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 بر اعتماد به نفس کودکان کم توان ذهنی   اجتماعی هایتأثیر آموزش مهارت
 

 فرخنده سروری 

 4  هیاهواز، ناح ییآموزش و پرورش استثنا ،یکودکان کم توان ذهن ییمقطع ابتدا  یمعاون آموزش  وتر،یرشته کامپ  یکارشناس

 

 چکیده 

 اجتماعی، تعامالت دهد، فرصتمی قرار  زناشویی و گیوادخان اختالفات مخاطره در  را والدین ذهنی توانیکم با کودک حضور 

 آنها زندگی عادی هایبرنامه و یابدمی  کاهش آنها امور خانه به رسیدگی فرصت کند.می کم را آنها فراغت اوقات و سرگرمی

به نفس  است، نموده مشغول خود به را متخصصان که شغلی مسایل تریناساسی از یکی  شودمی مختل  تولد   .است اعتماد 

به کاهش اعتماد به   توانمی آنها  از جمله که کندمی ایجاد والدین برای را گوناگونی اجتماعی مشکالت ذهنی توانیکم با کودک

-مهارت، استفاده از  توان ذهنیی افزایش اعتماد به نفس در کودکان کم هایکی از مهمترین و اثرگذارترین راه  نفس اشاره کرد.

منفی  یا مثبت صورت به که شوندمی رفتارهایی بروز باعث که هستند هاییتوانایی اجتماعی هایمهارت  است.  اجتماعیهای  

آورند آمیزیموفقیت  و مثبت نتایج دیگران با انسان روابط در توانندمی هامهارت این گردند.می تقویت  موجبات  و به وجود 

می  زندگی اجتماع در هاآن  با در ارتباط کودک که جامعه افراد گردی رفتار در  مطلوب  و مناسب اثرگذاری و بیشتر  سازگاری

برآنیم ضمن تعاریف کم   .نمایند فراهم را کند، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است  این مقاله که  توان ذهنی و  در 

بر اعتماد    اجتماعیهای  مهارت  ذهنی و تأثیر خانواده به بررسی تأثیر آموزش  توانان کمهای کودک  اعتماد به نفس و ذکر ویژگی

 به نفس کودکان کم توان ذهنی بپردازیم.

 

 مهارت اجتماعی، کم توان ذهنی، اعتماد به نفس، خانواده، کودک های کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

 طور  به گیرد.می روانی قرار اختالالت بندیدسته در پرشکیروان علم در اما شود؛نمی محسوب بیماری یک ذهنی توانیکم 

 ماندگی عقب نباشد. خود همساالن دیگر ذهنی مانند و هوشی توانایی  نظر از که شودنمی مسئله این درگیر فرد زمانی  کلی

 نارسا و متعادل نا طور به افراد این در ذهنی هایفعالیت تا شده پایین متوقف مراحل  در هوشی رشد که است حالتی ذهنی

 باشد.  داشته وجود

متفاوت سایر با  که کودکی داشتن لحاظ به للومع کودک خانواده   نگهداری، زمینه در فراوانی مشکالت با  است، کودکان 

 و آرامش خوردن  هم بر سبب که کندمی وارد فشارهایی والدین بر همگی این مسائل است. روبرو عاطفی و مالی آموزشی،

یکی از مشکالت کودکان کم توان ذهنی   دهد. می قرار تاثیر تحت را آنان انطباق  و سازگاری نتیجه در و  شده یکپارچگی خانواده

تولد است.  نفس  به  اعتماد  هایی  خانواده چنین کندمی ایجاد والدین برای مضاعفی مشکالت ذهنی توانکم کودک کمبود 

ایجاد   نکودکشا نیازهای مراقبت و  پزشکی هایمراقبت شدن، بستری به نیاز به واسطه والدین برای جدیدی هایدرخواست

 مخاطره در را والدین ذهنی توانیکم با کودک حضور  گیرد.می قرار تأثیرتحت هاخانواده این در سازگاری فرایند و شده

 فرصت کند. می کم را آنها فراغت اوقات و سرگرمی  اجتماعی، تعامالت دهد، فرصتمی قرار زناشویی و خانوادگی اختالفات

 شود.می مختل آنها زندگی عادی هایبرنامه و یابدمی کاهش آنها امور خانه به رسیدگی

اند. این مشکل از  مواجه  اعتماد به نفسای درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگساالن با اختالل کمبود  در هر جامعه 

، توقف  اعتماد به نفسود کند. از پیامدهای کمبهای مختلف، از جمله اجتماعی، فردی و عاطفی جلوگیری میرشد فرد در زمینه

جنبه از  بسیاری  در  توقف  به  که  است؛  خالقیت  میرشد  منجر  فرد  رشدی  مرحله  های  که  آنجایی  از  سالگی    12تا    7شود. 

  به  ان از نظر دریافت اطالعات جدید، ارتباط با جامعه و ابراز شخصیت و رفتار درونی به اطرافیانمهمترین مرحله زندگی انس

کنند( از اهمیت این گروه سنی )که در مقطع ابتدایی تحصیل می نفس اعتماد به باشد، پرورش خالقیت و صوص همساالن میخ

اینرو همواره پرورش   از  بانکارناپذیری برخوردار است؛  های آموزشی و پرورشی جوامع و صدر اهداف سازمان  در  ه نفساعتماد 

های بسیاری را بررسی و بیتی در مسیر احقاق این هدف روشن ترنظراها قرار داشته است. کارشناسان و صاحبحتی خانواده

   است. اجتماعیهای مهارتها، استفاده از آزمایش نمودند. یکی از مهمترین و اثرگذارترین راه

 این گردند.می منفی تقویت یا مثبت  صورت به که شوندمی رفتارهایی بروز باعث که هستند هایی توانایی  اجتماعی هایرتمها 

آورند آمیزیموفقیت و  مثبت نتایج دیگران با انسان روابط در توانندمی هامهارت وجود   و بیشتر سازگاری موجبات و به 

نمایند.   فراهم را کند،می زندگی اجتماع در هاآن با درارتباط کودک که جامعه افراد دیگر رفتار در  مطلوب و مناسب اثرگذاری

به بررسی تأثیر آموزش مهارت و تحلیلی صورت گرفته است درصدد  در این مقاله که با روش توصیفی   بر اعتماد  های زندگی 

 نفس کودکان کم توان ذهنی خواهیم پرداخت. 

 

 پیشینۀ تحقیق 

های کنترل خود و دوستیابی در  بیکارت در مطالعات خود به آموزش سه مهارت اجتماعی اعتماد به نفس، شیوهدوج و   -

پرداخ دبستانی  پیش  ببیکودکان  نفس  به  اعتماد  آموزش  که  کودکانی  معتقدند  آنها  عالقه تند.  و  نند،  دانش  به  مشتاق  و  مند 

ها پس از اتمام دوره آموزش ف خود تسلط داشته باشند. آزمودنی دانند که چگونه بر احساسات و عواطپرسشگری هستند و می

 های خوبی برای برقراری ارتباط با دیگران بودند.  دارای مهارت
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خطر های اجتماعی را به عنوان رفتارهای جایگزین برای دانش آموزان در معرضباوون و کوک در پژوهشی مهارت  ام،گرش -

هفته به کودکان و نوجوانان پرخاشگر که اختالالت رفتاری و عاطفی داشتند آموزش 12ا را درهاند. آنها این مهارتپیشنهاد داده

پایان آموزش، پژوهشگران ها شامل مهارت کنترلدادند. این مهارت ارتباط موثر بوده است. در  ابراز وجود و  خشم، دوستیابی، 

 یرهای یادشده تأثیرگذار بوده است.  های اجتماعی بر متغ پس از تحلیل نتایج دریافتند که آموزش مهارت

مهارت  1380یعقوبی در سال - آموزش  رسید که  نتیجه  این  به  پژوهش خود  افزایشدر  اجتماعی سبب  ورزی جرأت  های 

 شود.  می

های اجتماعی سبب افزایش اعتماد به نفس  در پژوهش خود به این نتیجه رسید که آموزش مهارت  1379فتحی درسال   -

 شود.  می

 نقص با مادران روانی برکاهش فشار زندگی هایمهارت آموزش که دهدمی نشان 1385وهمکاران پورملک یپژوهش در -

 کاهش سبب خود که شود باورها و هانگرش در  سبب تغییر تواندمی آموزش دهد،می انشن  همچنین است. تاثیرگذار ذهنی

 احساس شود می باعث خود  این  و کرده تقویت والدین در را همدلی حس تواندگروهی می آموزش  و نیز  گرددمی روانی فشار

 تنها نیستند.  دیگر کنند

اجتماعی مهارت رفتاری، مشکالت بین ارتباط بررسی هدف  با 2016 همکاران و بلچر پژوهش   -  آموزدانش روابط و های 

 ذهنی توانیکم و رشدی ناتوانی با کودکان با مقایسه در اختالل اوتیسم با سال  8کودکان با میانگین سنی از اینمونه در معلم

 ذهنی  توانی کم و رشدی هاییناتوان با افراد با و اوتیسم کودکان در آموزو دانش روابط معلم که داد نشان نتایج شد. انجام

 روابط تر،ضعیفدیگر،   گروه دو به نسبت ایمالحظه قابل طور به اوتیسم با کودکان در اجتماعی روابط واقع در .بود  متفاوت

 . بود بیشتر تعارض و درگیری و کمتر نزدیک

 ذهنی توانکم در دختران پرخاشگری کاهش بر اجتماعی هایمهارت آموزش تاثیر بررسی هدف  با 2015شاملی  و  کاشی -

 تصادفی طور به  و انتخاب تهران شریعتی مرکز توانبخشی در خفیف ذهنی توانیکم با دختر  50شد انجام ساله  24تا  14خفیف

 شدند.  گمارش آزمایشی و کنترل گروه دو در

 انجام ذهنی نتواکودکان کم پرخاشگری در اجتماعی هایمهارت آموزش  عنوان با پژوهشی 2013همکاران   و علوی -

 نفر 20  گروه دو در و شدند انتخاب تصادفی  به صورت که بودند اهواز شهر ساله 8کودکان از نفر  40پژوهش این نمونه دادند.

 پرخاشگری در اجتماعی هایمهارت آموزش که داد نشان پژوهش  این قرار گرفتند. نتایج  کنترل گروه نفر 20 و آزمایش  گروه

 داشت.  داریمعنی و مثبت تأثیر یذهن توانآموزان کمدانش

 

 کم توان ذهنی 

 یک ذهنی، نه توانکم الغری نیست. یا قدکوتاه  مثالً ویژگی یک یا آبی هایچشم  مثالً صفت، یک داشتن مثل ذهنی توانکم 

 کیکود دوران در که عملکردی خاص وضعیت یک از عبارت است ذهنی توانکم است. ذهنی اختالل یک نه و پزشکی اختالل

بین   هماهنگی نشانگر در واقع ذهنی توانکم است. انطباقی و هوشی هایمهارت در آن محدودیت مشخصه و شودمی شروع

  (.2007. )کاپالن و سادوک، است دیگر سوی از آنها محیط انتظارات و ساختار و یکسو از افراد هایقابلیت

 میزان  که است عمومی هوش عملکردهای از سطحی  ذهنی توانیکم AAMR ذهنی توانکم  آمریکایی انجمن تعریف طبق 

 را  خود رشد جریان در و گردیده فرد سازش  و رفتار در نقایص به منجر  که طوریبه  بوده، کمتر متوسط حد از زیاد مقدار به  آن
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کودک در    100000یعنی ؛دارد ذهنی توانیکم که شودمی متولد کودک یک دقیقه 5 هر در جهانی  آمار طبق.  دهدمی نشان

  (.1390)مصدق،  .سال

ها باعث  ( نوعی ناتوانی خاص است. این مشکل ناشی از ظرفیت ذهنی )هوش( محدود است. این محدودیتID) توانی ذهنیکم 

از جمعیت    یک سومشود که  شود که شخص بدون حمایت دیگران به سختی بتواند از خود مراقبت کند. تخمین زده میمی

)مثالً برقراری ارتباط، یادگیری، حل مسئله(   فکری  کم توانی ذهنی در کارکردهایهستند. کودکان دارای   دچار کم توانی ذهنی 

کم    ها، بهداشت( دارای مشکالت قابل توجهی هستند. های اجتماعی روزمره، روتینو رفتارهای سازگارانه )به عنوان مثال مهارت

ت بیشتری دارند،  که مشکل شدیدتری دارند به طور معمول نیاز به حمایتواند خفیف یا شدید باشد. کودکانی  توانی ذهنی می

تر، به خصوص در جوامعی که دارای آموزش و پشتیبانی خوبی  به خصوص در مدرسه. کودکان دارای کم توانی ذهنی خفیف

  ن در بزرگسالی وجود دارد. ها و منابع بسیاری برای کمک به این کودکاهای مستقلی کسب کنند. برنامهتوانند مهارتباشند، می

 معضالت و مسائل به نسبت بیشتر اشرف و اطالع با تا شودمی باعث مدارس استثنایی مشکالت و هاچالش شناخت شک، بدون

 نسبت آموزان دانش تنفر و دلزدگی ماللت، کاهش آن  تبع به و مسائل این رفع برای بهتری  هایگیریتصمیم شده، شناسایی

 نیز شود،می محسوب تربیتی حوزه در اساسی رکن یک که تحصیل  به شوق  و انگیزه مهم، این نتیجه در .آید عمل  به مدرسه به

 .یافت خواهد افزایش

 

 اعتماد به نفس 

  و   اجتماعی  حیات  ساززمینه   که  انسان  اساسی  و  مهم  نیازهای  از  یکی  است  انسانی  هایفعالیت  همه  زیربنای  نفس  به  اعتماد 

  و   کننده تعین  بسیار  نوجوانی  و   بلوغ   دوران  در   مناسب  نفس  به  اعتماد  داشتن  .است  نفس   به  اعتماد   به  ازنی  است  شرافتمندانه

  دادن   قرار  و  خداوند  مددرسانی  از  استفاده  با  آدمی  که  است  این  آن  مفهوم  و   معنی  باشدمی  شخص  هر  زندگی  در  سازسرنوشت

  دور   خود  از  را  دودلی   و   تردید  بتواند  است  ضروری  کاری  هر  انجام   در  موفقیت  برای  که  هایی سازی  زمینه  با   و   او  سنت  مسیر  در

  یا   و  کنند   اقدام  نیازش  رفع  و   کارها  انجام  برای  دیگران  که  باشد  نداشته  را  آن  انتظار.  رود  پیش  اطمینان  و  اعتماد  با  و  سازد

  مورد  هم  امری  چنین  بپردازد  اقدام  به  و  برخیزد  جای  از  امکانش  و  توان  اتکای  به  خود  گیرند  قرار   او  خدمت  در  مربیان  و  والدین

 از دارد نیاز اعتماد این در او دارد ضرورت او برای حیات تداوم و اجتماعی  نظر از هم و اوست نفس عزت الزمه و  فرد شخصی نیاز

  گامش   و  راست  قدش  باید .  رود  پیش  بگیرد  تصمیم  صبارت  و   جرأت  با  بداند  اجرا  و  تبعیت  قابل  را  آن  و   کند  استفاده  اطمینان

 (. 1370 قائمی،)  .باشد استوار

 انجام  جهت  خودش  درونی  نیروهای  به  فرد  اینکه  یعنی  دارد  مهمی  نقش  سازیمستقل  در  که  است  ایمقوله  نفس  به  اعتماد 

اعتماد(1385  پیغمبری،)   .بداند  را  خود  ارزش  و  کند  پیدا  اطمینان  کاری   زندگی  اتفاقات  با   ارتباطی  هیچ  واقعی  نفس  به  . 

 برای  تاندرونی   توانایی   به  اعتقاد   خاطر  به   بلکه  دهید؛می   انجام  آنچه  خاطر  به  فقط  نه  واقعی   نفس  به  اعتماد .  ندارد  تانبیرونی

 ( 1389 آنجلیس، دی)گیرد.می  شکل کنید،  اراده چه هر انجام

 است  این  نشانه  شداب   باال  شناخت   این  هرچند.  است  خودش  از  او  شناخت  زمینه  در  فرد  خاصیت  و   ویژگی  یک  نفس  به  اعتماد 

وقتیمی  توانمند  و  ارزشمند  را  خود  فرد  که   با   و  مثبت  شما  هدف   کنیممی  صحبت  نفس  به  اعتماد  با  دیگران  برابر  در  داند. 

  در   و  خود   به  نسبت  فرد   منفی  یا  مثبت  نگرش  عنوان  به  نفس  به  اعتماد   .است  داشتن  خود  درباره  خوبی   احساس  و  بودن  آرامش

 در  اضطراب،  دستخوش  شود،  شکست  نفس   عزت  کسب  در  فرد   که   اندازه  هر.  است  خود  ارزشمندی  حس   از  فرد  ارزیابی  مجموع
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  حد   ایجاد   فرد  در  باال  نفس  به  اعتماد .  گردد می  زندگی  در  کفایت  عدم  احساس  و  گریزیحقیقت  خود،   از  بدگمانی  و  روانی  تزلزل

 .  نمایدمی سخت هایقعیتوم با  تطابق به قادر را وی احساس این که کند می خود به اعتماد حس

 

 نفس   به  اعتماد  تعاریف

  پرهیز   در  خود  با  کشمکش  و  خصومت  از  و  کندمی  قبول  هست  که  گونههمان  را  خود  شخصیت  فرد  که  است  آن  نفس  به  اعتماد 

  مقصد   به  و  ددرگ  پذیرا  را  توانشان  و  کوشش  با  کوشدمی  و  گریزدمی  آن  از  شود  واگذار  او  به  او  حد توان   در  مسئولیتی  اگر  و  است

 ( 1370 قائمی،. ) رساند می

  داشتن   عمل  در  خود  توانایی  به  باور  و   کردن  اعتماد  و  تکیه  خویشتن  نیروی  به  داشتن؛  باور  را  خود  یعنی   نفس  به  اعتماد 

 (1389 آنجلیس،  دی. )باشد ما  اعمال و  هادانسته  از فراتر  باید که است نیروی نفس  به اعتماد. باشدمی

 

 ماعی های اجتمهارت

 پذیری جامعه فرایند  که است  ارزشی و نگرشی رفتاری، دانشی، موضوعات شامل اجتماعی هایمهارت و موضوعات مفاهیم، 

 در یک هر رثتا و  یرثتا و کارکردها  و   مسجد  بانک،  دولت، مدرسه، خانواده، چون نهادهایی  شناخت .سازندمی میسّر را کودکان

 به عمل والدین، و بزرگترها به احترام  ارتباطی، مهارتهای  بر تسلط و آگاهی آنها، وجودی لدالی و جامعه افراد  سایر و کودکان

 و جامعه قبول  مورد هایارزش  و هنجارها باورها، اعتقادات، یرشذپ  یری،ذپ جامعه  از مقصود .جامعه قبول  مورد هایارزش

 هاینقش یادگیری عنوان به را یریذپ  جامعه  یا  شدن اجتماعی .است شده  یاد  موارد با  کودک  سازگاری گسترش  و  یادگیری

 در آمادگی  ایجاد واقع در هادوره  سایر و دبستانی پیش دوره در اجتماعی هایمفاهیم آموزشاند.  کرده نیز تعریف  اجتماعی

 و هارانحب زمینه، پیشگیری از ایجاد در این آموزش اساسی از اهداف  یکی است. جامعه در ترموفق زندگی  جهت یادگیرندگان

 (. 1387است. )مجیب،  درآنان احتمالی مشکالت

 مقابل در یا و می دهند قرار  در گهواره و کنندمی برتنشان لباس که تولد اول لحظۀ همان از کودکان شدن اجتماعی جریان 

 مادر، و پدر دارند. ییدکل نقش هاو گروه افراد از برخی فرایند این شود. درمی آغاز دهند،می نشان  معینی واکنش او ی گری

می صرف کودکان رفتار به دادن جهت و هاارزش یبرای ارائه را خود وقت از زیادی بخش که معلمان و مربیان خواهر، و برادر

 ارتباط وسایل همچنین دارند، عهده  بر را فرهنگ انتقال وظیفه که غیر دولتی و  دولتی نهادهای مسجد، مدرسه، سازمان کنند،

میان هستند. کودکان رفتارهای و هاخواسته و هانگرش به دادن شکل  در نیروهای قدرتمندی تلویزیون، ویژه به جمعی  از 

 .( 1985میلبرن، و کارتلیج)  دانست. اجتماعی نهادهای و خانواده فرهنگ، را عوامل مهمترین شاید بتوان کورذم عوامل

 سالمت بیانگر و نامطلوب نموده هایپاسخ از اجتناب و مؤثر تعامل  به قادر را فرد که هستند رفتاری اجتماعی  هایمهارت 

 اجتماعی  و فرهنگی بسترهای در ریشه هامهارت این هستند. افراد اجتماعی رفتاری

 دیگران به برای کمک پیشنهاد و نمودن کمک تقاضای جدید،  روابط برقراری در شدن قدم پیش نظیر رفتارهای شامل و داشته

 (1385ا، ی و وحدانی نیاست. )گرمارود

 دهند.  شود که شالوده ارتباطات موفق و رو در رو را تشکیل میهای اجتماعی به رفتارهایی گفته میبه طور کلی مهارت 
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 های اجتماعی عبارتند از:برخی از مهارت

 های کالمی و غیر کالمی . مهارت1

 . مهارت ابراز وجود 2

 . مهارت کنترل خشم3

 نتقاد کنار آمدن با ا. مهارت نحوه 4

 . مهارت نحو پرسیدن سوال خصوصی5

 . توانایی تقاضا کردن و رد تقاضای غیر منطقی 6

 . مهارت یادگیری تعارفات اجتماعی 7

 . ابراز احساسات 8

 شناسایی باورهای غیر منطقی   .9

ار جراتمندانه فرد طراحی شده است.  های اجتماعی است که برای بهبود خودپنداره، باورها و رفتورزی نیز یکی از مهارتجرأت 

تواند به فرد کمک کند تا چگونه دیدش را نسبت به خودش عوض کند و به اعتماد به نفس و ارتباطات بین فردی سالم  که می

سد. خود پنداره از نظر راجرز آن تصویر کلی است که فرد از خود دارد که این تصویر از طریق روابط اجتماعی کسب می شود  بر

تعاملو   طریق  از  فرد  واقع  او میدر  از  محیط  در  سایرین  که  هایی  ارزیابی  و  دارد  در محیط  اطرافیانش  با  که  به  هایی  کنند 

 دپنداره است.رسد که همان خومفهومی از خویشتن می

 

 آموزان کم توان ذهنیهای ذهنی و رفتاری دانشویژگی

 در آموزاندانش قبیل که این طوری به است، آنها یادگیری روند در نیذه توانکم آموزان دانش هایویژگی بارزترین از یکی 

 یادآوری به عمیق، استدالل سریع، تفکر توانایی آنها در هستند. ناتوان آیندبرمی آن عهده از عادی افراد که دروسی یادگیری

 ناپختگی  همساالنشان به نسبت  آموزاندانش این دارند. ضعف جدید  با شرایط سریع انطباق  و آینده برای ریزیبرنامه راحت،

 قبیل  این  وجود  با .دهندمی  بروز است،  ترسن کم کودکان مناسب که را هاییپاسخ و رفتارها غالباً و  دهندمی نشان بیشتری 

 هاستفاد مؤثر آموزش هایروش   از که زمانی  ویژهبه و هستند یادگیری به قادر ذهنی توانکم آموزاندانش آشکار، هایضعف

 به آموزاندانش این از بسیاری باشد،  حمایتی مدرسه محیط  که زمانی  .گیرند  فرا را زیادی جدید رفتارهای توانندمی آنها شود،

 از انتظارمان که است ضروری دلیل، همین به .کنندمی  زدهشگفت را شانمعلمان و  والدین که کنندمی پیشرفت خوب حدی

 و معلمان  و  هستند بهتر ایاندازه تا  هازمینه بعضی در ذهنی توانکم آموزاندانش .نگهداریم باال سطح در  را شانپیشرفت

 (.  2009. )وستوود، کنند کار آنها روی بر تا کنند شناسایی را قوت نقاط این باید والدین

 

 اعتماد به نفس در کودکان تقویت هایروش

 . دبگیری آغوش و در ببوسید تولد بدو را از فرزندتان  -

 . دهید غذا یا شیر او به کودک نیاز بر اساس  -

 . کند تجربه را کودکانه هایفعالیتو  کند بازی بتواند راحتی به او که کنید و خوشایند امن او برای طوری را خانه محیط  -

 . دارد اهمیت او که بفهمانید او به و توجه وقت با صرف  -
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 . دارد اهمیت شما برای هایشگفته کندمی احساس او زیرا کنید؛ گوش او هایگفته به  -

 . کنید تأیید را فرزندتان رفتار نکنید مقایسه دیگران با را کودکتان هرگز  -

 . نکنید کوچک آن نظیر و یا ،چاق  احمق تنبل، تحقیرآمیز القاب با را فرزندتان هرگز  -

 . گیردمی یاد را خشونت تنها کار این با نکنید تنبیه و خشونت زدن کتک با را هابچه  -

 ندارید رادوست فعالیت این اگر حتی کنید شرکت بازی یا ورزش مثل او هایاز فعالیت بعضی در  -

 بازیها اسباب کردن جمع یا و  اتاق  کردن مرتب مانند دهید مسئولیت او سن مطابق فرزندتان به  -

 تری مناسب هایشیوه با تا بتواند دکنی کسب  را الزم آگاهی خود فرزند تحول و رشد در مورد شود می توصیه نهایت در  -

  .نمائیم رفتار آنها با

 

 کم توان ذهنیکودکان    نفس  به  اعتماد   در  خانواده  تأثیر

  به   آن  در  انسان  بدبختی  و  خوشبختی  هایپایه  زیرا  است؛  اجتماعی  هایارگان  نیرومندترین  از  و   نهادها  ترینمهم  از  خانواده 

 سخن   وقتی .  آیدمی  وجود  به  آنجا  در  بد   و  نیک  عواطف  و  گیردمی  شکل  خانواده  محیط  در  آدمی  و اخالق  انسانیت.  آیدمی  وجود

  و   رفتار  شیوه  و  مسئولیت  دو  با  انسان   دو  انضباط  و   مهر  کانون  دو   آن  در   که  است   محیطی  از   بحث  آید می  میان  به  خانواده  از

  خود   در   را  نسلی   که  است  پاکی   هایدامن  از  خنس.  اندگرفته   خود   کنار  در  را  فرزند   و   گشوده  آغوش  جداگانه  خوی  و  خلق

 ثواب  مسیر  در   مادر  و   پدر  یعنی   عنصر،  دو   این  اگر  که  است  طبیعی .  سازدمی  آماده  شرافتمندانه  حیات  برای  را  آنها   و   پروراند می

  . آورد  اهدنخو  دست  به  چیزی  روزیسیه  و   بختینگون  جز  کودک   باشند  آلوده  عنصر  دو   این  اگر  و   آفرین  سعادت  کودک  باشند

 ( 1370 قائمی،)

 یک داشتن  که  است کند. کامال طبیعیمی فراهم را خانواده تغییر رفتار اعضای برای ایزمینه معموال معلول، کودک وجود یک 

متضاد، تشدید نیازها، ایجاد   هایالعملو عکس احساسات و موجب بروز است توجه قابل روانی ضربه یک در حکم معلول کودک

 کودک والدین و روابط اجتماعی-روانی روانی،تعامل شود و بهداشت می مختلف متفاوت و رفتارهای هایید، نگرشجد نیازهای

 (. 1376دهد. )ابراهیمی، را تحت تاثیر قرار می

روابط ذهنی توانکم تولد کودک  خواهران بر  و  برادران والدین  فامیل، همسایه خانوادگی برون روابط و حتی و  و   دوستان، 

می  در عملکردهای خانواده بروز اختالل  احتمال فزایشا اندازد و موجبخطر می به را خانواده گذارد و سازگاریسه اثر میمدر

 (. 1384شود. )رمضانی و به پژوه، 

می  اعمال مداوم به طور  نوجوانان و کودکان بر اجتماعی نهادهای و خانواده فرهنگ، از جانب شدن اجتماعی جریان اگرچه 

 به . ارندذگمی رثا دیگران بر نمایندمی  که هاییمقاومت و ها مخالفت یا  طبیعی، صورت به رفتارهایشان  با نیز آنها خود شود،

 را هایشخواسته زحمت و  مانع بدون خواهدمی که کودکی  برای باالخره و است متقابل ارتباط شدناجتماعی جریان عبارتی

 تعلق الگوهای .است ترمهم همه  از خانواده نقش کننده، اجتماعی عوامل میان از  .است رآورنج جریانات این از برخی کند، ارضاء

  گفتگوهای  و رفتارها سایر رشد، با متناسب تنبیهات و پاداش به والدین توجه است، خانوادگی بعدی مناسبات  اساس که والدین

 شرافتمندانه،  و  مودبانه و  علمی  رفتار گوناگون، هایزمینه در انتخابی تنبیه و پاداش نوع فرهنگی،  هایارزش مورد در آنان

 را والدین دیگر، اجتماعی رفتار  مورد هزاران و شخصی و اجتماعی  رفتار در نگری آینده سالم، اخالقی رفتار پیشرفت، یانگیزه

 دهیجهت در ایادهالع فوق قدرت از کودکی،  دوره  در ویژه به که آورددرمی اجتماعی رفتارهای از مدلی و الگو صورت به
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 نوع  و  شودمی داده قدرت احساس برای کودک به که نیز هایی فرصت  .است برخوردار کودکان اجتماعی هاینگرش و رفتارها

 .است کودک شدن اجتماعی عوامل جمله از افراد سایر با رابطه در خود از وی ارزیابی

 اولیا از  را  آن  که  اندبوده  کودکی  دوره  به  وابسته  نیز  وی  رفتارهای  و  خصایص  باشندمی  گذشته کودکان  امروز  جوانان  و  نوجوانان 

  گذار پایه  و  سازندمی  را  نوجوان  یک  شخصیت  زیربنای  که  هستند  کسانی  اولین  مادر  و  پدر.  است  نموده  کسب  خود  خانواده  و

  خود   والدین  همراهی  و  مراقبت  به  نیاز  دیگر  زمان  هر  از  بیش  دوره  این  در  نوجوانان  هستند  وی  فکری  معیارهای  و  هاارزش 

 (1381 اکبری،)  .بگذارد او بر مخربی تأثیرات است ممکن نوجوان با  نادرست رابطه یا و نوجوان با  رابطه قطع لذا  دارند،

 مختلف هایناتوانی  و هاو توانایی بود خواهد مؤثر او به نسبت خانواده واکنش و برخورد نحوه بر ذهنی توانکم  کودک عملکرد 

استثنایی معموالً دارد، خانوادگی زندگی بر نیز متفاوتی اثرات او  همچنین کند،می تعیین را خانواده واکنش بودن، ماهیت 

 باشد برخوردار کمتری هوشی بهره از کودک هرچه باشد. داشته اثر خانواده بر واکنش است ممکن نیز ذهنی توانیکم شدت

 (. 1389شوند. )افروز و همکاران، می روروبه بیشتری افسردگی و اضطراب با استرس، والدین

 کودکشان مداوم ناتوانی توضیح از ناشی  که کنندمی توصیف را ناکامی  و استرس اغلب هایناتوانی مبتالبه های کودکانخانواده 

 بر  نیز ل معلو فرزند جنسیت رسدمی نظر به باشد.می افراد دیگر و دوستان برای

  (.1391است. )گرجی و محمودی،  تأثیرگذار زندگی از دیمنرضایت و والدین تعامل

  به   که  است  این  دهند  انجام  توانندمی  خود  کودکان  نفس  به  اعتماد  تقویت  و  ایجاد  جهت  در  والدین  که  کارهایی   مهمترین  از 

  اشکال  است،   کرده  شروع  تازه   را  فوتبال  بازی  شما   کودک  که  زمانی .  کنند  تعیین  ایگرایانه  واقع  اهداف  کنند  کمک  خود  کودک

  تیم   در  مثالً  است  نتوانسته  خود  زیاد   های تالش  از  بعد  اگر  اما .  آیدمی  در  فوتبال  ملی   تیم  عضویت  به  روزی  کند   فکر  که  ندارد

  تری گرایانهواقع  اهداف  روی  دارد  نیاز  آنگاه  کرد،  خواهد  بازی  ملی  تیم  در  روزی  کندمی  فکر  هنوز   و  شود  پذیرفته  خودمدرسه  

  او  هدف   اگر.  شود  جلوگیری  شکست  حس  از  تا   کند   تعیین  خود  برای  معقولی   اهداف   کنید   راهنمایی  را  خود  کودک.  دکن  تمرکز

   .کنید صحبت مسیر همان  در مدت کوتاه  اهداف مورد در او با  است، دور

 والدین، هایگروه سوی  از حمایت   دنبال به اغلب ها،ناتوانی مبتالبه کودکان والدین بیشتر  مثل ذهنی، توانکم کودکان والدین 

 خدماتی  هایآژانس مدارس، با تماس طریق از قابل دسترس  خدمات از شدن آگاه  و ها کالس ها،مجله ها،کتاب از دانش کسب

 است بیشتر کودکی دوران در تربیتی نقش این و دارد عهده به فرزندان تربیت در را نقش مهمترین خانواده هستند. هاانجمن و

 تأثیر خانواده اعضای دیگر و والدین  میان ارتباطات و خانواده تعامالت بر تواندمی ذهنی کم توان کودک بودن دبا این وجو

 بگذارد. 

 

 های اجتماعی در کودکان کم توان ذهنیمهارت  ثیر آموزشأت  

 این در .دارد ارتباط اده،مورد استف آموزشی هایروش با دیگر سویی از و کودک رشد با سو یک از اجتماعی هایمهارت انتخاب 

 .باشد برخوردار مناسبی  توالی و  تکاملی  از سیر و باشد شده شناخته کودک برای شودمی ارائه که هایی محرک است، الزم رابطه

کم   کودک برای دوجانبه ارتباط نمونه عنوان شود. به ریزیآن برنامه براساس و شده شناسایی آن نیازهای پیش دیگر عبارتی به

 را دیگران موقعیت و کند عوض را دیگران و خود جای نیز و بفهمد  را خود مفهوم بتواند وی که است ممکن زمانی ن ذهنیتوا

 نتیجه در و آموزدمی را گفتن سخن کودک که است زمانی دیگر مورد .باشد گرفته قرار خاصی سن در بایستمی که کند درک

  .اند ردنک باز زبان هنوز که کندمی عمل یکودکان از بهتر شده، یاد ارتباط برقراری در
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 و آموزش هایبرنامه .دانست رفتاری و شناختی یدسته دو شامل اساساً توانمی را اجتماعی هایمهارت کنندهتعیین عوامل 

-مهارت این پرورش هایروش از یکی .دانست رفتاری و عاطفی شناختی، کنترل عوامل از تلفیقی مستلزم هامهارت این پرورش

 اضطراب  کاهش و  فرد رفتار کنترل موجب دارد،  تصنعی و نمایشی یجنبه ابتدا در که روش این .است نقش  ایفای روش ها، 

 (. 2007 ، رینولدبین و کلمز (.شودمی

 همیشگی نیاز دلیل  به .است فرد به مربوط گوناگون هاینقش ایفای یادگیری اجتماعی، زندگی نیاز مورد مسائل جمله از 

 :دارد جنبه  دو نقشی  هر یادگیری  .شودمی نمایان نقش،  هر به  مربوط وظایف یادگیری ضرورت اجتماعی، زندگی در هاانسان

 یک خانواده،  از عضوی  عنوان به که گیردمی یاد شخص مثال عنوان به  که نقش  هر به مربوط حقوق  و وظایف یادگیری اول

 یادگیری دوم  .بگیرد را حقّش و دهد  انجام را وظایفش باید  چگونه و دارد یحقوق و وظایف چه کارمند و دارمغازه معلم،

 کدام با نقشی هر در که آموزدمی کودک زمینه این در .است  نقش هر به  مربوط هایارزش و هانگرش عواطف، احساسات،

 (. 1985،میلبرن و کارتلج( کند برخورد خود مخاطبان با هیجانی یشیوه و احساسات منش،

 

 های اجتماعی کورد شناخت کودکان کم توان ذهنیتریر مهاسا

 مراقبت دبستانی،پیش و خانه  اطراف محیط شناخت منزل، نشانی دانستن مانند محیط شناخت به مربوط هایمهارت :الف

 نینقوا و مقررات با آشنایی محیط،  در آمد و رفت خویشاوندی، هاینسبت مادر، و پدر شغل مثل مهم مشاغل محیط، از

 ...و خیابان از عبور مانند اجتماعی

 خوردن لباس، و جسم  نگهداشتن پاکیزه :شامل ،شخصی امور انجام و رعایت و خود شناخت به مربوط هایمهارت :ب

 هایتوصیه به توجه خوردن، اندازه  به مفید،  هایخوراکی خوردن ا،ذغ از بعد و قبل هادست شستن بهداشتی، ایذغ  و آب

 وسایل در نشدن سوار ناشناس، افراد به نکردن  اطمینان مطمئن،  افراد از خوراکی گرفتن مانند  ایمنی هایرتمها بهداشتی،

 ...و ناشناس افراد ینقلیه

 همساالن،  با  همکاری دیگران، و  بزرگترها والدین، به احترام دیگران، با مناسب برخورد مانند فردی میان هایمهارت :پ

 صحبت  به دادن گوش  مودبانه، کلمات از استفاده موقع، به خداحافظی و کردن سالم

 نکردن قطع ،...و هاپرسش به پاسخ صحبت، بازی، در نوبت رعایت گفتگوها، و هابازی در شرکت دیگران،

 (.1387. )مجیب، دیگران آزار هنگام به نگرفتن خشم و آرامش حفظ دیگران، حرف

 

 جهت افزایش اعتماد به نفس آنان  نیپیشنهاداتی برای برخورد با کودک کم توان ذه

 کنید. تشویق را بودن مستقل -

 بگیرند.  یاد را نظافت و حمام از استفاده لباس پوشیدن، مانند روزانه مراقبت هایمهارت  تا کنید کمک کودکتان به -

 دهد.  انجام تا کنید واگذار را خانه جزئی کارهای خود کودک به -

 باشید. داشته یاد به را وهای اتوانایی و توجه، دامنه او، سن -

-  دستمال  کافی تعداد بخواهید تان کودک اول از میز، چیدن برای مثال،  برای .دهید  کاهش  کوچکتر مراحل با را کارها  -

 کنید.  عمل نیز هاظرف مورد در صورت همین به دهد. قرار در روی میز را هر کدام تا بخواهید کودک از سپس بردارد سفره

 بگوئید. کار پایان تا گام به گام انجام دهد، باید که را آنچه خود کودک به -
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 دهید. شرح را کار انجام چگونگی -

 .............................کنید کمک او به دارد کمک نیاز به تان کودک هنگامی که  -

سرگرفعالیت بازدید، مانند اجتماعی هایفعالیت در تا کنید پیدا تان کودک برای  را هاییفرصت -  هاورزش و می،های 

 کند. شرکت

 . باشد سرحال و شاد و دهد افزایش را اجتماعی هایتا مهارت کرد خواهد کمک تانکودک به گروهی هایفعالیت -

 دهید.  قرار مورد تشویق دهد،می انجام به خوبی را کاری کههنگامی را او -

 .کنید پیگیری است یادگیری حال مدرسه در در تانکودک که را هاییمهارت -

 

 گیری نتیجه

 نظر به  ضروری و مهم برای کودکان کم توان ذهنی امری های اجتماعیمهارت آموزش نتیجه این جستار حاکی از آن است که 

 همساالن، با موثر ارتباط برقراری سایه در کودکان کم توان ذهنی تا شودمی سبب های اجتماعیمهارت آموزش زیرا رسد،می

اضطرابکا ضمن خود والدین و معلم  احساس دارند، قرار آن در که هاییمحیط به نسبت اشتیاق  و میل افزایش و هش 

به نفس افزایش سبب خود این کنند،تجربه می را رضایت و  شادکامی  سو، دیگر از و شودمی آنان در سر زندگی و اعتماد 

 نمایان را آنان هایقابلیت و  استعداد و افزایدمی ادافر نفس به اعتماد و هایتوانایی بر دیگران با مناسب ایجاد ارتباط در مهارت

 شود. اعتماد به نفس در آنان می بهبود باعث این  که دارد پی در را دیگران قدردانی و احترام خود این کند، کهمی
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Abstract 
The presence of a child with intellectual disability puts parents at risk of family and marital disputes, reducing 

the opportunity of their social interactions, entertainment and leisure time. The opportunity to deal with their 

home affairs decreases and their normal life plans are disrupted, one of the most fundamental job issues that has 

occupied professionals is self-confidence. The birth of a child with intellectual disability creates various social 

problems for parents, including decreased self-esteem. One of the most important and influential ways to 

increase self-esteem in children with intellectual disabilities is to use social skills. Social skills are abilities that 

cause behaviors that are positively or negatively strengthened. These skills can produce positive and successful 

results in human relationships with others and provide more adaptation and appropriate and desirable effect on 

the behavior of other people in the society in which the child lives in the community. In this paper, which has 

been done by descriptive and analytical method, we aim to investigate the effect of social skills training on self-

esteem of children with intellectual disability while definitions of intellectual disability and self-confidence and 

mentioning the characteristics of children with intellectual disabilities and the effect of family. 
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