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 اإلعاقة السمعٌة

اإلعاقة السمعٌة: وتعرف على أنها: أحد فئات التربٌة الخاصة التً تحول دون أن  أوال:تعرٌف

ٌقوم الجهاز السمعً عند الفرد بوظائفه ، أو تقلل من قدرة الفرد على سماع األصوات المختلفة 

.وتتراوح فً شدتها من الدرجة البسٌطة والمتوسطة التً ٌنتج عنها ضعف سمعً ، إلى الدرجة 

 . والتً ٌنتج عنها الصم الشدٌدة جدا  

 :ثانٌا: نسبة انتشار ذوي اإلعاقة السمعٌة

تعتمد نسبة انتشار اإلعاقة السمعٌة على المحكات المستخدمة فً التعرٌف ووسائل قٌاس القدرة 

السمعٌة ، وكذلك المجتمع الذي تجري فٌه الدارسة، وتشٌر البحوث التً أجرٌت فً هذا المجال 

ً المرحلة االبتدائٌة لدٌهم ضعف فً السمع، كما أظهرت نتائج البحوث %( من األطفال ف5أن )

 .%( من األطفال فً المرحلة االبتدائٌة ٌعانون من الصم000،0أن )

 :ثالثا:تصنٌف اإلعاقة السمعٌة

 :وهناك نوعٌن من اإلعاقة تصنٌف من حٌث العمر الزمنً الذي حدث خالله فقدان السمع، -1

ما قبل اكتساب اللغة: وهو الضعف الحاصل فً أثناء الوالدة ، أو  ضعف السمع فً مرحلة -أ

قبل اكتساب الطفل للغة، وفً هذه الحالة تتأثر قدرة الطفل على النطق و الكالم ، ألن الطفل لم 

 0ٌسمع اللغة بالشكل المطلوب حتى ٌتعلمها 

ٌكون الطفل  ضعف السمع فً مرحلة ما بعد اكتساب اللغة :وهو الضعف الحاصل بعد أن -ب

 0قد اكتسب اللغة ، وفً هذه الحالة ال ٌتأثر النطق أو الكالم عند الطفل 

 :من حٌث من حٌث موقع أو مكان اإلصابة فً الجهاز السمعً -2

ضعف السمع التوصٌلً :وٌنتج عن خلل ٌصٌب األذن الخارجٌة ، و الوسطى مع وجود أذن  -أ

األصوات و فً تحلٌلها و إنما فً إٌصالها إلى  داخلٌة سلٌمة ،أي أن المشكلة لٌس فً تفسٌر

 .جهاز التحلٌل و التفسٌر وهو األذن الداخلٌة و مناطق السمع العلٌا

ضعف السمع الحسً العصبً: و ٌنتج ذلك عن خلل ٌصٌب األذن الداخلٌة ، أو المنطقة  -ب

ٌة سلٌمتٌن ، الواقعة ما بٌن األذن الداخلٌة و منطقة عنق المخ مع وجود أذن وسطى و خارج

وفً هذا النوع من ضعف السمع ، نجد أن المشكلة لٌست فً توصٌل الصوت ، و إنما فً 

 0عملٌة تحلٌله وتفسٌره 



ج_ ضعف السمع المختلط :وهو عبارة عن ضعف سمع مشترك ، ٌتضمن كال من ضعف 

:  السمع التوصٌلً و الحسً العصبً ، و ذلك نتٌجة لوجود خلل فً أجزاء األذن الثالثة

 .الخارجٌة والوسطى و الداخلٌة

 :تصنٌف من حٌث درجات ضعف السمع وٌسمى أٌضا من حٌث الخسارة السمعٌة وهو -3

أ:ضعف سمع خفٌف أو بسٌط :ٌعانً المصاب بهذا النوع من صعوبة فً سماع األصوات 

عٌة المنخفضة أو البعٌدة ، وقد ٌعانً من بعض الضعف فً اللغة، وتتراوح قٌمة الخسارة السم

 .(وحد دٌسبل 00- 00لدى هذه الفئة ما بٌن) 

ب: ضعف سمع معتدل أو متوسط :ٌستطٌع المصاب بهذا النوع سماع المحادثة العادٌة إذا تمت 

على مقربة منه ، و إذا كانت المحادثة تتم وجها لوجه ،وقد ٌضٌع علٌه ما ٌقرب من خمسٌن 

بالمئة مما ٌدور حوله من مناقشات ، إذا كانت المناقشات تتم بأصوات منخفضة ، أو كان ال 

ابعة المتحدثٌن بصرٌا . و تكون المفردات لدى المصاب بهذا النوع محدودة نسبٌا، ٌستطٌع مت

وقد ٌبدي بعض الشذوذ فً لفظ بعض الكلمات أو األصوات ، وتتراوح قٌمة الخسارة السمعٌة 

 .(وحد دٌسبل 00- 00لدى هذه الفئة ما بٌن) 

ن تكون محادثته بصوت ج: ضعف سمع بٌن المتوسط و الشدٌد : المصاب بهذا النوع ٌنبغً أ

مرتفع ، حتى ٌتمكن المصاب من سماعها ، وٌعانً المصاب من صعوبات متزاٌدة ، فً متابعة 

النقاش الجماعً ، كما أنه فً العادة ٌعانً من عٌوب فً النطق ، ومن ضعف استعماله اللغة ، 

قٌمة الخسارة والقدرة على الفهم ، و تكون مفرداته اللغوٌة محدودة إلى حد واضح وتتراوح 

 ..(وحد دٌسبل 00- 00السمعٌة لدى هذه الفئة ما بٌن) 

د:ضعف سمع شدٌد: ٌستطٌع المصاب بهذا النوع أن ٌسمع األصوات العالٌة فقط ، إذا حدثت 

-بالقرب منه ، وقد ٌكون قادرا على تمٌٌز األصوات البٌئٌة : صوت محرك سٌارة مرتفع 

ا على تمٌٌز أحرف العلة ، ولكن لٌس جمٌع األحرف صوت إغالق الباب بقوة و قد ٌكون قادر

 .( وحد دٌسبل00- 00الساكنة، وتتراوح قٌمة الخسارة السمعٌة لدى هذه الفئة ما بٌن) 

هـ :ضعف سمع عمٌق ـ شدٌد جدا :المصاب بهذا النوع ٌستطٌع سماع األصوات العالٌة ، ولكنه 

كنغمات نمطٌة لها معنى و المصاب  ٌدرك و جودها كذبذبات ، واهتزازات أكثر من إدراكها

بهذا النوع ٌعتمد األساس على حاسة البصر ، فً التقاط المعلومات عن العالم من حوله بدال  من 

اعتماده على حاسة السمع ،وٌعد هذا المصاب أصم كلٌا  ، وتزٌد الخسارة السمعٌة لدى هذه الفئة 

 .( وحدة دٌسبل00من) 

ذا النوع غٌر قادر على سماع أعلى صوت ، ٌصدره جهاز و:فقدان تام للسمع :المصاب به

 0فحص السمع فً طٌف اللغة المحكٌة و بالتالً فإن هذا الشخص ٌعد أصم كلٌا 

 ثالثا:أسباب اإلعاقة السمعٌة

 . تعتبر الوراثة سببا  أساسٌا فً نصف حاالت اإلعاقة السمعٌة -1

 . عدم توافق العامل الراٌزٌسً -2

 . حامل بالحصبة األلمانٌةإصابة األم ال -3

 . التهاب السحاٌا -4

 . نقص األوكسجٌن عند الوالدة أو الوالدة المتعسرة -5

 . التسمم بالعقاقٌر واألدوٌة -6



 . تعرض األذن الوسطى لاللتهابات المتكررة -7

 . العٌوب الخلقٌة فً األذن الوسطى كالتشوهات الخلقٌة فً الطبلة -8

 . تعرض ألصوات مرتفعة جدا  لفترات طوٌلةثقب الطبلة نتٌجة ال -9

 . تجمع المادة الصبغٌة التً ٌفرزها الغشاء الداخلً لألذن وتصلبها -10

 ثالثا:الخصائص العامة لألفراد المصابٌن باإلعاقة السمعٌة

 . الصعوبة فً فهم التعلٌمات وطلب إعادتها -1

 . أخطاء فً النطق-2

 . اإلصغاء للحدٌثإدارة الرأس إلى جهة معٌنة عند  -3

 . المٌل للحدٌث بصوت مرتفع -4

 . وضع الٌد حول إحدى األذنٌن لتحسٌن القدرة على السمع -5

 . الحملقة فً وجه المتحدث ومتابعة حركة الشفاه -6

 . تفضٌل استخدام اإلشارات أثناء الحدٌث -7

 . ظهور إفرازات من األذن أو احمرار الصٌوان -8

 . ن أو الشكوى من رنٌن فً األذنضغط الطفل على األذ -9

 . العزوف عن المناقشة الصفٌة بحكم عدم القدرة على متابعة وفهم ما ٌقال -10


