
 کودکان کم شنوا با نیازهای ویژه

  داشتن فرزند کم شنوایی که دارای معلولیت های اضافی نیز باشد، می تواند بسیار چالش باشد

تشخیص وجود کم شنوایی در بسیاری از کودکانی که مشکالت پزشکی مختلفی دارند،در ماههای نخست 

داده نمی شود،زیرا مشکالت جدی تری وجود دارد که در اولویت است.والدین جوان شاید ندانند چطور باید 

نوزاد کم شنوایی را که گریه و بی قراری می کند ،آرام کنند و یا چگونه راهی برای برقراری ارتباط با او پیدا 

ارتباط با کودک کم شنوای چند معلولیتی پیدا  کنند.پرسنل درمانی هم غالبا متوجه نیستند اگر راهی برای

نشود،کودک نمی تواند بفهمد چه اتفاقاتی برایش می افتد و دیگران از او چه می خواهند.در حقیقت یافتن 

راهی برای برقراری ارتباط مهم ترین اولویت این گونه کودکان است و نه موضوعی که بعدها به آن رسیدگی 

ن است مشکالت رفتاری زیادی در این کودکان ایجاد شود که حتی پس از شود.در غیر این صورت ممک

 درمان مشکالت پزشکی آنها نیز باقی بماند و حل نشود.

معموال زمانی به کودک اطالق می شود که کودک دچار ناتوانی فیزیکی نظیر  "چند معلولیتی"اصطالح 

انشناختی نظیر ناتوانی ذهنی یا اوتیسم باشد. مشکالت بینایی و یا مشکالت هیجانی و رفتاری واختالالت رو

دریک بررسی نشان داده شد سی درصد کودکان با کم شنوایی شدید تا عمیق دچار ناتوانی های دیگر هم 

( انجام شده است نزدیک به چهل درصد دانش 3002هستند.در بررسی دیگری که در دانشگاه گاالدت )

ل( دچار معلولیت های اضافی بودند و هفتاد درصد بیش از دو آموزان کم شنوا )زیر سه سال تا هجده سا

(.معلولیت های اضافی از ناتوانی 3002ناتوانی داشتند که کارکرد آنها را دچار محدودیت می کرد)مارشاک،

درصد(،کم بینایی و  6/6درصد( تا اختالل کمبود توجه) 6/9درصد( و کم توانی ذهنی ) 3/00یادگیری)

درصد  2/03درصد( و اختالالت هیجانی بودند.دیگر اختالالت هم در  2/2(و فلج مغزی)درصد 4/4نابینایی)

 کودکان کم شنوا وجود داشت.

ناشنوایی -یکی از مهم ترین جند معلولیتی ها ،بروز توام کم شنوایی و کم بینایی است که غالبا نابینایی

ناشنوایی ضرورتا به این معنا -ند.نابینایینامیده می شود.این گروه از کودکان نیازمند توجه بسیار می باش
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نیست که کودک ،کم شنوای عمیق و کامال نابینا باشد.بلکه معموال به این معناست که بینایی او تا به آن حد 

نیست که کم شنوایی اش را جبران کندو شنوایی او نیز به آن حد نیست که کم بینایی اش را حبران 

ناشنوایی چیزی بیش از کم شنوایی به عالوه کم –نی ناشی از نابینایی کند.نکته مهم این است که ناتوا

 بینایی است.

وا را ذهنی و مهارت های درکی و اجتماعی کودکان کم شن  کم توانی ذهنی و ناتوانی یادگیری هم کارکرد

د دارد و جومی تواند بسیار متاثر کند.کم توانی ذهنی همراه با کم شنوایی ،معموال از بدو تولد در کودک و

غالبا در اثر زایمان های زودرس و بیماری های عفونی دوره نوزادی ایجاد می شود ویا مثال در کودکان با 

وانی سندرم داون که شدیدا مستعد ابتال به عفونت های گوش میانی)گوش چسبناک( اند. در مقابل نات

(.3002یادگیری غالبا یک اختالل رسدی است)مارشارک،  

 


