نکات مهم برای بهبودرشد شناختی کودکان کم
شنوا :برای والدین

ذهن کودکتان نخستین زمین بازی 1اوست .روش های زیادی
جهت بهبود رشد شناختی کودکان ناشنوا/کم شنوا و کودکان شنوا
هنوز تعدادی از کودکان ناشنوا/کم وجود دارد .با این وجود
شنوا ،در معرض خطر تاخیر شناختی هستند.
پیش از آن که کودکان جهان را با بدن خود کشف کنند ،در حال کشف آن از
طریق ذهن و حواس خود هستند .در گذشته روانشناسان بر این باور بودند که
رشد شناختی در همه کودکان صرفنظر از تجربیات آنها به شیوه ای یکسان رخ
می دهد ،اما امروزه به این نتیجه رسیدهاند که هم محیط و هم فعالیتها و تجربیات
کودک می تواند موجب تقویت رشد شناختی ،ذهنی و هوش او شود.
پژوهشگران در پی درک این موضوع هستند ،که چگونه رشد شناختی کودکان
ناشنوا/کم شنوا در معرض خطر قرار می گیرد؟ دو دیدگاه در این حوزه وجود
دارد ،دیدگاه اول معتقد است رشد شناختی سالم به تجربه شنیدن صدا ها بستگی
دارد و دیدگاه دوم معتقد است ،رشد شناختی سالم به اکتساب موفقیت آمیز زبان(
چه زبان اشاره ،چه زبان گفتاری) بستگی دارد.

مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب و اطفال
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
#کمیته مطالعات ناشنوایی/کم شنوایی
تهران ،اوین ،بلوار دانشجو ،بن بست
کودکیار

deaf.hhrc@gmail.com
http://dhrc.uswr.ac.ir

PLAYGROUND

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1

“This project is supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. Department of Health
and Human Services (HHS) under grant number UJ1MC30748-01-00 for Family Leadership In Language And Learning.

توصیه های مهم برای والدین:
 .1توجه کنید ،که چه چیزی توجه کودک شما را جلب می کند ،شما هم در آن
مشارکت کنید.
 .2با کودک خود تماس چشمی برقرار کنید.
 .3بازی های مخفی شدنی ،مانند دالی بازی انجام دهید.
 .4توجه کنید که کودک شما برای درک جهان پیرامونش چگونه با اشیاء بازی می کند؟
 .5در رابطه با بازی کودک اظهار نظر کنید ،کارهایی که کودک انجام می دهد یا اینکه
چگونه اشیاء را طبقه بندی می کندرا برایش توضیح دهید( .به عنوان مثال " ،تو داری
ازجوجه خودت مراقبت میکنی مثل دامپزشکها !" یا "اینها همه شون وسیله نقلیه
هستند").
 .6قبل از اینکه کودک شما بتواند از کلمات استفاده کند  ،از حرکات دست یا ژست ها
جهت برقراری ارتباط با او استفاده کنید  ،برای مثال حرکت دست ها به نشانه خدا
حافظ(بای بای) ،به من نشان بده  ،به من بده ،اشاره کن.....
 .7بازی هایی انجام دهید که کودک شما را تشویق به تقلید از آنها کند ،مانند ساختن برج
یا غذا خوردن.
 .8گل یا پوچ بازی کنید  ،کارهایی غیر منتظره و عجیب انجام دهید.
 .9از کودک خود در مورد احساسات و افکارش در رابطه با افراد دیگر  ،حیوانات یا
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اسباب بازی ها سؤال کنید.
 .10از جمالتی استفاده کنیدکه سبب شود کودکتان فکر کند ( مثال :بعدش چی شد؟)
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