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 المقدمة
 :نبذة تاريخية عن االهتمام بذوي اإلعاقة السمعية *

ورد يف القرآن  و لقد، نذ قدمي الزمانعرف اإلنسان اإلعاقة السمعية )ضعف السمع والصمم (م
)ختم اهلل على قلوهبم و أمساعهم (  الكرمي قوله تعاىل )صم بكم عمي فهم ال يفقهون( و قوله

وتفيد السري املتعلقة هبذه بأن االهتمام برتبية الصم قد ظهر بعد القرن اخلامس عشر امليالدي. وقد 
اخلدمات الرتبوية و  اخلاصة الذين قدمت هلم كان املعوقون مسعيا أول األشخاص ذوي احلاجات

( عام de Leonإسباين يدعى ديون ) التاهيلية ومتثل ذالك يف مدرسة الصم اليت أسسها راهب
املدارس واملؤسسات اخلاصة يف أحناء خمتلفة من  ويف القرن الثامن عشر بدات تظهر.م 8751

 رجال الدين معروفني أو رجاال دفعهم العامل الزمنية كان معلمو الصم والبكم ويف تلك احلقبة.أوربا
الديين ملساعدة هؤالء األفراد وكانت غايتهم االساسية مساعدة الصم والبكم على إكتساب 
املفاهيم الدينية واالخالقية.وكانت اخلدمات تقدم البناء األسرالغنية فقط ولذلك كان املعلمون 

مدرستان فكريتان يف تعليم الصم. املدرسة  وقد سادت يف أوربا.حيتفظون بسر املهنة ألنفسهم
 (Samuael Heinckeاالوىل يف تعليم الصم وكان من دعاة هذه املدرسة االملاين هينكي )

( ويف الواليات املتحدة االمريكية أنشئت Thomas Braidwoodوالربيطاين بريدود)
س جالوديت م وذالك على يد توما8185املؤسسة االمريكية لتعليم الصم والبكم عام 

(Thomas Gallauaudet ويف القرن التاسع عشر تواصلت اجلهود إلنشاء مدارس .)
ويف النصف الثاين من القرن التاسع عشر .اخلاص والقطاع احلكومي ومؤسسات يديرها القطاع

رة اليدوية )لغة االشا الرتكيز يف تربية املعوقني مسعيا على تعليم الكالم والقراءة الشفاه واللغة أصبح
يف أمريكا الكساندر جراهام بل  وكان من رواد الرتبية اخلاصة الصم.وهتجئة األصابع(

(Alexander Graham Bell وهو خمرتع جهاز اهلاتف. ويف القرن العشرين أصبح )
اخلاصة.واخريا االجتاهات اجلديدة لدمج ذوي  وبإمكان املعوقني مسعيا الدراسة يف املؤسسات

 .ضمنهم ذوي االعاقة السمعية  االحتياجات اخلاصة ومن
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  :* تعريف اإلعاقة السمعية
  م؛بالتعاريف التالية:8991أوصى مؤمتر البيت األبيض عن صحة الطفل والذى عقد عام 

وهم أولئك الذين يولدون فاقدين للسمع متامًا بدرجة تكفى إلعاقة  :EAFاألطفال الصم . 8
 فقدون السمع ىف مرحلة الطفولة املبكرة قبل تكوينبناء الكالم واللغة. أو هم األطفال الذين ي

 املفقودة بالنسبة هلم. حبيث تصبح القدرة على الكالم وفهم اللغة من األشياء، الكالم واللغة
وهم أولئك األطفال الذين تكونت لديهم مهارة  :Hard of Hearingضعاف السمع:.2

مثل هؤالء الذين يكونون ، عاقة السمعيةمث تطورت بعد ذلك األ، فهم اللغة الكالم والقدرة على
 وعى باألصوات. على
 :يعرفها رفعت محمود بهجت كما يلى 

ديسبل فأكثر( 57هو التلميذ الذى يعاىن من فقدان ىف السمع يصل إىل ):التلميذ األصم. 8
 بدرجة جتعله اليستطيع فهم الكالم املنطوق.

 ف ىف حاسة السمع يرتاوح مابني هو التلميذ الذى يشكو من ضع:التلميذ ضعيف السمع.2
وميكنه أن يستجيب للكالم املسموع استجابة تدل على ، ديسبل( 57ديسبل وأقل من 17) 

 بشرط أن يقع مصدر الصوت ىف حدود قدراته السمعية.، يدور حوله ادراكه ملا
 وذكرها الدكتور يوسف القريوتى 

ن يقوم اجلهاز السمعى عند الفرد يقصد باإلعاقة السمعية تلك املشكالت الىت حتول دون أ 
وترتاوح اإلعاقة السمعية ىف شدهتا ، أو تقلل من قدرة الفرد على مساع األصوات املختلفة، بوظائفه

من الدرجات البسيطة واملتوسطة الىت ينتج عنها ضعف مسعى إىل الدرجات الشديدة جدا والىت 
 ( 872 :2778، ) يوسف القريوتى وآخرون.ينتج عنها صمم

 وحدة قياس شدة الضوء :وميكن االشاره اىل ان الديسبل هىمستويات السمع:  *
 ديسبل. 27درجة السمع ، *طبيعي

 ديسبل. 07و  27درجة السمع بني ، Slight*إعاقة طفيفة 
 ديسبل. 77و  07درجة السمع بني ، Mild*إعاقة متوسطة

 ديسبل. 57و  77درجة السمع بني ، Moderate*إعاقة ملحوظة 
 ديسبل. 97و  57درجة السمع بني ، Severeقة شديدة *إعا

 فما فوق. 97درجة السمع ، Profound*إعاقة تامة 
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 * شدة االعاقة انما هي نتاج لشدة الضعف في السمع وتفاعلة مع عوامل اخرى اهمها.
 . العمر عند فقدان السمع.8
 . العمر عند اكتشاف الفقدان السمعي ومعاجلتة.2
 ة اليت استغرقها حدوث الفقدان السمعي.. املدة الزمني1
 . نوع االضطراب الذي ادى اىل فقدان السمع.0
 . فاعلية ادوات تضخيم الصوت. 7
 . اخلدمات التاهيلية املقدمة.6
 . العوامل االسرية والقدرات التعويضية او التكيفية.5
ن طريق حاسة . الشخص االصم هو الشخص الذي حتول اعاقتة السمعية دون فهمة للكالم ع1

السمع وحدها سواء باستخدام السماعة الطبية او بدوهنا. اما الشخص ضعيف السمع فهو 
 الشخص الذي يعاين من صعوبات يف السمع.

 
  :* اسباب ضعف السمع

 . العوامل الوراتية.8
 . التشوهات اخللقية سواء ذلك يف طبلة االذن او العظيمات او القوقعة او صيوان االذن.2
 بة االم بالعدوى خالل احلمل وخاصة احلصبة االملانية.. اصا1
 . الوالدة قبل االوان.0
 . املضاعفات الناجتة عن بعض الوالدات العسرة والتعقيدات اليت قد حتدث اثناء عملية الوالدة.7
. اصابة املولود بالريقان خاصة اذا كان يف الساعات االوىل بعد الوالدة او يف االيام الثالثة 6
 وىل.اال
 . زيادة االفرازات الشمعية يف االذن مما يودي اىل اغالق القناة السمعية.5
 . االجسام الغريبة اليت توضع يف االذن.1
 . احلوادث والصفعات واللكمات على االذن.9

 . اصابة الطفل ببعض االمراض املعدية مثل التهاب االذن الوسطى احلاد واملزمن.87
 لضجة والضوضاء واالصوات العالية.. التعرض لفرتات طويلة ل88
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 * نسبة انتشار اإلعاقة السمعية:
أثبتت الدراسات املسحية اليت أجريت لتحديد انتشار اإلعاقة السمعية يف عدد من اجملتمعات 

تتمثل يف كون أساليب التقييم غري دقيقة أو ، املختلفة أن هذه العملية تعاين من صعوبات عديدة
واالفتقار إىل معايري ثابتة لتحديد مستوى الفقدان السمعي ، العينات غري ممثلة ويف كون، غري كافية
(  ٨٢١(. وتقدر منظمة الصحة العاملية عدد املعوقني مسعياً يف العامل حبوايل )  ٨٩٩١، )اخلطيب

 (. ٢١١١، ( )إمام٪ ٢.٢مليون نسمة؛ أي بنسبة ) 
( من طالب املدارس لديهم ٪٥ايل ) أما يف الدول الغربية فلقد أشارت الدراسات أن حو &

إال أن هذا الضعف ال يصل إىل مستوى اإلعاقة. أما بالنسبة للضعف السمعي ، ضعف مسعي ما
 وتقدر نسبة انتشار الصم حبوايل، (٪ ١.٥الذي ميكن اعتباره إعاقة مسعية فتقدر نسبة انتشاره ) 

 (٢١١٢، ( )اخلطيب١.١.٥) 
، توجد إحصاءات دقيقة وشاملة عن انتشار اإلعاقة السمعية أما يف الدول العربية فإنه ال& 

وجتاهل هذه اإلحصاءات يف معظم هذه الدول يدل على أن مشكلة اإلعاقة السمعية مل تطرح 
 .نفسها كقضية اجتماعية تستحق التعامل معها على أساس من التخطيط اجليد هلا ملواجهتها

 (٢١١٨، جزئي )عبد الواحد وإمنا تواجه اآلن بأسلوب، مواجهة بشكل علمي
، فإن اإلعاقة السمعية تقع يف املرتبة الثانية من حيث االنتشار، يف اململكة األردنية اهلامشية& 

اإلعاقة  وتشكل، شخصاً ( ٠٥.١١١عاقات السمعية حوايل )حيث بلغ عدد املصابني باإل
، )الزريقات .٢١١١( من جمموع اإلعاقات األخرى وفقًا إلحصاءات عام ٪٨السمعية نسبة )

٢١١٠) 
 من الصم يتزوجون من صم أخرين %58 هناك دراسات تشري ان ما اليقل عن& 
من األختصاصني ال يتوفر لديهم اى تدريب خالص   %58وتشري نتائج قام هبا )ليفني(أن & 

 منهم ال جييدون استخدام االشاره %9 كما أن
سه يعانون من مشكالت مسعيه من االطفال ىف سن املدر  %8وتشري الدراسات اىل ان  &

 ولكنهم ال حيتاجون اىل خدمات تربويه
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 :تصنيفات اإلعاقة السمعية* 
 :التصنيف تبعا للسن الذى حدثت فيه اإلعاقة :أوال 
ويعد السن الذى حدثت فيه اإلعاقة من املتغريات اهلامة ىف حتديد اآلثار النامجة عن اإلعاقة  

فالطفل الذى يصاب بالصمم منذ الوالدة التتاح له ، ملتعلقة هباوالتطبيقات الرتبوية ا، السمعية
بينما إذا حدثت اإلصابة عند ، أو خلربة األصوات املختلفة ىف البيئة، فرصة التعرض خلربة لغوية

وهذا جيعل ، عمر سنتني أو ثالثة سنوات فإن الطفل يكون قد خرب األصوات وتعلم الكالم
وال ينطبق ذلك على اإلعاقة ، علم التواصل خمتلفة عن احلالة األوىلإمكاناته واحتياجاته ىف جمال ت

 :وتصنف اإلعاقة السمعية تبعا ملرحلة النمو اللغوى إىل، السمعية البسيطة
 
 Pre lingual Deafness:الصمم ما قبل اللغوى -1

لكالم ويشري إىل حاالت الصمم الىت حتدث منذ الوالدة أو ىف مرحلة سابقة على تطور اللغة وا
 .سنوات هو السن الفاصل 1ويعتقد أن سن ، عند الطفل

 Poslingual Deafness :الصمم بعد اللغوى -2
 .ويشري إىل حاالت الصمم الىت حتدث بعد حيث يكون الطفل قد اكتسب مهارة الكالم واللغة

 
 :التصنيف تبعا لإلعاقة السمعية :ثانيا 
، من اجلهاز السمعى املسبب لإلعاقة السمعيةيقوم هذا التصنيف على حتديد اجلزء املصاب  

، وعلى الرغم من أن هذا التصنيف ذو عالقة فسيولوجيا السمع ويبدو ضمن االختصاص الطىب
وتقسم اإلعاقة  .فإن معرفة املعلم لطبيعة اإلعاقة السمعية له أمهية ىف ختطيط الربنامج الرتبوى

 :السمعية وفقا لذلك إىل ثالثة أشكال
 Conductive Hearing loss :السمعي التوصيلي الفقدان -1
ويشري إىل اإلعاقة السمعية الناجتة عن خلل ىف األذن اخلارجية أو األذن الوسطى على حنو حيول  

وعليه فإن املصاب جيد صعوبة ، دون وصول املوجات الصوتية بشكل طبيعى إىل األذن الداخلية
وبوجه عام فإن ، ة أقل ىف مساع األصوات املرتفعةبينما يواجه صعوب، ىف مساع األصوات املنخفضة

 .ديسبل 67الفقدان السمعى الناتج ال يتجاوز 
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 Sensorineural Hearingloss :الفقدان السمعي الحس عصبي -2
فعلى الرغم ، ويشري إىل اإلعاقة السمعية النامجة عن خلل ىف األذن الداخلية أو العصب السمعى 

ىل األذن الداخلية إال أن حتويلها إىل شحنات كهربائية داخل من أن موجات الصوت تصل إ
أو أن اخللل يقع ىف العصب السمعى فال يتم نقلها إىل الدماغ ، القوقعة قد ال يتم على حنو مالئم

. والفقدان السمعى احلسي عصيب ال يؤثر فقط على القدرة على مساع األصوات بل .بشكل تام
وىف معظم األحيان ، سموعة تتعرض إىل تشويه حيول دون فهمهافاألصوات امل، وعلى فهمها أيضا

ديسبل هى ىف العادة  57واحلاالت الىت تتجاوز  .يعاىن املصاب من عجز ىف مساع النغمات العالية
حاالت فقدان مسعى حس عصىب كما أن استفادة املصاب من السماعات أو تكبري الصوت 

 .قليلة
 Mixed Hearing loss :الفقدان السمعي المختلط -8
. ولذلك جيب .وجيمع هذا الشكل بني اإلعاقة السمعية التوصيلية واإلعاقة السمعية احلس عصبية 

 .حتديد نوع وطبيعة اإلعاقة السمعية ملا لذلك من انعكاسات على العملية الرتبوية
 -:الفقدان السمعى المركزى -4
ع الدماغ إىل املنطقة السمعية ىف وحتدث ىف حالة وجود خلل حيول دون حتويل الصوت من جذ  

ويعود سبب هذه اإلصابة إىل ، أو عندما يصاب اجلزء املسئول عن السمع ىف الدماغ، الدماغ
) يوسف القريوتى وآخرون،  .األورام أو اجللطات الدماغية أو إىل عوامل والدية أو مكتسبة

2778: 871 - 875 ). 
 
 :المظاهر العامة لإلعاقة السمعية* 

إال أنه ىف كثري من األحيان ليس من السهل الكشف ، على املعلم اكتشاف حاالت الصمميسهل 
وفيما يلى قائمة ببعض األعراض الىت ميكن أن تعترب ، عن حاالت الضعف السمعى البسيطة

 -:مؤشرات على احتمال وجود صعوبة مسعية
 .( الصعوبة ىف فهم التعليمات وطلب إعادهتا8)
 .( أخطاء ىف النطق2)
 .( إدارة الرأس إىل جهة معينة عند اإلصغاء للحديث1)
 .( عدم اتساق نغمة الصوت0)
 .( امليل للحديث بصوت مرتفع7)
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 .( وضع اليد حول إحدى األذنني لتحسني القدرة على السمع6)
 .( احلملقة ىف وجه املتحدث ومتابعة حركة الشفاه5)
 .( تفضيل استخدام اإلشارات أثناء احلديث1)
 .ر إفرازات صديدية من األذن أو امحرار ىف الصيوان( ظهو 9)
 .( ضغط الطفل على األذن أو الشكوى من طنني )رنني( ىف األذن87)
 
وإذا الحظ املعلم أن الطفل يظهر بعض األعراض السابقة بصورة متكررة فعلية أن يسعى إىل  

ذا كان الطفل يعاىن من حتويله إىل الطبيب واختصاصى قياس السمع حىت يتسىن له التحقق فيما إ
وحىت يتم الكشف املبكر عن حاالت الضعف السمعى فمن األمهية مبكان أن  .إعاقة مسعية أم ال

يتم فحص مجيع األطفال ىف املدرسة فحصا مسعيا بسيطا للكشف األوىل عن احلاالت احملتملة 
 886- 887 :2778) يوسف القريوتى وآخرون،  .متهيدا لتحويلها إىل إجراء تشخيصى أدق

). 
 
 communication :طرق التواصل* 
 :هناك ثالثة طرق للتواصل هى 
 OralCommunication :( الطريقة اللفظية1) 
وتقوم هذه الطريقة ىف التواصل على تعليم األطفال ضعاف السمع أو الصم استخدام الكالم كما  

ظية تكتسب اهتماما أكرب كوسيلة وقد بدأت الطريقة اللف، هو احلال ملن ال يعانون من إعاقة مسعية
 .من وسائل االتصال ىف تعليم املعوقني مسعيا ىف منتصف القرن التاسع عشر

واستخدام الطريقة اللفظية يتضمن تدريب البقايا السمعية عند الطفل وهو ما يعرف بالتدريب 
الم . إضافة إىل ذلك فإهنا تتضمن تعليم الطفل قراءة الك.Auditory Trainingالسمعى 

Speech Reading ويؤكد على ضرورة استخدام املعينات السمعية:- 
 Auditory Training( التدريب السمعى )أ
، ويقصد به تعليم الطفل املعوق مسعيا لتحقيق االستفادة القصوى من البقايا السمعية املتوفرة لديه 

وات املختلفة ىف والوعى باألص، ويشتمل التدريب السمعى على تدريب الطفل على اإلحساس
 .البيئة ومتييز أصوات الكالم
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وتطوير النمو اللغوى لدى الطفل ، وللتدريب السمعى دور هام ىف تطوير قدرة الطفل على السمع
ويفضل أن يستعني املعلم أو الوالدين ، خاصة إذا ما مت البدء بتقدمي التدريب ىف سن مبكرة

لتدريب السمعى وعدم االعتماد على السماعة بالتقنيات احلديثة أثناء تدريبهم للطفل على ا
، ومتتاز أجهزة التدريب السمعى بأهنا توفر للطفل صوتا أكثر نقاءا .الفردية الىت يضعها الطفل

كما أنه   .ومستوى ثابتا من شدة الصوت بغض النظر عن بعد الطفل عن مصدر ذلك الصوت
 .فلميكن ضبط هذه األجهزة والتحكم فيها مبا يالئم حاجة الط

 
 SpeechReading( قراءة الكالم )ب 
ويقصد بذلك تعليم الطفل  Lip Readingويشار إىل قراءة الكالم أحيانا بقراءة الشفاه  

باإلضافة إىل بقايا ، املعوق مسعيا على استخدام مالحظاته البصرية حلركة الشفاه وخمارج األصوات
ب خمتلفة لتعليم قراءة الكالم منها األسلوب وهناك أسالي، السمع من أجل فهم الكالم املوجه إليه

ومن مث جيمع بني ، التحليلى الذى يقوم على جتزئة الكلمة إىل مقاطع لفظية لتعليم الطفل متييزها
وهنالك أسلوب آخر يقوم على تعليم الطفل فهم معىن النص ، هذه املقاطع ليميز الكلمة كاملة

عالوة على أن بعض احلروف ) ، بعض احلروف ومن مث متييز الشفتني عند نطق أصوات، أوال
فإن البعض يستخدم حركات اليد أمام الوجه ملساعدة ، احلروف احللقية ( ال تظهر على الشفتني

، قارئى الشفاه لتمييز تلك األصوات الصعبة ويعرف هذا األسلوب بأسلوب الكالم املر مز
وإمنا تعلم الكالم ، فهم كالم اآلخرين وبالطبع فإن الطريقة اللفظية ال تقتصر على تعليم الطفل

، وهناك إحدى طرق التدريب على النطق وهى طريقة اللفظ املنغم، أيضا وعالج عيوب النطق
وتقوم هذه الطريقة على استخدام احلركات اجلسمية خاصة حركات اجلزء العلوى من اجلسم 

هذه الطريقة بأن احلركات ويعتقد أنصار ، وتدريبات التنفس املختلفة ىف التدريب على النطق
 .اجلسمية املصاحبة للموسيقى تساعد ىف إخراج األصوات وإتقاهنا

 
 Manual Communication( الطريقة اليدوية 2) 
وتقسم ، وتشري الطريقة اليدوية ىف االتصال إىل استخدام اليدين ىف التعبري بدال من النطق اللفظى 

دية األصابع وغالبا ما يصطلح على الطريقة اليدوية ىف الطريقة اليدوية إىل اإلشارة الكلية وأجب
 .االتصال بلغة اإلشارة
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، ىف اإلشارة الكلية يتم استخدام إشارة حمددة بواحدة من اليدين أو كليهما للداللة على شئ ما
 .وما من شك أن اإلشارات املستخدمة يتم التعارف عليها بعد شيوع استخدامها

املختصون جبمع هذه اإلشارات الىت يستخدمها األشخاص الصم ىف  وىف كثري من احلاالت يقوم
ومن مث تنقيح هذه اإلشارات وتوثيقها واستخدامها ىف التعليم ، أماكن سكناهم وجمتمعاهتم احمللية

وإن كان هناك درجة من ، وعليه فإن لغة اإلشارة ختتلف من قطر إىل آخر، على مستوى أوسع
النسبة للموضوعات املستجدة ىف اجملتمع كاملستحدثات وب، التشابه ىف بعض اإلشارات

 .التكنولوجية فإنه يتم استحداث اإلشارات الالزمة من قبل املختصني العاملني ىف جمال لغة اإلشارة
أما بالنسبة ألجبدية األصابع فهى عبارة عن استخدام أصابع اليدين ىف هتجئة احلروف املختلفة 

ويتم التفاهم بني مستخدمى أجبدية األصابع عن طريق ، اوذلك بإعطاء كل حرف شكال معين
 .حركات األصابع وهتجئة الكلمات يدويا بدل نطقها لفظيا

 
 TotalCommunication( التواصل الكلى 8) 
طريقة التواصل الكلى عبارة عن استخدام أكثر من طريقة من الطرق السابقة معا ىف االتصال مع  

وتعترب طريقة التواصل الكلى من أكثر طرق ، تنمية البقايا السمعيةكما تتضمن أيضا طريقة ،  الصم
ويعترب الكثريون أن استخدام اللفظ واإلشارة معا أثناء احلديث ، االتصال شيوعا ىف الوقت احلاضر

مع الطفل األصم يساعد ىف التغلب على الثغرات الىت قد تنجم عن استخدام أى منهما بشكل 
، الطريقة تستجيب بشكل أفضل للخصائص املتميزة لكل طفلمنفرد عالوة على أن هذه 

بينما ، فاألطفال الذين يتقنون أجبدية األصابع نستخدم ىف حديثنا معهم اللفظ وأجبدية األصابع
)يوسف  .نقرن اللفظ باإلشارة الكلية بالنسبة ملن يتقنون اإلشارة وال يتقنون أجبدية األصابع

 (812- 821 :2778، القريوتى وآخرون
ومدى ، ولذلك يتضح أن إعاقة الطفل السمعية ودرجة اإلعاقة والعمر الذى حدثت فيه اإلعاقة

توافر اخلدمات املختلفة كالتدريب على النطق أو التدريب السمعى أو قواميس لغة اإلشارة 
ريقة وتعترب ط .والوسائل السمعية املعينة تعترب عوامل هامة ىف حتديد طريقة التواصل األكثر مناسبة

فعالوة على أهنا تيسر  .التواصل الكلى هى الطريقة األكثر مناسبة ملختلف فئات املعوقني مسعيا
االتصال فهى توفر الفرصة لألطفال لتعلم لغة اإلشارة من جهة وتنمية قدرهتم اللفظية من جهة 

 .أخرى
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إذ ، ماج االجتماعىوكذلك فإن هذه الطريقة أيضا جتعل املعوق مسعيا أكثر أهلية للنجاح ىف االند
أهنا تسهم ىف التغلب على الصعوبات النامجة عن عدم إتقان العامة للغة اإلشارة من جهة 

 .واملساعدة ىف توضيح ما قد يشوب لفظ الطفل األصم من عيوب وعدم وضوح
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 :طرق الوقاية من اإلعاقة السمعية* 
من اإلعاقة السمعية وهى: أشارت منظمة الصحة العاملية إىل ثالث مستويات من الوقاية  

 المستوى األول:
 ويهدف إىل إزالة العوامل الىت أدت حلدوث اإلعاقة السمعية وهى:

 ( التطعيم ضد احلصبة األملانية وضمان حصول املرأة على الطعون قبل احلمل.8
 .(RH( الكشف عن حاالت عدم توافق الدم عند اخلطيبني )2
 ة دون استشارة الطبيب.( عدم تناول األم احلامل ألية أدوي1
 ( احلد من زواج األقارب.0
 ( رعاية األم احلامل.7
 

 المستوى الثانى:
ويهدف للتدخل املبكر ملنع املضاعفات الناجتة عن العوامل املسببة حلالة اخللل أو اإلعاقة ويتمثل 

 ذلك فيما يلى:
اجلهاز السمعى وميكن  تقدمي العالج الطىب الالزم للحاالت الىت يكتشف اإلصابة لديها ىف -8

 عالجها.
 الكشف املبكر عن حاالت الصعوبة السمعية. -2
 تقدمي املعينات السمعية املناسبة حملتاجيها. -1
 

 المستوى الثالث:
 ويهدف ملنع حدوث مضاعفات حمتملة حلالة العجز وهى مثل:

 توفري خدمات الرتبية اخلاصة وتوفري فرص العمل للمعوقني مسعياً. -8
 اء األجهزة اخلاصة بالصم من الرسوم اجلمركية.إعف -2
إقامة دورات جمانية لتعليم لغة اإلشارة ألسر ذوى اإلعاقة السمعية وأبناء اجملتمع حىت ميكن  -1

 تسهيل فرص االتصال والتفاعل االجتماعى لذوى اإلعاقة السمعية.
معية حق االشرتاك فيها توفري أنشطة خمتلفة على مجيع املستويات ويكون لذوى اإلعاقة الس -0

 النوادى مع األفراد عادى السمع للحيلولة دون عزهلم اجتماعياً. :من خالل
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ختصيص عدد من املواطنني بالدوائر احلكومية والقطاع العام لتقدمي اخلدمات اخلاصة بذوى  -7
 اإلعاقة السمعية.

األحداث احمللية والعاملية من  العمل على بقاء املواطنني ذوى اإلعاقة السمعية على دراية جبميع -6
 .خالل تلخيص يبث هلم عن تلك األحداث بلغة اإلشارة

 
 :طرق الوقاية العامه من اإلعاقة السمعية* 
الوقاية من الصمم الوراثي بعدم تشجيع زواج األقارب يف العوامل املعروف فيها توالد الصم  -8

 وتوعيتهم ملنع احلمل وإجناب األطفال
تشريعات الزواج احلديثة متنع الزواج من املرضى الذين يؤدي زواجهم إىل ، ديالصمم الوال -2

 ومعاجلة األمهات واآلباء بعد احلمل، إجناب األطفال املشوهني خلقياً 
 العناية بصحة األم احلامل ووقايتها من األمراض والعوارض وامتناعها عن تناول العقاقري الضارة  -1

وتوفري التغذية الضرورية الوافية هلا واختاذ اإلجراءات احلديثة ملعاجلة  واملسكرات، اجلنني واملخدرات
 تنافر فصائل الدم يف الوالدين

العناية يف الوالدة العسرة وإتباع الطرق الصحيحة لتجنب كل ما يعرض الوليد للشدة  -0
 واالختناق عند احملاولة إلنقاذ األم

 مراض باللقاح الالزمالوقاية من أمراض الطفولة بالتحصني ضد األ -7
 معاجلة أمراض األذن واألمراض اليت هلا أثر سيئ على األذن والسمع بوقت مبكر -6
منع الشدة على األذنني ووقاية السمع من التعرض لصوت االنفجارات والضجيج املتواصل  -5

 أثناء العمل اليومي
 عدم اإلفراط يف التدخني والكحوليات واالمتناع عن تناوهلا -1
التشخيص املبكر ألمراض األذن واكتشاف احلاالت اليت تؤدي اىل فقدان السمع وحاالت  -9

 الصمم باملسح لسمع الطالب واألطفال بصورة عامة
توعية اآلباء وتوجيه املعلمني الكتشاف حاالت ضعف السمع أو الصمم بني األطفال  -87

 ض األذن  توفري العالج الالزم يف األدوار املبكرة يف اإلصابة بأمرا
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 :* خصائص ذوى اإلعاقه السمعيه
 أثر فقدان حاسة السمع على النمو الجسمي لألصم:- 

لقد أثبتت الدراسات احلديثة أنه ال يوجد فرق بني الفرد األصم والعادي يف خصائص النمو  
اجلسمي من حيث معدل النمو أي سرعة النمو والتغريات اجلسمية يف الطول والوزن يف مجيع 

وهلذا ال توجد فروق ظاهرة ، النمو اليت مير هبا الطفل األصم فهو كنظرية العادي متاماً  مراحل
بالنسبة للمتطلبات اجلسمية لألصم والعادي وكل ما يظهر من فروق بينها هو أثر اإلعاقة السمعية 

 .على بعض العادات اجلسمية اخلاصة بالصم
   المتطلبات التربوية للنمو الجسمي للمعوق سمعيا:- 

.. العمل على استغالل مجيع احلواس األخرى ) البصر واللمس والتذوق والشم ( يف العملية 8
التعليمية وهذا يقتضي اإلهتمام بالوسائل التعليمية والتنويع فيها بالقدر الذي يناسب الصم وما 

 .يوجد بينها من فروق فردية واضحة
 .التعليمية.. إستخدام األجهزة التعليمية احلديثة يف العملية 2
.. إتاحة الفرصة للتدريب على التنفس لتنشيط وتقوية العضالت اليت تسهم يف إحداث الصوت 1

 .وتعود إستعمال الصم يف دفع هواء الزفري
 ... التدريب السمعي للمحافظة على بقايا السمع لدى األطفال الصم وتقويتها وإستغالهلا0
 .وتة حىت يفهم املعوق مسعياً نوع النغمة.. التدريب على إخراج األصوات بنغمات متفا7
 ... أن تفهم وتتقبل الفتاة الصماء التغريات اليت حتدث هلا نتيجة لنمو اجلسمي6
 

 خصائص النمو العقلي لألصم وضعف السمع: 
جند أن حرمان األصم من حاسة السمع كان له األثر يف عاداته السلوكية وعدم تناسق حركاته 

لألصوات وإحساسه هلا وتقليده هلا وقد تبني إن األطفال الصم  ومدى التحكم يف إصداره
وضعاف السمع لديهم نفس التوزيع العام يف الذكاء كباقي األطفال العاديني وكذلك يف عدم 
وجود عالقة مباشرة بني الصمم والذكاء إال أن احلرمان احلسي السمعي يرتك بعض آثاره على 

 -النشاط العقلي للطفل كما يلي:
 -:التحصيل الدراسي -8

هذا اجملال يتأثر بعمر الطفل عند حدوث اإلعاقة السمعية فكلما زاد السن الذي حدث فيه 
الصمم كانت التجارب السابقة يف حميط اللغة ذات فائدة كبرية يف العملية التعليمية وقد بينت 
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الرابعة والسادسة البحوث أن السن احلرجة واخلطرية عند اإلصابة بالصمم هي ما يقع بني السنة 
وهي الفرتة اليت تنمو فيها اللغة وقواعدها األساسية هلذا فكل من األطفال املولودبن بالصمم أو 

غالباً ما يعانون ختلفاً يف التحصيل الدراسي يف املستقبل لو قورنوا  6-0من فقدوا مسعهم فيما بني 
ر يف النشاط العقلي مبقدار مبن أصيبوا بالصمم يف سن متأخرة عن ذلك وبني أن األصم يتأخ

سنتني ومخس سنوات دراسية عن زميله العادي إال أن هذا الفرق يتضاءل قلياًل بالنسبة ملن أصيبوا 
بالصم بعد ست سنوات مما يتعذر معه أن حيصل األصم على نفس املقدار العلمي الذي حيصل 

 .عليه التلميذ العادي
 
 :الذاكرة -2

سي والسمعي على التذكر ففي بعض أبعاده يفوق املعوقون مسعياً ثبت أن هناك أثر للحرمان احل
زمالئهم العاديني ويف بعضها اآلخر يقلون عنهم فمثاًل تذكر الشكل أو التصميم وتذكر احلركة 

 يفوق فيه الصم زمالئهم العاديني بينما يفوق العاديون زمالئهم الصم يف تذكر املتتاليات العددية 
 نمو العقليالمطالب التربوية لل:- 

 .ربط الكلمات اليت يتعلمها األصم مبدلوالهتا احلسية -8
 .حتقيق مبدأ التكرار املستمر يف تعليمه -2
 .إستخدام الوسائل التعليمية البصرية ألن الصم يسمعون بعيوهنم -1
 .إتاحة الفرصة لألصم لتحقيق النجاح والشعور بالثقة واألمان -0
ن التالميذ ومتابعة تقدمه مبقارنة إنتاجه وحتصيله هو ال بتحصيل عدم مقارنة األصم بغريه م -7

 .غريه
 الخصائص النفسية لألصم وضعيف السمع:- 

 .سوء التكيف الذايت واملدرسي والجتماعي -8
 .ري الظروفغاجلمود مبعىن صعوبة تغيري السلوك لت -2
القدرات أو إخنفاضه كثرياً مستوى الطموح غري الواقعي أما بارتفاعه كثريًا عن اإلمكانيات و  -1

 .عنها
 .عمد اإلتزان اإلنفعايل مبعىن سرعة اإلنفعال أو شدته أو زيادة حدته أو التقلب اإلنفعايل -0
 .اإلنقباض مبعىن زيادة احلزن ولوم النفس -7
 .اإلنطواء اإلنسحاب من اجملتمع -6
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 .العدوان والتمرد والعصيان -5
 .الشك وعدم الثقة يف الغري -1
 .حب السيطرة -9

 .اخلوف وعدم اإلطمئنان -87
 

 المطالب التربوية للنمو اإلنفعالي:- 
 .إحاطة املعوق جبو من العالقة الدافئة والتقبل مما يقوى ثقته بنفسه وباآلخرين -8
العمل على أن يتقبل املعوق إعاقته وأن ميتصها يف إدراكه الذايت وأن يعمل وينتج ويعيش يف  -2

ة حيث أنه وجد أن املعوق ال يتقدم يف التكيف ما دام متعلقًا باألمل يف ظلها كحقيقة واقع
 .اسرتداد إعاقته

 .إشعاره باالحرتام واحلب واحلنان واألمن حىت ينتزع من نفسه أحاسيس اخلوف والقلق -1
االهتمام باألنشطة التعليمية واالجتماعية اليت ختلق صفات سلوكية سليمة والعمل على حل  -0

 .ت اليت تواجههاملشكال
 .توعية اآلباء بأصول تربية الصم وكيفية التعامل معهم واالتصال هبم -7
 

 خصائص النمو اإلجتماعي لألصم وضعيف السمع:- 
 :مير النمو اإلجتماعي لإلنسان بثالث مراحل هي

يف هي رعاية اإلنسان لنفسه بأداء حاجاته الضرورية ويكتمل منو الطفل إجتماعياً :المرحلة األولى
 .سنوات 1-5هذه املرحلة عند 

هي املرحلة اليت متكنه من توجيه نفسه وقدرتع على إختبار متطلباته وهذه املرحلة :المرحلة الثانية
 .سنة 81تكتمل يف سن 
هي قدرته على التخطيط للمستقبل ومسامهته يف أنشطة اجملتمع العام وقيامه بدور :المرحلة الثالثة

 ستة تقريباً  27ذه املرحلة تكتمل يف سن فعال يف رعاية اآلخرين وه
وقد أوضحت الدراسات النفسية للنمو اإلجتماعي أن املعوقني مسعيًا يف املرحلة األوىل مل يظهر  

لديهم أي قصور يف النمو اإلجتماعي ولكن ظهر أن للحرمان احلسي السمعي آثار سلبية على 
يستمد هذا الفرق و سنة  85-87فوق سن معدل النمو اإلجتماعي يف جمموعات املعوقني مسعيًا 

 .واصخاً يف قصور النمو اإلجتماعي لدى املعوقني مسعياً إىل سن الثالثني من عمره وما بعدها
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 المطالب التربوية للنمو اإلجتماعي:- 
الشعور بالتقبل ممن حوله يف األسرة واملدرسة واجملتمع ملا للتقبل اإلجتماعي من دور كبري يف  -8

 .التوازن اإلنفعايلحتقيق منو 
 .عدم التدخل املتعسف يف إختيار اجملال املهين الذي سيعده للمهنة اليت سيكسب هبا عيشه -2
تعويده على حتمل املسئولية وإتاحة الفرصة ملمارستها حىت يتعلم كيف خيدم نفسه وخيدم البيئة  -1

 .احمليطة به
 .تشجيعه على تكوين عالقات جديدة مع مجاعة الرفقاء -0
 .تعويده عن اإلستقالل العاطفي عن الوالدين والكبار -7
تكوين قيم سلوكية تتفق والفكرة العملية الصحيحة عن العامل املتطور الذي يعيش الفرد يف  -6

 إطاره.
 
 :طرق تعليم المعوقين سمعيا  * 
 ومنها:، يعتمد على عدد من األساليب املستخدمة للتواصل معه 

 Oral Communication.التواصل الملفوظ)1
وتتخذ من الكالم وقراءة الشفاة املسالك األساسية ، وهى تؤكد على املظاهر اللفظية ىف البيئة 

 ؛ أو األسلوب السمعى الشفهى لعملية التواصل 
وتستخدم هذه الطريقة مع  .ويركز على العالج املكثف ملهارات اإلستماع املتبقية لدى األصم

ًا مسعيًا خفيفًا كما يستخدم فيها العديد من األدوات املساعدة مثل املتعلمني الذين يعانون ختلف
 .وجيب أن تشارك األسرة ىف تطبيق هذه الطريقة ألهنا تكمل املدرسة ىف ذلك .مكربات الصوت

 م(2777، )ماجدة السيد عبيد
 
 (Manual Communication.التواصل اليدوى2
لآلخرين وللتعبري عن األفكار  يصال املعلوماتوهو نظام يعتمد على استخدام الرموز اليدوية إل 

 التواصل استخدام: ويشمل هذا النظام ىف، واملفاهيم والكلمات
 :وتقسم إىل:Sign Language*لغة األشارة 
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هى الىت تصف شيئا معينا او فكره معينه وتساعد على توضيح صفات  .األشارات الوصفية.أ
ره وهكذا وىف الوقع ان الصم واألسوياء كالمها يستعمل الشىء مثل فتح الذراعني للتعبري عن الكث

 .هذه األشارات الوصفيه لتوضيح املقصود بالكالم
 

هى عباره عن اشارات هلا دالله خاصه للغه متداوله بني الصم كأن  .األشارات غير الوصفية.ب
 (2778يشري األصم بإصبعه اىل اسفل فإنه يعىن ان الشىء ردىء )عبد الرمحن سيد ؛ 

 وهو أسلوب جيمع ما بني لغة اإلشارة واللغة املسموعة معاً  :أسلوب اإلتصال الكلى .8
 أسلوب الكالم التلميحى  .4
وهو أسلوب شفهى اكثر من كونه ، وهو عبارة عن مزيج من قراءة كالم شفهى ومسعى 

 ويستخدم ىف مساعدة املتعلمني فاقدى السمع أو ضعاف السمع على التفريق ما بني.يدوى
 .األصوات املختلفة الىت تبدو متشاهبة على الشفاة وأيضاً تسهيل قراءة الكالم

 
 * تكنولوجيا تأهيل اإلعاقة السمعية.

 تكنولوجيا التأهيل السمعي: 
الذي هو الوسيلة األوىل واألساسية للتعامل ، أنعم اهلل سبحانه وتعاىل على اإلنسان فعلمه الكالم

العلمية أن قدرة اإلنسان على الكالم ما هي إال نتيجة طبيعية وقد أثبتت التجارب ، بني الناس
فالشخص الذي يصاب بنقص يف قدرته السمعية كثريا ما يعاين من اضطرابات  .حلاسة السمع

وتتفاقم هذه املشاكل  .ختاطبيه ونفسية ناجتة عن عدم القدرة على التعايش أو التعامل مع اآلخرين
ودون أن يعاجل طبيا أو ، ادت درجة الفقدان السمعي عند الفردالناجتة عن ضعف السمع كلما ازد

وقد شهدت األعوام القليلة املاضية تقدما ملحوظا يف الوسائل التكنولوجية ، جراحيا أو تعويضيا
املستخدمة يف تأهيل املعاقني مسعيا فعلى سبيل املثال أصبح متاحا حاليا املعينات السمعية على 

واصفات فنية خاصة ميكن ضبطها لكي تالئم الفقدان السمعي لدى كل درجة عالية من الدقة ومب
 فرد.

وحتسن األدوات  .إن تنوع املساعدات السمعية التكنولوجية يف الوقت احلاضر لألفراد املعاقني مسعيا
كما تعمل   .املساعدة مهارات التواصل وتعزز وعي الفرد املعاق مسعيا وإدراكه باألصوات البيئية

السمع على تزويد الطفل املعاق مسعيا بنوعية أفضل من األصوات اليت متكنه من تكنولوجيا 
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الوصول إىل اللغة املنطوقة كما تعطيهم الفرصة يف البدء بالتعلم لفهم الكالم واألصوات البيئية يف 
 بيئاهتم

 
 وسائل تكنولوجيا التأهيل السمعي الخاصة باألطفال المعاقين سمعيا ومنها التي: وتتنوع

 .ALDs ( Assesstive Listening Devices: األدوات المساعدة على السمع. 8
تعترب إحدى املساعدات التكنولوجية اليت تساعد ضعاف السمع والصم أيضا على استعادة بعض  

وظائف السمع من خالل توفري وسائط بديلة لالتصال مع اآلخرين أو ممارسة أنشطة احلياة 
 .اليومية

بارة عن السماعات الطبية اليت تساعد ثقيلي السمع على استغالل أفضل وهذه األدوات هي ع
واليت تعمل على تضخيم األصوات لتسمح للشخص مساعها بشكل أسهل  .البقايا السمعية

بالشكل الذي يساعد ثقيلي السمع على االستفادة وحضور برامج التعليم ، وضمن املدى الطبيعي
ولكنها تساعد  طبية ال يعين شفاء الفرد من اإلعاقة السمعيةإال أن استخدام السماعات ال .العام

 .على استغالل البقايا السمعية لديهم
 
 Telecommunication Devices For The أدوات االتصال عن بعد. 2

Deaf "TDD". 
أجهزة االتصال عن بعد هي أجهزة مساعدة حتسن من تواصل ومهارات االستماع ألجهزة التلفاز  

 واليت منها:، التسجيلوالراديو و 
ويسمح هذا اجلهاز لألشخاص أن جيروا أو : ( TDDأداة االتصال عن بعد للصم )  -

 يستقبلوا مكاملات هاتفية من خالل طبع معلومات على اهلاتف.
متكن هذه املكربات املعاقني مسعيا من : Sound Amplifiers مكبرات الصوت -

وهي مكونة من وحدة ضبط صغرية  .أو من املسجل االستماع مباشرة للصوت من جهاز التلفاز
متصلة مع التلفاز أو املسجل من خالل ميكروفون موجود بالقرب من مكرب الصوت أو موصوال 

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة متكن الفرد من االستماع إىل الصوت باستخدام ، بوصلة التلفاز
اعات توضع على الرأس أو من خالل مساعة طبية أو بواسطة وصل وحدة الضبط من خالل مس

إال أهنا قد تقطع الصوت عن األشخاص اآلخرين املوجودين يف ، مساعات طبية خمصصة لكل فرد
 حيث أهنا صغرية، ونقلها، واجلدير بالذكر أن مكربات الصوت من السهل حتريكها .الغرفة

 



21 
 

و أجهزة التلفاز أ من العديد : Head Phonesسماعات توضع حول الرأس  -
حبيث يسهل التحكم مبستوى ، املسجالت يوجد لديها وصالت مساعات توضع على الرأس

إال أهنا قد ال توفر مستوى مرتفع من الصوت كما توفره األجهزة ، الصوت لكل أذن على حدة
 .األخرى

 
 .Equipment Devices Daily. معدات مساعدة على الحياة اليومية 8
كصوت جرس ،  مساع بعض األصوات اليت تصدر يف البيئة املنزلية يواجه املعاقون مسعيا صعوبة يف 

ولذا هم حيتاجون لتكييف مثل هذه املعدات بالشكل  .أو الساعات املنبهة، الباب أو اهلاتف
وهناك الكثري من  .الذي يساعدهم على استخدامها عن طريق إجراء بعض التعديالت عليها

 :ونذكر منها، هماملعدات اليت صمتت خصيصا أو كيفت لتناسب
: وهي عبارة عن أجهزة Sound Activated Systems أجهزة تنشيط الصوت -

ة ميكنها الكشف عن صوت اهلاتف وجرس الباب بواسطة أجهزة إرسال صغرية يذات نظم خاص
، يرتديها الشخص حيث تقوم بتنبيهه أثناء وجود اجلرس من خالل احملوالت املوزعة يف أحناء املنزل

 .م بتحويل الرتددات الصوتية إىل ضوئية ذات ذبذبات مرتفعة يسهل اإلحساس هباواليت تقو 
وهي تعمل من خالل وجود ضوء ساطع يف الساعة  : Alarm Clocksساعات تنبيه  -

أو نظام ذي ترددات وذبذبات خمتلفة تصل إىل أسفل الوسادة حبيث يصبح من السهل إيقاظ 
 الشخص النائم يف الوقت احملدد.

 Smoke or Fire Alarms andفات أو منبهات دخان الحريق كاش  -
Detectors: فالنوع األول هو من  ، وهي نوعان تستخدم حسب درجة الفقدان السمعي

أما  .كاشفات الدخان ذات الصوت املرتفع واليت تستخدم مع ذوي الفقدان السمعي البسيط
والذبذبات املرتفعة واليت يستمر النوع الثاين فهو من كاشفات الدخان ذات األضواء الساطعة 

 عملها وإن تسبب احلريق يف عطل الكهرباء.
وهي مصممة خصيصا ألولئك الذين يستخدمون :Viedeo Phonesهواتف فيديو  -

فهم يستطيعون بواسطة هذا اجلهاز تبادل احلوار مع ، للغة اإلشارة كلغة أساسية يف حياهتم اليومية
 ة مزود هبا اهلاتف متكنهم من رؤية بعضهم البعض.بعضهم البعض من خالل شاشة صغري 

  

 



21 
 

 .Cochlear Implant. تكنولوجيا زراعة القوقعة 4
تعترب تكنولوجيا زراعة القوقعة من أحدث ما توصل إليه العلم ألولئك الذين يعانون من فقدان 

ا عاجزة عن واليت تقف املعينات السمعية على الرغم من تقدمه، مسعي تام أو شبه تام يف األذنني
ونظرا لعدم توفر بقايا مسعية لدى هؤالء قام الباحثني باكتشاف وسيلة  .تعويض فقداهنم السمعي

بديلة وهي حث العصب السمعي عن طريق قطب يزرع بداخل األذن الداخلية يف هذه احلالة يتم 
جلته مث حيول الصوت ليتم معا، استقبال الصوت بواسطة مكرب للصوت صغري يوضع خارج األذن

 .تكنولوجيا هبدف تبسيطه حبيث يسهل على األذن إدراكه
 :. محاوالت تطوير لغة األشاره8

وهناك الكثري ممن يقومون بالعديد من احملاوالت لتطوير لغة اإلشارة اخلاصة بذوي االحتياجات 
وذلك عن طريق تطبيقات ، وبالفعل كانت هناك حماوالت عديدة لدخول هذا العامل، اخلاصة
 ومنها: .تساعد على تعًلم لغة اإلشارة بسيطة

o قفازات إلكترونية تقرأ لغة اإلشارة 
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فهي ، قفازات إلكرتونية تقرأ لغة اإلشارة وترتمجها إىل لغة نصية مكتوبة أو منطوقة فقد مت اخرتاع

مزودة حبساسات وجمسات متحركة حيث يقوم تطبيق برجمي على اهلاتف الذكي أو اجلهاز اللوحي 
ة ما ترسله هذه اجملسات اىل نصوص ميكن املستخدم قراءهتا أو من خالل قراءة التطبيق هلا برتمج

 .ويعد هذا االخرتاع منوذجاً الستخدام التكنولوجيا يف تسهيل حياة البشر اليومية، بصورة صوتية
 

o برنامج تواصل المترجم اإلرشادي العربي 

 
  
واملسامهة يف ، فضل اإلمكانيات ملساعدة األصم وذويهتواصل هو برنامج هدفه املسامهة يف تقدمي أ 

تعزيز التواصل فيما بينهم. تواصل يعرض لغة اإلشارة بتأثريات ثالثية األبعاد. وهو جيمع بني خدمة 
كما ميكنك تعلم ،  فمن خالل تواصل ميكنك ترمجة النص إىل لغة اإلشارة العربية، الرتمجة والتعليم

 بة نص حبروف اإلشارة.وكذلك كتا، إشارات الكلمات
وميكن حتميل النسخة التجريبية من تواصل واليت تشمل على أكثر من أربعمائة كلمة عربية واليت 
متكنك من أخذ انطباع عن فكرة وأداء الربنامج. يعمل برنامج تواصل على األجهزة الشخصية 

 بنظام تشغيل ويندوز.
 

  

 



23 
 

 ومن خصائص تواصل:
بعد حتليله إىل لغة اإلشارة العربية. وعرض لغة اإلشارة بتأثريات  إمكانية ترمجة النص املكتوب

ثالثية األبعاد.و سهولة استخدام الربامج. و إمكانية تعلم لغة اإلشارة بطريقة ممتعة. وإمكانية كتابة 
 نصوص وإصدارها حبروف لغة اإلشارة.

 
 ايلولتحميل الربنامج والتعرف عليه بشكل أكرب الرجاء زيارة الرابط الت

http://tawasoul4arsl.ksu.edu.sa/ 
 

o قاموس لغة اإلشارة العربي لآليفون 

 
  
قاموس لغة اإلشارة هو برنامج جماين لآليفون حيث يوفر هذا التطبيق للمستخدم قاموس للغة  

اإلشارة للصم و البكم وهو قاموس عريب ملختلف الكلمات العربية حيث يتم توضيحها بالصورة 
يستطيع املستخدم البحث من خالل فهرس أقسام .اص يطبقون اشارة كل كلمهاليت تتضمن اشخ

 الكلمات على أي كلمة يريدها. الربنامج متوفر يف األب الستور وهو جماين.
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ونظرا لتعدد الوسائل التقنية والتكنولوجية اليت من نشأهنا أن تساعد أبناءنا من املعاقني مسعيا فأنه 
ن نقوم بتكييف املناهج الرتبوية وأساليب التدريس والوسائل التعليمية مبا من السهل علينا اآلن أ

واملعلومات املقدمة بشكل ، بتناسب مع وضعهم اجلديد الذي يسمح هلم بإدراك املثريات الصوتية
 .أفضل من خالل التقنيات السمعية احلديثة اليت يزودون هبا

ألن ذلك ، وأمهيتها وكيفية استخدامها، نياتوهنا علينا كمختصني اإلملام هبذه الوسائل والتق
 .يساعدنا على حتديد أفضلها ألي طفل من األطفال بناءعلى ما يتمتع به من بقايا مسعية
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 أهم الوسائل والخدمات التكنولوجية التى تقدم لهذه الفئة. *
 الحواسيب الشخصية والطرفيات واألقراص المدمجة  - 1

احلاسوب على التنبؤ بالكلمة فبمجرد أن يطبع أو ينطق حرفًا أو  من بني التطورات اجلديدة قدرة
وتظهر نافذة على الشاشة هبا عدة ، حرفني من الكلمة يقوم احلاسوب باستخدام قاموس فيه

اختيارات وإذا وجد املستفيد الكلمة اليت يرغب هبا فيمكنه التعبري عن ذلك بإشارة واحدة أو 
 :Rouseمعوقني حركيًا االستفادة من هذه التقنية ) بالضغط على مفتاح واحد وميكن لل

1999 .) 
 
 استخدام لغة " بلس موبيلكس "  -2

وهي لغة بصرية وفعاليتها كأساس لنظم االتصال البديلة للمعوقني، وحتتوي هذه اللغة على 
رمزًا وبعضها يأيت بشكل مصور للموضوع الذي ميثله والبعض 2077مفردات حمورية عددها 

وقد أشارا إىل إمكانية  .ولكل منها معىن حمدد مرتبط هبا، عتمد على أشكال مصورة رئيسيةاألخر ي
تطوير أو تعديل الرموز احلالية أو إضافة رموز جديدة بتطبيق إسرتاتيجيات منطقية وقواعد لغوية 

" الذي طور لنظام أبل ماكنتوش حيث  HYPERBLISSمبسطة. وأيضًا نظام " هيرببلس 
 .م بتطبيق املعلومات اليت يكتسبها من رموز نظام بلس لبناء مجل وعبارات من عندهيقوم املستخد

قفازات للصم يمكن أن تترجم لغة اإلشارة إلى لغة مكتوبة وذلك بتوصيلها بحاسوب  -8
 يقوم بتحويل اإلشارات إلى نصوص على الشاشة

 الطابعة الهاتفية  -4
اهلاتفية حيث ميكن للمعوقني مسعيًا استخدامها من من أهم األجهزة للمعوقني مسعيًا " الطابعة 

باإلضافة إىل استخدام برنامج  .منازهلم لالتصال باملكتبة لطلب الكتب أو تقدمي أسئلة مرجعية
أما بالنسبة لصعوبات السمع فيمكن استخدام " نظام ، حاسب خاص يرتجم الكالم على الشاشة

 ( Easy Listener Sound Field System " Lisiecki): 1999اجملال الصويت 
 التليفزيون وشرائط الفيديو  -7
 الصور الفوتوغرافية والصور املتحركة  -6
 العينات الىت جتعل الدراسة واقعية  -5
 الرحالت وزيارة املتاحف واملعارض  -1
 جمالت احلائط واملطبوعات -9
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 محرك بحث للغة االشارة - 11
تول أول حمرك حبث خمصص للغة االشارة املصورة طرح مركز احباث الصم يف جامعة بريس 

( يضم يف قاعدة بياناته Mobilesignواملخصصة للهواتف اجلوالة. حمرك البحث املسمى )
 مقطع فيديو تفسر املصطلحات العامة للغة املنطوقة بلغة االشارة. 7777أكثر من 

والسخص األصم وذلك  ستساعد قاعدة البيانات هذه يف التواصل الفعال بني الشخص الطبيعي
مبعرفة االشارة املستخدمة يف االشياء من حولنا من دون احلاجة لوجود شخص يعمل على الرتمجة. 
فقد صمم املوقع جلعل تصفحه من هواتف اجليل الثالث ميسرا وأيضا حتميل مقاطع الفيديو على 

 اهلاتف مباشرة.
لعربية ستكون إضافة مهمة للصم ونرى أن عمل فكرة مثيلة هلا وخمصصة للناطقني باللغة ا

 واملهتمني بتعلم لغة االشارة.
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