط کاري خـوب   موارد زیر می

  :با والدین کمک کند
کند که  ـ ارتباط منظم با والدین به ایجاد روابطی کمک می

توان ستود و هر مشـکلی   ها را می حتی کوچکترین موفقیت
ارتبـاط مـنظم   . را آسانتر پیش بینی و سریعتر  برطرف کرد

هـاي  هاي گزارش روزانه، یادداشت کارت توان از طریق را می
 ينوشـته شـده بـه وسـیله    هـاي   خانه و مدرسه و دعوتنامـه 

کودکـان بـراي دیـدن کارهـاي بـه نمـایش گذاشـته خــود        
  .تسهیل کرد

ـ والدین ممکن اسـت بیشـتر بتواننـد در جلسـات شـرکت      
نـوع   ي به این کار تشویق شـوند، دربـاره   کنند اگر صراحتاً

هایی بـراي انجـام   دداده شود و رهنمو همکاري آنها توضیح
  . کار در اختیارشان قرار گیرد

د نخــوبی ســازماندهی شــوه جلســات بــا والــدین اگــر بــ -
جلسات برنامـه آمـوزش    ،براي مثال. دنثرتر باشؤد منتوان می

دوسـتانه، گـرفتن   ي زمانی را بـراي برقـراري رابطـه    فردي 
خالصه کـردن  اطالعات به آنها، ي اطالعات از والدین، ارائه 

 پیگیـري ریزي فرصـتی بـراي   اطالعات مبادله شده و برنامه
  . کند فراهم می

دهـد امـا    در هر مشارکتی روي می کشمکش و ناسازگاريـ 
  . ناپذیر رفتار کرد بهتر است خوش بینانه و تهدید

  
  والدین حمایت کرد؟از توان  چگونه می

د تمـامی یـا حتـی یکـی از     نـ ممکن اسـت نتوان  انمعلم
مطـرح کننـد را   آنهـا   مسائل خاصی که والدین بخواهند با 

 بـراي توانـد   حل نمایند اما با اختصاص زمانی بـه آنهـا مـی   
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راهی طـوالنی  کمک به آنان در حل مسایل توسط خودشان 
فعاالنه گوش دادن مفید اسـت زیـرا بـه افـراد     . دنرا طی کن
گـوش  . ن را شفاف سازنددهد تا افکار و احساسشا اجازه می

به مسائل مهم، درخواست توضیح  واکنشدادن فعال شامل 
 توانیمی«  مانند هاییتوصیه يئهارا راه از هانگرانی مورد در

و کمک به افراد بـراي تامـل درمـورد    » بیشتر توضیح بدهی
از  شـما فهم ي محتاطانهبیان  راهاحساسات و نظریاتشان از 

بـه هـر حـال،    . شـود مـی  کنندمی بیاناحساس و آنچه آنها 
هـایش پـیش نـرود و    فراتر از توانـایی  انمهم است که معلم

  . تر را به افراد متخصص ارجاع دهد مسائل پیچیده
طورخالصه والدین آگاهی ها و تجربـه هـاي زیـادي    ه ب 

دارند که ممکن است بیشتر در بافتی از روابـط مشـارکتی،   
 انتواننـد بـه معلمـ    آنها می .تمایل به بیانشان داشته باشند

کمک کنند تا موانع یادگیري را پیش بینی و حـل کـرده و   
د، اما احتمال دارد والـدین نیـز بـه حمایـت     نا فائق آیهبرآن

بعضی اوقـات یـک گـوش شـنوا     . نیاز داشته باشند انمعلم
-در ادامه. آنچه باشد که مورد نیاز استي ممکن است همه

شـود   آموزش والدین معرفـی مـی    يبرنامه سهاین مقاله  ي
ماننـد روانشناسـان    متخصصـانی که به طور معمول توسـط  

بـراي   راهبردهاآگاهی یافتن از این . شود طراحی و ارائه می
بـه  در کـالس   هـر فراگیـري  بـراي   خواهمهم است  انمعلم

را بـراي کمـک   والـدین   چنانچه بخواهنـد یا  کارگرفته شود
د با همکاري والـدین و  نوانت می انمعلم. گرفتن ارجاع دهند

توضـیح   راهآموزشی از  ي  اي درگیر در هر برنامه افراد حرفه
عـالوه مهـم   ه ب. دنرفتارهاي کودك موردنظر بخوبی کار کن

هاي مورد استفاده  هاي کالس درس با برنامه است که برنامه
همچنین بسیار خـوب  . در خانه توسط والدین، سازگار باشد

هـا بـه برخـی نکـات دربـاره       ن برنامـه است که با مطالعه ای
  . روشهاي مدیریت کالس پی برده و آنها را به کارگرفت

  
  1ـ آموزش رفتاري والد

ــد کــه بعضــی اوقــات آمــوزش   در آمــوزش رفتــاري وال
 شودمیبه والدین کمک  نوعاً شود خوانده می 2مدیریت والد

بکـار     را در خانـه  يثرؤمـدیریت رفتـاري مـ    راهبردهـاي تا 
اغلب بر مبناي این فرض استوار است که  راهبرداین . برندب

والد  ياز تعامالت ناسازگارانه ناشی کودکانمشکالت هدایت
ي مانند توجه به رفتـار غیرعـادي، اسـتفاده   . استو کودك 

والــدین  ،بنــابراین. ثیر دســتورات و تنبیهــات خشــنأتــبــی
 پایش و دادهبینند تا رفتار کودکشان را  توضیح  آموزش می

پیـاده  و بـا   بپرهیزنـد کنند، از رفتارهاي جانشین تحمیلـی  
ــردن ــدهاي  ک ــت رشــدي پیام ــراي مخالف ــاي  مناســب ب ه

ایـن  . تقویـت کننـد   به شدتکودکشان رفتار قابل قبولی را 
نوع آموزش والـدین معمـوالً بـه صـورت درمـان فـردي یـا        

اي از آمـوزش   ایـن آمـوزش آمیـزه   . شـود  گروهی اجـرا مـی  
نقـش را  ایفاي سازي زنده یا با نوار ویدئویی و  الگوتعلیمی، 
  . شود شامل می

همانطور که از نام ایـن آمـوزش پیداسـت، جـزء مهـم       
ایـن  . ثر تقویت استؤآموزش رفتاري والدین،  بکار بستن م

، )بعـد از رفتـار هـدف   ( بدان معنی است که تقویت تصادفاً 
ا کیفیت باال و هاي ب کننده  فوراً ، مکرراً و با انواعی از تقویت

  . مفید براي  کودك بکار گرفته شود
  

   3تعامل درمانی والد  ـ کودك
شـود   این برنامه به آموزش رفتاري والدین مربـوط مـی   

تعامـل  . بدون آنکـه از اصـول رفتـاري تبعیـت کامـل کنـد      
اي  کوتـاه مـدتی     مداخلـه  ي کـودك برنامـه   - درمانی والد

شـکالت رفتـاري،   م داراياست که بـراي والـدین کودکـان    
هـدف اصـلی   .  هیجانی یا رشدي درنظر گرفته شـده اسـت  

برنامـه، کمــک بـه  والــدین بـراي گســترش روابـط گــرم و     
ثیرپذیر با کودکانشـان و پـرورش رفتارهـاي قابـل قبـول      أت

، همـراه بـا راهنمـایی    شامل بازي بی رهنموداین . باشد می
 5گـوش  استفاده از میکروفنوگاه با تعامالت   ترهدایت شده

  . می باشد
  

  6تربیت مثبتي برنامه
این برنامـه شـامل حمایـت از خـانواده و تربیـت چنـد        
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سطحی است که براي کاهش مشکالت رفتـاري و هیجـانی   
سـطح  پـنج  این برنامه  در. کودکان درنظر گرفته شده است

  :مداخله براي افزایش توانایی در نظر گرفته شده است
اي که تمامی والدین را هـدف   اطالع رسانی عمومی رسانه -

هـاي   ترغیـب اسـتفاده از تجربـه    بـراي نمونـه،  دهد  قرار می
تربیت مثبت در جامعه، نشان دادن روند جستجوي کمـک   

هـاي   مشکالت رفتـاري و مقابلـه بـا پیـام     دارايبه کودکان 
  . ها سرزنش والدین در رسانه

ــراي مراقبــت  - کــه  ي مختصــراولیــهدو ســطح مشــاوره ب
  . دنده مشکالت رفتاري خفیف را هدف قرار می

خـدمات مراقبـت    راهانتخـابی از   يمداخله يارائه) الف
اولیه نظیر مدارس و مراکز بهداشت مادر و کودك، استفاده 

هــاي آموزشــی بــا نــوار ویــدئویی بــراي آمــوزش    از برنامــه
  . کارکنان

 يصی دربـاره هدف قراردادن والدینی که نگرانی خا) ب
 ي رفتار و رشد کودکشان دارند و فراهم کردن چهار جلسـه 

  . فعالهاي با آموزش مهارت مبتنی بر اطالعاتاي  دقیقه 20

تر آمـوزش والـدین بـراي کودکـان در      فشردهي دو برنامه -
  . معرض خطر مشکالت رفتاري شدیدتر

اي شــامل جلســاتی  ده جلســهي اجــراي برنامــه) الــف 
ــراي  روش و مشــکالت رفتــاري کودکــاني دربــاره هــایی ب

  .تشویق پیشرفت و کنترل بدرفتاري آنها 
خطـر اضـافی    دارايهاي  خانوادهدر اجراي مداخله ) ب 
نکـرده  تـر، تغییـري    مداخله سطوح پاییني از ارائه پسکه 

  . بودند
  

   :نتیجه گیري
 .والـدین، شـریـک اصلی آمـوزش کودکانشـان هسـتند    

حق مسلم والدین است تا در تصمیمات اساسی مربـوط بـه   
نیازهـاي  داراي والدین کودکان . کودکان خود دخالت کنند

آموزشی ویژه اغلب بـه حمایـت و راهنمـایی بـراي کنتـرل      
 بدیهی است زمانی .رفتار چالش انگیز کودکانشان نیاز دارند

که این حمایت و راهنمایی فراهم شـود کودکـان و والـدین    
 .دو بهره ببرند توانند هر می

  
  : زیرنویس ها 

1- Behavioural parent training 

2- Parent Management Training 

3- Parent-child interaction therapy 

4- Nan- directive Paly 

5- Ear Mierophone 

6- Triple P-Positive Parenting Programme 
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