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 تعريف الصمم: أوال

I- (1980) العالمية المنظمة تعريف: 
 ومكان درجته كانت مهما السمع لحساسة ثنائي أثر أحادي انخفاض كل
 .تمركزه

 بحد السمع في انحراف بأنها السمعية اإلعاقة (7ص ،2006 القريوتي) ويعرف
 سماع على قدرته من يقلل أو بوظائف الفرد عند السمعي الجهاز قيام من

 .لديه مفهوم غير المنطوق للكالم يجعل مما األصوات
 مع الشفهي التواصل إمكانية فقد الذي هو األصم الطفل أن القول يمكن ومن

 المهارات تعلم عدم إلى تقوده الذي العادية النشاطات في والمشاركة ،به يحيط من
 .منها واالستفادة الضرورية



II- السمعية اإلعاقة تصنيفات: 
 إلى تصنف وهي :اإلصابة أثناء السن حسب -1

 (Congénitale) الخلقي الصممأ-
 (اللغة تعلم بعد) المكتسب الصممب-

 :اإلصابة موقع حسب -2
 .اإلرسالي الصممأ-

 اإلدراكي الصممب-
 (المركب) المزدوج الصممت-

 



III- السمعي العجز درجة حسب 

 نوع الصمم العتبة السمعية مميزاته

 صعوبة في سماع الكالم -
 وجود خلل لفظي بسيط -
غيههر ظههاهر لمههدة طويلههة وغالبهها مهها  بقيههه -

 يكشف عنه باختيار سمعي مؤخر
 خفيف صمم dB 40و  dB 20بين 

الطفههههههل يسههههههمع األصههههههوات يميههههههز بينههههههها  -
 بصعوبة

ال يستطيع التعرف إال على األكثر بروزا  -
 من عناصر الكالم

أن تصهههههح   األصههههوات المشوشهههههة يجهههههب -
بواسهههههطة متابعهههههة التعلهههههيم الخهههههاص حيههههه  

 التجهيز حتمي والتربية المبكرة ضرورية

 متوسط صمم dB 70و  dB 40بين 



 نوع الصمم العتبة السمعية مميزاته

 األصوات المدركة ذات شدة قوية  -
أغلهههب المصهههابين لهههديهم صهههعوبة فهههي إدرا   -

العناصههههر اللغويههههة وبالتههههالي يحتههههاجون إلعههههادة 
 إضافة إلى التجهيز أرطوفونيةتربية 

 حاد صمم dB 90و  dB 70بين 

 األصوات غير مسموعة -
ال يعطههههي تمثيههههل كههههافي للضههههجي   التجهيههههز -

 الخاص بالكالم
 عميق صمم dB 120و  dB 90بين 

غيهههههاب البقايههههها السهههههمعية ههههههي حههههههاالت  -
 dB 120فوق  استثنائية

كلي  صمم
Cophose 

 



III- السمعية اإلعاقة تصنيفات: 

 عوامل قبل الوالدة عوامل تحدث أثناء وبعد الوالدة عوامل قبل الوالدة

حدو  شذوذ جيني في اختالف 
بين األم  RH الزيزوسعامل 

 والجنين

نقص األكسجين خالل فترة الحمل 
 وسمعي ذل  بالصمم المكتسب

 :إصابة األم الفيروسات
 األلمانية الحصية-
 االلتهاب السحائي-
 التهاب الغدد التكافئية األنفلونزا-

 عدم اكتمال مدة الحمل

الوالدة المتغيرة التي 
تطول مدة واستعمال 

 المالقط

والدة الجنس قبل موعده 
 وصنعه في حاضنة

 H2patiteزيادة نسبة 
  ميكرومول 340الدم عن 

 لتر /

إصابة الطفل ببعض األمراض 
 خاصة في السنة األولى

 الحمى الفيروسية-
التهاب  الشوكيةالحمى  -

 الحسية األلمانية السحايا

التهاب األذن الوسطى 
 واألورام

والنزيف الذي  الحمليالتسمم 
 يحد  قبل الوالدة

تناول األم الحال أدوية ضارة 
 بالجنين دون استشارة الطبيب

قلة األكسجين الواصلة 
 على الطفل

كل اإلصابات واألمراض 
 التي تمس األذن



VI- الصمم أعراض: 

 األذنين أحد في ألم وجود من الشكوى-
 .عال بكل أصواتهم رفع اآلخرين من الفرد طلب-
مالة الحدي  إعادة-  .المتكلم نحو الرأس وا 
 .الساكنة األصوات خاصة األصوات إصدار في مشاكل وجود-
 .الصوت نغمة اتساق وعدم النطق في أخطاء-
 .العالية لألصوات االستجابة عدم-
 .األذنين في طنين من الطفل شكوى-
 .اسمه مناداة عند يتجاوب ال-
 .أصوات يصدر ال-
 .البسيطة التعليمات يتبع ال-
 واض  غير كالم لديه-
 .والكبار األطفال مع بسهولة يتواصل ال-

 
 
 



V- طرق قياس وتشخيص اإلعاقة السمعية 

الفحص الطبي واختبارات 
 السمع

 والنفسي األرطفونيالفحص 

  قياس السمع حماز

L’Audionetié   

طريقة استقبال الكالم وفهمه 
Spech-Audionetvy  

 مبترالشوكة الرنانة يكون فردها  

 للتميز السمعي ويبمانمقياس 

 للتمييز السمعي لندامودمقياس 

 طريقة الهمس

 MAIS 1 / 2 فحص وبر
 فحص رينيه

 فحص الجيب

 ودكوك فرستو مانمقياس حول 
 للتميز السمعي

مقياس النمو الغوي لقياس 
 المهارات اللغوية

Bâtie de Profil APCEI 

Acceptation lperoption 

compréhensif on l'expression 
oral/ intelligibilité 



I- تاريخية لمحة: 
 .A الفرنسيان يد على القوقعة زراعة حول المكتوبة الفعلية البداية كانت :م1957

Djurno C.Eyries. 
 وبالضبط أ.م.و 1965 إلى في جراحتين بعمليتين W. MOURE الباح  قام :م1961

 .واحد إلكترود ذات جهاز استعمل أنجلوس، لوس في
 في مباشرة جراحية بعملية قام االلكترودار متعدد جهاز “سيمون” الباح  إقترح :م1966

 .للحيوان السمعي الغصب
 قطبية أنظمة معها استخدم القوقعة لزراعة االختبارات من بسلسلة House قام :م1969

 .أقطاب 5 من مكونة
  .لإلنسان األلكترودات متعدد قوقعي زرع عملية بأول MICHELSON قام :م1973

 :ثانيـا



 ذو قوقعي زرع بأول بباريس  ST. ANTOINE لمستشفى ORL أبحا  مخبر قام :م1974
 .واحد وهوائي قنوات ثمانية

 .النمس في قوقعي زرع عملية أول K.BURZIANE اقترح :م1976
 وبفصل مبسط بشكل اإللكترودات متعدد نظام أول G.CLARK وضع أستراليا في :م1977

 .العالم في مقبوال القوقعي الزرع جهاز أصب  أعماله
 طريق عند االلكترودات متعدد قوقعي جهاز أول بوضع سويسرا من الباحثون قام :م1985
 .P. Mantadom األخصائي

 .الكترود 15 ذي عددي جهاز أول بوضع فرنسي مخبر قام :م1989
 الجزائري األخصائي قام سبتمبر 13 وفي الفرنسي القوقعي الزرع بجهاز االعتراف تم :م1994

 باشا مصطفى بمستشفى الجزائر في جراحيتين بعمليتين فرنسية بمساعدة جناوي جمال



II- القوقعي الزرع تعريف: 
 السمع فقدان من يعانون الذين األشخاص األصوات اللتقاط مصمم إلكتروني جهاز هو
 السمعية المعينات استخدام من االستفادة يمكنهم ال األشخاص وهؤالء العصبي، الحسي

 أو التالفة السمعية الخاليا تخطي على العمل هو اإللكترونية القوقعة جهاز ودور التقليدية،
 جهاز بأن التوضي  يجدب كما مباشرة، السمعي العصب ثم ومن األذن بقوقعة المفقودة
 األصوات سماع على الشخص قدرة من سيحسن ولكنه الطبيعي السمع يعيد لن القوقعة
 نظام ويتكون الشفاه قراءة ويسهل سيحسن كما النطق وأنماط إتواءات وسماع به المحيطة
 :أجزاء 3 من القوقعة
 .القوقعية الغرسة -1
 .الميكروفون سماعة -2
 .الكالم معالجة جهاز -3



III- االنتشار درجة: 
   : Institut Francien d’implantation Cochléaire حسب
 .حالة 70.000 حوالي 1990 منذ العالم في -
 .حالة 700 حوالي 2005 في فرنسا في -
 :Association surdi 13 حسب
 .حالة 80.000 توجد 2004 أكتوبر في العالم في  -
 02/05/2010 الوطن جريدة :جناوي جمال البروفسور حسب
 .حالة 800 حوالي يوجد 2003 منذ الجزائر في -
 .قوقعي زرع حالة 244 / 26/01/2014 إلى 2003 من باشا مصطفى مستشفى في -
 



IV- القوقعي الزرع شروط: 
 قبول أو العملية إجراء تمنع خلقية تشوهات أو طبية جراحية عوائق وجود عدم من التأكد-

 .لها الجسم
 .األذنين بكلتا عميق أو شديد عصبي حسب سمعي ضعف من الشخص يعاني أن-
 .الحسي والعصب القوقعة سالمة-
 .القوقعي الزرع عند سنوات 5 الطفل عمر يتجاوز ال أن بفضل-
 . وتطويرها اللغة الكتساب الالزمة السمعية القدرات تطور عدم-
 أي في الذكاء متوسط عن واحد معياري انحراف عن تقل ال عقلية قدرات وجود من التأكد-

 .مقنن لفظي غير اختبار
 .القوقعة زرع نجاح في أساسيا دورا يلعب وهو العمر-

 
 



V- القوقعة زراعة مراحل: 
 :الزرع عملية قبل المطبقة والفحوصات االختبارات -1
 باستشارة المبادرة هي اإلصابة اكتشاف بعد األولى الخطوة إن
 للمصلحة المريض بتحويل يقوم الذي والحنجرة واألذن األنف طبيب

 هذه نجاح مدى تقييم يمكن حي  القوقعة زراعة في المتخصصة
 .مجموعة إجراء طريق عن وذل  العملية
 الالزمة األشعة وكذل  والنفسية والسمعية الطبية الفحوصات من
 .القوقعة زراعة عملية من المحتملة الفائدة مدى لقياس
 
 



 بهؤالء التكفل قبل ضروري جد أمر الطبي الفحص عملية إن
 مع يكون اتصال فأول ،القوقعي الزرع من الستفادتهم وذل  األشخاص
 :به يطالب والذي ORL والحنجرة األنف األذن أخصائي

 .(PEA) الكهربائي التنبيه اختبارأ-
 .السمعي الفحصب-
 .اإلشعاعي الفحصت-
 .النفسي الفحص -
 .األرطفوني الفحصج-

 
 
 



 :الجراحية العملية -2
 .التخدير تحت يتكون-
 .ساعتين حوالي تستغرق-

 :الجهاز ضبط -3
 أجل من المستشفى إلى المفحوص يحضر العملية من أسابيع أربع بعد-

 .وضبطه الجهاز تشغيل
 
 
 



VI- الحالة تقديم: 
ع. ب :واللقب االسم 
2009 أكتوبر :الميالد تاريخ. 
واالقتصادي االجتماعي المستوى:   
إنا  2 و ذكور 2    :اإلخوة 
الثالثة :الطفل رتبة 
وفرنسية عربية :البيت في المستعملة اللغة 
البيت في ماكثة :األم مهنة 
األب مهنة: Boite de communication. 

 
 
 
 



والعائلية المرضية السوابق: 
نعم :القرابة 
األخت نعم العائلة؟ في صمم حالة يوجد هل. 
الحمل: 

 ال :فيه مرغوب طفل -
 ال :الحمل أبناء أمراض -

نعم عادية :الوالدة 
نعم وقتها في 

 
 
 
 



حركي النفسي النمو: 
 شهر :ابتسامة أو :عمر

 أشهر 8 :جلوس وضعية
 شهرا 12 :وقوف وضعية
 شهرا 12 :المشي
 ال :النظافة

اللساني النمو: 
 / :المباغاة عمر
 / :كلمة أول
 / :جملة أو

 العاطفي النمو
 نعم اجتماعي هل

 
 
 



الزرع أثناء: 
 باشا مصطفى مشفى :مركز-

 والحنجرة األنف أذن :قسم-
 قوقعي :الزرع نوع -
  02 / 2011 :العملية تاريخ -
 mise en route 2011 / 04 تاريخ -
 نعم :الجهاز تقبل-
 :الزرع بعد السمعي السلوكي-
 نعم لألصوات استجابة•
 نعم :وضعيف قوي صوت استجابة•

 



V- األرطوفونية الكفالة خطوات: 
 

 الوالدي اإلرشاد -1
 السمعية التربية -2

 الهدوء / الضجة التمييز .أ-1
 التمييز .ب-2

 ضعيفة / قوية :الشدة•
 غليظ / حاد :اإلرتفاع•
 قصير / طويلة :المدة•

 متقطعة / مستمرة      
 بطيئ سريع :(اإليقاع) الوقت•



 الشفاه على القراءة بدون أبو مع األصوات تمييز•
 (Onomatopée) البيئة أصوات•
 المغلقة وسهلة المنفردة الكلمات•

 المغلقة القائمة طريق عن التعرف :ج– 3
 األلوان، الجسدي، المخطط البيئية، األصوات المقاطع،-

 األضداد، األفعال، األشكال، .. الخضر الفواكه، الحيوانات،
 .المركبة الجمل البسيطة الجمل
 المفتوحة القائمة طريق عن التعرف :ج -4

 .الفهم هه-


