االفراد الذين لديهم
ضعف السمع
"دليل للعائالت"

األفراد الذين يعانون من ضعف البصر
”كتيب دليل األسر“
رئيس التحرير
محمد نذير جول
مدير النشر
أحمد كايا
المحرر
بروفسور د .إبراهيم هاء .ديكان
د .مراد آغار
الكتاب
بروفسور حسن كوركور
حورية كورت اوغلو
التصحيح
ميم .عمر أرفاس
أردوغان مراد أوغلو
فريق المشروع
مراد تانري كول أوغلو
سراب أر ديار
تصميم الجرافيك  /ترجمة
AFS MEDYA
الطبع والتجليد
AFŞAR OFSET
رقم إصدار السلسلة العامة
7299
رقم سلسلة المنشورات التعريفية
165
ISBN
978-975-11-5494-1

“تم إعداد هذه النشرة من قبل وزارة التعليم الوطني بدعم مالي من اليونيسف .يتحمل األشخاص مسؤولية اآلراء
الواردة في النشرة وال تعكس بأي حال من األحوال آراء وسياسات وزارة التعليم الوطني واليونيسيف “.

المحتويات

 1المقدمة
 .2التعريف والتصنيف واالنتشار
 .3األسباب
 .4ي ز
الم�ات
 .5مراحل التشخيص
 .6مراحل التعليم والتدريب
 .7مناهج التواصل
 .8مشاكل السمع الممكنة وطرق التعامل معها
 .9الحقوق القانونية

2

المقدمة
مرحبًا أولياء األمور المحترمين  -والطلبة األعزاء،
تصبح الحياة ذات مغزى أكبر بالنسبة لنا حينما نتعرف على الطلبة وأولياء أمورهم
الفاضلين والموهوبين والواعين مثلكم .والى جانب ذلك فإننا نبذل جهدًا مكثفًا مع جميع أصدقائنا
لنقدم الدعم لكم وألولياء أموركم .إن من دواعي فرحنا الذي ال يقدر بثمن بالنسبة لنا أن نقدم الدعم
لكم وألولياء أموركم في مرحلة التعليم وجني ثمار هذه المساهمات في الدعم.
في هذا السياق ،قمنا بإعداد سلسلة من كتيبات الدعم التربوي من أجل إرشاد أولياء األمور
القيمين الذين شهدنا بذلهم للجهود المكثفة دائ ًما ألطفالهم .والهدف من إصدار هذه الكتيبات
اإلرشادية التي تحتوي على المعلومات األساسية ،هو تمكين طلبتنا األعزاء الذين يحتاجون
إلى تعليم خاص من؛ تقديم الدعم الواعي من قبل أولياء أمورهم بشكل أكثر ،والتعرف على
أوجه القصور لديهم عن قرب ،ومعرفة خصائص المواقف التي يعيشون فيها ،ومعرفة المشاكل
المحتملة التي قد تواجههم وطرق حلولها.
في البداية ،أود أن أشكر اليونيسف  UNICEFعلى دعمها لتعزيز قدرة مراكز االستشارة
والبحوث من حيث توفير خدمات التعليم الشامل ( ،)RAMKEGوأشكر األكاديميين المحترمين
الذين ساهموا في إعداد هذه الكتيبات في ضوء المعرفة العلمية ،وأقدم الشكر للمدرسين
المحترمين .أود أن أشكر بشكل خاص أولياء األمور وأقارب الطالب اآلخرين الذين سيدعمون
طالبنا باستخدام هذه الكتيبات اإلرشادية.
آمل أن تساهم هذه الكتيبات التي تم إعدادها وفقًا ألنواع إعاقات طلبتنا الذين يحتاجون إلى
ً
تأهيال لطلبتنا ولكم أنتم أيها األبوين الغاليين.
تعليم خاص في توفير حياة تعليمية أكثر
يشرفنا أن نكون مع طالبنا المميزين وعائالتهم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي موقف.
نتمنى لكم الصحة والسعادة.

محمد نزير جول
المدير عام للتعليم الخاص والخدمات اإلرشادية
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المقدمة
بمجرد والدة األطفال يبدؤون في إدراك بيئتهم من خالل السمع وبمرور الوقت
يفهمون األصوات التي يسمعونها ويبدؤون في التحدث .وعندما يذهب األطفال
الى المدرسة ،يكونون قد تعلموا اللغة األم .ومع ذلك قد يعاني بعض األطفال من
ضعف السمع الخلقي أو الالحق .ضعف السمع يمكن أن يمنع تطور مهارات الطفل
في اللغة والكالم وتبادل المعلومات مع البيئة المحيطة ،باإلضافة إلى ذلك يمكن أن
يؤثر ضعف السمع سلبًا على نمو األطفال .وبالتالي يمكن أن يصبح ضعف السمع
مشكلة مهمة يمكن أن تؤثر على حياة الطفل اليومية وكذلك حياته المدرسية .ومن
أجل تجنب هذه المشكلة من المهم جدا تحديد ضعف السمع في أقرب وقت ممكن
من أجل نمو الطفل بشكل سليم .وبناء على ذلك يشرح هذا الدليل أوالً تعريفات
وتصنيفات وأسباب وانتشار ومراحل التشخيص وخصائص هؤالء األطفال ضعاف
السمع .ويتم شرح المراحل التعليمية لألطفال الذين يعانون
من ضعف السمع بإيجاز في الدليل هذا .بعد ذلك
ونظرا ألن المشكلة الهامة تتعلق بضعف
ً
السمع هي التواصل مع األطفال ولهذا
يتم مناقشة طرق التواصل مع
األطفال الذين يعانون من ضعف
السمع .وفي نهاية الدليل تم وصف
تقنيات مساعدات السمع لتقليل
التأثير السلبي لضعف السمع.
باإلضافة إلى ذلك يتم توفير
المعلومات الفعالة حول المشاكل
المحتملة التي قد تواجهها مع طفلك
وطرق التعامل معها.
البفسور د .حسن كركور جامعة االناضول
ر

4

التعريف
والتصنيف
واالنتشار
في الماضي تم استخدام العديد من المصطلحات المختلفة مثل «اخرس ،ابكم،
اطرش ،اعاقة سمعية ،خلل سمعي « لتعريف األطفال الذين يعانون من ضعف
السمع .من أجل منع االلتباس سيتم استخدام مفهوم ضعف السمع أوالً ،وسيتم شرح
تعريفات وتصنيفات األطفال الذين يعانون من ضعف السمع .وسيتم تحت هذا
ضا ذكر معلومات حول مدى انتشار ضعف السمع.
العنوان أي ً

5

التعريف
تم تعريف ضعف السمع على النحو التالي فقا للمرسوم بقانون رقم  573والذي دخل
حيز التنفيذ في عام  ،1997ونشرت وزارة التعليم القومي في عام  2018الئحة
خدمات التعليم الخاص (الجريدة الرسمية :رقم  30471والمؤرخة في  )2018عن
التعليم الخاص بسبب الفقدان الجزئي أو الكامل لحاسة السمع والفرد الذي بحاجة
إلى الدعم.
ضا تعريفات مختلفة لألطفال الصم وضعاف السمع الشديد .الطفل الصم هو شخص
تنبيه :هناك أي ً
غير قادر على الحصول على معلومات التواصل اللغوي باستخدام السماعات الطبية أو بدون
استخدامها .ويعرف الطفل المصاب بضعف السمع الشديد بأنه فرد يعاني من مشاكل السمع ولكن
يمكنه الحصول على معلومات التواصل اللغوي بمساعدة السماعات الطبية.

التصنيف
يتم تصنيف ضعف السمع حسب درجة الخسارة ومكان حدوثها وعمرها .في هذه
التصنيفات يسمى التصنيف الذي يأخذ في االعتبار درجة ضعف السمع والمكان
الذي يحدث فيه ضعف السمع «التصنيف الطبي» .ومن ناحية أخرى إذا كانت
الخدمة ستقدم في مجال التعليم فسيتم استخدام «التصنيف التعليمي» حسب العمر
الذي حدثت فيه الخسارة.
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تنبيه :يتم تصنيف ضعف السمع وفقًا للمنظورات «الطبية» و «التعليمية».

التصنيف وفقًا لدرجة ضعف السمع :درجة ضعف السمع هي التصنيف الطبي
الذي يتم وفقًا لنتائج الديسيبل (ديسيبل) التي تم الحصول عليها عن طريق التقييم
السمعي .قد تم تعريف علم السمعيات بأنه علم السمع .من ناحية أخرى الديسيبل
(ديسيبل) هو وحدة القياس التي تعبر عن شدة الصوت أي ارتفاع الصوت .يعد
تحديد درجة ضعف السمع دليالً من حيث الخدمات الطبية التي سيتلقاها طفلك
وتقنيات المساعدات السمعية (السماعات الطبية خلف األذن ،غرسة قوقعة األذن)
( .)1وبناء على ذلك التصنيفات تكون حسب درجة ضعف السمع خفيف جدا،
خفيف ،معتدل ،متقدم ،فقدان سمع شديد جدا (انظر الشكل .)1
تنبيه :يتم تحديد مستوى ضعف السمع من خالل التقييم السمعي .و يتم التعبير عن وحدة قياس
ضعف السمع بالديسيبل (ديسيبل).
سيسمع األطفال المصابون بهذا
ضعف السمع الخفيف جدا (25-15
المستوى من فقدان السمع بعض
ديسيبل)
الحروف الساكنة.
(ضعف السمع الخفيف ( 45-25ديسيبل

قد يحتاج األطفال إلى تقنيات
للمساعدة في السمع ألنهم يجدون
صعوبة في سماع أصواتهم.
لديهم صعوبة في فهم الكالم.

(ضعف السمع المعتدل ( 65-45ديسيبل

(ضعف السمع المتقدم ( 95-65ديسيبل
ضعف السمع الشديد ( 95ديسيبل
(وما فوق

الشكل  .1تصنيف وميزات درجة فقدان السمع
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إنهم بحاجة ماسة إلى التقنيات
السمعية.
األطفال في هذا المستوى لديهم
مشاكل في تطوير اللغة وال
يستطيعون فهم الحديث .
من المستحيل على هؤالء األطفال
أن يفهموا ما يتم نطقه وأصوات
البيئة المحيطة .

التصنيف يتم وفقًا للمكان الذي يحدث فيه ضعف السمع :التصنيف الذي يتم وفقًا
للمكان الذي يحدث فيه ضعف السمع هو في الغالب نوع من التصنيف المستخدم في
الطب .أثناء تقديم الخدمات الطبية في هذا النوع من التصنيف فإنه يشير إلى المكان
للتركيز على عملية السمع ( .)2من أجل جعل هذا التصنيف أكثر واقعية يمكن
فحص الجهاز السمعي الصورة  1فيما يتعلق ببنية األذن وعملية السمع.
2

1

الصورة  .1هيكل األذن ومراحل السمع
كما هو موضح في الصورة  1جزء األذن إلى الخط األول هو األذن الخارجية .في
عملية السمع يتم جمع األصوات من البيئة من خالل األذن ثم تنتقل إلى طبلة األذن
من خالل قناة األذن .ما بين الخطين األول والثاني األذن الوسطى .في عملية السمع
يتم نقل الصوت إلى األذن الداخلية نتيجة اهتزاز ثالث عظام صغيرة تسمى السندان
والركاب .الجزء األخير من األذن هو األذن الداخلية .ينتقل الصوت
والمطرقة ِ
الذي ينتقل عبر العظام إلى الدماغ من خالل القوقعة ويتم تحليل الصوت المنقول
إلى الدماغ وتحويله إلى اشارات صوتية ذات معنى.
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تماشيًا مع هذه التفسيرات ،يمكن أن تؤدي أي إصابة قد تحدث في أي جزء من
األذن إلى ضعف السمع .في الشكل  ،2يتم تصنيف سمع األطفال وفقًا ألنواع
ضعف السمع وللمكان الذي حدث فيه الضعف السمع.
فقدان السمع التوصيلي
وهي حالة يتم فيها منع اهتزاز الصوت وانتقاله إلى األذن الداخلية ألسباب مثل شمع األذن
في األذن الخارجية أو الوسطى اوتلف طبلة األذن اوتكلس العظام.
يتم عالج هذا النوع من فقدان السمع عن طريق التدخل الطبي.

فقدان السمع الحسي العصبي
يحدث نتيجة تلف القوقعة (األذن) في األذن الداخلية أو األعصاب السمعية في الدماغ.
العالج الطبي لهذا النوع من الفقدان السمعي صعب للغاية.
مباشرة بعد تشخيص ضعف السمع الحسي العصبي يجب على الفرد االستفادة من تقنيات
السمع في أقرب وقت ممكن وإال سيكون من الصعب للغاية على الفرد اكتساب المهارات
اللغوية.

فقدان السمع المختلط
يجمع بين فقدان السمع التوصيلي وفقدان السمع الحسي العصبي معًا.

فقدان السمع المركزي
حالة تحدث نتيجة تلف مركز السمع في الدماغ.
ال يستطيع الفرد اكتشاف األصوات القادمة من األذن الداخلية بسبب تلف مركز السمع

فقدان السمع الوظيفي
على الرغم من عدم وجود مشكلة بيولوجية في فقدان السمع الوظيفي  ،ال يمكن لألطفال
سماع األصوات.
عادة ما يحدث هذا النوع من الخسارة ألسباب نفسية واجتماعية.

الشكل  .2التصنيف والمميزات وفقا لمكان فقدان السمع
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التصنيف حسب العمر الذي يحدث فيه فقدان السمع :العمر الذي يحدث فيه ضعف
ضا في تصنيف ضعف السمع .يأخذ المتخصصون الذين يقدمون
السمع مهم أي ً
خدمات تعليمية في االعتبار التصنيف وفقًا للسن الذي يحدث فيه ضعف السمع.
وفقًا لهذا التصنيف قد يؤثر فقدان السمع في سن مبكرة جدًا على نمو الفرد بشكل
سلبي أكثر من فقدانه في سن متأخرة .لذلك يؤخذ في الحسبان حدوث الخسارة في
فترة ما قبل التكلم أو ما بعد التكلم .تعني فترة ما قبل التكلم فقدان السمع قبل الوالدة
أو قبل سن الثالثة .فترة ما بعد التكلم هي حالة فقدان السمع بعد  6-5سنوات من
العمر (.)3

االنتشار
ان عدد او مدى انتشار األطفال الذين يعانون من فقدان السمع في تركيا غير دقيق،
إن عدم الدقة هذه ليست في بلدنا فقط ولكن في العالم كذلك .ومع ذلك تشير بيانات
منظمة الصحة العالمية ( )WHOإلى أن  % 10من السكان في البلدان المتقدمة
و % 12في البلدان النامية هم من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .وفقًا لذلك
يعاني ان ما يقرب  600مليون شخص في جميع أنحاء العالم من
الذين لديهم مشاكل في السمع .يالحظ أن هذه التقديرات
مشابهة مع مسح اإلعاقة في تركيا حيث وفق لبيانات
اعتبارا من عام  2002ان هنالك ما يقرب
مواطنينا
ً
من  253000حالة ضعف سمع .ومن ناحية أخرى
في عام  2013في دراسة أجرتها وزارة األسرة
والشؤون االجتماعية ،بلغ عدد المعاقين في تركيا
 ،1،559،222وعدد األفراد الذين يعانون من
ضعف السمع .156.00
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األسباب

يمكن تقسيم أسباب فقدان السمع بشكل أساسي إلى سببين االول قبل الوالدة والثاني
بعدها.

أسباب ما قبل الوالدة
يمكن أن يحدث فقدان السمع قبل الوالدة في كثير من األحيان بسبب العوامل الوراثية
وعدد من األمراض المعدية .عادة ما تنتج العوامل الجينية التي تسبب فقدان السمع
قبل الوالدة عن مشاكل في الجينات .باإلضافة إلى ذلك يمكن لألمراض المعدية لألم
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ضا إلى فقدان السمع .هذه األمراض المعدية مثل الحصبة
قبل الوالدة أن تؤدي أي ً
ضا قد
األلمانية وفيروس الهربس والتسمم الناجم عن فيروس التاكسوبالزما .أي ً
يكون سبب فقدان السمع هنالك عيوب في هيكلية أذن الطفل في رحم األم .كذلك
عوامل مثل داء السكري لألم والتسمم بالدم أثناء الحمل وعدم توافق الدم ()Rh
ضا في فقدان السمع لدى الطفل.
وإدمان المواد قد يتسبب أي ً
باإلضافة إلى العوامل الوراثية واألمراض المعدية فإن الوالدة قبل األوان
ضا من األسباب المهمة لفقدان السمع .من ناحية أخرى
(الوالدة المبكرة) هي أي ً
يمكن أن يسبب نقص األكسجين عند الطفل او التعرض المفرط لألكسجين
وإصابات الرأس أثناء الوالدة فقدان السمع (.)17 ،13

أسباب بعد الوالدة
بشكل رئيسي يمكن أن تكون أسباب ما بعد الوالدة في حالة فقدان السمع على شكل
أمراض وصدمات يعانيها طفلك .يجب أن نعرف أن فقدان السمع يمكن أن يحدث
لألسباب المذكورة في جميع الفئات العمرية .وبالتالي فإن األمراض المعدية التي
يعاني منها الطفل بعد الوالدة يمكن أن تسبب فقدان السمع .كمثال على األمراض
المعدية كأمثلة يمكن اعتبار أمراض مثل الحصبة األلمانية وحمى التيفوئيد والنكاف
والتهاب السحايا واألنفلونزا .يعد التهاب األذن الوسطى من أهم األمراض التي
يمكن أن تسبب فقدان السمع يتسبب التهاب األذن الوسطى في تلف طبلة األذن
واألذن الوسطى مما يؤدي إلى فقدان السمع التوصيلي .تشمل العوامل التي تسبب
فقدان السمع بعد الوالدة الصدمات التي قد يتعرض لها الطفل .يمكن اعتبار حوادث
الذي قد يتعرض له طفلك من ضربة على الجمجمة على تعرض طفلك لشدة عالية
من الصوت والضغط.
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الميزات

في البداية تجدر اإلشارة إلى أن األطفال الذين يعانون من ضعف السمع ال يختلفون
عن أقرانهم الذين يتمتعون بسمع جيد من حيث الخصائص النمائية .ان العوامل التي
تؤثر على ضعف السمع عند األطفال هو نوع ودرجة ضعف السمع والعمر الذي
حدثت فيه الخسارة وعمر االستفادة من التقنيات السمعية .باإلضافة إلى ذلك يمكن
دورا مه ًما في نمو
القول أن مواقف اآلباء تجاه األطفال والعوامل التعليمية تلعب ً
األطفال الذين يعانون من ضعف السمع.
تنبيه :ال يختلف األطفال الذين يعانون من ضعف السمع عن أقرانهم الذين يتمتعون بسمع جيد في
مراحل نموهم.
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ميزات اللغة والتواصل
يمر األطفال الذين يعانون من ضعف السمع وأقرانهم بمراحل مماثلة من حيث
تطور اللغة .ومع ذلك فإن األطفال الذين يعانون من ضعف السمع يتخلفون في
النمو اللغوي مقارنة بأقرانهم بسبب مشاكل السمع .يمكن لألطفال االستفادة من
التشخيص المبكر والتدخل الطبي والتقنيات السمعية الداعمة ويمكن ان تقلل هذه
النقاط الجوانب السلبية لضعف السمع .إن عمر ودرجة فقدان السمع مهمان جدًا في
توفير مهارات اللغة واالتصال لألطفال الذين يعانون من ضعف السمع.
تنبيه :يمر األطفال الذين يعانون من ضعف السمع بمرحلة نمو لغوية مماثلة ألقرانهم الذين ال توجد
لديهم مشاكل ضعف السمع ولكن قد يعانون من تأخر في الكالم بسبب ضعف السمع.
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بشكل عام يؤثر ضعف السمع على األطفال الذين يعانون من ضعف السمع على
تنمية مهاراتهم اللغوية حيث قد يتلقوها بشكل سلبي .وتؤثر المشاكل في لغة
ضا على اللغة التعبيرية بشكل سلبي .غالبًا ما يبنون ً
جمال بسيطة ولكن
االستقبال أي ً
قد يرتكبون أخطاء في صنع الجمل .ان المفردات تكون محدودة أكثر عند األطفال
الذين يعانون من ضعف السمع فقد يجدون صعوبة في فهم المصطلحات وتشابها
والكلمات والمفردات.

السمات االجتماعية
والعاطفية
يرتبط التطور االجتماعي-العاطفي ارتبا ً
طا وثيقًا بشكل خاص بتنمية مهارات
اللغة والتواصل .في بعض األحيان يمكن أن تؤدي مشكالت التواصل إلى وصف
األطفال الذين يعانون من ضعف السمع بانهم متمردين أو خجولين أو
غير مسؤولين .قد يعاني األطفال الذين يعانون من ضعف السمع من
مشاكل في التعرف على مشاعر اآلخرين وفهمها وتفسيرها.
تنبيه :يؤثر تطوير المهارات اللغوية على تنمية المهارات االجتماعية
والعاطفية.

هناك ثالثة عوامل رئيسية تؤثر على التطور االجتماعي والعاطفي
للطفل الذي يعاني من ضعف السمع األول هو اآلباء إن اللغة وكيفية
الحياة اللذين يوفرهما الوالدان للطفل لهما تأثير كبير على تطور لغة
الطفل .والعامل الثاني هو أقران واساتذة الطفل ان ضعف السمع
لألطفال الصغار ال يمنعهم من اللعب والتفاعل مع أقرانهم .ومع ذلك
مع تقدم العمر يبدؤون في مواجهة مشاكل في التواصل والتفاعل
مع أقرانهم ذوي االحتياجات المتغيرة .من ناحية أخرى من المهم
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جدا ً لألطفال القيام بأنشطة تدعم التطور اللغوي للطفل منذ مرحلة ما قبل المدرسة
وتشجع الطفل على المشاركة في هذا النشاط .والعامل الثالث هو الشعور بالعزلة
والوحدة قد يعاني األطفال الذين يعانون من ضعف السمع من مشاكل في تكوين
صداقات او الحفاظ على هذه الصداقات حيث ال يمكنهم التفاعل مع أقرانهم بطريقة
مثالية.

السمات المعرفية والنجاح
األكاديمي
األطفال الذين يعانون من ضعف السمع لديهم مستوى طبيعي من الذكاء إذا لم يكن
لديهم أي خسارة أخرى باإلضافة إلى فقدان السمع .يكشف الدليل أن الذكاء لهؤالء
األطفال ال يختلف عن أداء أقرانهم ( .)1ومع ذلك في بعض األحيان قد يعاني
األطفال الذين يعانون من ضعف السمع من مشاكل في عمليات الذاكرة  /الذاكرة
بسبب مشاكل في السمع وقد يكون أداؤهم أقل من أقرانهم .قد يعاني األطفال الذين
يعانون من ضعف السمع في بعض األحيان من مشاكل في توجيه االنتباه ألنهم ال
يحصلون على إشارات صوتية.
تنبيه :األطفال الذين يعانون من ضعف السمع إذا لم يكن هناك قصور إضافي لديهم فإن لديهم ذكاء
طبيعي مثل أقرانهم بخصوص السمع.

من ناحية أخرى يمكن أن يتأثر التحصيل األكاديمي لألطفال الذين يعانون من
ضعف السمع سلبًا فيما يتعلق بالتطور المعرفي .وبنا ًء على ذلك قد يواجه األطفال
الذين يعانون من ضعف السمع صعوبة في القراءة والتعلم .تبين انه في مهارات
الرياضيات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية لديهم اداء أقل في المعالجة الرياضية
ومهارات حل المعضالت الرياضية من أقرانهم (.)1
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مراحل
التشخيص
التشخيص المبكر لألطفال ضعاف السمع مهم من حيث االستفادة من التقنيات
السمعية وكذلك توفير تطورات اللغة والتواصل ( .)3ينبغي النظر الى عملية
التشخيص المبكر من بعدين االول هو الفحص المبكر ثم التشخيص .يجب إجراء
الفحص المبكر فور والدة األطفال .إذا كان هناك حالة خسارة يجب أن يبدأ التدخل
في أقرب وقت ممكن .)4( .الخطوة األولى في عملية التشخيص المبكر هي فحص
طبيب األنف واألذن والحنجرة وتقييم السمع.
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الصورة  .2تحديد فقدان السمع
عند هذه النقطة هناك بعض اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة .في حالة ضعف
السمع يوجد برنامج لفحص السمع لدى حديثي الوالدة  YİTPللتشخيص والتدخل
المبكر وهو أمر مهم للرضع واآلباء يهدف  YİTPإلى تقييم جميع األطفال حديثي
الوالدة من حيث ضعف السمع وبدء التشخيص المبكر وعملية التدخل إذا كان هناك
اي خسارة .أصبح  YİTPواسع االنتشار في جميع أنحاء تركيا في عام 2004
وبحلول نهاية عام  2016يتم إجراؤه في  81محافظة وفي  906مركز فحص في
جميع أنحاء تركيا.
تنبيه :يتم تنفيذ برنامج فحص السمع لحديثي الوالدة من قبل وزارة الصحة
للتشخيص والتدخل المبكر.

ن ت رن

ت

اإلنترنت :يمكنك الحصول على معلومات تفصيلية حول برنامج فحص السمع حديثي الوالدة
على الرابط
https://sagligim.gov.tr/bebek-sagligi/yenidogan-i-sitme-taramasi.html.
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اإل

التقييم السمعي
خالل التقييم السمعي من الممكن تحديد األصوات التي يمكن لطفلك سماعها ومقدار
الصوت الذي يجب تضخيمه لسماعه ( .)5 ، 4تسمى االختبارات المستخدمة
سا (أ) االختبارات الموضوعية و (ب) االختبارات
في عملية التقييم السمعي أسا ً
السلوكية .في االختبارات الموضوعية ال يتوقع أي سلوك من طفلك  ،يتم تقييم
االستجابات الفسيولوجية للمنبهات المرسلة إلى أجزاء معينة من األذن ( .)5في
الشكل  ،3يمكن رؤية االختبارات الموضوعية بشكل ملموس.

استجابات الدماغ ABR -

قياسات االنبعاث الصوتي
التلقائي OAE

االختبارات الموضوعية

قياسات المعاوقة السمعية

الشكل  .3االختبارات الموضوعية المستخدمة لتحديد ضعف السمع
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يتم إجراء االختبارات السلوكية عن طريق تسجيل االستجابات الطوعية أو
الالإرادية لطفلك على المحفزات السمعية .هناك مفهومان تحت مظلة اختبارات
السلوك :التمييز السمعي واختبارات التمييز السمعي (انظر الشكل  .)4تصنف
على أنه هنالك مالحظة سلوكية اختبار انتباه ،مقياس صوتي مع تعزيز بصري،
اختبار أداء ومقياس قوة الصوت .اختبارات التمييز السمعي في هذا السياق هي
اختبارات تصور الكالم .واالختبارات الموضوعية هي استجابات جذع الدماغ
 ،ABRوقياسات االنبعاث الصوتي التلقائي ( )OAEوقياسات االعاقة السمعية.

مالحظة السلوك

اختبار االنتباه

مقياس صوتي مع
تعزيز بصري

اختبارات السلوك

تجربة أداء

مقياس قوة الصوت

الشكل  .4اختبارات السلوك المستخدمة لتحديد ضعف السمع
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أثناء تقييم األطفال ال ينبغي للمرء أن يصدر حكما من النتائج التي تم الحصول عليها
من اختبار واحد فقط ولكن باستخدام كل من االختبارات السلوكية والموضوعية
ويجب مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها من االختبارات المختلفة وتحديدها.
الكتاب )2003( Z .Turan :تقييم مشاكل السمع عند األطفال Ed .U . Tüfekçioğlu .األطفال
الذين يعانون من مشاكل في السمع والنطق والرؤية .التعليم .اسكي شهر :جامعة األناضول،
منشورات كلية التعليم المفتوح.

مع الفحص وعملية التشخيص المبكر إذا كان هناك أي ضعف في السمع ،أوالً من
الضروري محاولة إصالح المشكلة بناء على نوع ضعف السمع على سبيل المثال
إذا كان هناك ضعف في التوصيل فقد يكون من الممكن القضاء على الخسارة عن
طريق العالج بالعقاقير أو التدخل الجراحي بواسطة األنف واألذن والحنجرة .إذا
استمر ضعف السمع فمن الضروري تحديد طريقة االتصال والتقنيات السمعية
ستساعد في المستقبل طفلك المصاب بخلل في السمع.

مرحلة التقييم والتشخيص
التربوي
ان تعليم األطفال ضعاف السمع عملية متعددة ومعقدة ويجب أوالً اتخاذ القرارات
المتعلقة بالتوظيف المناسب وبرامج التدريب ( .)10،1من الممكن جعل هذه
القرارات واقعية ومناسبة لمستوى طفلك واحتياجاته فقط من خالل تحديد طفلك
بكل ميزاته .ان المؤسسة المعتمدة للتشخيص هي مركز البحوث االرشادية التابعة
لوزارة التربية القومية .نتيجة التقييم والتشخيص التربوي لطفلك في ذاكرة الوصول
العشوائي يتم اتخاذ قرارات التوجيه والتعيين.
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يتم تحديد احتياجات طفلك المصاب بضعف السمع من حيث التقييم التربوي والنتائج
التشخيصية ،والبيئة التعليمية ،والقرارات المتعلقة بالبرامج والممارسات التعليمية
التي سيتم تنفيذها (.)11بشكل أساسي يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي لطفلك
الصاب بمشاكل سمعية ضمن بعدين هما تقييم رسمي وغير رسمي .في عملية
التقييم الرسمية يتم تحديد النمو المعرفي واألكاديمي والتواصل االجتماعي والعاطفي
لطفلك من خالل المقاييس الموحدة (اختبارات الذكاء واإلنجاز األكاديمي) (.)12
مصدر آخر مهم للمعلومات في القرارات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بعملية
التعليم وترتيبات الطفل من الذين لديهم ضعف السمع هي نتائج التقييم غير
الرسمي .أدوات التقييم غير الرسمية تسمح بتحديد األداء الحالي ومستوى الجاهزية
وخصائص التعلم لطفلك الذي يعاني من ضعف السمع (.)12
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تنبيه  :النتائج في االستمارة الخاصة التي يتم الحصول عليها من التقييم غير الرسمي
تشكل األساس لتخطيط أنشطة التعليم والتدريب.

بعد تحديد مستوى األداء الحالي لطفلك من خالل التقييم التربوي والنتائج التشخيصية،
فإنه يهدف إلى توجيه طفلك ووضعه في البيئة التعليمية المناسبة .ويتم اتخاذ قرار
التنسيب من قبل مجلس خدمات التعليم الخاص الذي تم إنشاؤه في مديريات التعليم
الوطنية في المقاطعات والمناطق نتيجة لتوجيه ذاكرة الوصول العشوائي.

ن ت رن

ت

اإلنترنت :لمزيد من المعلومات التفصيلية حول توجيه طفلك ومرحلة تحديد وضعه ،
يمكنك زيارة الرابط
_https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/17234231
ram_kilavuzu_2018.pdf.
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اإل

مرحلة التعلم
والتعليم
من المهم التشخيص المبكر لفقدان السمع لتخطيط وتنفيذ المرحلة التعليمية ووضعها
في البيئة التعليمية بنا ًء على نتائج التقنية السمعية الداعمة وتعليم الوالدين والتقييم
والتشخيص التربويين .عند هذه النقطة وتحت هذا العنوان وبنا ًء على التدريب
اللغوي يجب أن نتذكر أن في المدارس التركية هنالك ثراء في المصطلحات
اللفظية ،ويتم أوالً ذكر البيئة التي يمكن لطفلك تلقي التعليم فيها ثم بعدها عملية
التدريب ويتم شرح ذلك بإيجاز في شكل تخطيط وتنفيذ وتقييم.
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البيئة التعليمية
عندما ننظر إلى خيارات البيئة التعليمية حيث يمكن وضع طفلك ضعيف السمع،
في تركيا بشكل رئيسي في البداية يمكن ذكر المدارس الخاصة حيث يتم وضع
األطفال الذين يعانون من ضعف السمع .خيار آخر هو مدارس التعليم الخاص
النهارية لذوي االحتياجات الخاصة هذه المدارس وتكون مخصصة فقط لألطفال
الذين يعانون من ضعف السمع.
تشمل خيارات البيئة التعليمية فصول التعليم الخاص في
مدرسة التعليم العام .بهذا الترتيب يذهب طفلك ضعيف
السمع إلى مدارس التعليم العام ،مثل أقرانه هذه الفصول
بحد أقصى  10أطفال .يتم إجراء الدروس من قبل
معلمي التربية الخاصة المدربين في هذا المجال (.)16
في الوقت الحاضر وتماشيا ً مع توقعات اآلباء والتطورات
ضا خيارات وضع األطفال ذوي
التكنولوجية ازدادت أي ً
اإلعاقة السمعية في فصول االندماج ( 6؛  13؛  .)14ويذكر
أن الممارسات الشاملة لها فوائد من حيث اللغة ومهارات
االتصال والنجاح األكاديمي والكفاءة االجتماعية لألطفال
الذين يعانون من ضعف السمع ( 13؛  14؛ .)9

تنبيه :وفقًا لنتائج البحث تساهم ممارسات الدمج بشكل كبير
في مهارات اللغة والتواصل والنجاح األكاديمي لألطفال الذين
يعانون من ضعف السمع.
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النقطة التي يجب أن تكون على دراية بها عند اتخاذ قرار بشأن مرحلة االندماج
هي أنه ال يمكن تنفيذ االندماج دون توفير البنى التحتية الالزمة .لهذا السبب يجب
أن تتساءل عما إذا كان توفير خدمات دعم التعليم الخاص (غرفة التدريب الساندة)
في البيئة الشاملة مناسبة لالستخدام الفعال للتقنيات السمعية (العزل الصوتي) التي
يستخدمها طفلك (.)16 ، 15 ، 9
وأخيرا هنالك مكان آخر حيث يمكنك تلقي خدمات الدعم ذات الصلة بالتدريب
ً
لألطفال الذين يعانون من ضعف السمع في الجمهورية التركية في مراكز التعليم
الخاص وإعادة التأهيل وبالنسبة لطفلك يمكنك الحصول له على تدريب دعم مجاني
في أيام وأوقات معينة من األسبوع تماشيًا مع التقرير الصادر عن مركز اإلرشاد
والبحوث.

مرحلة التعليم
بغض النظر عن البيئة التعليمية التي يوضع فيها طفلك الذي يعاني من ضعف
السمع ،يجب التخطيط للعملية التعليمية باستخدام نتائج التقييم والتشخيص التربويين.
يمكن تلخيص عملية التعليم والتدريب كتخطيط وتنفيذ األنشطة المخطط لها وتقييم
العملية.
تخطيط التعليم والتدريب يعني تحديد األهداف والوسائط والوسائل المستخدمة .من
ضا اتخاذ قرارات بشأن كيفية نقل محتوى الموضوع المحدد (طرق
الضروري أي ً
واستراتيجيات التدريس) واألنشطة التي سيتم تنفيذها وكيف سيتم تقييم المرحلة.
هذا يعنى جعل البرنامج التعليمي مناسبًا لطفلك الذي يعاني من ضعف السمع
ألن األطفال الذين يعانون من ضعف السمع لديهم خطر عدم فهم المعلومات في
الفصول الدراسية لهذا السبب من الضروري إعداد برنامج التعليم الفردي ()IEP
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لطفلك في المدرسة بعد التخطيط (.)18

تنبيه :يجب إجراء عمليات التدريس لألطفال الذين يعانون من ضعف السمع وفقًا لخطة التعليم
الفردية ( .)IEPمن أجل عملية تدريس فعالة وناجحة و ينبغي إجراء عمليات اإلعداد والتنفيذ
والتقييم لبرنامج التعليم الفردي ( )IEPبالتعاون مع أولياء األمور في المدرسة.

في البداية ما يجب القيام به في الفصل الدراسي حيث يوجد أطفال يعانون من
ضعف السمع فيما يتعلق بإنجازات في الخطة سيكون تحديد معرفة الطفل السابقة
بالموضوع .هذه المعلومة حيث يمكن الحصول على التقييمات (المالحظات
والتقييمات الشفهية والمكتوبة) من خالل
ملفات األطفال وسجالت المدرسين.
و بناء على هذه المعلومات حول
اإلنجازات المتعلقة بالموضوع ،يجب
على المعلم إجراء بعض التعديالت
في خطة الدرس و باإلضافة إلى هذه
التعديالت يجب إجراء التكرار في
التدريب المقدم لتطوير مهارات اللغة
والتواصل لألطفال الذين يعانون من
ضعف السمع.
تكون مهارات اللغة والتواصل
لدى األطفال الذين يعانون من ضعف
السمع في داخل العملية التعليمية .وبنا ًء على
ذلك في سياق مهارات اللغة واالتصال يجب
تحديد اإلنجازات لتنمية األطفال في كل بيئة تعليمية،
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لذلك يجب اعتبار كل مرحلة فرصة لتحسين مهارات اللغة والتواصل ويجب تحديد
المكاسب المتعلقة بهذه المهارات في بيئة التعلم الطبيعية التي تم إنشاؤها في الفصل
الدراسي (.)16
تنبيه :باإلضافة إلى المجاالت األكاديمية يجب على المعلمين تحديد اكتساب مهارات اللغة
واالتصال في مرحلة التخطيط.

من المهم بشكل خاص اختيار التقنيات التي ستسمح لألطفال بالمشاركة في الدرس
من حيث تحسين اللغة ومهارات االتصال لألطفال الذين يعانون من ضعف السمع.
تنبيه :من الضروري أثناء عملية التدريس استخدام الوسائل المرئية واألشياء الملموسة لدعم
تطوير اللغة وتعلم األطفال الذين يعانون من ضعف السمع.

بشكل أساسي تكون الخطوة التالية هي تنفيذ العملية التعليمية المخططة .يلعب
دورا مه ًما في تحسين اللغة ومهارات االتصال لألطفال ضعاف السمع،
المعلمون ً
كما في التخطيط فان أثناء تنفيذ العملية التعليمية سلوك المعلم حول استخدام اللغة
اللفظية في هذه المرحلة والقيمة التي يعطيها للكالم وطريقة استخدامه للغة مهمة
للغاية.
ونتيجة لذلك في مرحلة التعليم التي تتم في الفصول الدراسية من الضروري التركيز
على اللغة ومهارات التحدث جنبًا إلى جنب مع تطبيقات التعلم األكاديمي وهنالك
ميزة أخرى يجب أن يحصل عليها المعلم أثناء مرحلة التقديم هي أنه يمنح جميع
صا للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم المتعلقة بالتعلم.
األطفال في الفصل الدراسي فر ً
في المقام األول تقييم األطفال أهم مؤشر على فعالية المرحلة التي يتم التخطيط
لها وتطبيقها بشكل منهجي .ويجب على المعلم أن يعالج مشاكل مرحلة التخطيط
ويحدد بالفعل كيفية تقييمها .وفي هذا السياق فإن النقطة التي يجب توخي الحذر
بشأنها بشكل خاص هي أنه يجب أال يستفيد فقط من اإلجابات التي تلقاها بشأن
األسئلة التي طرحها كتابيًا أو شفهيًا وانما كذلك من خالل مالحظة األطفال أثناء
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الكتاب )2003( Ü .Girgin :تقييم مشاكل السمع عند األطفال )Ed(.U. Tüfekçioğlu .األطفال
الذين يعانون من مشاكل في السمع والنطق والرؤية .التعليم .اسكي شهر :جامعة األناضول ،منشورات
كلية التعليم المفتوح.

الدرس أو باستخدام الوسائل الفرعية التي تظهر في نهاية الدرس .ويجب أن يكون
المبدأ األساسي في هذه العملية هو تقييم األطفال في إطار خصائصهم الفردية.
وستكون النتائج التي تم الحصول عليها بمثابة األساس لتخطيط وتنفيذ تطبيقات
متقدمة أكثر فعالية.
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مناهج
االتصال
من المهم تشخيص ضعف السمع في سن مبكرة وان أحد أهم القرارات التي يجب
اتخاذها هو تحديد طريقة االتصال التي يجب استخدامها طوال حياة طفلك .تقع
ضا إلى
هذه المسؤولية الرئيسية عليك في اتخاذ هذا القرار ،ولكنك قد تحتاج أي ً
مساعدة من قبل الخبراء والمهنيين .تنقسم مناهج االتصال المستخدمة لألطفال
ضعاف السمع إلى مجموعتين :التواصل اللفظي (الشفوي) ولغة اإلشارة (يدوي).
ضا مناهج اتصال مختلطة (كاملة) وثنائية اللغة تتكون من الجمع بين هذه
وهنالك أي ً
األساليب (.)9
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نهج التواصل اللفظي
أساس نهج التواصل اللفظي هو اكتساب المهارات اللغوية لطفلك الذي يعاني من
ضعف السمع .إحدى الفلسفات التي يستند عليها هذا النهج اللفظي هي أن طفلك
يكتسب لغته األم بشكل طبيعي ويستخدم السمع عند تعلم اللغة .وفقًا لهذا النهج حتى
األطفال الذين يعانون من ضعف سمع كبير يمكنهم سماع بعض أصوات الكالم
باستخدام حاسة السمع عند زيادة مستوى الصوت (استخدام السماعات الطبية).
القاعدتان األساسيتان للمقاربة اللفظية هما االستخدام األفضل والمستمر للتقنيات
ضا إنشاء بيئة طبيعية مناسبة تمكن
السمعية الداعمة .وبنا ًء على ذلك من المهم أي ً
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األطفال من اكتساب مهارات التحدث .اهم الشروط الواجب توفرها لنجاح النهج
اللفظي :التشخيص المبكر واالستخدام المبكر للتقنيات السمعية الداعمة واالستخدام
المستمر لهذه التقنيات وخلق بيئة لغوية قائمة على التفاعل ودعم الوالدين.
تنبيه :يمكن لألطفال الذين يعانون من ضعف السمع تعلم اللغة اللفظية  /التحدث.

لغة اإلشارة
لغة االشارة :تعني أن العواطف واألفكار
تتحول بصريًا إلى حركات للجسم واليد.
ويتم التعبير عن لغة اإلشارة كلغة بصرية
كاملة وتتطلب استخدام اإليماءات وتعابير
الوجه واإليماءات وحركات اليد واألصابع
ككل .ان لغة اإلشارة تكون موجودة في
جميع مجاالت حياة األطفال الذين يعانون
من ضعف السمع .ان لغات اإلشارة هي
لغات وطنية مثل اللغات اللفظية ،ومع ذلك
نظرا لقلة عدد األشخاص الذين يستخدمون
ً
هذه اللغة ولعدم مشاركتها كتابة فقد تختلف
حتى داخل نفس البلد.
تنبيه :لغة اإلشارة تعني نقل العواطف
واألفكار إلى حركات للجسم واليد.
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لقد اتخذت وزارة التربية القومية خطوات مهمة في السنوات األخيرة فيما يتعلق بلغة
اإلشارة .وفي هذا السياق تم نشر قاموس لغة اإلشارة وتم إعداد الكتب المدرسية
حتى الصف الثالث من المرحلة االبتدائية.

ن ت رن

ت

اإلنترنت :للحصول على معلومات تفصيلية حول قاموس لغة اإلشارة ،يمكنك
مراجعة الرابط
https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/duyurular/1.pdf.
اإلنترنت :بالنسبة للكتب المدرسية لألطفال  ،يمكنك زيارة
_https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_10/01050606
etkinikler.pdf.

اإل

النهج المختلط (اإلجمالي)
والثنائي اللغة
يهدف النهج المختلط (اإلجمالي) إلى تمكين األطفال الذين يعانون من ضعف السمع
من التواصل بين أنفسهم وأقرانهم الذين ال يعانون من مشاكل السمع .يمكن لألطفال
الذين يعانون من ضعف السمع أثناء االتصال استخدام كل من النهج القائم على
االتصال اللفظي ولغة اإلشارة بشكل منفصل أو يمكنهم استخدام كال النهجين معًا.
الجمع بين هذين النهجين يسمى النهج المختلط .في هذا النهج يتم استخدام أبجدية
األصابع والفهرس وقراءة الشفاه واللغة معًا.
في السنوات األخيرة النهج اآلخر الذي تم استخدامه في التواصل لألطفال ضعاف
السمع هو النهج ثنائي اللغة .في هذا النهج يتم اعتبار تدريس لغة اإلشارة كلغة أولى
وتعليم اللغة اللفظية كلغة ثانية كأساس .وبالتالي فإنه يهدف ان طفلك الذي يعاني
من ضعف السمع له أن يعيش في كلتا الثقافتين .في المقاربة ثنائية اللغة ليس الهدف
الرئيسي تعليم الكلمات بل تعليم القراءة والكتابة.
تنبيه :في النهج ثنائي اللغة الهدف الرئيسي هو تعليم القراءة والكتابة للفرد الذين يعانون من
ضعف السمع
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التقنيات
السمعية
الداعمة
ما يجب القيام به بعد تشخيص طفلك المصاب بضعف السمع هو اتخاذ قرار بشأن
النهج الذي سيتم استخدامه الكتساب اللغة .بعد تحديد نهج التواصل الذي يجب
استخدامه يجب تحديد التقنيات السمعية التي تفيد وتساعد طفلك .التقنيات السمعية
يمكن ان تعالج الداعم السمعي بشكل منفصل مثل غرس القوقعة السمعية وجهاز
االرسال بالذبذبة ال .FM
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االدوات المساعدة للسمع
الوظيفة الرئيسية لهذه االدوات السمعية هي زيادة شدة األصوات القادمة من البيئة.
مساعدات للسمع تتكون من ثالثة أجزاء :ميكروفون ومكبر للصوت وجهاز استقبال.
مصدر الطاقة لألجهزة هو البطارية .كيفية عمل هذه االدوات يكون على النحو التالي:
يتم تحويل الصوت القادم على شكل اهتزازات إلى طاقة كهربائية في الميكروفون ثم
وأخيرا يتم تحويل الصوت
يصل الصوت إلى مكبر الصوت ويزداد حجم الصوت
ً
إلى موجات ميكانيكية ويتم تسليمه إلى جهاز االستقبال .تحتوي هذه األجهزة على
أزرار تشغيل وصوت .هناك نوعان من االدوات السمعية ،خلف األذن وفي القناة .ان
عا هو األجهزة الموجودة خلف األذن (انظر الصورة  .)4ما يجب
النوع األكثر شيو ً
أن تعرفه عن االدوات المساعدة للسمع هو أن االدوات المساعدة السمعية ال تصحح
السمع و انما تساعد على فهم األصوات عن طريق جعل األصوات منخفضة الشدة
مضخمة و مسموعة لهذا السبب يجب ان ينضم األطفال الذين يعانون من ضعف
السمع الى عملية التدريب أو التدخل بعد استخدام االدوات التقنية المناسبة.

الصورة  .4مثال على السماعة توضع خلف األذن
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زرع القوقعة الصناعية
زرع القوقعة الصناعية هي إدخال أقطاب كهربائية تعمل بمثابة نهايات عصب
اصطناعية عن طريق العمليات الجراحية في قوقعة األذن (الحلزون) في األذن
الداخلية .القوقعة الصناعية هي أداة تكنولوجية تساعد على حمل الصوت إلى
األعصاب كطاقة كهربائية وتساعد األطفال الذين يعانون الضعف من النوع
الحسي او األطفال الذين يعانون من ضعف السمع الشديد .ان القوقعة الصناعية
المزروعة تتكون من جزئين أحدهما بالداخل واآلخر بالخارج (انظر الصورة .)5
ويكون الجزء الخارجي من ميكروفون ومعالج الكالم وجهاز إرسال يعلق المرسل
على الرأس بمغناطيس وينقل هذه اإلشارات إلى الجزء الداخلي تحت الجلد .في
الجزء الداخلي المغناطيس والمعالجات والمنظم الكهربائي .يقوم المعالج بتحويل
اإلشارات من الجزء الخارجي إلى طاقة كهربائية وإرسالها إلى منظم القطب .يوفر
منظم القطب اهتزازات الى النهايات العصبية ويحول الصوت إلى طاقة كهربائية
بمساعدة النظام السمعي ويرسله إلى الدماغ لإلدراك .يجب ان نقوم بعملية جراحية
للطفل لزرع هذه القوقعة الصناعية.
العامل األهم في نجاح تطبيق زرع القوقعة الصناعية هو عمر طفلك .يمكن القول
شهرا ستساهم بشكل أكبر في نمو
أن العمليات الجراحية التي تتم بين 24-12
ً
طفلك .و يتم إجراء العملية على شكل تدخل
جراحي على الجزء الخلفي من األذن لزرع
جهاز القوقعة الصناعية .بعد الجراحة يحتاج
طفلك إلى معالج يساعده على التمييز بين
األصوات البيئية والسمعية.
الصورة  .5طالب يستخدم قوقعة صناعية
(الجزء خارجي)
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ن ت رن

ت

اإلنترنت :لمزيد من المعلومات التفصيلية حول زرع القوقعة الصناعية
يمكنك مراجعة الرابط
https://www.eba.gov.tr/video/izle/72605c2e1c3037d56425b852
71438d52d3d8d2d09c001.

اإل

أجهزة اإلرسال بالذبذبات
المعدلة FM
ان أجهزة اإلرسال بالذبذبات المعدلة  FMهي تقنية سمعية داعمة تُستخدم في
العمليات التعليمية لطفلك الذي يعاني من ضعف السمع وتوفر استخدا ًما أفضل
ألنظمة تضخيم الصوت .تحتوي هذه األجهزة على ميكروفونات وأجهزة
إرسال وأجهزة استقبال مضمنة في األجهزة الفردية .يتم استقبال الصوت عبر
الميكروفونات وإرسالها إلى األجهزة الفردية بمساعدة اإلشارات الالسلكية المنبعثة
من أجهزة اإلرسال .ان جهاز االستقبال يكون منفصل عن أجهزة االستقبال في
اجهزة  .FMتستمر العملية بشكل أساسي عن طريق نقل الصوت الناطق إلى
جهاز االستقبال الى جهاز طفلك .يتم استخدام هذه التقنيات خاصة في المجموعات
الكبيرة حيث يكون المعلم هو مصدر الصوت و هو في حالة حركة مستمرة .ان
هذه األجهزة المذكورة أعاله قد تكون مدمجة مع التقنيات السمعية االخرى مثل
المعينات السمعية أو القوقعة الصناعية.

المشاكل المحتملة وكيفية
التأقلم
قد تحتاج المعلومات المذكورة هذا الجزء من الدليل للتعرف كيفية تأقلم طفلك
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المصاب بضعف السمع بشكل ملموس قدر اإلمكان .حيث يتم ذكر المشاكل التي
قد تواجهها بشكل شائع .حيث يحاول ايجاد الحلول للمشاكل التي قد يتم التعرض
لها.

• ماذا أفعل ان واجهت مشاكل مع الجهاز؟
من المهم استخدام األجهزة التي تدعم ضعف السمع لدى طفلك دون أي مشاكل .اما
في حالة حدوث عطل في األجهزة ،يجب على المعلمين االتصال بالعائلة في أسرع
وقت ممكن واتخاذ نهج تعاوني إلصالح المشكلة .من المهم بالنسبة لك بصفتك أحد
الوالدين الحصول على معرفة حول تشغيل الجهاز وأجزائه .يمكنك الحصول على
المعلومات الضرورية التي تحتاجها من الخبراء او من الشركة التي اشتريت منها
ضا نقل هذه المعلومات إلى معلم طفلك.
جهاز السمع .يمكنك أي ً
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• تم تشخيص حالة طفلي وحدد جهازه في سن مبكرة ولكنه يزيل
الجهاز باستمرار من أذنه.
بمساعدة التقنيات السمعية يمكن لطفلك سماع األصوات وتحسين لغته الشفوية .لهذا
السبب انت كوالد يجب عليك االنتباه إلى استخدام طفلك المستمر للجهاز .قد يخلع
طفلك الجهاز وال يرغب في ارتدائه .في هذه الحالة يجب تغيير اتجاه انتباه طفلك
وإعادة توصيل الجهاز .يجب أال تنسى أن استخدام الجهاز له دور مهم في تطوير
اللغة اللفظية حتى في األعمار األكبر وعندما يتم التصرف بشكل سلبي قد ال يرغب
طفلك في ارتداء الجهاز .بعبارة أخرى إذا قمت بتعزيز سلوك طفلك من أجل عدم
ضا يجب أال
إزالة الجهاز يمكن لطفلك استخدامه أحيانًا كتهديد في هذه الحالة أي ً
تتنازل ويجب عليك إظهار موقفك الثابت حول ارتدائه للجهاز.

• يتم تعليم طفلي في الفصل الدراسي حيث يتلقى التعليم المختلط ،ولكن
ال يتم توفير الدعم له.
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من حقه القانوني ان يتم توفير التعليم المساند لطفلك الذي يواصل تعليمه في بيئة
تعليمية شاملة  /متكاملة .ومن حقه القانوني أن يتلقى طفلك في غرفة التعليم المساند
داخل المدرسة بما يتماشى مع احتياجاته .باإلضافة إلى ذلك يمكن لطفلك الحصول
على خدمات تعليم الدعم المجاني في مراكز التعليم الخاص ومراكز إعادة التأهيل
خارج المدرسة.

ن ت رن

ت

اإل

•

اإلنترنت  :يمكنك مراجعة الرابط ادناه حول حقوق طفلك القانونية في التعليم .
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm

كيف يمكنني دعم تعليم طفلي في
المنزل؟
سواء تم تدريب طفلك على اللغة
اللفظية أو لغة اإلشارة ،فإن الدعم
الحياتي الذي تقدمه أثناء في المنزل
مهم جدًا .يجب أن تعطي طفلك
اللغة أو عالمة على كل ما
تفعله في األنشطة والروتين
واأللعاب في المنزل .باإلضافة
إلى ذلك سيكون من الجيد لطفلك
التواصل معه بشكل متكرر وتوسيع
مفرداته.

• أنا قلق بشأن مستقبل طفلي.
قد تشعر ببعض اليأس والقلق على
طفلك الذي يعاني من ضعف السمع منذ
لحظة الوالدة وفي جميع فترات النمو.
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هل يستطيع الزواج؟ هل سيكون لديه أصدقاء؟ هل سيكون له مهنة؟ هل سيحصل
على عمل؟ يمكنك العثور على إجابات للعديد من هذه األسئلة .هذه استفسارات
طبيعية للغاية على أي حال أنت لست وحدك تذكر أن هناك العديد من العائالت
واألفراد الذين يعانون من مشاكل سمعية وان الذين عانوا من هذه المخاوف قد
وجدوا إجابات على أسئلتهم .يمكنك أن ترى أنك لست وحدك من خالل التواصل
مع هؤالء األشخاص والمنظمات غير الحكومية والخبراء وان تكون في تواصل
مستمر معهم ،ستجد ان أسئلتك لن تكون دون إجابة وقلقك ال داعي له .

ن ت رن

ت

خيارا ها ًما في بُعد التعليم المهني
اإلنترنت :يمكنك مراجعة الرابط ادناه والذي يوفر
ً
عند التخطيط للتعليم وفترة البلوغ لطفلك الذي يعاني من ضعف السمع.
https://www.anadolu.edu.tr/akademik/yuksekokullar/295/engelliler-entegre-yuksekokulu/genel-bilgi

41

اإل

الحقوق
القانونية
اقرت األمم المتحدة اتفاقية حقوق المعاقين التي تخص األفراد ذوي االحتياجات
التعليمية الخاصة ،ونظم دستور الجمهورية التركية العديد من الحقوق القانونية
الوطنية والدولية للمعاقين .تستند الترتيبات التشريعية التي أعدتها مختلف المؤسسات
والمنظمات لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة إلى هذه الحقوق القانونية.
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من يستطيع التمتع بالحقوق
القانونية؟
لالستفادة من هذه الحقوق في بالدنا وفقًا لتقرير تقييم االحتياجات الخاصة لألطفال
الذي نشرته وزارة الصحة ،يجب ان يكون هنالك تقرير من مستشفى مفوض من
قبل وزارة الصحة لإلبالغ عن شخص معاق بنسبة  % 40على األقل أو وفقًا
لالئحة تقرير تقييم االحتياجات الخاصة لألطفال المنشورة في  20فبراير ،2019
ويجب ان يتضمن التقرير عبارة ( )ÖGVاي انه شخص بحالة خاصة.

حق التعليم
ال يمكن منع ذوي االحتياجات الخاصة من حق التعليم ألي سبب من األسباب .يبدأ
سن التعليم اإللزامي لألفراد الذين يثبت أنهم بحاجة إلى تعليم خاص من الشهر
السادس والثالثين .يمكن تمديد فترة التعليم في فترة ما قبل المدرسة بالنظر إلى
نمو وخصائص األطفال .في حين أنه من الضروري أن يواصل األفراد ذوي
االحتياجات الخاصة أثناء فترة التعليم اإللزامي تعليمهم على جميع المستويات
ضا االستفادة من مدارس التعليم الخاص
والمستويات من خالل االندماج ويمكنهم أي ً
أو فصول التعليم الخاص المفتوحة لهؤالء األفراد .أيضا:
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 خدمة تعليم الطفولة المبكرة لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بينشهرا.
36-0
ً
 خدمة التعليم المنزلي للطالب الذين يحتاجون إلى احتياجات تعليمية خاصة فيسن المدرسة اإللزامية وألولئك الذين لن يتمكنوا من االستفادة من مؤسسات التعليم
عا على األقل بسبب المشاكل الصحية أو أن كان
الرسمي لمدة اثني عشر أسبو ً
هنالك خطر صحي على الطفل وانه مجبر على تلقي التعليم في المنزل.
 خدمة التعليم في الفصول المفتوحة للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصةفي سن التعليم اإللزامي لمواصلة تعليمهم في المؤسسات الصحية للطالب المرضى
بسبب مشاكل صحية.
 من أجل تزويد األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بالمعرفة والمهاراتفي المجاالت المهنية أو الفنية أو االجتماعية أو الثقافية ودمجهم مع اقرانهم ولكي
يصبحوا أفرادا ً منتجين يمكن لهؤالء األفراد االستفادة من خدمات التعليم غير
النظامي المقدمة من قبل مراكز التعليم العام.
خدمة نقل مجانية للمدرسة
يتم منح األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الذين يدرسون في مدارس
التعليم الخاص الرسمية ،وفصول التعليم الخاص ومؤسسات التعليم غير الرسمي
إمكانية الوصول المجاني إلى المراكز التعليمية.
اإلعفاء من الدروس
ان الطلبة الذين يعانون من ضعف السمع أو اإلعاقة العقلية أو التوحد او األفراد
الذين بحاجة إلى تعليم خاص يمكن إعفائهم من دروس اللغة األجنبية من جميع
األنواع والمستويات  ،ويمكن إعفاء الطالب الذين يعانون من ضعف المهارات
الحركية من األجزاء التطبيقية من الدروس التي تتطلب مهارات حركية.
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دعم غرفة التدريب
يتم فتح غرفة التعليم المساند من قبل مديريات التعليم القومية في المقاطعة للطالب
الذين يواصلون تعليمهم من خالل الدمج  /االندماج بدوام كامل في المدارس التي
توفر التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي والثانوي .بموجب قرار وحدة تطوير
خطة التعليم الفردي ( )BEPالتي تم إنشاؤها داخل المدارس يمكن لهؤالء الطالب
تلقي التعليم في غرف التعليم المساندة حتى  %40من إجمالي ساعات الدورة
األسبوعية.
التعليم التكميلي
يمكن تنظيم أنشطة التعليم التكميلي للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة
الذين يدرسون في مدارس التعليم الخاص الرسمية مع درسين في األسبوع خارج
ساعات التعليم الرسمية.
الشخص المساعد
يمكن اختيار شخص لمساعدة الطالب داخل وخارج الفصول الدراسية من أجل
دعم المهارات األكاديمية واالجتماعية والرعاية الذاتية للطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد الذين يواصلون تعليمهم من خالل الدمج  /االندماج بدوام
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كامل.
خدمات التدابير المأخوذة في االمتحانات
في اختبارات النظام المركزي التي يتم إدخالها من قبل األفراد ذوي االحتياجات
التعليمية الخاصة ،يمكن الحصول على الخدمات المناسبة ألخذ التدابير المناسبة
الحتياجاتهم من قبل مراكز اإلرشاد والبحوث.
تطبيق االمتحان الجامعي
في االمتحان الجامعي يتم اتخاذ ترتيبات تكون مناسبة إلعاقة الطالب مثل الوقت
اإلضافي ودعم القارئ والعالمة و يطلب من الطالب تقديم تقارير مجلس صحة
اإلعاقة الخاصة بهم إلى مكاتب التسجيل مراكز اختيار وتسجيل الطلبة خالل
مرحلة التقديم.
باإلضافة إلى حقوق التعليم لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة لهم حقوقًا
في مجاالت مثل الصحة العامة واإلعفاء الضريبي واالستقطاع والعمالة والحياة
العملية والضمان االجتماعي والمساعدة االجتماعية والموظفين ذوي األطفال /
األقارب المعاقين .يمكنك استخدام عناوين الويب وأرقام االتصال أدناه للحصول
على معلومات تفصيلية حول هذه الحقوق.
https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,54457/engelli-haklari-rehberi.html
 h t t p s : / / w w w. a i l e v e c a l i s m a . g o v. t r / t r - t r / s s s / e n g e l l i - v e - y a s/li-hizmetleri-genel-mudurlugu
 https://ailevecalisma.gov.tr/media/19199/engelli-bilgilendirme.pdf الخدمات االجتماعية ALO 183 المزايا االجتماعية ALO 144 -وزارة التربية القومية ALO MEBİM 444 0632
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االفراد الذين لديهم
ضعف السمع
"دليل للعائالت"

فقدان السمع؛ يمكن أن يمنع تطور لغة الطفل ومهارات التحدث وتبادل المعلومات
مع محيطه .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يؤثر ضعف السمع سلبيا على جميع
مجاالت نمو األطفال وقد يصبح مشكلة مهمة يمكن أن تؤثر على حياتهم اليومية
وحياتهم المدرسية .ومن أجل تجنب هذه المشكلة ،من المهم للغاية اكتشاف
فقدان السمع في أقرب وقت ممكن والبدء في تعليمه بالسرعة الممكنة من أجل
نمو الطفل .في هذا االتجاه ،يجب إجراء التشخيص الطبي والتقييم السمعي
للطفل .يتم تنفيذ برنامج فحص سمع حديثي الوالدة في تركيا في بعد التشخيص
المبكر .وعند النظر من حيث خصائصهم ال يختلف األطفال الذين يعانون من
ضعف السمع عن أقرانهم العاديين الذين ال يعانون من ضعف السمع من حيث
النمو .ومع ذلك  ،فإن مهارات اللغة واالتصال هي المجاالت التي يواجهون فيها
المشاكل بشكل أكثر.
يجب تحديد نهج السمع الذي سيتلقى الطفل تعليمه في نهاية عملية التشخيص.
ومع هذا القرار يجب أن يستفيد الطفل من التقنيات التي تساعد على السمع
بسرعة .يجب أن تبدأ عملية التعليم والتدريب بالتعليم المبكر بعد التشخيص
الطبي والتعليمي .يتم تنفيذ عملية وضع وتوجيه األطفال الذين يعانون من
إعاقات سمعية في األوساط التي سيتلقون فيها التعليم من قبل مراكز التوجيه
والبحوث التابعة لوزارة التربية القومية .خيارات الوسط التعليمي هي مدارس
التربية الخاصة الداخلية واليومية ،وصفوف التربية الخاصة في مدارس التعليم
العام وصفوف الدمج .من الممكن إعداد برنامج تعليمي فردي في عملية التعليم
والتدريب بما يتماشى مع احتياجات الطفل وتنفيذ عملية التدريس وفقا لهذا
البرنامج .النقطة األكثر أهمية التي يجب مراعاتها في عملية التعليم والتدريب
هي اكتساب أهداف للغة الطالب ومهارات االتصال جنبًا إلى جنب مع القضايا
األكاديمية.

