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ــرای متناســب  ــد. در تــاش ب ــی دارن ــه محدودیت های ــاز ب تمــام کــودکان نی
شــدن بــا کــودکان دیگــر کــودک ممکــن اســت بخواهــد بخشــی از فعالیــت 
را برعهــده بگیــرد کــه بــرای او ایمــن نباشــد یــا بعبــارت دیگــر غیــر ضــروری 
ــام  ــران انج ــه دیگ ــب توج ــرای جل ــه ب ــز کاری را ک ــودکان هرگ ــد. ک باش
ــرای  ــی را ب ــاز اســت محدودیت های ــن نی ــد، بنابرای ــف نمی کنن ــد متوق میدهن

آنهــا در نظــر بگیریــم.

ناتوانی هــای کــودک ممکــن اســت جنبه هــای تعامــل کــودک بــا دیگــران را 
دوبــاره تعریــف نمایــد. ایــن چیــزی اســت کــه بــه تنهایــی کــودک را متفــاوت 
از دیگــران نمــوده اســت کــه ممکــن اســت کام اســیب دیــده، حرکــت کردن 
بصورتــی متفــاوت، دشــواری در غــذا خــوردن، یــا اســتفاده از وســایل کمکــی 
باشــد. امــا ایــن در ظرفیــت کــودک بــرای تعامــل بــا دیگــران تغییــری ایجــاد 
ــان  ــان را بی ــد و عقایدش ــت کنن ــتند صحب ــادر هس ــوز ق ــا هن ــد. اونه نمی کن
نماینــد. ممکــن اســت حرکاتشــان محــدود باشــد، امــا هنــوز قــادر هســتند از 
یــک روز زیبــا بیــرون از منــزل لــذت ببرنــد. زمانــی کــه ایــن مشــترکات در 
ــا ناتوانــی می توانــد خــودش را بعنــوان بخشــی از  منــزل تاکیــد شــود فــرد ب

جهــان بزرگتــر بــا انواعــی از افــراد ببینــد.

والدیــن کودکانیکــه در همســایگی شــما هســتند یــا بــا فرزندتــان در مدرســه 
هســتند ممکــن اســت قابلیت هــا و توانایی هــای فرزندتــان را نشناســند، 
بنابرایــن آنهــا می تواننــد بــه فرزندشــان بگوینــد کــه فانــی دوســت 
ــت  ــر صحب ــن دیگ ــا والدی ــان ب ــا فرزندت ــه ب ــت. در رابط ــاده ای اس فوق الع
کنیــد چــون آنهــا نیروهــای مشــوقی هســتند کــه نــه تنهــا می تواننــد والدیــن 
دیگــر بلکــه همچنیــن کــودکان دیگــر را تشــویق نماینــد. زمانــی را اختصــاص 
دهیدتــا بــا آنهــا صحبــت کنیــد یــا راه هــای دیگــری را بــرای دادن اطاعــات 

بــه آنهــا پیــدا نماییــد

ــا  ــی ممکــن اســت احســاس راحتــی در رابطــه ب ــا ناتوان کــودک ب
ــن ممکــن  ــی خــود نداشــته باشــد. و بنابرای ــت )اصــل( ناتوان ماهی
اســت هرگــز در مــورد آن صحبــت نکنــد. امــا به اشــتراک گذاشــتن 
اینکــه چطــور و چــرا آنهــا یــک ناتوانــی دارنــد و نشــان دادن اینکــه 
ــتند. نشــان  ــران هس ــا دیگ ــاط ب ــردن و ارتب ــت ک ــه صحب ــادر ب ق
میدهــد کــه هــر فــردی کــه ناتوانــی دارد تنهــا یــک وجــه متفــاوت 

دارد امــا وجــه اشــتراکهای زیــادی دارد. 
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ــا  ــاط ب ــه ارتب ــوند ک ــه می ش ــئله مواج ــن مس ــا ای ــادر ب ــدر و م ــی پ وقت
ــی و  ــار نگران ــت دچ ــن باب ــت، از ای ــوار اس ــودک دش ــرای ک ــاالن ب همس
ناراحتــی می شــوند.این مســئله زمانــی دردناکتــر می شــود کــه والدیــن 
کــودک خــود را در موقعیــت ارتباطــی قــرار دهنــد یــا خــود کــودک خواهــان 
برقــراری ارتبــاط بــا همســاالنش باشــد. خوشــبختانه والدیــن راه هــای دارنــد 
تــا بــه فرزندشــان کمــک کننــد کــه نــه تنهادوبــاره مــورد پذیــرش دیگــران 
باشــند بلکــه همچنیــن توانایــی ایــن را دارنــد کــه تصویــری کــه کــودک از 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــت تاثی ــودش دارد را تح خ
ــتر  ــرای بیش ــت ب ــن وضعی ــی رود، ای ــه م ــه مدرس ــودک ب ــه ک ــی ک زمان
ــت  ــی نیس ــاور کردن ــن ب ــیاری از والدی ــرای بس ــد. ب ــاق می افت ــن اتف والدی
کــه فرزندشــان قــادر نباشــد توســط دیگــران مــورد پذیــرش قــرار بگیــرد. بــا 
وجــود اینکــه بســیاری از والدیــن بــا ایــن مســئله کــه فرزندشــان در پذیرفتــه 
شــدن توســط همساالنشــان مشــکل دارنــد، کــودکان بــا نیازهــای خــاص بــا 

ــد.  ــد ش ــه خواهن ــا مواج ــری از وضعیت ه ــه متفاوت ت مجموع
ایــن کــودکان بــر موانعــی کــه بــه واســطه شــرایط سامتشــان ایجــاد شــده 
اســت، غلبــه می کننــد. ایــن حقیقــت را اضافــه کنــم کــه راه رفتــن متفــاوت 
ــا اســتفاده از  ــاوت ی ــه شــیوه ای متف ــاط ب ــه ارتب از کــودکان دیگــر، منجــر ب
تجهیــزات تطابقــی می شــود و کــودک طــی شــرکت در جامعــه دچــار چالــش 

ــود.  ــکل( می ش )مش
ــد  ــدا کن ــترکی را پی ــای مش ــر زمینه ه ــراد دیگ ــا اف ــد ب ــودک نتوان ــر ک اگ
احســاس ایزولــه بــودن خواهــد کــرد و ایــن احســاس در دوران جوانــی و بلــوغ 
ادامــه خواهــد یافــت. والدیــن می تواننــد روش هایــی را بــکار بگیرنــد کــه بــه 

فرزندشــان فرصــت تعامــل و ارتبــاط بــا دیگــران را بدهــد. 

داشــتن اعتمــاد بــه توانایی هــا بــه کــودک کمــک می کنــد تــا ارزش 
ــد.  ــد ده ــود را رش ــت خ ــود و هوی ــی  از خ ــر مثبت ــتن تصوی ــود،  داش خ
ــا دیگــران در تعامــل اســت بخوبــی  اینســهمفهومازخود هنگامــی کــه فــرد ب
ــی  ــا تمــام توانایی هــا و محدودیت های ــد. اگــر کــودک خــود را ب رشــد می کن

ــود.  ــد ب ــاده تر خواه ــران س ــط دیگ ــرش وی توس ــرد، پذی ــه دارد بپذی ک

ــا پتانســیل های  ــد ت ــه کــودک کمــک کن ــد ب ــه می توان ــی ک یکــی از راه های
خــود را ببینــد، ایــن اســت کــه کــودک طــی فعالیت هــا و تعاماتــی کــه بــا 
ــی  ــد اجتماع ــد و فراین ــت یابی کن ــد دوس ــت، بتوان ــد داش ــاالنش خواه همس
شــدن را آغــاز نمایــد. فعالیت هایــی کــه فرزندتــان از انجــام آن لــذت می بــرد 

را بیابیــد و آنــرا بــا مهارتهــای کــودک متناســب ســازید. 

ــا  ــد کــه کــودکان دیگــر ب ایــن کــه کــودک در فعالیت هایــی مشــارکت نمای
ناتوانی هــا وجــود داشــته باشــند اهمیــت دارد بــه ایــن خاطــر کــه بــه کــودک 
ــودک رشــد  ــه ک ــا همانطــور ک ــا نیســت. ام ــد تنه ــا بفهم ــد ت کمــک می کن
می کنــد افــراد بــا تــوان بدنــی بیشــتر بایــد بــه دنیــای فرزندتــان وارد شــود. 
ــا  ــودکان ب ــا ک ــه ب ــب در رابط ــی اغل ــوان بدن ــا ت ــاالن ب ــودکان و بزرگس ک
ناتوانــی اضطــراب دارنــد بــه ایــن خاطــر کــه در رابطــه بــا آن ســواالتیدارند. 
امــا بخاطــر داشــته باشــید بــرای تمــام کــودکان فــوق العــاده مفیــد اســت، تــا 
ببیننــد کــه آنهــا در بســیاری از چیزهــا بــا هــم مشــترک هســتند. حتــی اگــر 

بعضــی افــراد بطــور متفاوتــی تعامــل برقــرار ســازند.

ــی نیســت بلکــه  ــا ناتوان ــراد ب ــص اف ــط مخت ــه نشــدن فق ردشــدن و پذیرفت
بــرای هــر فــردی ممکــن اســت اتفــاق بیافتــد، و در واقــع بخضــی از زندگــی 
ــی  ــر زندگ ــا در سرتاس ــئله باره ــن مس ــات ای ــی اوق ــت. گاه ــردی اس ــر ف ه
ــه  ــرادی ک ــه اف ــت ک ــی اس ــن طبیع ــد داد. ای ــردی رخ خواه ــر ف ــرای ه ب
ناتوانــی دارنــد معتقــد باشــند کــه رد شــدن و عــدم پذیــرش آنهــا بــه علــت 
ناتوانی هایشــان باشــد. امــا ایــن همیشــه صحیــح نیســت. بــه کــودک اجــازه 
دهیــد تــا بدانــد ایــن مســئله کــه ویتوســط همســاالنش پذیرفتــه نمی شــود و 
ــراد دیگــر هــم ایجــاد می شــود و خــاص انهــا نیســت. در  رد می شــود، در اف
ایــن زمانهــا احســاس خــود ارزشــی را در کــودکان تقویــت کنیــد. بــرای مثــال: 
»ایــن مایــه تاســف اســت!اگر اونهــا زمــان می گذاشــتند تــا تــو را بشناســند، 
ــی را  ــن آگاه ــند.« ای ــته باش ــی داش ــت واقع ــک دوس ــتند ی ــا می توانس آنه
ــتن و  ــی از ندانس ــا ناش ــرش آنه ــدم پذی ــه ع ــد ک ــاد می کن ــودک ایج در ک

ــه اینکــه او را رد کننــد. نشــناختن اســت ن

ــی  ــران خیل ــا دیگ ــد ب ــاس کن ــه احس ــال دارد ک ــی احتم ــا ناتوان ــودک ب ک
متفــاوت اســت و هیــچ راهــی بــرای اینکــه دیگــران بــا اونهــا دوســت باشــند 
وجــود نــدارد.در ایــن مــوارد کــودک الزم دارد تــا بدانــد چــه چیــزی آنهــا را 

ــد. ــر می نمای ــودکان دیگ ــابه ک مش

1- فرصتهای اجتماعی را خیلی زود پیدا کنید 

3- به کودک بگویید که چقدر مشابه دیگران است

5- اگر کودکی فرزند شما را نپذیرفت، مشکل فرزند شما نیست 

6- هویت کودکتان را بررسی کنید  

2- مطمئن شوید که فعالیت ها شامل کودکان و افراد بالغ با بدن توامندتر است.

4- کشف عالئق کودک 

ــع  ــق داشــتن مناف ــراد دیگــر از طری ــا اف ــد بســیار ســاده آشــنا شــدن ب فراین
مشــترک، کمــک می کنــد تــا کــودک خــود ببینــد کــه قــادر بــه ایجــاد روابــط 
ــه ســمت  ــت ب ــرای حرک ــدی ب ــزار قدرتمن ــن اصــل اب دوســتی می باشــد. ای
ــی  ــراب اجتماع ــه اضط ــود دارد ک ــال آن وج ــر احتم ــد و کمت ــو می باش جل

رشــد نمایــد.

اگــر یــک کــودک رشــد کنــد و عاقــه داشــته باشــد فرصتــی بــرای اجتماعــی 
ــه  ــن اســت ک ــق ای ــا عائ ــز در رابطــه ب ــن چی شــدن کــودک اســت. بهتری
آنهــا تــا نوجوانــی ادامــه خواهــد یافــت، بــه فــرد بــا ناتوانــی ایــن فرصــت را 
می دهــد کــه بــا دیگــران دیــدار و صحبــت کنــد. اگــر کــودک در خانــه بمانــد 
ایــن فرصت هــا را نخواهــد داشــت. یافتــن کلوپ هــا و کاس هــا هــر چیــزی 
کــه کــودک را از قفــس خــود بیــرون بیــاورد، می توانــد کمــک کننــده باشــد. 
تجربــه عائــق نــه تنهــا جــذاب اســت احســاس تســلط و موفقیــت را بوجــود 

خواهــد آورد.

ــث  ــرد باع ــکل بگی ــش ش ــول ناتوانی های ــرد در ح ــت ف ــه هوی ــی ک زمان
می شــود فــرد خــود را بصــورت شــخصی متفــاوت ببینــد. اگــر کــودک بتوانــد 
خــود را فراتــر از برچســب خــود )ناتوانی هــا( ببیننــد بهتــر بــا شــرایط ناتوانــی 
ــا  ــی داشــته باشــد ام ــرد ممکــن اســت ناتوان ــال ف ــرای مث ــد. ب ــار می آین کن
ــد  ــد.کودک بای ــی باش ــادر خوب ــا م ــدر ی ــا پ ــد ی ــال باش ــن فوتب ــک بازیک ی
ناتوانــی خــود را بــه عنــوان یــک ویژگــی در خــود بشناســد نــه اینکــه خــودش 

ــد. ــش بشناس ــا ناتوانی های را ب


