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راهکارهایی برای موفقیت دانش آموزان کمشنوا
ایـــن مطلب بـــرای مطالعـــه معلمانی تهیه شـــده اســـت که در
کالسشان دانشآموز کم شـــنوا حضور دارد.اطالعات ارائه شده
در ایـــن مجموعه با فرض اینکـــه کودکان مبتال به کم شـــنوایی با
شـــیوه آموزش تلفیقی (آموزش در کنار دانشآموزان شـــنوا) در
محمدرضا رجبی
اُدیولوژیست مدارس عادی تحصیل میکنند فراهم آمده اســـت.فعالیت در
محیطهای آموزش تلفیقی تا حدودی مشکل بوده و نیاز به کسب
اطالعات مختلف و حمایتهای مختلفی دارد.به خاطر داشته باشید که مهمترین
فاکتور جهت موفقیت در این مســـیر ارتبـــاط نزدیک و مداوم معلمـــان با والدین
کودک است.
ëëدربارهدانشآموزشما:
هنگامیکـــه شـــما لفـــظ ســـخت شـــنوا
یـــا ناشـــنوا را میشـــنوید ،فـــوراً در ذهنتان
تصوراتی از افرادی که با زبان اشاره صحبت
میکنند شـــکل میگیـــرد .امـــا دانشآموزی
که مـــا دربـــاره او در ایـــن مجموعه صحبت
میکنیم(دانشآموزی که از آموزش تلفیقی
اســـتفاده میکنـــد) ،دانشآموزی اســـت که
راههـــای ارتباطـــی او بـــه طور اصلـــی گفتار،
گفتارخوانی و استفاده از باقیمانده شنوایی از

طریق سمعک یا کاشت حلزون است.
 ëëشروع کار
شروع ســـال تحصیلی با کسب اطالعات
الزم و کافـــی در مـــورد دانشآمـــوز مبتال به
کمشنوایی میتواند آغاز خوبی برای رسیدن
به یک ســـال تحصیلی موفقیتآمیز باشد.
اگر در ســـالهای قبـــل دانشآمـــوز مبتال به
کـــم شـــنوایی در کالس شـــما نبوده اســـت،
مدرسه میتواند قبل از شروع سال تحصیلی
کالسها و جلساتی را جهت آشنایی و آگاهی

شـــما درباره کـــم شـــنوایی و نیازهـــای افراد
مبتال به کم شـــنوایی فراهم کند .اگر مدرسه
شـــما درگذشـــته فعالیتهایـــی در زمینـــه
آموزشهای تلفیقی نداشـــته است میتوان
از تجربیات مدارس دیگر استفاده نمود .شما
میتوانید با درخواســـت از سازمان آموزش و
پرورش اســـتثنایی جهت حضور یک معلم
رابط در مدرســـه ،در ایجاد تغییر و اصالح در
وضعیـــت کالس و نیـــز در برنامهریزی برای
دانشآموز کمشنوا از او کمک بگیرید.
ëëایجادیکمحیطصحیحوواقعی
در آمـــوزش تلفیقـــی ایجـــاد یک محیط
و وضعیـــت مناســـب از اهمیـــت خاصـــی
برخوردار اســـت .معلم ،والدین ،مســـئوالن
مدرسه و دیگر پرسنل غیرثابت مثل شنوایی
شناس ،گفتاردرمان و روان شناس آموزشی
میتواننـــد با همکاری یکدیگر یک سیســـتم
کاربردی ســـودمند برای تشـــکیل و مدیریت
کالس ایجاد نمایند .مثالً توصیه میشود که
کالس درس شـــامل دروســـی درباره کاهش

شـــنوایی باشـــد و طـــی اینگونـــه مباحث به
دانشآموزان درباره نحوه برخورد و ارتباط با
افراد کم شنوا و دارای سمعک آموزشهایی
داده شود.
ëëسمعکها
معموالً دانشآموزان مبتال به کم شنوایی
از دو سمعک پشت گوشی استفاده میکنند.
سمعکها وســـایل کوچک و ظریفی هستند
که اصـــوات را بـــرای اســـتفادهکننده تقویت
میکننـــد.در ایـــن ســـمعکها میکروفـــن،
تقویتکننـــده و بلندگـــو در یک بدنه کوچک
قـــرار دارند و بوســـیله یـــک تیوپ بـــه قالبی
متصل شـــده و قالب در کانال گوش خارجی
قرار میگیرد.سمعکها کم شنوایی را درمان
نمیکنند و فقط اصـــوات را بلندتر میکنند.
ســـمعکها درمحیطهای آرام و در مواقعی
که بـــه منبع صوت (گوینده) نزدیک باشـــند
خوب کار میکنند و کارایی آنها در محیطهای
پر سروصدا و در مواقعی که گوینده در فاصله
بیـــش از 2/5متری قـــراردارد کاهـــش یافته

و از بیـــن مـــیرود .دانشآموز باید همیشـــه
باتریهای ذخیره همراه خود داشـــته باشـــد
اما شما نیز به والدین توصیه کنید که همیشه
کودک را با سمعک مطلوب و باتری مناسب
حمایتکنند.
ëëکاشتحلزون
یک دانشآموز مبتال به کم شنوایی عمیق
ممکن اســـت که از یک وســـیله الکترونیکی
قابل کاشت بهنام «کاشت حلزون» به جای
سمعک استفاده کند .دستگاه کاشت حلزون
اصـــوات را به طـــور الکترونیکـــی طبقهبندی
نمـــوده و آنها را بـــه ایمپالسهای الکتریکی
تبدیـــل میکنـــد ســـپس ایـــن ایمپالسهـــا
مســـتقیماً به عصـــب انتقـــال داده شـــده تا
بوسیله آن به مغز برسد.مجدداًباید یادآوری
کنیم که دانشآموز دارای کاشت حلزون نیز
باید باتری ذخیره جهت دســـتگاه پردازشگر
همراه خود داشته باشد اما شما نیز به والدین
توصیـــه کنید که کودک خـــود را در این زمینه
بهطور مناسب و مطلوب حمایت کنند.
ëëوسایلکمکشنوایی
به تکنولوژیهای مدرن و پیشـــرفتهای که
به ســـمعک و دستگاه کاشـــت حلزون وصل
شـــده و به دانشآموز درجهت بهتر شنیدن
مطالـــب در کالس کمـــک میکنـــد وســـایل
کمک شنیداری میگویند .دو نوع بسیار رایج
اینگونه وسایل در زیر توضیح داده شدهاند:
سیســـتمهای افام شـــخصی ،براساس
امـــواج رادیویی کار میکننـــد و گفتار معلم را
به وسیله میکروفن کوچک بیسیمی که نزد
معلم است ،گرفته و مستقیماً به گوشهای
دانشآموز میرسانند .این وسایل سروصدای
موجـــود در محیـــط را حـــذف کـــرده و باعث
میشوند که گفتار معلم بهصورت واضحتر
و مناســـبتر بـــه دانشآموز برســـد( .یکی از
فاکتورهای مهمـــی که در محیط باید رعایت
شود سروصدای زمینهای است ،توجه داشته
باشید که سروصدای زمینهای باعث کاهش
قـــدرت دریافـــت و تشـــخیص گفتار توســـط
یشود).
شآموز م 
دان 
سیســـتمهای افام محیطی ،سیســـتمی
است که اساساً در کالسهای عمومی نصب
میشـــود .این سیســـتم گفتار فـــرد گوینده یا
معلم را بوســـیله یک میکروفن بیســـیم که
در جلـــوی دهـــان گوینده یا معلم قـــرار دارد
جذب میکند ،ســـپس این ســـیگنال گفتاری
را تقویت نمـــوده و ازطریـــق بلندگوهایی که
بـــا یـــک اســـتراتژی خـــاص در کالس نصب

میشود پخش میکند.از مزیتهای سیستم
افام محیطی این اســـت که صدا را برای کل
کالس واضحتر و رساتر میکند و سروصدای
زمینهای و مزاحم موجود در کالس را کاهش
میدهد .اشکالی که این افام دارد این است
کـــه صدا را به اندازه افام شـــخصی واضح و
بلند نمیکند(.الزم به ذکر است که متأسفانه
امروزه دستگاههای کمک شـــنوایی در ایران
کمتر استفاده میشود).
ëëمحیطکالس
ســـمعک دانشآموز شـــما (یا دســـتگاه
کاشـــت حلـــزون) تمـــام اصـــوات حتـــی
سروصداهای زمینهای را نیز تقویت میکند.
بنابرایـــن بایـــد تاحد امـــکان صداهایی مثل
صدای دستگاه تهویه ،صدای ناشی از حرکت
صندلیها ،صداهای ناشی از به هم خوردن
پاها و وسایل ،سر وصدای خیابانهای اطراف
و ...حذف گردد.با ایجاد اصالحات اگوستیکی
ظریف و کوچـــک درمحیط کالس میتوانیم
وجـــود ســـروصداها را در کالس بـــه حداقل
برسانیم:
٭ پوشـــاندن پایههـــای صندلیها ،میزها
و نیمکتها بوســـیله مواد پالستیکی جهت
کاهش سر و صدا.
٭ موکت کردن کف کالس.
٭ نصب پنجرههای دوجداره.
٭ نصب کاشیهای مخصوص در سقف
که دارای مواد جاذب صوت میباشند.
٭ کســـب اطمینان از فعالیـــت صحیح،
مناســـب و بدون ســـروصدای سیســـتمهای
تهویهای و خنک کننده.
دانشآموز باید درنزدیکی شـــما و جلوی
کالس بنشـــیند تا بتواند براحتی چهره شـــما
و دیگـــر دانشآمـــوزان را مشـــاهده کند.اگـــر
کالس شـــما کوچک است ،نشســـتن بچهها
بهصورت نیمدایرهای بسیارخوب و مناسب
اســـت اما اگـــر کالس بـــزرگ اســـت و امکان
نشســـتن بهصورت نیمدایرهای وجود ندارد،
دانشآموز کم شـــنوا را در نزدیکی مکانی که
هنگام تدریس میایستید قراردهید.
وضعیتهایـــی که بـــرای دانشآموز کم
شنوا مشکل است:
٭ گـــوش دادن بـــه مطالـــب آموزشـــی.
دانشآموز مبتال به کم شنوایی درک و تفسیر
ناقصـــی از آموزشهایی کـــه فقط بهصورت
کالمی ارائه میشـــود خواهد داشت.نوشتن
مطالب روی تخته میتواند تا حدودی از این
حالت جلوگیری کند .بســـیارخوب اســـت که

نکات عمده و رئوس مطالبی که درآن روز به
آنها پرداخته میشود روی تخته نوشته شود.
توجه داشـــته باشـــید هنگامیکه دانشآموز
به وســـایل کمکآموزشـــی مانند نقشـــهها و
تصاویر نگاه میکند و به طور همزمان نیز به
صحبتهای شما گوش میکند برخی نکات
آموزشـــی را از دست میدهد و یاد نمیگیرد.
بهتر اســـت که  3تا  4نفر از همکالســـیهای
دانشآموز که با او رابطه خوبی دارند تعیین
کنیـــد تا دراین مواقع با کمـــک به دانشآموز
کم شنوا در درک بهتر مطلب او را یاری کنند.
٭ دیکته و تستهای شفاهی .دانشآموز
مبتال به کم شنوایی نمیتواند درآن واحد هم
گفتارخوانی و لـــب خوانی کند و هم مطالب
گفته شـــده را یادداشت کند.شـــما میتوانید
بـــا خواندن و بیـــان آرامتر و آهســـتهتر لغات
و کلمـــات در جمـــات دانشآمـــوز را در این
مواقع یاری نمایید.
٭ خوانـــدن دروس .در برخـــی مدارس و
بنابر روش برخی معلمـــان دروس کتاب در
کالس بهصـــورت بلند توســـط دانشآموزان
خوانده میشـــود ،دراین مواقع تعین جایگاه
فرد خواننـــده و پیگیری و دنبـــال کردن متن
توسط دانشآموز کم شنوا کار مشکلی است.
راه حل مناســـب این اســـت که از دوســـتان و
دانشآموزانـــی که کنار دانشآموز کم شـــنوا
مینشـــینند بخواهیـــم تا با نشـــان دادن فرد
خواننده و جایگاه متن مورد مطالعه فرد کم
شنوا را یاری دهند.
٭ اصطالحات جدید .توجه داشته باشید
درمواردی که درســـخنان خود از اصطالحات
جدیـــد یا مطالـــب جدید اســـتفاده میکنید
دانشآمـــوز کـــم شـــنوا را در درک و تفســـیر
مطلـــب با مشـــکل مواجه میکنیـــد .توصیه
میکنیـــم که با نوشـــتن اصطالحات جدید و
لغات جدید روی تخته فرد کم شنوا را جهت
درک بهتر مطالب یاری کنید.
٭ امتحانات رســـمی .معموالً امتحانات
رسمی در ســـالنهای بزرگ برگزارمیشود،
توجه داشته باشـــید که فرد کم شـــنوا دراین
مکانها بـــه علت نویز و ســـر و صـــدای زیاد
و پاییـــن بـــودن کیفیـــت اگوســـتیکی محیط
مشـــکالت زیـــادی خواهـــد داشـــت.توصیه
میکنیـــم کـــه در ایـــن مکانها هنـــگام بیان
دســـتورات خـــاص ماننـــد زمـــان باقیمانده
امتحان یا اصالح برخی ســـؤاالت درنزدیکی
فرد کم شنوا قرار گیرید یا اینکه از سیستمهای
نوشتاری (درصورت امکان) استفاده کنید.

