
 الجهاز السمعي
 

 إعطاءالميتم في مجال اإلعاقة السمعية فكرة عن ىذه اإلعاقة دون  إعطاءمن الصعب 
وعمل كل جزء فيو  لكي يتعرف كيف  تحدث عممية السمع  فيزيولوجيا هذا الجهازفكرة عن  

 .ومن ثم يتعرف  عمى  أسباب اإلعاقة السمعية
 

 .الخارجية ، األذن الوسطى  واألذن الداخميةاألذن  : تتكون األذن من ثالث أقسام 
 

ويتكون من مادة غضروفية  ،لألذنوتتكون من الصوان وىو الجزء الخارجي :  األذن الخارجية
وأي تشويو بشكل الصوان يضعف )يتمقاىا الفرد من بيئتو  التي ويعمل عمى جمع األصوات

عن ممر ضيق يبمغ  الخارجية وىي عبارةقناة األذن و  ، (أي نزول بسيط 03Dbالسمع بنسبة 
وعادة ما يحتوي ىذا الممر عمى مادة صمغية تسمى الصمالخ وىو   ،سم2..4طوليا حوالي 

عبارة عن مادة  شمعية أحيانا تكون صفراء أو بنية أو تميل لمسواد  
، زيادة ىذه خارج األذن إلىالجراثيم واألوساخ ونقميا  تعمل عمى جمعو 

السمع بشكل مؤقت وقد تسبب  إعاقةتعمل عمى  المادة في األذن
 . طبمة األذن إلىطنين في األذن ألنيا تعيق انتقال األمواج الصوتية 

 
وىي عبارة عن تجويف  : األذن الوسطى

 ،يقع بين األذن الخارجية واألذن الداخمية
ء لكي ويكون  ىنالك عادة مميء باليوا

 يكون ىناك توازنا في الضغط عمى طبمة
 ، ن من الجيتين الداخمية والخارجيةاألذ
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دورا في حفظ ىذا التوازن ستاكيوس  أو وتمعب قناة 
الوسطى  ىذه القناة األذنحيث تربط  يالوسط
 إلىوتسمح ىذه القناة لميواء بالمرور  ،بالحمق

وتبدأ ىذه القناة من فتحة  ،الخارج إلىالداخل أو 
عميا في  ةفتح إلىسفمى تقع في البمعوم األنفي 

ويبمغ طول ىذه القناة  ،تجويف األذن الوسطى
وتغمق  ،وتنفتح ىذه القناة عند التثاؤب أو البمع ،أنش ..5

األذن  إلى ل االلتيابات عن طريق ىذه القناةوتنتق ،عند الراحة
تكون مائمة من أجل  ال في جيل صغيرة الاألطف)الوسطى 

في جيل  لطفااأل ذنانأسوائل عمى  نرىتصريف السوائل، لذا 
 ، Db 23-03وتسبب ىذه السوائل نزول في السمع  ،ةصغير 

 .(الحنجرة يوصي بوضع أزرارل في العادة طبيب األنف واألذن و ولتصريف ىذه السوائ
 
 

-السندان -المطرقة : وتشتمل األذن الوسطى عمى ثالث عظيمات وىي
وتعمل ىذه العظيمات  عمى نقل  الذبذبات الصوتية من غشاء . الركاب 

الطبمة الى النافذة الدائرية وتعمل العظيمات أيضا عمى نقل الذبذبات 
 . الصوتية  من غشاء الطبمة الى النافذة البيضاوية  

العضو المستقبل : عضوين أساسين  كبة من مر : األذن الداخمية 
لمسمع وىو القوقعو وعضو   .التوازن 

عمى شعيرات السمع والتي ىي في  تحتوي القوقعة بداخميا 
تعمل ىذه الخاليا الحسية عمى النقاط اإلشارة السمعية ونقميا الى الدماغ . الواقع خاليا حسية 

 .بواسطة عصب السمع
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القنوات الياللية ومن ) ت التوازنقنوايتكون عضو التوازن من 
بنقل مؤشرات الصوت ( عصب السمع)يقوم العصب ذاتو  . (الدىميز

إن تجاور العضوين والعالقة العصبية التي . ومؤشرات التوازن
 .العالقة التي قد تتواجد بين خمل في السمع ومشكمة في التوازن أحياناتربطيا قد تفسر لنا 

 (4333ماجد السيد عبيد،)
 

  :كيف نسمع
  .الدماغاألذن العصب السمعي ومراكز السمع في  :منيشترك في عممية السمع كل 

 .األذن الخارجية  األذن الوسطى واألذن الداخمية: مركبة من ثالث أقسام : األذن 
يقوم بنقل اإلشارة : عصب السمع

مركز  إلىالسمعية من األذن الداخمية  
 .السمع  الموجود في الدماغ 

ىذه المراكز  :الدماغمراكز السمع في  
شرة الدماغ وىي تعمل موجودة في ق
ألصوات وتعطي معنى عمى تحميل ا

 .األصوات والكممات
: مثال)ان كل  نغمة أو صوت يسمع 

 ،ينبح، رنين الياتف ، سيارة مارة كمب
لى يرتج مصدر الصوت  ويؤدي ا. تصل األذن وتقوم بتشغيل جياز السمع ( أو شخص يتكمم 

 .ذبذبات في اليواء والتي تعرف باسم الموجات الصوتية 
،تؤدي  تحريكوغشاء الطبمة وتعمل عمى  إلىتمر الموجة الصوتية عبر قناة السمع لتصل 

وىكذا تنتقل ( الموجودة في األذن الوسطى )اىتزاز عظيمات السمع  إلىحركة الغشاء الطبل 
السمعية الموجودة  في األذن الداخمية بالتقاط  تقوم الشعيرات. األذن الداخمية إلىالذبذبات 

يتم تحميل . مركز السمع الموجودة في الدماغ بواسطة عصب السمع  إلىاألصوات وتنقميا 
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أي أن الدماغ يعطي األصوات معنى بحيث يمكن لإلنسان فيم  الدماغ،وفيم األصوات في 
 (4335، سعيد حسني العزة) .معنى الصوت الذي سمعة

 
 
 
 
 
 

 


