عالح التوحد بالتكامل السمعى AITــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالج بالتكامل السمعي  ،هو عبارة عن االستماع الصوات معالجة بالكمبيوتر إلزالة األصوات التي تسبب الحساسية
المفرطة والتقليل من حدة األنماط الصوتية.
يستعمل جهاز خاص لمعالجة أو تعديل االصوات لجلسة العالج  ،يوجد بعض الجدل في مدى تأثير أو فعالية العالجبالتكامل السمعي للتقليل من الحساسية المفرطة تجاه األصوات.
تهدف الدراسات الحالية لتقييم مدى فعالية وتأثير هذه الطريقة في تقليل الحساسية المفرطة لألصوات عند األطفالالتوحديين.
تدريب التكامل السمعي
ماهو تدريب التكامل السمعي؟ ولماذا يوصى به في أغلب األحيان لألشخاص الذين تم تشخيصهم باالتي:
مشاكل التكامل الحسي
التوحد
اضطرابات النمو الواسعة االنتشار
اضطراب المعالجات السمعية المركزية
اضطراب نقص االنتباه المفرط النشاط أو اضطراب نقص االنتباه
عسر القراءة
اضطراب التواصل األخرى أو التأخر في النمو
االضطرابات غير الشفهية

ماهو تدريب التكامل السمعي
تدريب التكامل السمعي تم تطويره بواسطة دكتور/جاي بيرارد ،وهو اختصاصي ممارس في طب األنف واألذن
والحنجرة (طبيب انف وأذن وحنجرة)في مدينة انسي)في فرنسا.الدكتور بيرارد هو في األصل مخترع تدريب التكامل
السمعي إلعادة تأهيل اضطرابات الجهاز السمعي مثل فقدان السمع أو تشوه السمع(السمع فائق الحدة أو الغير
متماثل)بعد()03سنة من الممارسة اإلكلينيكية والدراسة ،حدد الدكتور/بيرارد التشوهات في السمع او المعالجة لسمعية
التي في الغالب تساهم في العديد من االضطرابات السلوكية أو اضطرابات التعلم .وهو قد استخدم بنجاح منهج تدريب
التكامل السمعي لمساعدة األشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه المفرط النشاط والمشاكل الحسية والتوحد
وعسر القراءة وفرط النشاط وعدم القدرة على التعلم والقصور اللغوي واضطرابات النمو الواسعة االنتشار وخلل
المعالجة السمعية المركزية وخلل نقص االنتباه واالكتئاب.في اغلب الحاالت التي اشرف عليها الدكتور/بيرارد تدريب
التكامل السمعي قلل بشكل واضح بعض اإلعاقات المرتبطة مع االضطرابات المذكورة أعاله مبادئ تدريب التكامل
السمعي وملخص تواريخ حاالت مختلفة مع نسخ كاملة الختبار السمع الفردية قبل وبعد تدريب التكامل السمعي،ممثلة في
كتاب الدكتور/بيرارد:السمع يساوي السلوك،والذي تم نشره في فرنسا في سنة2891م النسخة المنقحة تم نشرها باللغة
االنجليزية في سنة 2880م بواسطة "شركة كيتس للنشر" .
لماذا تدريب التكامل السمعي يكون في بعض األحيان عالج مالئم لألشخاص الذين تم تشخيصهم بالتوحد واضطرابات
النمو الواسعة االنتشار وخلل المعالجة السمعية المركزية واضطراب نقص االنتباه المفرط النشاط وخلل نقص االنتباه
وعسر القراءة وفرط النشاط وقصور اللغة وعدم القدرة على التعلم وغيرها؟
تدريب التكامل السمعي تم تصميمه لكي يصلح السمع طبيعي .االعتالالت السمعية يمكن أن تكون أحيانا عنصر مساهمة
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واضح في الحاالت المذكورة السابقة .األشخاص الذين لديهم االضطرابات التي تم ذكرها  ،هم في الغالب لديهم سمع غير
منتظم أو ال متماثل أو مفرط الحساسية أو غير طبيعي.
ماذا يشمل تدريب التكامل السمعي؟
إجراء تقييم الجهاز السمعي للمتدرب المستقبلي إذا كان كل ذلك ممكنا ،فان هذا التقييم يشمل مخطط السمع .التقييم سوف
يوضح ما إذا كان الشخص مرشح مالئم لتدريب التكامل السمعي إذا تم الشروع في التدريب فان المعلومات في مخطط
السمع يمكن استخدامها لتحديد الضبط المالئم لجهاز الفلترة (التصفية)االلكترونية المستخدم في تدريب التكامل السمعي.
خالل تدريب التكامل السمعي يتم إرسال نغمات من جهاز أستريو مثل (مشغل القرص المضغوط أو الكاسيت) عبر جهاز
الكتروني متخصص .الجهاز االلكتروني يجعل الترددات عشوائية ويصفيها من مصدر الموسيقى ويرسل هذه األصوات
المعدلة إلى داخل األذنين المتدرب عبر مجموعة سماعات الرأس .الترددات العشوائية تحرك وتمرن األذن الداخلية
والدماغ مثال ،موجات الصوت تتذبذب وتمرن العضالت التي تتحكم في العظيمات الثالثة (العظام الصغيرة في األذن
الوسطى) من المهم ملحوظة انه إذا بين مخطط سمع المتدرب فرط الحساسية لترددات معينة ،فان الجهاز االلكتروني
سيقوم بتعديل والتحكم في حجم تلك الترددات الحساسة.
البروتوكول العالجي:
تدريب التكامل السمعي يتطلب عشرين جلسة كل جلسة تضمن فترة استماع من ثالثين دقيقة الشيء األمثل أن يقوم
المتدرب بعمل جلستين من ثالثين دقيقة يوميا لمدة عشر أيام متتالية الخيارات األخرى هي فترات زمنية ممكنة مابين ما
بين ثمانية إلى أربعة عشر يوم متتالية.
تقييم منتصف المرحلة يتم بعد عشر جلسات إلعادة تقييم سمع المتدرب ومالحظة أي تغيرات أي تغيرات ضرورية لضبط
الجهاز االلكتروني يتم عملها في هذه المرحلة.
تقييم ثالث يتم إعطاءه بعد إكمال عشرين جلسة بعد عشرين جلسة يجب أن يظهر سمع المتدرب تحسن واضح مع كل أو
اغلب الترددات التي تم إدراكها في أو قريب من مستوى مواز الرجاء مالحظة كل التغيرات والفوائد السلوكية يمكن أن
تستغرق سنة واحدة حتى تصبح واضحة.
ماهو التحسن الذي أفاد عنه المعلمين واآلباء والمتدربين بعد اكتمال تدريب التكامل السمعي؟
•انخفاض حدة السمع المفرط الحدة/أو السمع المؤلم
•شكاوي اقل عن األصوات التي تسبب األلم أو اإلزعاج
•انخفاض الضجيج أو الطنين في األذن
•انزعاجات اقل للضجيج العالي
•تفاعل أسهل وأكثر تكرار مع اآلخرين يتضمن التواصل بالعيون
•تحسن تمييز اللغة أو الفهم
•رغبة اكبر في التلفظ بالكالم والتواصل
•إظهار السلوك المالئم للعمر
•تحسن األداء األكاديمي
•تحسن في المهارات االجتماعية
•زيادة مستوى الراحة وقله مستوى االندفاع والقلق
•انخفاض القابلية لصرف االنتباه
•خمود اقل
•قابلية لالهتياج اقل
•زيادة االستقاللية وتقدير الذات
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