
 کودک کم شنوا در زمین بازی
یعی بازی حق هر كودك است و برای گذراندن دوران كودكی شاد و سالم ،همچنین نیل به رشد و تحول طب

با  خود و در اجتماع در موقعیتهای بازی  بازی كامال ضروری است.اما بسیاری از كودكان در زندگی روزمره

 موانع بسیاری روبرو هستند.                                                                                                  

از جمله این دسته كودكان هستند .  كودكان كم شنوا  

ن است. تلفیق كودكان با هرنوع ناتوانی در همه اماكسیاستهای جهانی در حیطه ناتوانی اكنون به دنبال 

چند سالی است كه در كشور ما آغاز شده است و در مهدهای   تلفیق كودكان كم شنوا در مدارس عادی

ال هنوز پیش دبستانی نیز پذیرش كودكان كم شنوا روز به روز افزایش می یابد.با این ح  كودك و مراكز

ر بازی كودكان كم شنوا و دیگر كودكان وجود دارد.موانع گوناگونی برای تلفیق د  

نگرش منفی  و موانع فیزیكی هستند هنوز  این موانع شامل موانع سیستماتیك و تشكیالتی،موانع اجتماعی

ود افراد ،میزان دسترسی كودكان به محل های بازی همگانی ،مشكالت جابجایی ،مسائل ایمنی ،عدم وج

ازد.عوامل برای برآوردن نیازهای این كودكان ،آنان را با مشكالتی روبرو می س انعطاف پذیری و تمایل اجتماع

 بسیاری سبب محدود شدن موقعیتهای بازی برای كودكان كم شنوا می شود..

 

                                                                                                                         راهكارها:

                             
 

كاستن از موانع اجتماعی موجود و فراهم كردن امكان بازی برای كودك كم شنوا از وظایف سازمانها و  

 ارگانها و حق طبیعی یك كودك است.

 ك بهپرسنل اماكن تفریحی و محلهای بازی آگاهی های الزم را پیرامون كودكان كم شنوا وچگونگی كم-

كند،  قادر است از كدامها استفاده  آنها داشته باشند ودقیقا بدانند چه وسایلی در دسترس دارند، كودك  

وسایلی برای شركت خواهران وبرادران كودك كم شنوا نیز در دسترس باشد.-  

نباید ت و كودكان كم شنوا را باید با عناوینی كه خود مایل اند، یاد كنند.هركودكی با دیگری متفاوت اس -

 كودكان كم شنوا بصورت جمعی و با تكیه بر آسیب آنها در نظر گرفت.

بهتر است كودكان با سنین متفاوت را برای بازی در كنار یكدیگر قراردهند.-  

و در بازی  اعتماد به نفس كامل را در كودك كم شنوا ایجاد كنند تا خود بتواند به تنها به زمین بازی برود-

 ها شركت كند.



نه تصمیم گری در مورد بازی ،تمایالت كودك و برنامه های آنها باید با نظر خودشان باشد.هرگو-  

م نگرشی مثبت به كودكان كم شنوا داشته باشند و همه تالش خودرا در جهت فراه  كاركنان مدارس-

 نمودن امكانات برای همه كودكان قراردهند.

زمینه  و......در مورد او با دیگر كودكان صحبت كنند وپیش از ورود كودك كم شنوا به كالس یا محل بازی -

 های پذیرش دیگر كودكان را فراهم سازند.

 


