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 قوقعة األذن لزارعة برنامج التدرٌب النطقًأسس بناء 

 
 

 
 لضعاف السمع ، خاصة بتدرٌب النطق  رامجلتصمٌم ب وإرشاداتتعلٌمات  هناك

 :أسس منها  وتشمل برامج التدرٌب النطقً على 
 
  The Environment البٌئة: أوال
 

 عائلةوال المختصٌنو آلباءفا ، نطقً برنامجأي ة فً تصمٌم تعتبر البٌئة من الشروط الرئٌس
. اللفظً  ٌستطٌع فٌها الطفل ممارسة وتوظٌف الكالم وممارسة التواصل بٌئة لٌؤسسواٌتعاونون 
 :وهً  لتدرٌب على النطقلمناسبة  توفٌر بٌئةلشروط  وهنا ٌوجد

 
 م النطقتجاهات اٌجابٌة نحو تعلا -1
 

اركهم فً ذلك األخرون وٌش سمعٌا   ضعافبقدرات ال ٌجب أن ٌكونوا مقتنعٌن واألخصائٌٌن فاآلباء
 .بهم  المحٌطون

 
 (إشارات )  ٌدوي ممارسة الكالم بدون تواصل -2
 
 .بأن النطق هو المتوقع ولٌس التواصل الٌدوي على الطفل أن ٌكون مدركا   

 
  م النطقمساهمٌن فً تعل نالمحٌطٌكل   -3
 
 ذلك باتجاه موتدرٌبه فً توفٌر فرص لقدراتهم مختلفة تأخذ المساهمة أشكال و

  .هناك تنسٌق فً البرنامج والجهود المتواصلة سوف تكون مٌسرة اذا كان
 
 القصوى للنجاح  التدرٌب النطقً الفرصة إعطاء  -4
 

فمن الضروري اعطاء  .فالطفل ٌجب أن ٌعطى الفرصة لممارسة كل المعلومات السمعٌة المتوفرة
 .والمحافظة علٌها  ر مساعدات سمعٌة مناسبةاالنتباه الى البٌئة الصوتٌة والى توفٌ
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 Delineation of Objectives  األهداف توضٌح:  ثانٌا
 

 : نطق على أنلا زارعٌن القوقعة متشمل أهداف تعل
 
 . النطقً ٌجب أن تحدد نقاط القوة والضعف وأن تأخذ بعٌن االعتبار فً البرنامج  -
 .السامعٌن عندل طبٌعً كما هً موجودة ٌجب أن تتم خطوات تطور الكالم بشك  -
 .الالزمة التقٌٌم ٌجب أن ٌكون بشكل مستمر للوقوف على حاجات والمهارات  -
 .مناسبة القدرات السمعٌة ٌجب أن تستغل الى أقصى درجة وأن تستخدم مساعدات  -
 . الفردٌة بغض النظر عن الفروققوقعة الكترونٌة  زارعالكالم حق لكل طفل   -
 . الكالم اكتسابعن  المسئولةنمائٌة لمهارات الا االهتمام بجمٌع  -
 .تطبٌق التدرٌبات النطقٌةعن  ومسئول أخصائً نطقهو  فرد باألسرةكل   -
 .عند ذوي الغرسة االلكترونٌة المناسبة الهادئة ضرورٌة لدعم تطور الكالم البٌئة  -
 

 
 ترات زمنٌة قد تصل الى سنواتوممارسة خالل ف توجٌه فالنطق مهارة متعلمة وتتطلب

 
 
 
 Speech Development Models نماذج تطور الكالم : ثالثا
 

بما  زارع القوقعةلتطوٌر الكالم لدى الطفل  أن ٌختار نموذجا   المختصبعد وضع األهداف ٌستطٌع 
 . ٌناسب األهداف الموضوعة

الطبٌعً واالنتقال من لتطوٌر الكالم حٌث ٌشتمل على خطوات تطور الكالم  وهناك نموذجا
 .  محددة وتطور نطق وصوت واٌقاع ولغة إثارة مث، الصوتٌة المبكرة الى المناغاة  المنعكسات

 : ٌشتمل على سبع مراحلو
 

 تركز على اللفظ:  المرحلة األولى
 " . نبرة الصوت "  تطوٌر أشكال التأثٌرات مافوق المقطعٌة:  الثانٌة المرحلة
 . لم الحركات واألصوات المتحركةتع:  الثالثة المرحلة

 .األصوات الساكنة إنتاجتعلم   :المرحلة الرابعة
 .مزج صوتٌن معا  : المرحلة الخامسة 
 .إنتاج كلمة : المرحلة السادسة 
 .تكوٌن جملة : المرحلة السابعة 

 


