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 لتعليميةا و السمعية االحتياجاتو السمع عفض بين العالقة
  

 

 ديسيبل( ٢٥-١٦ضعف السمع الطفيف / الحد األدنى )

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

 التي من الممكن تقديمها

  يمكن معرفة مدى تأثير ضعف السمع

( ديسيبل ٢٠الذي يبلغ حوالي )الطفيف 

بمقارنته بالقدرة على السمع عند سد 

 .األذنين بإصبع السبابة

 

  كالميواجه الطفل صعوبة في سماع القد 

الخافت أو البعيد. عندما يكون ضعف 

ديسيبل، قد يفقد الطفل  ١٦السمع عند 

٪ من محتوى الكالم ١٠نسبة تصل إلى 

ر الطفل أكث و المعلم ت المسافة بينكانإذا 

 .من متر واحد

 

  ديسيبل أو أكثر  ٢٠ضعف السمع بمقدار

في األذن األفضل سمعاً، يمكن أن يؤدي 

الكالم، بعض أجزاء الطفل لإلى حذف 

، أو في كالمه غير متناسقة وجود أخطاء

نطق غير صحيح، خاصة في أواخر 

)مثل:  ات واألصوات الغير مشددةالكلم

 .في نهاية الكلمة( "س"أو  "د"حرف 

 

  األطفال الصغار لديهم صعوبة أكثر في

 في حال . واالستماع في البيئة المزعجة

فإن  ،سيالفصل الدرافي  ضوضاءوجود 

 خاصةً  ،الكالم المفقود ستكون أكبرنسبة 

حيث يعتمد ، لطالب المرحلة االبتدائية

إعطاء التعليمات أو التوجيهات  فيها على

  بشكل لفظي.

 

  يميلون لمشاهدة و ساألطفال الصغار

 من االنتباه تقليد حركات زمالئهم بدالً 

 إذا كانوا ،ةاللفظي المعلملتوجيهات 

 .يسمعونها بشكل غير واضح

 

  اً يكون الطفل غير مدركقد 

و  ،الكالم للتلميحات الدقيقة خالل

قاً أو تجعله يبدو غير الئالتي قد 

 .ةضعه في مواقف محرجت

 

  ًلنقاشات ا من قد يفقد الطفل أجزاء

، و زمالئهالتفاعلية السريعة مع 

 التي من الممكن أن تؤثر على

  .هثقته بنفسوحياته االجتماعية 

 

 الطفل تصرفات قد يتم تفسير 

على أنه غير ناضج  بشكل خاطئ

 أو عديم االنتباه.

 

  نتيجة أكثر إرهاقاً الطفل قد يكون 

بذله  المجهود اإلضافي الالزم

 .لفهم الكالم

 

 الفصول  مستوى الضوضاء المعتاد في

سماع تعليمات الدراسية يعيق الطفل من 

لطفل من بشكل كامل. سيستفيد ا المعلم

بعض )مثل: وجود  صوتياً لفصل ا تجهيز

األرضية المفروشة أو  ةل الصوتيوازعال

 في الفصل و تكبير الصوت بالسجاد(

 (FM) )مثل: نظام اإلرسال الترددي

 .(للفصل كامالً 

 

 و بالقرب من مقعد أمامي  الطفل يحتاج

حسب النشاط الذي يقوم به في المعلم، 

 الفصل.

 

  صعوبة في ربط  الطفلقد يواجه

التمييز الدقيق و  األصوات بالحروف

التي تعد مهارة أساسية ، و بين األصوات

 .للقراءة

 

 ن )م بحاجة إلى االنتباه الطفل قد يكون

حصيلته و أ هلنطق( و المعلمأل األهل بَ ق  

خاصة في حال وجود تاريخ  ، اللغوية

 فيو التهابات أسوائل وجود طويل ل

 األذن الوسطى .

 

  اعتماداً على شكل تخطيط السمع، قد

من معينات سمعية ذات  الطفليستفيد 

نظام قوة مناسبة لضعف سمعه مع 

 .شخصيال (FM)اإلرسال الترددي 

 

  التدخل الطبي المناسب مهم لحاالت

 .ضعف السمع التوصيلي

 

  من المهم توعية المعلم بمدى تأثير

بل( ديسي ٢٥-١٦ضعف السمع الطفيف )

في  ستماعاال و، اللغويعلى التطور 

 .األماكن المزعجة، و التعلم
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 الرجاء مراعاة اإلرشادات التالية في البرنامج التعليمي للطفل:
 

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

 أشهر. ___ كل مكن(أ )إن سةالمدر في السمع فحص إعادة  ____

 السمعية. المعينات استخدام و أداء متابعة  ____

 مستشفى.ال في الطالب الةح تابعي يذال و/أو وجد( )إن المدرسة في لسمعا اخصائي مع التواصل  ____

 السمع. عفض تدهور لتفادي ضجيجال من األذن حماية  ____

 تها.ي  لعاف تقييم و المساندة يميةالتعل الخدمات تقديم  ____

 النطق. و اللغة مهارات تقييم و بدئيالم الكشف  ____

 المرئية. لوسائلا من يرهاغ و ،الصور استخدام و ،مكتوبة صوصبن األفالم مشاهدة و المالحظات، كتابة  ____

 .)FM( الترددي إلرسالا بنظام تجريبية فترة  ____

 السمعية. قةاإلعا في متخصص صشخ لبَ ق   من التعليمي جالبرنام على إلشرافا و التوجيه  ____

 سمع. ضعاف وأ صم   آخرين أطفال مع التواصل  ____

 .(هرأش ستة )كل األكاديمي ألداءل الدورية المتابعة  ____

 

 مالحظة: 

 

 إلى باإلضافة كامل بشكل المعلم تعليمات فهم و سماع لىإ يحتاجون طالبال جميع فإن ،المناسب التعليم يتلق   أجل من 

 والتعليمية. التربوية البيئة يف لهم مماثلين زمالء مع التواصل

 

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

 .كامل شكلب اللفظية لتعليماتا فهم و سماع من البالط عيقت قد عوامل كلها ،السمع لضعف

 

 أو الصوتية العوازل بعض وجود )مثل: صوتياً  مجه ز الفصل يكون أن التعليم عملية سهلت قد التي األمور من 

 الترددي اإلرسال ظامن و/أو لسمعيةا لمعيناتا و المرئية، التعليمية لوسائلا استخدام و ،بالسجاد( المفروشة األرضية

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

 

 فهمل مستمرةال متابعةال و جيد، بشكل السمعية المعينات عمل من أكدالت و ،دوري بشكل سمعال تقييم الضروري من 

 .الفصل في نشطةاأل و الدروس من الكاملة تهاستفاد و للتعليمات الطالب

 

 

 :المرجع
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 التعليمية و السمعية واالحتياجات السمع ضعف بين العالقة

 
 

 ضعف السمع البسيط )٢٦-٤٠ ديسيبل(

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

 التي من الممكن تقديمها

  يمكن معرفة مدى تأثير ضعف السمع

ديسيبل(  ٢٠الطفيف )الذي يبلغ حوالي 

بمقارنته بالقدرة على السمع عند سد 

 .األذنين بإصبع السبابة
 

  ضعف السمع البسيط )الذي بينما

ديسيبل( يؤدي  ٤٠-٢٦يتراوح بين 

ات في االستماع أكثر مما إلى صعوب

 .د األذنين بإصبع السبابةس ينتج عن

 

  قد يفقد  هو لكن "يسمع"يمكن للطفل أن

بعض أجزاء الكالم مما قد يؤدي إلى 

 .ينسوء الفهم بينه وبين اآلخر

 

  فإن ،المعينات السمعية باستخدامحتى 

درجة الصعوبة التي يواجهها الطفل 

في المدرسة تعتمد على مستوى 

، المسافة بينه و في الفصل الضوضاء

شكل تخطيط ضعف  وبين المعلم، 

 .السمع

 
 ٣٠ عند السمع ضعف يكون عندما 

 الطفل يفقد من الممكن أن ديسيبل،
 .الكالم محتوى من ٪٤٠-٢٥

 
 ٤٠ عند السمع ضعف يكون عندما 

 من ٪٥٠ الطفل يفقد قد ديسيبل،
 عندما خاصة الفصل، في شاتاقالن

 أو منخفضةاآلخرين  أصوات تكون
 مرأى في المتحدث يكون ال عندما

 .لطفلا

 

 سماع  القدرة على سوف يفقد الطفل

مشددة و الحروف غير الالكلمات 

الساكنة، خاصة عند وجود ضعف 

 .سمع في الترددات الحادة

 

  غالباً ما يواجه الطفل صعوبة في تعلم

لقراءة المبكرة مثل الربط بين مهارات ا

 ف و األصوات.وحرال

 

 الفهم و النجاح في  قدرة الطفل على

 ازديادب كبير بشكل الفصل سوف تتأثر

في و  ،المسافة بين الطفل و المتحدث

حال وجود إزعاج، خاصة في المرحلة 

 .االبتدائية
 

 اجتماعية تؤثر  عوائق د تنشأق

 ،ه على تقدير الطفل لذاتسلباً 

يسمع "بأنه  ه اآلخرونهمحيث يت  

يكثر من "أو  "فقط عندما يريد

 .ال ينتبه""أو  "السرحان

 

 من  قد يعتقد الطفل أن قدراته أقل

ه بسبب صعوبات الفهم زمالؤ

 .التي يواجهها في الفصل

 

 يبدأ الطفل بفقدان القدرة على 

، و تزداد يسمعالتركيز فيما 

الصعوبة عند وجود إزعاج في 

التعليمية  مما يجعل البيئة، الفصل

 .إجهاداً  أكثر
 

 تيجةن أكثر إرهاقاً  الطفل يكون 

المجهود اإلضافي الالزم بذله 

 .الكالم وفهم لالستماع

 
 
 
 

  مستوى الضوضاء المعتاد في الفصول

الدراسية يعيق الطفل من سماع 

 . تعليمات المعلم بشكل كامل

 

  سيستفيد الطفل من المعينات السمعية و

 (FM)اإلرسال الترددي نظاماستخدام 
شخصي الأو ( على الطاولة) المكتبي

 .في الفصل( األذنعلى )
 

  ز صوتيا  لى فصل مجه  إالطفل يحتاج 
ة ل الصوتيوازعبعض الوجود ل: )مث

 ، كما(أو األرضية المفروشة بالسجاد

و في مقعد أمامي  لجلوسايحتاج 

حسب النشاط الذي  بالقرب من المعلم

يقوم به في الفصل، باإلضافة إلى 

 .إضاءة جيدة

 

 من )بحاجة إلى االنتباه  الطفل قد يكون

ه لمهارات المعلم( وأل األهل بَ ق  

و  ه،وكالم تهتطور لغو  ،السمعية
يحتاج  قد و .قراءة الشفاهقدرته على 

و  القراءةمهارات في للدعم  أيضا  
 زيادة ثقته بنفسه.

 

 لهذه المهارات المطلوب  نتباهمقدار اال

نجاح التدخل  بمدى اً عادة يكون مرتبط

أشهر لمنع التأخر  ٦المبكر قبل عمر 

 اللغوي و التعليمي. 
 

  من المهم توعية المعلم بمدى تأثير

 ٤٠-٢٦)ضعف السمع البسيط 

على مهارة االستماع و ( ديسيبل

ما غالباً تأثيرها  توضيح أنلالتعلم، 
 يكون أكبر من المتوقع.
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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  ____

 فاعلي تها. 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 صم   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 تلق ي 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  مجه ز 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 

 الفصل. في األنشطة و الدروس من الكاملة استفادته و للتعليمات الطالب

 

 

  :المرجع

© 1991, Relationship of Degree of Longterm Hearing Loss to Psychosocial Impact and 
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 التعليمية و السمعية واالحتياجات السمع ضعف بين العالقة

 
  

 (ديسيبل ٥٥-٤١)ضعف السمع المتوسط 

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

 الخدمات التي من الممكن تقديمها

 ية و التدخل االستخدام المستمر للمعينات السمع

أشهر يزيد من  ٦ عمراللغوي المبكر قبل 

احتمالية تطور الكالم و اللغة و التعلم لدى الطفل 

 بمعدل طبيعي.

 

  بدون استخدام المعينات السمعية، قد يتمكن

 متر، 1.5إلى  1بعد  الطفل من فهم الكالم عن

و الجمل المستخدمة معروفة  المفرداتإذا كانت 

 .يهلد

 

 ديسيبل، قد  ٤٠ف السمع عند عندما يكون ضع

٪ أو أكثر من محتوى الكالم، و 5٠يفقد الطفل 

ديسيبل، قد  5٠عندما يكون ضعف السمع عند 

 .٪ أو أكثر من محتوى الكالم٨٠يفقد الطفل 

 

  من سن  إذا لم يستخدم الطفل معينات سمعية 

نطق غير ، فمن المتوقع أن يكون لديه ةمبكر

و  ،الكلماتعدد محدود من و ، صحيح للحروف

في بناء الجمل، و نبرة صوت  مشكلةتأخر أو 

 واحدة. ةوتيرذات 

 

  قد ينصح بإضافة نظام تواصل مرئي )مثل

الكالم المكتوب، و/أو الصور و قراءة الشفاه، 

التوضيحية( لدعم الكالم المسموع، خاصة إذا 

أو إعاقات إضافية و/كان لدى الطفل تأخر لغوي 

 أخرى.

 

 السمعية، يستطيع الطفل أن معيناتاستخدام الب 

الكثير مما يقال  قد يفقد مع ذلك و لكنه "يسمع"

 .في حال وجود إزعاج أو صدى في الفصل

 

  بدون أي  فقطاستخدام المعينات السمعية(

مساعدات أخرى( غير كاٍف لفهم الكالم و التعلم 

 بشكل فعال في الفصل .  

 

  نظام اإلرسال الترددي استخدام(FM) 

للتغلب على تأثير  ضروريشخصي ال

بعد بين الطفل والمعلم في الو  الضوضاء

 الفصل.

 

  قد تنشأ عوائق اجتماعية تؤثر

 ،هذاتعلى تقدير الطفل ل ا  سلب

يسمع "بأنه  ه اآلخرونهمحيث يت  

يكثر من "أو  "فقط عندما يريد

 ."ال ينتبه"أو  "السرحان

 

  تواصل سلبا  بشكل كبير السيتأثر

ذه الدرجة من ضعف مع ه

طفل ستخدم اليالسمع، إذا لم 

 .سمعيةمعينات 

 

 كون التواصل من الممكن أن ي

 صعبا ، خاصة في االجتماعي

المزعجة مثل حاالت  البيئات

وجبة  و أوقات ،التعليم التعاوني

 .و الفسحةأالغداء 

 

 أكثر إرهاقا  من الطفل قد يكون 

المجهود الالزم بذله  نتيجة زمالئه

 .لكالمفهم او  لالستماع

 

 

  

  طفل ستخدم اليأن من الضروري

، باستمرارمعينات سمعية 

اإلرسال  نظام باإلضافة إلى

 .(FM)الترددي 

 

  ز لى فصل مجه  إيحتاج الطفل

وجود بعض ل: )مث صوتيا  

العوازل الصوتية أو األرضية 

كما يحتاج  ،(المفروشة بالسجاد

 و مقعد أماميجلوس في لل

بالقرب من المعلم حسب النشاط 

الذي يقوم به في الفصل، 

 باإلضافة إلى إضاءة جيدة.

 

  توجيه و من المهم أن يكون هناك

إشراف على البرنامج التعليمي 

ل شخص متخصص في بَ من ق  

من  ،اإلعاقة السمعية لدى األطفال

 .أجل تنسيق الخدمات المقدمة

 

  اعتمادا  على مدى نجاح التدخل

فادي التأخر اللغوي، المبكر لت

سيحتاج الطفل إلى دعم أكاديمي 

تأخر في حال وجود  إضافي

 لغوي أو تعليمي.

 

  أن يحتاج الطفل إلى من المتوقع

 المعلم( وأل األهل بَ من ق  ) نتباهاال
و التواصل اللفظي،  ه فيتطورل

و  اللغة المكتوبة،و القراءة، 

عالج و المهارات السمعية، 

 ةالثقزيادة و  ،التخاطب/النطق

 بالنفس.

 

  مدىبمن المهم توعية المعلم 

تأثير ضعف السمع المتوسط 

التركيز و ديسيبل(،  ٤1-55)

على مقدرة الطفل على التواصل 

 وتقبل زمالئه له.
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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  ____

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

 السمع. ضعف تدهور لتفادي الضجيج من األذن حماية  ____

 فاعلي تها. 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 صم   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 تلق ي أجل من 

 والتعليمية. التربوية البيئة في لهم مماثلين زمالء مع التواصل

 

 نتيجة الكالم 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 يقتع قد عوامل كلها السمع، لضعف

 

 أو الصوتية العوازل بعض وجود )مثل: صوتيا   مجه ز الفصل يكون أن التعليم عملية تسهل قد التي األمور من 

 ردديالت اإلرسال نظام و/أو السمعية المعينات 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 

 الفصل. في األنشطة و الدروس من الكاملة استفادته و للتعليمات الطالب

 

 :المرجع
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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

 

 :المرجع

© 1991, Relationship of Degree of Longterm Hearing Loss to Psychosocial Impact and 

Educational Needs, Karen Anderson & Noel Matkin, revised 2007 thanks to input from the 

Educational Audiology Association listserv. 

 

 

https://www.successforkidswithhearingloss.com/


 مترجم من الملفات المتوفرة باللغة االنجليزية في الموقع االكتروني: 

https://www.successforkidswithhearingloss.com -Relationship of Hearing Loss to Learning and Listening Needs  

 سمع( صائياتخنَـد قطان )ا: أ.هنادي الزهراني و د.مراجعة و إشرافن، و مرام العبدالواحد، و رشا السكران )طالبات امتياز(؛ : لينا اللحيداترجمة

 لتعليميةا و السمعية االحتياجاتو السمع عفض بين العالقة

 
  

 

 (ديسيبل ٩١)+و الشديد جداً ( ديسيبل ٩٠-٧١)ضعف السمع الشديد 

 

 اآلثار المحتملة على فهم اللغة و الكالم
اآلثار االجتماعية 

 المحتملة

 اآلثار المحتملة على التعليم و الخدمات

  التي من الممكن تقديمها

 تزداد احتمالية تطور اللغة و النطق و التعلم لدى 

الطفل بمعدل طبيعي نسبياً في حال استخدام الطفل 

 ، إلى جانبةمبكر سن   منللمعينات السمعية بانتظام 

هل و جهدهم في توفير بيئة لغوية غنية و حرص األ

 أو/تعليمية من خالل األنشطة اليومية وفرص 

 التواصلجلسات التدخل اللغوي المكثفة )سواًء ب

 (.فظي أو بلغة اإلشارةالل

 

  ،يستطيع الطفلقد بدون استخدام المعينات السمعية 

أن  (ديسيبل ٩٠-٧١شديد ) المصاب بضعف سمع

صوات العالية التي تكون عن بعد يسمع فقط األ

 .األذنحوالي نصف متر عن 

 

  ،من المفترضباستخدام المعينات السمعية المناسبة 

يسيبل( د ٩٠-٧١لطفل المصاب بضعف سمع شديد )ل

إذا ، المختلفة الحروف/أن يسمع العديد من األصوات

سال نظام اإلربكان المتحدث قريباً منه أو باالستعانة 

 .(FM)الترددي 

 

 ر و التدخل المكثف و المبكلكل طفل الفردية  ةالقدر

أشهر سيحدد إلى أي درجة يستطيع  ٦ عمرقبل 

الطفل تمييز األصوات المختلفة التي يسمعها 

 .وترجمتها إلى كلمات ذات معاني مفيدة في الدماغ

 

 ي حتى باستخدام المعينات السمعية، الطفل الذي يعان

غالباً يكون  (يبلديس ٩٠-٧١شديد )من ضعف سمع 

)مثل: حرف  ةلى سماع األصوات الحادر قادراً عغي

و بالتالي  ،( بشكل واضح"ص"و  "ش"و  "س"

زها، خاصة في حال عدم استخدام يميت يصعب عليه

 .(FM)نظام اإلرسال الترددي 

 

  ٧٠الطفل الذي يعاني من ضعف سمع أكثر من 

 ة إنديسيبل قد يكون مؤهالً لغرسة القوقعة االلكتروني

ي الذ و الطفل. من المعينات السمعية التقليدية لم يستفد

لن  ديسيبل غالباً  ٩٠ضعف سمع أكثر من يعاني من 

يستطع سماع معظم أصوات الكالم باستخدام 

لغرسة  و قد يحتاج، المعينات السمعية التقليدية

 .القوقعة االلكترونية

 

   ل م طريقة التواصمشاركة جميع أفراد األسرة في تعل

 تواصل )سواء كانجداً ة مبكر سن  من مع الطفل 

سيتيح له فرصة متكاملة  ،(بلغة اإلشارةو أمرئي 

 للتعلم و فهم اللغة.

  

  تواصل الطفل قد

يتأثر بشكل بسيط 

اعتماداً  أو كبير

على مدى نجاح 

في  التدخل المبكر

 التطور اللغوي

مرحلة  خالل

 .الطفولة المبكرة

 

  قد يصعب على

تواصل الطفل  ال

مع االجتماعي 

ي ذو الزمالء

 .السمع الطبيعي

 

 يدرس  الذي الطفل

في فصول التعليم 

العام قد يكون لديه 

أكثر على  اعتماداً 

األشخاص 

مثل البالغين )

بسبب ( لاأله

الصعوبة التي 

سماع  فييواجهها 

الكالم هم ف و

 .للفظيا التواصلب

 

  قد يشعر الطفل

براحة أكثر في 

مع  لتفاعلا

الصم أو زمالئه 

السمع ضعاف 

بسبب سهولة 

 بينهم. التواصل

 

  تكوين عالقات مع

زمالء أو 

أشخاص بالغين 

يعانون من ضعف 

من الممكن السمع 

يساهم إيجابياً  أن

ثقة في زيادة 

 و هنفسبالطفل 

بالهوية  هشعور

 الثقافية.

 أو الصم األطفال لجميع مناسبة واحدة تواصل وسيلة توجد ال 

 .أسرهم و السمع ضعاف

 

 التواصل نظامأو المرئي التواصل نظام استخدام تم سواء 

 ،أشهر ٦مرع قبل لسمعيةا المعينات تركيب فإن السمعي/اللفظي،

 و المكثف للغويا التدخل مع منتظم، و دائم بشكل هاواستخدام

 سيزيد ،ةاليومي حياةال يف التواصل تدريباتب القيام استمرارية

 .اً ناجح اً طالب الطفل يكون أن احتمالية

 

 يتم الذين و جداً، شديد أو شديد سمع بضعف المصابون األطفال 

 من يعانونس ر(أشه ٦ عمر بعد) متأخراً  معهمس ضعف تشخيص

 .لغوي تأخر

 

 األطفال عند خاصة ،اللغوي التأخر هذا على التغلب عبالص من 

 لذلك .لسمعا ضعفل نتيجةً  ثانوي تعليمي و لغوي أخرت لديهم الذين

 وأ رمستشا وجود يتطلب ألطفالا لهؤالء التعليمي لبرنامجا نإف

 .السمعية اإلعاقة ويذ األطفال عليمت في خبرة لديه معلم

 

  ًفهم على الطفل قدرة و السمع ضعف تخطيط شكل على اعتمادا 

 وفهمه تالصو توصيل تحسينل المتاحة اراتالخي نم فإن الكالم،

 صواتاأل نقل خاصية بها يوجد لتيا السمعية المعينات استخدام

 قوقعةال غرسة وأ )الضغط وأ بالتبديل( أخرى ترددات إلى الحادة

 .االلكترونية

 

 يبالتدر يتطلب ذلك فإن السمعي/اللفظي، التواصل اختيار تم إذا 

 لنطق.ا و اللغة و السمعية تالمهارا على المبكر

 

 فإنه ،الصم لثقافة االنضمام و ةإلشارا لغةب التواصل اختيار تم إذا 

 .اإلشارة ةلغ مستخدمي و لصما مع لطفلا اختالط ةكثر لمهما من

 

 بمدرسة الطفل إلحاق فإن ،ةإلشارا لغةب التواصل اختيار تم ذاإ 

 من) سمع فضعا أو صم خرينآ أطفال عم خاص صلف أو خاصة

 لتوفير ناسباً م ياراً خ يكون قد ،(أيضاً  إلشارةا بلغة يتواصلون الذين

 سهل.أ تواصل و لغوياً  غنية بيئة

 

 ةلمقدر المستمر التقييم و دةالمسان الخدمات تقديم الضروري من 

 .للفظيةا التعليمات فهم و التواصل على الطفل

 

 و التوضيحية، النصوص استخدام و المالحظات، كتابة المهم من 

 استراتيجيات من يرهاغ و ،مكتوبة نصوصب ألفالما مشاهدة

 هاراتم على الطفل دريبت أيضاً  المفيد من و .المرئي التواصل

 .االجتماعي-اللغوي التواصل

 

 ضعف تأثير بمدى (العام التعليم فصول في) المعلم توعية المهم من 

 جداً. الشديد و الشديد السمع
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 الرجاء مراعاة اإلرشادات التالية في البرنامج التعليمي للطفل:
 

 المعلم. من بالقرب قعدم في الطالب جلوس و السمع ضعفب المعلم توعية  ____

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

 السمعية. المعينات استخدام و أداء متابعة  ____

 المستشفى. في الطالب حالة يتابع الذي أو/و وجد( )إن لمدرسةا في لسمعا اخصائي عم التواصل  ____

 السمع. ضعف تدهور تفاديل الضجيج من ألذنا حماية  ____

 فاعلي تها. تقييم و مساندةال التعليمية لخدماتا تقديم  ____

 النطق. و اللغة هاراتم تقييم و لمبدئيا الكشف  ____

 مرئية.ال ائلالوس من غيرها و الصور، استخدام و مكتوبة، نصوصب األفالم شاهدةم و المالحظات، كتابة  ____

 .)FM( الترددي اإلرسال نظامب تجريبية فترة  ____

 السمعية. قةاإلعا في متخصص شخص لقِبَ  من لتعليميا البرنامج لىع اإلشراف و التوجيه  ____

 سمع. عافض أو صم   آخرين طفالأ مع التواصل  ____

 .(أشهر ستة كل) األكاديمي لألداء لدوريةا المتابعة  ____

 

 مالحظة: 

 

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

 والتعليمية. لتربويةا البيئة في همل مماثلين مالءز مع التواصل

 

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

 كامل. بشكل للفظيةا التعليمات فهم و ماعس من لطالبا تعيق دق عوامل لهاك السمع، لضعف

 

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

 الترددي الاإلرس نظام و/أو لسمعيةا المعينات و لمرئية،ا التعليمية الوسائل ستخداما و السجاد(،ب المفروشة األرضية

)FM(، إلخ. ... المالحظات، تابةك و اإلشارة، غةل و 

 

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

 الفصل. في األنشطة و لدروسا من الكاملة استفادته و للتعليمات الطالب

 

 

 :المرجع
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 التعليمية و السمعية واالحتياجات السمع ضعف بين العالقة

 
  

 في أذن واحدة السمعضعف 

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

 التي من الممكن تقديمها

  و لكنه قد  "يسمع"يستطيع الطفل أن

يواجه صعوبة في فهم الكالم في 

 الكالممثل سماع  ،حاالت معينة

الخافت أو البعيد، خاصة إذا كان 

يفة ضعلمتحدث من جهة األذن ا

 .السمع

 

 صعوبة في  ى الطفلغالباً ما يكون لد

األصوات عند  اتتحديد اتجاه

 االعتماد على السمع فقط.

 

  الطفل الذي يعاني من ضعف سمع في

 أذن واحدة سيواجه صعوبة أكثر في

في حال وجود إزعاج أو  فهم الكالم

خاصة إذا كان مصدر  ،صدى

ي جهة األذن السليمة و اإلزعاج ف

جهة األذن في  تحدثصوت الم

 .الضعيفة

 

  صعوبة في سماع أو الطفل قد يواجه

الخافت من جهة األذن تمييز الكالم 

، خاصة في النقاشات عسمال ةفيضع

 الجماعية.

 

   ما يريدفقط يسمع " هم الطفل بأنهت  قد ي "

للكالم  هالتفاوت في فهمبسبب  و ذلك

 .اإلزعاجب في الهدوء مقارنةً 

 

  قد يتعرض الطفل لمشاكل اجتماعية

 يواجه صعوبة في الفهم في عندما

المزعجة مثل حاالت التعليم  اتالبيئ

و أوجبة الغداء  و أوقات، يالتعاون

 .الفسحة

 

  زمالئه،فهم محادثات الطفل قد يسيء 

ضه عر  شعره بالرفض أو ي  مما قد ي  

 .للسخرية

 

 قد يكون الطفل أكثر إرهاقاً في الفصل 

الالزم بذله  المجهود اإلضافي نتيجة

إذا كانت بيئة  ،فهم الكالمو  لالستماع

 مزعجة أو غير مجهزة صوتياً  الفصل

)كما في الفصل الذي ال توجد به 

زل صوتية و ال أرضية مفروشة اعو

 .بالسجاد(

 

 أو نه عديم االنتباه، قد يبدو الطفل كأ

 تكون لديهمشتت، أو محبط، و قد 

مشاكل سلوكية أو اجتماعية في بعض 

 .األحيان

 

 

  يجب السماح للطفل بتغيير مكان مقعده في

الفصل بحيث تكون األذن السليمة باتجاه 

 المتحدث األساسي.المعلم أو 

 

 بضعف سمع في أذن  الطفل المصاب

مرات أكثر عرضة  10يكون  واحدة 

مقارنة باألطفال  كاديميةاألصعوبات لل

 الذين لديهم سمع طبيعي في األذنين. ثلث

ضعف سمع ب ابينإلى نصف األطفال المص

 أذن واحدة يواجهون صعوبات كبيرةفي 

 في التعلم.

 

 لم ربط غالباً ما يواجه الطفل صعوبة في تع

 ،المزعجة األصوات بالحروف في البيئات

في مرحلة رياض األطفال و  كما هو معتاد

 .االبتدائي الصف األول

 

 الطفل من الناحية  أداء يجب متابعة

 السمعية واألكاديمية.

 

  ضعف  بمدى تأثيرمن المفيد توعية المعلم

 السمع في أذن واحدة.

 

  نظام اإلرسال عادة ما يستفيد الطفل من

قوة تكبير ب الشخصي (FM)الترددي 

 (FM)نظام اإلرسال الترددي  أو  مناسبة

للفصل كامالً، خاصة في الصفوف 

 االبتدائية الدنيا.

 

  ،اعتماداً على نوع و درجة ضعف السمع

د الطفل من معين سمعي في تلك قد يستفي

 األذن.
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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  ____

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

 السمع. ضعف تدهور لتفادي الضجيج من األذن حماية  ____

 فاعلي تها. تقييم و المساندة التعليمية الخدمات تقديم  ____

 النطق. و اللغة هاراتم 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 صم   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 تلق ي أجل من 

 والتعليمية. التربوية البيئة في لهم مماثلين زمالء مع التواصل

 

 نتيجة الكالم 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  ه زمج الفصل يكون أن التعليم عملية تسهل قد التي األمور من 

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

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

 

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

 الفصل. في األنشطة و الدروس من الكاملة استفادته و للتعليمات الطالب

 

 

 :المرجع
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 سمع( )اخصائيات قطان .نَـدد و الزهراني ديأ.هنا :إشراف و اجعةمر امتياز(؛ )طالبات السكران رشا و العبدالواحد، رامم و ان،اللحيد لينا :ترجمة

 لتعليميةا و السمعية االحتياجاتو السمع عفض بين العالقة

 
  

 ضعف السمع المتغير

 اآلثار االجتماعية المحتملة اآلثار المحتملة على فهم اللغة و الكالم

اآلثار المحتملة على 

 التعليم و الخدمات

  التي من الممكن تقديمها

 ضعف من النوع هذا في القلق دواعي أكثر من 

 في يراتتغ نم عانوني لذينا األطفال هم السمع

 مرحلة خالل أشهر دةع مدى على سمعهم مستوى

 نوباتب يصابون نالذي ثل)م المبكرة الطفولة

 و لوسطىا ألذنا يف لسوائلا تجمع من متكررة

 لمرةا في أكثر وأ أشهر ثةثال ستمرت دق التي

 .الواحدة(

 

 الطفيف السمع ضعف تأثير مدى معرفة يمكن 

 القدرةب بمقارنته (سيبلدي ٢٠ حوالي يبلغ الذي)

 لسبابة.ا بإصبع ألذنينا سد ندع السمع على

 

 ديسيبل ٢٠) أسوأ أو السمع ضعف من الدرجة هذه 

 لفخ لسوائلا جمعت االتح في ةمتوقع أكثر( أو

  لوسطى.ا األذن لتهاباتا و الطبلة

 

 بعض يفقد قد هلكن و "يسمع" أن الطفل يستطيع 

 يواجهها قد التي لصعوبةا جةدر إن الكالم. أجزاء

 الضوضاء ستوىم على دتعتم لمدرسةا يف الطفل

 و ،المعلم بين و ينهب لمسافةا وبعد ،الفصل في

 .الوقت كذل في السمع ضعف درجة

 

 يفقد قد ديسيبل، ٣٠ عند معالس ضعف يكون عندما 

 .لكالما محتوى من ٪٤٠-٢٥ فلالط

 

 قد كما) ديسيبل ٤٠ عند السمع ضعف يكون عندما 

 لوسطىا األذن لتهاباتا حاالت بعض في يحصل

 نم ٪٥٠ فلالط يفقد قد ،(الصمغية" "األذن مثل

 صواتأ كونت عندما خاصة لفصل،ا في شاتاقالن

 في المتحدث كوني ال ندماع وأ نخفضةم اآلخرين

 .الطفل مرأى

 

 ضعف من الدرجة هذه من يعاني الذي الطفل 

 يفقدس ما ثيرا  ك ،أكثر( أو ديسيبل ٤٠) السمع

 و ،مشددة لغيرا الكلمات سماع على القدرة

 الكلمات. واخرأ و الساكنة، الحروف

 اجتماعية عوائق تنشأ قد 

 الطفل قديرت على سلبا   تؤثر

 ناآلخرو ههميت   حيث ،هذاتل

 "يريد ندماع فقط يسمع" بأنه

 أو "لسرحانا من يكثر" أو

  ."ينتبه ال"

 

 أقل قدراته أن الطفل يعتقد قد 

 عوباتص بسبب زمالئه من

 في يواجهها التي الفهم

 .الفصل

 

 الطفل على يصعب عادة 

 في حاصلةال التغيرات معرفة

 هذا مع و .السمعية تهاقدر

 في ليحص قد الذي فاوتالت

 لىإ يميل فإنه ،سمعه مستوى

 .اآلخرين كالم "تجاهل"

 

 أنب نواآلخر عليه يحكم قد 

 و ،االنتباه يف مشاكل لديه

 الستقرار،ا عدم و التشتت،

 .نفسالب ةثقال وضعف

 

 المشاركة لعدم الطفل يميل 

 ليشغ و الفصل، في والتفاعل

 و ة.الصفي ةاألنشط عن نفسه

 ا  اضجن غير كوني ما غالبا  

 .اجتماعيا  

 نم النوع هذا تأثير 

 كوني السمع ضعف

 لىع األولى ةبالدرج

 هاراتم اكتساب

 االنتباهو لمبكرةا القراءة

 الفصل. في

 

 نع الكشفب ينصح 

 سن   من اللغوي التأخر

 .مبكرة

 

 متابعة المهم من 

 الطفل سمع مستوى

 لتواصلا و ،باستمرار

 لمعلما و األهل بين

 باتالصعو بخصوص

 واجههاي التي السمعية

 اإلضافةب ،المدرسة في

 لطبيا التدخل إلى

 .لزم إن المكثف

 

 نم لطفلا ستفيدي سوف 

 الترددي لاإلرسا نظام

)FM( امال ،ك للفصل 

 لسمعا جهزةأ نم أو

 .لفصلا في المساعدة

 

 إلى الطفل يحتاج قد 

 ألهلا لبَ ق   من) نتباهاال

 لغته تطورل  المعلم( وأ

 أو القراءة، أو ،هكالم و

 وأ ،بالنفس الثقة

 .االستماع مهارات

 

 لمعلما توعية المهم من 

 عفض تأثير بمدى

 .المتغير السمع
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 سمع( )اخصائيات قطان .نَـدد و الزهراني ديأ.هنا :إشراف و اجعةمر امتياز(؛ )طالبات السكران رشا و العبدالواحد، رامم و ان،اللحيد لينا :ترجمة

 

 

 

 

 

 الرجاء مراعاة اإلرشادات التالية في البرنامج التعليمي للطفل: 

 

 المعلم. من بالقرب قعدم في الطالب جلوس و السمع ضعفب المعلم توعية  ____

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

 السمعية. المعينات ستخداما و أداء متابعة  ____

 المستشفى. في الطالب حالة يتابع الذي أو/و وجد( )إن لمدرسةا في لسمعا اخصائي عم التواصل  ____

 السمع. ضعف تدهور تفاديل الضجيج من ألذنا حماية  ____

 فاعلي تها. تقييم و مساندةال التعليمية لخدماتا تقديم  ____

 نطق.ال و اللغة مهارات متقيي و المبدئي الكشف  ____

 المرئية. الوسائل من غيرها و الصور، ستخداما و مكتوبة، نصوصب األفالم شاهدةم و لمالحظات،ا تابةك  ____

 .)FM( الترددي اإلرسال نظامب تجريبية فترة  ____

 السمعية. اقةاإلع يف متخصص شخص ق بَل نم التعليمي لبرنامجا على اإلشراف و التوجيه  ____

 سمع. عافض أو صم   آخرين طفالأ مع التواصل  ____

 .(أشهر ستة كل) األكاديمي لألداء لدوريةا المتابعة  ____

 

 مالحظة: 

 

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

 والتعليمية. ةالتربوي البيئة يف لهم مماثلين زمالء مع التواصل

 

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

 كامل. بشكل للفظيةا التعليمات فهم و ماعس من لطالبا تعيق دق عوامل لهاك السمع، لضعف

 

 أو الصوتية العوازل بعض وجود )مثل: صوتيا   مجه ز الفصل يكون أن التعليم عملية تسهل قد التي األمور من 

 الترددي اإلرسال نظام و/أو السمعية المعينات و المرئية، لتعليميةا الوسائل استخدام و السجاد(،ب لمفروشةا األرضية

)FM(، إلخ. ... المالحظات، تابةك و اإلشارة، غةل و 

 

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

 الفصل. في ألنشطةا و الدروس نم الكاملة استفادته و للتعليمات الطالب

 

 

 :المرجع

© 1991, Relationship of Degree of Longterm Hearing Loss to Psychosocial Impact and 

Educational Needs, Karen Anderson & Noel Matkin, revised 2007 thanks to input from the 

Educational Audiology Association listserv. 
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 سمع( )اخصائيات قطان د.نَـد و الزهراني .هناديأ :إشراف و مراجعة متياز(؛ا )طالبات السكران رشا و لعبدالواحد،ا مرام و اللحيدان، لينا :ترجمة

 لتعليميةا و السمعية االحتياجاتو السمع عفض بين العالقة

 
  

 

 لحادةا الترددات في السمع ضعف

 

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

 التي من الممكن تقديمها

 قد هلكن و "يسمع" أن الطفل يستطيع 

 كالم.ال من همةم أجزاء يفقد

 

 الحادة، الترددات في السمع ضعف 

 (يبلديس ٤٠-٢٦) بسيط بمقدار حتى

-٠٢ الطفل قدانف لىإ ؤديي دق فقط،

 يتم مل إذا الكالم حتوىم من ٪٣٠

 .تكبيره

 

 الطفل يسمع ال أن المتوقع من  

 ،ف ،س ت،) مثل: الحادة األصوات

 في اصةخ جيد، شكلب ش( ،ك ذ، ث،

 .اإلزعاج ودوج

 

 زتميي في صعوبة الطفل يواجه قد 

 نكا ذاإ مثل) لبعيدا وأ الخافت الكالم

 خفضمن صوت اذ طالبا   المتحدث

 و ،صل(الف من ألخرىا الجهة عبر

 مييزت في بكثير كبرأ صعوبة سيواجه

 دىص أو/و زعاجإ وجود عند الكالم

 .الفصل في

 

 الكالم لفهم المهمة الحروف من الكثير 

 ،حاد رددت ذات أو خافته أصوات هي

 بعض ييز.التم صعبة يجعلها مما

،كَ  ،ف  كَ  م،كَ  مثل:) الكلمات  قد (ح  كَ  د 

 سيصعب .فقط ـ"كَ " الطفل يسمعها

 و الكلمات، خرأوا مييزت الطفل على

 لكلماتا و لساكنة،ا لحروفا بعض

 مشددة. الغير القصيرة

 

 نطق على الطفل قدرة تتأثر قد 

 . صحيح بشكل الحروف

 

   المعينات باستخدام ينصح غالبا 

 تطور و الطفل تعليم تسهيلل السمعية

 .طبيعي معدلب ونطقه لغته

 

 يريد" ما فقط "يسمع بأنه الطفل يُت هم قد 

 لكالمل فهمه يف لتفاوتا سببب لكذ و

 باإلزعاج. قارنة  م الهدوء في

 

 اجتماعية لمشاكل الطفل يتعرض قد 

 في الفهم يف صعوبة يواجه عندما

 عليمالت االتح ثلم المزعجة البيئات

 وأ الغداء وجبة أوقات و ،التعاوني

 .الفسحة

 

 زمالئه. محادثات فهم الطفل يسيء قد 

 

 الفصل في باإلرهاق الطفل يشعر قد 

 بذلهي الذي اإلضافي لمجهودا نتيجة

 .الكالم فهم و لالستماع

 

 االنتباه، عديم أنهك الطفل يبدو قد 

 .طمحب أو مشتت،

 

 السمع ضعف من النوع هذا يؤثر قد 

  .سهبنف الطفل قةث على سلبا  

 لتردداتا يف سمع عفضب المصاب فلالط 

 صعوبات لديه يكون بأن معر ض الحادة

 كاديمية.أ

 

   و السمع، عفض تخطيط شكل على اعتمادا 

 عانيي دق ،فيه دأب الذي العمر و ،درجته

 القواعد اكتساب و اللغة في أخرت من الطفل

 النطق. يف مشاكل و اللغوية

 

 في ةصعوب لطفلا يواجه أن المحتمل من 

 يف الحروفب واتاألص بعض ربط تعلم

 األول لصفا و ألطفالا رياض مرحلة

 .االبتدائي

 

 نطق.وال للغةا لمهارات المبكر تقييمبال ينصح 

 

 متابعة ناكه يكون أن الضروري من 

 توعية و ،األكاديمي الطفل ألداء مستمرة

 عفض من لنوعا هذا تأثير مدىب المعلم

 السمع.

 

   و سمعية عيناتم من الطفل يستفيد غالبا 

 )FM( الترددي إلرسالا نظام استخدام

 ال .كام للفصل وأ لشخصيا

 

 يجالضج من ذناأل حماية المهم من 

 األماكن يف  (مثال   األذن سدادات استخدامب)

 لداخليةا ألذنا ضرارإ لتفادي جدا ، المزعجة

 ضعف مستوى في دهورت عنه ينتج قد الذي

 .السمع
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 سمع( )اخصائيات قطان د.نَـد و الزهراني .هناديأ :إشراف و مراجعة متياز(؛ا )طالبات السكران رشا و لعبدالواحد،ا مرام و اللحيدان، لينا :ترجمة

 

 

 

 

 

  

 الرجاء مراعاة اإلرشادات التالية في البرنامج التعليمي للطفل:

 

 المعلم. من بالقرب قعدم في الطالب جلوس و السمع ضعفب المعلم توعية  ____

 أشهر. ___ لك مكن(أ )إن المدرسة في السمع فحص إعادة  ____

 السمعية. المعينات استخدام و أداء متابعة  ____

 المستشفى. في الطالب حالة يتابع الذي أو/و وجد( )إن لمدرسةا في لسمعا اخصائي عم التواصل  ____

 السمع. ضعف تدهور تفاديل الضجيج من ألذنا حماية  ____

 ي تها.فاعل تقييم و لمساندةا التعليمية الخدمات تقديم  ____

 النطق. و اللغة هاراتم تقييم و لمبدئيا الكشف  ____

 المرئية. الوسائل من غيرها و الصور، ستخداما و مكتوبة، نصوصب األفالم شاهدةم و لمالحظات،ا تابةك  ____

 .)FM( الترددي اإلرسال نظامب تجريبية فترة  ____

 السمعية. اإلعاقة في تخصصم شخص قِبَل نم التعليمي لبرنامجا على إلشرافا و التوجيه  ____

 سمع. عافض أو صم   آخرين طفالأ مع التواصل  ____

 .(أشهر ستة كل) األكاديمي لألداء لدوريةا المتابعة  ____

 

 مالحظة: 

 

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

 والتعليمية. لتربويةا البيئة في همل مماثلين مالءز مع التواصل

 

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

 كامل. بشكل للفظيةا ماتالتعلي فهم و سماع نم الطالب تعيق دق عوامل لهاك السمع، لضعف

 

 أو الصوتية العوازل بعض وجود )مثل: صوتيا   مجه ز الفصل يكون أن التعليم عملية تسهل قد التي األمور من 

 الترددي اإلرسال نظام و/أو السمعية المعينات و المرئية، لتعليميةا الوسائل استخدام و السجاد(،ب لمفروشةا األرضية

)FM(، إلخ. ... لمالحظات،ا ابةكت و اإلشارة، لغة و 

 

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

 الفصل. في ألنشطةا و الدروس نم الكاملة استفادته و للتعليمات الطالب

 

 

 :المرجع

© 1991, Relationship of Degree of Longterm Hearing Loss to Psychosocial Impact and 

Educational Needs, Karen Anderson & Noel Matkin, revised 2007 thanks to input from the 

Educational Audiology Association listserv. 
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 سمع( )اخصائيات قطان د.نَـد و الزهراني أ.هنادي :افإشر و مراجعة امتياز(؛ )طالبات السكران شار و العبدالواحد، رامم و للحيدان،ا لينا :ترجمة

 

 لتعليميةا و السمعية االحتياجاتو السمع عفض بين العالقة

 
  

 ةالغليظ و/أو المتوسطة لتردداتا في السمع ضعف

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

 التي من الممكن تقديمها

 و ،الكالم "يسمع" أن الطفل يستطيع 

 يف فهمال في صعوبة واجهي قد لكنه

 .معينة حاالت

 

 تمييز في صعوبة الطفل يواجه قد 

 انك ذاإ مثل) لبعيدا وأ لخافتا الكالم

 نخفضم وتص اذ البا  ط المتحدث

 .صل(الف من ألخرىا الجهة عبر

 

 ضعف من النوع هذاب المصاب الطفل 

 تمييز يف كبرأ عوبةص يواجهس السمع

 ،دىص أوو/ إزعاج جودو عند الكالم

 الدراسي. لفصلا في حصلي قد كما

 

 و الغليظة الترددات في السمع ضعف 

-٢٦) بسيط بمقدار حتى المتوسطة،

 دانفق لىإ ؤديي دق ،فقط (ديسيبل ٤٠

 مل ذاإ الكالم توىمح من ٪٣٠ الطفل

 بعض فلالط سمعي قد تكبيره. يتم

 يرغ بشكل الحروف و األصوات

 إلزعاج.ا وجود يف خاصة واضح

 

 بعض نطق على الطفل قدرة تتأثر قد 

 صحيح. بشكل الحروف

 يريد" ما فقط "يسمع بأنه الطفل يُتّهم قد 

 لكالمل فهمه يف لتفاوتا سببب لكذ و

 باإلزعاج. قارنة  م الهدوء في

 

 اجتماعية لمشاكل الطفل يتعرض قد 

 في الفهم يف صعوبة يواجه عندما

 عليمالت االتح ثلم المزعجة البيئات

 وأ لغداءا وجبة أوقات و  ،التعاوني

 .الفسحة

 

 زمالئه محادثات فهم الطفل يسيء قد 

 .عنه تحدثوني أنهم ظنا  

 

 الفصل في باإلرهاق الطفل يشعر قد 

 ذلهيب الذي اإلضافي المجهود نتيجة

 . الكالم فهم و لالستماع

 

 أو االنتباه، عديم أنهك الطفل يبدو قد 

 .محبط أو مشتت،

 

 مع ،السمعية معيناتال استخدام المهم من 

 مناسبة بدقة برمجةم تكون أن الحرص

 الطفل. سمع لضعف

 

   اإلرسال نظام من الطفل ديستفي ما غالبا 

 امال ،ك لفصلل وأ الشخصي )FM( الترددي

 .الفصل في ساعدةالم السمع جهزةأ من أو

 

 الترددات يف سمع ضعفب المصاب فلالط 

 يكون نبأ معرض الغليظة و/أو المتوسطة

 .كاديميةأ صعوبات لديه

 

 بعض الطفل يواجه أن الممكن من 

 ألصواتا بطر علمت يف الصعوبات

 و ألطفالا رياض حلةمر يف بالحروف

 االبتدائي. األول الصف

 

   السمع ضعف تخطيط شكل على اعتمادا 

 طورت في أخرت نم لطفلا عانيي قد ،ودرجته

 .النطق في اكلمش و اللغة

 

 متابعة هناك يكون أن  الضروري من 

 توعية و ،األكاديمي الطفل داءأل  مستمرة

 عفض من لنوعا هذا تأثير مدىب المعلم

 السمع.

 

 بشكل الطفل سمع تقييم إعادة المهم من 

 ضعف درجة يف تغير أي نع للكشف سنوي

 .السمع
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 سمع( )اخصائيات قطان د.نَـد و الزهراني أ.هنادي :افإشر و مراجعة امتياز(؛ )طالبات السكران شار و العبدالواحد، رامم و للحيدان،ا لينا :ترجمة

 

 

 

 

 

 

 

 الرجاء مراعاة اإلرشادات التالية في البرنامج التعليمي للطفل:

 

 المعلم. من بالقرب قعدم في الطالب جلوس و السمع ضعفب المعلم توعية  ____

 أشهر. ___ كل كن(أم )إن لمدرسةا في السمع فحص ادةإع  ____

 السمعية. المعينات استخدام و أداء متابعة  ____

 المستشفى. في الطالب حالة يتابع الذي أو/و وجد( )إن لمدرسةا في لسمعا اخصائي عم التواصل  ____

 السمع. ضعف تدهور تفاديل الضجيج من ألذنا حماية  ____

 فاعليّتها. تقييم و مساندةال التعليمية لخدماتا تقديم  ____

 لنطق.ا و اللغة مهارات تقييم و المبدئي كشفال  ____

 المرئية. الوسائل من غيرها و الصور، ستخداما و مكتوبة، نصوصب األفالم شاهدةم و لمالحظات،ا تابةك  ____

 .)FM( الترددي اإلرسال نظامب تجريبية فترة  ____

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

 سمع. عافض أو صمّ  آخرين طفالأ مع التواصل  ____

 .(أشهر ستة كل) األكاديمي لألداء لدوريةا المتابعة  ____

 

 مالحظة: 

 

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

 والتعليمية. التربوية البيئة يف لهم مماثلين زمالء مع التواصل

 

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

 كامل. بشكل للفظيةا التعليمات فهم و ماعس من لطالبا تعيق دق عوامل لهاك السمع، لضعف

 

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

 الترددي اإلرسال نظام و/أو السمعية المعينات و المرئية، لتعليميةا الوسائل استخدام و السجاد(،ب لمفروشةا األرضية

)FM(، إلخ. ... المالحظات، تابةك و اإلشارة، غةل و 

 

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

 الفصل. في ألنشطةا و الدروس نم الكاملة استفادته و للتعليمات الطالب

 

 :المرجع

© 1991, Relationship of Degree of Longterm Hearing Loss to Psychosocial Impact and 

Educational Needs, Karen Anderson & Noel Matkin, revised 2007 thanks to input from the 

Educational Audiology Association listserv. 

 

 

https://www.successforkidswithhearingloss.com/

