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مدخــــــل
ب�ســم اهلل الرحمـن الرحــيم

-  قال اهلل �سبحانه وتعالى 
) وعلى اهلل فت�كل�ا اإن كنتم م�ؤمنني ( املائدة :27

) وعلى اهلل فليت�كل املت�كل�ن (. اإبراهيم : 12
) ومن يت�كل على اهلل فه� ح�سبه ( الطالق : 3  اأي كافية مما �س�اة ، ومن 

كان اهلل تعالى كافيه فه� �سافيه ومعافية .   
) ومن يت�كل على اهلل فاإن اهلل عزيز حكيم ( االنفال : 29 اأي عزيز ال يذل 

من ا�ستجار به، وال ي�سيع من الذ بجنابه .
) وت�كل على اهلل اإنك على احلق املبني ( النمل :79 

-  كتاب قوت القلوب : 

جاءت فيه العبارة التالية ) اأي �سيء اأف�سل من ال�سرب وقد ذكره اهلل تعالى يف 
كتابه الكرمي يف نيف وت�سعني م��سعا ً(.وفــي التنزيـل العــــزيز احلكيم)واأ�سرب 

نف�سك مع الذين يدع�ن ربهم بالغداة والع�سي (الكهف : 28

-  قال عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه : 

)عليك بال�سرب، واعلم اأن ال�سرب �سربان: اأحدهما اأف�سل من االخر،ال�سرب 
اأن  واأعلم  تعالى،  اهلل  حرك  ال�سربعما  منه  واأف�سل  ح�سن  امل�سيبات  يف 

ال�سرب مالك االميان ، وذلك باأن التق�ى اأف�سل الرب، والتق�ى بال�سرب(.

-  قال علي كرم اهلل وجهه:  

)  بني االميان على اأربع دعائم : اليقني ، وال�سرب ، واجلهاد ، والعدل (.  
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مقـــدمـــة
ولكن   ، طبيعي  ب�سكل  ال�سمع  على  بالقدرة  االأ�سخا�ص  من   )%99( ح�ايل  يتمتع 
هناك ح�ايل من ) 0.5 – 1 %( من االأفراد ال يحظ�ن بالقدرة على ال�سمع وبالتايل 
اال�سرت�سال يف الكالم ال�سباب متن�عة وعديدة وراثية وبيئية ومر�سية وهنا يطلق عليها 
ن�سبته  ما  تقدر  االمريكية  املتحدة  بال�اليات  الرتبية   مكتب  ويف   . ال�سمعية  االعاقة 
االعاقة  بني  ما  ترتاوح  �سمعية  م�سكالت  من  يعان�ن  املدار�ص  اطفال  من   )%0.575(
اأن ح�ايل )0.5 %( من  اخرى  درا�سات غربية  وت�سري  وال�سديدة.  الب�سيطة  ال�سمعية 
طالب املدار�ص لديهم �سعف �سمعي ما اإال اأن هذا ال�سعف ال ي�سل اإلى م�ست�ى االإعاقة. 
اما بالن�سبة لل�سعف ال�سمعي الذي ميكن اعتباره اعاقة �سمعية فتقدر ن�سبته بحـــ�ايل 

)0.5 %( وتقدر ن�سبة انت�سار ال�سمم )%0.75(.                   

واالعاقة ال�سمعية لي�ص لها التاأثري ذاته وبنف�ص الدرجة على جميع اال�سخا�ص املع�قني 
�سمعيا فهم ميثل�ن فئة غري متجان�سة ولكل �سخ�ص خ�سائ�سه الفريدة واملميزة . وت�ؤثر 
االعاقة ال�سمعية على اخل�سائ�ص النمائية باعتبار اأن النم� متداخل مرتابط . ومما 
ال �سك فيه اأن النم� اللغ�ي من اكرث املظاهر تاأثرًا باالعاقة ال�سمعية ولذلك يعاين بع�ص 
املع�قني �سمعيا من م�سكالت يف التكيف االجتماعي ب�سبب النق�ص يف القدرات اللغ�ية 
و�سع�بة التعبري عن انف�سهم و�سع�بة فهم االخرين لهم . واللغة من و�سائل النم� العقلي 

واملعريف ويعتمد النم� االجتماعي ب�سكل كبري على اللغة .        

وفقدان ال�سمع واللغة ينجم عنه اثار متيز �سخ�سية اال�سم ب�سمات وعالمات خا�سة، 
واالنفعالية  واالجتماعية  النف�سية  اخل�سائ�ص  من  عدد  بي�سر  ي�سرح  احلايل  والكتاب 
لذوي االعاقة ال�سمعية مع اال�سارة اأنه ال ت�جد فروق ج�هرية بني جمتمع ال�سم و�سعاف 

ال�سمع وال�سامعني . وادع�ا من اهلل �سبحانه اأن يتقبله وينتفع به النا�ص.

د. طـــارق العي�ســـوي
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الف�ســـــل االأول 

التعـــريف بامل�سطلحــــات
:  Hearing Impairment االإعاقة ال�سمعية 

ي�سري م�سطلح االإعاقة ال�سمعية اإلى م�ست�يات متفاوتة من ال�سعف ال�سمعي ترتاوح 
اإن   )Liogd )ل�يد   ويرى  جدًا.  �سديد  �سمعي  �سعف  اإلى  ب�سيط،  �سمعي  �سعف  من 
االإعاقة ال�سمعية تعني اإنحرافًا يف ال�سمع يحد من القدرة على الت�ا�سل ال�سمعي اللفظي. 

مما ي�سبح معها من ال�سروري تقدمي خدمات ورعاية الرتبية اخلا�سة. 

وت�سمل االإعاقة ال�سمعية على  كل من : 

Deafness                                        ال�سمم  - 

Limited Hearing        ال�سعف ال�سمعي -

اأي مرحلة  اأو يف   ، ال�سمعية قد تك�ن م�ج�دة لدى ال�سخ�ص منذ ال�الدة  واالإعاقة 
من مراحل احلياة والنم�. وترجع اإلى اأ�سباب ت��سيلية نتيجة خلل يف االذن اخلارجية 
اأو ال��سطى ، اأو ع�سبية ترجع الى خلل يف املراكز الدماغية العليا امل�سئ�لة عن معاجلة 
 )25  ( عن  يزيد  ال�سمع  حدة  من  الفقدان  اأنها  تعريفاتها  ومن  ال�سمعية.  املعل�مات 

دي�سيبل.

: Hard of Hearing ال�سخ�ص �سعيف ال�سمع 

    �سخ�ص تك�ن حا�سة ال�سمع لديه �سعيفة وم�ستمرة ، وتق�م ب�ظيفتها ولكن با�ستخدام 
اأحد املعينات ال�سمعية. وي�ستطيع ب�ا�سطة ال�سماعة ا�ستخدام الكالم واملثريات ال�سمعية 
االخرى ، وتبلغ ن�سبة الفقد لديه من   ) 25 – 90 ( دي�سيبل .وه� ميتلك قدرة �سمعية 
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متبقية متكنه من معاجلة املعل�مات اللغ�ية مب�ساعدة املعينات ال�سمعية، اأو من خالل 
الت�ا�سل الكلي  .                                                                  

: The Deaf االأ�ســـــــم -

ه� ال�سخ�ص الذى تك�ن حا�سة ال�سمع لديه غري وظيفية الغرا�ص احلياة االعتيادية 
الي�مية ومتنعه اإعاقته من اكت�ساب املعل�مات اللغ�ية اأوتف�سريها �س�اء ا�ستخدم معني 
�سمعي اأو مل ي�ستخدم. وه� �سخ�ص يعاين من فقدان �سمع �سديد جداً يزيد عن )91( 
اللغ�ية  املعل�مات  اكت�ساب  ي�ستطيع  وال   . فاأكرث  دي�سيبل   )70( يبداأمن  اأو   ، دي�سيبل 

با�ستخدام اأو بدون ا�ستخدام املعينات ال�سمعية اأو مكربات ال�س�ت.

: Sudden Deafness ال�سمم املفاجىء -

ه� فقدان ال�سمع احل�سي الع�سبي ال�سديد ، ويحدث يف فرتة زمنية ب�سيطة . وه� 
. ومن  الى ال�سمم املفاجىء  ي�ؤدي  التهاب فريو�سي مما  اأحد االذنيني ب�سبب  ي�سيب 

اأ�سبابه اال�سابة باالأمرا�ص االآتية : 

النكاف – احل�سبة – االنفل�نزا ال�سديدة – اجلدري املائي - وغريها من 

االمرا�ص.

: Psychogenic Deafness ال�سمم النف�سي اله�ستريي -

ن�ع من ال�سمم يحدث ب�سبب تعر�ص ال�سخ�ص ل�سع�بات نف�سية �سديدة و�ساغطة. 
وقد ي�سفى ال�سمم مع زوال اأ�سباب ال�سع�بات وامل�سكالت امل�ساحبة . ويتميز هذا الن�ع 
من ال�سمم باأن جميع االأع�ساء الع�س�ية حلا�سة ال�سمع تك�ن طبيعية و�سليمة متاما عند 

الفح�ص الطبي.

:  Mute االأبكم -

الفرد االأبكم ه� العاجز عن الت�ا�سل بالكالم اأوالتعبري اللغ�ي  . وقد يك�ن الفرد 
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عاجز عن الكالم والت�ا�سـل مــع االآخــرين باللــغة ب�سبب عيب خلقي اأو اأ�سابة مركزية 
يف مراكز الكالم باملخ ، اأو ب�ســــــــبب ق�س�رو�سعف اأوعطب اأو اأ�سابة يف مراكز ال�سمع 

وبالتايل اليتحقق اكت�ساب اللغة باملحاكاة قبل فهم مدل�ل االلفاظ ومعناها .

وقد يك�ن اال�سطراب م��سعيا اأي يتمركز يف نطاق االذن والفم وما يرتبط بهما من 
خ�سائ�ص وظيفية وف�سي�ل�جية .                                            

احلالة  البكم يف هذة  ويك�ن  الع�س�ية  الناحية  �سليما من  االبكم  الفرد  يك�ن  وقد 
عر�سا نف�سيا حيث انه يعجز ويف�سل يف القدرة على التداعي والتعبري اللغ�ي وظيفيا مثل 

)احلاالت اله�ستريية واالأع�سبة ال�سادمة ( التي تفقد الفرد القدرة على التعبري .

التنب�ؤ  ي�سعب  املن�ساأ  املركزية  الع�س�ية  احلاالت  فان  بالعالج  التنب�ؤ  حيث  ومن 
اأما    . اجلراحي  بالتدخل  اأو  العقاقري  طريق  بع�سهاعن  عالج  ميكن  ولكن  بالعالج، 
احلالة  وي�ستجيب  اأف�سل  �سفائها  احتماالت  فان  املن�ساأ  امل��س�عية  الع�س�ية  احلاالت 
العالج  با�ساليب  وذلك  واجهها  التي  احلادة  االنفعالية  احلالة  اثار  ازالة  بعد  للعالج 

النف�سي .

كُم وبكيٌم اأي اأْخَر�ُص. واالأبكم يف اللغة : رجل اأَبْ

: Elective Mutism البكم االختياري -

املختلفة   االجتماعية  امل�اقف  من  اأكرث  اأو  م�قف  يف  امل�ستمر  التحدث  رف�ص  يعني 
وي�ساب به بع�ص االأطفال يف �سن املدر�سة ممن لديهم ح�سيلة وقدرة على الكالم ب�سكل 
طبيعي. وح�سب ما جاء يف دليل ت�سخي�ص اال�سطرابات العقلية ، اأنه يجب اأن ي�ستمر 
اإلى  وي�ؤدي  �سهر  تقل عن  ال  مدة  احلالة  لدى  االختياري  البكم  اأو  االختياري  ال�سمت 
م�سكالت درا�سية تعليمية وم�سكالت يف الت�ا�سل االجتماعي . ويجب اأن ال يك�ن ناجتا 

عن اخلجل ، اأو احلرج املرتبط ب�ج�د ا�سطراب يف النطق اأو اللغة كالتلعثم.
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�سذوذ  ناجتا عن  لي�ص  الدافعية  ا�سطرابًا يف  ب��سفه  االختياري  البكم  يعرف  كما 
ج�هري يف ا�ستيعاب اللغة اأو اإنتاجها واالأطفال البكم اختياريًا ي��سف�ن  باأنهم �سلبي�ن 
وخج�لني وي�ستغل�ن االآخرين ومعار�س�ن ومعزول�ن اجتماعيًا ومييل اأدائهم يف امل�اقف 
ي�سخ�ص  ولكنه  اخلام�سة  �سن  قبل  عادة  اال�سطراب  ويظهر   . التدين  اإلى  االأكادميية 

)�سمتا اختياريا( عند دخ�ل الطفل املدر�سة يف عمر )6( �سن�ات .

 تعريف الت�سنيف الدويل العا�سر لال�سطرابات النف�سية وال�سلوكية : 

الت�ظيف  فئـة  �سمن  االخــــتياري  ال�ســمت  اأو  االنتقــــائي  اخلـــر�ص  ا�سطراب 
االجتماعي    Disorders of social functioning ذو البداية املحددة يف مرحلتي 
الطف�لة واملراهقة . وتعترب هذة الفئة من اال�سطرابات جمم�عة غري متجان�سة ومتغايرة 
اخل�ا�ص اإلى حد ما . ولكنها ت�سرتك يف مظاهر عامة من االختالالت اأو اال�سطرابـات 
اأو  اأبــــان الفرتة النمائية يف الطف�لة  ال�سمــات يف الت�ظيف االجتمــاعي الذي يبداأ  اأو 
املراهقة ولكن التتميز هـذة اال�سطرابات بعجز اجتماعي يرجع اإلى ع�امل تك�ينية ، 

وترتبط تلك اال�سطرابات بع�امل بيئية ترجع الى احلرمــان اأو اال�سطرابات .

فعل  كرد  االطفال  لدى  ت�جد  قد  مر�سية  ظاهرة  االختياري  ال�سمت  وا�سطراب 
الطفل  يلتزم  حيث  معينة  اجتماعية  م�اقف  اإذاء  وخا�سة  االجتماعي  الت�افق  ل�س�ء 
ال�سك�ت واخلجل الكالمي الزائد اإلى حد مينعه من احلديث مع االخرين   وال�سك�ت 
ما  ب�س�رة  عائلته  اأفراد  مع  يتكلم  امل�ساب  اأن  كامال مبعنى  يك�ن  ما  نادرًا  الع�سابي 
ويرف�ص الكالم يف م�اقف اأخرى ، وقد يتحدث الطفل يف املنزل ولكنه يرف�ص الكالم 

متاما يف املدر�سة اأو مع املدر�سني دون الزمالء.

: Hysterical mutism  اخلر�ص اله�ستريي -

اأفكاره  يكتب  واأن  ي�سمع  اأن  ي�ستطيع  ذلك  ومع  كامل  خر�ص   ، اله�ستريي  اخلر�ص 
لالخرين اأو يق�لها باال�سارة .وي�ساب املري�ص ب�سلل يف الل�سان وال�سفتني وتك�ن االحبال 
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ال�س�تية �سليمة وي�ستطيع االخر�ص اله�ستريي ان يكح وي�سدر �س�تا عند الكحة. 

: Audioligical Rehabilitation التاأهيل ال�سمعي -

 ويق�سد به اخلدمات االجتماعية غري الطبية التي يتم تقدميها اإلى ذوي االعاقة 
 ، ال�سفاة  ، وقراءة  اللغة  النم� واال�ستقاللية ، وحت�سني  ال�سمعية بهدف امل�ساعدة على 
من   ، احلياة  وم�سارات  خطط  ور�سم  النف�سي  واالر�ساد   ، اال�سارة  لغة  على  والتدريب 

خالل املعالج النف�سي وغريه من املعاجلني.

: Hearing Aids املعينات ال�سمعية -

وتعمل  ال�س�ت  لت�سخيم  تكن�ل�جية  اأداة  فهي   ، الطبية  بال�سماعات  ي�سمى  ما  اأو   
بالبطارية. وتتك�ن املعينات ال�سمعية من عدة اأجزاء هي :-

 امليكروفون : ويعمل على التقاط املوجات ال�صوتية وحتويلها الى طاقة كهربائية.

  م�سخم ال�سوت : يعمل على زيادة �سدة ال�س�ت .

 امل�ستقبل : ويعمل على حت�يل الطاقة الكهربائية الى  �س�ت من جديد .

قطعة من البال�ستيك  ) القوالب ال�سمعية ( : ت��سع يف االذن وتنقل ال�س�ت من 

املعني ال�سمعي الى القناة ال�سمعية .

            Sign Language Interpreters مرتجم لغة اال�سارة -

�سخ�ص �سامع يتقن لغة اال�سارة ، وعمله مبثابة حلقة و�سل بني ال�سامعني وال�سم.

: Sign Language  لغة اال�سارة -

 نظام للت�ا�سل مع ال�سم من خالل احلركات واالإمياءات ، وهي رمزية يدوية تعرب 
عن الكلمات واالفكار. وعادة مات�ستخدم لغة اال�سارة لت��سيل اأفكار عامة ، وت�ساعد يف 
تط�ير املهارات القرائية والكتابية واللغ�ية لدى اال�سم .                                                
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:  Lip-reading Speech reading قراءة ال�سفاة – اأو قراءة الكالم -

الب�سرية  املعل�مات  وتت�سمن  الكالم.  لفهم  الب�سرية  املعل�مات  ا�ستخدام  يعني 
حركة ال�سفتني وتعبريات ال�جه واالإمياءات واالأو�ساع اجل�سمية . وهي مهارة �سرورية 
طرق  يعرف�ن  ال  والذين  ال�سامعني  اال�سخا�ص  مع  ت�ا�سلهم  عند  ال�سم  لال�سخا�ص 
الت�ا�سل اليدوي ) لغة اال�سارة ( . والغاية من قراءة ال�سفاة حت�سني قدرة ال�سخ�ص 

اال�سم على ا�ستخدام حا�سة الب�سر وت�ظيفها يف فهم الكالم .

         :Cued Speech الكالم التلميحي - 

 نظام ي�ستخدم فيه اليد وال�جة باو�ساع واأ�سكال خمتلفة لتزويد ال�سخ�ص االأ�سم 
مبعل�مات اأو كلمات ال ي�ستطيع ادراكها باالعتماد على قراءة ال�سفاة فقط . وت�ستخدم 

االإ�سارات اليدوية ب�سكل متزامن مع الكالم وهي لي�ست ا�سارات اأو حروف اأبجدية .

: Selectivity  االنتقائية   -

  االنتقائية ، �سمة ادراكية معينة ي�ستجيب الفرد مبقت�ساها الأن�اع معينة من البيئة 
ويتجاهل بع�سها .

  ت�سنيف االإعاقة ال�سمعية :  

    وتنط�ي االعاقة ال�سمعية على درجات وم�ست�يات متفاوتة من ال�سعف ال�سمعي 
بدرجاته و�س�الً  اإلى ال�سمم ولهذا مت ت�سنيف اال�سخا�ص املع�قني �سمعياً  اإلى فئات 

وجمم�عات متن�عة منها :

-  الت�سنيف ح�سب م�ست�ى تك�ن اللغة املنط�قة .                        

- الت�سنيف ح�سب درجات الفقدان ال�سمعي بالدي�سيبل .

- الت�سنيف ح�سب املنحنى الرتب�ي .



15 سيكولوجية األصـــم

الت�سنيف الذى اأورده) بري اولريون( حيث �سنف املعوقني �سمعيا ح�سب 
م�ستوى تكون اللغة املنطوقة وي�سم الفئات االتية :- 

-  االأ�سم البكم ، وهم اأ�سخا�ص ولدوا اأو اأ�سبح�ا �سما ً يف �سن مبكرة اأقل من �سن )3( 
�سن�ات ولهذا مل يتعلم�ا اللغة املنط�قة اأو فقدوا ما تعلم�ه من لغة ب�س�رة تلقائية.  

- ال�سمم بعد اكت�ساب اللغة املنط�قة، وهم اأ�سخا�ص اأ�سابهم ال�سمم بعد اأن اكت�سب�ا 
اللغة املنط�قة اأي بعد بل�غهم �سن )3( �سن�ات تقريبًا وميكنهم احلفاظ على اللغة 

املنط�قة جزئيًا .      

اأ�سخا�ص فقدوا ال�سمع ب�س�رة جزئية وميتلك�ن اللغة ب�س�رة  - �سعيفي ال�سمع، وهم 
جزئية .  

 ت�سنف االعاقة ال�سمعية ح�سب �سدة الفقد ال�سمعي :

كما �سنفه ) اوكونور وا�سرتجن ( ح�سب درجة فقدان ال�سمع على النحو التايل :

- ب�سيطة جداً ) 25 – 40 ( دي�سيبل ، وهي فئة ت�ستطيع الت�افق والتعليم باملدار�ص 
العادية مع ادخال بع�ص التعديالت الب�سيطة . 

- ب�سيط  ) 40 - 55 ( دي�سيبل ، فئة حتتاج الى امل�ساعدة من خالل ف�س�ل الرتبية 
اخلا�سة اأو ف�س�ل �سعاف ال�سمع .         

اخلا�سة  الف�س�ل  من  ا�ستفادتهم  وميكن   ، دي�سيبل   )  70  –  55  ( متو�سطة   -
ب�سعاف ال�سمع مع ا�ستخدام معينات �سمعية وو�سائل داعمة.

-  �سديدة ) 70- 90  ( دي�سيبل ،فئة تلزمها طرائق خا�سة باال�سخا�ص ال�سم.   

ف�س�ل  اأو  مدار�ص  يف  تدريبهم  ويتم   ، دي�سيبل   )  90 من  اأكرث   ( جداً  �سديدة    -
خا�سة.

   )علمًا اأن الدي�سيبل ه� وحدة قيا�ص ق�ة ال�س�ت (. 
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الت�سنيف ح�سب مكان اال�سابة : 

  - اأحادية اجلانب ) اال�سابة تك�ن يف اأذن واحدة (.

  - ثنائية اجلانب ) اال�سابة يف االذنني معاً  ( .

الت�سنيف ح�سب اال�سباب : 

  - داخلية املن�ساأ ) اأ�سباب وراثية ( .

  - خارجية املن�ساأ ) ب�سبب االمرا�ص اأو اال�سابات  اأ واحل�ادث (.

الت�سنيف ح�سب اللغة : 

- قبل اكت�ساب اللغة      )اال�سابة قبل اأن يتعلم الطفل اللغة(.

- بعد اكت�ساب  اللغة      )اال�سابة بعد اكت�ساب اللغة(.

ال�ســــمع هي فقدان  تنتج من فقدان  التى  املبا�سرة  االأثار  ان  بالذكر  ومن اجلدير 
القدرة على النطق والكالم ، واجل�انب ال�ســــ�تية والق�اعدية للغة ، والفقدان املزدوج 
لل�سمع واللغة املنط�قة ينجم عنه اآثار متـــــــيز �سـخ�سية االأ�سم مبميزات خا�سة تك�ن 
والتاأهيلية  والتعليمية  والرتب�ية  والنف�سية  الطبية  االجــــــراءات   تقدم  مل  اإذا  �سلبية 
واالجتماعية االزمة وتقدم هـــذة اخلدمات يف تناغم وتعاون بهدف تقدم احلالة ودجمه 

احلقيقي.

   تتاثر اخل�سائ�ص النف�سية لال�سم  بعدد من العوامل :
االعاقة ال�سمعية لي�ص لها التاأثري ذاته وبنف�ص الدرجة على جميع اال�سخا�ص املع�قني 
 . واملميزة  الفريدة  خ�سائ�سه  �سخ�ص  ولكل  متجان�سة  غري  فئة  ميثل�ن  فهم  �سمعياً  
 . متداخل  ومرتابط  النم�  باعتبار  النمائية  ال�سمعية على اخل�سائ�ص  االعاقة  وت�ؤثر 

ومن اخل�سائ�ص ما يلي :

- ن�ع االعاقة ال�سمعية ) �سمم – اأو �سعف �سمعي (.
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- اال�سابة بعد اكت�ساب اللغ� اأم قبلها .

-  عمر ال�سخ�ص عند حدوث اال�سابة اأو االعاقة ال�سمعية .

-  �سدة االعاقة ، اأو درجة االعاقة ال�سمعية .

-  البقايا ال�سمعية وكيفية ا�ستثمارها ) درجة اخل�سارة ال�سمعية (.

-  امل�ست�ى االجتماعي واالقت�سادي لال�سرة . 

من  تعاين  حاالت  باال�سرة  وهل   . واالخ�ات  واالخ�ة  لل�الدين  ال�سمعية  احلالة    -
االعاقة ال�سمعية ؟.    

-   هل احلالة ي�ا�سل تعليمه وتدريبة باحد مدار�ص الرتبية اخلا�سة الق�سم ال�سمعي؟.  
اأو م�سجل باأحد �سف�ف الدمج االكادميي باملدار�ص العادية؟ .

-   عدد ال�سن�ات التى ق�ساها احلالة يف التدريب مبدار�ص الرتبية اخلا�سة . 

-    العمر الذي اكت�سفت فية االعاقة ال�سمعية للحالة  ) االكت�ساف املبكر ( و)التدخل 
املبكر (.

-    قدرات ون�سبة ذكاء احلالة ومدى دافعيته للدرا�سة والتدريب واكت�ساب املهارات 
املختلفة ومنها على �سبيل املثال :   لغة اال�سارة والهجاء االأ�سبعي وغريهما .

اخلدمات امل�ساندة:

التى يجب اأن تقدم للحالة بعد اكت�ساف االعاقة مبا�سرتاً وهي:

 ) الك�سف الطبي  - التاأهيل التخاطبي  - اخلدمات النف�سية من القيا�ص العقلي 
 – والرغبات  املي�ل  على  والتعرف  احلاجة  عند  النف�سي  والعالج  والت�جية  واالر�ساد 
يف  والت�جية  – االر�ساد  احلاجة  عند  ال�ظائفي  – العالج  اخلا�سة  الرتبية  خدمات 
جمال اخلدمة االجتماعية –اخلدمات  االأ�سرية  - ت�فري االجهزة واملعينات ال�سمعية 

والتدريب على ا�ستخدامها و�سيانتها(.                                                           
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الف�سل الثاين

اخل�سائ�ص النف�سية للأ�سم 
املميزة  �سماتها  �سخ�سية  اأو  فئة  لكل 
�سماتها  مهنة  ولكل  الفريدة.  وخ�سائ�سها 
يختلف  اال�سالمي  فالداعية  وعالماتها 
ال�سرطة  �سابط  عن  وعالماته  �سماته  يف 

العب  عن  يختلف  القدم  كرة  والعب  املحا�سب  عن  يختلف  والطبيب  اجلي�ص،  اأو 
يختلف�ن  الذهنية  االعاقة  املميزة فذوي  املع�قني خ�سائ�سها  فئة من  ولكل  الكراتية. 
ال�احدة  االعاقة  داخل  حتى  وهكذا   . ح�سيا  اأو  حركياً   املع�قني  عن  خ�سائ�سهم  يف 
جند الكثري من الت�ستت واالختالف فهناك اختالف بني املكف�فني و�سعاف الب�سر وبني 
اإلى  تع�د  التى  �سماتهم وخ�سائ�سهم  لهم  �سمعياً   واملع�قني   . ال�سمع  ال�سم و�سعاف 
فقدان ال�سمع وعدم القدرة على الكالم ولكنها �سمات ال تختلف كثرياً  عن ال�سامعني . 

وفيما يلي عر�ص مب�سط الهم خ�سائ�سهم النف�سية.

اخل�ســائ�ص اللغوية: 

ال �سك اأن النم� اللغ�ي من اأكرث املظاهر تاأثرا ً باالعاقة ال�سمعية ، ويف حالة اكت�ساب 
ال�سخ�ص املهارات اللغ�ية فان لغته تت�سف بانها لغة غري غنية باملفردات واملرتادفات 
وامللم��ص،  املح�س��ص،  ح�ل  بالتمركز  ال�سمع  �سعاف  لغة  وتت�سف  ال�سامعني.  كلغة 

وجملهم حمددة وق�سرية، واأقل تعقيدًا، وكالمهم بطيئاً  ونربته غري عادية.

عدم  ب�سبب  والدته  بعد  اال�س�ات  ا�سدار  عن  يت�قف  الطفل  ان  الدرا�سات  وتفيد 
�سماع �س�ت امه اأو اأ�س�ات املحيطني به، وعادة ما يت�قف عن ا�سدار اال�س�ات بداية 

من العام الثاين من عمره .
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 ،Language تعترب اللغة  من ال��سائل اال�سا�سية لالت�سال والت�ا�سل االجتماعي 
العقلي  النم�  و�سائل  من  و�سيلة  واللغة  االخرين،  وفهم  الذات  عن  التعبري  يف  وخا�سة 
واملعريف لذا يعتمد النم� االجتماعي على اللغة. ونيتجة لذلك يعاين املع�قني �سمعيا ً من 
م�سكالت يف التكيف االجتماعي ب�سبب النق�ص يف قدراتهم اللغ�ية و�سع�بة التعبري عن 
اأنف�سهم ، و�سع�بة فهم االخرين لهم يف حميط اال�سرة اأو العمل لذا ي�سبح اال�سم يف 

عزلة عن اال�سخا�ص العاديني وهم جمتمع االكرثية .

اخل�سائ�ص املعرفية ) الذكاء ( :

ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  اال�سخا�ص  ذكاء  م�ست�ى  اأن  والبح�ث  الدرا�سات  ا�سارت 
كمجم�عة ال يختلف�ن عن م�ست�ى ذكاء اال�سخا�ص االخرين واأفادت درا�سات اخرى ان 
املع�قني �سمعيا ً لديهم القابلية للتعليم والتفكري املجرد Abstract Thinking ما مل 
يكن لديهم ا�سابات �سديدة كاال�سابة الدماغية اأو التلف الدماغي امل�ساحب لالعاقة 
ال�سمعية . وي�سيف فريق اخر اأن النم� املعريف ال يعتمد بال�سرورة على اللغة وهم ي�ؤكدون 

اأن املفاهيم املت�سلة باللغة �سعيفة لدى املع�ق �سمعيًا.                                          

االأ�سم واختبارات الذكاء:

تعتمد اختبارات الذكاء العامة بدرجة كبرية على املهارات اللغ�ية فاذا ا�ستخدمت 
بدون تقنيني اأو تكييف قد ي�سخ�ص املع�ق �سمعياً  باخلطاأ اأنه مع�ق ذهنيًا. لذا يجب 

االعتماد على اختبارات الذكاء غري اللفظية يف الت�سخي�ص العقلي للمع�ق �سمعيًا.

وي�سري ) اأدوين �سمينز ( اأن التاخر يف الكالم ي�ؤثر على النم� العقلي وعلى التفكري، وعلى 
قدرة الطفل اال�سم على االت�سال باالخرين . وقد ل�حظ على اال�سم بع�ص مظاهر االختالف 

يف القدرة على التذكر والتعامل مع املجردات وخا�سة عند ا�ستخدام الرم�ز اللغ�ية .
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ال�سم )73(  االطـفال  اأن مت��سط ذكاء   Paterson وباتر�س�ن   Pintner ووجد 
درجة . ويرجع انخفا�ص ن�سبة ذكاء العينة اأن االطفال ال�سم مل تكن لديهم نف�ص الفر�ص 
 . االطفال  بالن�سبة جلميع  م�سرتكة  اأنها  االختبار  عنا�سر  تفرت�ص  التي  من اخلربات 
وي�سيف) باتر�س�ن ولي�ن( اأن م�ست�ى ذكاء ال�سم يقل عن اأقرانهم ال�سامعني بح�ايل 
) 10 -15 ( درجة . اأما ج�اتف و�سريجنر افادا اأنه ال ت�جد فروق بني املع�قني �سمعيًا 
وال�سامعني يف القدرات العقلية . وت�سيف بع�ص الدرا�سات اأن ال�سامعني يتقدم�ن على 
اليدوي  الذكاء  يف  وال�سامعني  ال�سم  بني  فروق  ت�جد  وال   ، اللفظي  الذكاء  يف  ال�سم 

االدائي العملي .

  واأي تاخر يف قدراته يك�ن مردودة الى التق�سري يف تك�ين اخلربات وت�فري الفر�ص 
املنا�سبة للتدريب لينمي قدراته ، وقلة املعل�مات واملعارف التي يجب اأن يتلقاها لتنمي 
من مداركه. فل� تاأمل ال�سامعني من اأين ك�ن�ا معارفهم ومعل�ماتهم ل�جدوا اأن اغلبها 
عن طريق ال�سمع والتفاعل مع الناطقني  ومن املعروف اأن اللغة هي وعاء العلم ، اأما 
اال�سم فل�سعف التغذية اللغ�ية امل�ستمر يتاأخر تفاعله  وبالتايل قدراته ، ويزيد التاخر 

مع التقدم يف العمر .

انتقاء االدوات : 

يقوم املعالج النف�سي باختيار اأدوات القيا�س العقلي املنا�سبة ويراعى االتي :

 - العمر الزمني للحالة اأو الطفل .
- امل�ست�ى التعليمي .

- درجة الفقد ال�سمعي . 
- احلالة النف�سية واملزاجية اأثناء التطبيق . 

- هل يعاين من اأي م�سكالت اأو اأمرا�ص م�ساحبة العاقته ال�سمعية .
- هل لديه بقايا �سمع ، وهل تعر�ص لال�سابة بعد اكت�ساب اللغة اأم قبلها .
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اخل�سائ�ص اجل�سمية واحلركية : 

واالفرتا�ص   . الباحثني  قبل  من  كبري  باهتمام  واحلركي  اجل�سمي  النم�  يحظ  مل 
يعترب اأن م�سكالت الت�ا�سل التي يعاين منها املع�ق ال�سمعي ت�سع ح�اجز وع�ائق اأمام 
اكت�سافه للبيئة املحيطة والتفاعل معها ، واإذا مل يزود املع�ق �سمعيا با�سرتتيجيات بديلة 

فان االعاقة ال�سمعية قد تفر�ص قي�دًا على النم� احلركي .

وت�سري بع�ص الدرا�سات اأن النم� احلركي عند املع�قني �سمعيا ً متاأخر مقارنة بالنم� 
احلركي عند اال�سخا�ص االخرين . كذلك فاإن بع�سهم مي�سي بطريق مميزة فال يرفع 
الأنهم  اأو   ، االر�ص  على  االقدام  �س�ت  �سماعه  عدم  ب�سبب  وهذا  االر�ص  عن  قدميه 
ي�سعرون ب�سىء من االمن عندما تبقى القدمان قريبة من االر�ص وعلى ات�سال دائم 

باالر�ص .                                     

واال�سخا�ص املع�قني �سمعيا ً كمجم�عة ال يتمتع�ن باللياقة البدنية مقارنة باال�سخا�ص 
مع  للت�ا�سل  وقتهم  معظم  يخ�س�س�ن  النهم  قليالً   يتحرك�ن  عادة  وهم  االخرين، 

بع�سهم البع�ص. 

اخل�سائ�ص االكادميية : 

حت�سيل الطالب املع�قني �سمعياً  عم�ماً  منخف�ساً  عن حت�سيل الطالب االخرين 
وب�جة خا�ص يف التح�سيل القرائي .                                       

وتظهر الدرا�سات اأن م�ست�ى التح�سيل االكادميي لدى معظم الرا�سدين من ال�سم 
 ، االبتدائي  الرابع واخلام�ص  ال�سفني  العاديني يف  الطالب  يتعدى م�ست�ى حت�سيل  ال 
فهم متاأخرون يف التقدم العلمي عن الطفل العادي مبت��سط من 3 -4 �سن�ات . ولكن 
اال�سخا�ص �سعاف ال�سمع يحقق�ن م�ست�يات اأعلى يف التح�سيل الدرا�سي اإذا ا�ستخدمت 

معهم اأ�ساليب تدري�ص فعالة ومنا�سبة حلالتهم .             
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وقد قامت كلية جل�ديت  يف ال�اليات املتحدة االمريكية بدرا�سة هدفت الى حتديد 
اأن )%50(  م�ست�ى التح�سيل االكادميي الذى ميكن ان يبلغه الطالب ال�سم ، فتبني 
ممن يف �سن )20( �سنة كان م�ست�ى قراءتهم مب�ست�ى ال�سف الرابع االبتدائي اأو اأقل. 
و)10%( كان�ا مب�ست�ى ال�سف الثاين االعدادي . وبالن�سبة للريا�سيات فقد ات�سح اأن 
منهم   )%10( واأداء   ، االعدادي  الثاين  ال�سف  مب�ست�ى  كان�ا  ال�سم  الطالب  معظم 
كان�ا مب�ست�ى اأداء اال�سخا�ص العاديني .     اأما احلاالت التي تعاين من اعاقة �سمعية 
ب�سيطة اأو مت��سطة فقد تبني اأن حت�سيلهم االكادميي منخف�ساً  اي�ساً  واأن كان اأف�سل 

من حت�سيل ال�سم .

وتزداد ال�سع�بات التعليمية واالكادميية بزيادة �سدة ال�سعف ال�سمعي ، كما ال يدرك 
اال�سم املعن�يات من اال�سياء واإمنا يدرك ب�سكل اأ�سرع كل ما ه� ملم��ص وحم�س��ص.

    كما اأظهرت درا�سة كل من داي ف��سفيلد Fusfeld وبنرت Pintnes  اأن اأكرب 
تاأخر يعاين منه ال�سم  يظهريف معاين املفردات والكلمات ، واأن اأقـــل قدر من التاأخر 
ظهر يف العمليات احل�سابية والهجاء . وكان مـــن �سمــــــــاتهم التعليمية �سعف القدرة 

على التح�سيل ولهذا فهم اأكرث تعر�سًا للخطاأ والن�سيان.

اخل�سائ�ص االجتماعية : 

يعاين اال�صخا�ص املعوقني �صمعياً من �صعف التوا�صل مع االخرين، وامناط التن�صئة 
االجتماعية امل�ستخدمة معهم تق�دهم الى عدم الن�سج االجتماعي واالعتمادية.

وقد اأجريت فاينالند عدد من الدرا�سات على االطفال املع�قني �سمعياً  با�ستخدام 
مقيا�ص فاينالند للن�سج االجتماعي وتبني اأن اأداء اال�سخا�ص املع�قني �سمعيا ً منخف�سًا 
مقارنة باأداء العاديني . كما اأجرت ) مايكلب�ست ( درا�سة على االطفال املع�قني �سمعيًا 
يرتاوح اأعمارهم مابني )9 – 10 ( �سن�ات ووجدت اأن ح�ايل )10%( منهم اأقل ن�سجًا 

من الناحية االجتماعية مقارنة باالطفال االخرين.
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كما اأ�سارت ميدو Meadow )1980م(  اأن املع�قني �سمعيا ً كثريا ً ما        يتجاهل�ن 
م�ساعر االخرين وي�سيئ�ن فهم ت�سرفاتهم . ومن املعروف اأن اال�سخا�ص املع�قني �سمعيا 
مييل�ن الى تك�ين عالقات اجتماعية ، والتفاعل مع ا�سخا�ص يعان�ن مما يعان�ن منه ، 

وهم يفعل�ن ذلك اأكرث من اأي فئة اأو اإعاقة اخرى .

اخل�سائ�ص النف�سية االنفعالية : 

يعتقد البع�ص اأن للمع�قني �سمعياً  خ�سائ�ص و�سمات نف�سية وانفعالية مميزة، اإال 
اأن نتائج البح�ث العلمية ال تدعم هذا االعتقاد . فال�سمم ال يع�د بال�سرورة الى �س�ء 
الت�افق النف�سي ، مما يدفع الباحثني اإلى اال�سارة واالدعاء ب�ج�د �سيك�ل�جية خا�سة 

للمع�قني �سمعياً  .                                         

املع�قني  من   كبرية  ن�سبة  اأن  درا�سته  يف  ي�سري  )1982م(   Moores م�ري�ص  اأما 
�سمعياً  تعاين من امل�سكالت النف�سية االآتية  : 

- �س�ء الت�افق النف�سي . 

- عدم اال�ستقرار العاطفي .

- عدم الثبات االنفعايل .

- اأكرث اأكتئاباً  وقلقاً  وته�راً  .

- الت�سكك يف االخرين .

- ال�سل�ك العدواين ، واإيذاء االخرين احياناً  . 

- االجتاة نح� العزلة ، ويف�سل البقاء وحيداً  . 

- اأقل حباً  لل�سيطرة .
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وي�سري م�ري�ص كذلك اأن الدرا�سات املتعلقة ب�سيك�ل�جية املع�قني �سمعياً  اإمنا هي 
غري  معايري  ،واإطالق  منا�سبة  ظروف غري  ويف   ، منا�سبة  غري  قيا�ص  اأدوات  ت�ستخدم 
من  تزيد  التى  الع�امل  ومن    . الباحثني  بني  ال�سائعة  اخل�سائ�ص  �س�ء  على  واقعية 
حدة م�ساكل الطفل اال�سم اأنه ال يتقبل اعاقته بنف�ص الطريقة التى يتقبل بها االخرون 

اعاقتهم، فه� دائم ال�سع�ر باخلجل من اعاقته مما يفقده الثقة بالنف�ص.

اأن االطفال ال�سم اأكرث جم�دا  Rigidity من  االطفال   Jonson كما اأ�ستخل�ص   
العاديني يف بع�ص امل�اقف وكان�ا اأقل جم�دا ً يف م�اقف اخرى ، اأي اأن درجة اجلم�د عند 

االطفال ال�سم تختلف ح�سب طبيعة امل�قف .

الذين   ال�سم  االطفال  عند    Level of Aspiration الطم�ح  م�ست�ى   وي�سري 
يتنب�ؤن  اأنهم  للطم�ح مبعنى  واقعية  م�ست�يات غري  لديهم  اأن  الت�افق  �س�ء  يعان�ن من 
تغيري  على  قادرين  غري  اأنهم  كما  االنخفا�ص  �سديدة  اأو  االرتفاع  �سديدة  بدرجات 

طم�حاتهم يف �س�ء ادائهم .                                                     

وا�ستخدمت كثريا ً من الدرا�سات التى طبقت عل املع�قني �سمعيا ً لدرا�سة خ�سائ�سهم 
النف�سية االختبارات النف�سية ال�رقية ووجد اتفاق عام بني معظم النتائج تبعا ً للمعايري 
وكانت  الت�افق  يف  غريهم  من  اأقل  ال�سم  االطفال  اأن  العاديني  االطفال  من  امل�ستقة 
 ، والت�افق االجتماعي  املدر�سي  والت�افق  العام  الت�افق  ن�احي  درجاتهم منخف�سة يف 
وارتفعت درجاتهم يف  عدم الثبات االنفعايل وامليل اإلى الع�سابية . وافتقارهم القدرة 
على التوا�صل االجتماعي مع االخرين وامناط التن�صئة االجتماعية لديهم تقودهم الى 

 .Communication Mass  االعتمادية وعدم الن�سج االجتماعي

  مفهوم الذات : 

عند املع�قني �سمعيًا بعدم الدقة وغالبًا   Self Concept يت�سف مفهم�م الذات 
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ما يك�ن مبالغ فيه. وت�سري الدرا�سات ان املع�قني �سمـعيًا امللتحقني يف مدار�ص الرتبية 
اخلا�سة اأو باي م�ؤ�س�سة خا�سة للتدريب والتاأهيل يك�ن لديهم مفه�م ذات اأف�سل من 

غريهم من املع�قني �سمعياً  غري امللتحقني بامل�ؤ�س�سات التدريبية التعليمية . 

ويتاأثر املع�قني �سمعيا ً باالحكام التى يتلق�نها من اال�سخا�ص ذوو االهمية االنفعالية 
– مثال : الطفل �ساحب الذكاء املرتفع الذي ي�بخه والده ويحقره دائماً   يف حياتهم 

يت�لد لديه مفه�م عن نف�سه اأنه �سخ�ص غري كفء عاجز عن حتقيق امكاناته .

االجتاهات الع�سابيـــة:

جاء يف ابحاث )�سربجنر( والتي ق�رن بها االطفال ال�سم باالطفال العاديني يف 
االجتاهات الع�سابية ، اأن درجات االطفال ال�سم كانت اأعلى قليالً  مقارنة باملجم�عة 
قليالً   املرتفعة  االتزان  لديهم حالة من عدم  ان  وف�سفلر (  بنتز  وا�ساف )   . العادية 
مقارنة باالخرين . ويف درا�سة )لي�ن ( وجد اأن الن�سبة املئ�ية للمع�قني �سمعياً  ممن 
ي��سف�ن بعدم االتزان االنفعايل اأو الذين يحتاج�ن اإلى العالج النف�سي  تزيد عن ال�سعف 
بني الطلبة اجلدد باجلامعة . ومييل بع�ص املع�قني �سمعياً  اإلى العزلة واالن�سحاب من 
املجتمع ، وتقل قدرتهم على التعاون مع االخرين ب�سبب التاأخر يف من�هم االجتماعي 
وقلة ن�سجهم االجتماعي . باعتبار اأن اللغة تلعب دورا ً م�ؤثرا ً يف ن�سج االفراد واكت�ساب 

الكثري من القيم واملعايري والعادات من املجتمع .

احـــالم اليقظـــــة :

يلجاأ اأحيانًا املع�ق �سمعيًا اإلى اال�ستغراق يف اأحالم اليقظة باعتبارها �سمام اأمان 
ان  ي�ستطيع  ال  التى  لرغباته  ا�سباعاً   . وحتقق  املحبطة  ودوافعه  املكب�تة  والمنياته  له 
يحققها يف ال�اقع . وهي متنح اال�سباع وتع��ص عن احلرمان والف�سل الذي ي�سيبه من 

البيئة اخلارجية  .



سيكولوجية األصـــم 26

�سراعات املعوقني �سمعيًا:

يعاين بع�ص املع�قني �سمعيا من �سراعات داخلية  يف العي�ص كاالأفراد ال�سامعني وبني 
ادراكه لعجزه احل�سي ، ولذلك يلجاأون اإلى اأحد ال�س�ر التالية يف حماولة منهم حلقيق 

الت�افق :-

ويف�سل     ح�سيًا  مع�ق  �سخ�ص  باأنه  نف�سه  عن  فكرته  يتقبل   ، االولى  ال�س�رة    -
ومراكز            وجمعيات  ن�ادي  له  متنحها  حمدودة  �سغري  حياة  اإلى  االن�سحاب 

املع�قني �سمعياً .

-  ال�س�رة الثانية ، يرف�ص عامل االعاقة و يعي�ص مع عامل ال�سامعني ، ويرغب يف 
القيام بنف�ص االعمال التى يق�م بها ال�سامع�ن ، وي�اجة امل�سكالت االجتماعية 
التى حت�ل من حتقيق اأهدافه ويتميز باالنب�ساطية والذكاء االجتماعي وبالرغبة 

يف التعلم .

-  ال�س�رة الثالثة ، يندمج يف احلياة بحب وحما�ص وميار�ص بع�ص املهن التى    ال 
حتتاج اإلى قدرات �سمعية . 

: Frustration   مواقف االحباط

لكونه يتعر�ص ملواقف بها اأحباط و مواقف بها �صعوبة التعبري عن م�صاعره ، فاإنه 
يتعر�ص لن�بات حادة من االنفعال والغ�سب قد تعر�سة للعقاب البدين اأو املعن�ي . وقد 

يرف�ص االباء م�ساعره اأو ي�افق�ن على اخل�س�ع لرغباته للحد من ت�تراته وانفعاالته. 

 درا�سة قطرية بعنوان ) اخل�سائ�ص وال�سمات النف�سية للمعوقني �سمعيا  
وعقليا ًمن وجهة نظر املعلمني (  : 

اجرى الكاتب الدرا�سة احلالية على عينة تبلغ )15( من املعلمني العاملني يف مدر�سة 
بهدف  عام )1999م(   وقتها  والتعليم  الرتبية  ل�زارة  التابعة  للبنني  ال�سمعية  الرتبية 
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التعرف على اخل�سائ�ص وال�سمات النف�سية التى يتميزبها املع�ق �سمعيا من وجهة نظر 
املعلم . وكان من ابرز نتائج الدرا�سة االتي :

وال�سمات  اخل�سائ�ص   من  بعدد  يتميزون  �سمعياً   املع�قني  بان  املعلم�ن  ا�سار    -
ال�سيطرة   وحب   ، امل�ساركة  يف  الرغبة  وعدم   ، واالنط�اء   ، كاخلجل  النف�سية: 
بن�سبة )93%( والن�صاط احلركي الزائد بن�صبة )80%( و�سرعة االنفعال والبكاء 

) 53%( وحتري ال�سدق وعدم الكذب ) %87( .

مع  �سمعياً   املع�قني  بني  االجتماعي  والت�افق  التعاون  النتائج  ابرز  من  وكان      -
بع�سهم البع�ص ،واأحرتام املعلم ، والتمتع بروح املرح )87%(. ومن اخل�سائ�ص 
و�سع�بة   )%80( باالحباط  وال�صعور  والقلق  واخلوف  النف�صي  التوتر  كذلك 
واملطالبة  والعدوان  واالندفاعية  بن�سبة ) 67%(والت�سرع  االخرين  الت�ا�سل مع 

بال�سرعة يف تلبية رغباتهم بن�سبة ) %40(.

-   كما اأظهرت النتائج اأهم ال�سع�بات التي يعاين منها افراد العينة من وجهة نظر 
معلم ال�سف : 

الرعاية والت�ا�سل مع  عدم تقبل االهل العاقة احلالة وقلة وعي اال�سرة ب�سبل 
احلالة )87%( .و�سعف الثقة يف قدرات وامكانات احلالة ال�سخ�سية والذاتية 

والتعليمية ) %68( .                                                                     

- ومن ال�سع�بات �سع�بة اإيجاد وظيفة بعد التخرج ) %53(.                    

- ومن ال�سع�بات التي ت�ؤثر على العملية التعليمية الن�سيان وت�ستت االنتباة و�سعف 
الذاكرة .                                                                        

الكثري من  امل�ساركة يف  الى  �سمعياً   املع�ق  للدرا�سة ميل  االيجابية  النتائج  - ومن 
ووج�د   .)%93( املدر�سية  البيئة  مع  والتكيف   .)%100( املدر�سية  االن�سطة 

ا�سدقاء من ال�سامعني ) %80(.                                               
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 -  واأظهرت الدرا�سة اأن من اأهم احتياجات املعوق �سمعيا ً :

مهنية  جماالت  وا�ستحداث  اجليد  املهني  التاأهيل  برامج  اإلى  احلاجة   •
جديدة)%80(.

  • ت�فري الربامج لت�عية اأ�سر املع�قني �سمعياً  ب�سبل رعايتهم للحالة ومالديه 
من قدرات وم�اهب )%73(.

.)%70( �سمعياً  باملع�قني  خا�سة  رابطة  • تك�ين 
.)%65( مب�ستقبلهم  ال�سلة  ذات  القرارات  واتخاذ  الندوات  يف  • م�ساركتهم 

.)%63( املختلفة  االعالم  عربو�سائل  اال�سارة  لغة  • ن�سر 
.)%60( واجباتهم  وت��سيح  حق�قهم  حلماية  الق�انني  • �سن 

 .  )%55( واالجتماعية  النف�سية  الرعاية  خدمات  الى  • حاجتهم 
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الف�ســـل الثالث

الأ�سرة ودمج الطفل �سعيف ال�سمع 
االجتماعية  احلياة  ا�ستمرار  ج�هر   Communication االإت�سال   عملية  تعد 
التي نطل من خاللها  الهامة  الن�افذ  اأهم احل�ا�ص ويعترب من  اأحد  وتط�رها فال�سمع 
على العامل اخلارجي ، فه� الذي يزودنا بالكثري من املهارات ال�سخ�سية واالإجتماعية 
والعديد من املعاين واملرتادفات واالأفكار واحلرمان من هذة النعمة ي�ؤدي الى فقدان 
الكثري من اخلربات املهمة . ويفيد حممد حالوة اأن االإعاقة ال�سمعية حتجب ال�سخ�ص 
، عالوة على حرمانه من اخلربات  املحيط  العامل  الفعالة مع  االإيجابية  امل�ساركة  عن 
الالزمة الكت�ساب اللغة والكالم . وذلك الأنها تفر�ص على �سحاياها جدارًا من العزلة 
يف حالة اال�ست�سالم لالعاقة ال�سمعية واالن�سحاب من التفاعل يف املجتمع ، وتك�ن تلك 
اأو بالتدريب املنا�سب مما يزيد  العزلة اأ�سد وطاأة عندما ال يلتحق ال�سخ�ص باملدر�سة 
من �سع�ره بالنق�ص والدونية والعجز و ي�ؤدي الى تك�ين �سخ�سية منط�ية غري نا�سجة 

انفعاليًا واجتماعيًا االأمر الذي ي�ؤثر على ت�افقة ال�سخ�سي واالأجتماعي .

وتفيد )منى الدهان( يف درا�ستها اأن االطفال ذوي االإعاقة ال�سمعية خا�سة الذك�ر 
يك�ن لديهم اح�سا�سًا بال�حدة النف�سية مقارنة باالطفال العاديني اأواالطفال ذو االعاقة 
فيك�ن  العزلة  الى  ت�ؤدي  اجتماعية  �سع�بات  يك�ن  االت�سال  عائق  اأن  . حيث  الذهنية 
االخرين.  االأ�سخا�ص  من  باأقرانهم  مقارنة  ن�سجًا  واأقل  كفاءة  اأقل  االطفال  ه�ؤالء 
ويتميزون باأنهم اأكرث رف�سًا لالقران ومييل�ن الى ال�حدة ويك�ن�ن عادة جماعات من 
بال�حدة  االح�سا�ص  زيادة  يف  كبري  دور  لها  ال�سمعية  االإعاقة  اأن  ي�سري  مما  اأنف�سهم. 
النف�سية ونق�ص الكفاءة االجتماعية . وهنا يك�ن التحدي الكبري عند ال�سم و�سعاف 
ال�سمع ) كيف يت�سل�ن باملجتمع؟ وكيف يتعلم�ن لغته؟ وكيف يت�سل�ن بال�سامعني ؟ كيف 

يك�ن�ن ا�سدقاء ومعارف ؟ كيف يت�ا�سل�ن يف جمال العمل اأو يف املدر�سة ؟(.  
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 اهمية الك�سف املبكر:

وعليه من ال�سروري الك�سف املبكر عن هذة االإعاقة اخلطرية الع�اقب والعمل على 
ت�فري الربامج الالزمة لتدريب ه�ؤالء اال�سخا�ص بهدف حتقيق النم� املنا�سب وتنمية 
مهارات الت�ا�سل والتي ت�ؤدي اإلى حتقيق النم� العقلي واملعريف واالجتماعي واالنفعايل 
والبدين . باالإ�سافة الى تقدمي خدمات ال�سحة النف�سية Mental Health لل�قاية 
املهم  لها ه�ؤالء احلاالت .ومن  يتعر�ص  التي قد  وال�سل�كية  النف�سية  من اال�سطرابات 
ما  ب�سب  لها  يتعر�س�ن  التي   Stress النف�صية  ال�صغوط  ملواجهة  االأمور  اولياء  ار�صاد 

يعاين منه اطفالهم من م�سكالت متن�عة. 

 اأهمية  دور اال�سرة : 

وقد ادرك الباحث�ن واملمار�س�ن يف ميدان الرتبية اخلا�سة منذ زمن ط�يل اأهمية 
الدور الذي تلعبه االأ�سرة يف ال�سن�ات االأولى من عمر الطفل يف النم� املتكامل للطفل ومت 
ت�سميم العديد من الربامج الرتب�ية املبكرة Early Education   وبرامج التدخل 
على  للعمل  منائيًا  املتاأخر  للطفل  املبكر  التعرف  اأو   Early Intervention املبكر 
تنمية وتط�ير البقايا ال�سمعية املت�فرة لديه ، ولل�الدين دورهما الهام والفاعل وامل�ؤثر 
يف الت�ا�سل مع طفلهما من خالل برامج الت�ا�سل وتفاعل االطفال املع�قني �سمعيا مع 
املتن�عة  االكادميية  واملهارات  واحل�ساب  القراءة  على  والتدريب   ، االخرين  االطفال 
واملتابعة لدى االخ�سائيني واملعاجلني النف�سيني واخ�سائي النطق والكالم وغريهم من 

التخ�س�سات.

واالأطفال جميعًا لديهم اال�ستعداد منذ امليالد لال�ستقبال اللغ�ي ومتثل نظرات العني 
ا�ستعدادًا للت�ا�سل مع كل ما يدور من ح�لنا من مثريات ، فالطفل يتح�ل من احلملقة 
التعرف  ال�الدين ثم  ا�ستطالع وجهة نظر  الى  ي�ست�يل على اهتمامه  الذي  ال�سيء  يف 
الطبيعي  اال�ستعداد  هذا  من  اال�ستفادة  ال�الدين  ي�ستطيع  وهنا  ال�سىء  تفا�سيل  على 
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للت�ا�سل وحت�يل نظر الطفل اإلى ال�سىء الذي يرغب�ن تدريبه عليه . كما ي�ستطيعان اأن 
يعلما طفلهما االأنتباة اإلى اأ�سياء معينة . ومع اكت�ساب الطفل مهارة امل�سي وات�ساع عامله 
املحدود ميكن اأن ي�سعا يف جمال روؤيته وتعامله ما يريدان تعليمه اإياه ، ويعر�سا عليه 
العديد من االأ�سياء واملح�س��سات وال�س�ر واملج�سمات البال�ستيكية واخل�سبية وال�رقية 
والق�س�ص املل�نة وافالم الفيدي� واألعاب الكمبي�تر وغريها من االأدوات . ويجب علينا 
التفاعل  . وت�سجيع جميع �س�ر  امل�اتية لذلك  الفر�ص  الطفل وتهيئة كل  تعزيز قدرات 
با�ستخدام  واالأهتمام  واحلركة  واللم�ص  الب�سرية  املعينات  على  الرتكيز  مع  الناجح 
اأ�سل�ب املحاكاة Imitation والتقليد والتلميحات والقرائن كل ذلك ي�ساعد يف تط�ير 

�سياقات تعامل وت�ا�سل فعال مع الطفل .

ويجب ان ن�ست�عب اأن دائرة الت�ا�سل يف االأ�سرة تعتمد على جميع افرادها وت�جه 
وح�ار  مناق�سات  يف  حا�سرًا  يك�ن  اأن  يجب  الذي  ال�سمعية  االإعاقة  ذو  الطفل  نح� 
 . اإهماله  من  يتحرروا  واأن  معه  الت�ا�سل  على  اأنف�سهم  يدرب�ا  اأن  وعليهم  ال�سامعني، 
التفاعل  وي�سهل  جميعًا  لهم  ق�س�ى  فائدة  يحقق  اأن  ميكنه  الفعال  الت�ا�سل  فاأ�سل�ب 
ال�سحي بني اأفراد االأ�سرة على اأن يرتبط بكل ج�انب حياة الطفل ذو االعاقة ال�سمعية 
ال�سل�كية واالجتماعية واالكادميية واالنفعالية واملعي�سية ومفه�مه عن ذاته وقدرته على 

�سبط �سل�كه .

وهذا ما اأكدت عليه درا�سة ) Lartz )1999 اأهمية تدريب ال�الدين على �سرورة 
ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات الب�سرية للقراءة والربط بني العامل ال�اقعي وخربة الطفل 
االإعاقة  ذو  لالأطفال  والتف�سري  ال�سرح  عند  وال�سخ�سية  اجل�سمية  التعبريات  واإظهار 

ال�سمعية .

   اأما درا�سة Eleweke and Rodda  )2000( فقد اأ�سارت على اأهمية املعل�مات 
العامة املقدمة لل�الدين ، وت�فري االأدوات التكن�ل�جية وافتتاح املدار�ص املنا�سبة ح�سب 
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م�ست�ى ال�سعف لدى احلالة ، وت�فر اخلدمات امل�ساندة الأنها من الع�امل امل�ساهمة يف 
امل�ستخدم مع اطفالهم يف مرحلة ما قبل املدر�سة.  الت�ا�سل  ال�الدين لنم�ذج  اختيار 
ولقد اأ�سارت بع�ص  الدرا�سات والبح�ث التي اأجريت يف هذا اجلانب لبع�ص االر�سادات 
والت�جيهات التي ميكن اال�ستفادة منها يف تنمية الت�ا�سل مع الطفل ذو االعاقة ال�سمعية 

حتقيقًا لدجمه ال�سحيح يف االأ�سرة واملجتمع . 

اأهمية مرحلة ما قبل املدر�سة :

الطفل  �سيك�ل�جية  اإر�سادية ح�ل  درا�سة  ال�سيد �سديق( 2001  وقد قدم )حممد 
املع�ق �سمعيًا واأ�ساليب ت�ا�سله مع االآخرين حيث خل�ست الدرا�سة اإلى تقدمي اإر�سادات 
مع  التفاعل  يف  واال�سدقاء  واجلريان  التدري�ص  وهيئة  االأ�سرة  من  لكل  العمل  الأ�سل�ب 

الطفل ذو االعاقة ال�سمعية يف مرحلتي ما قبل املدر�سة واملرحلة االبتدائية .

اأما درا�سة) �ساكر قنديل ( 2000 فقد تناولت اأ�ساليب رعاية وتنمية الطفل االأ�سم 
ترب�يًا ونف�سيًا وكيفية تنمية الت�ا�سل بينه وبني اأفراد اأ�سرته حيث يقدم يف هذا ال�سدد 
جمم�عة من اال�سرتاتيجيات التي ميكن اال�ستفادة منها يف عملية الت�ا�سل مع الطفل 
االأ�سم كاال�ستماع الفعال والنمذجة ال�سل�كية Modeling Behavior والت�ا�سل غري 
ومعاي�سته  اإعاقته  تقبل  على  االأ�سم  الطفل  اأ�سرة  مل�ساعدة  اإر�سادات  واأخريًا  اللفظي، 

لبيئة مزدوجة واعتماده على ذاته دون تدخل املحيطني .

اإر�سادية  حقيبه  م�سروع  درا�ســـــته  يف   2000 �سادق(  حممد  فاروق   ( قدم  كما    
تدخل  برنامج  عن  عبارة  وهي   ، ال�سمعية  االإعاقة  ذو  الطفل  لرعاية  العربية  لالأ�سرة 
ارتقائي م�ستمر ومعتمدًا على فكرة ال�سفحة النف�سية ) الربوفيل ( يف القيا�ص العقلي 
النهائية  واملخرجات  املدخالت  حتدد  حيث   .  Psychological Profile والتقييم 
بامل�ساركة  املتكاملة يخطط وينفذ هذا الربنامج  ال�سخ�سية  باأبعادها  للحقيبة وتقا�ص 
بني اأ�سرة الطفل املع�ق �سمعيًا واملخت�سني وامل�ؤ�س�سات املعنية مب�اجهة تاأثريات االإعاقة 
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وتعمل على تنمية قدرات الطفل الى اق�سى اإمكاناته يف مراحل عمره املختلفة وتتك�ن 
الأ�سرة  وت�جيهات  اإر�سادات  الدرا�سة  قدمت  وقد   . جماالت  اأربعة  من  احلقيبة  هذة 
االطفال ال�سغار الذين يعان�ن من ال�سعف ال�سمعي وال�سم والقائمني على خدمتهم و 
ت�سمنت �سرورة التعرف والت�سخي�ص املبكر Early Diagnosis ثم التقييم ال�سمعي 
والتدريب الذي يجب ان يك�ن ب��سطة االأخ�سائيني يف هذا املجال ) االخ�سائي النف�سي 
واخ�سائي النطق والكالم ومدر�ص الرتبية اخلا�سة (. ي�ساف لذلك تدريب االأ�سرة على 

طبيعة ون�ع  الفقد ال�سمعي لدى اأطفالهم  ومعرفتها للمعينات امل�ساعدة على ال�سمع .

وتت�قف ا�ستفادة الطفل ذو االإعاقة ال�سمعية من اأ�ساليب الت�ا�سل املختلفة اإلى حد 
كبري على كل من االكت�ساف املبكر Early Screening  والت�سخي�ص والتدخل العالجي 
اأثناء ال�سن�ات التك�ينية االأولى من عمره ، حيث يزيد هذا  والتعليمي التدريبي املبكر 
دافعيته  ويزيد من   ، واالأخرين  نف�سه  مع  الطفل  تكيف  فر�ص  والتدخل من  االكت�ساف 

الكت�ساب واإتقان املزيد من املعارف واملهارات التي ت�ساعد على اإنتاج الت�ا�سل . 

اإلى ما �سبق ميكن تقدمي هذه الربامج واخلطوات  لالأ�سرة بهدف  وباالإ�سافة 

م�ساعدة طفلها على تنمية مهارات التوا�سل املنا�سبة لديه يف مرحلة ما قبل املدر�سة. 

ويتكون هذا الربنامج من االآتي :

اواًل - احتياجات االأ�سرة : 

-  تهيئة اجل� املنا�سب باملنزل من م�سئ�ليات االأ�سرة .

- االت�سال الدائم والتعاون بني االأ�سرة واملدر�سة وح�س�ر جمال�ص االأ�سرة اأو جمل�ص                  
االأباء اأو االأمهات باملدر�سة .

احل�س�ص  لبع�ص  ال�الدين  ح�س�ر  وحماولة   . تدريجيًا  باملدر�سة  الطفل  دوام   -
للتعرف على طريقة التدريب التي يطبقها املدرب مع طفلهما ، و�سل�ك الطفل 
داخل ال�سف الدرا�سي ومدى ا�ستفادته من الربامج الدرا�سية وطريقة ال�سرح 
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والتف�سري التى  ي�ستخدمها املعلم داخل ال�سف .

-    روؤية اال�سرة للطفل خالل تدريبه و قيامه باالن�سطة املختلفة مما يك�ن اجتاهات    
اإيجابية نح�ه) داخل ال�سف الدرا�سي ، وخالل جل�سات التاأهيل التخاطبي(.

-   ادخال تعديالت م�ستمرة على ت�قعات االأباء من جانب املعاجلني واملدربني على 
�س�ء مدى تقدم الطفل واكت�سابه للمهارات .

-   معرفة ال�الدين مب�سادر  �سحيحة وكافية ح�ل كيفية الت�ا�سل مع طفلهما . 

-    تعبري اأفراد االأ�سرة عن م�ساعرهم واأفكارهم جتاه طفلهم ، وعالج وت�جية قلقهما 
وخماوفهما نح� امل�سار الطبيعي مبا يخدم الطفل وي�ساعده على تقدمه.

-    ت�جيه االأ�سرة على العناية بطفلها من الناحية ال�سحية خا�سة العناية باجلهاز 
الربد  اأمرا�ص  االإمكان  بقدر  يتفادى  يجعله  مما  فائقة  عناية  للطفل  التنف�سي 

والزكام واالنفل�نزا وتدريبه على التنف�ص ال�سحيح واجلل�سة ال�سحيحة .

: Auditory Training   ثانيًا -  التدريب ال�سمعي

 فنيات التدريب ال�سمعي للطفل يف مرحلة ما قبل املدر�سة :

-   م�اجهة الطفل عند التحدث معه ) اجلل��ص اأمام الطفل ولي�ص بجانبه (.

-   ا�ستخدام ا�سل�ب االإعادة والتكرار والتثبت ، والتنغيم .

يف  خا�سة  املرتادفات  من  والتقليل   ، التكرار  مع  ال�ا�سحة  الكلمات  ا�ستعمال    -
ال�سن�ات االأولى من العمر .

-   التحدث مع الطفل دائمًا ببطء وو�س�ح خمارج احلروف ، والتاأكد من ت�ا�سله  
ال�سمعي والب�سري اأثناء عملية التدريب اأو ت�جيه اال�سئلة اأو االر�ساد والت�جية ، 

مع    تدريب االأ�سرة على هذه الفنيات.
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ال�س�ر  ا�ستخدام  مع  ومعرب،  ووا�سح  �سيق  �سهل  باأ�سل�ب  الق�س�ص  �سرد    -
والر�س�مات .

-   �سماع اأ�س�ات خمتلفة ط�ال الي�م وحماولة روؤية االداة التي حتدث ال�س�ت .

معنى  وذات  ماأل�فة  تطبيقها  يتم  التي  والربامج  اخلربات  تك�ن  اأن  �سرورة     -
للطفل.

-   ميكن ا�ستخدام التعليم العار�ص اأو املنهج غري املكت�ب و م�ساركة الطفل يف كل          
امل�اقف واملنا�سبات داخل املنزل وخارجه .

-   ت�صجيع الطفل على االختالط باالأطفال االأخرين ، واختيار ا�صدقاء من ال�صامعني 
داخل  اأو خارج اال�سرة ، وخا�سة داخل ال�سف الدرا�سي وخارجه .

ت�ستخدم مع احلاالت �سعاف  التي  التدريبية  ال��سائل  ال�سمعي   بالتدريب  ويق�سد 
التعليم  بربامج  يعرف  ما  وه�   . �سمعية  بقايا  من  لديهم  ما  ا�ستغالل  بهدف  ال�سمع 
برامج  على  ال�سمع  �سعيف  تدريب  على  وتعتمد   Auditory Learning ال�سمعي 

اال�سغاء االتية:  

.  Sound Awareness             وعي االأ�س�ات -

.    Sound Discrimination      متييز اال�س�ات  -

. Sound Identification  التعرف على االأ�س�ات  -

. Sound Comprehension  اإدراك معاين االأ�س�ات  -

االجتماعية  اخلدمات  على  فيعتمد    Hearing Therapy ال�سمعي  العالج  اأما 
النم� واال�ستفادة  ال�سمعية على  غري الطبية  بهدف م�ساعدة اال�سخا�ص ذوي االعاقة 
من القدرات الت�ا�سلية . ويعمل على حت�سني اللغة املنط�قة ويعتمد على قراءة ال�سفاة 

والتدريب ال�سمعي واالإر�ساد والت�جية .
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ثالثًا - االأنتبـــاه والرتكيز :

الطاولة،  على  والطرق  )ال�س�ء،  مثل  متن�عة  ب��سائل  الطفل  انتباة  جذب     -
واحلركات باليدين وال�جة ، وا�ستخدام العاب اأو ادوات معينة تثري االنتباه (.

-   تقدم للطفل ا�سئلة ا�ستفهامية متن�عة . والتقليل من اال�سئلة التي اجابتها ) نعم 
اأو ال(.

-   تقدم االأ�سئلة والربامج يف �سكل خيارات ، وا�ستخدام املقارنة واملت�سابهات .

رابعــــًا - بناء الثقة:

-  �سرورة بناء عالقة مت�ازنة مع الطفل وتقدير م�ساعره واحرتام اأفكاره واإظهار    

   التعاطف نح�ه والنظر له عند حديثه اأو عر�ص وجهة نظرة.

-  عدم التقليل من اجنازات الطفل اأو ال�سحك على بع�ص �سل�كياته وعدم اإهماله 
عند احل�ار اأو رغبته يف احلديث .

عما  للتعبري  فر�سة  واإعطائه  براأيه   واالهتمام  املتبادل  االحرتام  عن  التعبري     -
يريده    واحرتام رغبته يف اال�ستقالل .

خام�سًا - �سبط وتعديل ال�سلوك : 

- حتديد ال�سل�ك غري املرغ�ب فيه .

- الهدوء عند تعديل ال�سل�ك اأو ت�جية النقد لل�سل�ك ولي�ص للطفل .

- ا�ستعداد الطفل لقب�ل الت�جية .

والتفكري يف   ، بال�سل�ك  االتيان  قبل  نف�سه  التاأين ومراجعة  الطفل على  تدريب    -
ع�اقب ال�سل�ك وتاأثريه .
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االجتماعية  امل�اقف  يف  تكرارة  الى  ي�ؤدي  مما  الهادف  اجليد  ال�سل�ك  مكافاة    -
املختلفة، ومن املهم تركيز االأ�سرة على ال�سل�ك الهادف املميز . 

ال�سل�كية  الق�اعد  التباع  م�ستعد  فالطفل   ، الطفل  اأمام  ال�سل�ك  يف  االت�ساق    -
وتنفيذها حني جند اأن هناك التزامًا عامًا لدى اجلميع ويف جميع االوقات.

غري   ال�سل�ك  اأن�اع  وكل  والع�سيان    Stubbornness العناد  �سل�ك  جتاهل     -
املقب�ل.

م�صحوبة  جديدة  �صلوكية  اأمناط  الطفل  لتعليم  ال�صلوكية  النمذجة  ا�صتخدام    -
بال�سرح .

الذاتية  املهارات  على  تدريبه  عند  املنا�سب خا�سة  ال�قت  ا�ستخدام احلزم يف    -
.Daily Living Skills  اال�سقاللية ومهارات احلياة الي�مية

-   حق الطفل يف االإختيار اأكرث من بديل مما ي�جة ال�سل�ك ويدعم ثقته يف نف�سه ،   
وننمي لديه مهارات االإختيار و�سنع القرار املنا�سب .

االأطفال  لتعليم  االأ�ساليب  بع�ص  ا�ستخدام  االأ�سرة على  - تدريب  �ساد�سًا   
ذوي االعاقة ال�سمعية التوا�سل مع االآخرين ومنها :

: The Auditory Approach 1- االأ�سلوب ال�سمعي

املنا�سبة   Hearing Aids ال�سمعية   املعينات  ا�ستخدام  االأ�سل�ب على  يركز هذا 
الإعاقة الطفل ال�سمعية يف ال�سن�ات املبكرة قدر االإمكان ، وهي اداة تكن�ل�جية لت�سخيم 
– وم�سخم ال�س�ت  ال�س�ت تعمل بالبطارية وتتك�ن من االجزاء االتية ) امليكروف�ن 
– وامل�ستقبل – وقطعة من البال�ستيك ت��سع يف االأذن وتنقل ال�س�ت من املعني ال�سمعي 
اإلى القناة ال�سمعية ( . ويعترب اجلهاز ال�سمعي ه� ال�سبيل االأول لتعليم اللغة وتط�رها 
 Auditory Training لدى الطفل . و�سرورة البدء يف ا�ستخدام التدريب ال�سمعي
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عقب اكت�ساف االإعاقة ال�سمعية الذي يعترب العامل الرئي�سي لتعليم الطفل املع�ق �سمعيًا 
كيف ي�ستفيد من البقايا ال�سمعية لديه.  

درجة  و�سبط  بها  والعناية  ال�سماعة،  ا�ستخدام  على  الطفل  تدريب  يتطلب  وهذا 
�سرورة   ويجب  ويخلعها.  منها  فيت�سايق  االزعاج  له  ت�سبب  او  ت�ؤمله  ال  حتى  ال�س�ت 
و�سعها يف املكان املخ�س�ص لها وقت الن�م اأو اال�ستحمام والتاأكيد من �سالحيتها وعمل 
البطارية. وعلى ال�الدين معرفة تامة بكيفية ا�ستخدام ال�سماعات الفردية واملحافظة 
عليها، ومعرفة طرق �سيانتها قدر االإمكان ، باالإ�سافة ملعرفة ور�ص ومراكز ال�سيانه. 

والهدف من التدريب ه� :

ببع�ص  اللعب  على  وت�سجيعه   ، االأ�س�ات  بني  التمييز  على  الطفل  قدرة  تنمية     -
االألعاب التي ت�سدراأ�س�اتًا متن�عة .

االمر   وه� يف حقيقة  املاأل�فة  املاأل�فة وغري  االأ�س�ات  القدرة على متييز  تنمية    -
حم�ر اهتمام التدريب ال�سمعي وه� االكرث تعقيدًا. 

املختلفة         اال�س�ات  �سماع  على  �سمعيًا  املع�ق  الطفل  وتدريب   ، ال�س�ت  اإدرك    -
امل�ج�دة باملنزل وخارجه.

:Oral Approach  2- االأ�سلوب ال�سفهي

   ويركز على ال��سائل ال�سمعية لتط�ير اللغة ال�سفهية التعبريية للتفاعل بني ذوي 
التحدث  على  ال�سمعية  االعاقة  ذو  الطفل  ت�سجيع  ويتم  وال�سامعني.  ال�سمعية  االإعاقة 
ا�ستخدام  وه�   Speech Reading الكالم  قراءة  فنية  ا�ستخدام  وميكن  واال�ستماع 
ال�سفتني  حركات  الب�سرية  املعل�مات  وتت�سمن  الكالم،  لفهم  الب�سرية  املعل�مات 
والتعبريات ال�جهية واالإمياءات واالأو�ساع اجل�سمية ، وهي مهارة �سرورية لالأ�سخا�ص 
اإن  اخلا�سة  الرتبية  اأدبيات  وت�سري   . ال�سامعني  االأ�سخا�ص  مع  ت�ا�سلهم  عند  ال�سم 
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قارىء الكالم اجليد ال يفهم اكرث من )25%( مما يقال بقراءة ال�سفاة ، ورغم ذلك 
لذا يجب  االخرين  اال�سخا�ص  مع  الت�ا�سل  �سمعيًا على  املع�قني  اال�سل�ب  ي�ساعد هذا 

تدريبهم عليه . كما يتم تدريبهم على االآتي :

-    تنمية االإدراك اللم�سي لدى الطفل من خالل قيامه ب��سع يده على فم اأو اأنف اأو  
حنجرة املدرب للتعرف على طرق نطق خمارج اال�س�ات واإح�سا�سه باالهتزازات 

ال�سادرة من تلك االأجزاء عند نطق اال�س�ات املختلفة .

-    جل��ص الطفل يف املكان املنا�سب اثناء التدريب مما يتيح له فر�سة م�ساهدة وجة  
املدرب ب��س�ح ، ويراعى اأن يتنا�سب حجم الكر�سي مع عمر الطفل الزمني.

-   مراعاة اأن يك�ن ال�س�ء خلف الطفل اأثناء عملية التدريب ، ويك�ن م�سلطًا على 
ال�سمعية  االنتباة  م�ستتات  من  والتقليل   ، املنا�سبة  الته�ية  مع   ، املدرب  وجه 

والب�سرية .

 3- االإ�ستماع الفاعل :

-  ت�فري فر�سة للكالم مع �سخ�ص واحد يف وقت معني ومناق�سة م��س�ع له معنى .

والرتكيب  والفك  ال�سل�سال  وا�ستخدام  والتل�ين  الر�سم  على  الطفل  ت�سجيع    -
يريده  ما  يدرك  اأن  املدرب  وي�ستطيع  نف�سه  يف  عما  للتعبري  والكتابة  والقراءة 

الطفل و ما يكرهه. 

- ال�سماح للطفل باال�ستجابة احلرة التلقائية .

-  منح الطفل التعبري عن م�ساعره واأفكاره ومتطلباته وطم�حاته وعدم التدخل اأو     
املقاطعة اأو الل�م عند عر�سه الأفكاره وم�ساعره ) االإن�سات اجليد ( .
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- �سرورة االأ�ستمرار واملداومة يف الت�ا�سل الب�سري مع الطفل مما ي�ساعده على  
ال�سع�ر بالثقة والرتكيز على تعبريات ال�جة الكبرية وخا�سة مع االطفال ال�سغار 

ومع التقدم يف العمر نركز على التعبريات والتف�سيالت الدقيقة .

 4- التوا�سل غري اللفظي :

-    التاأكد من املحيطني بالطفل اأنه يفهم جيدًا ا�سارتهم وتلميحاتهم .

-    ا�ستخدام تعبريات ال�جة، وحركات اجل�سم يف الت�ا�سل مع الطفل .

-    ا�ستخدام ا�سارات حمددة وب�سفة م�ستمرة يف كل مرة لنقل فكرة معينة.

-   ا�ستخدام اأكرث من ا�سل�ب اأو طريقة للتاأكد من ان الطفل يفهم ما نريده منه 
)الت�ا�سل الكلي (.

5 - التوا�سل ال�سفهي:

ويعتمد على ا�ستخدام عدد من الفنيات التي ت�ساعد احلالة لالندماج يف املجتمع، 
ومن هذه الفنيات االأتي : 

-  ا�ستخدام ال�سمع املتبقي لدى ال�سخ�ص �سعيف ال�سمع .

-   قراءة ال�سفاة اأو الكالم .

-   ت�سخيم ال�س�ت .

-   الكالم العادي.

-   الكالم التلميحي  Cued Speech  وي�سري هذا امل�سطلح الى ا�ستخدام اليد 
بجانب ال�جة يف او�ساع خمتلفة لتزويد ال�سخ�ص املع�ق �سمعيًا مبعل�مات عن 
ب�سكل  اليدوية  اال�سارات  وت�ستخدم   ، ادراكها  ي�ستطيع  ال  التي  الكالم  اأ�س�ات 

متزامن مع الكالم وهي لي�ست ا�سارات او احرف ابجدية تقراأ مبفردها .
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:  Total Communication  6- التوا�سل الكلي

  طريقة لتدريب االأ�سخا�ص املع�قني �سمعيًا على الت�ا�سل مع البيئة املحيطة ، وهي 
االأ�سا�سية  للت�ا�سل  قن�ات  فتح  وهدفها  الت�ا�سل  و�سائل  من  عدد  على  تعتمد  طريقة 

بفعالية و�سرعة ، ومن طرقها االآتي: 

-  التدريب ال�سمعي .

-  قراءة الكالم .

-  الكالم التلميحي .

-   الكالم العادي.

-  ت�سخيم ال�س�ت .

-  لغة اال�سارة .

-  االأبجدية االأ�سبعية . 

الر�سائل  ار�سال   Manual Communication اليدوي  بالت�ا�سل  ويق�سد 
با�ستخدام اليدين وت�سقبل ب�سريًا وت�سمل على الهجاء االأ�سبعي ولغة االإ�سارة .

:  Communication Skills 7- املهارات التوا�سلية

الأن  اخلا�سة  الرتبية  مناهج  يف  الرئي�سة  املجاالت  اأحد  الت�ا�سلية  املهارات  ت�سكل 
اال�سخا�ص ذوي االعاقة غالبًا ما يعان�ن من م�سكالت كالمية ولغ�ية متن�عة . ويك�ن�ن 
يف حاجة الى برامج تدريبية متن�عة يقدمها املعالج النف�سي والكالمي يف تناغم من اجل 
تقدم احلالة املعرفية والكالمية للحالة باختالف اعاقته باعتبار ان الغالبية العظمى 

من اال�سخا�ص ذوي االعاقة يعان�ن من م�سكالت كالمية متن�عة .
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:  Rochester Method 8- طريقة لو�س�سرت

داخل  املعلم  ي�ستخدمه  اأن  ي�ستطيع  املرئي  والكالم   ، اله�اء  يف  الكتابة  من  ن�ع   
ال�سف الدرا�سي عند ال�سرح والتف�سري . وه� ميثل ا�سل�ب متعدد احل�ا�ص ال�ستخدامه 
املهارات  من  ينمي  مما  اال�سبعي  الهجاء  معه  وي�ستخدم   ، اللغة  وتط�ير  التدري�ص  يف 

اللغ�ية للطفل �سعيف ال�سمع . 
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الف�سل الرابع

مهن ووظــــائف ال�ســـــم
واأهم  �سمعياً  املع�قني  اال�سخا�ص  ووظائف  مهن   ( بعن�ان  درا�سة  الكاتب  اأجرى 
املهني  والتاأهيل  للتعليم  املعا�سرة  االجتاهات  ندوة  يف  للم�ساركة   ) املهنية  م�ساكلهم 
اململكة  يف  املعارف  ب�زارة  اخلا�سة  للرتبية  العامة  االمانة  برعاية  �سمعياً   للمع�قني 

العربية ال�سع�دية ، الريا�ص بتاريخ 12-1420/8/25هـ .

من  القطريني  �سمعياً    املع�قني  فئة  من  حالة   )42( من  الدرا�سة  عينة  وتك�نت 
امل�سجلني باجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�سة عام )1999م( والذين 
يزاول�ن مهنة اأو عمل باأي من القطاعني احلــك�مي اأو االهلي و�سملت العينة )28( من 

الذك�ر و) 14( من االناث .

وكان من ابرز نتائج الدرا�سة القطرية االآتي : 

-   غالبية اأفراد العينة تخ�س�سهم املهني الطباعة وال�سكرتارية  بن�سبة )64%( للذك� 
جديدة  مهنية  جماالت  ادخال  �سرورة  الى   ي�سري  وهذا  لالناث    )%71( ون�سبة 
متطلبات  ت�اكب  اأن  على  والطالبات  الطالب  ومي�ل  قدرات  مع   تتنا�سب  ومتن�عة 
 )%21( الذك�رو  لفئة  النجارة  تخ�س�ص   )%7( ون�سبة  املحلي.  وال�س�ق  الع�سر 

تخ�س�ص اخلياطة والتطريز والتف�سيل لفئة  االناث .  

 ) –   اأو م�ظف  كاتب  – اأو  ) طابع  وظيفة  يزاول�ن  الذك�ر  عينة  اأفراد  غالبية     -
.)%29  ( بن�سبة  امل�سلحة  بالق�ات  مدين  وفني  �سكرتري  مهنة  يلية   )%57( بن�سبة 
ون�سبة )57%( من االناث عملن ب�ظيفة طابعة اأو كاتبة  ، ون�سبة )21%( يزاولن بع�ص 

املهن احلرفية كاخلياطة والتف�سيل واأعمال ال�سجاد اليدوي .  
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-   هناك ن�سب )75%( من افراد العينة الذك�ر يعمل�ن يف اجلهات احلك�مية ون�سبة 
يف  يعملن  االناث  من   )%85( ون�سبة   . اأواخلا�سة  االهلية  امل�ؤ�س�سات  يف   )%25(
اجلهات احلك�مية . وتفيد النتائج اأن احلك�مة هي التى تاأخذ على عاتقها   ت�ظيف 

الغالبية العظمى من املع�قني �سمعياً  من اجلن�سني .   

 اأهم ال�سعوبات التى تواجة املعوق �سمعيا ً :

�سمعيًا  املع�ق  قدرة  عدم  النتائج  اظهرت  حيث   Adjustment الت�افق  �س�ء   -  
الت�افق والتكيف مع املحيطني من زمالء العمل وروؤ�ساء العمل وعدم قدرة املحيطني  

من الزمالء على الت�افق  والت�ا�سل معهم .              

معرفتهم  وعدم   ، معهم  التفاهم  اأو  الت�ا�سل،  بطرق  الزمالء  من  املحيطني  جهل   -
باحلالة املزاجية املتغرية لديهم .

-    ال ي�جد يف حميط العمل من يق�م بالرتجمة ال�سحيحة ملطالبه اأو ت�ساوؤالته . اأو عدم 
الرتجمة ال�سحيحة وال�اقعية ملطالبه وت�ساوؤالته .

-   حاجة املجتمع الى املزيد من املرتجمني املعتمدين يف لغة االإ�سارة خا�سة عند تعر�ص 
احلالة مل�سكالت مثل : 

   )ح�ادث املرور – اأمام الق�ساة يف املحاكم وعند التحقيقات اأمام النيابة – وعند    
الفح�ص الطبي اأو اجراء العمليات اجلراحية( .

-    يجهل الكثري من زمالئهم ومدربيهم وم�سرفيهم قدراتهم وم�اهبهم العقلية، ويتم 
تكليفهم باعمال ب�صيطة ال تتنا�صب مع قدراتهم مما يعر�صهم لالحباط وال�صعور 

بامللل وعدم اال�ستقرار املهني . 

-    من امل�سكالت عدم قدرة اال�سم على التعبري الكتابي ، ويرجع هذا الى عدم       تاأهيله 
من الناحية التعليمية بالقدر املنا�سب ، وعادة يقراأ ولكنه ال يفهم ما يقراأ    مما 
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ي�ؤدي الى �سعف املعل�مات لديه وعدم معرفته باملعل�مات احلديثة املتط�رة.

-   م�ساحة الدوام الي�مي ط�يلة وال تتنا�سب مع ما ي�كل اإليهم من اأعمال ومهام مما 
يعر�سهم لل�سع�ر بامللل وال�سيق وترك العمل اأثناء اأوقات الدوام الر�سمية.

-    عدم وج�د ال�سخ�ص الذي ي�قظهم �سباحاً  للذهاب اإلى العمل اأو ق�ساء االعمال 
مما يعر�سهم للتاأخري واالحراج مع امل�سئ�ل بالعمل .

اخلا�سة        م�اعيدهم  و�سبط  اال�ستيقاظ  ت�ساعدهم عل  اأجهزة حديثة  الى  -  احلاجة 
والعامة . 

-    يرف�ص بع�ص املع�قني �سمعياً  العمل يف بع�ص املهن وخا�سة احلرفية اليدوية رغم 
اأنها قد تع�د عليه بدخل اأكرب . كما ترف�ص اال�سرة عملهم باملهن احلرفية اليدوية 

غري املكتبية رغم عدم اجادتهم ملهارات القراءة والكتابة . 

-   تفر�ص عليهم مهن معينة ال تتنا�سب مع مي�لهم اأو قدراتهم العقلية اأو املهنية .   وهذا 
ب�سبب عدم تن�ع املجاالت املهنية ، وعدم وج�د اأخ�سائي مهني يطبق االختبارات 
املهنية وعلى �س�ءها ي�جه احلالة اإلى املهنة املنا�سبة . وعادة ما يف�سل ال�سم املهن 

التى ال تتطلب كثريًا من الت�ا�سل اللفظي .

مما        العمل،  حميط  يف  خا�سة  بهم  املحيطني  من  والتقدير  الت�سجيع  اليجدون    -
ي�سعرهم بالدونية ويدفعهم اإلى البحث عن جمتمعات وجتمعات ال�سم .

-   احلاجة اإلى املزيد من الدورات التدريبية والتن�سيطية يف جمال   العمل الذي يق�م 
به املع�قني �سمعيًا .  

-   يفيد البع�ص اأن بيئة العمل غري منا�سب مهنيًا وال تتنا�سب مع اعاقتهم ال�سمعية .

-   يعتمد بع�ص املع�قني �سمعياً على اأ�سرهم اعتمادًا متزايدًا . كما ت�سجعهم اأ�سرهم 
واالعتماد  واالجناز  العمل  نح�  �سلبيًا  اجتاهًا  يك�ن  مما  واالعتمادية  الت�اكل  على 
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على الذات .   

�سمعياً     باملع�قني  اخلا�سة  ال�سبابية  واملراكز  االندية  من  املزيد  باإن�ساء  املطالبة      -
تناق�ص م�ساكلهم املختلفة وتعمل   على دجمهم يف املجتمع .          

ق�ساياهم     ملناق�سة  �سمعياً   املع�قني  اأم�ر  اأولياء  ت�سم  رابطة  تك�ين  اإلى  احلاجة    -
وم�ساكلهم وتبادل اخلربات واالراء ونقل مطالبهم الى اجلهات املعنية . 

-    اأمية ال�سم الكبار ، حيث يعاين بع�ص املع�قني �سمعياً  من كبار  ال�سن من االمية 
التعليمية ، وعدم اجادتهم للغة اال�سارة وغريها ك��سائل االت�سال مما ي�سكل �سع�بة 

يف الت�ا�سل معهم ،  والتعرف على مطالبهم واحتياجتهم .    

اأو التغيري مما   يكلفهم الكثري     -   املعينات ال�سمعية يف حاجة الى ال�سيانة الدورية 
من املال .     

لبع�ص  االقت�سادي  امل�ست�ى  مع  يتنا�سب  ال  وهذا  ال�سمعية  املعينات  ا�سعار  ارتفاع     -
اال�سر، خا�سة اال�سرة التى ي�جد بها اأكرث من حالة تعاين من االعاقة ال�سمعية .      

-    رغبتهم يف م�ا�سلة التعليم اجلامعي خا�سة احلا�سلني على الثان�ية العامة والتى 
وايجاد  الت�سجيل  يف  �سع�بات  يجدون  ولكن  اجلامعية  الدرا�سة  قدراتهم  ت�ؤهلهم 

التخ�س�ص املنا�سب.
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الف�سل اخلام�ص

القيا�ص والت�سخي�ص للمعوقني �سمعيًا
البدائية  الب�سيطة  منها  اخلط�ات  من  العديد  ال�سمعي  ال�سعف  حاالت  لت�سخي�ص 
والعلمية املتخ�س�سة . ومن اخلط�ات االولى التي يق�م بها طبيب االنف واالذن واحلنجرة 
وتاريخ  للطفل،  املر�سي  التاريخ  تدوين  �سمعه  �سعف  يف  ي�سك  طفالً   ا�ستقباله  عند 
ال�الدة، والع�امل ال�راثية اأو املر�سية الكت�ساف اأ�سباب اال�سابة بال�سعف ال�سمعي. كما 
يق�م باجراء عدد من االختبارات االولية التى تنفي اأو جتزم وج�د ال�سعف ال�سمعي اأو 

وج�د مر�ص اأو علة باالذنني.

 ويوجد عدة طرق لقيا�ص وت�سخي�ص االعاقة ال�سمعية منها :

-    الطريقة التقليدية : وت�سمل مناداة الطفل باأ�سمه هم�سا ً اأو ب�س�ت هام�ص منخف�ص 

دقات  �سماع  اأ�سل�ب  الطرق  ومن   . ا�ستجابته  مدى  ومالحظة   Whisper Test
Watch Test وتعترب هذة الطرق من االأ�ساليب واالإجراءات التقليدية  ال�ساعة 

غري الدقيقة يف قيا�ص وت�سخي�ص االإعاقة ال�سمعية .

الطبيب  عيادة  يف  اأو  املنزل  يف  اجراوؤه  وميكن  االنعكا�سية:  االختبارات  طريقة     -

وتعتمد على االلعاب التي ت�سدر اأ�س�اتاً  كالزمامري وال�سخا�سيخ وال�س�كة الرنانة. 
ا�ستجابة  مدى  ويالحظ   ، الطفل  نظر  جمال  عن  بعيداً   ال�س�ت  ا�سدار  ويراعى 
ال�الدة  �سن  منذ  االختبار  هذا  تطبيق  وميكن  ال�س�ت  ا�سدار  عند  الطفل  وانتباة 

وحتى عمر �سنتني .

-  اأجهزة ت�سدر اأ�سواتاً: واإذا ا�ستخدمت اجهزة خا�سة ت�سدر اأ�س�اتاً  معل�مة ال�سدة 

فاإنه ميكن احل�س�ل على م�ؤ�سر معق�ل لدرجة  والرتدد يف غرفة معاجلة �س�تياً  
�سمع الطفل .
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املراكز  الى  التح�يل  يتم  الطفل لهذة االختبارات  ا�ستجابة  ويف حالة عدم 
املتخ�س�سة بهدف القيا�ص ال�سمعي الدقيق .

وميكن اجراء االختبار باللعب على االطفال بداية من عمر )3(  - االختبار باللعب: 

�سن�ات وفيه يدرب الطفل على القيام بحركات داخل �سياق اللعب عند �سماعه نغمة 
بياين  ر�سم  عمل  يتم  وترددها  النغمة  ل�سدة  الطفل  معرفة  وعند   ، رنني  �س�ت  اأو 
لدرجة ال�سمع ، وتطبيق هذا االختبار يتطلب طفل متعاون وعلى درجة منا�سبة من 

الذكاء و�سليم النظر .

العقلية  قدرته  اأو  الطفل  تعاون  على  تعتمد  ال  اختبارات  وهي   : العلمية  الطريقة   -

ويتم  ومتط�رة  دقيقة  اأجهزة  على  الت�سخي�ص  يف  االعتماد  يتم  حيث  املنا�سبة، 
التطبيق من خالل اخ�سائي يف قيا�ص وت�سخي�ص القدرة ال�سمعية . 

اأو عتبة القدرة  ال�سمع بتحديد درجة  يق�م اخت�سا�سي   : - القيا�س ال�سمعي الدقيق 

ال�سمعية للفرد ب�حدة  Hertz ومتثل عدد الذبذبات ال�س�تية يف كل وحدة زمنية . 
 .  Decibel  وي�جد وحدات اأخرى تعرب عن �سدة ال�س�ت ت�سمى الدي�سبيل

ال�سمعية  القدرة  لقيا�ص  ال�سمع  بها اخت�سا�سي  يق�م  التى  الفنية  ومن االجراءات 
و�سع �سماعات على اأذين احلالة كل اأذن على حدة ويعر�ص على احلالة اأ�س�اتاً  ذات 
ذبذبات خمتلفة ترتاوح من )125- 8000( وحدة هريتز وذات �سدة ترتاوح من ) �سفر 
– 110 ( وحدة دي�سيبل ، وبعد ذلك يقرر االخ�سائي مدى �سماع احلالة لل�س�ت ذات 

الذبذبات وال�سدة املتدرجة .
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الدي�سيبلدرجة القدرة ال�سمعيةم
�سفر - 20ال�سمع العادي 1
20 -40االعاقة ال�سمعية املتو�سطة 2
70 - 92االعاقة ال�سمعية ال�سديدة 3
92 فما فوقاالعاقة ال�سمعية ال�سديدة جدا 4ً

االطفال حديثي  على  االختبارات  وتطبق هذة   : املخ  الكهربائي جلزع  االختبار   -

وهو  الكهربائي  الن�صاط  ت�صجيل  االختبار  وي�صمل   . املتعاونني  غري  واالطفال  الوالدة 
مزودًا بجهاز كمبي�تر يق�م باعطاء م�ؤثرات �س�تية حمددة الدرجة وال�سدة والتكرار ، 
ثم يق�م بتجميع االن�سطة الكهربائية التى تت�لد يف املخ نتيجة التعر�ص لهذة اال�س�ات 
وت�سجيلها ويعطينا هذا اجلهاز ر�سم �سمع دقيق كما ميكنه حتديد م��سع اخللل اأو العلة 

يف حالة ال�سعف ال�سمعي .   

- طريقة ا�ستقبال الكالم وفهمه  Speech Audio merry: وهنا يعر�ص

االخ�سائي على احلالة اأ�س�اتاً  ذات ترددات و�سدة خمتلفة ومتدرجة ويطلب من 
الطفل ان يعرب عن مدى �سماعه وفهمه لال�س�ات والكالم الذي ي�سمعه ويردده .

- مقيا�ص ويبمان للتمييز ال�سمعي

 Wepman Auditory Discrimination Test                     

ويطبق االختبار بطريقة فردية على االعمار من )5 -8 ( �سن�ات ويهدف الى قيا�ص 
قدرة احلالة على التمييز ال�سمعي بني ثالث جمم�عات من الكلمات املتجان�سة . وعند 

اكت�ساف الطبيب درجة ال�سعف ال�سمعي يقدم العالج وامل�س�رة للحالة واأ�سرته .
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القيا�ص العقلي للمعوقني �سمعيا ً :

الر�سمية  و  الر�سمية  غري  واملقايي�ص  االدوات  من  عدد  النف�سي  االخ�سائي  يطبق 
بهدف التعرف على قدرات احلالة العقلية املعرفية ، ومن املقايي�ص الر�سمية التي تطبق 

يف البيئة العربية والدوحة كل من :

- اختبار متاهات ب�رتي��ص Porteus Mazes Test  ويقي�ص الذكاء العملي، 
ويحت�ي االختبار على )11( بطاقة مطب�ع على كل واحدة متاهه واحدة تتدرج من ال�سهل 
، واالختبار ال يرتبط  الى عمر)14( �سنة  وتبداأ من عمر )3( �سن�ات   . ال�سعب  الى 
باي ثقافة اأو مهارة خا�سة.  وي�ؤكد ب�رتي��ص اأن االختبار يقي�ص القدرة على التخطيط 
وبعد النظر . وتتلخ�ص طريقة اداء االختبار يف الك�سف عن اأق�سر الطرق لي�سل مابني 

مدخل املتاهة ونهايتها ويحدد احلالة الطريق با�ستخدام القلم الر�سا�ص.

اأختبار الذكاء امل�س�ر ) اأحمد ذكي �سالح ( .  -

اختبار ل�حة �سيجان .  -

 Goodenugh Draw a Man Test    ) اأختبار ر�سم الرجل ) ج�د اآنف  -

الت�س�ر،       القدرة على      ويعتمد االختبار على دقة املالحظة لدى الطفل وارتقاء 
وال يهتم االختباربقيا�ص املهارة الفنية يف الر�سم . وتعطى الدرجة على ر�سم تفا�سيل 

اجزاء اجل�سم واملالب�ص والن�سب واملنظ�ر طبقاً  ملفتاح الت�سحيح.

.    Adaptive Behavior Scale                  مقيا�ص ال�سل�ك التكيفي  -

-  اختبار ر�سم املنزل وال�سجرة وال�سخ�ص ) ج�د باك (  .

    House Tree   Person Test )H.T.P(

وفيه يطلب من احلالة اأن ير�سم بالقلم الر�سا�ص يف ورقة ذات اأبعاد مقننة ر�سمًا          
جيداً  ملنزل ثم ل�سجرة ثم ل�سخ�ص وي�جة اإليه بعد ذلك عدد من اال�سئلة تت�سل بهذة  
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   ال�حدات الثالث ، وقد يطلب منه ر�سم هذه ال�حدات باالل�ان وبعد ذلك ت�سحح   

   الر�س�م وحتلل كماً  وكيفاً  .

  Progressive Matrices Test ) اختبار امل�سف�فات املتتابعة ) رافن  -
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قائمة بامل�سطلحات
الواردة بالكتاب )�سيكولوجية الأ�سم (

Abstract Thinking                                                         التفكري املجرد

 Adjustment                                                                              س�ء الت�افق�

Auditory Training                                                      التدريب ال�سمعي

         Audioligical Rehabilitation                                التاأهيل ال�سمعي

Communication                                                                       االت�سال

Communication Mass                       عدم الن�سج االجتماعي

 Communication Skills                                        املهارات الت�ا�سلية

Cued Speech                   الكالم التلميحي

 Daily Living Skills                             مهارات احلياة الي�مية

Decibel                 )الدي�سيبل )وحدة قيا�ص ال�سمع 

Deafness                          ال�سمم

Disorders of social functioning              الت�ظيف االجتماعي

Early Diagnosis                                   الت�سخي�ص املبكر

 Early Education                     الرتبية املبكرة

Early screening         االإكت�ساف املبكر

 Elective Mutism                        البكم االختياري

Manual Communication                             الت�ا�سل اليدوي
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Frustration                                                                                      االأحباط

Goodenoug                                              ) اأختبار ر�سم الرجل ) ج�د اآنف

Hearing Therapy                    العالج ال�سمعي

Hearing Aids                      املعينات ال�سمعية

Hysterical mutism                                                   اخلر�ص اله�ستريي

Hard of Hearing                         ال�سخ�ص �سعيف ال�سمع

Hearing Impairment                                                االإعاقة ال�سمعية

Imitation                                                                                            املحاكاة

Limited Hearing                    ال�سعف ال�سمعي

Language                  اللغة

Level of Aspiration                             م�ست�ى الطم�ح

Lip-reading Speech reading   قراءة ال�سفاة – اأو قراءة الكالم

mental Health                ال�سحة النف�سية 

      Modeling Behavior                                                 النمذجة ال�سل�كية

Mute                       االأبكم

Oral Approach                                االأ�سل�ب ال�سفهي

Porteus Mazes Test                                        اختبار متاهات ب�رتي��ص

Psychogenic Deafness                   ال�سمم النف�سي اله�ستريي

Rigidity                             اجلم�د

Rochester Method                                                      طريقة ل��س�سرت 
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Self Concept                                                                         مفه�م الذات 

Selectivity            االإنتقائية 

Sign Language                                                 لغة اال�سارة

Sign Language Interpreters        مرتجم لغة اال�سارة

   Sound Awareness                                                           وعي االأ�س�ات 

  Sound Discrimination                                             متييز اال�س�ات 

 Sound Identification                                        التعرف على االأ�س�ات

 Sound Comprehension                               ادراك معاين اال�س�ات 

 Sudden Deafness                   ال�سمم

Stress                                                                                      ال�صغوط النف�صية

Speech Audio merry                         طريقة ا�ستقبال الكالم وفهمه   

Speech Reading                                                                 قراءة الكالم  

Stubbornness                                                                                    العناد

  The Auditory Approach                                        االأ�سل�ب ال�سمعي

The Deaf                                            االأ�سم 

  Total Communication                                               الت�ا�سل الكلي

Watch Test اختبار  دقات ال�ساعة     

مقيا�ص ويبمان للتمييز ال�سمعي

Wepman Auditory Discrimination Test
  Whisper Test                                                    ال�س�ت الهام�ص املنخف�ص
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