


 کودکان کم شنوا

 مرا به یاد پروانه ها می اندازند

 ابتدا خود را در پیله ساکتی می یابند

 سکوتی که خود انتخابش نکرده اند

 اما زمانی که با آوای عشق و درایت در برگرفته می شوند

 به ناگهان می شکفند

و بالهای نازک رنگارنگ خود بال و پر می گیرند و آواز 

 شکفتن می خوانند

 سرآغاز



 سخن سردبیر
 

بی تردید خانواده ها مهم ترین و اثرگذارترین افراد در زندگی کودکان 

زمانی که خانواده ها در کار با کودک کمم شمنوای خمود    . کم شنوا هستند

فعاالنه دخالت می کنند موفقیتهای ارزشمنندی نیمیف فرزندانشمان ممی     

در اینحمما منرممور از خممانواده همما هنممه ادرافیممان کممودک اسممت    .  شممود

مادربزرگها،پدربزرگها، عنه ها، خاله هما، دایمی هما، عنوهما، خمواهران و      

 . برادران و هنه افرادی که از کودک مراقبت می کنند

گام بعمدی شمرو    .  اکنون که می دانید فرزندتان دچار کم شنوایی است

.  به موقع اقدامات بمرای بهتمر و سمریعتر کمردن رشمد فرزنمدتان اسمت       

کاری که هم به نفع شنا، هم به نفع فرزندتان و هم بمه نفمع هنمه عامعمه     

 . است



بیورت چاپی منتشر می شد و برای عزیزان دارای فرزند کم  4پروانه ها تا شناره

آن بیمورت دیییتمالی تهیمه شمد و سمه       7تما   5از شناره . شنوا ارسال می گردید

آن بما راه انمدازی مرکمز فرانمز هنزممان شمد و در  قیقمت          10و  9و  8شناره 

به یاری خدا از این شمناره ،  .خبرنامه مرکز فرانز بیورت میله پروانه ها درآمد

پروانه ها را بیورتی قابل استفاده تر و با کیفیت تر وقابل استفاده در سیستم های 

 اندروید بیورت فیلنامه خواهیم داشت  

، کنز به هنه کودکان کم شنوا از دریق تواننند سماختن  "پروانه ها"هدف اصلی 

.  والدین و مربیان آنهاست تما نقشمی فعمال در پمرورز فرزندشمان داشمته باشمند       

هنچنین برآنیم شنا و فرزنداننان را با گفنمار نشمانه ای  کمه بمه تمازگی بمه زبمان        

فارسی برگردانده شده و روشی بسیار ارزشنند برای کودکان کم شنواسمت آشمنا   

این روز به کنز گفتارشفاهی ممی آیمد و دسترسمی کاممل کمودک کمم       .  سازیم

 . شنوا را به زبان گفتاری مهیا می سازد

بسمیار مایممل هسممتیم شمنا هممم در تهیممه ایمن خبرنامممه بممه مما ب یوندیممد و نرممرات     

 ارزشنندتان را براینان ارسال کنید

 

 با ما در تناس باشید

 دکتر گیتا موللی

 دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



 ناشنوایی/کم شنوایی
بچه های کم شنوا ننی توانند .   بعضی از بچه ها کم شنوا هستند

 . بشنوند

بعضی از بچه ها از هنان موقعی که دنیا می آیند کم شنوا هستند. 

 ،بعضی از آنهما هم در اثر یز بیناری یا آسیبمی که به آنهما می رسد

 .کم شنوا می شوند

 بعضی از بچه ها کم شنوا هستند



 ابزارهایی برای شنیدن

بعضی از بچه ها می توانند کنی بشنوند . 

 آنها سنعز می زنند تا صداها را بلندتر بشنوند. 

    بعضی از بچه های کم شنوا که سنعز اصال به آنها کنمز ننیکنمد، عنمل

 . کاشت  لزون می کنند

این دستگاه به آنها کنز می کند بیشتر از صداها را بشنوند. 

 صحبت کردن
. بیشتر بچه های کم شنوا  میتوانند با کنز توانبخشی ،مثل بقیه بچه ها صمحبت کننمد  

گفتار درمانها و شنوایی شناسها  به آنها یاد می دهند که تا مد امکمان خمو  و وا م      

باکودک کم شنوا میتوانید خیلی عادی و بدون اغراق ولی شنرده صحبت .صحبت کنند

 .کنید

در . بعضی از بچه های کم شنوا  هم برای صحبت کردن زبان اشاره را به کار می برنمد 

زبان اشاره از  رکات دست برای اشاره به  روف الفبا، واژه ها یا اعداد اسمتفاده ممی   

 .شود



 زندگی روزمره
 . کودکان کم شنوا به  س بینایی خود بیشتر از بقیه متکی هستند

او هم ا ساس دارد،هنمر دارد،ووق  . کودک  کم شنوا فرقی با کودکان شنوا  ننیکند

اما گاها به دلیل عدم آموزز صحی  و عدم تشخیص به موقع کمم  ....و سلیقه دارد و

 .شنوایی از،اکنون ننیتواند از زبان گفتاری استفاده کند

اگر کم شنوایی درنوزادی یعنی هنان زمان تولد تشخیص داده شود و کودک هنان 

موقع سنعز بگیرد و توانبخشمی شمود میتوانمد درسمت ماننمد هنسماالن شمنوایش        

 . صحبت کند و از زبان گفتاری استفاده کند و به مدرسه عادی برود 

در  ال  ا ر هم بیشتر کودکان کم شنوا میتوانند صمحبت کننمد مگمر کسمانی کمه      

 دیرتر تشخیص داده شده اند و آموزشهای مناسف را در زمان مناسف در یافت

 .نکرده اند 



پیشرفت مهارت های شنیداری در کودکان 

 (سنعز و کاشت  لزون)کم شنوا 

پس از دریافت کاشمت  لمزون یما سمنعز ، والمدین بمی صمبرانه در انترمار         

واکممنشک کممودکد خممود نسممبت بممه صممدا هسممتند و در نتییممه دچممار نگرانممی و  

ایمن نگرانمی هما و انترمارات غیمر      . ا طرا  زیادی در این رابطه ممی گردنمد  

منطقی که عز  رر برای کودکان کم شنوا و اعضای خانواده ی آنها نتییه ای 

 . در پی ندارند، باید کنار گذاشته شوند

کمه گموز کنمد ، نیازمنمد گذشمتد زممان و کسمف         "یاد بگیرد"اینکه کودک 

تیربه ی شنوایی از عانفک اوست و والدین نقش بسیار مهنی را در یمادگیری  

 . و تیربه های کودک ایفا میکنند



دبقمه   -از آسمان بمه سمخت    -مهارت های شنوایی را میتوان در چهمار مر لمه  

بندی کرد   کودک باید تواننندی های مربوط به هر مر له را کسف ننوده و 

وارد مر له ی بعدی شود   به عبارتی،  در دول ایمن چهمار مر لمه پیشمرفت     

ایمن چهمار مر لمه    . کرده تا در نهایت توانایی گموز کمردن را کسمف ننایمد    

 درک. 4شناسایی  و .3تنایز    .2کشف   .1:عبارتند از 

به عبارتی ، متخیصک شنوایی شناس دستگاه کاشت  لزون یما سمنعز را بمه    

گونه ای تنریم می کند که بیشترین آگاهی از صدا را در اختیار کمودک قمرار   

دهد   امما ایمن کمافی نبموده و الزم اسمت کمه پمس از آن ، بما کنمز تربیمت           

 .شنیداری و هنکاری والدین ، توانایی های شنیداری کودک قدرت بگیرد

در این بروشور  به چهار مر له ی تربیت شمنیداری و نقشمی کمه والمدین در     

 :پیشبرد آن می توانند داشته باشند، اشاره می کنیم

  (detection)کشف 

یعنمی کمودک بدانمد کمه صمدایی      . "آگاهی از وعود صمدا "کشف یعنی صرفا 

هست و به آن توعه نناید ،  تی اگر معنای آن یا تفاوتی که با بقیه ی اصوات 

به عنوان مثال کودکی را در نرمر بگیریمد کمه بما اسمبا       .  دارد را درک نکند

بازی صداداری بازی میکند ، هنگامی که صدای اسبا  بمازی در ممی آیمد، او     

 .سرز را باال آورده و ادراف را می پاید



. معنوال در زندگی روزمره ، به صورت دبیعی اصوات بسیاری اییاد می گردد

بمه سمنت آنهما    ( و نه با زور و اعبار)می توان کودکان را با آرامش و مهربانی 

نیاز نیست که والدین به دور ممداوم اصمواتی را بمرای تشمخیص     . متوعه کرد

آنها می توانند کشف صمدا  . شنوایی کودک و واکنش وی به صدا تولید ننایند

را هنگامی که نوزادی گریه میکند، یا زنگ در به صدا در می آید و یما صمدای   

 . رف زدن پدر می آید در کودک تقویت کنند

  (dicrimination)تنایز 

.  توانایی تنایز بین اصوات ، با کسف تیربه از عانف کودک فمراهم ممی شمود   

او می فهند که اصوات با هم فرق میکنند، گرچه هنوز معنای هر یز از آنهما  

کودکی را در نرر بگیرید که در  ال بازی با یمز اسمبا  بمازی    . را ننی داند

صدا دار است و وقتی ادرافیانش شرو  به صحبت میکنند ، سرز را بماال ممی   

 . آورد   این بدین معنی است که این کودک مابین اصوات تنایز قائل می شود

والدین می توانند در کسف این توانایی بمه کودکمان خمود کنمز نناینمد  بمه       

عنوان مثال ، کودک را به آش زخانه ای کمه در داخملک آن چنمد صمدا در  مال      

ممثال صمدای   )وقو  است ، برده و توعه او را به یکی از این صدا ها علف کنند 

 (.بیپ بیپ کردن ماکروویو



برای کسف تواناییک تنایز یز صدای گفتاری خاص ، والمدین بایمد بمه شمیوه     

های مختلف و در موقعیمت همای متفماوت روی آن تاکیمد کننمد   ممثال بمرای        

است ، از موقعیت خوا  بودنک پدر  "ز"کودکی که در  ال یادگیری صدای 

 . "بابا خوابه! شششش ": خانواده استفاده کنند و بگویند 

 (identification)شناسایی 
 "یز فعالیت یما شمیخ خاصمی   "و  "صدای خاص”هنگامی که کودک بین یز 

ممثال  .  ارتباط برقرار می کند، در واقع شرو  به شناسایی اصوات کمرده اسمت  

کودکی را در نرر بگیرید که با شمنیدن صمدای عروسمز خمود ، ممی دود تما       

پیدایش کند   این کودک بین صدای عروسمز و خمود آن عروسمز ارتبماط     

این توانایی تقریبما بما مر لمه ی    . برقرار کرده و آنها را به هم ربط داده است

 .هنزمانی دارد (discrimination)تنایز 

وظیفه ی والمدین در ایمن مر لمه ، کنمز بمه کمودک در عهمت یمافتن منبمع          

مثال می توانند کودک را تشویق کننمد کمه پمس از شمنیدن صمدای      . صداست 

کامیونک عنع آوری کننده ی آشغال ها،  به کنمار پنیمره رفتمه و آن را تناشما     

کند  توعه ننایید که کودک  هنوز ننی داند که ایمن کمامیون وظیفمه ی عنمع     

 . آوری آشغال را بر عهده دارد، اما صدای آن را شناسایی می کند

والدین هنچنین باید به کودک در شناسایی اصوات گفتاری کنمز کننمد  بمه    

 این منرور می توانند از یز لحن آهنگین برای بیان عنالت استفاده کنند  



کمودک اینیما معنمای تمز      "میخوای بیای بغلم؟ بغل بغل بغل؟": مثال بگویند 

تزد لغات را ننی داند ولی دستانش را بماال ممی آورد زیمرا بمین آن صمدا و بمه       

 .آغوزک کسی رفتن ارتباط برقرار میکند

 Comprehension))درک 

بمه آن پاسم     "زبان"یا  "عنل"میکند که با  "درک"هنگامی کودک صدایی را 

به عنوانک مثال کودک با شنیدن صمدای اسمف در تلویزیمون ، ادای اسمف     . دهد

 . سواری  در می آورد

والدین در این مر له به کودک کنز میکنند که صدا را درک کمرده و پاسم    

مثال هنگامی که صدای هشدار ماشین لباس شویی به صدا در ممی  . مناسف دهد

آید ، با کنز کودک، لباس هما را از داخملک آن درآورده و پهمن ممی کننمد تما       

والدین هنچنین بایمد در در درک گفتمار نیمز بمه کمودک کنمز       . خشز شود

ننایند و او تشویق کنند که در پاس  به محرک گفتاری ، عکس العنل مناسمبی  

 .را چه با زبان و چه در عنل نشان دهد

دیگر استراتژی هایی که والدین میتوانند برای تواننندسازی شنیداری کودک 

 :انیام دهند



   غالبا آواز بخوانید ، لحن ها و آهنگ های مختلف ابدا  کنید و محمیط شمنیداری

 . لذت بخشی را با فعالیت های موسیقیایی اییاد ننایید

 بقبل ازینکه شرو  به صحبت ننایید توعه کودک را علف کنید 

بنیازی نیست عیغ بزنید، در یز سط  بلندی دبیعی با کودک خود صحبت کنید 

 نه خیلی سریع و نه خیلی آهسته  _سرعت گفتارتان را دبیعی کنید  

      محیط شنیداری را خیلی شلوغ و پر از سرو صمدا نکنیمد زیما بمرای کمودک آزار

 . دهنده است   سعی کنید نویز زمینه را به  داقل برسانید

در باره ی هر کاری که میکنید به کودک تو ی  دهید. 

برای کودک خود داستان بخوانید و تیاویر را توصیف کنید. 


