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العالج التأهيلي السمعي
Aural Rehabilitation Therapy

لماذا تعتبر مشاركة الوالدين مهمة؟
يقوم الوالدان يف جل�س���ت العالج الت�أهيلي ال�س��معي 

ب�ملت�بعة وامل�س�ركة لتعلم م� يلي:

	 ممار�صة تقنيات حتفيز الكالم، ون�صاطات التوا�صل
اللغوي يف املنزل.

	 و�ص���ع ط���رق لدم���ج اال�صتم���اع وال���كالم والتوا�صل
اللغوي يف املواقف والتجارب الروتينية اليومية.

	.التوا�صل كفريق واحد يف مرحلة التاأهيل
	.اإبالغ االخت�صا�صي عن اهتمامات وقدرات الطفل
	.تطوير تقنيات مالئمة للعالج ال�صلوكي
	.تطوير الثقة يف التفاعل بني الوالدين والطفل
	.اتخاذ القرارات املدرو�صة

من يستطيع ممارسة عالج التأهيل السمعي؟
	.معلمو ال�صم
	.اخت�صا�صيو اعتالل النطق والتخاطب
	.اخت�صا�صيو ال�صمع

من يستطيع االستفادة من العالج التأهيلي السمعي؟
	 تت���اح الفر�صة لالأطفال الذين يعان���ون من جميع درجات

فق���دان ال�صم���ع التي ت���راوح من الطفي���ف اإلى الت���ام والذين 
ي�صتخدم���ون ال�صماعات  اأو لديهم قوقعة مزروعة لتعلم  مهارة 
اال�صتم���اع وتطوي���ر اللغ���ة التعبريي���ة واال�صتقبالي���ة من خالل 

التدريب ال�صمعي.

كم مرة يجب أن يذهب الطفل إلى العالج؟
	 ت�صتغ���رق جل�صة التاأهيل ال�صمعي التي يح�صرها االأطفال

من �صاعة اإلى �صاعتني كل اأ�صبوع، كما ي�صارك اأولياء االأمور مع 
اأطفالهم يف ح�صور هذه اجلل�صات التاأهيلية مع االخت�صا�صي، 
وق���د يت���م حتديد جل�صات اأق���ل لالأ�صر التي ت�صك���ن يف مناطق 

بعيدة كاإعطائهم جل�صة اأو جل�صتني يف ال�صهر اأو اأقل.
	 اإن ع���دد اجلل�ص���ات الت���ي يتلقاه���ا الطف���ل لي�ص���ت ه���ي

العامل االأ�صا�ص���ي لتقدمه، بل اإن م�صاركة الوالدين طفلهم يف 
املحادث���ات اللفظية خالل احلياة اليومية هي التي توؤثر ب�صكل 

كبري على تعلم الطفل للكالم.
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	.بيئة التعلم ال�صمعية: اال�صتماع وجعل االأ�صوات ذات معنى
	 التعلي���م الف���ردي )معلم واحد لف���رد واح���د(: جل�صات عالج

فردية.
	 ا�صتماع ال�صخ�ض اإلى �صوته: تعليم النطق لالأطفال من خالل

ا�صتماعهم الأ�صواتهم وتقليد كالم الغري.
	.التعلم الت�سل�سلي: اإتباع اأمناط وتوقعات تطور الطفل الطبيعي
	 التقيي���م امل�صتم���ر: مراقب���ة وتقييم تط���ور الطف���ل كجزء من

الربنامج العالجي ب�صورة منتظمة.
	 التعلي���م بالدم���ج: تعزي���ز الدم���ج التعليم���ي واالجتماع���ي يف

الف�صول الدرا�صية.

ما هو العالج التأهيلي السمعي؟
	 هو نوع من العالج م�صمم لتعليم الطفل ا�صتخدام ال�صمع

من خالل ال�صماعات اأو جه���از القوقعة املزروعة لفهم الكالم 
وتعلم النطق.

	 يتم تعليم الطفل كيفية تطوير ال�صمع كحا�صة ن�صطة لكي
ي�صبح ال�صمع لديه تلقائيًا وي�صكت�صف االأ�صوات من حوله.

	 يعترب ال�صمع واال�صتماع جزءًا هامًا يف التوا�صل والرفيه
والتعليم والعمل واالندماج يف املجتمع.

ما هي أهداف العالج التأهيلي السمعي؟
	 م�صاع���دة االأطف���ال الذي���ن يعان���ون م���ن اأي درجة من

الفق���دان ال�صمع���ي عل���ى تطوي���ر مه���ارات التوا�ص���ل بكامل 
اإمكانياتهم يف الف�صول الدرا�صية وحياتهم اليومية.

	.م�صاعدة االأطفال لي�صبحوا اأفرادًا م�صتقلني نافعني
	 يدع���م الع���الج التاأهيل���ي ال�صمعي حق االأطف���ال الذين

يعانون م���ن �صعف ال�صمع بكل درجات���ه لتطوير القدرة على 
اال�صتماع والتوا�صل با�صتخدام اللغة ال�صفهية.

ما هي مبادئ العالج التأهيلي السمعي؟
	.تعزيز ا�صتخدام التعبري اللغوي ال�صفهي
	 التع���رف املبكر على فق���دان ال�صمع باالإ�صاف���ة اإلى التدخل

املبكر مبجرد تزويد الر�صيع اأو الطفل بال�صماعات.
	.ا�صتخدام التقنية: الت�صخيم املنا�صب والتقنية الطبية
	 توجي���ه الوالدي���ن: حيث يتطلب النهج املرتك���ز على االأ�صرة

امل�صاركة الفعالة من جانب االأ�صرة.

ما هو التسلسل الطبيعي للمهارات السمعية؟
االإدراك – التمييز – التعرف – الفهم

الإدراك: القدرة على اال�صتجابة اإلى وجود اأو غياب ال�صوت.

التمييز: القدرة على اإدراك اأوجه الت�صابه واالختالف بني اثنني 
اأو اأكرث من االأ�صوات الكالمية.

التعّرف: القدرة عل���ى حتديد املنبه الكالمي من خالل تكراره، 
االإ�صارة اإلى ما يعرب عنه، اأو كتابته.

الفه��م: القدرة عل���ى فهم معنى الكالم من خ���الل االإجابة على 
االأ�صئل���ة، اإتباع التعليم���ات، �صياغة العب���ارات، امل�صاركة باحلوار 

وا�صتخدام الهاتف.

ما هي تقنيات العالج التأهيلي السمعي؟
	 التاأك���د من ارت���داء ال�صماعات اأو جه���از القوقعة املزروعة

طوال اليوم وكل يوم.
	.االقراب من ميكروفون جهاز ال�صمع عند التحدث
	.التواجد يف بيئة هادئة
	.التحدث ب�صوت منّغم
	.اإن�صاء مهارة التوا�صل بالعني واالنتباه امل�صرك عند التاأهيل
	.التحدث عن النظام اليومي
	.تطوير مهارة االلتزام بالدور
	.جعل �صخ�ض اآخر ينادي الطفل با�صمه
	 التلمي���ح لال�صتماع وذل���ك با�صتخ���دام االإ�ص���ارة باالإ�صبع

لالأذن عند التاأهيل.
	.اإعطاء املعلومات �صمعيًا اأواًل
	.ا�صتخدام خ�صائ�ض ال�صوت لتو�صيح الكالم
	.التنبيه عن م�صدر ال�صوت اأو حتديد موقع ال�صوت

	.جعل كل �صخ�ض يتحدث مبفرده
	.ا�صتخدام اأ�صماء حقيقية لالأ�صياء
	.جذب انتباه الطفل
	.ا�صتخدام ن�صاطات التحفيز ال�صمعي
	.توفري التعزيز االيجابي
	.عر�ض اللغة ال�صحيحة
	.تطوير اللغة وزيادة احل�صيلة اللغوية
	.ا�صتخدام االأ�صئلة
	.ا�صتخدام ال�صوت الطبيعي
	.اإعطاء الطفل الوقت الكايف لال�صتجابة
	.اإعطاء التوجيه اأو الطلب مرة واحدة من خالل اال�صتماع


