
 سازگاری خانواده باکم شنوایی کودک

أثر می تشخیص کم شنوایی شدید در یک کودک پیامدهای گوناگونی بر خانواده دارد که کل خانواده را مت

 کند. 

مسئولیت این کار بر  هدف اصلی در این موقعیت حفظ تعامالت هنجار و مناسب در محیط خانه است.

عهده همه خانواده است. روند سازگاری خانواده ها با کم شنوایی فرزند به دنبال برنامه های غربالگری 

شنوایی در سال های اخیر تغییر بسیار کرده است زیرا والدین از بدو تولد از کم شنوایی فرزند خود آگاه می 

 ت می دهند .شوند و فرصت زندگی با یک کودک طبیعی را از دس

عموماً پس از شناسایی کم شنوایی کودک، والدین وارد مرحله سوگواری و غم می شود و غم کم شنوایی 

برای او و کل خانواده در  "هنجار"و یک زندگی  "کامل"فرزندشان را به مثابه غم از دست دادن یک کودک 

تشخیص اشتباه بوده است. سپس به نظر می آورند. نخستین مرحله انکار والدین است که تصور می کنند 

نزد متخصص به متخصص دیگر می برند. پس از آن وارد   دنبال درمان های مختلف می افتند و کودک را از

مرحله خشم، غم و تأسف، احساس گناه و ناامیدی می شوند. مراحل سوگواری طبیعی و برای والدین 

سیار متفاوت است . تنها پس از پذیرش کامل کم سودمند است و در افراد مختلف با شخصیت های مختلف ب

شنوایی فرزند است که والدین به تدریج برای فرزندشان ارزش قائل می شوند، او را به خاطر خودش دوست 

دارند و تالش می کنند زندگی خود را به گونه ای تغییر دهند که بتوانند نیازهای ویژه فرزندشان را برآورده 

 کنند.

وای دارای فرزند کم شنوا میزان استرس بسیار بیشتری نسبت به والدین کم شنوا دارند. خانواده های شن

احتماالً مهمترین عامل در سازگاری این خانواده ها میزان حمایت های اجتماعی است که از دیگران دریافت 

 می کنند .

دین تالش می کنند باید تأکید نمود این احساسات والدین گذراست. پس از رفع شوک های اولیه، وال

اطالعات بیشتری در مورد کم شنوایی به دست آورند و با کم شنوایی فرزند به گونه ای کنار آیند . بر اساس 
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پژوهش ها مادرانی که حمایت های عاطفی و عملی از سوی خانواده و دوستان دریافت می کنند سازگاری 

بع کمکی، گروه های حمایتی شامل کارشناسان و بهتری با وضعیت خود پیدا می کنند. یکی از مهمترین منا

 والدین دارای کودک کم شنوا هستند.

توانایی مادر در کنار آمدن با کم شنوایی فرزند، زندگی کودک را به طرق گوناگونی متأثر می کند. 

و  مادرانی که اعتماد و اطمینان بیشتری به خود دارند، فرزندانشان در سال های کودکی سازگاری هیجانی

اینکه کودک کم شنوا کودکی   عاطفی بهتر و در سال های بعد پیشرفت تحصیلی بهتری دارند. برای

هنجاری را پشت سربگذارد نیازمند آنست که والدینش باید موضوع کم شنوایی او را کامالً بپذیرند. در واقع 

 .وانبخشی و... وجود دارد به ندرت قوانینی قابل تعمیم به همه کودکان کم شنوا در مورد نوع آموزش، ت

نگرش والدین نسبت به فرزند کم شنوای خود اثرات مهمی بر پیشرفت تحصیلی آتی و تحول هیجانی و 

اجتماعی او داردو کودک کم شنوا باید مانند کودکان شنوا با والدین خود تعامل داشته باشد و تجربیاتی 

 مشابه کسب کند .

 

 


