
يادداشت مهمان

مسوولیت پذیری ویژگی درونی در 
فرد است که نقش مهمی در زندگی 
فردی و اجتماعی دارد. انسان بین 
تمام موجودات روی زمین تنها 
موجودی است که دارای اختیار 
است و می تواند از این فرصت 
استفاده کند و مسوولیت پذیری 
درونی را رشد دهد و به کمال 
برسد... )صفحه 11(

نبايد حمايت را 
از حد گذراند

با  و  فرزندشان  تولد  از  پس  والدین  برخی 
مشاهده ناتواني هاي حسي و حركتي او، به 
دلیل احساس مقصر بودن و گناهی كه نسبت 
به معلولیت كودک دارند، كودک را به شکل 
ویژه بزرگ می كنند و به تمام خواسته هایش 
پاسخ مثبت می دهند. آنها سعی می كنند تمام 
كودک  پای  از جلوی  را  موانع  و  مشکل ها 
كنار بزنند اما این كار تنها باعث لوس شدن 
كودک خواهد شد. البته نه تنها والدین، بلکه 
تمام اعضای خانواده و مخصوصا پدربزرگ 
و مادربزرگ ممکن است در این بین مقصر 
باشند. كودكان باید بتوانند با شرایط جسمي 
خود سازگار شوند و با وجود هرگونه ناتواني 
كه دارند، زندگی را به شکل حداقل نیمه مستقل 

تجربه كنند.
و  محرومیت ها  دلیل  به  كودكان  این  قطعا 
مراقبت  و  سرپرستی  نیازمند  ناتواني شان 
نباید  اما  هستند  والدین  سوی  از  بیشتری 
كه  نحوی  به  گذراند،  حد  از  را  حمایت 
از توانمندی های خود استفاده نکند  كودک 
و رشد اجتماعی اش نسبت به سنش پایین تر 
بیاید یا حتی مهارت هایی را كه دارد به دلیل 
استفاده نکردن به مرور از دست بدهد. در 
روند فرزندپروری، والدین این كودكان باید 
فرصت هایی را فراهم كنند كه كودک بتواند از 
توانمندی های خود استفاده كند. رفتار والدین 
باید حتی المقدور طبیعی باشد و در عین حال 
كه نیازهای ویژه كودک برطرف می شود، با 
مشاهده اختالل های رفتاری، به موقع با آن 
برخورد شود تا كودک به رغم معلولیتی كه 

دارد زندگی تقریبا عاد ی ای را تجربه كند.
شما  كم توان  و  ناتوان  كودک  اینکه  براي 
توانمند بار بیاید و استعدادهایش را كشف 
روی  كودكی  دوران  ابتدای  از  باید  كند 
والدین  كار شود.  او  مهارت های خودیاری 
كنار كاردرمانگران باید به كودک كمک كنند 
از دیگر توانمندي هاي خود استفاده كند. این 
كودكان معموال حس المسه و شنوایی قوی  ای 
دارند و باید  این حس ها را در آنها تقویت كرد.
از والدین وقتی می بینند كودكشان  بسیاری 
معلولیت خاصی دارد آنقدر مستاصل می شوند 
كه فراموش می كنند او یک كودک است، هر 
روز رشد می كند و باید به حقوق او توجه 
اسباب بازی  داشتن  او  حق  مهم ترین  شود. 
و بازی كردن درست مانند همساالن كامال 

سالم خود است.
با وجود اینکه تفاوت هایی بین كودكان سالم و 
كم توان یا ناتوان ذهنی- جسمی وجود دارد، این 
تفاوت ها دلیلی برای بی توجهی ما به انتخاب 

اسباب بازی برای كودكان ناتوان نیست.
نیازمند  كودكان،  برای  اسباب بازی  انتخاب 
انتخاب  اما  است،  دقت  و  هزینه  وقت، 
اسباب بازی برای كودكان خاص كه با هرگونه 
معلولیت و ناتواني درگیر هستند، به دقت بیشتر 
و صرف وقت اختصاصی بیشتری نیاز دارد. با 
انتخاب بازی و اسباب بازی  مناسب، می توان 
بخش مهمی از نیازهای آموزشی و پرورشی 

كودكان معلول را برآورده كرد.
نباید در زمان تهیه اسباب بازی دنبال وسایل 
عجیب و غریب و خاص بود. درست مانند 
بچه های عادی هر اسباب بازی ای كه باعث 
شناخت بیشتر كودک با محیط اطراف شود، 
و  خانه  وسایل  حتی  است؛  خوبی  انتخاب 
آشپزخانه، آبکش، قابلمه و قاشق كه می توان 
با در اختیار گذاشتن آنها، او را در نقش آشپز 

یا... جا داد.
كمک بسیار مهمی كه این والدین می توانند 
به خود و فرزندانشان بکنند این است كه در 
گروه های حمایتی خاص قرار بگیرند. درواقع با 
تشکیل این گروه های حمایتی حس تنها بودن 
از دست می رود و این خانواده ها می فهمند كه 
افراد زیادی هم هستند كه فرزندشان درست 

مانند آنها مشکل مشابه دارند.
مراقبت  كنند  باید سعی  بچه ها  این  والدین 
از خود را فراموش نکنند و تا می توانند از 
حمایت خانواده و دوستان بهره بگیرند تا با 
تقویت نیروی جسم و روان خود و كسب 
آرامش، انرژی خود را برای رسیدگی و حمایت 
هرچه بیشتر از فرزندشان بیشتر و بیشتر كنند.

شکستن رکورد 
جهانی جراحی شکاف 

کام و لب )15(

چگونه کودک 
مسوول بار بیاوريم؟
)11(

رستوران گردی
)12(

روکش های دندانی 
يا تاج های مصنوعی
)14(

صفحات 9 تا 16

با خوانـنـدگـان

فـرزنـد پـروری

پـیـشـنـهــــا د

سا لـمــنــد ا ن

دهـان و دنـدان

وقـف و سالمـت

محیـط زیـسـت
سال چهاردهم  شماره 677  شنبه 30 تیر 1397

میتراحکیمشوشتری
روان پزشک کودک و نوجوان 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

بیشتر بخوانید

مطالب مربوط با معلولیت را در 
صفحه های 6، 7، 23 و 26 همین 

شماره بخوانید.

تلفن سفارش:
26 15 14 85 

345 جلد تاکنون  بیش از 000
منتشر شده است

پرتیراژترین کتاب سالمت و 
پزشکی در طول تاریخ طب در ایران

چاپ 

بیست و يکم

مسوولیتپذیریازدورانکودکیآغازمیشود

چگونه کودک 
مسوول بار 
بیاوريم؟

مسوولیت پذیری ویژگی درونی در 
فرد است که نقش مهمی در زندگی 
فردی و اجتماعی دارد. انسان بین 
تمام موجودات روی زمین تنها 
موجودی است که دارای اختیار 
است و می تواند از این فرصت 
استفاده کند و مسوولیت پذیری 
درونی را رشد دهد و به کمال 
برسد... )صفحه 11(

مسوولیتپذیریازدورانکودکیآغازمیشود

چگونه کودک 
مسوول بار 
بیاوريم؟

مسوولیت پذیری ویژگی درونی در 
فرد است که نقش مهمی در زندگی 
فردی و اجتماعی دارد. انسان بین 
تمام موجودات روی زمین تنها 
موجودی است که دارای اختیار 
است و می تواند از این فرصت 
استفاده کند و مسوولیت پذیری 
درونی را رشد دهد و به کمال 
برسد... )صفحه 11(

مسوولیتپذیریازدورانکودکیآغازمیشود

چگونه کودک 
مسوول بار 
بیاوريم؟


