
 رشد هیجانی و اجتماعی کودک کم شنوا: نکات کاربردی در مدرسه

تلفیق کامل یک کودک کم شنوا در مدرسه فراگیر زمانی می تواند کامالً عملی شود که کودک کم شنوا 

 از با خودش و هویت واقعی اش احساس راحتی کند.

  است یک کودک کم شنوا تنها فرد کم شنوا درمدرسه باشد.....ممکن 

 به همین دلیل میزان تماسش با دیگر کودکان کم شنوا و بزرگساالن کم شنوا بسیار محدود باشد.

اگر کودک کم شنوا بتواند صحبت کند، ممکن است به راحتی نیازهای خود را به عنوان فردی کم شنوا از 

ودک انتظار می رود در محیط شنوا )که همه چیز برای افراد شنوا در آن مهیاست( یاد ببرد. در واقع از ک

زندگی کند در حالیکه او هنوز هم نمی تواند بشنود. از این رو ممکن است کودک به تدریج که بزرگتر می 

ودک شود احساس کند با همساالنش متفاوت است و گاه نتواند بگوید چرا این احساس را دارد. زمانی که ک

کم شنوایی را بپذیرد و بیاموزد که باید در مورد کم شنوایی اش بداند می تواند خودش به دنبال یادگیری 

 بیشتر در مورد آن برآید.

در هر حال اینکه کودکی چقدر بتواند به دنبال یادگیری بیشتر در مورد کم شنوایی اش کردید بستگی به 

 دک کم شنوا دارد.نحوه برخورد دیگران با او به عنوان یک کو

 گروه همساالن

نار گروهی از برای کودک کم شنوا خیلی مهم است که موقعیتهایی بسیاری برایش فراهم باشد تا بتواند در ک

 همساالن کم شنوای خود درس بخواند. وجود گروه کودکان همسال می تواند احساس انزوا و تنها ماندن و

رکـی اهـش دهنـد. زیـرا در این گـروه کودکـان تجربیـات مشتنیز احساس ناتوانی را در کودک کم شنوا ک

 را با یکدیگـر در میـان می گذارند که کودکان شنوا از آن بی خبرند.

 

من این مدرسه را خیلی دوست دارم. دوستانی دارم که آنها هم مثل من سمعک دارند. در مدرسه قبلی "

 "تنها کسی که سمعک داشت من بودم.

 ساله 11رضا،

 "اینجا را دوست دارم چون هم دوستهای شنوا دارم هم دوستهای ناشنوا."

http://drmovallali.mihanblog.com/post/151


 ساله 11سمیه،

 "خیلی خوبه که بچه های کم شنوای مدرسه های دیگر را هم می بینم."

 ساله 11رضا،

 "بچه ها گاهی به من میگن پسر ناشنوائه"

 ساله 11علی،

 بزرگساالن کم شنوا به عنوان الگویی برای کوچکترها

  11شکل ص 

ل و استفاده از الگوهای بزرگسال نیز به کودکان کمک می کند بتواند احساسات خود را درک و آنها را ح

این  فصل کنند. در این صورت کودک می تواند با فردی که مانند خودش کم شنوا ارتباط برقرار کند و

ه حسی ر یک محیط شنوا زندگی کند چموقعیت را داشته باشد که از او بیاموزد اینکه کم شنوا باشد اما د

ی برای دارد. آنها می توانند سؤاالتی نیز از او بپرسند. مثالً در مورد کم شنوا بودن، اینکه چگونه راهکارهای

امل با دیگران مستقل بودن پیدا کنند و یا چگونه در محیطهای ناآشنا و نامأنوس بتوانند با اعتماد به نفس ک

 ارتباط برقرار کنند.

 


