
 

 ى لدى ضعاف السمع االنتباه السمعى البصر

صناعة المعٌنات السمعٌة المتطورة وزراعة القوقعة نتٌجة للتقدم الحدٌث فً 

وتطور طرق التدرٌس فً التعلم الشفهى فً كثٌر من بلدان العالم ،  اإللكترونٌة

أصبح بإمكان األطفال ضعاف السمع أن ٌتعلموا مهارات االستماع والكالم بحٌث 

ٌستطٌعوا أن ٌتواصلوا مع اآلخرٌن باستخدام اللغة المنطوقة، مما أدى إلى تزاٌد 

ة إلى التقدم فً تقنٌات أعداد المشاركٌن فً برامج التدرٌب الشفهى، باإلضاف

التأهٌل السمعً ما دفع اآلباء للمطالبة بتطبٌق أنماط التواصل اللفظً أو الشفهى 

 مع أبنائهم فً المٌدان التربوي. 

كانت أفصل لألطفال المعوقٌن  البحوث أن االنتباه واإلدراك السمعىأثبتت بعض 

وٌمكن تحسٌن  سمعٌا زارعى القوقعة عن أقرانهم ممن لم ٌزرعوا القوقعة،

االنتباه وما ٌترتب علٌه من تنمٌة القدرات العقلٌة والمعرفٌة لألطفال من خالل 

 زٌادة القدرة السمعٌة وذلك بتعوٌدهم على استخدام المعٌن السمعى المناسب. 

 

ومن نافلة القول أن االنتباه واإلدراك شرط أساسى لحدوث التعلم وما ٌترتب على 

ذلك من نمو القدرات العقلٌة والمعرفٌة مثل الذكاء واللغة االستقبالٌة والتعبٌرٌة 

وقدرات التحصٌل األكادٌمى .. فمن المحتمل أن ٌكون أحد األسباب الرئٌسٌة 

صٌلٌة لدى المعاقٌن سمعٌا، عائدا إلى لتراجع مستوى القدرات القرائٌة والتح

 وجود خلل فً االنتباه واإلدراك نتٌجة وجود اإلعاقة السمعٌة. 

)الفهم، والتفكٌر الكالمى، قدرة السرد،  زٌادة الكفاءة اللغوٌةأثبتت البحوث أن 

وعفوٌة إنتاج اللغة( باستخدام التعلم الشفهى لدى األطفال ضعاف السمع الذٌن 

اعة قوقعة إلكترونٌة قبل عمر الخامسة وذلك مع استخدام منحى ألجرٌت لهم زر

 التعلٌم الشفهى.  

تشمل فً التواصل استخدام قراءة الكالم والتدرٌب  أن  الطرٌقة الشفهٌةوال ٌخفى 

السمعى وتدرٌبات النطق، وٌقصد بقراءة الكالم تفسٌر التواصل المنطوق بصرٌا . 

بصرى ، واإلدراك اللمسى بوضع األصم ٌده وتعتمد هذه الطرٌقة على اإلدراك ال

 على فم أمو صدر المتحدث لمعرفة مخارج األصوات والذبذبات. 

التى تمكن اإلنسان من  عملٌة االنتباه من العملٌات المعرفٌة األساسٌةتعتبر 

التواصل مع البٌئة المحٌطة به والتفاعل معها.. وذلك من خالل حواسه وٌعرف 



ٌة اختٌار بعض من عدة مدخالت ممكنة، واإلنسان ال ٌنتبه االنتباه على أنه عمل

إلى كل المثٌرات أو المنبهات التى ٌواجهها فً حٌاته. نظراً لكثرتها، كالمنبهات 

اللمسٌة والبصرٌة والسمعٌة والشمٌة والتذوقٌة، التى تصدر من البٌئة أو من 

التفكٌر فٌه، وما ٌشبع اإلنسان نفسه. وإنما ٌحتار منها ما ٌهم معرفته أو عمله أو 

 حاجاته. 

البصرى( لدى -)السمعى االنتباه واألدراكوتوصلت نتائج بعض البحوث إلى أن 

ضعاف السمع ٌواجهون صعوبات االنتباه إلى المثٌرات السمعٌة والتركٌز لفترة 

طوٌلة، وحٌث ٌعد االنتباه السمعى من أكثر العوامل ارتباطا باإلعاقة السمعٌة، 

مراقبة البٌئة( وذلك  -قٌن سمعٌا بصرهم على أكثر من مجال )الهدفوٌركز المعا

على عكس العادٌٌن الذٌن ٌركزون على الهدف وٌركزون السمع على مراقبة 

 البٌئة من حولهم. 

 كلمة زهرةٌعد مركز القدرات المعرفٌة مثال عندما ٌزٌد تعلٌم الطفل  # اإلدراك:

البد أن  رؤٌة البرتقالةشمها وعند البد  أن ٌراها وٌسمع اسمها وٌلمسها وٌ

ٌتذوقها بمعنى إدراك ماهٌتها والتعرف علٌها لٌسهل تكوٌن صورة ذهنٌة عنها، 

لتخزٌنها بعد معالجتها، ومن ثم إعطائها رمزا )كلمة( ٌمكن الرجوع لها 

واستخدامها عند الحاجة بغرض التواصل، كما أن التمٌٌز البصرى ٌعزز نمو اللغة 

عاف السمع كالتمٌٌز بحسب الشكل والحجم واللون. وبالتالى ، وخاصة لدى ض

 ضعف اإلدراك مبنى على ضعف االنتباه والعكس.  

 

واإلدراك السمعً( لألطفال ضعاف -)االنتباه وٌمكن تحسٌن المهارات السمعٌة

السمع على مستوى االستجابة التلقائٌة لألصوات وتحدٌد مصدر الصوت واتجاه 

ى والتمٌٌز السمعى لألصوات البٌئٌة ، تردٌد الكلمات بعد الصوت والتعرف السمع

سماعها، وتمٌٌز أصوات الحروف الهجائٌة ومقاطع األصوات والكلمات والفهم 

عن طرٌق السمع، وتحسٌن مهارات اللغة االستقبالٌة على مستوى المفردات 

نتباه )اال تحسٌن المهارات البصرٌةواألفعال األساسٌة، واألوامر البسٌطة، كذلك 

واإلدراك البصرى( على مستوى التمٌٌز بٌن األلوان وبعضها البعض والتمٌٌز بٌن 

األشكال الهندسٌة وتحدٌد الجزء الناقص من الصور، إكمال الصور وإدراك 

العالقات المكانٌة لألشٌاء فً الفراغ وتفسٌر المثٌرات البصرٌة وربط األصوات 

 بالصور. 

 


