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 معلوليت و ناتواني شناخت در تسريع موجب که گفتيم نابينا کودکان ظاهري وضعيت مورد در آنچه عكس به     

 کم يا واييناشن شناخت امكان که است طبيعي اي گونه به وضعيت شنوا کم و ناشنوا کودکان در گرديد، مي او

 به رقاد اغلب ها خانواده که شود مي مالحظه رو همين از. گردد مي ضعيف بسيار کودک ظاهر طريق از شنوايي

 رسيدند مي تشخيص به سالگي 3 تا 2 از باالتر سنين در گذشته سالهاي در بويژه و نبوده موضوع اين تشخيص

 نجاما بر خود که گيرد انجام زيادي تأخير با توانبخشي هاي برنامه شروع که گرديد مي باعث مسأله اين و

 وريآ فن و تجهيزات از استفاده با حاضر حال در. گذارد مي تأثير جامعه به ناشنوا الحاق و موفق توانبخشي

 ميدا و است اجرا دست در کشور در هم هايي طرح که گرديد فراهم ناشنوايي زودهنگام تشخيص امكان جديد،

 که ودکانيک مورد در بويژه توانبخشي هاي برنامه آغاز ناشنوايي زودهنگام تشخيص زمينه شدن فراهم با رود مي

 .پذيرد انجام بيشتري موفقيت و سرعت با دارند حلزون کاشت به نياز

 نيدنش با که شود مي گفته چند هر است، کودک رشد در مهم بسيار و گانه پنج حواس جمله از شنوايي حس   

 مي دريافت را محرکها اين درصد 08 حدود ديدن با و کنيم مي درک را محيطي محرکهاي از درصد 22 حدود

 بين از محيط به نسبت کلي ادراک از درصد 38 حدود تنها دهد رخ نابينايي چشم به آسيب با چنانچه اما کنيم

 بين از محيط به نسبت کلي ادراک از درصد 08 حدود ناشنوايي عارضه ايجاد و گوش در صدمه با ليكن رود مي

 دقت دنيازمن و فراوان اهميت حائز او تكامل و رشد مسير در کودک شنوايي مسأله به توجه اين بر بنا. رود مي

 .است والدين نظر

 و درش موضوع تولد بدو همان از است الزم دارند کودک درکنار را حضور بيشترين که مادر بويژه و والدين   

 برخي است الزم شنوايي زمينه در. دهند قرار توجه مورد شنوايي جمله از و ها زمينه همه در را کودک تكامل

 نبالد دقت با را پاسخ عدم يا تأخير گونه هر و گيرند قرار توجه مورد اصوات مقابل در کودک هاي العمل عكس

 فشردن هب شبيه هايي العمل عكس اصوات، مقابل در ماهگي سه حدود تا تولد بدو از کودک معمول بطور. کنند

 رد. دهد مي نشان را صدا مقابل در بدن حرکات توقف گاهي و خواب از شدن بيدار ها، چشم پلك کردن جمع و

 دودح از اما. داشت انتظار را صدا منبع طرف به چشم يا سر مختصر چرخش توان مي ماهگي چهار تا سه فاصله



 طرف به را سر کامل و دقيق چرخش شديد، و متوسط صداهاي مقابل در کودک رود مي انتظار ماهگي 0 تا 5

. ستا شده مطرح سنين اين در هم صدا به دادن گوش و کردن سكوت از هايي حالت نيز و دهد نشان صدا منبع

 برده پي آن به اختالل، وجود صورت در توان مي ها العمل عكس گونه اين برابر در دقت با که شود مي مالحظه

 .گذاشت ميان در کودک پزشك با را موضوع وقت اسرع در و

 روزب امكان توانند مي شرايط و عوامل از برخي که باشند داشته توجه بايد جوان هاي زوج بويژه و والدين   

 والدين د،باش داشته وجود خانواده در زير شرايط چنانچه ديگر تعبير به دهند افزايش فرزندشان در را ناشنوايي

 سابقه وجود زا عبارتند عوامل اين. باشند داشته ناشنوايي يا شنوايي کم عالئم به بيشتري توجه و دقت بايد

 ودکک وزن چنانچه بارداري، دوران در عفوني بيماري به مادر ابتالء فاميلي، ازدواج زوجين، خانواده در ناشنوايي

 شكل تغيير يا ناهنجاري وجود کودک در عفونت يا زردي وجود باشد بوده گرم 2588 از کمتر تولد هنگام به

 .… کودک گوش يا و صورت گردن، و سر در غيرطبيعي

 مي روبرو اساسي مشكل با را زبان طبيعي تكامل دهد، رخ سالگي 2 از پيش تولد، هنگام به ناشنوايي چنانچه    

 ينا در. سازد مي ضروري را آموزي زبان و توانبخشي درمان، براي اختصاصي هاي روش از استفاده لزوم و سازد

 نبخشيتوا هاي برنامه انجام و شنوايي کمك وسايل از زودهنگام استفاده و ناشنوايي موقع به تشخيص ميان

 .گفت خواهيم سخن بيشتر آنها مورد در هفتم درقسمت که داشت خواهد فراواني اهميت شنيداري


