
 باورهای نادرست در مورد کم شنوایی 
  که عموما در ذهن مردم در مورد افراد کم شنوا وجود دارد درست نیست.  برخی باورها

  

 این موارد درست نیستند :

کردن را بیا موزند.کودکان کم شنوایی که زبان اشاره می آموزند ،نمی توانند صحبت -  

 کودکان وبزرگ ساالن کم شنواخیلی ساکت ا ند.

کودک  کنند )البته این وسایل به درکسمعک و کاشت حلزون سبب میشود کودک کم شنوا گفتار را -

 کمک میکنند که گفتار را بشنود اما درک مبحث جداگانه ای است (

کنند. لب خوانیهمه کودکان کم شنوا میتوانند -  

شاره سبب تنبلی کودک و عدم استفاده از زبان گفتاری می شود.زبان ا-  

هوش کودکان کم شنوا کم تر از کودکان شنوا است.-  

کودکان کم شنوا مشکالت هیجانی بیشتری نسبت به کودکان شنوا دارند .-  

بهترین محل برای تحصیل همه کودکان کم شنوا در مدارس عادی )نه مدارس استثنایی (است.-  

کم شنوا دوستان زیادی ندارند. کودکان-  

زبان اشاره شکلی از زبان معمولی گفتاری است که با اشاره بیان می شود.-  

همه افراد کم شنوا از زبان اشاره استفاده می کنند.-  

http://drmovallali.mihanblog.com/post/155


(7002افراد کم شنوا به دلیل اینکه نمی توانند بشنوند،قادر به رانندگی نیستند. )مارشارک،-  

  

درست اند: به طور کلی این موارد  

کودکان کم شنوا معموال نمی شنوند که تا چه حد در حال ایجاد سرو صدا هستند.-  

از کودکان کم شنوا را قادر به درک گفتار کنند. بعضی سمعکها ممکن است -  

مالت کودکانی که از زبان اشاره استفاده کرده اند در بزرگسالی توانایی درک،ریاضی ،حل مساله و تعا-

ری دارند. اجتماعی بهت  

یم تر کودکانی که کاشت حلزون دارند به طور متوسط شنوایی همانند کودکانی با کم شنوایی های مال-

 دارند.

گفتار خوانی)لب خوانی( بسیار مشکل است و محدودیت های بسیار دارد. -  

نوشتن(. مشکالت درسی کودکان کم شنوا معموال بسیار بیشتر از کودکان شنواست)به ویژه در خواندن و-  

کودکان کم شنوا ممکن است در مدرسه مشکالت رفتاری از خود نشان دهند اما دلیل این رفتارها را -

 معموال باید در محیطهای خانوادگی یا مشکالت پزشکی این کودکان جستجو کرد.

از کودکان کم شنوا مفید است اما نه برای همه این کودکان. برخیتحصیل در مدارس عادی برای -  

زبان اشاره کامال با زبان معمول گفتاری تفاوت دارد و دستور زبان و قواعر خاص خود را دارد.-  

بیشتر افراد کم شنوا در مشاغل عادی اجتماع مشغول به کار می شوند و افراد مفیدی هستند.-  



بیشتر افراد کم شنوا از رفتارهای تسلط جویانه و مقتدرانه افراد شنوا رنجیده خاطر می -

(.7002ند.)مارشارک،شو  

 


