
 چگونه والدین بهتری برای کودکان ناشنوای خود باشیم؟

معموالً ا ز والدین كودكان ناشنوا انتظار می رود در مورد چگونگی بزرگ كردن كودكانشان دچار ابهاماتی 

یكباره فرو می ریزد و جز در مواردی كه در خانواده شوند. آرزوها، رویاها و تصاویری كه در ذهن داشتند به 

خود فردی ناشنوا داشته باشند، انتظار تولد فرزندی ناشنوا به ذهن شان خطور نمی كرده است. آنان نه تنها 

هیچ تجربه ای از رویارویی با كودكان ناشنوا ندارند حتی ممكن است تا به حال فرد ناشنوایی نیز ندیده 

، ذهن شان مملو از سئواالت گوناگون، افسانه های غیر واقعی و ابهاماتی پیرامون ناشنوایی باشند. بنابراین

است. پدر مادر بودن برای این دسته از والدین در عین لذت بخش بودن گاه بسیار گیج كننده یا مبهوت 

 كننده است.

 

  

برای كودكان ناشنوا و آشنایی اما در صورت آگاه بودن این گونه والدین از روش های خاص مورد استفاده 

با مشخصات كلی این كودكان این امر ساده تر و شیرین تر خواهد شد.كودك ناشنوا و خانواده اش بسیاری از 

شادی ها و مشكالتی را تجربه می كنند كه خانواده های دیگر با آن ها روبه رو هستند. همان توافق ها و 

روهی خانوادگی، غرور، سردرگمی، و خوشحالی ها و ناراحتی ها، عدم توافق ها، رفتارهای مثبت، كارهای گ

شادی ها و غم ها. اما موضوع اصلی این نیست كه خانوادة یك كودك ناشنوا با كودكی روبرو هستند كه با 

 دیگر افراد )شنوای( خانواده و اكثریت شنوای اجتماع تفاوت هایی دارد.

 حمایت از والدین كودكان ناشنوا

تشخیص ناشنوایی در كودك مهم ترین موضوع برای والدین است كه از طرف آشنایان، اطرافیان به دنبال 

و كارشناسان و تخصصین مربوطه مورد حمایت كامل قرار گیرند. پدر و مادر حق دارند احساسات و ترس 

ند در برابر های خود را بیان كنند. زیرا استرس بیش از حد والدین عموماً موجب می شود ناخودآگاه نتوان

 فرزند خود عكس العمل مناسبی نشان دهند.

ممكن است مسأله كم شنوای فرزند از سوی والدین مورد انكار قرار گیرد، آن ها را شوكه كرده و یا كامالً 

(. در حقیقت تشخیص كم شنوایی فرزند می تواند بسیار 5991در ناامیدی فرو برد )مدوید و وستون، 

والدین متوجه تفاوت های موجود بین خود و فرزندشان شوند احساسات ناراحت  هولناك باشد. زمانی كه
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كننده ای را تجربه خواهند كرد. پذیرش وضعیت كودك در هر والدین با اشكاالتی روبرو است. والدین پس از 

ه هر مراجعه به پزشك یا انجام آزمایش خود را باری شنیدن نتیجة تشخیص آماده می كنند اما لحظه ای ك

ناشنوایی فرزندشان كامالً تأیید شد، دچار سیلی از احساسات و عواطف می شوند كه تاكنون در هیچ موردی 

تجربه نكرده اند. معموالً والدین به دنبال تشخیص ناشنوایی كودك خود دچار احساسات گوناگونی نظیر غم، 

وقتی اند. گرچه بروز چنین اضطراب، سردرگمی و افسردگی می شوند. این احساسات طبیعی و غالباً م

 احساساتی طبیعی است اما شیوة تعامل والدین و فرزند را رقم می زنند.

نامیده می  "غیر قابل رؤیت"از آنجا كه ناشنوایی معلولیتی ناپیدا است و دیده نمی شود معموالً تفاوت 

جلوه دهند و از آن جا كه  "ندیگرا"شود برخی از والدین دائماً می كوشند به گونه ای فرزند خود را مانند 

اكثریت جامعه را افراد شنوا تشكیل می دهند، والدین خود را در مقام سخنگو، وكیل مدافع، حامی و مربی 

فرزندشان قرار می دهند. در عین حال دائماً از سوی دیگر افراد مورد نصیحت، راهنمایی انتقاد یا دلسوزی 

ا به گونه ای متفاوت می كند. كنارآمدن با احساسات خود و تثبیت قرار می گیرند. و این امر وضعیت آنان ر

 موقعیت خود در ارتباط با فرزند ناشنوا و دیگر افراد شنوا نیاز به گذشت زمان و صبر و بردباری بسیار دارد.

 راهكارهای مقتضی برای والدین كودكان ناشنوا 

در ارتباط با ناشنوایی فرزندشان روبرو هستند.  والدین با چالش ها و هیجان ها و فراز و فرودهای بسیاری

بارها و بارها از زبان والدین  "... اگر وضعیت من این گونه نبود، هرگز این كار را نمی كردم..."این عبارت كه 

این كودكان شنیده می شود. این عبارت نشان دهندة نیاز آن ها به كمك و حمایت از سوی دیگران است. 

رای این والدین تا اندازه ای بستگی به ویژگی های شخصیتی آنان، حمایت های اجتماعی راهكارهای مفید ب

 و ارتباط ها آن ها دارد. كه بخشی از آنها در زیر آورده شده است:

كودكان ناشنوا بپیوندید یا خود، جمعی را راه اندازی كنید. می توانید از والدین  به گروهی از والدین -1

 ان شروع كنید.همكالسی های فرزندت

در صورت نیاز با آنها تماس بگیرید در آن  فهرستی تهیه کنید و افرادی را که می توانید -2

یادداشت كنید. این فهرست باید شامل دوستان نزدیك )كسانی كه می توانید سرتان را روی شانه هایشان 

بگذارید و گریه كنید(، مراكز تخصصی جهت راهنمایی و ارجاع مناسب شما، مراكز مشاوره جهت موارد 



ه به آن ها ایمان دارید و كارشناسانی باشد كه در جریان وضعیت اضطراری، روحانیون یا افراد مقدّسی ك

 فرزندتان هستند.

هر چند كوتاه بدهید، دوش بگیرید، دراز بكشید، به تعطیالت بروید و آخر هفته  به خود استراحتی -3

های خوبی برای خود تدارك ببینید. این كار به شما قدرت تحمل بیشتری می دهد تا در سخت ترین 

ت خود را نبازید. به مراكز حمایتی، برنامه های بهداشت روانی و مراكز خدماتی كه به شما معرفی می لحظا

 شوید مراجعه فرمایید.

خود را قطع نكنید، به كاشت گل و گیاه، آشپزی، ساختن صنایع دستی،  تفریح های مورد عالقه -4

این امور اختصاص داده شود می تواند برای عكاسی و نقاشی خود ادامه دهید. حتی زمان بسیار اندكی كه به 

شما ارزشمند باشد. می توانید امور موردنظر خود را به فرزندتان نیز آموزش دهید تا آن ها را به اتفاق هم 

 انجام دهید.

شش ها، قلب و جریان خود خود را سالم نگهدارید و نگرانی ها را به  ورزش کنید.به صورت مرتب  -1

 دور افكنید.

و نماز، قرآن یا دعا بخوانید و با  به مسجد، امامزاده یا اماکن مقدس برویده نیاز پیدا می كنید، گا -6

خدای خود راز و نیاز كنید. اگر در اجتماعات مذهبی شركت فعال دارید ممكن است با افرادی روبرو شوید 

 ن قرار دهند.كه شما و فرزندتان را حمایت كرده و خدماتی را در اختیار خود و خانواده تا

صحبت با تفاوتی ندارد كه همسر دارید و یا تنها زندگی می كنید، قسمتی از وقت خود را به  -7

. حتی می توانید به فرزندتان بیاموزید گاهی وقت ها بزرگساالن در مورد مطلبی دیگران اختصاص دهید

 های آنان دخالت كنند. با یكدیگر صحبت می كنند كه نباید كوچكترها مزاحم آنان شوند و در صحبت

 هر پدر و مادری برای فرزند خود آرزوها، نگرانی ها، سؤاالت و انتظاراتی در ذهن دارد.

اگر فرصت بیان این احساسات را داشتید آنها را ابراز كنید و نهراسید همه احساسات و افكار خود را بیان 

 كنید.

وی والدین كودكان ناشنوا وجود دارد كه بخشی روش های گوناگونی برای رویارویی با نگرانی های پیش ر

 از آنها در اینجا ارائه شد.



 


