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مدخــــــل

ب�ســم اهلل الرحمـن الرحــيم
 قال اهلل �سبحانه وتعالى( وعلى اهلل فتوكلوا �إن كنتم م�ؤمنني ) املائدة 27:
( وعلى اهلل فليتوكل املتوكلون )� .إبراهيم 12 :
( ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه ) الطالق � 3 :أي كافية مما �سواة  ،ومن
كان اهلل تعالى كافيه فهو �شافيه ومعافية .
( ومن يتوكل على اهلل ف�إن اهلل عزيز حكيم ) االنفال � 29 :أي عزيز ال يذل
من ا�ستجار به ،وال ي�ضيع من الذ بجنابه .
( وتوكل على اهلل �إنك على احلق املبني ) النمل 79:
 كتاب قوت القلوب :جاءت فيه العبارة التالية ( �أي �شيء �أف�ضل من ال�صرب وقد ذكره اهلل تعالى يف
كتابه الكرمي يف نيف وت�سعني مو�ضعا ً).وفــي التنزيـل العـ ــزيز احلكيم(و�أ�صرب
نف�سك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والع�شي )الكهف 28 :
 قال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :(عليك بال�صرب ،واعلم �أن ال�صرب �صربان� :أحدهما �أف�ضل من االخر،ال�صرب
يف امل�صيبات ح�سن و�أف�ضل منه ال�صربعما حرك اهلل تعالى ،و�أعلم �أن
ال�صرب مالك االميان  ،وذلك ب�أن التقوى �أف�ضل الرب ،والتقوى بال�صرب).
 قال علي كرم اهلل وجهه:( بني االميان على �أربع دعائم  :اليقني  ،وال�صرب  ،واجلهاد  ،والعدل ).
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مقـــدمـــة
يتمتع حوايل ( )%99من الأ�شخا�ص بالقدرة على ال�سمع ب�شكل طبيعي  ،ولكن
هناك حوايل من (  )% 1 – 0.5من الأفراد ال يحظون بالقدرة على ال�سمع وبالتايل
اال�سرت�سال يف الكالم ال�سباب متنوعة وعديدة وراثية وبيئية ومر�ضية وهنا يطلق عليها
االعاقة ال�سمعية  .ويف مكتب الرتبية بالواليات املتحدة االمريكية تقدر ما ن�سبته
( )%0.575من اطفال املدار�س يعانون من م�شكالت �سمعية ترتاوح ما بني االعاقة
ال�سمعية الب�سيطة وال�شديدة .وت�شري درا�سات غربية اخرى �أن حوايل ( )% 0.5من
طالب املدار�س لديهم �ضعف �سمعي ما �إال �أن هذا ال�ضعف ال ي�صل �إلى م�ستوى الإعاقة.
اما بالن�سبة لل�ضعف ال�سمعي الذي ميكن اعتباره اعاقة �سمعية فتقدر ن�سبته بح ــوايل
( )% 0.5وتقدر ن�سبة انت�شار ال�صمم (.)%0.75
واالعاقة ال�سمعية لي�س لها الت�أثري ذاته وبنف�س الدرجة على جميع اال�شخا�ص املعوقني
�سمعيا فهم ميثلون فئة غري متجان�سة ولكل �شخ�ص خ�صائ�صه الفريدة واملميزة  .وت�ؤثر
االعاقة ال�سمعية على اخل�صائ�ص النمائية باعتبار �أن النمو متداخل مرتابط  .ومما
ال �شك فيه �أن النمو اللغوي من اكرث املظاهر ت�أثر ًا باالعاقة ال�سمعية ولذلك يعاين بع�ض
املعوقني �سمعيا من م�شكالت يف التكيف االجتماعي ب�سبب النق�ص يف القدرات اللغوية
و�صعوبة التعبري عن انف�سهم و�صعوبة فهم االخرين لهم  .واللغة من و�سائل النمو العقلي
واملعريف ويعتمد النمو االجتماعي ب�شكل كبري على اللغة .
وفقدان ال�سمع واللغة ينجم عنه اثار متيز �شخ�صية اال�صم ب�سمات وعالمات خا�صة,
والكتاب احلايل ي�شرح بي�سر عدد من اخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية واالنفعالية
لذوي االعاقة ال�سمعية مع اال�شارة �أنه ال توجد فروق جوهرية بني جمتمع ال�صم و�ضعاف
ال�سمع وال�سامعني  .وادعوا من اهلل �سبحانه �أن يتقبله وينتفع به النا�س.
د .طـــارق العي�ســـوي
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الف�صـــــل الأول
التعـــريف بامل�صطلحــــات
الإعاقة ال�سمعية : Hearing Impairment

ي�شري م�صطلح الإعاقة ال�سمعية �إلى م�ستويات متفاوتة من ال�ضعف ال�سمعي ترتاوح
من �ضعف �سمعي ب�سيط� ،إلى �ضعف �سمعي �شديد جد ًا .ويرى (لويد � )Liogdإن
الإعاقة ال�سمعية تعني �إنحراف ًا يف ال�سمع يحد من القدرة على التوا�صل ال�سمعي اللفظي.
مما ي�صبح معها من ال�ضروري تقدمي خدمات ورعاية الرتبية اخلا�صة.
وت�شمل الإعاقة ال�سمعية على كل من :
 ال�صمم -ال�ضعف ال�سمعي

Deafness
Limited Hearing

والإعاقة ال�سمعية قد تكون موجودة لدى ال�شخ�ص منذ الوالدة � ،أو يف �أي مرحلة
من مراحل احلياة والنمو .وترجع �إلى �أ�سباب تو�صيلية نتيجة خلل يف االذن اخلارجية
�أو الو�سطى � ,أو ع�صبية ترجع الى خلل يف املراكز الدماغية العليا امل�سئولة عن معاجلة
املعلومات ال�سمعية .ومن تعريفاتها �أنها الفقدان من حدة ال�سمع يزيد عن ( )25
دي�سيبل.
ال�شخ�ص �ضعيف ال�سمع : Hard of Hearing
�شخ�ص تكون حا�سة ال�سمع لديه �ضعيفة وم�ستمرة  ،وتقوم بوظيفتها ولكن با�ستخدام
�أحد املعينات ال�سمعية .وي�ستطيع بوا�سطة ال�سماعة ا�ستخدام الكالم واملثريات ال�سمعية
االخرى  ،وتبلغ ن�سبة الفقد لديه من (  ) 90 – 25دي�سيبل .وهو ميتلك قدرة �سمعية

سيكولوجية األصـــم

9

متبقية متكنه من معاجلة املعلومات اللغوية مب�ساعدة املعينات ال�سمعية� ،أو من خالل
التوا�صل الكلي .
 الأ�صـــــــم : The Deafهو ال�شخ�ص الذى تكون حا�سة ال�سمع لديه غري وظيفية الغرا�ض احلياة االعتيادية
اليومية ومتنعه �إعاقته من اكت�ساب املعلومات اللغوية �أوتف�سريها �سواء ا�ستخدم معني
�سمعي �أو مل ي�ستخدم .وهو �شخ�ص يعاين من فقدان �سمع �شديد جدا ًيزيد عن ()91
دي�سيبل � ،أو يبد�أمن ( )70دي�سيبل ف�أكرث  .وال ي�ستطيع اكت�ساب املعلومات اللغوية
با�ستخدام �أو بدون ا�ستخدام املعينات ال�سمعية �أو مكربات ال�صوت.
 ال�صمم املفاجىء : Sudden Deafnessهو فقدان ال�سمع احل�سي الع�صبي ال�شديد  ،ويحدث يف فرتة زمنية ب�سيطة  .وهو
ي�صيب �أحد االذنيني ب�سبب التهاب فريو�سي مما ي�ؤدي الى ال�صمم املفاجىء  .ومن
�أ�سبابه اال�صابة بالأمرا�ض الآتية :
النكاف – احل�صبة – االنفلونزا ال�شديدة – اجلدري املائي  -وغريها من
االمرا�ض.
 ال�صمم النف�سي اله�ستريي : Psychogenic Deafnessنوع من ال�صمم يحدث ب�سبب تعر�ض ال�شخ�ص ل�صعوبات نف�سية �شديدة و�ضاغطة.
وقد ي�شفى ال�صمم مع زوال �أ�سباب ال�صعوبات وامل�شكالت امل�صاحبة  .ويتميز هذا النوع
من ال�صمم ب�أن جميع الأع�ضاء الع�ضوية حلا�سة ال�سمع تكون طبيعية و�سليمة متاما عند
الفح�ص الطبي.
 -الأبكم : Mute

الفرد الأبكم هو العاجز عن التوا�صل بالكالم �أوالتعبري اللغوي  .وقد يكون الفرد
10
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عاجز عن الكالم والتوا�صـل مــع الآخــرين باللــغة ب�سبب عيب خلقي �أو �أ�صابة مركزية
يف مراكز الكالم باملخ � ،أو ب�سـ ـ ـ ــبب ق�صورو�ضعف �أوعطب �أو �أ�صابة يف مراكز ال�سمع
وبالتايل اليتحقق اكت�ساب اللغة باملحاكاة قبل فهم مدلول االلفاظ ومعناها .
وقد يكون اال�ضطراب مو�ضعيا �أي يتمركز يف نطاق االذن والفم وما يرتبط بهما من
خ�صائ�ص وظيفية وف�سيولوجية .
وقد يكون الفرد االبكم �سليما من الناحية الع�ضوية ويكون البكم يف هذة احلالة
عر�ضا نف�سيا حيث انه يعجز ويف�شل يف القدرة على التداعي والتعبري اللغوي وظيفيا مثل
(احلاالت اله�ستريية والأع�صبة ال�صادمة ) التي تفقد الفرد القدرة على التعبري .
ومن حيث التنب�ؤ بالعالج فان احلاالت الع�ضوية املركزية املن�ش�أ ي�صعب التنب�ؤ
بالعالج ،ولكن ميكن عالج بع�ضهاعن طريق العقاقري �أو بالتدخل اجلراحي � .أما
احلاالت الع�ضوية املو�ضوعية املن�ش�أ فان احتماالت �شفائها �أف�ضل وي�ستجيب احلالة
للعالج بعد ازالة اثار احلالة االنفعالية احلادة التي واجهها وذلك با�ساليب العالج
النف�سي .
كم وبكي ٌم �أي �أخْ َر ُ�س.
والأبكم يف اللغة  :رجل �أ َْب ُ
 البكم االختياري : Elective Mutismيعني رف�ض التحدث امل�ستمر يف موقف �أو �أكرث من املواقف االجتماعية املختلفة
وي�صاب به بع�ض الأطفال يف �سن املدر�سة ممن لديهم ح�صيلة وقدرة على الكالم ب�شكل
طبيعي .وح�سب ما جاء يف دليل ت�شخي�ص اال�ضطرابات العقلية � ،أنه يجب �أن ي�ستمر
ال�صمت االختياري �أو البكم االختياري لدى احلالة مدة ال تقل عن �شهر وي�ؤدي �إلى
م�شكالت درا�سية تعليمية وم�شكالت يف التوا�صل االجتماعي  .ويجب �أن ال يكون ناجتا
عن اخلجل � ،أو احلرج املرتبط بوجود ا�ضطراب يف النطق �أو اللغة كالتلعثم.
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كما يعرف البكم االختياري بو�صفه ا�ضطراب ًا يف الدافعية لي�س ناجتا عن �شذوذ
جوهري يف ا�ستيعاب اللغة �أو �إنتاجها والأطفال البكم اختياري ًا يو�صفون ب�أنهم �سلبيون
وخجولني وي�ستغلون الآخرين ومعار�ضون ومعزولون اجتماعي ًا ومييل �أدائهم يف املواقف
الأكادميية �إلى التدين  .ويظهر اال�ضطراب عادة قبل �سن اخلام�سة ولكنه ي�شخ�ص
(�صمتا اختياريا) عند دخول الطفل املدر�سة يف عمر (� )6سنوات .
تعريف الت�صنيف الدويل العا�شر لال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية :
ا�ضطراب اخل ــر�س االنتقـ ــائي �أو ال�صــمت االخـ ــتياري �ضمن فئـة التوظيف
االجتماعي  Disorders of social functioningذو البداية املحددة يف مرحلتي
الطفولة واملراهقة  .وتعترب هذة الفئة من اال�ضطرابات جمموعة غري متجان�سة ومتغايرة
اخلوا�ص �إلى حد ما  .ولكنها ت�شرتك يف مظاهر عامة من االختالالت �أو اال�ضطرابـات
�أو ال�سمــات يف التوظيف االجتمــاعي الذي يبد�أ �أبـ ــان الفرتة النمائية يف الطفولة �أو
املراهقة ولكن التتميز هـذة اال�ضطرابات بعجز اجتماعي يرجع �إلى عوامل تكوينية ،
وترتبط تلك اال�ضطرابات بعوامل بيئية ترجع الى احلرمــان �أو اال�ضطرابات .
وا�ضطراب ال�صمت االختياري ظاهرة مر�ضية قد توجد لدى االطفال كرد فعل
ل�سوء التوافق االجتماعي وخا�صة �إذاء مواقف اجتماعية معينة حيث يلتزم الطفل
ال�سكوت واخلجل الكالمي الزائد �إلى حد مينعه من احلديث مع االخرين وال�سكوت
الع�صابي نادر ًا ما يكون كامال مبعنى �أن امل�صاب يتكلم مع �أفراد عائلته ب�صورة ما
ويرف�ض الكالم يف مواقف �أخرى  ,وقد يتحدث الطفل يف املنزل ولكنه يرف�ض الكالم
متاما يف املدر�سة �أو مع املدر�سني دون الزمالء.
 اخلر�س اله�ستريي : Hysterical mutismاخلر�س اله�ستريي  ،خر�س كامل ومع ذلك ي�ستطيع �أن ي�سمع و�أن يكتب �أفكاره
لالخرين �أو يقولها باال�شارة .وي�صاب املري�ض ب�شلل يف الل�سان وال�شفتني وتكون االحبال
12
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ال�صوتية �سليمة وي�ستطيع االخر�س اله�ستريي ان يكح وي�صدر �صوتا عند الكحة.
 الت�أهيل ال�سمعي : Audioligical Rehabilitationويق�صد به اخلدمات االجتماعية غري الطبية التي يتم تقدميها �إلى ذوي االعاقة
ال�سمعية بهدف امل�ساعدة على النمو واال�ستقاللية  ،وحت�سني اللغة  ،وقراءة ال�شفاة ،
والتدريب على لغة اال�شارة  ،واالر�شاد النف�سي ور�سم خطط وم�سارات احلياة  ،من
خالل املعالج النف�سي وغريه من املعاجلني.
 املعينات ال�سمعية : Hearing Aids�أو ما ي�سمى بال�سماعات الطبية  ،فهي �أداة تكنولوجية لت�ضخيم ال�صوت وتعمل
بالبطارية .وتتكون املعينات ال�سمعية من عدة �أجزاء هي -:
امليكروفون  :ويعمل على التقاط املوجات ال�صوتية وحتويلها الى طاقة كهربائية.
م�ضخم ال�صوت  :يعمل على زيادة �شدة ال�صوت .
امل�ستقبل  :ويعمل على حتويل الطاقة الكهربائية الى �صوت من جديد .
قطعة من البال�ستيك ( القوالب ال�سمعية )  :تو�ضع يف االذن وتنقل ال�صوت من
املعني ال�سمعي الى القناة ال�سمعية .
 -مرتجم لغة اال�شارة Sign Language Interpreters

�شخ�ص �سامع يتقن لغة اال�شارة  ،وعمله مبثابة حلقة و�صل بني ال�سامعني وال�صم.
 لغة اال�شارة : Sign Languageنظام للتوا�صل مع ال�صم من خالل احلركات والإمياءات  ،وهي رمزية يدوية تعرب
عن الكلمات واالفكار .وعادة مات�ستخدم لغة اال�شارة لتو�صيل �أفكار عامة  ،وت�ساعد يف
تطوير املهارات القرائية والكتابية واللغوية لدى اال�صم .
سيكولوجية األصـــم
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 -قراءة ال�شفاة – �أو قراءة الكالم : Lip-reading Speech reading

يعني ا�ستخدام املعلومات الب�صرية لفهم الكالم .وتت�ضمن املعلومات الب�صرية
حركة ال�شفتني وتعبريات الوجه والإمياءات والأو�ضاع اجل�سمية  .وهي مهارة �ضرورية
لال�شخا�ص ال�صم عند توا�صلهم مع اال�شخا�ص ال�سامعني والذين ال يعرفون طرق
التوا�صل اليدوي ( لغة اال�شارة )  .والغاية من قراءة ال�شفاة حت�سني قدرة ال�شخ�ص
اال�صم على ا�ستخدام حا�سة الب�صر وتوظيفها يف فهم الكالم .
 الكالم التلميحي :Cued Speechنظام ي�ستخدم فيه اليد والوجة باو�ضاع و�أ�شكال خمتلفة لتزويد ال�شخ�ص الأ�صم
مبعلومات �أو كلمات ال ي�ستطيع ادراكها باالعتماد على قراءة ال�شفاة فقط  .وت�ستخدم
الإ�شارات اليدوية ب�شكل متزامن مع الكالم وهي لي�ست ا�شارات �أو حروف �أبجدية .
 االنتقائية : Selectivityاالنتقائية � ،سمة ادراكية معينة ي�ستجيب الفرد مبقت�ضاها لأنواع معينة من البيئة
ويتجاهل بع�ضها .
ت�صنيف الإعاقة ال�سمعية :
وتنطوي االعاقة ال�سمعية على درجات وم�ستويات متفاوتة من ال�ضعف ال�سمعي
بدرجاته و�صوال ً �إلى ال�صمم ولهذا مت ت�صنيف اال�شخا�ص املعوقني �سمعيا ً �إلى فئات
وجمموعات متنوعة منها :
 الت�صنيف ح�سب م�ستوى تكون اللغة املنطوقة . الت�صنيف ح�سب درجات الفقدان ال�سمعي بالدي�سيبل . -الت�صنيف ح�سب املنحنى الرتبوي .

14
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الت�صنيف الذى �أورده( بري اولريون) حيث �صنف املعوقني �سمعيا ح�سب
م�ستوى تكون اللغة املنطوقة وي�ضم الفئات االتية -:
 الأ�صم البكم  ،وهم �أ�شخا�ص ولدوا �أو �أ�صبحوا �صما ً يف �سن مبكرة �أقل من �سن ()3�سنوات ولهذا مل يتعلموا اللغة املنطوقة �أو فقدوا ما تعلموه من لغة ب�صورة تلقائية.
 ال�صمم بعد اكت�ساب اللغة املنطوقة ،وهم �أ�شخا�ص �أ�صابهم ال�صمم بعد �أن اكت�سبوااللغة املنطوقة �أي بعد بلوغهم �سن (� )3سنوات تقريب ًا وميكنهم احلفاظ على اللغة
املنطوقة جزئي ًا .
 �ضعيفي ال�سمع ،وهم �أ�شخا�ص فقدوا ال�سمع ب�صورة جزئية وميتلكون اللغة ب�صورةجزئية .
ت�صنف االعاقة ال�سمعية ح�سب �شدة الفقد ال�سمعي :
كما �صنفه ( اوكونور وا�سرتجن ) ح�سب درجة فقدان ال�سمع على النحو التايل :
 ب�سيطة جداً (  ) 40 – 25دي�سيبل  ،وهي فئة ت�ستطيع التوافق والتعليم باملدار�سالعادية مع ادخال بع�ض التعديالت الب�سيطة .
 ب�سيط (  ) 55 - 40دي�سيبل  ،فئة حتتاج الى امل�ساعدة من خالل ف�صول الرتبيةاخلا�صة �أو ف�صول �ضعاف ال�سمع .
 متو�سطة (  ) 70 – 55دي�سيبل  ،وميكن ا�ستفادتهم من الف�صول اخلا�صةب�ضعاف ال�سمع مع ا�ستخدام معينات �سمعية وو�سائل داعمة.
 �شديدة (  ) 90 -70دي�سيبل ،فئة تلزمها طرائق خا�صة باال�شخا�ص ال�صم. �شديدة جداً ( �أكرث من  ) 90دي�سيبل  ،ويتم تدريبهم يف مدار�س �أو ف�صولخا�صة.
(علم ًا �أن الدي�سيبل هو وحدة قيا�س قوة ال�صوت ).
سيكولوجية األصـــم
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الت�صنيف ح�سب مكان اال�صابة :
 �أحادية اجلانب ( اال�صابة تكون يف �أذن واحدة ). ثنائية اجلانب ( اال�صابة يف االذنني معا ً ) .الت�صنيف ح�سب اال�سباب :
 داخلية املن�ش�أ ( �أ�سباب وراثية ) . خارجية املن�ش�أ ( ب�سبب االمرا�ض �أو اال�صابات �أ واحلوادث ).الت�صنيف ح�سب اللغة :
 قبل اكت�ساب اللغة (اال�صابة قبل �أن يتعلم الطفل اللغة). بعد اكت�ساب اللغة (اال�صابة بعد اكت�ساب اللغة).ومن اجلدير بالذكر ان الأثار املبا�شرة التى تنتج من فقدان ال�سـ ــمع هي فقدان
القدرة على النطق والكالم  ،واجلوانب ال�صـ ــوتية والقواعدية للغة  ،والفقدان املزدوج
لل�سمع واللغة املنطوقة ينجم عنه �آثار مت ـ ـ ــيز �شـخ�صية الأ�صم مبميزات خا�صة تكون
�سلبية �إذا مل تقدم االجـ ـ ــراءات الطبية والنف�سية والرتبوية والتعليمية والت�أهيلية
واالجتماعية االزمة وتقدم ه ــذة اخلدمات يف تناغم وتعاون بهدف تقدم احلالة ودجمه
احلقيقي.
تتاثر اخل�صائ�ص النف�سية لال�صم بعدد من العوامل :
االعاقة ال�سمعية لي�س لها الت�أثري ذاته وبنف�س الدرجة على جميع اال�شخا�ص املعوقني
�سمعيا ً فهم ميثلون فئة غري متجان�سة ولكل �شخ�ص خ�صائ�صه الفريدة واملميزة .
وت�ؤثر االعاقة ال�سمعية على اخل�صائ�ص النمائية باعتبار النمو متداخل ومرتابط .
ومن اخل�صائ�ص ما يلي :
 نوع االعاقة ال�سمعية ( �صمم – �أو �ضعف �سمعي ).16
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 اال�صابة بعد اكت�ساب اللغو �أم قبلها . عمر ال�شخ�ص عند حدوث اال�صابة �أو االعاقة ال�سمعية . �شدة االعاقة � ،أو درجة االعاقة ال�سمعية . البقايا ال�سمعية وكيفية ا�ستثمارها ( درجة اخل�سارة ال�سمعية ). امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي لال�سرة . احلالة ال�سمعية للوالدين واالخوة واالخوات  .وهل باال�سرة حاالت تعاين مناالعاقة ال�سمعية ؟.
 هل احلالة يوا�صل تعليمه وتدريبة باحد مدار�س الرتبية اخلا�صة الق�سم ال�سمعي؟.�أو م�سجل ب�أحد �صفوف الدمج االكادميي باملدار�س العادية؟ .
 عدد ال�سنوات التى ق�ضاها احلالة يف التدريب مبدار�س الرتبية اخلا�صة . العمر الذي اكت�شفت فية االعاقة ال�سمعية للحالة ( االكت�شاف املبكر ) و(التدخلاملبكر ).
 قدرات ون�سبة ذكاء احلالة ومدى دافعيته للدرا�سة والتدريب واكت�ساب املهاراتاملختلفة ومنها على �سبيل املثال  :لغة اال�شارة والهجاء الأ�صبعي وغريهما .
اخلدمات امل�ساندة:
التى يجب �أن تقدم للحالة بعد اكت�شاف االعاقة مبا�شرتاً وهي:
( الك�شف الطبي  -الت�أهيل التخاطبي  -اخلدمات النف�سية من القيا�س العقلي
واالر�شاد والتوجية والعالج النف�سي عند احلاجة والتعرف على امليول والرغبات –
خدمات الرتبية اخلا�صة – العالج الوظائفي عند احلاجة – االر�شاد والتوجية يف
جمال اخلدمة االجتماعية –اخلدمات الأ�سرية  -توفري االجهزة واملعينات ال�سمعية
والتدريب على ا�ستخدامها و�صيانتها).
سيكولوجية األصـــم
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الف�صل الثاين
اخل�صائ�ص النف�سية للأ�صم
لكل فئة �أو �شخ�صية �سماتها املميزة
وخ�صائ�صها الفريدة .ولكل مهنة �سماتها
وعالماتها فالداعية اال�سالمي يختلف
يف �سماته وعالماته عن �ضابط ال�شرطة
�أو اجلي�ش ،والطبيب يختلف عن املحا�سب والعب كرة القدم يختلف عن العب
الكراتية .ولكل فئة من املعوقني خ�صائ�صها املميزة فذوي االعاقة الذهنية يختلفون
يف خ�صائ�صهم عن املعوقني حركيا ً �أو ح�سيا  .وهكذا حتى داخل االعاقة الواحدة
جند الكثري من الت�شتت واالختالف فهناك اختالف بني املكفوفني و�ضعاف الب�صر وبني
ال�صم و�ضعاف ال�سمع  .واملعوقني �سمعيا ً لهم �سماتهم وخ�صائ�صهم التى تعود �إلى
فقدان ال�سمع وعدم القدرة على الكالم ولكنها �سمات ال تختلف كثريا ً عن ال�سامعني .
وفيما يلي عر�ض مب�سط الهم خ�صائ�صهم النف�سية.
اخل�صــائ�ص اللغوية:
ال �شك �أن النمو اللغوي من �أكرث املظاهر ت�أثرا ً باالعاقة ال�سمعية  ،ويف حالة اكت�ساب
ال�شخ�ص املهارات اللغوية فان لغته تت�صف بانها لغة غري غنية باملفردات واملرتادفات
كلغة ال�سامعني .وتت�صف لغة �ضعاف ال�سمع بالتمركز حول املح�سو�س ،وامللمو�س،
وجملهم حمددة وق�صرية ،و�أقل تعقيد ًا ،وكالمهم بطيئا ً ونربته غري عادية.
وتفيد الدرا�سات ان الطفل يتوقف عن ا�صدار اال�صوات بعد والدته ب�سبب عدم
�سماع �صوت امه �أو �أ�صوات املحيطني به ،وعادة ما يتوقف عن ا�صدار اال�صوات بداية
من العام الثاين من عمره .
18
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تعترب اللغة من الو�سائل اال�سا�سية لالت�صال والتوا�صل االجتماعي ،Language
وخا�صة يف التعبري عن الذات وفهم االخرين ،واللغة و�سيلة من و�سائل النمو العقلي
واملعريف لذا يعتمد النمو االجتماعي على اللغة .ونيتجة لذلك يعاين املعوقني �سمعيا ً من
م�شكالت يف التكيف االجتماعي ب�سبب النق�ص يف قدراتهم اللغوية و�صعوبة التعبري عن
�أنف�سهم  ،و�صعوبة فهم االخرين لهم يف حميط اال�سرة �أو العمل لذا ي�صبح اال�صم يف
عزلة عن اال�شخا�ص العاديني وهم جمتمع االكرثية .
اخل�صائ�ص املعرفية ( الذكاء ) :
ا�شارت الدرا�سات والبحوث �أن م�ستوى ذكاء اال�شخا�ص ال�صم و�ضعاف ال�سمع
كمجموعة ال يختلفون عن م�ستوى ذكاء اال�شخا�ص االخرين و�أفادت درا�سات اخرى ان
املعوقني �سمعيا ً لديهم القابلية للتعليم والتفكري املجرد  Abstract Thinkingما مل
يكن لديهم ا�صابات �شديدة كاال�صابة الدماغية �أو التلف الدماغي امل�صاحب لالعاقة
ال�سمعية  .وي�ضيف فريق اخر �أن النمو املعريف ال يعتمد بال�ضرورة على اللغة وهم ي�ؤكدون
�أن املفاهيم املت�صلة باللغة �ضعيفة لدى املعوق �سمعي ًا.
الأ�صم واختبارات الذكاء:
تعتمد اختبارات الذكاء العامة بدرجة كبرية على املهارات اللغوية فاذا ا�ستخدمت
بدون تقنيني �أو تكييف قد ي�شخ�ص املعوق �سمعيا ً باخلط�أ �أنه معوق ذهني ًا .لذا يجب
االعتماد على اختبارات الذكاء غري اللفظية يف الت�شخي�ص العقلي للمعوق �سمعي ًا.
وي�شري ( �أدوين �سمينز ) �أن التاخر يف الكالم ي�ؤثر على النمو العقلي وعلى التفكري ،وعلى
قدرة الطفل اال�صم على االت�صال باالخرين  .وقد لوحظ على اال�صم بع�ض مظاهر االختالف
يف القدرة على التذكر والتعامل مع املجردات وخا�صة عند ا�ستخدام الرموز اللغوية .
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ووجد  Pintnerوباتر�سون � Patersonأن متو�سط ذكاء االطـفال ال�صم ()73
درجة  .ويرجع انخفا�ض ن�سبة ذكاء العينة �أن االطفال ال�صم مل تكن لديهم نف�س الفر�ص
من اخلربات التي تفرت�ض عنا�صر االختبار �أنها م�شرتكة بالن�سبة جلميع االطفال .
وي�ضيف( باتر�سون وليون) �أن م�ستوى ذكاء ال�صم يقل عن �أقرانهم ال�سامعني بحوايل
(  ) 15- 10درجة � .أما جواتف و�سريجنر افادا �أنه ال توجد فروق بني املعوقني �سمعي ًا
وال�سامعني يف القدرات العقلية  .وت�ضيف بع�ض الدرا�سات �أن ال�سامعني يتقدمون على
ال�صم يف الذكاء اللفظي  ،وال توجد فروق بني ال�صم وال�سامعني يف الذكاء اليدوي
االدائي العملي .
و�أي تاخر يف قدراته يكون مردودة الى التق�صري يف تكوين اخلربات وتوفري الفر�ص
املنا�سبة للتدريب لينمي قدراته  ،وقلة املعلومات واملعارف التي يجب �أن يتلقاها لتنمي
من مداركه .فلو ت�أمل ال�سامعني من �أين كونوا معارفهم ومعلوماتهم لوجدوا �أن اغلبها
عن طريق ال�سمع والتفاعل مع الناطقني ومن املعروف �أن اللغة هي وعاء العلم � ،أما
اال�صم فل�ضعف التغذية اللغوية امل�ستمر يت�أخر تفاعله وبالتايل قدراته  ،ويزيد التاخر
مع التقدم يف العمر .
انتقاء االدوات :
يقوم املعالج النف�سي باختيار �أدوات القيا�س العقلي املنا�سبة ويراعى االتي :
 العمر الزمني للحالة �أو الطفل . امل�ستوى التعليمي . درجة الفقد ال�سمعي . احلالة النف�سية واملزاجية �أثناء التطبيق . هل يعاين من �أي م�شكالت �أو �أمرا�ض م�صاحبة العاقته ال�سمعية . هل لديه بقايا �سمع  ،وهل تعر�ض لال�صابة بعد اكت�ساب اللغة �أم قبلها .20
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اخل�صائ�ص اجل�سمية واحلركية :
مل يحظ النمو اجل�سمي واحلركي باهتمام كبري من قبل الباحثني  .واالفرتا�ض
يعترب �أن م�شكالت التوا�صل التي يعاين منها املعوق ال�سمعي ت�ضع حواجز وعوائق �أمام
اكت�شافه للبيئة املحيطة والتفاعل معها  ،و�إذا مل يزود املعوق �سمعيا با�سرتتيجيات بديلة
فان االعاقة ال�سمعية قد تفر�ض قيود ًا على النمو احلركي .
وت�شري بع�ض الدرا�سات �أن النمو احلركي عند املعوقني �سمعيا ً مت�أخر مقارنة بالنمو
احلركي عند اال�شخا�ص االخرين  .كذلك ف�إن بع�ضهم مي�شي بطريق مميزة فال يرفع
قدميه عن االر�ض وهذا ب�سبب عدم �سماعه �صوت االقدام على االر�ض � ،أو لأنهم
ي�شعرون ب�شىء من االمن عندما تبقى القدمان قريبة من االر�ض وعلى ات�صال دائم
باالر�ض .
واال�شخا�ص املعوقني �سمعيا ً كمجموعة ال يتمتعون باللياقة البدنية مقارنة باال�شخا�ص
االخرين ،وهم عادة يتحركون قليال ً النهم يخ�ص�صون معظم وقتهم للتوا�صل مع
بع�ضهم البع�ض.
اخل�صائ�ص االكادميية :
حت�صيل الطالب املعوقني �سمعيا ً عموما ً منخف�ضا ً عن حت�صيل الطالب االخرين
وبوجة خا�ص يف التح�صيل القرائي .
وتظهر الدرا�سات �أن م�ستوى التح�صيل االكادميي لدى معظم الرا�شدين من ال�صم
ال يتعدى م�ستوى حت�صيل الطالب العاديني يف ال�صفني الرابع واخلام�س االبتدائي ،
فهم مت�أخرون يف التقدم العلمي عن الطفل العادي مبتو�سط من � 4- 3سنوات  .ولكن
اال�شخا�ص �ضعاف ال�سمع يحققون م�ستويات �أعلى يف التح�صيل الدرا�سي �إذا ا�ستخدمت
معهم �أ�ساليب تدري�س فعالة ومنا�سبة حلالتهم .
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وقد قامت كلية جلوديت يف الواليات املتحدة االمريكية بدرا�سة هدفت الى حتديد
م�ستوى التح�صيل االكادميي الذى ميكن ان يبلغه الطالب ال�صم  ،فتبني �أن ()%50
ممن يف �سن (� )20سنة كان م�ستوى قراءتهم مب�ستوى ال�صف الرابع االبتدائي �أو �أقل.
و( )%10كانوا مب�ستوى ال�صف الثاين االعدادي  .وبالن�سبة للريا�ضيات فقد ات�ضح �أن
معظم الطالب ال�صم كانوا مب�ستوى ال�صف الثاين االعدادي  ،و�أداء ( )%10منهم
كانوا مب�ستوى �أداء اال�شخا�ص العاديني � .أما احلاالت التي تعاين من اعاقة �سمعية
ب�سيطة �أو متو�سطة فقد تبني �أن حت�صيلهم االكادميي منخف�ضا ً اي�ضا ً و�أن كان �أف�ضل
من حت�صيل ال�صم .
وتزداد ال�صعوبات التعليمية واالكادميية بزيادة �شدة ال�ضعف ال�سمعي  ،كما ال يدرك
اال�صم املعنويات من اال�شياء و�إمنا يدرك ب�شكل �أ�سرع كل ما هو ملمو�س وحم�سو�س.
كما �أظهرت درا�سة كل من داي فو�سفيلد  Fusfeldوبنرت � Pintnesأن �أكرب
ت�أخر يعاين منه ال�صم يظهريف معاين املفردات والكلمات  ،و�أن �أق ــل قدر من الت�أخر
ظهر يف العمليات احل�سابية والهجاء  .وكان م ــن �سمـ ـ ـ ــاتهم التعليمية �ضعف القدرة
على التح�صيل ولهذا فهم �أكرث تعر�ض ًا للخط�أ والن�سيان.
اخل�صائ�ص االجتماعية :
يعاين اال�شخا�ص املعوقني �سمعيا ًمن �ضعف التوا�صل مع االخرين ،وامناط التن�شئة
االجتماعية امل�ستخدمة معهم تقودهم الى عدم الن�ضج االجتماعي واالعتمادية.
وقد �أجريت فاينالند عدد من الدرا�سات على االطفال املعوقني �سمعيا ً با�ستخدام
مقيا�س فاينالند للن�ضج االجتماعي وتبني �أن �أداء اال�شخا�ص املعوقني �سمعيا ً منخف�ض ًا
مقارنة ب�أداء العاديني  .كما �أجرت ( مايكلب�ست ) درا�سة على االطفال املعوقني �سمعي ًا
يرتاوح �أعمارهم مابني (� ) 10 – 9سنوات ووجدت �أن حوايل ( )%10منهم �أقل ن�ضج ًا
من الناحية االجتماعية مقارنة باالطفال االخرين.
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كما �أ�شارت ميدو 1980( Meadowم) �أن املعوقني �سمعيا ً كثريا ً ما يتجاهلون
م�شاعر االخرين وي�سيئون فهم ت�صرفاتهم  .ومن املعروف �أن اال�شخا�ص املعوقني �سمعيا
مييلون الى تكوين عالقات اجتماعية  ،والتفاعل مع ا�شخا�ص يعانون مما يعانون منه ،
وهم يفعلون ذلك �أكرث من �أي فئة �أو �إعاقة اخرى .
اخل�صائ�ص النف�سية االنفعالية :
يعتقد البع�ض �أن للمعوقني �سمعيا ً خ�صائ�ص و�سمات نف�سية وانفعالية مميزة� ،إال
�أن نتائج البحوث العلمية ال تدعم هذا االعتقاد  .فال�صمم ال يعود بال�ضرورة الى �سوء
التوافق النف�سي  ،مما يدفع الباحثني �إلى اال�شارة واالدعاء بوجود �سيكولوجية خا�صة
للمعوقني �سمعيا ً .
�أما موري�س 1982( Mooresم) ي�شري يف درا�سته �أن ن�سبة كبرية من املعوقني
�سمعيا ً تعاين من امل�شكالت النف�سية الآتية :
 �سوء التوافق النف�سي . عدم اال�ستقرار العاطفي . عدم الثبات االنفعايل . �أكرث �أكتئابا ً وقلقا ً وتهورا ً . الت�شكك يف االخرين . ال�سلوك العدواين  ،و�إيذاء االخرين احيانا ً . االجتاة نحو العزلة  ،ويف�ضل البقاء وحيدا ً .� -أقل حبا ً لل�سيطرة .
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وي�شري موري�س كذلك �أن الدرا�سات املتعلقة ب�سيكولوجية املعوقني �سمعيا ً �إمنا هي
ت�ستخدم �أدوات قيا�س غري منا�سبة  ،ويف ظروف غري منا�سبة ،و�إطالق معايري غري
واقعية على �ضوء اخل�صائ�ص ال�شائعة بني الباحثني  .ومن العوامل التى تزيد من
حدة م�شاكل الطفل اال�صم �أنه ال يتقبل اعاقته بنف�س الطريقة التى يتقبل بها االخرون
اعاقتهم ،فهو دائم ال�شعور باخلجل من اعاقته مما يفقده الثقة بالنف�س.
كما �أ�ستخل�ص � Jonsonأن االطفال ال�صم �أكرث جمودا  Rigidityمن االطفال
العاديني يف بع�ض املواقف وكانوا �أقل جمودا ً يف مواقف اخرى � ،أي �أن درجة اجلمود عند
االطفال ال�صم تختلف ح�سب طبيعة املوقف .
وي�شري م�ستوى الطموح  Level of Aspirationعند االطفال ال�صم الذين
يعانون من �سوء التوافق �أن لديهم م�ستويات غري واقعية للطموح مبعنى �أنهم يتنب�ؤن
بدرجات �شديدة االرتفاع �أو �شديدة االنخفا�ض كما �أنهم غري قادرين على تغيري
طموحاتهم يف �ضوء ادائهم .
وا�ستخدمت كثريا ًمن الدرا�سات التى طبقت عل املعوقني �سمعيا ًلدرا�سة خ�صائ�صهم
النف�سية االختبارات النف�سية الورقية ووجد اتفاق عام بني معظم النتائج تبعا ً للمعايري
امل�شتقة من االطفال العاديني �أن االطفال ال�صم �أقل من غريهم يف التوافق وكانت
درجاتهم منخف�ضة يف نواحي التوافق العام والتوافق املدر�سي والتوافق االجتماعي ،
وارتفعت درجاتهم يف عدم الثبات االنفعايل وامليل �إلى الع�صابية  .وافتقارهم القدرة
على التوا�صل االجتماعي مع االخرين وامناط التن�شئة االجتماعية لديهم تقودهم الى
االعتمادية وعدم الن�ضج االجتماعي .Communication Mass
مفهوم الذات :
يت�صف مفهموم الذات  Self Conceptعند املعوقني �سمعي ًا بعدم الدقة وغالب ًا
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ما يكون مبالغ فيه .وت�شري الدرا�سات ان املعوقني �سمـعي ًا امللتحقني يف مدار�س الرتبية
اخلا�صة �أو باي م�ؤ�س�سة خا�صة للتدريب والت�أهيل يكون لديهم مفهوم ذات �أف�ضل من
غريهم من املعوقني �سمعيا ً غري امللتحقني بامل�ؤ�س�سات التدريبية التعليمية .
ويت�أثر املعوقني �سمعيا ً باالحكام التى يتلقونها من اال�شخا�ص ذوو االهمية االنفعالية
يف حياتهم – مثال  :الطفل �صاحب الذكاء املرتفع الذي يوبخه والده ويحقره دائما ً
يتولد لديه مفهوم عن نف�سه �أنه �شخ�ص غري كفء عاجز عن حتقيق امكاناته .
االجتاهات الع�صابيـــة:
جاء يف ابحاث (�سربجنر) والتي قورن بها االطفال ال�صم باالطفال العاديني يف
االجتاهات الع�صابية � ،أن درجات االطفال ال�صم كانت �أعلى قليال ً مقارنة باملجموعة
العادية  .وا�ضاف ( بنتز وف�سفلر ) ان لديهم حالة من عدم االتزان املرتفعة قليال ً
مقارنة باالخرين  .ويف درا�سة (ليون ) وجد �أن الن�سبة املئوية للمعوقني �سمعيا ً ممن
يو�صفون بعدم االتزان االنفعايل �أو الذين يحتاجون �إلى العالج النف�سي تزيد عن ال�ضعف
بني الطلبة اجلدد باجلامعة  .ومييل بع�ض املعوقني �سمعيا ً �إلى العزلة واالن�سحاب من
املجتمع  ،وتقل قدرتهم على التعاون مع االخرين ب�سبب الت�أخر يف منوهم االجتماعي
وقلة ن�ضجهم االجتماعي  .باعتبار �أن اللغة تلعب دورا ً م�ؤثرا ً يف ن�ضج االفراد واكت�ساب
الكثري من القيم واملعايري والعادات من املجتمع .
احـــالم اليقظـــــة :
يلج�أ �أحيان ًا املعوق �سمعي ًا �إلى اال�ستغراق يف �أحالم اليقظة باعتبارها �صمام �أمان
له والمنياته املكبوتة ودوافعه املحبطة  .وحتقق ا�شباعا ً لرغباته التى ال ي�ستطيع ان
يحققها يف الواقع  .وهي متنح اال�شباع وتعو�ض عن احلرمان والف�شل الذي ي�صيبه من
البيئة اخلارجية .
سيكولوجية األصـــم

25

�صراعات املعوقني �سمعي ًا:
يعاين بع�ض املعوقني �سمعيا من �صراعات داخلية يف العي�ش كالأفراد ال�سامعني وبني
ادراكه لعجزه احل�سي  ،ولذلك يلج�أون �إلى �أحد ال�صور التالية يف حماولة منهم حلقيق
التوافق -:
 ال�صورة االولى  ،يتقبل فكرته عن نف�سه ب�أنه �شخ�ص معوق ح�سي ًا ويف�ضلاالن�سحاب �إلى حياة �صغري حمدودة متنحها له نوادي وجمعيات ومراكز
املعوقني �سمعيا ً.
 ال�صورة الثانية  ،يرف�ض عامل االعاقة و يعي�ش مع عامل ال�سامعني  ،ويرغب يفالقيام بنف�س االعمال التى يقوم بها ال�سامعون  ،ويواجة امل�شكالت االجتماعية
التى حتول من حتقيق �أهدافه ويتميز باالنب�ساطية والذكاء االجتماعي وبالرغبة
يف التعلم .
 ال�صورة الثالثة  ،يندمج يف احلياة بحب وحما�س وميار�س بع�ض املهن التى الحتتاج �إلى قدرات �سمعية .
مواقف االحباط : Frustration
لكونه يتعر�ض ملواقف بها �أحباط و مواقف بها �صعوبة التعبري عن م�شاعره  ،ف�إنه
يتعر�ض لنوبات حادة من االنفعال والغ�ضب قد تعر�ضة للعقاب البدين �أو املعنوي  .وقد
يرف�ض االباء م�شاعره �أو يوافقون على اخل�ضوع لرغباته للحد من توتراته وانفعاالته.
درا�سة قطرية بعنوان ( اخل�صائ�ص وال�سمات النف�سية للمعوقني �سمعيا
وعقليا ًمن وجهة نظر املعلمني ) :
اجرى الكاتب الدرا�سة احلالية على عينة تبلغ ( )15من املعلمني العاملني يف مدر�سة
الرتبية ال�سمعية للبنني التابعة لوزارة الرتبية والتعليم وقتها عام (1999م) بهدف
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التعرف على اخل�صائ�ص وال�سمات النف�سية التى يتميزبها املعوق �سمعيا من وجهة نظر
املعلم  .وكان من ابرز نتائج الدرا�سة االتي :
 ا�شار املعلمون بان املعوقني �سمعيا ً يتميزون بعدد من اخل�صائ�ص وال�سماتالنف�سية :كاخلجل  ،واالنطواء  ،وعدم الرغبة يف امل�شاركة  ،وحب ال�سيطرة
بن�سبة ( )%93والن�شاط احلركي الزائد بن�سبة ( )%80و�سرعة االنفعال والبكاء
(  )%53وحتري ال�صدق وعدم الكذب ( . )%87
 وكان من ابرز النتائج التعاون والتوافق االجتماعي بني املعوقني �سمعيا ً معبع�ضهم البع�ض ،و�أحرتام املعلم  ،والتمتع بروح املرح ( .)%87ومن اخل�صائ�ص
كذلك التوتر النف�سي واخلوف والقلق وال�شعور باالحباط ( )%80و�صعوبة
التوا�صل مع االخرين بن�سبة ( )%67والت�سرع واالندفاعية والعدوان واملطالبة
بال�سرعة يف تلبية رغباتهم بن�سبة ( .)%40
 كما �أظهرت النتائج �أهم ال�صعوبات التي يعاين منها افراد العينة من وجهة نظرمعلم ال�صف :
عدم تقبل االهل العاقة احلالة وقلة وعي اال�سرة ب�سبل الرعاية والتوا�صل مع
احلالة (. )%87و�ضعف الثقة يف قدرات وامكانات احلالة ال�شخ�صية والذاتية
والتعليمية ( . )%68
 ومن ال�صعوبات �صعوبة �إيجاد وظيفة بعد التخرج ( .)%53 ومن ال�صعوبات التي ت�ؤثر على العملية التعليمية الن�سيان وت�شتت االنتباة و�ضعفالذاكرة .
 ومن النتائج االيجابية للدرا�سة ميل املعوق �سمعيا ً الى امل�شاركة يف الكثري مناالن�شطة املدر�سية ( .)%100والتكيف مع البيئة املدر�سية ( .)%93ووجود
ا�صدقاء من ال�سامعني ( .)%80
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 -و�أظهرت الدرا�سة �أن من �أهم احتياجات املعوق �سمعيا ً :

• احلاجة �إلى برامج الت�أهيل املهني اجليد وا�ستحداث جماالت مهنية
جديدة(.)%80
• توفري الربامج لتوعية �أ�سر املعوقني �سمعيا ً ب�سبل رعايتهم للحالة ومالديه
من قدرات ومواهب (.)%73
• تكوين رابطة خا�صة باملعوقني �سمعيا ً (.)%70

• م�شاركتهم يف الندوات واتخاذ القرارات ذات ال�صلة مب�ستقبلهم (.)%65
• ن�شر لغة اال�شارة عربو�سائل االعالم املختلفة (.)%63
• �سن القوانني حلماية حقوقهم وتو�ضيح واجباتهم (.)%60
• حاجتهم الى خدمات الرعاية النف�سية واالجتماعية (. )%55
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الف�صـــل الثالث
الأ�سرة ودمج الطفل �ضعيف ال�سمع
تعد عملية الإت�صال  Communicationجوهر ا�ستمرار احلياة االجتماعية
وتطورها فال�سمع �أحد �أهم احلوا�س ويعترب من النوافذ الهامة التي نطل من خاللها
على العامل اخلارجي  ,فهو الذي يزودنا بالكثري من املهارات ال�شخ�صية والإجتماعية
والعديد من املعاين واملرتادفات والأفكار واحلرمان من هذة النعمة ي�ؤدي الى فقدان
الكثري من اخلربات املهمة  .ويفيد حممد حالوة �أن الإعاقة ال�سمعية حتجب ال�شخ�ص
عن امل�شاركة الإيجابية الفعالة مع العامل املحيط  ,عالوة على حرمانه من اخلربات
الالزمة الكت�ساب اللغة والكالم  .وذلك لأنها تفر�ض على �ضحاياها جدار ًا من العزلة
يف حالة اال�ست�سالم لالعاقة ال�سمعية واالن�سحاب من التفاعل يف املجتمع  ,وتكون تلك
العزلة �أ�شد وط�أة عندما ال يلتحق ال�شخ�ص باملدر�سة �أو بالتدريب املنا�سب مما يزيد
من �شعوره بالنق�ص والدونية والعجز و ي�ؤدي الى تكوين �شخ�صية منطوية غري نا�ضجة
انفعالي ًا واجتماعي ًا الأمر الذي ي�ؤثر على توافقة ال�شخ�صي والأجتماعي .
وتفيد (منى الدهان) يف درا�ستها �أن االطفال ذوي الإعاقة ال�سمعية خا�صة الذكور
يكون لديهم اح�سا�س ًا بالوحدة النف�سية مقارنة باالطفال العاديني �أواالطفال ذو االعاقة
الذهنية  .حيث �أن عائق االت�صال يكون �صعوبات اجتماعية ت�ؤدي الى العزلة فيكون
ه�ؤالء االطفال �أقل كفاءة و�أقل ن�ضج ًا مقارنة ب�أقرانهم من الأ�شخا�ص االخرين.
ويتميزون ب�أنهم �أكرث رف�ض ًا لالقران ومييلون الى الوحدة ويكونون عادة جماعات من
�أنف�سهم .مما ي�شري �أن الإعاقة ال�سمعية لها دور كبري يف زيادة االح�سا�س بالوحدة
النف�سية ونق�ص الكفاءة االجتماعية  .وهنا يكون التحدي الكبري عند ال�صم و�ضعاف
ال�سمع ( كيف يت�صلون باملجتمع؟ وكيف يتعلمون لغته؟ وكيف يت�صلون بال�سامعني ؟ كيف
يكونون ا�صدقاء ومعارف ؟ كيف يتوا�صلون يف جمال العمل �أو يف املدر�سة ؟).
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اهمية الك�شف املبكر:
وعليه من ال�ضروري الك�شف املبكر عن هذة الإعاقة اخلطرية العواقب والعمل على
توفري الربامج الالزمة لتدريب ه�ؤالء اال�شخا�ص بهدف حتقيق النمو املنا�سب وتنمية
مهارات التوا�صل والتي ت�ؤدي �إلى حتقيق النمو العقلي واملعريف واالجتماعي واالنفعايل
والبدين  .بالإ�ضافة الى تقدمي خدمات ال�صحة النف�سية  Mental Healthللوقاية
من اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية التي قد يتعر�ض لها ه�ؤالء احلاالت .ومن املهم
ار�شاد اولياء الأمور ملواجهة ال�ضغوط النف�سية  Stressالتي يتعر�ضون لها ب�سب ما
يعاين منه اطفالهم من م�شكالت متنوعة.
�أهمية دور اال�سرة :
وقد ادرك الباحثون واملمار�سون يف ميدان الرتبية اخلا�صة منذ زمن طويل �أهمية
الدور الذي تلعبه الأ�سرة يف ال�سنوات الأولى من عمر الطفل يف النمو املتكامل للطفل ومت
ت�صميم العديد من الربامج الرتبوية املبكرة  Early Educationوبرامج التدخل
املبكر � Early Interventionأو التعرف املبكر للطفل املت�أخر منائي ًا للعمل على
تنمية وتطوير البقايا ال�سمعية املتوفرة لديه  ,وللوالدين دورهما الهام والفاعل وامل�ؤثر
يف التوا�صل مع طفلهما من خالل برامج التوا�صل وتفاعل االطفال املعوقني �سمعيا مع
االطفال االخرين  ,والتدريب على القراءة واحل�ساب واملهارات االكادميية املتنوعة
واملتابعة لدى االخ�صائيني واملعاجلني النف�سيني واخ�صائي النطق والكالم وغريهم من
التخ�ص�صات.
والأطفال جميع ًا لديهم اال�ستعداد منذ امليالد لال�ستقبال اللغوي ومتثل نظرات العني
ا�ستعداد ًا للتوا�صل مع كل ما يدور من حولنا من مثريات  ,فالطفل يتحول من احلملقة
يف ال�شيء الذي ي�ستويل على اهتمامه الى ا�ستطالع وجهة نظر الوالدين ثم التعرف
على تفا�صيل ال�شىء وهنا ي�ستطيع الوالدين اال�ستفادة من هذا اال�ستعداد الطبيعي
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للتوا�صل وحتويل نظر الطفل �إلى ال�شىء الذي يرغبون تدريبه عليه  .كما ي�ستطيعان �أن
يعلما طفلهما الأنتباة �إلى �أ�شياء معينة  .ومع اكت�ساب الطفل مهارة امل�شي وات�ساع عامله
املحدود ميكن �أن ي�ضعا يف جمال ر�ؤيته وتعامله ما يريدان تعليمه �إياه  ,ويعر�ضا عليه
العديد من الأ�شياء واملح�سو�سات وال�صور واملج�سمات البال�ستيكية واخل�شبية والورقية
والق�ص�ص امللونة وافالم الفيديو و�ألعاب الكمبيوتر وغريها من الأدوات  .ويجب علينا
تعزيز قدرات الطفل وتهيئة كل الفر�ص املواتية لذلك  .وت�شجيع جميع �صور التفاعل
الناجح مع الرتكيز على املعينات الب�صرية واللم�س واحلركة والأهتمام با�ستخدام
�أ�سلوب املحاكاة  Imitationوالتقليد والتلميحات والقرائن كل ذلك ي�ساعد يف تطوير
�سياقات تعامل وتوا�صل فعال مع الطفل .
ويجب ان ن�ستوعب �أن دائرة التوا�صل يف الأ�سرة تعتمد على جميع افرادها وتوجه
نحو الطفل ذو الإعاقة ال�سمعية الذي يجب �أن يكون حا�ضر ًا يف مناق�شات وحوار
ال�سامعني ,وعليهم �أن يدربوا �أنف�سهم على التوا�صل معه و�أن يتحرروا من �إهماله .
ف�أ�سلوب التوا�صل الفعال ميكنه �أن يحقق فائدة ق�صوى لهم جميع ًا وي�سهل التفاعل
ال�صحي بني �أفراد الأ�سرة على �أن يرتبط بكل جوانب حياة الطفل ذو االعاقة ال�سمعية
ال�سلوكية واالجتماعية واالكادميية واالنفعالية واملعي�شية ومفهومه عن ذاته وقدرته على
�ضبط �سلوكه .
وهذا ما �أكدت عليه درا�سة ( � Lartz (1999أهمية تدريب الوالدين على �ضرورة
ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات الب�صرية للقراءة والربط بني العامل الواقعي وخربة الطفل
و�إظهار التعبريات اجل�سمية وال�شخ�صية عند ال�شرح والتف�سري للأطفال ذو الإعاقة
ال�سمعية .
�أما درا�سة  )2000( Eleweke and Roddaفقد �أ�شارت على �أهمية املعلومات
العامة املقدمة للوالدين  ,وتوفري الأدوات التكنولوجية وافتتاح املدار�س املنا�سبة ح�سب
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م�ستوى ال�ضعف لدى احلالة  ,وتوفر اخلدمات امل�ساندة لأنها من العوامل امل�ساهمة يف
اختيار الوالدين لنموذج التوا�صل امل�ستخدم مع اطفالهم يف مرحلة ما قبل املدر�سة.
ولقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات والبحوث التي �أجريت يف هذا اجلانب لبع�ض االر�شادات
والتوجيهات التي ميكن اال�ستفادة منها يف تنمية التوا�صل مع الطفل ذو االعاقة ال�سمعية
حتقيق ًا لدجمه ال�صحيح يف الأ�سرة واملجتمع .
�أهمية مرحلة ما قبل املدر�سة :
وقد قدم (حممد ال�سيد �صديق)  2001درا�سة �إر�شادية حول �سيكولوجية الطفل
املعوق �سمعي ًا و�أ�ساليب توا�صله مع الآخرين حيث خل�صت الدرا�سة �إلى تقدمي �إر�شادات
لأ�سلوب العمل لكل من الأ�سرة وهيئة التدري�س واجلريان واال�صدقاء يف التفاعل مع
الطفل ذو االعاقة ال�سمعية يف مرحلتي ما قبل املدر�سة واملرحلة االبتدائية .
�أما درا�سة( �شاكر قنديل )  2000فقد تناولت �أ�ساليب رعاية وتنمية الطفل الأ�صم
تربوي ًا ونف�سي ًا وكيفية تنمية التوا�صل بينه وبني �أفراد �أ�سرته حيث يقدم يف هذا ال�صدد
جمموعة من اال�سرتاتيجيات التي ميكن اال�ستفادة منها يف عملية التوا�صل مع الطفل
الأ�صم كاال�ستماع الفعال والنمذجة ال�سلوكية  Modeling Behaviorوالتوا�صل غري
اللفظي ,و�أخري ًا �إر�شادات مل�ساعدة �أ�سرة الطفل الأ�صم على تقبل �إعاقته ومعاي�شته
لبيئة مزدوجة واعتماده على ذاته دون تدخل املحيطني .
كما قدم ( فاروق حممد �صادق)  2000يف درا�س ـ ــته م�شروع حقيبه �إر�شادية
للأ�سرة العربية لرعاية الطفل ذو الإعاقة ال�سمعية  ,وهي عبارة عن برنامج تدخل
ارتقائي م�ستمر ومعتمد ًا على فكرة ال�صفحة النف�سية ( الربوفيل ) يف القيا�س العقلي
والتقييم  . Psychological Profileحيث حتدد املدخالت واملخرجات النهائية
للحقيبة وتقا�س ب�أبعادها ال�شخ�صية املتكاملة يخطط وينفذ هذا الربنامج بامل�شاركة
بني �أ�سرة الطفل املعوق �سمعي ًا واملخت�صني وامل�ؤ�س�سات املعنية مبواجهة ت�أثريات الإعاقة
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وتعمل على تنمية قدرات الطفل الى اق�صى �إمكاناته يف مراحل عمره املختلفة وتتكون
هذة احلقيبة من �أربعة جماالت  .وقد قدمت الدرا�سة �إر�شادات وتوجيهات لأ�سرة
االطفال ال�صغار الذين يعانون من ال�ضعف ال�سمعي وال�صم والقائمني على خدمتهم و
ت�ضمنت �ضرورة التعرف والت�شخي�ص املبكر  Early Diagnosisثم التقييم ال�سمعي
والتدريب الذي يجب ان يكون بو�سطة الأخ�صائيني يف هذا املجال ( االخ�صائي النف�سي
واخ�صائي النطق والكالم ومدر�س الرتبية اخلا�صة ) .ي�ضاف لذلك تدريب الأ�سرة على
طبيعة ونوع الفقد ال�سمعي لدى �أطفالهم ومعرفتها للمعينات امل�ساعدة على ال�سمع .
وتتوقف ا�ستفادة الطفل ذو الإعاقة ال�سمعية من �أ�ساليب التوا�صل املختلفة �إلى حد
كبري على كل من االكت�شاف املبكر  Early Screeningوالت�شخي�ص والتدخل العالجي
والتعليمي التدريبي املبكر �أثناء ال�سنوات التكوينية الأولى من عمره  ,حيث يزيد هذا
االكت�شاف والتدخل من فر�ص تكيف الطفل مع نف�سه والأخرين  ,ويزيد من دافعيته
الكت�ساب و�إتقان املزيد من املعارف واملهارات التي ت�ساعد على �إنتاج التوا�صل .
وبالإ�ضافة �إلى ما �سبق ميكن تقدمي هذه الربامج واخلطوات للأ�سرة بهدف
م�ساعدة طفلها على تنمية مهارات التوا�صل املنا�سبة لديه يف مرحلة ما قبل املدر�سة.
ويتكون هذا الربنامج من الآتي :
او ًال  -احتياجات الأ�سرة :
 تهيئة اجلو املنا�سب باملنزل من م�سئوليات الأ�سرة . االت�صال الدائم والتعاون بني الأ�سرة واملدر�سة وح�ضور جمال�س الأ�سرة �أو جمل�سالأباء �أو الأمهات باملدر�سة .
 دوام الطفل باملدر�سة تدريجي ًا  .وحماولة ح�ضور الوالدين لبع�ض احل�ص�صللتعرف على طريقة التدريب التي يطبقها املدرب مع طفلهما  ,و�سلوك الطفل
داخل ال�صف الدرا�سي ومدى ا�ستفادته من الربامج الدرا�سية وطريقة ال�شرح
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والتف�سري التى ي�ستخدمها املعلم داخل ال�صف .
 ر�ؤية اال�سرة للطفل خالل تدريبه و قيامه باالن�شطة املختلفة مما يكون اجتاهات�إيجابية نحوه( داخل ال�صف الدرا�سي  ,وخالل جل�سات الت�أهيل التخاطبي).
 ادخال تعديالت م�ستمرة على توقعات الأباء من جانب املعاجلني واملدربني على�ضوء مدى تقدم الطفل واكت�سابه للمهارات .
 معرفة الوالدين مب�صادر �صحيحة وكافية حول كيفية التوا�صل مع طفلهما . تعبري �أفراد الأ�سرة عن م�شاعرهم و�أفكارهم جتاه طفلهم  ,وعالج وتوجية قلقهماوخماوفهما نحو امل�سار الطبيعي مبا يخدم الطفل وي�ساعده على تقدمه.
 توجيه الأ�سرة على العناية بطفلها من الناحية ال�صحية خا�صة العناية باجلهازالتنف�سي للطفل عناية فائقة مما يجعله يتفادى بقدر الإمكان �أمرا�ض الربد
والزكام واالنفلونزا وتدريبه على التنف�س ال�صحيح واجلل�سة ال�صحيحة .
ثاني ًا  -التدريب ال�سمعي : Auditory Training
فنيات التدريب ال�سمعي للطفل يف مرحلة ما قبل املدر�سة :
 مواجهة الطفل عند التحدث معه ( اجللو�س �أمام الطفل ولي�س بجانبه ). ا�ستخدام ا�سلوب الإعادة والتكرار والتثبت  ,والتنغيم . ا�ستعمال الكلمات الوا�ضحة مع التكرار  ,والتقليل من املرتادفات خا�صة يفال�سنوات الأولى من العمر .
 التحدث مع الطفل دائم ًا ببطء وو�ضوح خمارج احلروف  ,والت�أكد من توا�صلهال�سمعي والب�صري �أثناء عملية التدريب �أو توجيه اال�سئلة �أو االر�شاد والتوجية ,
مع تدريب الأ�سرة على هذه الفنيات.
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 �سرد الق�ص�ص ب�أ�سلوب �سهل �شيق ووا�ضح ومعرب ,مع ا�ستخدام ال�صوروالر�سومات .
 �سماع �أ�صوات خمتلفة طوال اليوم وحماولة ر�ؤية االداة التي حتدث ال�صوت . �ضرورة �أن تكون اخلربات والربامج التي يتم تطبيقها م�ألوفة وذات معنىللطفل.
 ميكن ا�ستخدام التعليم العار�ض �أو املنهج غري املكتوب و م�شاركة الطفل يف كلاملواقف واملنا�سبات داخل املنزل وخارجه .
 ت�شجيع الطفل على االختالط بالأطفال الأخرين  ,واختيار ا�صدقاء من ال�سامعنيداخل �أو خارج اال�سرة  ,وخا�صة داخل ال�صف الدرا�سي وخارجه .
ويق�صد بالتدريب ال�سمعي الو�سائل التدريبية التي ت�ستخدم مع احلاالت �ضعاف
ال�سمع بهدف ا�ستغالل ما لديهم من بقايا �سمعية  .وهو ما يعرف بربامج التعليم
ال�سمعي  Auditory Learningوتعتمد على تدريب �ضعيف ال�سمع على برامج
اال�صغاء االتية:
 -وعي الأ�صوات

. Sound Awareness

 متييز اال�صوات . Sound Discrimination التعرف على الأ�صوات . Sound Identification �إدراك معاين الأ�صوات . Sound Comprehension�أما العالج ال�سمعي  Hearing Therapyفيعتمد على اخلدمات االجتماعية
غري الطبية بهدف م�ساعدة اال�شخا�ص ذوي االعاقة ال�سمعية على النمو واال�ستفادة
من القدرات التوا�صلية  .ويعمل على حت�سني اللغة املنطوقة ويعتمد على قراءة ال�شفاة
والتدريب ال�سمعي والإر�شاد والتوجية .
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ثالث ًا  -الأنتبـــاه والرتكيز :
 جذب انتباة الطفل بو�سائل متنوعة مثل (ال�ضوء ,والطرق على الطاولة,واحلركات باليدين والوجة  ,وا�ستخدام العاب �أو ادوات معينة تثري االنتباه ).
 تقدم للطفل ا�سئلة ا�ستفهامية متنوعة  .والتقليل من اال�سئلة التي اجابتها ( نعم�أو ال).
 تقدم الأ�سئلة والربامج يف �شكل خيارات  ,وا�ستخدام املقارنة واملت�شابهات .رابعــــ ًا  -بناء الثقة:
 �ضرورة بناء عالقة متوازنة مع الطفل وتقدير م�شاعره واحرتام �أفكاره و�إظهارالتعاطف نحوه والنظر له عند حديثه �أو عر�ض وجهة نظرة.
 عدم التقليل من اجنازات الطفل �أو ال�ضحك على بع�ض �سلوكياته وعدم �إهمالهعند احلوار �أو رغبته يف احلديث .
 التعبري عن االحرتام املتبادل واالهتمام بر�أيه و�إعطائه فر�صة للتعبري عمايريده واحرتام رغبته يف اال�ستقالل .
خام�س ًا � -ضبط وتعديل ال�سلوك :
 حتديد ال�سلوك غري املرغوب فيه . الهدوء عند تعديل ال�سلوك �أو توجية النقد لل�سلوك ولي�س للطفل . ا�ستعداد الطفل لقبول التوجية . تدريب الطفل على الت�أين ومراجعة نف�سه قبل االتيان بال�سلوك  ,والتفكري يفعواقب ال�سلوك وت�أثريه .
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 مكافاة ال�سلوك اجليد الهادف مما ي�ؤدي الى تكرارة يف املواقف االجتماعيةاملختلفة ,ومن املهم تركيز الأ�سرة على ال�سلوك الهادف املميز .
 االت�ساق يف ال�سلوك �أمام الطفل  ,فالطفل م�ستعد التباع القواعد ال�سلوكيةوتنفيذها حني جند �أن هناك التزام ًا عام ًا لدى اجلميع ويف جميع االوقات.
 جتاهل �سلوك العناد  Stubbornnessوالع�صيان وكل �أنواع ال�سلوك غرياملقبول.
 ا�ستخدام النمذجة ال�سلوكية لتعليم الطفل �أمناط �سلوكية جديدة م�صحوبةبال�شرح .
 ا�ستخدام احلزم يف الوقت املنا�سب خا�صة عند تدريبه على املهارات الذاتيةاال�سقاللية ومهارات احلياة اليومية .Daily Living Skills
 حق الطفل يف الإختيار �أكرث من بديل مما يوجة ال�سلوك ويدعم ثقته يف نف�سه ,وننمي لديه مهارات الإختيار و�صنع القرار املنا�سب .
�ساد�س ًا  -تدريب الأ�سرة على ا�ستخدام بع�ض الأ�ساليب لتعليم الأطفال
ذوي االعاقة ال�سمعية التوا�صل مع الآخرين ومنها :
 -1الأ�سلوب ال�سمعي : The Auditory Approach
يركز هذا الأ�سلوب على ا�ستخدام املعينات ال�سمعية  Hearing Aidsاملنا�سبة
لإعاقة الطفل ال�سمعية يف ال�سنوات املبكرة قدر الإمكان  ,وهي اداة تكنولوجية لت�ضخيم
ال�صوت تعمل بالبطارية وتتكون من االجزاء االتية ( امليكروفون – وم�ضخم ال�صوت
– وامل�ستقبل – وقطعة من البال�ستيك تو�ضع يف الأذن وتنقل ال�صوت من املعني ال�سمعي
�إلى القناة ال�سمعية )  .ويعترب اجلهاز ال�سمعي هو ال�سبيل الأول لتعليم اللغة وتطورها
لدى الطفل  .و�ضرورة البدء يف ا�ستخدام التدريب ال�سمعي Auditory Training
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عقب اكت�شاف الإعاقة ال�سمعية الذي يعترب العامل الرئي�سي لتعليم الطفل املعوق �سمعي ًا
كيف ي�ستفيد من البقايا ال�سمعية لديه.
وهذا يتطلب تدريب الطفل على ا�ستخدام ال�سماعة ,والعناية بها و�ضبط درجة
ال�صوت حتى ال ت�ؤمله او ت�سبب له االزعاج فيت�ضايق منها ويخلعها .ويجب �ضرورة
و�ضعها يف املكان املخ�ص�ص لها وقت النوم �أو اال�ستحمام والت�أكيد من �صالحيتها وعمل
البطارية .وعلى الوالدين معرفة تامة بكيفية ا�ستخدام ال�سماعات الفردية واملحافظة
عليها ,ومعرفة طرق �صيانتها قدر الإمكان  ,بالإ�ضافة ملعرفة ور�ش ومراكز ال�صيانه.
والهدف من التدريب هو :
 تنمية قدرة الطفل على التمييز بني الأ�صوات  ,وت�شجيعه على اللعب ببع�ضالألعاب التي ت�صدر�أ�صوات ًا متنوعة .
 تنمية القدرة على متييز الأ�صوات امل�ألوفة وغري امل�ألوفة وهو يف حقيقة االمرحمور اهتمام التدريب ال�سمعي وهو االكرث تعقيد ًا.
 �إدرك ال�صوت  ,وتدريب الطفل املعوق �سمعي ًا على �سماع اال�صوات املختلفةاملوجودة باملنزل وخارجه.
 -2الأ�سلوب ال�شفهي :Oral Approach
ويركز على الو�سائل ال�سمعية لتطوير اللغة ال�شفهية التعبريية للتفاعل بني ذوي
الإعاقة ال�سمعية وال�سامعني .ويتم ت�شجيع الطفل ذو االعاقة ال�سمعية على التحدث
واال�ستماع وميكن ا�ستخدام فنية قراءة الكالم  Speech Readingوهو ا�ستخدام
املعلومات الب�صرية لفهم الكالم ,وتت�ضمن املعلومات الب�صرية حركات ال�شفتني
والتعبريات الوجهية والإمياءات والأو�ضاع اجل�سمية  ,وهي مهارة �ضرورية للأ�شخا�ص
ال�صم عند توا�صلهم مع الأ�شخا�ص ال�سامعني  .وت�شري �أدبيات الرتبية اخلا�صة �إن
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قارىء الكالم اجليد ال يفهم اكرث من ( )%25مما يقال بقراءة ال�شفاة  ,ورغم ذلك
ي�ساعد هذا اال�سلوب املعوقني �سمعي ًا على التوا�صل مع اال�شخا�ص االخرين لذا يجب
تدريبهم عليه  .كما يتم تدريبهم على الآتي :
 تنمية الإدراك اللم�سي لدى الطفل من خالل قيامه بو�ضع يده على فم �أو �أنف �أوحنجرة املدرب للتعرف على طرق نطق خمارج اال�صوات و�إح�سا�سه باالهتزازات
ال�صادرة من تلك الأجزاء عند نطق اال�صوات املختلفة .
 جلو�س الطفل يف املكان املنا�سب اثناء التدريب مما يتيح له فر�صة م�شاهدة وجةاملدرب بو�ضوح  ,ويراعى �أن يتنا�سب حجم الكر�سي مع عمر الطفل الزمني.
 مراعاة �أن يكون ال�ضوء خلف الطفل �أثناء عملية التدريب  ,ويكون م�سلط ًا علىوجه املدرب  ,مع التهوية املنا�سبة  ,والتقليل من م�شتتات االنتباة ال�سمعية
والب�صرية .
 -3الإ�ستماع الفاعل :
 توفري فر�صة للكالم مع �شخ�ص واحد يف وقت معني ومناق�شة مو�ضوع له معنى . ت�شجيع الطفل على الر�سم والتلوين وا�ستخدام ال�صل�صال والفك والرتكيبوالقراءة والكتابة للتعبري عما يف نف�سه وي�ستطيع املدرب �أن يدرك ما يريده
الطفل و ما يكرهه.
 ال�سماح للطفل باال�ستجابة احلرة التلقائية . منح الطفل التعبري عن م�شاعره و�أفكاره ومتطلباته وطموحاته وعدم التدخل �أواملقاطعة �أو اللوم عند عر�ضه لأفكاره وم�شاعره ( الإن�صات اجليد ) .
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 �ضرورة الأ�ستمرار واملداومة يف التوا�صل الب�صري مع الطفل مما ي�ساعده علىال�شعور بالثقة والرتكيز على تعبريات الوجة الكبرية وخا�صة مع االطفال ال�صغار
ومع التقدم يف العمر نركز على التعبريات والتف�صيالت الدقيقة .
 -4التوا�صل غري اللفظي :
 الت�أكد من املحيطني بالطفل �أنه يفهم جيد ًا ا�شارتهم وتلميحاتهم . ا�ستخدام تعبريات الوجة ,وحركات اجل�سم يف التوا�صل مع الطفل . ا�ستخدام ا�شارات حمددة وب�صفة م�ستمرة يف كل مرة لنقل فكرة معينة. ا�ستخدام �أكرث من ا�سلوب �أو طريقة للت�أكد من ان الطفل يفهم ما نريده منه(التوا�صل الكلي ).
 - 5التوا�صل ال�شفهي:
ويعتمد على ا�ستخدام عدد من الفنيات التي ت�ساعد احلالة لالندماج يف املجتمع,
ومن هذه الفنيات الأتي :
 ا�ستخدام ال�سمع املتبقي لدى ال�شخ�ص �ضعيف ال�سمع . قراءة ال�شفاة �أو الكالم . ت�ضخيم ال�صوت . الكالم العادي. الكالم التلميحي  Cued Speechوي�شري هذا امل�صطلح الى ا�ستخدام اليدبجانب الوجة يف او�ضاع خمتلفة لتزويد ال�شخ�ص املعوق �سمعي ًا مبعلومات عن
�أ�صوات الكالم التي ال ي�ستطيع ادراكها  ,وت�ستخدم اال�شارات اليدوية ب�شكل
متزامن مع الكالم وهي لي�ست ا�شارات او احرف ابجدية تقر�أ مبفردها .
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 -6التوا�صل الكلي : Total Communication
طريقة لتدريب الأ�شخا�ص املعوقني �سمعي ًا على التوا�صل مع البيئة املحيطة  ,وهي
طريقة تعتمد على عدد من و�سائل التوا�صل وهدفها فتح قنوات للتوا�صل الأ�سا�سية
بفعالية و�سرعة  ,ومن طرقها الآتي:
 التدريب ال�سمعي . قراءة الكالم . الكالم التلميحي . الكالم العادي. ت�ضخيم ال�صوت . لغة اال�شارة . الأبجدية الأ�صبعية .ويق�صد بالتوا�صل اليدوي  Manual Communicationار�سال الر�سائل
با�ستخدام اليدين وت�سقبل ب�صري ًا وت�شمل على الهجاء الأ�صبعي ولغة الإ�شارة .
 -7املهارات التوا�صلية : Communication Skills
ت�شكل املهارات التوا�صلية �أحد املجاالت الرئي�سة يف مناهج الرتبية اخلا�صة لأن
اال�شخا�ص ذوي االعاقة غالب ًا ما يعانون من م�شكالت كالمية ولغوية متنوعة  .ويكونون
يف حاجة الى برامج تدريبية متنوعة يقدمها املعالج النف�سي والكالمي يف تناغم من اجل
تقدم احلالة املعرفية والكالمية للحالة باختالف اعاقته باعتبار ان الغالبية العظمى
من اال�شخا�ص ذوي االعاقة يعانون من م�شكالت كالمية متنوعة .
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 -8طريقة لو�ش�سرت : Rochester Method
نوع من الكتابة يف الهواء  ,والكالم املرئي ي�ستطيع �أن ي�ستخدمه املعلم داخل
ال�صف الدرا�سي عند ال�شرح والتف�سري  .وهو ميثل ا�سلوب متعدد احلوا�س ال�ستخدامه
يف التدري�س وتطوير اللغة  ,وي�ستخدم معه الهجاء اال�صبعي مما ينمي من املهارات
اللغوية للطفل �ضعيف ال�سمع .
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الف�صل الرابع
مهن ووظــــائف ال�صـــــم
�أجرى الكاتب درا�سة بعنوان ( مهن ووظائف اال�شخا�ص املعوقني �سمعيا ً و�أهم
م�شاكلهم املهنية ) للم�شاركة يف ندوة االجتاهات املعا�صرة للتعليم والت�أهيل املهني
للمعوقني �سمعيا ً برعاية االمانة العامة للرتبية اخلا�صة بوزارة املعارف يف اململكة
العربية ال�سعودية  ،الريا�ض بتاريخ 1420/8/25-12هـ .
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )42حالة من فئة املعوقني �سمعيا ً القطريني من
امل�سجلني باجلمعية القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة عام (1999م) والذين
يزاولون مهنة �أو عمل ب�أي من القطاعني احلــكومي �أو االهلي و�شملت العينة ( )28من
الذكور و(  )14من االناث .
وكان من ابرز نتائج الدرا�سة القطرية الآتي :
 غالبية �أفراد العينة تخ�ص�صهم املهني الطباعة وال�سكرتارية بن�سبة ( )%64للذكوون�سبة ( )%71لالناث وهذا ي�شري الى �ضرورة ادخال جماالت مهنية جديدة
ومتنوعة تتنا�سب مع قدرات وميول الطالب والطالبات على �أن تواكب متطلبات
الع�صر وال�سوق املحلي .ون�سبة ( )%7تخ�ص�ص النجارة لفئة الذكورو ()%21
تخ�ص�ص اخلياطة والتطريز والتف�صيل لفئة االناث .
 غالبية �أفراد عينة الذكور يزاولون وظيفة ( طابع – �أو كاتب – �أو موظف )بن�سبة ( )%57يلية مهنة �سكرتري وفني مدين بالقوات امل�سلحة بن�سبة ( .)%29
ون�سبة ( )%57من االناث عملن بوظيفة طابعة �أو كاتبة  ،ون�سبة ( )%21يزاولن بع�ض
املهن احلرفية كاخلياطة والتف�صيل و�أعمال ال�سجاد اليدوي .
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 هناك ن�سب ( )%75من افراد العينة الذكور يعملون يف اجلهات احلكومية ون�سبة( )%25يف امل�ؤ�س�سات االهلية �أواخلا�صة  .ون�سبة ( )%85من االناث يعملن يف
اجلهات احلكومية  .وتفيد النتائج �أن احلكومة هي التى ت�أخذ على عاتقها توظيف
الغالبية العظمى من املعوقني �سمعيا ً من اجلن�سني .
�أهم ال�صعوبات التى تواجة املعوق �سمعيا ً :

 �سوء التوافق  Adjustmentحيث اظهرت النتائج عدم قدرة املعوق �سمعي ًاالتوافق والتكيف مع املحيطني من زمالء العمل ور�ؤ�ساء العمل وعدم قدرة املحيطني
من الزمالء على التوافق والتوا�صل معهم .

 جهل املحيطني من الزمالء بطرق التوا�صل� ،أو التفاهم معهم  ،وعدم معرفتهمباحلالة املزاجية املتغرية لديهم .
 ال يوجد يف حميط العمل من يقوم بالرتجمة ال�صحيحة ملطالبه �أو ت�سا�ؤالته � .أو عدمالرتجمة ال�صحيحة والواقعية ملطالبه وت�سا�ؤالته .
 حاجة املجتمع الى املزيد من املرتجمني املعتمدين يف لغة الإ�شارة خا�صة عند تعر�ضاحلالة مل�شكالت مثل :
(حوادث املرور – �أمام الق�ضاة يف املحاكم وعند التحقيقات �أمام النيابة – وعند
الفح�ص الطبي �أو اجراء العمليات اجلراحية) .
 يجهل الكثري من زمالئهم ومدربيهم وم�شرفيهم قدراتهم ومواهبهم العقلية ،ويتمتكليفهم باعمال ب�سيطة ال تتنا�سب مع قدراتهم مما يعر�ضهم لالحباط وال�شعور
بامللل وعدم اال�ستقرار املهني .
 من امل�شكالت عدم قدرة اال�صم على التعبري الكتابي  ،ويرجع هذا الى عدم ت�أهيلهمن الناحية التعليمية بالقدر املنا�سب  ،وعادة يقر�أ ولكنه ال يفهم ما يقر�أ مما
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ي�ؤدي الى �ضعف املعلومات لديه وعدم معرفته باملعلومات احلديثة املتطورة.
 م�ساحة الدوام اليومي طويلة وال تتنا�سب مع ما يوكل �إليهم من �أعمال ومهام ممايعر�ضهم لل�شعور بامللل وال�ضيق وترك العمل �أثناء �أوقات الدوام الر�سمية.
 عدم وجود ال�شخ�ص الذي يوقظهم �صباحا ً للذهاب �إلى العمل �أو ق�ضاء االعمالمما يعر�ضهم للت�أخري واالحراج مع امل�سئول بالعمل .
 احلاجة الى �أجهزة حديثة ت�ساعدهم عل اال�ستيقاظ و�ضبط مواعيدهم اخلا�صةوالعامة .
 يرف�ض بع�ض املعوقني �سمعيا ً العمل يف بع�ض املهن وخا�صة احلرفية اليدوية رغم�أنها قد تعود عليه بدخل �أكرب  .كما ترف�ض اال�سرة عملهم باملهن احلرفية اليدوية
غري املكتبية رغم عدم اجادتهم ملهارات القراءة والكتابة .
 تفر�ض عليهم مهن معينة ال تتنا�سب مع ميولهم �أو قدراتهم العقلية �أو املهنية  .وهذاب�سبب عدم تنوع املجاالت املهنية  ،وعدم وجود �أخ�صائي مهني يطبق االختبارات
املهنية وعلى �ضوءها يوجه احلالة �إلى املهنة املنا�سبة  .وعادة ما يف�ضل ال�صم املهن
التى ال تتطلب كثري ًا من التوا�صل اللفظي .
 اليجدون الت�شجيع والتقدير من املحيطني بهم خا�صة يف حميط العمل ،مماي�شعرهم بالدونية ويدفعهم �إلى البحث عن جمتمعات وجتمعات ال�صم .
 احلاجة �إلى املزيد من الدورات التدريبية والتن�شيطية يف جمال العمل الذي يقومبه املعوقني �سمعي ًا .
 يفيد البع�ض �أن بيئة العمل غري منا�سب مهني ًا وال تتنا�سب مع اعاقتهم ال�سمعية . يعتمد بع�ض املعوقني �سمعيا ً على �أ�سرهم اعتماد ًا متزايد ًا  .كما ت�شجعهم �أ�سرهمعلى التواكل واالعتمادية مما يكون اجتاه ًا �سلبي ًا نحو العمل واالجناز واالعتماد
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على الذات .
 املطالبة ب�إن�شاء املزيد من االندية واملراكز ال�شبابية اخلا�صة باملعوقني �سمعيا ًتناق�ش م�شاكلهم املختلفة وتعمل على دجمهم يف املجتمع .
 احلاجة �إلى تكوين رابطة ت�ضم �أولياء �أمور املعوقني �سمعيا ً ملناق�شة ق�ضاياهموم�شاكلهم وتبادل اخلربات واالراء ونقل مطالبهم الى اجلهات املعنية .
 �أمية ال�صم الكبار  ،حيث يعاين بع�ض املعوقني �سمعيا ً من كبار ال�سن من االميةالتعليمية  ،وعدم اجادتهم للغة اال�شارة وغريها كو�سائل االت�صال مما ي�شكل �صعوبة
يف التوا�صل معهم  ،والتعرف على مطالبهم واحتياجتهم .
 املعينات ال�سمعية يف حاجة الى ال�صيانة الدورية �أو التغيري مما يكلفهم الكثريمن املال .
 ارتفاع ا�سعار املعينات ال�سمعية وهذا ال يتنا�سب مع امل�ستوى االقت�صادي لبع�ضاال�سر ،خا�صة اال�سرة التى يوجد بها �أكرث من حالة تعاين من االعاقة ال�سمعية .
 رغبتهم يف موا�صلة التعليم اجلامعي خا�صة احلا�صلني على الثانوية العامة والتىت�ؤهلهم قدراتهم الدرا�سة اجلامعية ولكن يجدون �صعوبات يف الت�سجيل وايجاد
التخ�ص�ص املنا�سب.
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الف�صل اخلام�س
القيا�س والت�شخي�ص للمعوقني �سمعي ًا
لت�شخي�ص حاالت ال�ضعف ال�سمعي العديد من اخلطوات منها الب�سيطة البدائية
والعلمية املتخ�ص�صة  .ومن اخلطوات االولى التي يقوم بها طبيب االنف واالذن واحلنجرة
عند ا�ستقباله طفال ً ي�شك يف �ضعف �سمعه تدوين التاريخ املر�ضي للطفل ،وتاريخ
الوالدة ،والعوامل الوراثية �أو املر�ضية الكت�شاف �أ�سباب اال�صابة بال�ضعف ال�سمعي .كما
يقوم باجراء عدد من االختبارات االولية التى تنفي �أو جتزم وجود ال�ضعف ال�سمعي �أو
وجود مر�ض �أو علة باالذنني.
ويوجد عدة طرق لقيا�س وت�شخي�ص االعاقة ال�سمعية منها :
 الطريقة التقليدية  :وت�شمل مناداة الطفل ب�أ�سمه هم�سا ً �أو ب�صوت هام�س منخف�ض Whisper Testومالحظة مدى ا�ستجابته  .ومن الطرق �أ�سلوب �سماع دقات
ال�ساعة  Watch Testوتعترب هذة الطرق من الأ�ساليب والإجراءات التقليدية
غري الدقيقة يف قيا�س وت�شخي�ص الإعاقة ال�سمعية .
 طريقة االختبارات االنعكا�سية :وميكن اجرا�ؤه يف املنزل �أو يف عيادة الطبيبوتعتمد على االلعاب التي ت�صدر �أ�صواتا ً كالزمامري وال�شخا�شيخ وال�شوكة الرنانة.
ويراعى ا�صدار ال�صوت بعيدا ً عن جمال نظر الطفل  ،ويالحظ مدى ا�ستجابة
وانتباة الطفل عند ا�صدار ال�صوت وميكن تطبيق هذا االختبار منذ �سن الوالدة
وحتى عمر �سنتني .
 �أجهزة ت�صدر �أ�صواتاً :و�إذا ا�ستخدمت اجهزة خا�صة ت�صدر �أ�صواتا ً معلومة ال�شدةوالرتدد يف غرفة معاجلة �صوتيا ً ف�إنه ميكن احل�صول على م�ؤ�شر معقول لدرجة
�سمع الطفل .
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ويف حالة عدم ا�ستجابة الطفل لهذة االختبارات يتم التحويل الى املراكز
املتخ�ص�صة بهدف القيا�س ال�سمعي الدقيق .
 االختبار باللعب :وميكن اجراء االختبار باللعب على االطفال بداية من عمر ()3�سنوات وفيه يدرب الطفل على القيام بحركات داخل �سياق اللعب عند �سماعه نغمة
�أو �صوت رنني  ،وعند معرفة الطفل ل�شدة النغمة وترددها يتم عمل ر�سم بياين
لدرجة ال�سمع  ،وتطبيق هذا االختبار يتطلب طفل متعاون وعلى درجة منا�سبة من
الذكاء و�سليم النظر .
 الطريقة العلمية  :وهي اختبارات ال تعتمد على تعاون الطفل �أو قدرته العقليةاملنا�سبة ،حيث يتم االعتماد يف الت�شخي�ص على �أجهزة دقيقة ومتطورة ويتم
التطبيق من خالل اخ�صائي يف قيا�س وت�شخي�ص القدرة ال�سمعية .
 القيا�س ال�سمعي الدقيق  :يقوم اخت�صا�صي ال�سمع بتحديد درجة �أو عتبة القدرةال�سمعية للفرد بوحدة  Hertzومتثل عدد الذبذبات ال�صوتية يف كل وحدة زمنية .
ويوجد وحدات �أخرى تعرب عن �شدة ال�صوت ت�سمى الدي�سبيل . Decibel
ومن االجراءات الفنية التى يقوم بها اخت�صا�صي ال�سمع لقيا�س القدرة ال�سمعية
و�ضع �سماعات على �أذين احلالة كل �أذن على حدة ويعر�ض على احلالة �أ�صواتا ً ذات
ذبذبات خمتلفة ترتاوح من ( )8000 -125وحدة هريتز وذات �شدة ترتاوح من ( �صفر
–  ) 110وحدة دي�سيبل  ،وبعد ذلك يقرر االخ�صائي مدى �سماع احلالة لل�صوت ذات
الذبذبات وال�شدة املتدرجة .
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م
1
2
3
4

درجة القدرة ال�سمعية
ال�سمع العادي
االعاقة ال�سمعية املتو�سطة
االعاقة ال�سمعية ال�شديدة
االعاقة ال�سمعية ال�شديدة جدا ً

الدي�سيبل
�صفر 20 -
40- 20
92 - 70
 92فما فوق

 االختبار الكهربائي جلزع املخ  :وتطبق هذة االختبارات على االطفال حديثيالوالدة واالطفال غري املتعاونني  .وي�شمل االختبار ت�سجيل الن�شاط الكهربائي وهو
مزود ًا بجهاز كمبيوتر يقوم باعطاء م�ؤثرات �صوتية حمددة الدرجة وال�شدة والتكرار ،
ثم يقوم بتجميع االن�شطة الكهربائية التى تتولد يف املخ نتيجة التعر�ض لهذة اال�صوات
وت�سجيلها ويعطينا هذا اجلهاز ر�سم �سمع دقيق كما ميكنه حتديد مو�ضع اخللل �أو العلة
يف حالة ال�ضعف ال�سمعي .
 طريقة ا�ستقبال الكالم وفهمه  :Speech Audio merryوهنا يعر�ضاالخ�صائي على احلالة �أ�صواتا ً ذات ترددات و�شدة خمتلفة ومتدرجة ويطلب من
الطفل ان يعرب عن مدى �سماعه وفهمه لال�صوات والكالم الذي ي�سمعه ويردده .
 مقيا�س ويبمان للتمييز ال�سمعيWepman Auditory Discrimination Test

ويطبق االختبار بطريقة فردية على االعمار من (� ) 8- 5سنوات ويهدف الى قيا�س
قدرة احلالة على التمييز ال�سمعي بني ثالث جمموعات من الكلمات املتجان�سة  .وعند
اكت�شاف الطبيب درجة ال�ضعف ال�سمعي يقدم العالج وامل�شورة للحالة و�أ�سرته .
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القيا�س العقلي للمعوقني �سمعيا ً :
يطبق االخ�صائي النف�سي عدد من االدوات واملقايي�س غري الر�سمية و الر�سمية
بهدف التعرف على قدرات احلالة العقلية املعرفية  ،ومن املقايي�س الر�سمية التي تطبق
يف البيئة العربية والدوحة كل من :
 اختبار متاهات بورتيو�س  Porteus Mazes Testويقي�س الذكاء العملي،ويحتوي االختبار على ( )11بطاقة مطبوع على كل واحدة متاهه واحدة تتدرج من ال�سهل
الى ال�صعب  .وتبد�أ من عمر (� )3سنوات الى عمر(� )14سنة  ،واالختبار ال يرتبط
باي ثقافة �أو مهارة خا�صة .وي�ؤكد بورتيو�س �أن االختبار يقي�س القدرة على التخطيط
وبعد النظر  .وتتلخ�ص طريقة اداء االختبار يف الك�شف عن �أق�صر الطرق لي�صل مابني
مدخل املتاهة ونهايتها ويحدد احلالة الطريق با�ستخدام القلم الر�صا�ص.
	�أختبار الذكاء امل�صور ( �أحمد ذكي �صالح ) . اختبار لوحة �سيجان .� -أختبار ر�سم الرجل ( جود �آنف )

Goodenugh Draw a Man Test

ويعتمد االختبار على دقة املالحظة لدى الطفل وارتقاء القدرة على الت�صور،
وال يهتم االختباربقيا�س املهارة الفنية يف الر�سم  .وتعطى الدرجة على ر�سم تفا�صيل
اجزاء اجل�سم واملالب�س والن�سب واملنظور طبقا ً ملفتاح الت�صحيح.
 مقيا�س ال�سلوك التكيفي-

. Adaptive Behavior Scale

اختبار ر�سم املنزل وال�شجرة وال�شخ�ص ( جود باك ) .
)House Tree Person Test (H.T.P

وفيه يطلب من احلالة �أن ير�سم بالقلم الر�صا�ص يف ورقة ذات �أبعاد مقننة ر�سم ًا
جيدا ً ملنزل ثم ل�شجرة ثم ل�شخ�ص ويوجة �إليه بعد ذلك عدد من اال�سئلة تت�صل بهذة
50
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الوحدات الثالث  ،وقد يطلب منه ر�سم هذه الوحدات بااللوان وبعد ذلك ت�صحح
الر�سوم وحتلل كما ً وكيفا ً .
-

اختبار امل�صفوفات املتتابعة ( رافن ) Progressive Matrices Test
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قائمة بامل�صطلحات
الواردة بالكتاب (�سيكولوجية الأ�صم )
Abstract Thinking
التفكري املجرد
Adjustment
�سوء التوافق
Auditory Training
التدريب ال�سمعي
Audioligical Rehabilitation
الت�أهيل ال�سمعي
Communication
االت�صال
Communication Mass
عدم الن�ضج االجتماعي
Communication Skills
املهارات التوا�صلية
Cued Speech
الكالم التلميحي				
Daily Living Skills
		
مهارات احلياة اليومية
Decibel
الدي�سيبل (وحدة قيا�س ال�سمع) 			
Deafness
					
ال�صمم
Disorders of social functioning
التوظيف االجتماعي
Early Diagnosis
		
الت�شخي�ص املبكر
Early Education
				
الرتبية املبكرة
Early screening
الإكت�شاف املبكر				
Elective Mutism
البكم االختياري			
Manual Communication
التوا�صل اليدوي
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Frustration
الأحباط
Goodenoug
�أختبار ر�سم الرجل ( جود �آنف )
Hearing Therapy
العالج ال�سمعي			
Hearing Aids
		
		
املعينات ال�سمعية
Hysterical mutism
اخلر�س اله�ستريي
Hard of Hearing
ال�شخ�ص �ضعيف ال�سمع 		
Hearing Impairment
الإعاقة ال�سمعية
Imitation
املحاكاة
Limited Hearing
ال�ضعف ال�سمعي			
Language
اللغة 						
Level of Aspiration
م�ستوى الطموح		
قراءة ال�شفاة – �أو قراءة الكالم Lip-reading Speech reading
mental Health
			
ال�صحة النف�سية
Modeling Behavior
النمذجة ال�سلوكية
Mute
الأبكم						
Oral Approach
			
الأ�سلوب ال�شفهي
Porteus Mazes Test
اختبار متاهات بورتيو�س
Psychogenic Deafness
ال�صمم النف�سي اله�ستريي
Rigidity
			
		
اجلمود
Rochester Method
طريقة لو�ش�سرت
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Self Concept
مفهوم الذات
Selectivity
		
				
الإنتقائية
Sign Language
لغة اال�شارة
Sign Language Interpreters
		
مرتجم لغة اال�شارة
Sound Awareness
وعي الأ�صوات
Sound Discrimination
متييز اال�صوات
Sound Identification
التعرف على الأ�صوات
Sound Comprehension
ادراك معاين اال�صوات
Sudden Deafness
				
ال�صمم
Stress
ال�ضغوط النف�سية
Speech Audio merry
طريقة ا�ستقبال الكالم وفهمه
Speech Reading
قراءة الكالم
Stubbornness
العناد
The Auditory Approach
الأ�سلوب ال�سمعي
The Deaf
		
		
الأ�صم
Total Communication
التوا�صل الكلي
Watch Test
					
اختبار دقات ال�ساعة
مقيا�س ويبمان للتمييز ال�سمعي
Wepman Auditory Discrimination Test
Whisper Test
ال�صوت الهام�س املنخف�ض
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