
كودك كم شنوا ممكن است اختالالت رفتاري هم داشته باشد زيرا در برقراري  ●
 ارتباط مشكل دارد.

 
 
ممكن است كودك كم شنوا مشكل رفتاري هم داشته باشد. اين امر به علت ناتواني در  ●

داند چگونه مثل بقيه كودكان رفتار كند. كودك برقراري ارتباط با ديگران است يعني او نمي
 خود جهت ابراز احساساتش، احساس ناتواني كند. شنوا  ممكن است از ناتواناييكم 

شنوا با آن روبرو هستند. ما بايد اختالل رفتاري مشكلي است كه اغلب والدين كودكان كم ●
ها با كودكشان ارائه بدهيم. يك هاي الزم را در مورد طرز برخورد آنبتوانيم راهنمايي

ها روبرو شوند و ما هايي است كه ممكن است والدين با آنعيتروش، شبيه سازي موق
 ها بخواهيم بهترين راه براي حل اين موقعيت را پيشنهاد دهند.بايد از آن

سازي براي والدين باشد و در صفحة تواند مثالي از شبيهدر زير سؤاالتي آمده است كه مي ●
 ها آورده شده است.هاي مناسب و نكات مربوط به اين موقعيتبعد پاسخ

 
 

نويسد، شما او ـ دوشنبه كودك شما روي ديوار مي2
كند و شنبه همان كار را تكرار ميكنيد. سهرا تنبيه مي

گذاريد به آن كار كنيد و ميشما ديگر او را تنبيه نمي
 ادامه دهد آيا اين روش صحيحي است؟

 دهم كه اين كار را انجام دهد.من اجازه مي
سه           دوشنبه                                    

 شنبه
 نه                              

 

كند و در اين ـ كودك شما با دوستانش دارد بازي مي1
شكند، شما بايد: هاي شما را ميگلدان  هنگام يكي از
 ها را تنبيه كنيد.الف( همه بچه
را تنبيه ها به جز كودك ناشنواي خود ب( همه بچه

 كنيد.

خواهد يك كيك بخريد. شما ـ كودكتان از شما مي4
دهد گوييد نه، كودك به درخواست خود ادامه ميمي

خريد تا او را ساكت كنيد. آيا و باالخره شما يكي مي
 اين كار صحيحي است؟

فقط ساكت ب خيلي خو            نه  نه 
 شو

 كيك كيك                      كيك كيك 

هاي چيني شما بازي كودك شما با بهترين فنجان ـ3
 كند، شما بايد:مي

 الف( به پشت او برويد و او را بزنيد.
ب( با اشاره و حالت صورت به او بفهمانيد كه از اين 

 كار عصباني هستيد.

ـ كودك شما عادت دارد اشياء را به طرف افراد پرت 6
 كند، شما بايد:

 كنيد.پرت  الف( اشياء را به طرف خود او
گذاريد و كنيد، اشياء را كنار ميب( او را سرزنش مي

 گيريد.بعد براي مدت كوتاهي او را ناديده مي

زند و گريه ـ كودك شما ناآرام است، فرياد مي 5
 كند شما:مي

كنيد تا ساكت الف( خونسرد هستيد به او توجهي نمي
 رسيد.رويد و به او ميشود. بعد مي

زنيد تا او ساكت شود وقتي ساكت شد، ديگر ميب( داد 
 كنيد.رهايش مي
 



 ها و نكات مهم براي يادآوري:پاسخ
 

ـ نه! اين كار صحيحي نيست. اگر كودك شما كار 2
ناصحيحي كرد و شما يك روز او را سرزنش كرديد 
هروقت كه همان كار را كرد بايد يك جور با او رفتار 

 كنيد.
 

 چهارشنبه      سه شنبه           دوشنبه              
 
 
 

يك كودك كم شنوا بايد ياد بگيرد چه چيز درست است و 
چه چيز غلط و نقش خانواده بسيار مهم است، سر حرف 

 خود باشيد!

شنواي شما ها بعالوه كودك كمـ الف( بايد تمام بچه1 
 سرزنش شوند.

 
 
 
 
 
 
ها نظم را ياد شنوا بايد مثل بقيه بچهكودك كم ●

شنوا بودن از جمع جدا بگيرد، نگذاريد فقط به علت كم
 شود.

ـ نه! اين كار صحيحي نيست، اگر اول گفتيد نه، ديگر 4
 به او ندهيد.

 
 
 
 
 
گويد كودك كم شنوا بايد ياد بگيرد وقتي يك نفر مي ●
اش نه است. مهم است كه بزرگترها سر حرفي معني« نه»

 زنند باشند و با فشار كودك تسليم نشوند.كه مي

ـ ب( با حاالت صورت و اشاره به او نشان بدهيد كه 3 
عصباني هستيد. هرگز زماني كه  حواس كودك نيست 

د به او توضيح دهيد كه چرا عصباني او را نزنيد. سعي كني
 هستيد.

 
 
 
 
 
 

 

ها تواند از موقعيتشنود نميچون كودك شما نمي ●
آگاهي داشته باشد. به همين دليل خيلي مهم است كه 

ها را براي او شرح دهيم و اين توضيح به وسيله موقعيت
 كلمات، حاالت صورت و اشاره باشد.

كند از ا كه پرت ميـ ب( او را دعوا كنيد. وسايلي ر6

دسترس او دور كنيد و او را ناديده بگيريد سپس، وقتي 
 آرام شد يك بازي بهتر به او ياد بدهيد مثالً:

 ها داخل سبدها توي جعبه يا ميوهانداختن سنگ
 
 
 

كند به او بگوييد كه اشتباه وقتي كودك خوب رفتار نمي
آن، به او كند، اما در همان موقع خونسرد باشيد بعد از مي

 تواند انجام دهد.توضيح بدهيد كه چه كار بهتري مي

ـ الف( خونسرد باشيد. سعي كنيد او را ناديده بگيريد تا  5 
 ساكت شود. وقتي ساكت شد پيش او برويد.

 
 
 
 
 
 

 
تواند خوب ابراز وجود كند فكر چون كودك نمي ●

تواند توجه والدين را جلب قراري و گريه ميكند بيمي
كند. او بايد ياد بگيرد اين راه درستي نيست و وقتي 

 شود.ساكت است به او توجه مي

 
 
 
 

به خاطر داشته باشيد! مهمترين مطلب اين است كه كودك كم شنوا 
اش ريد. او احتياج دارد با نظم و قانون در زندگيبداند از او چه توقعي دا

 احساس امنيت كند و ما بايد اين حس را به او بدهيم!

 نه، گفتم نه، يعني نه کیک


