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 التعليمية و السمعية واالحتياجات السمع ضعف بين العالقة

 
  

 (ديسيبل ٧٠-٥٦)الشديد -ضعف السمع المتوسط

 اآلثار االجتماعية المحتملة اآلثار المحتملة على فهم اللغة و الكالم
اآلثار المحتملة على التعليم و الخدمات 

 التي من الممكن تقديمها

  المعينات السمعية، سيكون الطفل غالباً باستخدام

مع لألشخاص الذين يتحدثون حوله، و لكنه  مدركاً 

مما يؤدي إلى  ،من الكالم سيفقد أجزاءً ذلك 

التي تتطلب التواصل اللفظي  حاالتالصعوبة في 

)سواء كانت مع شخص واحد أو مجموعة من 

 .(األشخاص

 

  ،مستوى يجب أن يكون بدون المعينات السمعية

حتى يفهمه الطفل.  جداً  الصوت أثناء المحادثة عال  

ديسيبل، قد  ٥٥عندما يكون ضعف السمع عند 

٪ من محتوى ١٠٠يفقد الطفل نسبة تصل إلى 

 .معينات سمعية مناسبةاستخدام الكالم بدون 

 

  إذا لم يتم تشخيص ضعف السمع قبل إتمام الطفل

السنة األولى من عمره، و إن لم يتم معالجته 

بالشكل المناسب، فمن المتوقع أن يكون لديه تأخر 

في بناء الجمل، عدم  مشاكلفي اللغة و النطق، 

 واحدة. ةوتيروضوح الكالم، و نبرة صوت ذات 

 

  نجاح الطفل في ببشكل قوي  ةمرتبط عواملهناك

عند ه عمر مثل ،والنطق والتعلم ةتطور اللغ

و االنتظام  ،تركيب المعينات السمعية ألول مرة

 .في استخدامها، و التدخل اللغوي المبكر

 

  ًينصح بإضافة نظام تواصل مرئي )مثل غالبا

الكالم المكتوب، و/أو الصور و قراءة الشفاه، 

التوضيحية( لدعم الكالم المسموع ، خاصة إذا 

أو إعاقات إضافية و/كان لدى الطفل تأخر لغوي 

 .أخرى

 

  نظام اإلرسال الترددي استخدام(FM) شخصي ال

ل و بين الطفبعد الو  الضوضاءسيقلل من تأثير 

لمزيد من افرصة له في الفصل، و يتيح  المعلم

 .معي للتركيز على التعليمات اللفظيةالتواصل الس

 

  بدون أي  فقطاستخدام المعينات السمعية(

مساعدات أخرى( غير كاف  لفهم الكالم و التعلم 

و  في وجود إزعاج ةخاص ،بشكل فعال في الفصل

 .  إذا كان الطفل بعيداً عن المعلم

 

 تم تشخيص ضعف  إذا

و  ،رالسمع في عمر متأخ

لم يتم معالجة التأخر 

فإن تواصل  اللغوي،

سوف  زمالئهالطفل مع 

 .يتأثر بشكل كبير

 

 كون التواصل سي

على  االجتماعي صعباً 

 البيئات ، خاصة فيالطفل

جة مثل حاالت المزع

 أوقات و ،التعليم التعاوني

 .و الفسحةأوجبة الغداء 

 

  الثقة  بقلةشعور الطفل

عدم النضج بالنفس و 

في ساهم االجتماعي قد ي

من قبل  بالرفضإحساسه 

 القيام بجلسة زمالئه.

 زمالءمع بقية ال توعوية

 .جداً  اً قد يكون مفيد

 

  ن يستخدم الطفلأمن الضروري 

باستمرار، باإلضافة سمعية معينات 

نظام اإلرسال الترددي استخدام إلى 

(FM) .بشكل منتظم 

 

  اعتماداً على شكل تخطيط ضعف

يستفيد الطفل من المعينات قد  ،السمع

 نقل ةالتي يوجد بها خاصي ةالسمعي

 دات أخرىإلى ترد األصوات الحادة

 )بالتبديل أو الضغط(.

 

 إلى دعم مكثف الطفل قد يحتاج 

 و اللغة و لتطوير المهارات السمعية،

 الكالم، و مهارات القراءة و الكتابة.

 

  توجيه و من المهم أن يكون هناك

إشراف على البرنامج التعليمي من 

في اإلعاقة  متخصصل شخص بَ ق  

من أجل تنسيق ، السمعية لدى األطفال

 .الخدمات المقدمة

 

 طفال الذين يعانون من تأخر لغوي األ

قد  أخرى تعلم شديد أو صعوبات

لغة اإلشارة أو استخدام من  نيستفيدو

ستيعاب التواصل المرئي ال نظام

 التعليمات اللغوية المعقدة.

 

  كتابة المالحظات و مشاهدة األفالم

عادة ما  ،... إلخ،بنصوص مكتوبة

ي تلا الوسائل المطلوبةتكون من 

 لفهم.ساعد الطفل على ات

 

 المعلم بمدى تأثير  من المهم توعية

-٥6) الشديد-ضعف السمع المتوسط

 .ديسيبل( 7٠
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 الرجاء مراعاة اإلرشادات التالية في البرنامج التعليمي للطفل:
 

 المعلم. من بالقرب مقعد في الطالب جلوس و السمع بضعف المعلم توعية  ____

 أشهر. ___ كل مكن(أ )إن المدرسة في السمع فحص عادةإ  ____

 السمعية. المعينات استخدام و أداء متابعة  ____

 ستشفى.الم في الطالب حالة يتابع الذي و/أو وجد( )إن المدرسة في السمع اخصائي مع التواصل  ____

 السمع. ضعف تدهور لتفادي الضجيج من األذن حماية  ____

 فاعليّتها. تقييم و المساندة التعليمية الخدمات تقديم  ____

 النطق. و اللغة مهارات تقييم و المبدئي الكشف  ____

 المرئية. الوسائل من غيرها و الصور، استخدام و مكتوبة، بنصوص األفالم مشاهدة و المالحظات، كتابة  ____

 .)FM( الترددي اإلرسال بنظام تجريبية فترة  ____

 السمعية. اإلعاقة في متخصص شخص بَلق   من التعليمي البرنامج على اإلشراف و التوجيه  ____

 سمع. ضعاف أو صمّ  آخرين أطفال مع التواصل  ____

 .(أشهر ستة )كل األكاديمي لألداء الدورية المتابعة  ____

 

 مالحظة: 

 

 إلى باإلضافة كامل بشكل المعلم تعليمات فهم و سماع إلى يحتاجون الطالب جميع فإن المناسب، التعليم تلقّي أجل من 

 والتعليمية. التربوية البيئة في لهم مماثلين زمالء مع التواصل

 

 نتيجة مالكال أجزاء بعض فقدان و الدراسية، الفصول في الضوضاء مستوى و المعلم، و الطالب بين المسافة إن 

 كامل. بشكل اللفظية التعليمات فهم و سماع من الطالب تعيق قد عوامل كلها السمع، لضعف

 

 أو الصوتية العوازل بعض وجود )مثل: صوتياً  مجهّز الفصل يكون أن التعليم عملية تسهل قد التي األمور من 

 الترددي اإلرسال نظام و/أو السمعية لمعيناتا و المرئية، التعليمية الوسائل استخدام و بالسجاد(، المفروشة األرضية

)FM(، إلخ. ... المالحظات، كتابة و اإلشارة، لغة و 

 

 لفهم المستمرة المتابعة و جيد، بشكل السمعية المعينات عمل من التأكد و دوري، بشكل السمع تقييم الضروري من 

 صل.الف في األنشطة و الدروس من الكاملة استفادته و للتعليمات الطالب
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