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نشرلىإتهدفدوريةإلكترونيةصحيفةِصلة

(لمشاك )اضطراباتعناملجتمعلدىالوعي

كليف.واللغةالنطقاضطراباتأوالتواصل،

راباضطعلىالضوءتسليطيتمسوفعدد

يأخصائودور التواصل،علىيؤثرمختلف

لعدداويحتوي .معهالتعاملفيواللغةالنطق

علىالقارئ يتعّرفخاللهامنأقسامعدةعلى

عد.جهاتعدةمنالتواصلاضطراب
ُ
ِت لةص 

DAHناديمشاريعأحد NSSLHAجامعةفي

نشر.الحكمةدار
ُ
علىِصلةصحيفةت

.االجتماعيالتواصلمواقعفيصفحاتها ة؟
صل

ي 
ه

ا 
م

DAHنادي NSSLHA

(Dar Al Hekma Chapter of National

Students Speech Language Hearing

Association)اردجامعةفيمقّرهناد  هو

تاملهتماالطالباتفيهيجمعالحكمة

جامعةمنوالسمعواللغةالنطقعلومب

يفالناديأهدافأحدوتكمن.الحكمةدار

أخصائيعناملجتمعلدىالوعينشر

لالتواصاضطراباتوعنواللغةالنطق

.املختلفة

عن نادي
DAH NSSLHA
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 بكم في اإلصدار األول من مجلة صلة
ً
ومعالجة أخصائيو النطق واللغة هم املسؤولون عن تقييم وتشخيص. أهال

في التحدث أو نحن نقوم بتقييم وعالج األطفال والبالغين الذين يجدون صعوبة. اضطرابات الكالم واللغة والبلع

تأثيرها الهدف من هذه املجلة هو زيادة الوعي عن خدمات النطق و اللغة و . االستماع أو القراءة أو الكتابة أو البلع

ي جامعة دار هذه املجلة شاهد على التزام وموهبة طالبات بكالوريوس علوم النطق واللغة والسمع ف. على األشخاص

.ن املعلوماتكما ندعوكم ملشاركتها مع اآلخرين ممن قد يستفيدون م. نأمل أن تكون مجلة صلة مفيدة لكم. الحكمة

Ph.D. CCC-SLPمارتين إيلي، . د

رئيسة قسم علوم النطق واللغة والسمع في جامعة دار الحكمة

:كلمة مشرفة النادي



نشرلىإتهدفدوريةإلكترونيةصحيفةِصلة

(لمشاك )اضطراباتعناملجتمعلدىالوعي

كليف.واللغةالنطقاضطراباتأوالتواصل،

راباضطعلىالضوءتسليطيتمسوفعدد

يأخصائودور التواصل،علىيؤثرمختلف

لعدداويحتوي .معهالتعاملفيواللغةالنطق

علىالقارئ يتعّرفخاللهامنأقسامعدةعلى

عد.جهاتعدةمنالتواصلاضطراب
ُ
ِت لةص 

DAHناديمشاريعأحد NSSLHAجامعةفي

نشر.الحكمةدار
ُ
علىِصلةصحيفةت

.االجتماعيالتواصلمواقعفيصفحاتها

أخصائي النطق واللغة؟من هو

وما عالقة السمع بالنطق واللغة؟

أخصائيأوواللغة،النطقأخصائي

الاملجفياملختصينأحدهوالتخاطب،

الجوعوتشخيصبتقييمويعنىالصحي

طقالنكاضطرابات)التواصلاضطرابات

وصعوبات(والطالقةوالصوتواللغة

حياةلىعسلًباتؤثرأنيمكنوالتيالبلع،

ونفسياوواجتماعياصحيااملريض

معواللغةالنطقأخصائييعمل.أكاديميا

لةمزاو ويستطيعالعمريةالفئاتجميع

ومراكزواملدارس،املستشفيات،فياملهنة

.الخاصةوالعياداتالتأهيل،إعادة

علىيسرئبشكليعتمدواللغةالنطقتعلم

مناللغةيكتسبفالطفل.السمعحاسة

.حولهمنلكالمسماعًياتعرضهخالل

الضعفمنالطفليعانيعندمالذلك

الدماغمناطقتتطور القدالسمعي،

سبمنابشكلواللغةللنطقاملستخدمة

ك،لذل.صعًباوالتحدثالفهميجعلمما

حياةفيدور واللغةالنطقألخصائييكون 

.السمعيبالضعفاملصابالشخص
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نشرلىإتهدفدوريةإلكترونيةصحيفةِصلة

(لمشاك )اضطراباتعناملجتمعلدىالوعي

كليف.واللغةالنطقاضطراباتأوالتواصل،

راباضطعلىالضوءتسليطيتمسوفعدد

يأخصائودور التواصل،علىيؤثرمختلف

لعدداويحتوي .معهالتعاملفيواللغةالنطق

علىالقارئ يتعّرفخاللهامنأقسامعدةعلى

عد.جهاتعدةمنالتواصلاضطراب
ُ
ِت لةص 

DAHناديمشاريعأحد NSSLHAجامعةفي

نشر.الحكمةدار
ُ
علىِصلةصحيفةت

.االجتماعيالتواصلمواقعفيصفحاتها

و؟
ه

ا 
:ضعف السمعم

ومناألصوات،سماععنالعجزهو

معالسضعفيكون قد.الكالمضمنها

ا،أوخفيًفا،
ً
وقد.شديًداأومتوسط

التامالسمعفقدانإلىيصل

فيالضعفيكون أنويمكن.(الصمم)

.األذنينكلتاأوواحدةأذن

:مدى انتشاره
-شخصمليوِن466يعاني
منالعالمحول -تقريًبا

.السمعفقدان

:أنواعه

:ِِضعفِالسمعِالتوصيلي

بب يحدث عندما ُيمنع وصول الصوت بس

.ىخلل في األذن الخارجية أو األذن الوسط

:ضعفِالسمعِالحس يِالعصبي

يحدث بسبب خلل في األذن الداخلية

(.القوقعة أو العصب السمعي)

:ضعفِالسمعِاملختلط

ي هو مزيج بين ضعف السمع التوصيل

.وضعف السمع الحس ي العصبي

1

2

3
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.اخبةصعوبة سماع اآلخرين بوضوح، وصعوبة فهم ما يقال، ال سيما في األماكن الص•

.تكرار طلب التحدث ببطء ووضوح أكثر، وبصوت أعلى من اآلخرين•

.ه اآلخروناالستماع إلى املوسيقى أو مشاهدة التلفزيون بمستوى صوت أعلى مما يحتاج•

.صعوبة في سماع صوت املتحدث على الهاتف•

.االنسحاب من املحادثات•

.الشعور بالتعب أو الضغط من كثرة محاولة التركيز أثناء االستماع•

من

عوامل 
:الخطورة

التعرض لألصوات الوراثة
العالية

التهابات األذن 
الوسطى

التقدم في السن

إصابات األذن أو 
الرأس

استخدام بعض 
األدوية

بعض األمراض العالج الكيماوي 
: املعدية، مثل
الحصبة
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أخصائي النطق واللغة دور 
مع األشخاص المصابين 

:بضعف السمع

.لوالتواصاللغةاكتسابعلىالسمعضعفآثارمعواللغةالنطقأخصائييتعامل

العالجيةخدماتالوتقديماملناسبةالتواصلاستراتيجياتواختياروصففيدورهويتمثل

التييةالعالجالخدماتمن.وقدراتهالفرداحتياجاتعلىتعتمدمدروسةخطةعلىبناءً 

عيالسمالتأهيل:السمعبضعفاملصابللشخصواللغةالنطقأخصائييقدمها

الكالممفهعلىاملريضملساعدةاملتبقيالسمعاستخدامعلىيعتمدوالذيالكالمي،

لكما.املنطوقةاللغةباستخداموالتواصلاملسموع
ّ
فيواللغةقالنطأخصائيدور يتمث

.السمعبضعفاملصابالشخصمعللتواصلالطرق أنسبإلىاألهلإرشاد
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جودة 
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المصاب
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ضعفشدةاختالفمنهاعواملعدةعلىبناءً آخرإلىشخِص منالحياةجودةعلىالسمعضعفتأثيريختلف

في.حياتهجوانبجميععلىتأثيرهاومدىباملشكلةالوعيدرجةواختالفللمصاب،العمريةواملرحلةالسمع،

االتاليةاألسئلةعلىالسمع،بضعفمصابوهوخضر،علياألستاذُيجيبالقسم،هذا
ً
معتجربتهيهافمشارك

.حياتهعلىوتأثيرهالسمعضعف

؟كيف أثر ضعف السمع عليك وعلى حياتك بشكل عام

يبدون التياآلخرينمنأتلقاهاكنتالتياألسئلةلكثرةمظهري هوالبدايةفيهميأكبركان.سنوات5بعمرالسمعفقدتعلي،أنا

 ليخلقتالتساؤالتتلككل.سخريتهمأواستغرابهمفيها
ً
ارتدائهاوعدمبلاتالسماعإخفاءفيدوًماأرغبجعلتنيمانوًعاعقدة

 
ً

 .الميكفييظهراألثروبدأاملراهقةلعمروصلتأنإلىتدريجًيايتدهور سمعيبدأذلك،نتيجة.لهاحاجتيمتجاهال
ُ
كنتحيث

تعتمدالضعيفةشخصيةتكوينإلىذلككلأّدى.اآلخرينلكالمفهميوعدماألصواتلبعضنطقيلطريقةخرينلل سخريةمحط

أشخاصبينأكون عندمايالزمنيالضميروتأنيببالغلبةالشعور كان.حوِلهامناألشياءتفويتمندائًماومتخوفةنفسهاعلى

كانذلك،مرغولكن.الدراسةصعيدعلىالزمالءعلىالكاملاعتماديأوقاتفيأومجاراتهم،علىأقدرالوأناالحديثيتبادلون 

باإلحباطأصبُت ،أواجههكنتماباستمرارذلك،ومع.العقباتوتجاوز لالستمرارومحفًزاكبيًراتأثيًراوأهليوالديلدعم

حياتيقلبتانبعدهامنوالتيالقوقعة،بزراعةقمتأنإلى.أفضلحياتييجعلحل  وجودبعدمالعتقاديالداخليواالستسالم

 بدأتحيثعقب،علىرأًسا
ً

.الجديدةوالرغباتباألململيًئاحياتيمنجديًدافصال
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 ذكرت
ً
كانتأنهاالناسمنالكثيريجهلهماولكنالتغييربدايةهيكانتالقوقعةزراعةأنسابقا

هيلالتأجلساتخاللمنفكانالحقيقيالتطور أما.فقطاألول األملوخيطاألولىالوسيلة

لبرنامجوعالخضبأنأشعركنتالبدايةفيأمانة،بكل.واللغةالنطقأخصائيمعالكالميالسمعي

.الحاليتوايمسمنبكثيرأقلأظنهاكنتبسيطةأمور علىيحتوي ملاللكبارمنهداعيالالتأهيل

ثمومنوتيةالصاملقاطعثمومناألصواتعلىتدريبيخاللمنالبدايةكانتاملثالسبيلفعلى

:تغيرتكثيرةأموًراأنأالحظبدأتالتدريباتاستمرارمعولكن.الكلمات

الطول فيابهةاملتشالكلماتوالغرباءكالمفهمعلىقادًراوأصبحتالشفاه،قراءةعلىاعتماديقّل 

زادوهنا.فيةالهاتاملكاملاتإجراءعلىقدرتيحّسنممامض ىمماأوضحأصبحالكلماتنطق.والوزن

التأهيلوجودلهللابعدالفضلويعود.أقوى شخصيتيأصبحتوبالتاليالتقدمعلىأكثرحماس ي

.واللغةالنطقوأخصائيياألهلمنحولياملتواجدوالدعماملكثفالسمعي

كيف ساعدتك جلسات أخصائي النطق والسمع؟

:تجربتيخاللمنأقدمهانصائحعدةعندي

لحالةاكانتإذا.العالجتؤجلوالالوقتاستغل:السمعبضعفللمصابيناألولىالنصيحة

.تأهيليبرنامجبدون الزراعةمنأبداتستفيدلنأنكاعلمولكنتترددوالازرعللزراعةبحاجة

 ثقوا:واألمهاتباآلباءخاصةالثانيةالنصيحة
ً
األولىطريقالخارطةيرسممنأنتمبأنكمتماما

.بابكميداهماليأستجعلوافاللطفلكم،

تنظرواالةسماعمرتد  أوقوقعةزارع  لشخصرؤيتكمحالةفي:للمجتمعوهيالثالثةالنصيحة

أوتكرارالومحاولةبالصبريكون السمعضعيفمعاألفضلالتعامل.غريبشخصكأنهإليه

.ينس ىالعظيمأثرلهوسيكون اليد،بخطالكتابة

ماهي النصيحة التي تقدمها للعائالت األخرى 
تمر بنفس تجربتك مع ضعف السمع؟التي



ضعف السمع 
من وجهة نظر أخصائي 

:النطق واللغة

تآلف عبد القادر البكري/ أ
الرائدة ميدالأخصائية أول تخاطب وتأهيل سمعي كالمي في شركة 

في الحلول السمعية

األخصائيتانبتجيوعائلته،الفردحياةعلىالسمعضعفوأثراملبكرالتدخلبضرورةاملجتمعوعيأهميةإلبراز

واللغةللنطقأول أخصائية،البكرِيالقادِرعبدتآلف.أو–سمعيوتأهيلولغةنطقأخصائية–عرابيسالم.أ

.السمعيةالحلول فيالرائدةميدالشركةفيالكالميالسمعيوالتأهيل

ماِهِوضعفِالسمعِمنِوجهةِنظِرأخصائيِ
النطقِواللغة؟ِوماِهِودورهِمعِاألشخاصِ

ضعيفيِالسمع؟

تعيقالتياملشاكلمنالسمعيالضعفيعدلم:تآلف.أ

توفرببسبوذلكطبيعيبشكللحياتهالشخصمزاولة

شأنهانموالتيالسمعملشاكلالفعالةالحلول منالعديد

سماعبليتمتعالسمعلضعيفاالستماعمهاراتتقوية

بكليناآلخر معيتجاوبأنويستطيعاملختلفةاألصوات

ييمتقفيواللغةالنطقأخصائيدور ويكمن.فعالية

منرهاتطويعلىوالعملواللغةاالستماعمهاراتوتقوية

علىكزترتوالتيالكالميالسمعيالتأهيلجلساتخالل

استخدامعلىواألهلالسمعضعيفوتوجيهتدريب

فيللغويةواالسمعيةاملهاراتلتقويةمعينةاستراتيجيات

زراعةأواملناسبةالطبيةالسماعاتاستخدامحال

أنسمعالضعيفيستطيعوبذلك.اإللكترونيةالقوقعة

يمكنهاممألقرانهمقارببشكلاللفظيةاللغةيستخدم

.املجتمعفياالندماجمن
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؟املريضحياةعلىالسمعضعفيؤثِركيف

ضعفيؤثرالعمر،مراحلمنمرحلةكلفي:سالم.أ

والعائلية،الشخصية،الفردحياةعلىالسمع

لشخصايلجألمإذاعميًقاأثًراواالجتماعيةوالعملية،

وازديادالعزلةفييتمثلاألثرهذا.الفعالةالحلول إلى

لةوقبالعجزاإلحساسعنهوينتجبالوحدةالشعور 

يعيستطلنأنهالشخصيرى فقدبالنفس،الثقة

علىمًدامعتالبقاءإلىسيضطروباستقالليةالعيش

بشكلعالسمضعفيؤثركما.حياتهتفاصيلفيغيره

.ولهحمناملجتمعأفرادمعالفردتواصلعلىسلبي

سالم عرابي/ أ

أخصائية نطق ولغة وتأهيل سمعي

سمعالبضعفاملصابالطفليستطيعهل

ق؟والنطاللغةاكتسابفيأقرانهمواكبة

عنكراملبالكشفتمحالفييستطيع،نعم:سالم.أ

املناسبالفوريالعالجيوالتدخلالسمعضعف

اتالسماعمثلسمعية،معيناتاستخداممنللحالة

منديدالعلدينا.اإللكترونيةالقوقعةزراعةأوالطبية

عصبيحس يسمعبضعفُوِلدواالذيناألطفالحاالت

ناتاملعيواستخداماملبكرالكشفمعولكنعميق،

هيلالتأجلساتفياملستمرةواملتابعةالسمعية

لغوًياهألقرانمواكًباالطفلأصبحالكالمي،السمعي

.غةلمنألكثرناطًقاأيًضاوأصبحبلونطقًيا
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السمع؟ضعيفيمنأطفاللديهمالذينلألهالينصيحةوجهي

العصبتنشيطنيضمالذيالسريعللتدخليلزمماكلوإجراءاملبكرالكشفبأهميةالتوعيةتخصاألولىنصيحتي:تآلف.أ

 املناسبةالطبيةالسماعاتباستخدامالسمعي
ً

.املعالجفريقالقبلمنلهاالترشيحتمحالفيالقوقعةزراعةثمومنأوال

والوصول اللغةور لتطاملفتاحهمااملنزل فيالتدريبومتابعةالتدريبيةالجلساتأخذفيااللتزامأنهيالثانيةنصيحتي

.أسرعبشكللألهداف

الطفلتعريضطريقعنتتمتراكميةعمليةهياللغةاكتسابأنحيثالنتائج،استعجالوعدمالصبرهي:الثالثةنصيحتي

.مختلفةبيئاتفيومتنوعصحيحبشكلاللغةمنقدرألكبر

علممناعدةاملسسبلكللكموسخريعلمهاهولحكمةاملاليينبينمناختاركمهللابأنثقةعلىكونوا:لألهاليأخيرةكلمة

 الخوفتجعلوافالاملمكنة،العوائقجميعلتجاوز وتكنولوجياوطب
ً
.األزمانمدىعلىمعكمونحنلكمعائقا

أثيرهوتالسمعضعفعلىاملبكِرالتدخلأهميةعنحدثينا
يكون؟أنيجبومتى.املريضحياةعلى

اللغةو النطقمهاراتتطور علىكبرى أهميةاملبكرللتدخل:سالم.أ

تيالالخطوةهواملبكرالتدخلأنحيث.السمعضعيفالطفللدى

عندمعيالسالفحصأهميةعلىوبشدةنؤكدلذا.املبكرالكشفتتبع

عيناتامللبسثمومن.مبكًراالسمعيالضعفالكتشافوذلكالوالدة

السمعيالتأهيلجلساتتبدأذلكوبعد.أشهرالثالثةعمرمنالسمعية

موتوجيههاألهلتدريبعلىتعتمدأنهاحيثأشهرالستةعمرمن

.الطفلةلغوتطويرلتخزينالسمعيالتأهيلاستراتيجياتالستخدام

يوهالطفل،عمرمنسنواتثالثأول تشملاملبكرالتدخلمرحلة

منالطفليتمكنحيثالكبيرةالعصبيةاملرونةبسببوذلكجًدامهمة

.فاتهاعموالتعويضهائلبشكلوالنطقيةاللغويةاملهاراتاكتساب
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استراتيجيات
لتواصل أفضل

مــــــــــــــع المصاب 
بضعف السمع

خص املصاب حتى لو كان الشف. يتحقق التواصل الناجح بتعاون جميع األطراف املشاركين في املحادثة

هارات االستماع بضعف السمع يستخدم املعينات السمعية أو يستخدم بعض االستراتيجيات لتحسين م

: لديه، على الطرف اآلخر في املحادثة أن يستخدم بعض استراتيجيات التواصل، منها

.وجًها لوجه، وفي مكان بإضاءة جيدة لرؤية وجه املتحدثتحدث 1.

.الكالمعدم قدرة املريض على رؤية املتحدث يصّعب عليه فهم. تجنب التحدث من غرفة أخرى 2.

.تحدث في بيئة هادئة3.

. فتجنب الصراخ أو املبالغة في نطق الكلمات. شكل طبيعيبتحدث بوضوح وببطء 4.

دم سماع الكالم في ناِد املريض باسمه في بداية املحادثة إلعطائه الفرصة لالنتباه وتقليل فرص ع5.

.بداية املحادثة

.بعد اليدين عن الوجه قدر اإلمكان خالل املحادثةأ6.

.  استخدم ُجمل قصيرة وابتعد عن الُجمل املعقدة7.

.وتجنب تغيير املوضوع بشكل مفاجئ. علم املريض بموضوع املحادثة بشكل عامأ8.

شرح إذا واجه املريض صعوبة في فهم جملة أو كلمة محددة، ِجد طريقة أخرى أو كلمات أخرى ت9.

 من تكرار نفس الكلمات
ً

. ما قلته بدال

في حال إعطاء املريض معلومات محددة، مثل رقم هاتف أو اسم مكان، اطلب منه أن يعيد 10.

.  هة بالنسبة لهفالكثير من األرقام والكلمات قد تبدو متشاب. املعلومة للتأكد أن ما سمعه صحيح
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