
 درجات کم شنوایی

  کودکانی که کم شنوا یا نا شنوا هستند ممکن است درجات کم شنوایی مختلفی داشته باشند.

آن میزان شنوایی که برای کودک کم شنوا یا نا شنوا باقی مانده است، معموالً باقیمانده شنوایـی نامیده 

 شـود. کودکـی با باقیمانده شنوایی زیاد را کودک کم شنوا )یا سخت شنوا( می گویند. می

 اگـر کودکی باقیمانده شنوایی بسیار کمی داشته باشد یا اصالً نداشته باشـد، او را ناشنـوا می گویند.

 تعداد بسیاری از کودکان ناشنوا، اصال هیچ صدایی را نمی شنوند.

 

جه تقسیم بندی می شود. این طبقه بندی بر اساس میزان صدایی است که فرد کم شنوایی به چهار در

 قادر است بشنود.

: فردی با کم شنوایی مالیم می تواند صدا ها را بشنود اما تنها بخشی از آنچه را که مالیمکم شنوایی 

و، پر سر و صدا گفته می شود می شنود و همچنین اگر کسی که صحبت می کند از او دور باشد و یا اطراف ا

باشد، شنیدن صحبت هایش خیلی مشکل می شود. یعنی کودکی که با کم شنوایی مالیم تنها بخشی از 

 گفته های معلم یا پدر و مادرش را می تواند بشنود.

: کم شنوایی متوسط سبب می شود یک فرد بیشتر چیزهایی را که به او گفته می متوسطکم شنوایی 

ه صحبت می کند خیلی به او نزدیک باشد، صدایش را بهتر می شنود. او همچنین شود، نشنود. اگر فردی ک

می تواند از حرکات لب و حالت های چهره گوینده برای درک صحبت های او استفاده کند و هر چه گوینده 

 از او دورتر باشد هم شنیدن صحبت هـایش و هـم دیـدن چهرۀ او مشکل تـر می شود.

فردی کم شنوایی شدید داشته باشد بیشتر اوقات در شنیدن صداها دچار مشکل : اگر شدیدکم شنوایی 

است. کودکی با کم شنوایی شدید قادر به شنیدن گفتار دیگران نیست مگر اینکه صدای آنها خیلی بلند 

خودشان خیلی نزدیک باشند. کم شنوایی شدید به این معناست که فرد قادر به درک صحبت های   باشد یا

 ست مگر اینکه لب خوانی کند.کسی نی

: فردی با کم شنوایی عمیق برای درک گفتار نیازمند آن است که از زبان اشاره یا لب عمیقکم شنوایی 

 خوانی کمک بگیرد.
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