
 اثرات سو کم شنوایی بررشد کودک
یر آن بر شنوایی،تأث ترین جنبهء کمگذارد.مهمشنوا بر جا می شنوایی اثرات سوء بسیاری بر فرد کم کم

ارتباطی فرد است هایتوانایی .  

اثرات سوء داردشنوایی بر چهار جنبهء کلی زندگی فرد کم : 

1. ) های ارتباطی،بیانی و درکیسبب تأخیر در رشد مهارت شود؛زبان و گفتار(می  

2. کند؛أثر میهای تحصیلی فرد را متشود که موفقیتمی این اشکاالت زبانی سبب بروز مشکالت یادگیری  

3.  عیفتماد به نفس ضاشکاالت ارتباطی سبب بروز اختالالت رفتاری و اجتماعی،نظیر انزوا طلبی و اع

شود؛می  

4. شغلی فرد اثرات سوء دارد هایاشکاالت فوق بر توانایی . 

های ارتباطیمهارت  

تر است.زیرا شتر باشد،اثرات سوء آن بر گفتار کودک بیتر و میزان آن بیششنوایی پائینهرچه سن شروع کم

دآموزی وجود داردستیابی به رشد زبانی یک سن بحرانی زبان برای  به این معنا که چند سال نخست زندگی .

آموزی بسیار مشکل صورت زبان وی اهمیت اساسی دارد و پس از آن،زبان هر کودک در یادگیری

 د.کودکانتواند اثرات عمیقی برگفتار کودک داشته باشمی شنوایی خفیف همگیرد.بنابراین،یک کممی

واجهندشنوا در درک زبان و دریافت گفتار با مشکل مکم ها تأکید دارند و در درک ها و فعلتر روی نامبیش .

ستگی به ایجاد اشکاالت رفتاری در این کودکان ب ضمایر، حروف اضافه،اشاره و...اشکال دارند و دستور زبانشان

والدین با آنان دارد ویژهبرخورد اطرافیان،به نوع  

رک شنوند.این کودکان در دطور ناقص مییا بهشنوند ضعیف است.زیرا بخشی از اصوات را یا اصال نمی

ای و توانبخشی مناسب صورت دچار اشکال هستند.در صورتی که اقدامات مداخله مفاهیمی انتزامی

شودتر مینگیرد،هرچه سن کودک باالتر رود، شکاف بین دستور زبان آنان و همساالنشان بیش این کودکان  .

تفاده تر اسکنند،در گفتار خود از جمالت کوتاهپیدا می دارند،مشکلمعموال در درک کلماتی که چند معنا 

شوندبسیاری می کنند و در نوشتن و درک جمالت پیچیده و طوالنی دچار اشکاالتمی . 

 شود،زمان افعال وسبب می شنوند و اینها را نمیها و جملهپایانی کلمه هایمعموال این کودکان،قسمت

یان اشتباه ب ن را درک نکنند.در نتیجه، در گفتار خود نیز ضمائر و زمان افعال را بهمفرد یا جمع بودن آ

یز از شنوند،در گفتار خود نکه برخی از اصوات گفتاری مانند س،ش،ف،ت و ک را نمیکنند.به دلیل آنمی

رو یا شنوند،ازاینها معموال صدای خود را نمیکنند و در نتیجه،گفتاری نامفهوم دارند.آنها استفاد نمیآن
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و زیروبمی  کنند.به عالوه،آهنگ گفتارشان صحیح نیستصحبت می طور غیر عادی بلند،یا خیلی آهستهبه

 .عادی ندارد

های تحصیلیپیشرفت  

ی از های هوشی،ناشتر جنبهترند،زیرا بیشخود عقب معموال این کودکان در رشد درکی و هوشی از همساالن

آنان یک حس مهم یعنی شنوایی را که عامل مهمی تجربهء افراد است و   

انددر کسب تجربه است،از دست داده . 

د درسی ها هستند.رشبالقوه دارای همان توانایی تر از کودکان عادی نیستند و به صورتهوشالبته آنان کم

 ی مشکلتر از کودکان طبیعی است؛به ویژه در خواندن،زبان و ریاضشنوا معموال ضعیفکم کودکان

مگر شوند،کودک در حدود کالس،از همساالن خود عقب بماند؛تر هم سبب میکم هایشنواییدارند.حتی کم

دم های عمیق نیز در صورت عشنواییمناسبی صورت گیرد.کودکان دچار کم که اقدامات توانبخشیاین

 یابند.میزاندست نمی 5یا  4آموزشی خود به باالتر از کالس  هایگاه در مهارتمداخلهء مناسب،هیچ

دمات موفقیت آنان بستگی به مداخلهء به موقع،همکاری والدین و کیفیت،کمیت و زمان صرف شده در خ

کودک دارد حمایتی برای . 

 عملکرد اجتماعی

مناسبی با  شوند که قادر نیستند،ارتباطمتولد می های شنواییکه این کودکان معموال در خانوادهبه دلیل آن

ت غلط خود نیز به دلیل ذهنی شان را شکوفا کنند و اطرافیانهای بالقوهدکان خود برقرار کنند و تواناییکو

نشان  عکس العمل های منفیناخوشایند دارند،آنان نسبت به این جنبه شنوایی،رفتارهاینسبت به کم

ر دارند و د ستند،دوستان کمیشوند.معموال انزوا طلب ههای اجتماعی دچار مشکل میدهند و در زمینهمی

شوندروابط اجتماعی با دیگر افراد دچار اشکال می ع ایجاد اشکاالت رفتاری در این کودکان بستگی به نو .

 .برخورد اطرافیان،به ویژه والدین با آنان دارد

مان شروع زها عبارتند از:ترین آندارد که مهم میزان تأثیرات سوء آسیب شنوایی بستگی به عوامل متعددی

 تر از همه،زمان شروعو مهم تشخیص،شدت افت شنوایی،زمان شروع استفاده از سمعک شنوایی،سنکم

 .اقدامات توانبخشی

 


